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Návod na použitie 

SEKÁČIK POTRAVÍN 

R-519G 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. 
Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod 
uschovajte pre prípad ďalšej potreby.  
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE 

• Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, 
záruka sa stáva neplatnou. Výrobca / dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť 
za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé 
používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.  

• Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie 
uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky. 

• Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. 
UPOZORNENIE 

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s 
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli 
poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú 
prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom 
nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. 
Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 
rokov. 

• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. 
• Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený. 
• Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, 

vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania. 
• Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho 

vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky. 
• Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený 

alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je 
zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na 
spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému 
servisnému stredisku. 

• Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a 
nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom. 
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• Spotrebič neklaďte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo 
do ich blízkosti. 

• Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný 
povrch. 

• Spotrebič vždy umiestnite na rovný a suchý povrch. 
• Pred otvorením vonkajší kryt, počkajte, až sa nôž celkom zastaví. 
• Zaobchádzajte s nožom opatrne. Je veľmi ostrý. 
• Po dlhšom používaní sa nôž otupí a mali by ste ho vymeniť. 
• Neponárajte základňu do vody, ani ju nedávajte pod tečúcu vodu. 
• Maximálna prevádzková doba je 5 cyklov po 30 sekundách. Po 5 cykloch 

prevádzky je dôležité nechať prístroj vychladnúť minimálne po dobu 10 
minút. 

• Pri manipulácii s rezacími nožmi buďte vždy opatrní, najmä pri vybratí 
nože z nádoby, vyprázdňovanie nádoby a počas čistenia. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sekáčik potravín R-519G  SK 
 

 
4 

 

POPIS SPOTREBIČA 

 

A. Tlačidlo „ON“ (2 rýchlosti)            
B. Základňa s motorom 
C. Veko nádoby 
D. Nádoba 
E. Hriadeľ sekacieho noža 
F. Sekací nôž 
G. Ukotvenie nože 

       H.   Nadstavec na výrobu mliečnych 
             koktailov 

 
 
 
 
Obr. 2: Vloženie nástavca na výrobu mliečnych koktejlov na hriadeľ sekacieho noža. 
Obr. 3: Vybratie nástavca na výrobu mliečnych koktailov. 
 

POUŽITIE SPOTREBIČA 
 
Spotrebič má dve rýchlosti 

• Zatlačením tlačidla smerom nadol (viď obrázok)  
spustíte rýchlosť. 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 1 

Obr. 2 

Obr. 3 
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Sekanie 
• Umiestnite nôž (F) na ukotvenie nože (G) a vložte do nádoby všetky 

ingrediencie, ktoré chcete nasekať. 
• Nasaďte veko (C) na nádobu (D) a otočením ho zaistite. 
• Umiestnite základňu s motorom (B) na nádobu / veko a jemne otočte. 
• Zapojte prístroj do siete. 
• Stlačte tlačidlo ON (A) a držte ho stlačené, sekáčik začne ihneď 

pracovať. 
• Uvoľnite tlačidlo ON (A) a počkajte, kým sa nôž nezastaví. 
• Vyberte základňu s motorom (B), stlačte tlačidlo a veko uvoľnite (C) otočením 

v opačnom smere, než pri jeho uzavretie. Opatrne vyberte nôž (F). 
 
Mixovanie 

• Vložte nôž do nádoby, pozri odsek "Sekanie". 
• Do nádoby nalejte prísady, ktoré chcete zmiešať. 

 
Ako pripraviť vynikajúce majonézu 

• Ingrediencie: 1 žĺtok - 1 lyžica horčice - 2 lyžice vody - 1 lyžica octu - 100ml 
oleja - soľ a korenie. 

• Je dôležité, aby všetky prísady mali pred prípravou majonézy izbovú teplotu. 
• Do nádoby vložte 2 polievkové lyžice oleja a všetky ostatné prísady. Všetko 

premiešajte stlačením tlačidla na kratšiu dobu. Pridajte zvyšný olej, a miešajte 
ešte cca. 30 sekúnd. 

 
Príprava mliečnych koktejlov 

• Vložte nástavec na výrobu mliečnych koktailov (obr. 2) na hriadeľ sekacieho 
noža (E). 

• Ďalej nasledujte rovnaké kroky, pozri odsek "Sekanie". 
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Banánový mliečny koktail 
200 ml mlieka 
100 g banánov 
4 ks kociek ľadu 
 
Postup: Najprv odporúčame v prístroji ľahko nadrviť ľadové kocky. Potom pridajte 
mlieko a banány. Doba mixovanie cca 40 - 60 sekúnd, pri vysokej rýchlosti. 
 

Orientačná tabuľka úpravy potravín 

Ingrediencie Maximálne 
množstvo 

Maximálna 
doba 

Sekanie: iba nôž 
Petržlen 
Cibuľa, šalotka 
Cesnak 
Strúhanka 
Orechy 
Syr 
Šunka 
Mäso 
Sušené marhule 

300g 
400g 
300g 
100g  
250g 
250g 
350g 
400g 
250g 
 

30 sekúnd 
30 sekúnd 
30 sekúnd 
30 sekúnd 
30 sekúnd 
30 sekúnd 
30 sekúnd 
30 sekúnd 
30 sekúnd 
 

 

 
ČISTENIE 

• Pred čistením prístroj vždy odpojte. 
• Základňu utrite iba vlhkou handričkou. Nikdy ju nevkladajte do umývačky, 

neponárajte do vody alebo pod tečúcu vodu. 
• Nádobu, nôž, veko nádoby je možné umývať pod tečúcou vodou alebo v 

umývačke. 
 



Sekáčik potravín R-519G  SK 
 

 
7 

 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
Menovitý rozsah napätia 220 – 240 V 
Menovitý kmitočet  50 Hz 
Menovitý maximálny príkon   300 W 

 
Zmeny textu a technických údajov vyhradené. 
 
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM 
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. 
 
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ 

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného 
komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách 
Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje 
výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. 
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné 
zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na 
životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. 

 
Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú. 

 

 


