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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

•  Olvassa el figyelmesen az összes utasítást.
•  A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség 

megegyezik az adattáblán (a motoregység alatt) feltüntetett értékkel.
•  Nem játék, és nem gyermekek általi használatra tervezték.
•  Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve 

tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha 
felügyeletet kaptak, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó 
utasításokat kaptak, és megértik az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem 
játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek 
nem végezhetik felügyelet nélkül.

•  Soha ne hagyja, hogy a tápkábel átlógjon a munkalap szélén. Soha ne hagyja, 
hogy forró vagy nedves felülettel érintkezzen. A készüléket és annak vezetékét 
tartsa távol a gyermekektől

• Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, egy 
szerviznek vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.

• A Magimix által nem ajánlott vagy nem forgalmazott alkatrészek használata 
sérülést vagy áramütést okozhat.

•  Ha valamelyik alkatrész vagy tartozék megreped, elromlik vagy méretváltozáson 
megy keresztül, azokat ki kell cserélni.

•  Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból használat után, tartozékok 
hozzáadása vagy eltávolítása, valamint tisztítás előtt.

• Mindig nagyon óvatosan kezelje a fém pengéket, mivel rendkívül élesek.
•  Soha ne helyezze a fém késeket a motor tengelyére, amíg a tálat nem helyezte el 

megfelelően.
•  Mielőtt bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze, hogy a fedél teljesen vízszintesen 

áll-e, és a helyére rögzült-e.
• Soha ne használja a készüléket a szabadban.
• Ezt a készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
•  A súlyos sérülések és a termék károsodásának elkerülése érdekében soha ne 

tegye a kezét vagy edényt a tálba, amikor a terméket használja.
• Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a motor teljesen leállt.
• Soha ne próbáljon meg beavatkozni a biztonsági mechanizmusba.
•  A következő felhasználásokra nem terjed ki a garancia: a személyzet számára 

fenntartott konyhákban üzletekben, irodákban és egyéb munkahelyi 
környezetekben, farmokon, szállodák, motelek és egyéb, lakossági jellegű 
kereskedelmi környezetek vendégei által, valamint panziókban, és hasonló 
típusú környezetekben.

• Legyen óvatos, ha forró folyadékot önt az aprítóba, mert a hirtelen gőzölés 
következtében az kitörhet a készülékből.

•  Figyelem: a Micro helytelen használata sérülést okozhat. 



A Magimix több mint 40 évvel ezelőtt feltalálta az 
élelmiszer-feldolgozó gépet, és minden tapasztalatát 
felhasználta a Micro megtervezéséhez – ez egy 
felbecsülhetetlen értékű kiegészítője konyhájának, amikor 
minden apró napi feladatról van szó.
Egyszerű és hatékony, 2 pengével, 1 gombbal és 
mosogatógépben mosható. A Micro segítségével 
könnyedén apríthat, pürésíthet, turmixolhat és keverhet.
Egy szempillantás alatt készítsen különféle szószokat és 
önteteket, vagy egy sor gyors és egészséges házi ételt a 
baba számára.
Szeretnénk megköszönni, hogy Magimix terméket 
választott, és reméljük, hogy teljes megelégedésére és 
örömére szolgál majd.

BEVEZETÉS
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LEÍRÁS

Tál

Emulgeáló tartozék keveréshez és 
szószkészítéshez

Sabatier rozsdamentes acél 
penge aprításhoz és 
turmixoláshoz

Fedő

Spatula

Nyílás szilárd 
anyagok 
hozzáadásához
Rekesz 
folyadékok 
hozzáadására

Motor tengely

PULSE gomb

Motor egység*

* Beállíthatja a tápkábel hosszát. Fűzze át a speciálisan kialakított bevágásokon
az alapegység alján a rezgések elkerülése érdekében.

5



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Rögzítse a tálat a motoregységre.

Rögzítse a fedelet a helyére.

Amikor a kések leálltak, biztonságosan 
kinyithatja a fedelet.

Adjuk hozzá a hozzávalókat.

Nyomja meg a PULSE gombot.

1 pulse = nyomja meg a PULSE gombot 1-2 másodpercig, majd engedje el.

A készülék első használata előtt gondosan mossa le az összes alkatrészt (a 
motoregység kivételével).

Helyezze a kiválasztott tartozékot a 
motor tengelyére.

A fém pengék rendkívül élesek. Mindig fogja meg őket a műanyag 
résznél.
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TANÁCS

Adjon hozzá folyadékot a fedél 
folyadékrekeszén keresztül.

Ha szükséges, nyomja le az ételt egy 
spatulával, zárja le a fedelet és nyomja 
meg a pulzáló gombot 2/3-szor.

PULSE mód

 

A készülék automatikusan leáll, ha elengedi az pulse gombot. Ez azt jelenti, hogy az 
aprítási és turmixolási műveletek teljes ellenőrzése alatt marad.

Folyamatos üzemmód
Az egyenletesebb állag eléréséhez vagy bizonyos összetevők összekeveréséhez tartsa 
az ujját néhány másodpercig a gombon. Nem adtunk hozzá «on» gombot, hogy 
elkerüljük a túlzott aprítást vagy turmixolást.

Dupla biztonság 
Ha az edény és a fedél nincs bezárva, vagy nincs megfelelően rögzítve, a készülék nem 
indul el.

Ne hagyja a fedelet reteszelt helyzetben, amikor a készüléket nem használja.

Adja hozzá a szilárd anyagokat a fedél 
nyílásán keresztül.

A tál tartalmának kiöntésekor ügyeljen 
arra, hogy az egyik ujját a penge 
műanyag részére helyezze.
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Rendszerint
• A terméket 2 cm-es darabokra vágjuk.
• Ne töltse meg a tálat ²/³-nál többet.
•  Ha szilárd és folyékony anyagokat szeretne kombinálni, először a szilárd anyagokat 

dolgozza fel, majd adja hozzá a folyadékokat. 

*  P mód = Pulse üzemmód
 C mód = Folyamatos üzemmód

** Az itt látható idők csak hozzávetőlegesek: módosítania kell a hosszt és
impulzusok számát a kívánt eredménynek megfelelően.

FELDOLGOZÁSI KAPACITÁSOK

Soha ne használja a Micro-t kemény összetevők, például szerecsendió 
aprítására, mert károsíthatja a terméket.

Max� Mód* Tanács

Mennyiség Idő** P C

hagyma 2/3 tál 20 mp • 4 részre vágjuk

fokhagyma 2/3 tál 20 mp •

friss fűszernövények 2/3 tál 20 mp •

sonka 200 g 20 mp • 2 cm-es darab. vágjuk

hús 350 g 15 mp • 2 cm-es darab. vágjuk

sajt 200 g 50 mp • 2 cm-es darab. vágjuk

dió, mogyoró 200 g 25 mp •

gyümölcs 2/3 tál 35 mp • 2 cm-es darab. vágjuk

zöldség 2/3 tál 35 mp • 2 cm-es darab. vágjuk

kétszersült 50 g 30 mp • törött kétszersült
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UTÓGONDOZÁS

Soha ne merítse vízbe a motoregységet. Mindig óvatosan kezelje a 
pengéket, mert rendkívül élesek.

Mindig húzza ki a készüléket a tisztítás 
előtt.

Tartozékok: palackkefével tisztítsa meg 
a tartozékok alját.

Mosás után törölje le. Mindenképpen törölje le a rozsdamentes acél alkatrészeket, 
hogy elkerülje az oxidációs nyomokat. Nem befolyásolják a pengék minőségét. Egyes 
termékek, például a sárgarépa foltosodhatnak a műanyagon. Egy darab papírtörlővel 
és egy kis növényi olajjal dörzsölve eltávolítja a legtöbb foltot.

A levehető részek megjelenésének megőrzése és a lehető leghosszabb élettartam 
érdekében ügyeljen az alábbi ajánlások betartására:
• Mosogatógép: válassza ki a minimális hőmérsékletet (40°C / 100°F alatt), és kerülje 

a szárítási ciklust (általában 60°C / 140°F felett).
•  Kézi mosás: ne hagyja az alkatrészeket túl sokáig mosószerben ázni. Kerülje a 

súroló hatású termékeket. 
•  Mosószerek: olvassa el a használati utasítást, hogy ellenőrizze a műanyag 

tárgyakkal való kompatibilitásukat. 

A tartozékok tisztításához 
használjon puha szivacsot forró 
vízzel és mosogatószerrel.

Motor egység: törölje le puha, nedves ruhával.
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