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BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

• Důkladně si přečtěte všechny pokyny.
•  Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že napětí ve vaší elektrické síti odpovídá 

napětí uvedenému na typovém štítku (pod motorovou jednotkou).
• Není to hračka a nebylo navrženo pro děti.
• Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl 
poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným 
způsobem a rozumějí možným rizikům. Děti se spotřebičem se nesmějí hrát. 
Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

•  Nikdy nedovolte, aby napájecí kabel visel přes okraj pracovní desky. Nikdy 
nedovolte, aby se dostal do kontaktu s horkým nebo mokrým povrchem. 
Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.

• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik 
nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

• Použití dílů, které Magimix nedoporučuje nebo neprodává, může mít za následek 
zranění nebo úraz elektrickým proudem.

• Pokud některá z částí nebo příslušenství praskne, zdeformuje se nebo dojde ke 
změně rozměrů, je třeba je vyměnit.

• Po použití, před přidáváním nebo vyjímáním příslušenství a před čištěním 
spotřebič vždy odpojte ze sítě.

• S kovovými čepelemi manipulujte vždy velmi opatrně, neboť jsou mimořádně 
ostré.

• Nikdy neumisťujte kovové čepele na hřídel motoru, dokud mísa není správně 
umístěna.

• Před zapnutím spotřebiče zkontrolujte, zda je víko zcela vodorovně a zda je 
zajištěno ve své poloze.

• Spotřebič nikdy nepoužívejte venku.
• Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití.
• Nikdy nevkládejte ruce ani náčiní do nádoby, když se výrobek používá, abyste 

předešli riziku vážného zranění a poškození výrobku.
• Před čištěním se ujistěte, že se motor zcela zastavil.
• Nikdy se nepokoušejte zasahovat do bezpečnostního mechanismu.
•  Záruka se nevztahuje na následující použití: v kuchyňských prostorách 

vyhrazených pro personál v obchodech, kancelářích a jiných prostředích na 
pracovišti, na farmách, návštěvníky hotelů, motelů a jiných komerčních prostředí 
rezidenčního charakteru a v noclehárnách se snídaní - a podobných typů 
prostředí.

•  Pokud se do mísy sekáčku nalije horká tekutina, buďte opatrní, protože v 
důsledku náhlého vzniku páry může tlak náhle odstřelit víko.

• Upozornění: Nesprávné použití sekáčku Micro může způsobit zranění. 



Magimix vynalezl kuchyňský robot před více než 40 lety a 
využil všech svých zkušeností k navržení sekáčku Micro - 
neocenitelného doplňku do vaší kuchyně, pokud jde o 
všechny drobné každodenní úkoly.
Jednoduché a efektivní, 2 čepele, 1 tlačítko a myčka nádobí, 
Micro umožňuje snadno sekat, vyrábět pyré a mixovat. Bez 
mrknutí oka připravte pro své děťátko různé omáčky a 
dresinky nebo celou řadu rychlých a zdravých domácích 
jídel.
Rádi bychom vám poděkovali, že jste si vybrali produkt 
Magimix a doufáme, že vám přinese plnou spokojenost a 
požitek.

ÚVOD
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POPIS

Mísa

Kovová čepel Sabatier z 
nerezavějící oceli pro sekání a 
mixování

Emulgační nástavec pro míchání a 
přípravu omáček

Víko

Stěrka

Přihrádka pro 
přidávání pevných 
látek
Otvor pro přidávání 
tekutin

Hřídel motoru

tlačítko PULSE

Motorová jednotka*

* Délku napájecího kabelu si můžete nastavit. Provlečte jej přes speciální návržené
zářezy na spodní straně základny, aby se zabránilo vibracím.
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JAK POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ

Zajistěte misku na motorové jednotce.

Zajistěte víko na místě.

Když se nože zastaví, je bezpečné otevřít 
víko.

Přidejte přísady.

Stiskněte tlačítko PULSE.

1 pulse = stiskněte tlačítko PULSE na 1-2 sekundy a uvolněte.

Před prvním použitím spotřebiče důkladně omyjte všechny části (kromě 
motorové jednotky).

Umístěte vybrané příslušenství na 
hřídel motoru.

 Kovové čepele jsou mimořádně ostré. Vždy je
držte za středovou plastovou část.
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RADY

Přidejte kapalinu přes otvor na kapalinu 
ve víku.

Je-li třeba, zatlačte jídlo dolů stěrkou, 
uzamkněte víko a stiskněte tlačítko pulsu 
2/3 krát.

PULSE režim 
Spotřebič se automaticky zastaví, když uvolníte pulzní tlačítko. To znamená, že máte 
úplnou kontrolu nad sekáním a mixováním.

Nepřetržitý režim
Chcete-li dosáhnout rovnoměrnější textury nebo smíchat určité ingredience, podržte 
prst na tlačítku několik sekund. Nepřidali jsme tlačítko «zapnuto», abychom se vyhnuli 
nadměrnému sekání nebo mixování.

Dvojitý bezpečnostní mechanismus 
Pokud mísa a víko nejsou zavřené nebo správně zajištěné v poloze, spotřebič se 
nespustí.

Nenechávejte víko v uzamčené poloze, když se spotřebič nepoužívá.

Přidejte tuhé látky přes štěrbinu ve 
víku.

Při vylévání obsahu misky dbejte na to, 
abyste položili jeden prst na středovou 
plastovou část čepele.
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Jako pravidlo
• Produkt nakrájejte na 2 cm kousky.
• Nádobu nenaplňujte více než ²/3.
• Chcete-li spojit tuhé látky a kapaliny, nejprve zpracujte tuhé látky a poté přidejte 

tekutiny.

*  P režim = Pulse režim
C režim = Nepřetržitý režim

** Uvedené časy jsou jen přibližné: budete muset přizpůsobit délku a počet impulzů
dle požadovaného výsledku.

ZPRACOVATELSKÉ KAPACITY

Nikdy nepoužívejte sekáček Micro k sekání tvrdých surovin, jako je 
muškátový oříšek, protože byste mohli poškodit výrobek.

Max� Režim* Rada

Množství Čas** P C

cibule, šalotka 2/3 mísy 20 s • nakrájíme na4 kusy

cesnak 2/3 mísy 20 s •

čerstvé bylinky 2/3 misy 20 s •

šunka 200 g 20 s • nakrájíme na 2 cm kousky

maso 350 g 15 s

sýr 200 g 50 s

• nakrájíme na 2 cm 
kousky

• nakrájíme na 2 cm 
kousky vlašské, lískové ořechy 200 g 25 s •

ovoce 2/3 misy 35 s •

zelenina 2/3 misy 35 s •

nakrájíme na 2 cmkousky

nakrájíme na 2 cmkousky

suchary 50 g 30 s • rozbité suchary
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NÁSLEDNÁ PÉČE

Motorovou jednotku nikdy neponořujte do vody. S čepelemi 
manipulujte vždy opatrně, protože jsou mimořádně ostré.

Před čištěním spotřebič vždy odpojte.

Příslušenství: k čištění vnitřních částí 
příslušenství použijte kartáček na láhve.

Po umytí otřete. Dbejte na to, aby ste utírali části z nerezavějící oceli, aby ste se 
vyhli oxidačním stopám. Nemají vliv na kvalitu čepelí. Některé produkty, jako 
např íklad mrkev, mohou    obarvit plast. Většinu skvrn odstraníte přetřením   kouskem 
papírové utěrky a trochou rostlinného oleje.

Abyste zachovali vzhled odnímatelných částí a aby vydrželi co nejdéle, 
dodržujte tato doporučení:
• Myčka nádobí: zvolte minimální teplotu (pod 40 °C) a vyhněte se cyklu sušení 

(obecně nad 60 °C).
•  Ruční mytí: nenechávejte díly příliš dlouho máčet v čisticím prostředku. Vyhněte 

se abrazivním prostředkům.
• Čistící prostředky: přečtěte si návod k použití a zkontrolujte jejich kompatibilitu s 

plastovými předměty.

K čištění nástavců použijte měkkou 
houbu s horkou vodou a čistícím 
prostředkem.

Motorová jednotka: otřete ji měkkým 
vlhkým hadříkem.
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