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BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

• Dôkladne si prečítajte všetky pokyny.
•  Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že napätie vo vašej elektrickej sieti 

zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku (pod motorovou jednotkou).
•  Nie je to hračka a nebolo navrhnuté pre deti.
• Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 

duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol 
poskytnutý dohľad alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným 
spôsobom a rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. 
Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

•  Nikdy nedovoľte, aby napájací kábel visel cez okraj pracovnej dosky. Nikdy 
nedovoľte, aby sa dostal do kontaktu s horúcim alebo mokrým povrchom. 
Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí.

• Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo 
podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

•  Použitie dielov, ktoré Magimix neodporúča alebo nepredáva, môže mať za 
následok zranenie alebo úraz elektrickým prúdom.

•  Ak niektorá z častí alebo príslušenstva praskne, zdeformuje sa alebo dôjde k 
zmene rozmerov, je potrebné ich vymeniť.

•  Po použití, pred pridávaním alebo vyberaním príslušenstva a pred čistením 
spotrebič vždy odpojte zo siete.

• S kovovými čepeľami manipulujte vždy veľmi opatrne, pretože sú mimoriadne 
ostré.

• Nikdy neumiestňujte kovové čepele na hriadeľ motora, kým misa nie je správne 
umiestnená.

•  Pred zapnutím spotrebiča skontrolujte, či je veko úplne vodorovne a či je 
zaistené vo svojej polohe.

• Spotrebič nikdy nepoužívajte vonku.
• Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie.
• Nikdy nevkladajte ruky ani náčinie do nádoby, keď sa výrobok používa, aby ste 

predišli riziku vážneho zranenia a poškodeniu výrobku.
• Pred čistením sa uistite, že sa motor úplne zastavil.
• Nikdy sa nepokúšajte zasahovať do bezpečnostného mechanizmu.
•  Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce použitia: v kuchynských priestoroch 

vyhradených pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných prostrediach na 
pracovisku, na farmách, návštevníkmi hotelov, motelov a iných komerčných 
prostredí rezidenčného charakteru a v nocľahárňach s raňajkami- a podobných 
typov prostredia.

•  Ak sa do misy sekáčika naleje horúca tekutina, buďte opatrní, pretože v dôsledku 
náhleho vzniku pary môže tlak náhle odstreliť veko.

• Upozornenie: Nesprávne použitie sekáčika Micro môže spôsobiť zranenie. 



Magimix vynašiel kuchynský robot pred viac ako 40 rokmi a 
využil všetky svoje skúsenosti na navrhnutie sekáčika Micro - 
neoceniteľného doplnku do vašej kuchyne, pokiaľ ide o 
všetky  drobné každodenné úlohy.
Jednoduché a efektívne, 2 čepele, 1 tlačidlo a umývačka 
riadu, Micro umožňuje ľahko sekať, vyrábať pyré a mixovať.
Bez mihnutia oka pripravte pre svoje dieťatko rôzne omáčky 
a dresingy alebo celý rad rýchlych a zdravých domácich 
jedál.
Radi by sme Vám poďakovali, že ste si vybrali produkt 
Magimix a dúfame, že Vám prinesie plnú spokojnosť a 
pôžitok.

ÚVOD
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POPIS

Misa

Emulgačný nadstavec na miešanie 
a prípravu omáčok

Kovová čepeľ Sabatier z 
nehrdzavejúcej ocele na sekanie 
a mixovanie

Veko

Stierka

Priehradka pre 
pridávanie pevných 
látok
Otvor na pridávanie 
tekutín

Hriadeľ motorat

tlačidlo PULSE

Motorová jednotka*

* Dĺžku napájacieho kábla si môžete nastaviť. Prevlečte ho cez špeciálne navrh-
nuté zárezy na spodnej strane základne, aby sa zabránilo vibráciám.
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AKO POUŽÍVAŤ ZARIADENIE

Zaistite misku na motorovej jednotke.

Zaistite veko na mieste.

Keď sa nože zastavia, je bezpečné otvoriť 
veko.

Pridajte prísady.

Stlačte tlačidlo PULSE.

1 pulse = stlačte tlačidlo PULSE na 1-2 sekundy a uvoľnite.

Pred prvým použitím spotrebiča dôkladne umyte všetky časti (okrem motorovej 
jednotky).

Umiestnite vybrané príslušenstvo na 
hriadeľ motora.

Kovové čepele sú mimoriadne ostré. Vždy ich držte za stredová 
plastovú časť.
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RADY

Pridajte kvapalinu cez otvor na kvapalinu 
vo veku.

Ak je to potrebné, zatlačte jedlo dole 
stierkou, uzamknite veko a stlačte 
tlačidlo pulzu 2/3 krát.

PULSE režim 
Spotrebič sa automaticky zastaví, keď uvoľníte pulzné tlačidlo. To znamená, že máte 
úplnú kontrolu nad sekaním a mixovaním.

Nepretržitý režim
Ak chcete dosiahnuť rovnomernejšiu textúru alebo zmiešať určité ingrediencie, podržte 
prst na tlačidle niekoľko sekúnd. Nepridali sme tlačidlo «zapnuté», aby sme sa vyhli 
nadmernému sekaniu alebo mixovaniu.

Dvojitý bezpečnostný mechanizmus 
Ak misa a veko nie sú zatvorené alebo správne zaistené v polohe, spotrebič sa nespustí.

Nenechávajte veko v uzamknutej polohe, keď sa spotrebič nepoužíva.

Pridajte tuhé látky cez štrbinu vo veku.

Pri vylievaní obsahu misky dbajte na to, 
aby ste položili jeden prst na stredová 
plastovú časť čepele.
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Ako pravidlo
• Produkt nakrájajte na 2 cm kúsky.
• Nádobu nenapĺňajte viac ako ²/3.
•  Ak chcete spojiť tuhé látky a kvapaliny, najskôr spracujte tuhé látky a potom pridajte 

tekutiny. 

*  P režim = Pulse režim
C režim = Nepretržitý režim

** Uvedené časy sú len približné: budete musieť prispôsobiť dĺžku a počet impulzov
podľa požadovaného výsledku.

SPRACOVATEĽSKÉ KAPACITY

Nikdy nepoužívajte sekáčik Micro na sekanie tvrdých surovín, ako je 
muškátový oriešok, pretože by ste mohli poškodiť výrobok.

Max� Režim* Rada

Množstvo Čas** P C

cibuľa, šalotka 2/3 misy 20 s • nakrájame na 4 kusy

cesnak 2/3 misy 20 s •

čerstvé bylinky 2/3 misy 20 s •

šunka 200 g 20 s • nakrájame na 2 cm kúsky

mäso 350 g 15 s • nakrájame na 2 cm kúsky

syr 200 g 50 s • nakrájame na 2 cm kúsky

vlašské, lieskové orechy 200 g 25 s •

ovocie 2/3 misy 35 s • nakrájame na 2 cm kúsky

zelenina 2/3 misy 35 s • nakrájame na 2 cm kúsky

sucháre 50 g 30 s • rozbité sucháre
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NÁSLEDNÁ STAROSTLIVOSŤ

Motorovú jednotku nikdy neponárajte do vody. S čepeľami manipulujte 
vždy opatrne, pretože sú mimoriadne ostré.

Pred čistením spotrebič vždy odpojte.

Príslušenstvo: na čistenie vnútorných častí 
príslušenstva použite kefku na fľaše.

Po umytí utrite. Dbajte na to, aby ste utierali časti z nehrdzavejúcej ocele, aby ste sa 
vyhli oxidačným stopám. Nemajú vplyv na kvalitu čepelí. Niektoré produkty, ako 
napríklad mrkva, môžu zafarbiť plast. Väčšinu škvŕn odstránite pretretím kúskom 
papierovej utierky a trochou rastlinného oleja.

Aby ste zachovali vzhľad odnímateľných častí a aby vydržali čo najdlhšie, 
dodržiavajte tieto odporúčania:
•  Umývačka riadu: zvoľte minimálnu teplotu (pod 40 °C ) a vyhnite sa cyklu sušenia 

(vo všeobecnosti nad 60 °C ).
•  Ručné umývanie: nenechávajte diely príliš dlho máčať v čistiacom prostriedku. 

Vyhnite sa abrazívnym prostriedkom.
• Čistiace prostriedky: prečítajte si návod na použitie a skontrolujte ich 

kompatibilitu s plastovými predmetmi. 

Na čistenie nástavcov použite 
mäkkú špongiu s horúcou vodou a 
čistiacim prostriedkom.

Motorová jednotka: utrite ju mäkkou vlhkou 
handričkou.

9


