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Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste kúpili výrobok značky PHILCO. Aby váš spotrebič slúžil čo najlepšie, prečítajte si všetky po-

kyny v tomto návode.
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ČASŤ 1: DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

• Tento prístroj nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou 

schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný 

dohľad alebo neboli podané inštrukcie zahrňujúce použitie tohto prístroja osobou zodpovednou za ich 

bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.

•  Pred pripojením prístroja k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá 

napätiu vo vašej zásuvke.

• Nikdy nepoužívajte prístroj v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazéna.

• Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré sa nedodáva s  týmto prístrojom alebo nie je určené pre tento 

prístroj.

•  Uistite sa, že sieťový kábel a vidlica sa nemôžu dostať do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.

• Nepostrekujte kryt motora prístroja vodou alebo inou tekutinou ani ho neponárajte do vody alebo inej 

tekutiny.

• Prístroj je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí ani vonku!

• Prístroj je určený na spracovanie bežného množstva potravín v domácnosti.

• Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa bude prístroj používať v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú 

opatrnosť.

• Ak nebudete prístroj používať, odpojte ho od elektrickej siete. Pred zostavením, rozobratím, čistením či 

premiestnením prístroja ho tiež odpojte od zásuvky el. napätia.

• Prístroj neodkladajte na elektrický ani plynový varič alebo v jeho blízkosti. Prístroj neumiestňujte v blízkosti 

otvoreného ohňa, prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.

• Nepoužívajte poškodený prístroj, prístroj s  poškodeným sieťovým káblom alebo s  poškodenou vidlicou 

sieťového kábla.

•  V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami, na prístroji nevykonávajte žiadne úpravy – nebezpečenstvo 

úrazu elektrickým prúdom!

• Všetky opravy a  nastavenia tohto prístroja zverte odbornej fi rme/servisu. Zásahom do prístroja počas 

platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.

• Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornej fi rme/servisu. Prístroj s  poškodeným sieťovým 

káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.

• Neklaďte sieťový kábel prístroja v blízkosti horúcich plôch alebo cez ostré predmety.

• Na sieťový kábel neklaďte ťažké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo, aby sa oň 

nezakopávalo.

• Dbajte na to, aby napájací kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.

• Neodpájajte prístroj od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel – nebezpečenstvo poškodenia sieťového 

kábla / sieťovej zásuvky.

• Kábel od zásuvky odpájajte ťahom za vidlicu sieťového kábla.

• Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený.

• Pred vyprázdňovaním nádoby vždy najskôr vyberte sekací nôž.

• Nikdy nezapínajte prístroj, kým nie je úplne zostavený a  vždy ho odpojte od zásuvky el. napätia pred 

rozobratím, vybratím sekacieho noža alebo výmenou príslušenstva.

• Varovanie! Sekací nôž prístroja je veľmi ostrý!

• Upozornenie! Prevádzkový čas prístroja je 30 sekúnd, nenechávajte ho v činnosti dlhší čas. Po 30 sekundách 

prevádzky odporúčame nechať prístroj vychladnúť počas 2 minút.

• Prístroj nie je určený na spracovanie tekutín, ako je napr. voda, mlieko atď.

• Použitie prístroja nie je vhodné na príliš tvrdé potraviny, ako sú kávové zrná, kocky ľadu, muškátový oriešok, 

korenie alebo čokoláda.
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Tento symbol označuje, že prístroj má dvojitú izoláciu medzi nebezpečným napätím zo siete 

a časťami dostupnými pre používateľa. V prípade servisu používajte iba identické náhradné diely.

ČASŤ 2: POPIS PRÍSTROJA

2.

3.

4.

5.

1

1. Spínač (zapnutie/vypnutie)

2. Kryt motora prístroja

3. Kryt nádoby

4. Nádoba na sekanie potravín (sklenená)

5. Antikorový sekáčik
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ČASŤ 3: POUŽITIE PRÍSTROJA

• Pred prvým použitím odoberte z prístroja a jeho príslušenstva všetok obalový materiál.

• Pozor! Sekáčik je veľmi ostrý! Pri manipulácii ho vždy uchopte za hornú plastovú časť.

• Umiestnite sekáčik na stredový kolík na dne sklenenej nádoby.

• Vložte potraviny do sklenenej nádoby. Odporúčané časy spracovania potravín – pozrite sprievodcu 

spracovaním potravín.

• Sklenenú nádobu (5) zakryte plastovým krytom (3).

• Na kryt umiestnite časť prístroja (2).

• Prístroj pripojte k  zásuvke el. napätia. Smerom dole stlačte spínač (1), pridržte ho stlačený krátky čas 

a uvoľnite.

• Pulzné spínanie prístroja zamedzí nadmernému rozdrobeniu vložených potravín.

• Po použití odpojte prístroj od zásuvky el. napätia a odoberte zo sklenenej nádoby časť prístroja (2) a (3).

• Opatrne vyberte sekáčik.

• Vyberte spracované potraviny zo sklenenej nádoby.

Pozor! 

Nádobu napĺňajte potravinami max. do 3/4 jej objemu.

ČASŤ 4: ČISTENIE

• Pred čistením prístroj vždy vypnite a odpojte ho od zásuvky el. napätia.

• Vyčistite kryt motora mierne navlhčenou handričkou. Túto časť prístroja neponárajte do vody ani inej 

tekutiny.

• Ostatné časti, ako je sklenená nádoba, šľahací, sekací násadec, kryt nádoby (3), je možné umývať 

v umývačke riadu. Ak spracovávate potraviny, ktoré môžu spôsobiť zmenu farebnosti povrchu plastov alebo 

skla, potrite ich rastlinným olejom pred umytím alebo vložením do umývačky.

• Na čistenie prístroja a jeho príslušenstva nepoužívajte čistiace prostriedky spôsobujúce oter, benzín alebo 

riedidlá.

• Pred prvým použitím odporúčame príslušenstvo (sekací nôž) a sklenenú nádobu dôkladne umyť v teplej 

vode použitím kuchynského saponátu a potom opláchnuť čistou pitnou vodou.
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Sprievodca spracovaním potravín

Druh potraviny Maximálna dávka Čas spracovania potravín
Potraviny vkladajte 

s veľkosťou

mäso 200 g 15 s 2,5cm

byliny 50 g 6 s

oriešky zbavené škrupinky, 

mandle bez šupky
150 g 15 s

syr 100 g 10 s 2,5cm

chlieb 75 g 20 s 2,5cm

cibuľa 150 g 10 s 1/
2

sušienky 50 g 20 s 2,5cm

mäkké ovocie 200 g 10 s 2,5 cm

ostatná zelenina 200 g 20 s 2,5 cm

Čas spracovania potravín závisí od toho, na aké malé kúsky chcete vložené potraviny rozsekať.

ČASŤ 5: TECHNICKÉ ÚDAJE:

Menovité napätie ................................................................................................................................................. 220 – 240 V ~

Menovitý kmitočet ........................................................................................................................................................50/60 Hz

Menovitý príkon ..................................................................................................................................................................320 W
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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. Na správnu likvidáciu, 

obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých 

krajinách Európskej únie alebo 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. Ďalšie 

podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej 

likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho 

predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné 

informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej 

bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vy-

hradzujeme si právo na ich zmenu.

Čeština je pôvodná verzia.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01


