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Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo 
 
Spoštovani kupci! 
 
Zahvaljujemo se vam za izbiro izdelka Beko. Upamo, da boste z izdelkom dobivali najboljše rezultate. 
Izdelan je bil z najkakovostnejšo in najsodobnejšo tehnologijo. Zato si pred uporabo preberite navodila 
in vso priloženo dokumentacijo in vse shranite, če jih boste kdaj v prihodnosti še potrebovali. Če 
izdelek komu oddate, mu priložite tudi navodila za uporabo. Upoštevajte vsa opozorila in informacije v 
tem priročniku. 
 
Poman simbolov 
V priročniku se na različnih mestih pojavljajo naslednji simboli: 
 

 Pomembne informacije in uporabni namigi glede uporabe. 

 OPOZORILO: Opozorila v zvezi z varnostjo vašega življenja in lastnine.  

 Materijali so primerni za stik s hrano. 

 Ne potapljajte naprave, kabla ali vtiča v vodo ali druge tekočine. 

 Zaščitni razred za električni udar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izdelek je izdelan v okolju prijaznih, sodobnih proizvodnih objektih. 

 

Ustreza direktivi OEEO. Ne vsebuje PCB-jev. Izdelano na Kitajskem.  
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1 Pomembna navodila v zvezi z varnostjo in okoljem   

V tem poglavju so podana varnostna navodila, ki vam bodo pomagala pri preprečevanju poškodb in 
okvar.  
V primeru neupoštevanja navodil garancija ne bo veljala. 
 
1.1 Splošna varnost 

• Naprava ustreza mednarodnim varnostnim standardom 
• Napravo lahko uporabljajo ljudje z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi in mentalnimi 

sposobnostmi in tisti, ki nimajo znanja in izkušenj, če imajo pri tem nadzor ali če razumejo 
navodila v zvezi z varno uporabo izdelka in potencialnimi nevarnostmi.  

• Otroci naprave ne smejo uporabljati. 
• Ne uporabljajte napajalnega kabla ali naprave same, če sta poškodovana. Obrnite se na 

usposobljenega serviserja. 
• Kadar naprave ne uporabljate, med nameščanjem/odstranjevanjem dodatne opreme in pred 

čiščenjem napravo izključite iz električnega omrežja. 
• Uporabljajte samo originalne dele ali dele, ki jih priporoča proizvajalec. 
• Ne poskušajte razstaviti naprave. 
• Omrežno napajanje naj ustreza podatkom na priloženi opozorilni tablici. 
• Ne uporabljajte naprave s podaljševalnim kablom. 
• Ko želite napravo izključiti, ne vlecite za kabel. 
• Pred nameščanjem/odstranjevanjem dodatne opreme in pred čiščenjem počakajte, da se vsi 

deli dodatne opreme ustavijo in nato napravo izključite.  
• Ne dotikajte se vtiča z vlažnimi ali mokrimi rokami. 
• Ne uporabljajte naprave za vroča živila. 
• Odstranite kosti in pečke iz živil, da ne bi poškodovali naprave. 
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1 Pomembna navodila v zvezi z varnostjo in okoljem   

• Naprava ni primerna za suha in trda živila, ker bi rezila hitro postala topa. 
• Da ne bi prišlo do pregretja, ne uporabljajte naprave neprekinjeno dlje kot 10 sekund. Po 

vsakih 10ih sekundah naj se naprava 1 minuto hladi. 
• Upoštevajte vsa opozorila, da ne bi prišlo do poškodb zaradi nepravilne uporabe. 
• Ko praznite posodo, med čiščenjem in med prijemanjem rezil z golimi rokami utegne 

nepravilna uporaba povzročiti resne poškodbe. Za držanje rezil uporabite plastično držalo. 
• Ne potapljajte naprave, kabla ali vtiča v vodo ali druge tekočine. 
• Ne upravljajte naprave na ali v bližini vročih površin in ne postavljajte nobenih delov naprave 

na ali v bližino vročih površin. 
• Če embalažo shranite, jo shranite izven dosega otrok. 
• Hranite napravo izven dosega otrok. 

 
1.2 Skladnost z direktivo OEEO in odlaganje odsluženega izdelka 

 Izdelek ne vsebuje nevarnih in nedovoljenih materijalov, določenih v uredbi o odpadni 
električni in elektronski opremi, ki jo je izdal ministrstvo za okolje in prostor. Ustreza direktivi OEEO. 
Naprava je proizvedena z visoko-kakovostnimi deli in materijali, katere je mogoče ponovno uporabiti in 
so primerni za recikliranje. Zato ne odvrzite odslužene naprave med običajne gospodinjske odpadke. 
Nesite jo na zbirno mesto za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Pozanimajte se pri lokalnih 
oblasteh o lokaciji teh zbirnih mest. Pomagajte zaščititi okolje in naravne vire z recikliranjem 
odsluženih izdelkov. 
 
1.3 Embalaža 

 Embalaža izdelka je narejena iz materijalov, ki jih je mogoče reciklirati, v skladu z državno 
zakonodajo. Ne odvrzite embalaže med običajne gospodinjske odpadke. Nesite jo na zbirno mesto za 
recikliranje električnih in elektronskih naprav. Nesite jo na eno od zbirnih mest za zbiranje embalaže, 
ki ga določajo lokalne oblasti. 
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2 Sekljalnik  
 
2.1 Pregled 
 

 
 
1. Stikalo za upravljanje 
2. Osnovna enota 
3. Notranji pokrov 
4. Rezila 
5. Steklena posoda 
6. Fiksen držaj  
7. Nedrseč gumijast podstavek 
 
Lopatica 
 
2.2 Tehnični podatki 
Napajanje: 220 - 240 V~, 50/60 Hz 
Moč: 400 W 
Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov in oblike. 
 
 
 
Vrednosti, podane na oznakah, ki se nahajajo na napravi ali na priloženi natisnjeni dokumentaciji, predstavljajo 
vrednosti, ki so bile pridobljene v laboratorijih v skladu z ustreznimi standardi. Te vrednosti so o dvisne od 
uporabe naprave in od razmer okolja.  
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3 Recept 
 
3.1 Recept: Salsa 
 
Sestavine: 
3 paradižniki, z odstranjenimi semeni 
1 rdeča čebula 
1 rdeča paprika 
1 jalapeno čili paprika, z odstranjenimi semeni 
2 žlici svežega koriandra 
1/2 žličk soli 
 
Priprave: 
Olupimo čebulo in jo skupaj s česnom, rdečo papriko in čili papriko damo v posodo naprave. Vse 
sestavine  grobo sesekljamo. Počasi dodajamo še paradižnike, koriander in sol ter vse skupaj 
sekljamo, dokler niso vse sestavine dobro premešane.  
 
3.2 Maksimalne količine in čas obdelave 
 
Sestavine Maksimalne količine Čas obdelave 
Čebula 250 g 10 sekund 
Banana 290 g 9 sekund 
Korenje 260 g 9 sekund 
Mandlji  200 g 7 sekund 
Kuhan kormpir 310 g 7 sekund 
Goveje meso 400 g 15 sekund 
Sladkorni preliv (rumenjak + 
sladkor v prahu) 

2 beljaka in 420 g sladkorja v 
prahu 

10 sekund 
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4. Delovanje 
 

 Sekalnik je izdelan za obdelavo manjših količin živil. Ne uporabljajte ga za druge namene. 

 Ne sekljajte zelo trdih sestavin kot so kavna zrna, ledene kocke, muškatni orešček, kosti, 
ipd. Odstranite steblo z zelišč, odstranite lupino z oreščkov in kosti, kite in hrustance z mesa. 

 Kadar naprave ne uporabljate, naj bo izključena iz električnega omrežja. 
 
4.1. Priprave 
1. Odstranite vso embalažo in nalepke ter jih odvrzite v skladu z veljavnimi zakoni.  
2. Pred prvo uporabo naprave očistite dele, ki so bili v stiku s hrano (glej "Čiščenje in vzdrževanje"). 
3. Pred uporabo naprave narežite živila na majhne koščke. 
4. Steklena posoda (5) naj vedno stoji na nedrseči gumijasti podlagi. 
 
4.2 Sekljanje 
1. Namestite rezilo (4) na fiksno držalo (6) v stekleni posodi (5). 
2. Položite živila, ki jih želite obdelati, v stekleno posodo (5).  
3. Pritrdite notranji pokrov na stekleno posodo (5). Prepričajte se, da je pokrov (3) pravilno nameščen, 
če ne, se osnovna enota (2) ne bo prilegala na notranji pokrov (3) in proces sekljanja se ne bo izvedel. 
4. Namestite osnovno enoto (2) na notranji pokrov (3) na posodi (5). 
5. Priključite vtič v stensko vtičnico. 
6. Pritisnite in držite tipko za upravljanje (1). 
- Naprava začne delovati. 

 S pritiskom na tipko za upravljanje (1) lahko aktivirate funkcijo "PULSE" na napravi. Funkcija 
"PULSE" vam omogoča kakovostnejše sekljanje. 
8. Ko zaključite, spustite tipko za upravljanje (1).  Izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice.  

 Ne uporabljajte naprave neprekinjeno več kot 10 sekund 

 Če se sestavine prilepijo na stene posode, jih s pomočjo priložene lopatice odstranite in nato 
nadaljujte s sekljanjem. 
8. Odstranite osnovno enoto (1) in notranji pokrov (3). Previdno izvlecite rezilo (4). Odstranite živila iz 
steklene posode (5). 

 OPOZORILO: Ne dotikajte se rezila z golimi rokami, ker je zelo ostro. 
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5. Informacije 
 
5.1 Čiščenje in vzdrževanje 
 

 OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte naftnih topil, grobih čistil, kovinskih predmetov ali 
grobih krtač za čiščenje naprave. 

 OPOZORILO: Ne dotikajte se rezil z golimi rokami. Rezila so zelo ostra. Uporabite krtačo! 
 
1. Izklopite napravo in jo izključite iz stenske vtičnice. 
2. Naj se naprava povsem ohladi. 
3. Z mehko, vlažno krpo očistite zunanjost osnovne enote (2) in jo nato osušite. 
4. Steklena posoda (5), rezila (4) in notranji pokrov (3) lahko umijete v pomivalnem stroju na zgornji 
polici. 
5. Preden napravo shranite, očistite in osušite rezila (4). 

 OPOZORILO: Nikoli ne potapljajte osnovne enote (2) ali napajalnega kabla v vodo ali 
katero koli drugo tekočino in nikoli ju ne držite pod tekočo vodo. 
 

 Po čiščenju in pred uporabo ali shranjevanjem naprave previdno osušite vse dele z 
mehko brisačo.  
 
5.2 Shranjevanje 

• Če naprave dlje časa ne nameravate uporabljati, jo previdno shranite.  
• Prepričajte se, da je naprava izključena, ohlajena in povsem suha. 
• Ne ovijajte napajalnega kabla okoli naprave. 
• Hranite napravo v hladnem, suhem prostoru.  
• Hranite napravo izven dosega otrok. 

 
5.3 Ravnanje z napravo in prevoz 

• Med rokovanjem z napravo in prevozom naj bo naprava v originalni embalaži. Embalaža ščiti 
napravo pred fizičnimi poškodbami. 

• Ne polagajte težkih stvari na napravo ali na embalažo, ker bi se naprava utegnila poškodovati. 
• Če naprava pade na tla, morda ne bo več delovala ali pa se lahko nepopravljivo poškoduje. 

 


