
SliceSy multifunkční příslušenství k tyčovým mixérům  

 
 

 
 
 

Pracovní nástavec (hlava mixéru) musí být při práci se SliceSy správně vložen do prostoru hřídele (F) 
poklopu SliceSy (E) – viz. obr. 
SliceSy nenechávejte pracovat déle než 3 minuty v kuse. 

 



SliceSy krájí – seká – krouhá 

 
V kombinaci s tyčovým mixérem bamix SliceSy seká, strouhá i krájí zeleninu, ovoce i maso. Obsažené 
nástavce činí ze SliceSy výjimečný univerzální přístroj. Pamatujte, že SliceSy je určen pro použití výhradně s 
mixéry bamix. 
 
Prosím, před spuštěním přístroje věnujte pozornost následujícím instrukcím.  
 
Definice symbolů 
 

Tato značka označuje pokyny, jež jsou důležité všechny důležité pro vaši bezpečnost. Vždy se jimi 
řiďte, abyste zabránili poranění.  

 
    (A)   Značky odkazující k nákresu přístroje na úvodní straně 
 
Všeobecné upozornění 
 
Pečlivě si pročtěte tento návod. Dozvíte se důležité tipy ohledně používání, bezpečnosti a údržby přístroje. 
Pročtěte si i návod k používání svého mixéru bamix.   
 
SliceSy – Důležitá pravidla 
 

1. Poklop (E) není voděodolný a nikdy nesmí být ponořen do vody nebo umýván v myčce na nádobí. 
Čistěte, prosím, tuto jednotku pouze vlhkým hadříkem. 

2. Nevystavujte SliceSy přetížení! 
3. Se SliceSy nepracujte déle než 3 - 5 minut najednou. 
4. Při používání SliceSy zvolte na mixéru vždy rychlostní stupeň č. 2. 
5. SliceSy není mlýnek! Pro mletí koření, kávy, cukru (na moučkový) atd. použijte vždy  bamix 

Processor.  
 
 Bezpečnostní upozornění 
 
Nůž i krouhací disky jsou velice ostré! Při manipulaci s nimi dbejte zvýšené pozornosti, abyste se nezranili. 
 
Berte v potaz i návod k použití svého mixéru. 
 
SliceSy je určen výhradně pro používání v domácnosti. Z bezpečnostních důvodů se nesmí používat pro jiné 
účely, než pro které je určen. 
 
Osoby, které nejsou seznámeny s návodem k použití, nesmí přístroj používat. Při používání i skladování držte 
přístroj mimo dosah dětí. 
 
Při používání stavte SliceSy vždy na rovný, stabilní povrch. Nikdy nepokládejte přístroj na horkou plochu 
nebo v blízkosti otevřeného ohně. 
 
Přístroj vyčistěte po každém použití. Poklop (E) není voděodolný a nikdy nesmí být ponořen do vody nebo 
umýván v myčce na nádobí. Čistěte jej proto pouze otřením vlhkým hadříkem. 
 
V případě, že je přístroj používán k účelům jiným, než pro které je určen, pokud je používán nesprávně, nebo 
je do něj zasáhnuto nekvalifikovanou osobou, nemůžeme přijmout odpovědnost za jakékoliv vzniklé škody. 
 
 
 
 



Popis přístroje 
 
A 65207 Mísa 
B 65202 Vnitřní talíř 
C 65301 Dvoubřitý nůž 
D 65302 Disk pro vložení krouhačů 
E 65201 Poklop 
F  Hřídel 
G  Plnicí hrdlo 
H 65203 Stlačovadlo (slouží i pro uložení krouhačů ) 
I  Krouhače 
 
Popis krouhačů 
 

1. 65310 Krouhač jemný 
2. 65311 Krouhač střední 
3. 65312 Krouhač hrubý  
4. 65313 Plátkovač jemný 
5. 65314 Plátkovač hrubý 

 
 
Technická data 
 
Pohon  mixér bamix 
Hmotnost 650 g ( základna bez struhadel ) 
Materiál certifikovaný pro styk s potravinami 
Výrobce ESGE AG, CH-9517 Mettlen / Švýcarsko 
Práva pro technické modifikace vyhrazena. 
 
Jak pracovat se SliceSy 
 
Zkontrolujte obsah balení, který se může v jednotlivých státech lišit. Všechny nástavce sub (I) jsou však 
prodávány i samostatně.  
 

1. Práce s nožem (C) 
Použití: seká zeleninu (cibuli, zelí, papriku atd.), ovoce, vařené i syrové maso, ořechy, atd. 
  
Do mísy (A) vložte vnitřní talíř (B) 
Ujistěte se, že výřezy po obvodu talíře zapadly do odpovídajících výstupků po obvodu mísy (obr. J).         
Při nesprávném usazení může dojít k trvalému poškození! 
 
Vložte nůž (C) na čep vnitřního talíře (B). 
 Nůž (C) vkládejte opatrně - je velice ostrý. Při manipulaci s nožem vždy dbejte na to, abyste se 

neporanili. Není-li nůž právě používán, uložte jej do ochranného pouzdra. Zabraňte v přístupu k noži 
dětem. 

 
Vložte suroviny (zeleninu, ovoce, maso atd.) do mísy (A). 
Tip: Většina potravin při sekání zvětší svůj objem. Proto doporučujeme, abyste neplnili mísu více než do 
poloviny. 
 
Zakryjte mísu (A) poklopem (E). Vložte bamix svisle do hřídele (F) poklopu a zapněte na druhý rychlostní 
stupeň.  
Tip: Plnicím hrdlem (G) můžete pozorovat hrubost sekaných surovin, případně přidávat další suroviny a 
ingredience.  



 
Nikdy do plnicího hrdla (G) nestrkejte prsty nebo nástroje (lžíci, nůž, stěrku atd.). 

 
Díky patentovanému vnitřnímu talíři (B) zpracované suroviny z mísy snadno vyjmete i bez pomoci stěrky 
(obr. K). 
 

2. Použití krouhačů (I) 
Použití: strouhají a plátkují zeleninu (cibuli, pórek, okurky, ředkvičky, mrkev atd.), ovoce, sýry, atd. 
 
Do mísy (A) vložte vnitřní talíř (B) 
Ujistěte se, že výřezy po obvodu talíře zapadly do odpovídajících výstupků po obvodu mísy (obr. J).  
 
Vsaďte zvolený krouhač (I) do otvoru disku krouhačů (D). Dbejte, aby byl krouhač v otvoru pevně uchycen 
(po vložení „klikl“ / zaklapl) a usaďte jej na čep vnitřního talíře (B). 
  

Krouhače jsou velice ostré, při manipulaci s nimi pracujte velmi opatrně, aby nedošlo ke zranění. 
Udržujte je mimo dosah dětí! 

  
Mísu (A) přiklopte poklopem (E). Vložte bamix svisle do hřídele (F) poklopu. Plnicí hrdlo (G) naplňte 
surovinou a spusťte mixér na rychlostní stupeň č. 2. 
 
Tip: práce bude efektivnější, když surovinami zaplníte celý objem plnicího hrdla  
   
Důležité: Na stlačovadlo (H) netlačte příliš silně. Tlak jednoho prstu je dostačující (prodloužíte tak životnost 
svého SliceSy).  
 
 Nikdy do plnicího hrdla (G) nestrkejte prsty nebo nástroje (lžíci, nůž, stěrku atd.). 
 
Díky patentovanému vnitřnímu talíři (B) zpracované suroviny z mísy snadno vyjmete i bez pomoci stěrky 
(obr. K). 
 
Čištění a údržba 
 
SliceSy čistěte po každém použití. 
Nejjednodušší způsob vyjmutí krouhače je zobrazen na obrázku (L). 
 
Tip: Materiály všech částí přístroje jsou certifikovány pro styk s potravinami. Syntetické části se nicméně 
mohou zabarvit díky potravinám, jako je např. mrkev, což samozřejmě nemá žádný negativní zdravotní efekt. 
Zabarvení odstraníte citronovou šťávou nebo nebo rostlinným olejem, který nakapejte na hadřík a obarvené 
místo jím očistěte.  Použít můžete i jemný saponát na nádobí. Nádoba není určena ke skladování potravin. 
 
Nůž a krouhače neutírejte v ruce. Jednoduše je opláchněte a nechte okapat. Nenechávejte je ležet ve vodě 
se saponátem! 
 
Buďte opatrní při manipulaci se všemi ostrými díly přístroje! 
 
Skladujte SliceSy v suchém prostředí, mimo dosah dětí. 
 

Výhradní dovozce: 
Potten & Pannen – Staněk group, spol. s r.o. 

Obchodní 110, 251 01 Čestlice 
www.pottenpannen.cz  www.vasekuchyne.cz 

 


