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Dbejte návodu k použití pro kuchyňský robot 
MUM5...!

Popis spotřebiče

Prosím, otevřete si strany s obrázky.

Obrázek 
1 Vložka pro pěchovátko
2 Pěchovátko
3 Víko s plnicí šachtou
4 Vložka na krájení kostek
 4a krájecí kotouč
 4b krájecí mřížka
 4c základní držák
 4d uzavírací kolíky
 4e čistič krájecí mřížky
5 Hnací hřídel
6 Pouzdro

U některých modelů:

Vložka - průběhového kráječe
7 Drticí kotouče
 7a otočný – krájecí kotouč – silný/tenký
 7b otočný strouhací kotouč – hrubý /jemný
 7c krouhací kotouč – středně jemný
8 Držák kotouče

Obrázek 
Pracovní pozice

K Vaší bezpečnosti
Bezpečnostní pokyny

 

kostek! Nikdy nesahejte do plnicí šachty. 
je  kostek p ac je jen s pe n  dot hn t  

íke . je  kostek s nd ejte nasa jte 
jen  klido  sta  pohon . i o kl d ní
skl d ní lo ky k je e kostek chop jte 
k jecí koto  jen a plasto o  st p ost ed. 
Nesahejte na ost  n  k jecí í ky. jecí 

í k  chop jte jen a ok aj! Nesahejte na 
ost  no e a h any d ticích koto  lo ky 
p ho ho k je e. oto e chop jte 
po e a ok aj!

ísl šenst í po í ejte jen  ko pletn  
slo en  sta . ísl šenst í p o o jte jen  

eden  p aco ní po ici.

Ochrana proti přetížení - Obrázek 

Aby se při přetížení zabránilo větším škodám 
na vašem spotřebiči, má hnací hřídel k dispozici 
vsazený díl (místo zlomu). Při přetížení se zlomí 
jen vsazený díl, nikoliv hnací hřídel. Náhradní 
díl pro vsazený díl je součástí dodávky a lze 
jej snadno vyměnit. Jinak je také k dostání v 
zákaznickém servisu (objednací číslo 623944).

Pokyn k výměně vsazeného dílu:
Vadný vsazený díl odstraňte pomocí šroubováku 
(1.). Před zatlačením nového dílu zkontrolujte, 
jestli na hnací hřídeli nezůstaly čtyři ulomené 
čepy starého vsazeného dílu. K upevnění nové 
vložky:
● Vsazený díl vložte tak aby, čepy zapadly do 

otvoru (2.).
● Vsazený díl otáčejte, dokud obě západky 

nezapadnou do výřezu (3.), a zatlačte jej do 
pouzdra.

Použití
Vložka na krájení kostek
Kráječ kostek slouží ke krájení potravin ve tvaru 
kostek.

 Důležité upozornění
V tomto návodu doporučené hodnoty pro 
pracovní rychlost se vztahují na spotřebič se 
7- stupňovým otočným spínačem. Hodnoty pro 
spotřebiče se 4 stupňovým otočným spínačem 
najdete v závorkách.
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je  na kostky je hodn  po e ke k jení 
a o  sy o ch ne o a en ch  k e  

ok ek  aj at  pap iky  ci le  an n  ja lek  
h šek  jahod elo n  ki i  ypecko an ho 
o oce  ajec  kk ho s a nap . eta  

o a ella  kk ch enin  a en ho ne o 
pe en ho d e ího asa e  kostí. i 
p aco ní s a po í ejte l n  st pe  
 . ed p aco ní  j d o ho ne o 

pecko ho o oce ja lka  osk e atd.  je 
n tn  nejd í e odst anit j d a  esp. pecky. 

ed p aco ní  a en ho ne o pe en ho 
asa je n tn  odst anit kosti.

 

ot a iny se nes í p aco at e 
a en  sta . Nedod ení t chto pokyn  
e st k poško ení k je e kostek etn  

k jecí í ky a ot jícího no e. ok d 
dete k je  kostek po í at na jin  ely  

ne o jej p a íte ane o ne hodn  po ijete  
o ce o e t osch a s e te  

ne í a škody. o yl je i ení a škody 
nap . at pení ne o de o o ní no e  

kte  ne nikly p i p aco ní po olen ch 
pot a in.

Důležitá upozornění:
– Ovoce/zelenina by neměly být moc přezrálé, 

poněvadž by z nich mohla vytékat šťáva.
– Vařené potraviny před nakrájením nechte 

vychladnout, jelikož jsou potom pevnější a je 
docílen lepší výsledek krájení.

– Větším nebo menším tlakem na pěchovátko 
při posouvání lze ovlivnit délku kostek.

Pracovní rychlost
Pracovní rychlost zvolte podle krájených 
potravin.
Stupeň 5 (3): syrové brambory a mrkev; okurky; 
banány; jahody; meloun.

Stupeň 3 (2): vařené brambory, mrkve a vejce; 
měkký sýr (feta, mozzarella); měkká uzenina 
(např. mortadela); paprika; rajčata; cibule; jablka, 
kiwi.

Vložka kráječe kostek složení - obrázek 

● Vložte krájecí mřížku do základního držáku. 
Dbejte výřezů!

● Krájecí kotouč vložte do základního držáku.
● 4 uzavírací kolíky vytlačte nahoru, tak aby 

zapadly.

Používání kráječe kostek - obrázek 

● Stiskněte odjišťovací tlačítko a 
výkyvné rameno dejte do pozice 2.

● Nasaďte misku:
 – Dopředu nasaďte vhodnou misku a 

položte ji,
 – otáčejte proti směru hodinových 

ručiček, dokud nezapadne.

● Stiskněte odjišťovací tlačítko a 
výkyvné rameno dejte do pozice 1.

● Sundejte ochranné víko pohonu.

● Pouzdro nasaďte na pohon a otáčejte ve 
směru hodinových ručiček až nadoraz.

● Nasaďte hnací hřídel.

t o   hnací h ídeli o ek  se nes í 
cpat ytky pot a in apod.

● Vložte vložku pro kráječ kostek. Šipka na 
vložce kráječe kostek a šipka na pouzdře se 
musí shodovat!

● Nasaďte víko (dbejte na značku, obrázek 
-9) a otáčejte proti směru hodinových 

ručiček až nadoraz.
● Zasuňte síťovou zástrčku.
● Otočný spínač nastavte na doporučený 

stupeň.
● Zpracovávané potraviny dejte do plnicí 

šachty. Podle potřeby mírným tlakem dotlačte 
pěchovátkem. Pokud je potřeba, potraviny 
předtím rozdrťte.
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isk  as yp dn te
 po p aco ní a .  a
 d í e  ne  kostky dos hno  spodní h any 

k je e kostek.

Pokyny:
– Pro vyndání /vyprázdnění misky není nutné, 

kráječ kostek vyndávat ze spotřebiče. Jen 
stiskněte odjišťovací tlačítko a výkyvné 
rameno dejte do pozice 2.

– Během zpracování různých potravin podle 
receptu není nutné, kráječ kostek mezičasem 
čistit.

Po práci

● Otočný spínač dejte do polohy 0/off.
● Vytáhněte síťovou zástrčku.
● Víko otáčejte proti směru hodinových ručiček 

a sundejte jej.
● Vložku kráječe kostek vyndejte z pouzdra.
● Vyndejte hnací hřídel.
● Pouzdro otáčejte proti směru hodinových 

ručiček a sundejte jej.
● Zbytky potravin v krájecí mřížce odstraňte 

pomocí čističe.

Vložka kráječe kostek rozložení - 
obrázek 

● Čtyři uzavírací kolíky zatlačte směrem ven a 
sundejte krájecí kotouč.

● Krájecí mřížku vyndejte ze základního 
držáku.

U některých modelů:

Vložka průběhového krouhače

Otočný krájecí kotouč -
silný/tenký
ke krájení zeleniny, ovoce. Zpracování na stupni 
5 (3). Označení na otočném krájecím kotouči:
„1“ pro řezání silných plátků
„3“ pro řezání tenkých plátků

to n  k jecí koto  není hodn  ke k jení 
t d ch s  chle a  ho sek a okol dy. a en  

a o y k jejte jen e st den  sta .

Otočný strouhací kotouč -
hrubý/jemný

ke krájení zeleniny, ovoce a sýrů, kromě tvrdých 
sýrů (např. parmezán). Zpracování na stupni 3 
(2) nebo 4 (3). Označení na otočném strouhacím 
kotouči:
„2“ pro silné plátky
„4“ pro tenké plátky

to n  st o hací koto  není hodn  ke 
st o h ní o ech . kk  s  st o hejte jen s 
h o  st ano  na st pni  .

Krouhací kotouč -
středně jemný

ke krouhání syrových brambor, tvrdých sýrů 
(např. parmezán), chlazené čokolády a ořechů. 
Zpracování na stupni 7 (4).

o hací koto  není hodn  ke k o h ní 
kk ch a pl tko ch s .

Používání vložky průběhového krouhače 
- obrázek 

● Stiskněte odjišťovací tlačítko a 
výkyvné rameno dejte do pozice 2.

● Nasaďte misku:
 – Dopředu nasaďte vhodnou misku a 

položte ji,
 – otáčejte proti směru hodinových 

ručiček, dokud nezapadne.

● Stiskněte odjišťovací tlačítko a 
výkyvné rameno dejte do pozice 1.

● Sundejte ochranné víko pohonu.

● Pouzdro nasaďte na pohon a otáčejte ve 
směru hodinových ručiček až nadoraz.

● Nasaďte hnací hřídel.
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t o   hnací h ídeli o ek  nes í cpat 
nap . ytky pok  apod.

● Drticí kotouč dejte na držák kotouče. 
Požadovanou krájecí/strouhací stranu otočte 
směrem nahoru. Kotouč položte na držák 
kotouče tak, aby unášeč na držáku kotouče 
dosahoval do otvoru kotouče. Kotouč musí 
na bočné čepy  držáku kotouče  přiléhat.

● Držák kotouče mírným otočením nasaďte na 
hnací hřídel.

● Nasaďte víko (dbejte na značku, obrázek 
-10) a ve směru hodinových ručiček otočte 

až nadoraz.
● Zasuňte síťovou zástrčku.
● Otočný spínač nastavte na doporučený 

stupeň.
● Zpracovávané potraviny vložte do plnicí 

šachty a dotlačte pěchovátkem.

a a te p tn  h o ad ní p aco an ch 
pot a in e ypo št cí  ot o .

Tip: Abyste dosáhli rovnoměrný výsledek, tenké 
potraviny ke krájení zpracovávejte po svazcích.

Po práci

● Spotřebič vypněte otočným spínačem.
● Víko otáčejte proti směru hodinových ručiček 

a sundejte jej.
● Držák kotouče nazvedněte za výřez. Vyndejte 

kotouč.
● Vyndejte hnací hřídel.
● Pouzdro otáčejte proti směru hodinových 

ručiček a sundejte jej.
● Vyčistěte jednotlivé části.

Čištění a péče

 
Nepo í ejte dn  a a i ní isticí p ost edky. 

o chy y se ohly poškodit. ednotli  díly 
lo ky k je e kostek ne yjte  y ce n do í  

n  y se at pil.

● K čištění vložku kráječe kostek rozeberte.
● Všechny části opláchněte pod tekoucí vodou. 

Jednotlivé části vyčistěte kartáčem.
● Hnací hřídel utřete jen vlhkou utěrkou.

 Důležité upozornění
Otvor v hnací hřídeli (obrázek -7 nebo -7) 
se nesmí ucpat např. zbytky pokrmů apod. 
Zbytky pečlivě odstraňte kartáčem.

Všechny jiné části (pouzdro, víko, pěchovátko, 
vložka průběhového krouhače) jsou vhodné k 
mytí v myčce nádobí. Plastové části se nesmí v 
myčce vzpříčit, poněvadž by se deformovaly.

Tip: Pro odstranění červeného povlaku po 
zpracování např. mrkve dejte trochu jedlého 
oleje na hadřík a plastové části hadříkem vytřete 
(nikoliv drticí kotouče). Poté jednotlivé části 
opláchněte.

Recepty
Saláty
Salát „Olivie“

(pro cca 4 osoby)
4 vařené, vychladnuté brambory
2 vařené mrkve
4 vejce natvrdo
200 g vařeného masa z kuřecích prsou
1–2 slané okurky nebo marinované okurky
1–2 salátové okurky
300 g hrášku, jemný (1 malá plechovka)
sůl a pepř
250 g majonézy
● Uvařené, ale již vychladnuté brambory, mrkev 

a vejce nakrájejte na kostičky na stupni 3 (2). 
Okurky a maso nakrájejte na stupni 5 (3).

● Všechny na kostičky nakrájené přísady 
smíchejte v salátové misce s hráškem.

● Dochuťte solí a pepřem podle chuti.
● Smíchejte s majonézou a podávejte.
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Salát „Vinaigrette“

(pro cca 4 osoby)
4 vařené, vychladnuté brambory
500 g vařené červené řepy
2 vařené mrkve
2 slané okurky
100 g jemného hrášku
½ svazek pórku (cca 50 g)
sůl a pepř
100 ml jedlého oleje
● Uvařené, ale vychladnuté brambory, mrkev, 

červenou řepu a pórek nakrájejte na kostičky 
na stupni 3 (2). Slané okurky nakrájejte na 
kostičky na stupni 5 (3).

● Všechny na kostičky nakrájené přísady 
smíchejte v salátové misce s hráškem.

● Dochuťte solí a pepřem podle chuti.
● Podávejte s jedlým olejem.

Salát „Stolichny“

(pro 2 osoby)
150 g šunky
3 vařené a vychladnuté brambory
2 salátové okurky nebo marinované okurky
1 vařená mrkev
hrášek, polovina plechovky
sůl a pepř
Dressing:
¼ kelímku zakysané smetany
¼ sklenice majonézy
● Vařené, ale již vychladnuté brambory a mrkev 

nakrájejte na kostičky na stupni 3 (2). Šunku 
a okurky nakrájejte na kostičky na stupni 5 
(3).

● Všechny na kostičky nakrájené přísady 
smíchejte v salátové misce s hráškem.

● Dochuťte solí a pepřem podle chuti.
● Všechny přísady promíchejte. Podávejte se 

zakysanou smetanou a majonézou.

Krabí salát

(pro cca 4 osoby)
300 g vařeného masa
300 g vařených a vychladnutých brambor
200 g salátové okurky
zelený salát
50 g krabího masa
3 vejce natvrdo
150 g majonézy
● Uvařené, ale již vychladnuté brambory, vejce, 

okurky a krabí maso nakrájejte na kostičky 
na stupni 3 (2). Uvařené maso nakrájejte na 
kostičky na stupni 5 (3).

● Zelený salát jemně nasekejte.
● Dochuťte solí a pepřem podle chuti.
● Podávejte s majonézou.

Salát ze syrové zeleniny a 
ovoce

(pro 2–4 osoby)
4 mrkve
1 kedlubna
1 jablko
1 cuketa
1 okurka
¼ květáku
100 g čerstvého sýra

Ovocný salát

½ ananasu
½ melounu
2 banány
2 broskve
2 kiwi
50 ml amaretta
● Ovoce nakrájejte na kostičky na stupni 

 5 (3).
● Všechny přísady nakrájené na kostičky 

smíchejte v salátové misce s amarettem.
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Polévka „Okroshka“

(pro 4–6 osob)
kwas, 2 litry
300 g vařené uzeniny nebo kuřecích prsou
3–4 vařené a vychladnuté brambory
3–4 vejce natvrdo
1 svazek ředkviček (8–10 kusů)
3 salátové okurky
½ svazku pórku (cca 50 g)
petržel a kopr
3 polévkové lžičky zakysané smetany
hořčice, cukr
● Vařené, ale již vychladnuté brambory a vejce 

nakrájejte na kostičky na stupni 3 (2). Okurky, 
ředkvičku, uzeninu, resp. maso z kuřecích 
prsou nakrájejte na kostičky na stupni 5 (3).

● Zakysanou smetanu, nasekaný pórek a 
vejce dobře promíchejte s hořčicí a cukrem a 
zřeďte s kwasem.

● Přidejte přísady nakrájené na kostičky, 
nasekaný petržel a kopr.

● Dochuťte solí a pepřem podle chuti.

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto 
spotřebiče je 38 dB (A), což představuje váženou 
hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k 
referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a 
odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez 
upozornění. Aktuální návod najdete na 
webových stránkách 

Změny vyhrazeny.

Případné technické změny, tiskové chyby a 
odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez 
upozornění. Aktuální návod najdete na 
webových stránkách www.bosch-home.com/cz.

www.bosch-home.com/cz
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Záru ní podmínky
spole nosti BSH domácí spot ebi e s.r.o. 

1. Záruka

2. Po izovací doklad a záru ní list

3. Uplatn ní záruky

www.bosch-home.com/cz.



4. Neoprávn nost reklamace

5. Náhradní díly

6. Pozáru ní servis

7. Rozší ená záruka nad rámec zákona

8. Upozorn ní pro prodejce

9. Ochrana osobních údaj

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobk

Ujišt ní dovozce o vydání prohlášení o shod



 
 

opravy@bshg.com

 
 

dily@bshg.com

www.bosch-home.com/cz. 

 
 

bosch.spotrebice@bshg.com
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Dodržiavajte návod na obsluhu pre 
kuchynský robot MUM5...!

Popis spotrebiča

Prosím, otvorte si stránky s obrázkami.

Obrázok 
1 Nástavec pre vtláčadlo
2 Vtláčadlo
3 Vrchnák s plniacou šachtou
4 Nástavec na krájanie kociek
 4a krájací kotúč
 4b krájacia mriežka
 4c základný držiak
 4d uzatváracie kolíky
 4e čistič krájacej mriežky
5 Hnacia hriadeľ
6 Puzdro

Pri niektorých modeloch:

Nástavec - priebehového krájača
7 Drviace kotúče
 7a otočný – krájací kotúč – hrubý/tenký
 7b otočný strúhací kotúč – hrubý /jemný
 7c strúhací kotúč – stredne jemný
8 Držiak kotúča

Obrázok 
Pracovná pozícia

Pre Vašu bezpečnosť
Bezpečnostné pokyny

 

Nikdy nesiahajte do nasaden ho k ja a 
kociek! Nikdy nesiahajte do plniacej šachty. 

ja  kociek p ac je i a s pe ne dotiahn t  
chn ko . ja  kociek skladajte nasad jte 

i a  pohoto ostno  sta e pohon . i 
o kladaní skladaní lo ky k ja a kociek 

chy te k jací kot  i a a plasto  as  
 st ede. Nesiahajte na ost  n  k jacej 

ie ky. jaci  ie k  chy te i a a ok aj! 
Nesiahajte na ost  no e a h any d iacich 
kot o  lo ky p ie eho ho k ja a. ot e 
chy te i a a ok aj!

ísl šenst o po í ajte i a  ko pletne 
lo eno  sta e. ísl šenst o po í ajte i a  
edenej p aco nej po ícii.

Ochrana proti preťaženiu - Obrázok 

Aby sa pri preťažení zabránilo väčším škodám 
na vašom spotrebiči, má hnacia hriadeľ k 
dispozícii vsadený diel (miesto zlomu). Pri 
preťažení sa zlomí iba vsadený diel, nie hnacia 
hriadeľ. Náhradný diel pre vsadený diel je 
súčasťou dodávky a môžete ho jednoducho 
vymeniť. Môžete so ho taktiež zakúpiť v 
zákazníckom servise (objednávacie číslo 
623944).

Pokyn na výmenu vsadeného dielu:
Poškodený vsadený diel odstráňte pomocou 
skrutkovača (1.). Pred zatlačením nového dielu 
skontrolujte, či na hnacej hriadeli nezostali štyri 
zlomené čapy starého vsadeného dielu. Na 
upevnenie novej vložky:
● Vsadený diel vložte tak aby, čapy zapadli do 

otvoru (2.).
● Vsadený diel otáčajte, pokiaľ obidve západky 

nezapadnú do výrezu (3.), a zatlačte ho do 
puzdra.

Použitie
Vložka na krájanie kociek
Krájač kociek slúži na krájanie potravín v tvare 
kociek.

 Dôležité upozornenie
V tomto návode odporúčané hodnoty na 
pracovnú rýchlosť sa vzťahujú na spotrebič so 
7- stupňovým otočným spínačom. Hodnoty pre 
spotrebiče so 4 stupňovým otočným spínačom 
nájdete v zátvorkách.
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ja  na kocky je hodn  i a na k janie 
e iako  s o ch ale o a en ch  

k y  ho iek  pa adajok  pap iky  ci le  
an no  ja k  h šiek  jah d el n  ki i  
yk stko an ho o ocia  ajec  kk ho sy a 
nap . eta  o a ella  kk ch denín  
a en ho ale o pe en ho sa  hydiny 
e  kosti. i sp aco aní sy a po í ajte 
h adne st pe   . ed sp aco aní  

jadie ko ho ale o k stko ho o ocia 
ja lk  oskyne at .  je pot e n  najsk  

odst ni  jadie ka  p ípadne  k stky. ed 
sp aco aní  a en ho ale o pe en ho 

sa je pot e n  odst ni  kosti.

 

ot a iny sa nes  sp aco a   a eno  
sta e. Nedod anie t chto pokyno  e ies  
k poškodeni  k ja a kociek tane k jacej 

ie ky a ot j ceho no a. k dete k ja  
kociek po í a  na in  ely  ale o ho p a íte 
ale o ne hodne po ijete  o ca o e t 

osch a s e te  ne í a škody. o 
yl je aj enie a škody nap . at penie 

ale o de o o anie no a  kto  ne nikli p i 
sp aco aní po olen ch pot a ín.

Dôležité upozornenia:
– Ovocie/zelenina by nemali byť moc prezreté, 

pretože by z nich mohla vytekať šťava.
– Varené potraviny pred nakrájaním nechajte 

vychladnúť, pretože sú potom pevnejšie a je 
docielený lepší výsledok krájania.

– Väčším alebo menším tlakom na vtláčadlo pri 
posúvaní môžete ovplyvniť dĺžku kociek.

Pracovná rýchlosť
Pracovnú rýchlosť zvoľte podľa krájaných 
potravín.
Stupeň 5 (3): surové zemiaky a mrkva; uhorky; 
banány; jahody; melón.

Stupeň 3 (2): varené zemiaky, mrkva a vajcia; 
mäkký syr (feta, mozzarella); mäkká údenina 
(napr. mortadela); paprika; paradajky; cibuľa; 
jablká, kiwi.

Vložka krájača kociek zloženie - obrázok 

● Vložte krájaciu mriežku do základného 
držiaka. Dodržiavajte výrezy!

● Krájací kotúč vložte do základného držiaka.
● 4 uzatváracie kolíky vytlačte smerom hore, 

tak aby zacvakli.

Používanie krájača kociek - obrázok 

● Stlačte odisťovacie tlačidlo a výkyvné 
rameno dajte do pozície 2.

● Nasaďte misku:
 – Dopredu nasaďte vhodnou misku a 

položte ju,
 – otáčajte proti smeru hodinových 

ručičiek, kým nezacvakne.

● Stlačte odisťovacie tlačidlo a výkyvné 
rameno dajte do pozície 1.

● Zložte ochranný kryt pohonu.

● Puzdro nasaďte na pohon a otáčajte v smere 
hodinových ručičiek až nadoraz.

● Nasaďte hnaciu hriadeľ.

t o   hnacej h iadeli o ok  sa nes ie 
pcha  yška i pot a ín a pod.

● Vložte nástavec pre krájač kociek. Šípka na 
nástavci krájača kociek a šípka na puzdre sa 
musia zhodovať!

● Nasaďte vrchnák (dbajte na 
značku, obrázok -9) a otáčajte proti smeru 
hodinových ručičiek až nadoraz.

● Zasuňte sieťovú zástrčku.
● Otočný spínač nastavte na odporúčaný 

stupeň.
● Potraviny dajte do plniacej šachty. Podľa 

potreby miernym tlakom dotlačte vtláčadlom. 
Ak je to  potrebné, potraviny predtým 
rozpučte.
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isk  as yp dnite
 po sp aco aní a .  a o
 sk  ako kocky dosiahn  doln  h an  k ja a 

kociek.

Pokyny:
– Pre vybranie/vyprázdnenie misky nie 

je potrebné, krájač kociek vyberať zo 
spotrebiča. Iba stlačte odisťovacie tlačidlo a 
výkyvné rameno dajte do pozície 2.

– Počas spracovania rôznych potravín podľa 
receptu nie je potrebné, krájač kociek 
medzičasom čistiť.

Po práci

● Otočný spínač dajte do polohy 0/off.
● Vytiahnite sieťovú zástrčku.
● Vrchnák otáčajte proti smeru hodinových 

ručičiek a zložte ho.
● Vložku krájača kociek vyberte z puzdra.
● Vyberte hnaciu hriadeľ.
● Puzdro otáčajte proti smeru hodinových 

ručičiek a zložte ho.
● Zvyšky potravín v krájacej mriežke odstráňte 

pomocou čističa.

Vložka krájača kociek rozloženie - 
obrázok 

● 4 uzatváracie kolíky zatlačte smerom von a 
zložte krájací kotúč.

● Krájaciu mriežku vyberte zo základného 
držiaka.

Pri niektorých modeloch:

Vložka priebehového krájača

Otočný krájací kotúč -
hrubý/tenký
na krájanie zeleniny, ovocia. Spracovanie na 
stupni 5 (3). Označenie na otočnom krájacom 
kotúči:
„1“ na krájanie hrubých plátkov
„3“ na krájanie tenkých plátkov

to n  k jací kot  nie je hodn  na k janie 
t d ch sy o  chle a  e lí a okol dy. a en  
e iaky k jajte i a  st deno  sta e.

Otočný strúhací kotúč -
hrubý/jemný

na krájanie zeleniny, ovocia a syrov, okrem 
tvrdých syrov (napr. parmezán). Spracovanie na 
stupni 3 (2) alebo 4 (3). Označenie na otočnom 
strúhacom kotúči:
„2“ na hrubé plátky
„4“ na tenké plátky

to n  st hací kot  nie je hodn  na st hanie 
o echo . kk  sy  st hajte i a s h o  
st ano  na st pni  .

Krájací kotúč -
stredne jemný

na krájanie surových zemiakov, tvrdých syrov 
(napr. parmezán), chladenej čokolády a orechov. 
Spracovanie na stupni 7 (4).

jací kot  nie je hodn  na k janie kk ch 
a pl tko ch sy o .

Používanie vložky priebehového krájača 
- obrázok 

● Stlačte odisťovacie tlačidlo a výkyvné 
rameno dajte do pozície 2.

● Nasaďte misku:
 – Dopredu nasaďte vhodnou misku a 

položte ju,
 – otáčajte proti smeru hodinových 

ručičiek, kým nezacvakne.

● Stlačte odisťovacie tlačidlo a výkyvné 
rameno dajte do pozície 1.

● Zložte ochranný kryt pohonu.

● Puzdro nasaďte na pohon a otáčajte v smere 
hodinových ručičiek až nadoraz.

● Nasaďte hnaciu hriadeľ.
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t o   hnacej h iadeli o ok  nes  
pcha  nap . yšky jedla a pod.

● Drviaci kotúč dajte na držiak kotúča. 
Požadovanú krájaciu/strúhaciu stranu otočte 
smerom hore. Kotúč položte na držiak kotúča 
tak, aby unášač na držiaku kotúča dosahoval 
do otvoru kotúča. Kotúč musí na bočné čapy  
držiaka kotúča  priliehať.

● Držiak kotúča miernym otočením nasaďte na 
hnaciu hriadeľ.

● Nasaďte vrchnák (dbajte na značku, 
obrázok -10) a v smere hodinových 
ručičiek otočte až nadoraz.

● Zasuňte sieťovú zástrčku.
● Otočný spínač nastavte na odporúčaný 

stupeň.
● Potraviny dajte do plniacej šachty a dotlačte 

vtláčadlom.

a te sp tn  h o adeni  sp aco an ch 
pot a ín o yp š aco  ot o e.

Tip: Aby ste dosiahli rovnomerný výsledok, tenké 
potraviny na krájanie spracujte po zväzkoch.

Po práci

● Spotrebič vypnite otočným spínačom.
● Vrchnák otáčajte proti smeru hodinových 

ručičiek a zložte ho.
● Držiak kotúča nadvihnite za výrez. Vyberte 

kotúč.
● Vyberte hnaciu hriadeľ.
● Puzdro otáčajte proti smeru hodinových 

ručičiek a zložte ho.
● Vyčistite jednotlivé časti.

Čistenie a údržba

 
Nepo í ajte iadne a a í ne istiace 
p ost iedky. o chy y sa ohli poškodi . 
ednotli  diely lo ky k ja a kociek 

ne ajte  a ke iad  n  y sa at pil.

● Na čistenie vložku krájača kociek rozoberte.
● Všetky časti opláchnite pod tečúcou vodou. 

Jednotlivé časti vyčistite kefkou.
● Hnaciu hriadeľ utrite iba vlhkou utierkou.

 Dôležité upozornenie
Otvor v hnacej hriadeli (obrázok -7 alebo 

-7) sa nesmie upchať napr. zvyškami jedla a 
pod. Zvyšky starostlivo odstráňte kefkou.

Všetky iné časti (puzdro, vrchnák, vtláčadlo, 
vložka priebehového krájača) sú vhodné na 
umývanie v umývačke riadu. Plastové časti sa 
nesmú v umývačke vzpriečiť, pretože by sa 
deformovali.

Tip: Na odstránenie červeného povlaku po 
spracovaní napr. mrkvy dajte trochu jedlého 
oleja na utierku a plastové časti utierkou utrite 
(nie drviace kotúče). Potom jednotlivé časti 
opláchnite.

Recepty
Šaláty
Šalát „Olivie“

(pre približne 4 osoby)
4 varené, vychladnuté zemiaky
2 varené mrkvy
4 vajcia natvrdo
200 g vareného mäsa z kuracích pŕs
1–2 slané uhorky alebo marinované uhorky
1–2 šalátové uhorky
300 g hrášku, jemný (1 malá plechovka)
soľ a korenie
250 g majonézy
● Uvarené, ale už vychladnuté zemiaky, mrkvu 

a vajcia nakrájajte na kocky na stupni 3 (2). 
Uhorky a mäso nakrájajte na stupni 5 (3).

● Všetky na kocky nakrájané prísady zmiešajte 
v šalátovej miske s hráškom.

● Dochuťte soľou a korením podľa chuti.
● Zmiešajte s majonézou a podávajte.
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Šalát „Vinaigrette“

(pre približne 4 osoby)
4 varené, vychladnuté zemiaky
500 g varenej červenej repy
2 varené mrkvy
2 slané uhorky
100 g jemného hrášku
½ zväzku póru (asi 50 g)
soľ a korenie
100 ml jedlého oleja
● Uvarené, ale vychladnuté zemiaky, mrkvu, 

červenú repu a pór nakrájajte na kocky na 
stupni 3 (2). Slané uhorky nakrájajte na kocky 
na stupni 5 (3).

● Všetky na kocky nakrájané prísady zmiešajte 
v šalátovej miske s hráškom.

● Dochuťte soľou a korením podľa chuti.
● Podávajte s jedlým olejom.

Šalát „Stolichny“

(pre 2 osoby)
150 g šunky
3 varené a vychladnuté zemiaky
2 šalátové uhorky alebo marinované uhorky
1 varená mrkva
hrášok, polovica plechovky
soľ a korenie
Dressing:
¼ kelímku kyslej smotany
¼ fľaše majonézy
● Varené, ale už vychladnuté zemiaky a mrkvu 

nakrájajte na kocky na stupni 3 (2). Šunku a 
uhorky nakrájajte na kocky na stupni 5 (3).

● Všetky na kocky nakrájané prísady zmiešajte 
v šalátovej miske s hráškom.

● Dochuťte soľou a korením podľa chuti.
● Všetky prísady premiešajte. Podávajte s 

kyslou smotanou a majonézou.

Krabí šalát

(pre približne 4 osoby)
300 g vareného mäsa
300 g varených a vychladnutých zemiakov
200 g šalátových uhoriek
zelený šalát
50 g krabieho mäsa
3 vajcia natvrdo
150 g majonézy
● Uvarené, ale už vychladnuté zemiaky, vajcia, 

uhorky a krabie mäso nakrájajte na kocky 
na stupni 3 (2). Uvarené mäso nakrájajte na 
kocky na stupni 5 (3).

● Zelený šalát jemne nasekajte.
● Dochuťte soľou a korením podľa chuti.
● Podávajte s majonézou.

Šalát zo surovej zeleniny a 
ovocia

(pre 2–4 osoby)
4 mrkvy
1 kaleráb
1 jablko
1 cuketa
1 uhorka
¼ karfiolu
100 g čerstvého syra

Ovocný šalát

½ ananásu
½ melónu
2 banány
2 broskyne
2 kiwi
50 ml amaretta
● Ovocie nakrájajte na kocky na stupni  5 (3).
● Všetky prísady nakrájané na kocky zmiešajte 

v šalátovej miske s amarettom.
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Polievka „Okroshka“

(pre 4–6 osôb)
kvas, 2 litre
300 g varenej údeniny alebo kuracích pŕs
3–4 varené a vychladnuté zemiaky
3–4 vajcia natvrdo
1 zväzok reďkoviek (8–10 kusov)
3 šalátové uhorky
½ zväzku póru (asi 50 g)
petržlen a kôpor
3 polievkové lyžičky kyslej smotany
horčica, cukor
● Varené, ale už vychladnuté zemiaky a vajcia 

nakrájajte na kocky na stupni 3 (2). Uhorky, 
reďkovku, údeninu, prípadne mäso z kuracích 
pŕs nakrájajte na kocky na stupni 5 (3).

● Kyslú smotanu, nasekaný pór a vajcia dobre 
premiešajte s horčicou a cukrom a zrieďte s 
kvasom.

● Pridajte prísady nakrájané na kocky,
nasekaný petržlen a kôpor.

● Dochuťte soľou a korením podľa chuti.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto 
spotrebiča je 38 dB (A), čo predstavuje váženú 
hladinu akustického výkonu Lwa vzhľadom k 
referenčnému akustickému výkonu 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a 
odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez 
upozornenia. Aktuálny návod nájdete na 
webovej stránke 

Zmeny vyhradené.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby 
a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené 
bez upozornení. Aktuálny návod nájdete na 
webových stránkach www.bosch-home.com/sk.

www.bosch-home.com/sk
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Záručný list

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Výrobok: Produktové číslo:
E-Nr.

Poradové číslo:
FD

Dátum predaja, pečiatka, podpis Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň preda-
ja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku 
s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších 
než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užíva-
teľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, 
ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje 
záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.
Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. 
súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.
Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske 
siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed.
opravy

Dátum
dokončenia

Číslo
oprav. listu Stručný opis poruchy

záruka od výrobcu
na všetky spotrebiče



Upozornenie pre predajcov
Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja 
a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný 
list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne 
vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky
–  na výrobok sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
–  spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do

uplynutia záručnej lehoty
–  pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. poklad-

ničný blok, faktúru a pod.)
–  ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rám-

ci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti

–  za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čis-
tenia, nadmerným používaním výrobku

–  záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpovedá predávajúci

–  ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude
zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu

–  záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto 
záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná 
zložka Bratislava, zaniká, ak:
–  je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
–  údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
–  výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad

s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
–  výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou opráv-

nenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče
s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípad-
ne bez elektrickej koncovky,

–  bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
–  porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
–  ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborné-

ho zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka 
Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej neškodnosti 
podľa európskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichá-
dzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o., 
organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení 
jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špe-
ciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. 
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak 
životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom 
úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, 
spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.
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