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Lisovač citrusů
k vylisování citrusového ovoce, např. 
pomerančů, grepů, citronů.

Dbejte návodu k použití kuchyňského 
spotřebiče MUM5..!

Popis spotřebiče
Prosím, otevřete strany s obrázky.
Obrázek A
1 Sítko s lisovacím kuželem
2  Záchytná nádobka
3  Značka pro maximální plnicí množství

Obrázek B
Pracovní pozice

Pro Vaši bezpečnost
Lisovač citrusů používejte jen v uvedené 
pracovní pozici. Lisovač citrusů používejte jen 
v kompletně složeném stavu. Lisovač citrusů 
nasazujte/sundávejte jen v klidovém stavu 
pohonu. Lisovač před prvním použitím řádně 
vyčistěte, viz „Čištění a pečování“.

Ovládání

  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.

Lisovač citrusů funguje jen s nasazenou 
míchací miskou.

Obrázek C
●  Stiskněte odjišťovací tlačítko a výkyvné 
  rameno dejte do pozice 3.
●  Sundejte ochranné víko pohonu lisovače 
     (obrázek 5a).
●  Sítko vložte do záchytné nádoby.
●  Lisovač citrusů nasaďte na základní spotřebič 
  a otáčejte až nadoraz ve směru hodinových 
  ručiček.
●  Zasuňte síťovou zástrčku.
●  Otočný spínač nastavte na stupeň 3-5 (2-3).

●  Ovoce přitlačte na lisovací kužel.
  Dodržujte maximální plnicí množství 
  záchytné nádoby – značka na nádobce 
  (obrázek A)!
●  K odšťavení dužiny nastavte otočný spínač 
  krátce na stupeň 7 (4).

Po práci
●  Spotřebič vypněte otočným spínačem.
●  Lisovač citrusů otáčejte ve směru hodinových 
  ručiček a sejměte jej.
●  Lisovač citrusů vyčistěte.

Čištění a pečování

 Pozor!
Nepoužívejte žádné drhnoucí čisticí prostředky.
Povrch by se mohl poškodit.

Všechny části jsou vhodné pro mytí v myčce 
nádobí. Plastové části by se v myčce nádobí 
neměly vzpříčit, protože by se mohly deformovat.

Tip: Pro lepší čištění lze horní okraj sítka 
sejmout.

Změny jsou vyhrazeny.
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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
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Lisovač citrusov
na vylisovanie citrusového ovocia, napr. 
pomarančov, grepov, citrónov.

Dodržiavajte návod na obsluhu kuchynského 
spotrebiča MUM5..!

Popis spotrebiča
Prosím, otvorte si strany s obrázkami.
Obrázok A
1 Sitko s lisovacím kužeľom
2  Záchytná nádobka
3  Značka pre maximálne plniace množstvo

Obrázok B
Pracovná pozícia

Pre Vašu bezpečnosť
Lisovač citrusov používajte len v uvedenej 
pracovnej pozícii. Lisovač citrusov používajte iba 
v kompletne zloženom stave. Lisovač citrusov 
nasadzujte/skladajte len v kľudovom stave 
pohonu. Lisovač pred prvým použitím poriadne 
vyčistite, viď „Čistenie a údržba“.

Ovládanie

  Dôležité upozornenie
 V tomto návode odporúčané hodnoty pre 
 pracovnú rýchlosť sa vzťahujú na spotrebič so 
 7 - stupňovým otočným spínačom. Hodnoty pre 
 spotrebiče so 4 - stupňovým otočným spínačom 
 nájdete v zátvorkách.

Lisovač citrusov funguje len s nasadenou 
miskou na miešanie.

Obrázok C
●  Stlačte odisťovacie tlačidlo a výkyvné 
  rameno dajte do pozície 3.
●  Zložte ochranný kryt pohonu lisovača 
     (obrázok 5a).
●  Sitko vložte do záchytnej nádoby.
●  Lisovač citrusov nasaďte na základný 
  spotrebič a otáčajte až nadoraz v smere 
  hodinových ručičiek.
●  Zasuňte sieťovú zástrčku.
●  Otočný spínač nastavte na stupeň 3-5 (2-3).

●  Ovocie pritlačte na lisovací kužeľ.
  Dodržiavajte maximálne plniace množstvo 
  záchytnej nádoby – značka na nádobe 
  (obrázok A)!
●  Na odšťavenie dužiny nastavte otočný spínač 
  nakrátko na stupeň 7 (4).

Po práci
●  Spotrebič vypnite otočným spínačom.
●  Lisovač citrusov otáčajte v smere hodinových 
  ručičiek a zložte ho.
●  Lisovač citrusov vyčistite.

Čistenie a údržba

 Pozor!
Nepoužívajte žiadne drsné čistiace prostriedky.
Povrch by sa mohol poškodiť.

Všetky časti sú vhodné na umývanie v umývačke 
riadu. Plastové časti by sa v umývačke riadu 
nemali vzpriečiť, pretože by sa mohli deformovať.

Tip: Pre lepšie čistenie môžete horný okraj sitka 
zložiť.

Zmeny sú vyhradené.
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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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