
    Návod k použití

Skleněný mixér
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cz Použití podle určení 

 
 

a  
Nikdy nepoužívejte toto příslušenství s jinými spotřebiči.  
Pro příslušné součásti používejte pouze odpovídající  
příslušenství.Toto příslušenství je vhodné k mixování tekutin  
nebo polotvrdých potravin, krájení nebo sekání syrového  
ovoce a zeleniny, výrobě pyré, sekání mražených potravin  
(například ovoce) nebo drcení ledu. Příslušenství nesmí být  
používáno ke zpracování jiných předmětů nebo látek.

W 
■ Do mixovací nádoby nikdy nestrkejte prsty! Mixér nikdy

nepoužívejte bez víka.
■ S ostrým mixovacím nožem si při vyjímání nádoby a během

čištění spotřebiče počínejte velmi opatrně. 
■ Příslušenství musí být před použitím kompletně složeno.

Nikdy neskládejte příslušenství přímo na základové jednotce.
Příslušenství používejte pouze za navrženým účelem. Toto
příslušenství používejte pouze s červeným zadním pohonem.
Předtím, než příslušenství připojíte nebo vyjmete, vyčkejte,
dokud se motor zcela nezastaví, poté odpojte spotřebič ze
síťové zástrčky.

W 
■ Zachovávejte opatrnost při zpracování horkých tekutin. Při 

zpracování horkých přísad ve skleněné mixovací nádobě bude
plnicím otvorem ve víku unikat pára.

■ Vložte do spotřebiče maximálně 0,5 litru horké nebo pěnící
tekutiny.

■ Při práci se spotřebičem vždy držte jednou rukou víko pevně
zavřené, ale nikdy otvor ve víku nepřikrývejte rukou!

W 
■ Nikdy nepoužívejte mixovací nůž bez těsnění.
■   Zkontrolujte, zda v mixovací nádobě nejsou cizí tělesa.

Nevkládejte do mixovací nádoby žádné předměty (např.nože,
 lžíce).

W 
Po každém použití, nebo pokud nebylo delší dobu používáno,  
příslušenství důkladně omyjte. X “Čištění a údržba“ na straně 6.
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Přehled

Rozložte si stranu s obrázky. 

X  A

   Skleněná mixovací nádoba  
   Měrka  

a  Plnicí otvor 
b  Uzávěr / odměrka s ryskou

a  Pohon (červený) 
b  Mixovací nůž
c  Těsnění
d  Upevňovací úchytky (4)

a  L
b 

(2)

 
Před prvním použitím vašeho nového  
spotřebiče jej musíte vyjmout z obalového
materiálu, omýt a zkontrolovat.

 
Nikdy nepoužívejte příslušenství, které 
je poškozeno.
■ Vyjměte veškeré příslušenství

z obalového materiálu a obalový 
materiál zlikvidujte.

■   Zkontrolujte, zda některé části 
spotřebiče nechybí a přiložené 
části nejsou viditelně poškozeny.
X  A

■   Před prvním použitím všechny 
součásti va šeho spotřebiče omyjte.  
X “Čištění a údržba" viz strana 6

 
Pohony základové jednotky 
mají různě barevné označení 
(černé, žluté a červené). Tento systém  
barevného rozlišení se nachází rovněž  
na příslušenství. Toto příslušenství  
používejte pouze s červeným zadním 
pohonem. 

 

L

nádoby: Symbol      a rukojeť 
na mixovací nádobě musí být 
v rovině.
Upevněte podstavec mixovací 
nádoby:  podstavcem, dokud 
symbol 0 a rukojeť na mixovací 
nádobě nebudou v rovině.

Skleněná mixovací nádoba 
Skleněná mixovací nádoba je vyrobena  
ze žáruvzdorného borosilikátového skla  
ThermoSafe. Díky ní můžete zpracovávat  
i horké, dokonce i vařící přísady. 
Skleněná mixovací nádoba je vhodná  
k přípravě následujícího množství 
potravin:

Pevné potraviny max. 100 g
Tekutiny max. 1.5 l
Horké či pěnivé tekutiny max. 0.5 l

W 
– Do mechaniky nikdy nesahejte. 

Mixovací nůž můžete uchopit
pouze za umělohmotnou rukojeť.

–    Předtím, než příslušenství připojíte
nebo vyjmete, vyčkejte, dokud se motor  
zcela nezastaví, poté odpojte spotřebič 
ze síťové zástrčky.

 
Nikdy nepoužívejte mixovací nůž bez těsnění. 
X  B

 Připravte základovou jednotku 
pouze dle pokynů v návodu 
k použití. Toto příslušenství lze používat 
pouze s řádně upevněnou mixovací nádobu.
1. Umístěte na těsnicí kroužek těsnění.
2. Při vkládání těsnicího kroužku 

dodržujte pozici jeho 4 úchytek. 
2 protichůdné úchytky musí být 
v rovině se značkou  

3. Při vkládání do podstavce mixovací
nádoby nasazujte těsnicí kroužek 
pod úhlem. Podepřete jej, pokud 
možno, druhou rukou.

Nasaďte podstavec mixovací 
G 
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cz      Použití

4. Stlačte podstavec mixovací nádoby
dolů, dokud neuslyšíte zacvaknutí.

5. Podstavec mixovací nádoby se
zacvakne do skleněné mixovací
nádoby. Přitom musí být označení
 G 

6. Natočte podstavec mixovací nádoby
tak, aby označení 

7. Umístěte na zadní červený pohon
mixér dle obrázku.

8. Stiskněte ho a otočte jím po směru
hodinových ručiček až nadoraz.

W  
Do mixovací nádoby nikdy nestrkejte  
prsty! Mixér nikdy nepoužívejte bez  
víka.
W  
Při zpracování horkých přísad ve  
skleněné mixovací nádobě bude plnicím  
otvorem ve víku unikat pára. Nalijte 
do spotřebiče maximálně 0,5 litru  
horké nebo pěnící tekutiny.

Pro krátké mixování na  
maximální stupeň rychlosti.
Pro mixování potravin, které  
nemusejí být příliš malé.
Pro mixování potravin,  
šlehání a sekání.
Není vhodné k použití 

1. Připravte si potraviny a dejte je
do mixovací nádoby.

   Nasaďte víko s uzávěrem a zacvakněte 
      jej.

. Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
Zapněte otočný spínač na 
požadovanou pozici.

.   Ponechte spotřebič zapnutý, dokud
potraviny nedosáhnou požadované
konzistence.

pozice y.  Vyčkejte, dokud se 
motor zcela nezastaví. Vytáhněte 
síťovou zástrčku ze zásuvky.

6. Otočte mixérem proti směru
hodinových ručiček a vyjměte.

■ Všechny části po použití očistěte.
X „Čištění a údržba" na straně 6

Další přísady lze přidat během 
zpracovávání. Uzávěr lze použít i jako 
odměrka (50 ml).
X  D
■   Zatímco je spotřebič v provozu, 

vyjměte uzávěr a do plnicího otvoru 
přidejte přísady.

W 
Nevkládejte do plnicího otvoru žádné 
předměty (např. nože, lžíce). Za provozu 
spotřebiče víko nikdy nesnímejte!
X  E
1. Pro přidání velkého množství

potravin nastavte otočný spínač do
pozice  y 

W 
Předtím, než budete snímat víko, 
vyčkejte, dokud se motor zcela 
nezastaví, poté odpojte spotřebič ze 
síťové zástrčky. Mixér nikdy 
nepoužívejte bez víka.
2. Sejměte víko.
3. Přidejte další přísady.
■   Nasaďte víko s uzávěrem

a zacvakněte jej. Pokračujte ve 
zpracování přísad. X “Použití" 
viz strana 5.

z . 

X  C

  Nastavte otočný spínač do
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Čištění a údržba  

Nástavce a příslušenství musí být po 
každém použití řádně očištěny.
W  
Do mechaniky nikdy nesahejte. 
Mixovací nůž můžete uchopit pouze za  
umělohmotnou rukojeť. 

–    Nepoužívejte žádné čisticí    
      prostředky obsahující alkohol 
      nebo líh.
– Nepoužívejte žádné ostré ani kovové

předměty.
–   Nepoužívejte žádné drátěnky

ani abrazivní čisticí prostředky.
–   Nenamáčejte podstavec mixovací 

– Nevsunujte do myčky nádobí 

nádoby ani sám těsnicí kroužek 
do vody.

–   Před demontáží mixovací 
nádoby ji naplňte malým množstvím 
vody a prostředku na mytí nádobí, 
postupujte, jak je popsáno 
v kapitole „Použití" a krátce zapněte 
na stupeň M.

–   Vylijte vodu a propláchněte mixér 
čistou vodou.

X  F
1. Držte skleněnou mixovací nádobu. Na

podstavci mixovací nádoby stiskněte 
najednou obě dvě západky na straně 
s drážkami a otočte podstavcem proti 
směru hodinových ručiček, dokud se 
neuvolní.

2. Obraťte podstavec mixovací nádoby.
3. Vyjměte ze středu podstavce těsnicí

kroužek. Umístěte pod něj hadřík,
aby nedošlo k poškození nože nebo
pracovní desky.

4. Sejměte z mixovacího nože těsnění.
Všechny části očistěte podle obrázku
    a ponechte oschnout. Před

uložením všechny části opět složte
dle pokynů v kapitole Příprava.

Majonézu lze v mixéru 
připravit pouze za použití celých vajec.

– 1 vejce
– 1 vrchovatá lžička hořčice
– 1 lžíce octa nebo citronové šťávy
– špetka soli
– špetka cukru
– 200-250 ml oleje
Přísady musí mít stejnou teplotu.
■ Zpracovávejte přísady (kromě oleje) 

v mixéru po dobu několika vteřin na     
stupeň 1.

■ Nastavte otočný spínač na stupeň 
7 a plnicím otvorem pomalu  
přilévejte olej. Mixujte směs,  
dokud se z ní nevymíchá emulze.

– 50-75 g mražené čokolády na vaření 
– ½ l teplého mléka
– smetana ke šlehání a nastrouhaná

čokoláda dle potřeby
■   Nasekejte čokoládu na vaření na 

kousky (přibližně 1 cm) a zcela ji 
mixérem rozmixujte na rychlost 

■   Vypněte mixér a přilijte mléko.
■  

■ 

Mixujte po dobu 1 minuty na stupeň 
M nebo 7.
Nalijte horkou čokoládu do sklenic 
a případně podávejte se šlehačkou 
a nastrouhanou čokoládou.

Banánový shake
– 2-3 banány (cca 300 g)
– 2-3 vrchovaté lžíce vanilkové 

nebo citronové zmrzliny (80-100 g)
– 2 balíčky vanilkového cukru
– ½ l mléka
■ Nakrájejte banány na kousky 

a mixujte po dobu 5-10 vteřin na
stupeň  r.

■  Vypněte mixér a přidejte ostatní přísady. 
■ Mixujte po dobu 1 minuty na stupeň 

M nebo 7.

umělohmotné díly, jelikož by se 
během mycího procesu mohly trvale
zdeformovat!

G 



vařit. 

 cz        Co dělat v případě poruchy?

Ovocný pohár
–  250 g ovoce (např. jahody, banány, 

pomeranče, jablka)
– 50-100 g cukru
– 500 ml studené vody
– zmrzlina dle potřeby
■ Oloupejte ovoce a nakrájejte je na

kousky.

■ Podávejte se zmrzlinou dle chuti.

■  Umístěte všechny přísady (kromě 
zmrzliny) do mixovací nádoby 
a mixujte po dobu 1 minuty na 
stupeň M   nebo 7.

Koktejl pro sportovce
– 2 - 3  pomeranče (cca 600 g)
– 1 - 2 citróny (cca 150 g)
– 1,5 lžíce cukru nebo medu
– ¼  l jablečné šťávy
– ¼ l minerální vody
– kostky ledu dle potřeby

a nakrájejte je na kousky.
■  Umístěte všechny přísady (kromě 

jablečné šťávy a minerální vody) do 
mixovací nádoby.

■  Mixujte po dobu 1 minuty na
stupeň M  nebo 7.

■  Přidejte jablečnou šťávu a minerální

Dezert z červeného ovoce
– 400 g ovoce (vypeckovaných višní, 

malin, černého nebo červeného 
rybízu, jahod, ostružin)

– 100 ml višňové šťávy
– 100 ml červeného vína
– 80 g cukru
– 1 balíček vanilkového cukru
– 2 lžíce citronové šťávy
– velká špetka (mletého) hřebíčku
– špetka (mleté) skořice
– 8 plátků želatiny
■   Namočte želatinu cca na 10 minut do 

studené vody.
■ Všechny přísady (kromě želatiny)

přiveďte k varu.

■ Pomačkejte želatinu a rozehřejte ji
v mikrovlnné troubě, nesmí se však 

■  Mixujte horké ovoce a želatinu na 
stupeň 1 po dobu cca 1 minuty.

■  Nalijte dezert z červeného ovoce do 
malých pohárků, které jste předtím 
vypláchnuli studenou vodou, a uložte 
pohárky do chladničky.

Tip: Dezert z červeného ovoce chutná 
výborně se šlehačkou nebo vanilkovou 
omáčkou.

Co dělat v případě poruchy?
Porucha:
Nástavec nelze nasadit a zajistit na 
červeném pohonu.

Odstranění:
■ Umístěte podstavec mixovací nádoby 

na nádobu a zajistěte tím, že jím 
otočíte až nadoraz. Rukojeť musí 
být přesně v rovině se značkou  0.

Porucha:
Z mixéru u podstavce mixovací nádoby 
vytéká tekutina.

Odstranění:
■ Je těsnění na těsnicím kroužku

správně umístěno?
■ Zkontrolujte, zda je těsnění správně

nasazeno.

Důležité:  Jestliže nebudete schopni 
opravit závadu svépomocí, kontaktujte 
prosím náš zákaznický servis.

■  Oloupejte pomeranče a citróny

vodu.
■ Krátce mixujte na stupeň M, dokud

nevznikne pěna.
■  Nalijte koktejl do sklenic a případně

podávejte s kostkami ledu.

7 

Změny vyhrazeny bez předchozího 
upozornění.
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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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Záručný list
BSH

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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