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cz Použití podle určení

Použití podle určení
Spotřebič je určený pouze k použití v domácnosti. Používejte 
tento spotřebič jen na takové množství potravin, které je 
obvyklé při použití v domácnosti. Nepřekračujte nejvyšší 
povolené množství (viz „Recepty“). Spotřebič je určen pouze ke 
krájení a mixování potravin. Spotřebič není vhodný k přípravě 
bramborové kaše (nebo kaší podobné konzistence).
Pro takové účely lze použít nástavec pro jednoduchou přípravu 
pyré ProPuree. Spotřebič nelze použít ke zpracování jiných 
substancí nebo předmětů. Jiné použití je možné pouze za 
použití příslušenství schváleného výrobcem. Používejte pouze 
originální příslušenství dodané s vaším spotřebičem. 
Nikdy nepoužívejte toto příslušenství s jinými spotřebiči. 
Používejte tento spotřebič pouze uvnitř místnosti, při pokojové 
teplotě a v nadmořské výšce nižší než 2000 m.

Důležité bezpečnostní informace
Pozorně si přečtěte tento návod k použití a ponechte si jej 
k pozdějšímu nahlédnutí. Při případném předání spotřebiče 
další osobě nezapomeňte předat i tento návod k použití. Při 
nedodržení těchto pokynů výrobce neodpovídá za případné 
škody vyplývající z použití spotřebiče.
Tento spotřebič smí používat osoby se sníženými tělesnými, 
senzorickými nebo duševními schopnostmi a nedostatkem 
zkušeností pouze pod dohledem zodpovědné osoby či po 
zaškolení v oblasti bezpečného používání a možných rizik 
plynoucích z používání spotřebiče. Udržujte děti mimo dosah 
spotřebiče a síťového kabelu a nenechávejte je spotřebič 
používat. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti.
W Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požáru!
■ Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu pouze podle

údajů uvedených na typovém štítku. Nepoužívejte spotřebič
ani síťový kabel, pokud vykazují známky poškození.
Aby nedošlo k případnému ohrožení na zdraví, opravy
spotřebiče jako např. výměnu síťového kabelu smí provádět
pouze vyškolený personál našeho zákaznického centra.

■ Nepřipojujte spotřebič k zásuvkám s časovým spínačem 
nebo dálkovým ovládáním. Spotřebič mějte během provozu 
neustále pod dozorem.

■ Spotřebič se nesmí nacházet v bezprostřední blízkosti 
horkých ploch, např. varných desek. Síťový kabel nesmí 
přijít do kontaktu s horkým povrchem nebo vést přes ostré 
hrany.
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■ Nikdy neponořujte základní spotřebič do tekutiny a nečistěte
jej pod tekoucí vodou ani v myčce nádobí. Nepoužívejte
k čištění spotřebiče parní čističe. Nedotýkejte se spotřebiče
vlhkýma rukama.

■   Pokud vám spotřebič spadne do vody nebo jiné tekutiny, není      
    již možné spotřebič znovu provozovat. 
■  Mixovací nástavec vložte do potravin pouze k vyznačené 

rysce              V opačném případě hrozí nebezpečí zásahu 
elektrickým proudem!

■   Po každém použití, kdykoliv je spotřebič ponechán bez 
dozoru, před každou montáží či demontáží spotřebiče, před 
jeho čištěním a v případě poruchy musí být vždy spotřebič 
odpojen od elektrické sítě.

W Nebezpečí úrazu! 
■ Před výměnou příslušenství nebo před kontaktem s jeho

pohybujícími se díly spotřebič vždy vypněte a odpojte od
elektrické sítě.

■ Po vypnutí spotřebiče se pohon ještě chvíli mírně otáčí.
Vyčkejte, dokud se motor zcela nezastaví.

■ V žádném případě nesahejte na nože na mixovacím nástavci.
Nikdy nečistěte tyto nože holýma rukama.

W Nebezpečí opaření!
Při zpracování horkých tekutin zachovávejte opatrnost. 
Tekutiny se mohou při práci rozstřikovat.
W Nebezpečí udušení!
Obalový materiál neponechávejte dětem ke hraní.
W Pozor!
■ Doporučujeme vám nenechávat spotřebič zapnutý po dobu

delší, než je nezbytné ke zpracování přísad. Nepoužívejte
spotřebič naprázdno.

■ Mixovací nádoba není vhodná pro poučití v mikrovlnné
troubě.

■ Nikdy nepokládejte mixovací nástavec na horký povrch nebo
do horké směsi potravin. Před použitím mixéru nechte horké
potraviny zchladnout na nejméně 80 °C. Před použitím
ponorného mixéru v hrnci sejměte tento hrnec z varné zóny.

W Důležité!
Po každém použití, nebo pokud nebyl delší dobu používán, 
spotřebič důkladně omyjte. X „Péče a denní čištění“ 
viz strana 6

Í.  



4 

cz    Obsah 

Gratulujeme vám k zakoupení vašeho 
nového spotřebiče Bosch. Další 
informace o našich výrobcích 
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Před prvním použitím 
vašeho spotřebiče
Před prvním použitím vašeho nového 
spotřebiče jej musíte vyjmout 
z obalového materiálu, omýt 
a zkontrolovat.
Varování! 
Nikdy nepoužívejte spotřebič, který je 
poškozen!
■  Vyjměte základní spotřebič a veškeré 

příslušenství z obalového materiálu 
a obalový materiál zlikvidujte.

■  

 

   Zkontrolujte, zda některé části   
 nechybí a přiložené části nejsou 
viditelně poškozeny.

     součásti omyjte a osušte. 
X „Péče a denní čištění"            viz strana 6

X Obrázek A
■    Před prvním použitím všechny     

Symboly a označení
Symbol            Význam

i Pozorně si přečtěte návod 
k použití a podle tohoto návodu 
postupujte.

Í

Označení na mixovacím nástavci: 
Mixovací nástavec vložte do 
potravin pouze k vyznačené rysce 
Í .  opačném případě hrozí 
nebezpečí zásahu elektrickým 
proudem! 

Součásti spotřebiče 
a provozní prvky

Pro průběžné nastavení rychlosti. 
Nastavte otočný volič mezi  ●  (nejnižší 
rychlost) a 12 (nejvyšší rychlost). 
Zvolenou rychlost zjistíte podle 
ukazatele Æ.

a  Nastavení stupně rychlosti 
b  Tlačítko zapnutí
c  Tlačítko Turbo  
d  Uvolňovací tlačítko
e  Síťový kabel

2 Nerezová mixovací noha
a  Ryska Í
b  Mixovací nůž 

3 Mixovací nádoba
 a  Odměrná mixovací nádoba

b  Víko

Provoz ..................................................

Přehled ................................................

Záruka .................................................

Přehled

1   Základní spotřebič

Nastavení stupně rychlosti

 X Obrázek  A

ašeho spotřebiče ................................
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W Nebezpečí úrazu!
Po vypnutí spotřebiče vyčkejte, dokud 
se mixovací nástavec zcela nezastaví. 
V žádném případě nesahejte na nože na 
mixovacím nástavci.
Varování!
–  Mixovací nástavec musí být 

k základnímu spotřebiči řádně 
připojen. Mixovací nástavec se nesmí 
viklat ani vypadávat.

–  Tužší potraviny jako jsou jablka, 
brambory a maso, je nutné před 
zpracováním nakrájet na kousky 
a mírně povařit. Syrové potraviny 
(cibuli, česnek, bylinky atd.) krájejte/
sekejte pomocí univerzálního kráječe.

– 

 

Na spodní části nádoby, kterou      
     používáte, se nesmí nacházet žádné 

nerovnosti.
X  Řada obrázků  B
1. Vložte připravené přísady do

mixovací nádoby nebo jiné vhodné
nádoby, nebo zpracujte potraviny
přímo v hrnci, v němž vaříte.

2. Síťový přívodní kabel úplně odviňte.
3. Základní spotřebič pevně uchopte,

nasaďte na něj mixovací nástavec
a zacvakněte.

4. Pomocí otočného voliče nastavte
požadovaný stupeň rychlosti.
Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.

5. Uchopte jednou rukou spotřebič
a ponořte mixovací nástavec do
nádoby.

W Nebezpečí zásahu elektrickým 
proudem!
Mixovací nástavec vložte do potravin 
pouze k vyznačené rysce  Í           .
V opačném případě hrozí nebezpečí 
zásahu elektrickým proudem!
6. Pro spuštění při předvolené

rychlosti stiskněte Vypínač Ã.
7. Pro spuštění při nejvyšší

rychlosti stiskněte tlačítko
Turbo Â   .

Varování!
Nikdy netiskněte Vypínač  Ã    
a tlačítko Turbo   Â    současně.

Vypínač Ã
Pro použití spotřebiče při předvolené 
rychlosti. Dokud bude stisknutý vypínač, 
bude ponorný mixér zapnutý.

Tlačítko Turbo Â
Pro použití spotřebiče při maximální 
rychlosti. Dokud bude stisknutý vypínač, 
bude ponorný mixér zapnutý. 
Upozornění: Nastavení stupně rychlosti 
nemá žádný vliv na použití tlačítka 
Turbo Â.
Varování!
Nikdy netiskněte najednou  Vypínač  Ã   
a tlačítko Turbo  Â . .
Doporučené rychlostní stupně
●-8 Mixování tekutin a horkých potravin, 

přimíchávání potravin 
8-12 Mixování ovoce a vařené zeleniny, 

příprava pyré
Â

Příslušenství

Pokud některé z uvedeného 
příslušenství není součástí vašeho 
spotřebiče, můžete si jej objednat 
v našem zákaznickém servisu:

Příslušenství Číslo obj.
Univerzální sekáček  L 00753480
Univerzální sekáček  XL 12027396

Příprava majonézy
Použití nástavců: Univerzální sekáček 
(L/XL), nástavec na přípravu pyré, 
šlehací metla

Šlehací metla 00753124

Provoz
W Nebezpečí opaření!
Při zpracování horkých tekutin buďte 
opatrní.Horké tekutiny se mohou při 
práci rozstřikovat. Před použitím 
mixéru nechte horké potraviny 
zchladnout na 80 °C nebo méně.

Provoz   cz
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8. Dokud bude stisknutý vypínač,
bude ponorný mixér zapnutý.
Potraviny zpracovávejte pomocí
mixovacího nástavce.

9. Jakmile potraviny dosáhnou
požadované konzistence, vypínač
uvolněte. Vyčkejte, dokud se
motor zcela nezastaví. Vytáhněte
síťovou zástrčku ze zásuvky.

10. Stiskněte obě uvolňovací tlačítka
a vyjměte mixovací nástavec.

11. Doporučujeme vám omýt části
spotřebiče ihned po použití.
X „Péče a denní čištění“ 

viz strana 6

Upozornění:
–  Abyste zabránili rozstřikování 
     mixovaných surovin, stiskněte 
     vypínač až tehdy, když je mixovací   
     nástavec úplně ponořen do    
     mixovaných potravin.
–  Pokud mixujete tekuté přísady, pro 

dosažení lepšího výsledku mixování 
ponořte mixovací nástavec a držte 
jej v mírně sklopené pozici, abyste 
zabránili přichycení potravin ke dnu 
nádoby.

Péče a denní čištění
Spotřebič i nástroje musí být po 
každém použití řádně očištěny.
W Nebezpečí zásahu elektrickým 
proudem!
–    Před čištěním spotřebič odpojte od   
      přívodu elektřiny.
–    Nikdy neponořujte základní  
      spotřebič do tekutiny a nečistěte jej    
      v myčce nádobí.
– Nepoužívejte k čištění spotřebiče

parní čističe.
Varování!
–   Nepoužívejte žádné čisticí prostřed- 
     ky obsahující alkohol nebo líh.
–   Nepoužívejte žádné ostré ani  

kovové předměty.
–   Nepoužívejte žádné drátěnky ani     

jiné abrazivní čisticí prostředky.
–   Umělohmotné díly nedávejte do  

myčky nádobí, jelikož by se během  
mycího procesu mohly trvale  
zdeformovat!

Upozornění:
– 

– 

Pro usnadnění čištění mixovacího    
nástavce: po použití jej umístěte do 
nádoby s čistou vodou a několikrát 
krátce stiskněte tlačítko Turbo  Â.    
Po zpracování potravin jako je mrkev 
nebo červené zelí může dojít ke 
zbarvení umělohmotných částí. 
Toto zbarvení lze odstranit pomocí   
několika kapek stolního oleje.

Na Obrázku C naleznete shrnutí, jak lze 
jednotlivé části očistit.
■  Odpojte základní spotřebič od  

příslušenství.
■    Otřete povrch základního spotřebič  

měkkým, vlhkým hadříkem a osušte
jej. 

■  Očistěte příslušenství prostředkem na 
mytí nádobí a měkkým hadříkem nebo 
houbičkou, případně příslušenství 
omyjte v myčce nádobí.

■    Mixovací nástavec lze umýt v myčce 
nádobí ve svislé poloze (mixovací nůž 
směrem nahoru) nebo kartáčkem pod 
tekoucí vodou.

■  Mixovací nástavec nechte uschnout 
ve svislé poloze (mixovací nůž 
směrem nahoru), aby zevnitř vytekla 
zachycená voda.

Recepty
Majonéza
–    1 vejce (žloutek i bílek) 

–    1 lžíce hořčice
–    1 lžíce citronové šťávy nebo octa
–  200-250 ml oleje
–    sůl a pepř k dochucení

Přísady musí mít stejnou teplotu.

■   Umístěte všechny přísady do mixovací  
    nádoby.
■  Mixovací nástavec nasaďte na  
    základní spotřebič a mixujte směs,  
    dokud nevznikne emulze.
■  Pomalu pohybujte zapnutým mixérem 
    nahoru až po horní hranici směsi 
    a opět dolů, dokud není majonéza 
    hotová. 

Tip:  Podle tohoto receptu si můžete 
připravit i majonézu pouze s vaječným 
žloutkem. V tom případě však použijte 
pouze poloviční dávku oleje.

Péče a denní čištění
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Zeleninová polévka
–  300 g brambor
–  200 g mrkve
–    1  malý řapíkatý celer
–    2  rajčata
–  1 cibule
–  50 g másla
–  2 l vody
–    sůl a papeř k dochucení
■    Oloupejte rajčata a zbavte je 
     semínek. 
■    Nasekejte omytou zeleninu 
     a orestujte na rozpáleném másle. 
■    Přidejte vodu a sůl.
■    Povařte po dobu 20-25 minut.
■    Odstavte hrnec ze sporáku.
■    Mixujte polévku v hrnci, dokud  

nedosáhnete požadované 
konzistence. 

■ Dochuťte solí a pepřem.

Těsto na palčinky
–  250 ml mléka
–  1 vejce
–  100 g mouky
–  25 g  rozpuštěného,vychladlého  
     másla
■  Všechny přísady vložte    
     ve výše uvedeném pořadí  
     do mixovací nádoby.  
■ Rozmixujte dohladka.

Míchané mléčné nápoje
– 1 sklenice mléka
– 6 velkých jahod nebo

10 malin nebo
1 banán (nakrájený na plátky)

■ Vložte všechny přísady do
mixovací nádoby.

■ Mixujte, dokud nedosáhnete
požadované konzistence.

■ Podle chuti přidejte cukr.

Co dělat v případě poruchy?
Problém
Spotřebič se během provozu vypíná.
Odstranění
Byla aktivována ochrana proti 
přehřátí spotřebiče.
■    Vytáhněte síťovou zástrčku ze  
     zásuvky.
■   Vyčkejte, dokud spotřebič zcela 

nevychladne, a to alespoň 1 hodinu. 
Poté se ochrana proti přehřátí 
deaktivuje.

■ Zasuňte síťovou zástrčku do
zásuvky. Spotřebič znovu zapněte.
Důležité: Jestliže nebudete schopni
opravit závadu svépomocí,
kontaktujte prosím náš zákaznický
servis.

Likvidace

J Likvidujte obalové materiály 
ekologickým způsobem. Tento 
spotřebič je označen v souladu 
s evropskou směrnicí 2012/19/EU, 
která se týká elektrických 
a elektronických spotřebičů 
(waste electrical and electronic 
equipment – WEEE). 
Tato směrnice udává rámec pro 
zpětný odběr a recyklaci použitých 
spotřebičů v celé EU. 
O aktuálních způsobech likvidace 
se, prosím, informujte u svého 
odborného prodejce.

Změny jsou vyhrazeny.

Tip: Můžete přidat lžíci zmrzliny
nebo studené mléko.

 

Záruka
Na tento spotřebič se vztahují záruční 
podmínky stanovené zastoupením 
v daném státě. Podrobnosti o těchto 
podmínkách lze získat u prodejce, 
u kterého byl spotřebič zakoupen.
Pro reklamace v záruční době je nutné
předložit doklad o koupi.
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Použití podle určení
Tato příslušenství jsou určena pro tyčový mixér MSM8../
MS8CM6... Postupujte podle návodu k použití tyčového mixéru.
Tato příslušenství nikdy nepoužívejte ve spojení s jinými 
spotřebiči. Používejte pouze díly, které k sobě patří.
Tato příslušenství jsou určena pouze k použití uvedenému v tomto 
návodu. Zpracovávané potraviny nesmí obsahovat žádné tvrdé 
složky (např. kosti). Tato příslušenství nesmí být používána ke 
zpracování jiných předmětů nebo látek.
Bezpečnostní pokyny
WNebezpečí poranění
■ Nikdy se nedotýkejte ostrých čepelí holýma rukama. Při
připojování a odpojování nožů je uchopte vždy pouze za plastové
části. Čistěte je kartáčkem.
■ Před použitím musí být příslušenství vždy dokonale smontováno.
Než se pustíte do připojování nebo odpojování příslušenství, vždy
vyčkejte, až se motor zastaví a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
■ Při práci s multifunkčním příslušenstvím, můžete základní
jednotku zapínat, pouze pokud bude k mixéru připojen a dobře
utažen nástavec s převodem.
■ Nikdy nesahejte do plnicího otvoru. Používejte pouze
pěchovadlo, které je součástí spotřebiče!
■ Nikdy se nesnažte sekací vložky uchopit za ostré čepele či hrany.
Uchopit je můžete pouze za okraje.
■ Při vkládání kotoučového nástavce do držáku na kotoučové
nástavce dávejte pozor na jeho tvar a umístění. Čistěte jej
kartáčkem.
■ Držák na kotoučové nástavce vždy uchopte pouze za určený
zapuštěný žlábek.
■ Při připojování / odpojování krájecího kotoučového nástavce jej
držte pouze za středový plastový prvek. Sekací mřížku se nesnažte
uchopit za ostré hrany. Berte ji pouze za okraje! Vždy čistěte
kartáčkem.
■ Nikdy nezasunujte šlehací metlu do základní jednotky bez
příslušného nástavce převodu.
W Nebezpečí opaření!
Při zpracování horkého mléka použijte dlouhou mixovací nádobu. 
Jinak by mohlo dojít k vystříknutí horkého mléka a opaření.
W Varování!
■ Nádoby nejsou určeny k používání v mikrovlnné troubě.
■ Při plnění vždy dodržujte maximální úroveň plnění.
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cs  Bezpečností pokyny 

■ Zkontrolujte, zda nejsou v plnicím otvoru ani v nádobě žádné cizí
předměty. Do plnicího otvoru nebo nádoby nezasunujte žádné
předměty (např. nože nebo lžíce).
■ Tyčový mixér (mixovací nohu) nikdy nepoužívejte v nádobě.
■ Následující části nikdy neponořujte do tekutin ani je nemyjte pod
tekoucí vodou či v myčce nádobí: nástavce s převodem, víko
s převodem.
W Důležité!!
Příslušenství musí být vždy po každém použití nebo v případě, 
že nebylo po delší dobu používáno, důkladně vyčištěno. 
X „Čištění a údržba“ viz strana 11

Před použitím si důkladně přečtěte tento 
návod k použití, abyste se seznámili 
s důležitými bezpečnostními 
a provozními pokyny k tomuto 
spotřebiči. Tento návod k použití prosím 
uložte na bezpečném místě. Budete-li 
spotřebič předávat někomu dalšímu, vždy 
k němu přiložte tento návod k použití.

Přehled
X Obrázek. A
1    Univerzální sekáček L* 

a Nádoba
b Univerzální nůž (L)  
c Čepel na drcení ledu (L) 
d Nástavec s převodem
e Víko

2   Univerzální sekáček XL* 
a Nádoba
b Univerzální čepel (XL)
c Nástavec s převodem
d Víko

3 Šlehací metla*
a Nástavec převodu
* podle příslušného modelu

Před prvním použitím
Než začnete nové příslušenství používat, 
musíte je zcela vybalit, umýt a zkontrolovat.
Varování! 
Nikdy nepoužívejte poškozené příslušenství!
■ Veškeré příslušenství vyjměte z obalu

a všechen obalový materiál zlikvidujte.
■ Zkontrolujte, zda jste obdrželi

všechny části a zda nejsou viditelně
poškozené.  X Obrázek A

■ Všechny části před prvním použitím
důkladně umyjte a osušte.
X „Čištění a údržba“ viz strana 11
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Univerzální sekáček 
(velikost L a XL)
Varování!
Vždy dodržujte maximální množství 
a dobu zpracování uvedené v tabulce. 
X Tabulka  E
Univerzální čepel: Na sekání masa, 
tvrdého sýra, cibule, bylinek, česneku, 
ovoce, zeleniny, ořechů a mandlí.
Čepel na drcení ledu (pouze velikost 
L): Na drcení kostek ledu (drcený led). 
Optimální zpracovávané množství: 4-6 
kostek ledu (max. 100 g).

Varování!
– Než se pustíte do sekání masa,
odstraňte z něj chrupavky, kosti a šlachy.
– Univerzální sekáček není vhodný
k sekání velmi tvrdých potravin (zrnkové
kávy, ředkví, muškátového oříšku) ani
mražených potravin (ovoce apod.).
– Kostky ledu lze zpracovávat pouze
s použitím čepele na drcení ledu.
X Obrázek  B
1. Nádobu postavte na rovnou a čistou

pracovní desku a zatlačte na místo.
Vložte do ní univerzální čepel nebo
čepel na drcení ledu.

Důležité upozornění: Čepel musí být 
umístěna přímo v nádobě.

2. Do nádoby vložte potraviny.
3. Na nádobu umístěte nástavec převodu

a otočte jím ve směru hodinových
ručiček, aby zacvakl na místo.

4. Umístěte základní jednotku na
nástavec převodu a zatlačte na něj,
aby zacvakl na místo.

5. Zapojte síťovou zástrčku.
6. Základní jednotku a univerzální sekáček

pevně držte. Stlačte tlačítko Turbo Â.
Spotřebič poběží po celou dobu, kdy
budete držet tlačítko stisknuté.

7. Zpracujte potraviny univerzálním
sekáčkem.

8. Po ukončení práce tlačítko uvolněte.
Vyčkejte, dokud se motor spotřebiče
nezastaví. Odpojte spotřebič ze sítě.

9. Stiskněte a podržte obě uvolňovací
tlačítka a odstraňte základní jednotku.

10. Otáčením proti směru hodinových
ručiček sejměte nástavec převodu.

11. Vyjměte čepel.
12. Vyprázdněte nádobu.
■ Veškeré části okamžitě po použití

vyčistěte.
X„Čištění a údržba“ viz strana 11

Vzorový recept:
Medový koláč s jablky
Směs medu a jablek (CNHR29): 
– 110 g lesního medu (5 °C)
– 30 g na kostky nakrájených jablek (11 mm)
■ Vložte do univerzálního mixéru a mixujte po

dobu 3 sekund rychlostí nastavenou na
Turbo.

Směs medu a jablek (CNHR29C):
– 130 g lesního medu (5 °C)
– 30 g na kostky nakrájených jablek (11 mm)
■ Vložte do univerzálního mixéru a mixujte

po dobu 2 sekund rychlostí nastavenou na
Turbo.

Těsto na koláč:
– 3 vejce
– 60 g másla
– 100 g hladké bílé mouky
– 60 g mletých ořechů
– 1 čajová lžička skořice
– 2 balíčky vanilkového cukru
– 1 čajová lžička kypřicího prášku
– 1 jablko

Symboly a označení  cs
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cs

■ Oddělte žloutky a bílky.
■ Bílky vyšlehejte do pevné pěny.
■ Žloutky utřete s cukrem, přidejte

změklé máslo a směs medu s jablky.
■ V další nádobě smíchejte mouku,

strouhané vlašské ořechy, skořici
a kypřicí prášek. Do směsi přidejte
vlhké ingredience a vše dobře
promíchejte. Pomocí stěrky do směsi
opatrně zapracujte vyšlehané bílky.

■ Obdélníkovou pečicí formu (o roz-
měrech 35 cm x 11 cm) vyložte
papírem na pečení a na něj
rozetřete těsto.

■ Oloupejte jablko a nakrájejte je na
plátky. Plátky pak rozložte na koláč.

■ Předehřejte si troubu na 180 ºC
a koláč pečte 30 minut.

Šlehací metla
Na šlehačku, šlehání bílků a mléčné 
pěny z horkého mléka (max. 70 °C) 
nebo studeného mléka (max. 8 °C), 
k výrobě omáček a dezertů.
W Nebezpečí opaření!,
Při zpracování horkých tekutin 
používejte vysokou štíhlou nádobu na 
šlehání.
Varování!
– Nikdy nezasunujte šlehací metlu do

základní jednotky bez nástavce s
převodem.

– Nástavec převodu se šlehací metlou
můžete připojit nebo odpojit, pouze
pokud bude spotřebič v nečinnosti.

Šlehací metla 
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X Obrázek C
1. Připravené potraviny vložte do

mixovací nádoby nebo jiné vhodné
nádoby nebo je zpracujte ve varném
hrnci.

2. Připojte nástavec převodu ke šlehací
metle a zatlačte ji, aby zacvakla na
místo.

3. Připojte šlehací metlu s nástavcem
s převodem na základní jednotku
a zatlačte jej, aby zacvakl na místo.

4. Zapojte zástrčku do sítě.
5. Požadovanou rychlost nastavte pomocí

ovladače rychlosti (doporučujeme
vysokou rychlost).

6.
Ã.

7. Zpracujte potraviny šlehací metlou.
8. Po ukončení práce tlačítko ON

uvolněte. Vyčkejte, dokud se motor
spotřebiče nezastaví.

9. Odpojte spotřebič ze sítě.
10. Podržte obě uvolňovací tlačítka

a odpojte šlehací metlu s nástavcem
převodu ze základní jednotky.

11. Odpojte nástavec převodu od metly.
■ Veškeré části okamžitě po použití

vyčistěte.
X „Čištění a údržba“ viz strana 11

Čištění a údržba
 Po každém použití je nutné 

příslušenství vždy důkladně vyčistit.

W Nebezpečí poranění 
Čepelí univerzálního sekáčku drtiče ledu, 
sekacího příslušenství a sekáčku se 
nedotýkejte holýma rukama. Čistěte je 
pouze kartáčkem a držte za plastovou 
část.
Varování!
– Nepoužívejte žádné čisticí prostředky

obsahující alkohol nebo líh.
– Nepoužívejte žádné ostré, špičaté ani

kovové předměty.
– Nepoužívejte abrazivní tkaniny či

čisticí prostředky.
– Následující části nikdy neponořujte

do tekutin ani je nemyjte pod tekoucí
vodou či v myčce nádobí: nástavec
s převodem, kryt multifunkčního
příslušenství.

Upozornění:
– Dávejte pozor, aby nedošlo k zaklínění
plastových částí v myčce na nádobí,
protože by mohlo dojít k jejich
deformování.
– Při zpracování potravin, jako je např.
červené zelí nebo mrkev, může dojít
k zabarvení plastových částí. Odstranit je
lze s použitím pár kapek kuchyňského
oleje.
Obrázek D obsahuje přehled
informací o čištění jednotlivých částí.

 ■ Nástavce univerzálního sekáčku a nástavec 
převodu šlehací metly stačí otřít měkkým
vlhkým hadříkem a nechat uschnout.
■ Ostatní části příslušenství čistěte 
saponátovým roztokem a měkkým
hadříkem nebo houbičkou nebo je myjte
v myčce na nádobí. Čepele čistěte
kartáčkem.

Uchopte základní jednotku a mixovací
nádobu a stiskněte tlačítko ON

Čištění a údržba cs
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Použití podle určení
Toto příslušenství je určeno pro tyčový mixer ErgoMixx MS6.. . 
Sada příslušenství je vhodná také pro všechny tyčové mixéry 
MSM6.. až po FD9710. Řiďte se návodem k použití pro tyčový 
mixér.
Nikdy nepoužívejte příslušenství pro jiné spotřebiče. Používejte 
společně pouze odpovídající součásti. Toto příslušenství je 
určeno pro vakuové nádoby a sáčky Bosch. Příslušenství je 
vhodné k použití pouze pro účel popsaný v tomto návodu. 

Bezpečnostní informace
W Nebezpečí udušení!
■ Vakuovací sáčky uchovávejte mimo dosah dětí.
■ Nenechejte děti hrát s vakuovacími sáčky.
W Varování!
■ Před připojením nebo odpojením příslušenství vždy počkejte,
dokud se spotřebič zcela nezastaví a vytáhněte síťovou zástrčku.
■ Neuvádějte spotřebič do provozu naprázdno.
■ Nikdy neponořujte vakuovací nástavec do tekutin, nečistěte jej
pod tekoucí vodou ani neumývejte v myčce nádobí.
■ Všechny přísady musí být hygienicky nezávadné. Při nakládání
s potravinami je nutné dodržovat pravidla hygieny v kuchyni.
■ Před vakuováním nechejte potraviny vždy vychladnout.

 ■ Po skladování zkontrolujte kvalitu potravin. Nepoužívejte
potraviny nejisté kvality.
W Důležité!
■ Nikdy nevkládejte do těsnících prvků ostré, špičaté nebo
kovové předměty.
■ Nádoby a sáčky se zipem lze mýt v myčce nádobí a ukládat do
mrazničky. Nádoby bez víka a vakuovací sáčky se zipem lze
používat v mikrovlnné troubě. Nádoby a sáčky se zipem jsou
vhodné pro teplotní rozmezí od -18 °C do 85 °C.
■ Sáčky, které byly použity k uchování syrového masa, ryb nebo
drůbeže, nepoužívejte opakovaně.
■ Příslušenství je nezbytné důkladně vyčistit po každém použití
nebo pokud nebylo používáno delší dobu. X "Čištění a 
údržba"viz strana 6

Použití podle určení    cz
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cz Přehled

Přehled 
X Obrázek  A
1 Vakuovací nástavec

a Vakuovací ventil
b  Připojka k základní jednotce 2 

Nádoba pro uchovávání potravin
a   Nádoba se značkou  max 
b Odkapávací miska *
c Víko
d  Těsnící svorky
e  Vakuové těsnění
f Ukazatel vakua
g  Kroužky pro stanovení data 
    (den/měsíc) 
h  Těsnicí víko

3   Vakuové sáčky na zip  
a Zip
b  Značka max 
c  Vakuové těsnění

* podle modelu

Před prvním použitím 
Před použitím nového příslušenství 
jej zcela vybalte, vyčistěte 
a zkontrolujte. 
W Varování!
Poškozené příslušenství nikdy 
neuvádějte do provozu! 
■ Zkontrolujte, že příslušenství
obsahuje všechny části a že
nevykazuje viditelné známky
poškození. X Obrázek A

■ Před prvním použitím všechny
díly důkladně vyčistěte a vysušte.
X “Čištění a údržba” viz strana  6
Nádoby pro uchování potravin 
vyrobené z Tritanu
Používají se pro uchovávání potravin ve 
vakuu pro zachování čerstvosti a 
prodloužení životnosti potravin, které 
jsou v nich obsaženy, pro marinování 
potravin nebo pro ohřívání v mikrovlnné 
troubě.Tritan je nerozbitný plast bez 
chuti a bez zápachu. 
Před použitím nádob v mikrovlnné 
troubě se ujistěte, že jste sejmuli víko. 

Víko s vakuovým těsněním 
Pro vzduchotěsné uzavření nádob. Víka 
nádob jsou vybavena ukazatelem 
vakua. Když ukazatel viditelně klesne 
dolů, bylo dosaženo vakua. Za účelem 
odstranění víka se musí dovnitř nádoby 
dostat dostatečné množství vzduchu. 
Pro sejmutí zavakuovaného víka nejprve 
za jeden okraj uchopte vakuové těsnění 
a vytáhněte jej směrem nahoru. Dovnitř 
nádoby se musí dostat dostatečné 
množství vzduchu, aby bylo možné víko 
sejmout.
Víka nádob jsou opatřena ukazatelem 
data. Otočením dvou kroužků nastavte 
den a měsíc, kdy byla potravina vložena. 

Odkapávací miska
Odkapávací miska odděluje jídlo od 
tekutiny, která se během skladování 
vylučuje. Tekutina se shromažďuje pod 
odkapávací miskou.

Vakuovací sáčky na zip
Používají se pro uchovávání potravin ve 
vakuu za účelem zachování čerstvosti 
a prodloužení životnosti potravin, které 
jsou v nich obsaženy, pro marinování 
potravin a pro vaření metodou sous-vide.
Používejte pouze originální vakuovací 
sáčky se zipem Bosch. Tyto sáčky jsou 
vhodné pro teplotní rozmezí -18 °C až 
85 °C. Pro uchovávání tekutin (např. 
polévek) doporučujeme používat nádoby.
Vaření sous-vide 
Sous-vide je metoda vaření ve vakuu 
při nízkých teplotách. 
W Zdravotní riziko!
Při přípravě pokrmů pro vaření metodou 
sous-vide je důležité vždy dodržovat pokyny 
a hygienické instrukce níže: 
■ Používejte pouze dokonale čerstvé
potraviny vysoké kvality.
■ Myjte si ruce a desinfikujte je. Používejte
jednorázové rukavice nebo kleště na vaření/
grilování.
■ Při přípravě kritických potravin, jako je
drůbež, vejce a ryby dbejte zvýšené
opatrnosti.
■ Ovoce a zeleninu důkladně omyjte a/
nebo oloupejte.
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■ Pracovní plochu a prkénka udržujte
vždy čisté. Pro různé typy potravin
používejte různá prkénka.

■ Dodržujte chladový řetězec. Zajistěte,
aby byl přerušen pouze krátce za
účelem přípravy pokrmů a poté
vraťte potravinu ve vakuovém sáčku
do chladničky.

■ Potraviny jsou vhodné pouze pro
okamžitou spotřebu. Potraviny po
uvaření ihned zkonzumujte. Po
vaření je již neuchovávejte – ani
v chladničce. Nejsou vhodné pro
opakovaný ohřev.

■ Potraviny nevařte v sáčcích, ve kterých
jste je koupili (např. kusy ryb). Tyto
sáčky nejsou vhodné pro vaření
metodou sous-vide.

■ Pokud je to možné, rozmístěte
jednotlivé kusy potravin ve vakuovém
sáčku vedle sebe, nevrstvěte tak
potraviny na sebe do výšky.

Pro dosažení profesionálních výsledků 
vaření metodou sous-vide doporučujeme 
používat vakuovací zásuvku Bosch. 

Použití
W Varování!
– Před připojením nebo odpojením

vakuovacího nástavce vždy počkejte,
dokud se pohon nezastaví
a vytáhněte síťovou zástrčku.

– Nepoužívejte tyčový mixer s vaku-
ovacím nástavcem po dobu delší
než 10 minut. Poté nechejte
základní jednotku a nástavec
vychladnout.

– Uchovávání potravin ve vakuu
nenahrazuje uchovávání v chladničce
nebo mrazničce.

– Potraviny nechejte před vakuováním
vždy vychladit.

Nasazení vakuovacího nástavce
X Obrázek B
■ Umístěte vakuovací nástavec na

základní jednotku a zacvakněte ji do
správné polohy.

Vyjmutí vakuovacího nástavce
X Obrázek C 
■ Držte obě tlačítka pro uvolnění dole

a vyjměte vakuovací nástavec ze
základní jednotky.

Vakuování potravin v nádobách
X Řada obrázků D
1. Vložte připravené nebo uvařené jídlo

do vhodné nádoby. Neplňte nad
značku max.

2. Ujistěte se, že těsnění víka je správně
vloženo. Umístěte víko a zavřete jej
pevně pomocí těsnících svorek.
Nastavte datum s použitím dvou
kroužků na víku.

3. Umístěte základní jednotku s
vakuovacím nástavcem na vakuové
těsnění nádoby a pevně držte.

4. Stiskněte tlačítko Turbo Â.
Spotřebič zůstává zapnutý tak. 
dlouho, dokud je tlačítko stisknuté.

5. Vakuovací nástavec odvádí
vzduch z nádoby. Jakmile
indikátor vakua viditelně klesne
dolů, bylo dosaženo vakua.

6. Uvolněte tlačítko.
7. Vyjměte základní jednotku

s vakuovacím nástavcem z nádoby.
Odpojte síťovou zástrčku.

Poznámka: Vakuově uzavřenou nádobu 
skladujte víkem směrem nahoru. 

Vakuování se sáčky se zipem
X Řada obrázků E

1. Potraviny vložte do sáčku.
Poznámka: Sáček nepřeplňujte. Ujistěte 
se, že prostor vakuového těsnění je 
čistý. Pokud provádíte vakuování 
šťavnatých, vlhkých nebo marinovaných 
potravin, dbejte zvláštní opatrnosti.  
2. Umístěte sáček na plochý povrch.

Lehce vytlačte vzduch ze sáčku
a zavřete pevně zip po celé délce.

Použití   cz
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Čištění a údržba

Poznámka: Pokud vakuujete šťavnaté, 
vlhké nebo marinované potraviny, 
nakloňte vakuovací sáček z pracovní 
plochy. Ujistěte se, že vakuové těsnění 
zůstává na povrchu.   X Obrázek F
Důležité!
– Obsah nesmí převyšovat značku

max.
– Prostor nad linií max a oba těsnící

prvky musí být čisté.
– Pokud není zip čistý a zcela

uzavřený, nelze vytvořit vakuum.
3. Umístěte základní jednotku s

vakuovacím nástavcem na vakuovací
těsnění sáčku a pevně držte.

4. Stiskněte tlačítko Turbo Â.
Spotřebič zůstává zapnutý tak
dlouho, dokud je tlačítko stisknuté.

5. Vakuovací nástavec odvádí vzduch
z nádoby. Tím se sáček stlačí a jeho
obsah se obalí.

6. Jakmile je sáček dostatečně
zavakuovaný, uvolněte tlačítko.

Poznámka: Pokud tekutina vzlíná 
a přibližuje se ke značce max, dbejte 
zvláštní opatrnosti. Uvolněte tlačítko 
dříve, než tekutina překročí značku max.
7. Sejměte základní jednotku

s vakuovacím nástavcem z nádoby.
Odpojte síťovou zástrčku.

Otevření nádob a sáčků 
se zipem
X Obrázek G
■ Pro otevření nádoby uchopte

vakuové těsnění na jednom konci a
vytáhněte jej. Do nádoby se musí
dostat dostatek vzduchu.

■ Otevřete těsnící svorky a
sejměte víko.

X Obrázek H
■  Pro otevření sáčku se zipem

rozevřete zip a sáček zcela otevřete.
■ Po použití je nutné vakuovací

sáčky se zipem pečlivě vyčistit
a zcela vysušit.

Čištění a údržba 
Spotřebič a jednotlivé použité části je 
nutné po každém použití důkladně očistit.

Varování!
– Nepoužívejte čisticí prostředky

obsahující alkohol nebo líh.
– Nepoužívejte ostré, špičaté nebo

kovové předměty.
– Nepoužívejte abrazivní houbičky

a čisticí prostředky.
– Nikdy neponořujte vakuovací nástavec

do tekutin, nečistěte ji pod tekoucí
vodou ani neumývejte v myčce nádobí.

– Okamžitě po použití vyčistěte všechny
díly. To zabrání zasychání reziduí
a možnému poškození plastu (např.
esenciálními oleji v bylinkách).

– Při zpracování potravin jako jsou
mrkve se mohou plastové díly
zabarvit. Toto zabarvení lze odstranit
několika kapkami stolního oleje.

Na Obrázku J najdete souhrn toho, jak 
čistit jednotlivé díly.  
■ Vakuovací nástavec očistěte

vlhkým hadříkem a osušte ho.
■ Vyčistěte všechny ostatní díly

příslušenství mycím roztokem
a měkkým hadříkem nebo houbou
nebo je umyjte v myčce nádobí.

■ Vakuovací sáčky, které budou
opětovně používány, by měly být
pečlivě očištěné a zcela osušené.
Sáčky použité pro uchování
syrového masa, ryb a drůbeže znovu
nepoužívejte.

■ Při čištění vyjměte těsnění víka.
X Obrázek J

Odstranění kroužků
X Řada obrázků I
Kroužky pro nastavení data na 
vakuovací nádobě lze za účelem 
důkladného očištění sejmout. 
1. Vložte malý šroubovák do jedné

ze dvou prohlubní pojistného
kroužku a za použití mírného tlaku
kroužek opatrně vytáhněte.

cz
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Příslušenství    cz

2. Odstraňte pojistný kroužek a kroužky
pro nastavení data dle obrázku.
Důkladně vyčistěte a osušte všechny
díly.

3. Vložte kroužky pro nastavení data v
pořadí dle obrázku. Vložte pojistný
kroužek a lehkým tlakem jej zatlačte
na místo, dokud nezacvakne.

Příslušenství
Příslušenství a náhradní díly lze 
zakoupit u zprostředkovatelů nebo 
zákaznického servisu. Vzhledem 
k neustálému rozšiřování 
produktového portfolia je možné, 
že budou v nabídce další příslušenství, 
která zde nejsou uvedena. 
V tomto případě navštivte 
www.bosch-home.com, kde jsou 
uvedena nejnovější dostupná 
příslušenství.  

Příslušenství
MSZV0FC2** 2 x vakuová nádoba, 1.0 l 
MSZV0FB1 10 malých sáčků, 1.2 l
MSZV0FB3 10 velkých sáčků, 3.8 l
MMZV0BT1* Lahev ToGo (0.5 l)
MMZV0SB0* Nádoba, kulatá (0.75 l)
MMZV0SB1* Nádoba, kulatá (1.5 l)
MMZV0SB2* 2 nádoby, kulaté 

(0.75 l a 1.5 l)
* Toto příslušenství bylo vyrobeno pro

mixér VitaMaxx, ale je kompatibilní
s vakuovacím systémem ErgoMixx.

**  Dostupné v roce 2020

Změny vyhrazeny.
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cz  Co dělat v případě poruchy? 

Co dělat v případě poruchy?
V následující tabulce najdete řešení problém nebo závad, které můžete sami 
odstranit. Pokud závadu odstranit nelze, kontaktujte prosím zákaznický servis.

Problém Možná příčina Odstranění
V nádobě nelze 
vytvořit vakuum.

Víčko nepřiléhá 
správně / úplně.

■ Zkontrolujte svorky. Řádně je uzavřete.

Těsnění víka není 
správně vloženo.

■ Umístěte správně těsnění víka.

Víko nebo těsnicí 
prvky jsou 
znečištěné nebo 
poškozené. 

■ Ujistěte se, že víko, vakuové těsnění
a těsnění víka nejsou poškozené.

■ Ujistěte se, že všechny díly jsou čisté
a suché, zvláště těsnící prvky.

■ Důkladně je vyčistěte a nechejte je
vysušit na vzduchu. X „Čištění 
a údržba“  viz strana 6

V sáčku se zipem 
nelze vytvořit 
vakuum.

Zip není zcela 
uzavřen.

■ Zavřete zip napevno po celé délce.

Zip nebo vakuový 
uzávěr jsou 
znečištěné nebo 
poškozené.

■ Ujistěte se, že těsnící prvky jsou čisté.
■ Důkladně je vyčistěte a nechejte je

vysušit na vzduchu. X „Čištění 
a údržba“ viz strana 6

Vakuovací 
sáček se zipem 
je poškozen.

■ U jistěte se, že vakuovací sáček není
poškozen. Pokud je poškozen, použijte
jiný. X „Příslušenství“ viz strana 7

Vakuum v sáčku 
se zipem se 
neudrží.

V sáčcích se mohly 
utvořit díry od 
ostrých částí 
vakuovaných 
potravin (např. kosti).

■  Pokud bylo poškození způsobeno
ostrými hranami potravin, umístěte
je do sáčku tak, aby nemohly
poškodit jeho stěny.
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Záru ní podmínky
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6. Pozáru ní servis
V

7. Rozší ená záruka nad rámec zákona
Aqua-Stop

8. Upozorn ní pro prodejce

 doklad (fakturu). 

9. Ochrana osobních údaj

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobk
y

o
o.

Ujišt ní dovozce o vydání prohlášení o shod

19
19 17/2003 Sb.,

616/2006 Sb. a 22/2003



BSH domácí 
Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546 

Email: opravy@bshg.com

 
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách www.bosch-home.com/cz. 

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555

Email: bosch.spotrebice@bshg.com
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MaxoMixx Style tyčový mixér

[sk] Návod na použitie tyčový mixér

MS8CM6..
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sk Použitie podľa určenia 

Použitie podľa určenia
Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Používajte 
tento spotrebič len na také množstvo potravín, ktoré je obvyklé 
pri použití v domácnosti. Neprekračujte najvyššie povolené 
množstvo (pozrite „Recepty“). Spotrebič je určený iba na 
krájanie a mixovanie potravín. Spotrebič nie je vhodný na 
prípravu zemiakovej kaše (alebo kaši podobnej konzistencie). 
Na také účely je možné použiť nadstavec na jednoduchú 
prípravu pyré ProPuree. Spotrebič nie je možné použiť na 
spracovanie iných substancií alebo predmetov. Iné použitie je 
možné iba s použitím príslušenstva schváleného výrobcom. 
Používajte iba originálne príslušenstvo dodané s vaším 
spotrebičom. Nikdy nepoužívajte toto príslušenstvo s inými 
spotrebičmi. Používajte tento spotrebič iba vnútri miestnosti, pri 
izbovej teplote a v nadmorskej výške nižšej ako 2000 m.
Dôležité bezpečnostné informácie
Pozorne si prečítajte tento návod na použitie spotrebiča 
a odložte si ho na neskoršie nahliadnutie. Pri prípadnom 
odovzdaní spotrebiča ďalšej osobe nezabudnite odovzdať 
i tento návod na použitie. Pri nedodržaní týchto pokynov 
výrobca nezodpovedá za prípadné škody vyplývajúce 
z použitia spotrebiča. Tento spotrebič smú používať osoby so 
zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami 
a nedostatkom skúseností iba pod dohľadom zodpovednej 
osoby či po zaškolení v oblasti bezpečného používania 
a možných rizík vyplývajúcich z používania spotrebiča. Udržujte 
deti mimo dosahu spotrebiča a sieťového kábla a nenechávajte 
ich spotrebič prevádzkovať. Čistenie a používateľskú údržbu 
nesmú vykonávať deti.
W Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a požiaru!
■ Spotrebič pripájajte a uvádzajte do prevádzky len podľa údajov

uvedených na typovom štítku. Nepoužívajte spotrebič ani
sieťový kábel, pokiaľ vykazujú známky poškodenia. Aby nedošlo
k prípadnému ohrozeniu zdravia, opravy spotrebiča, ako napr.
výmenu sieťového kábla, smie vykonávať iba vyškolený
personál nášho zákazníckeho centra.

■ Nepripájajte spotrebič k zásuvkám s časovým spínačom alebo 
diaľkovým ovládaním. Spotrebič majte počas prevádzky 
neustále pod dozorom.

■ Spotrebič sa nesmie nachádzať v bezprostrednej blízkosti 
horúcich plôch, napr. varných dosiek. Sieťový kábel nesmie 
prísť do kontaktu s horúcim povrchom alebo nesmie byť 
vedený cez ostré hrany.
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■ Nikdy neponárajte základný spotrebič do tekutiny a nečistite
ho pod tečúcou vodou ani v umývačke riadu. Nepoužívajte na
čistenie spotrebiča parné čističe. Nedotýkajte sa spotrebiča
vlhkými rukami.

■  Pokiaľ vám spotrebič spadne do vody alebo inej tekutiny, nie  
    je už možné spotrebič znovu prevádzkovať. 
■  Mixovací nadstavec vložte do potravín iba k vyznačenej 

    V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo 
zásahu elektrickým prúdom!

■  Po každom použití, kedykoľvek je spotrebič ponechaný bez  
   dozoru, pred každou montážou či demontážou spotrebiča,  
   pred jeho čistením a v prípade poruchy musí byť vždy   
   spotrebič odpojený z elektrickej siete. 
W Nebezpečenstvo úrazu! 
■ Pred výmenou príslušenstva alebo pred kontaktom s jeho

pohybujúcimi sa dielmi spotrebič vždy vypnite a odpojte
z elektrickej siete.

■ Po vypnutí spotrebiča sa pohon ešte chvíľu mierne otáča.
Vyčkajte, kým sa motor celkom nezastaví.

■ V žiadnom prípade nesiahajte na nože na mixovacom
nadstavci.Nikdy nečistite tieto nože holými rukami.

W Nebezpečenstvo oparenia!
Pri spracovaní horúcich tekutín zachovávajte opatrnosť. 
Tekutiny sa môžu pri práci rozstrekovať.
W Nebezpečenstvo udusenia!
Obalový materiál neponechávajte deťom na hranie.
W Pozor!
■ Odporúčame vám nenechávať spotrebič zapnutý dlhšie, ako je

nevyhnutné na spracovanie prísad. Nepoužívajte spotrebič
naprázdno.

■ Mixovacia nádoba nie je vhodná pre použitie v mikrovlnnej
rúre.

■ Nikdy neklaďte mixovací nadstavec na horúci povrch alebo do
horúcej zmesi potravín. Pred použitím mixéra nechajte horúce
potraviny vychladnúť na najmenej 80 °C.
Pred použitím ponorného mixéra v hrnci snímte tento hrniec
z varnej zóny.

W Dôležité!
Po každom použití alebo pokiaľ sa spotrebič dlhší čas 
nepoužíval, dôkladne ho umyte.  X “Starostlivosť a denné 
čistenie” pozrite na strane 6

ryske Í. 

Dôležité bezpečnostné pokyny       sk
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Gratulujeme vám k zakúpeniu vášho 
nového spotrebiča Bosch. Iné 
informácie o našich výrobkoch nájdete 
na našich webových stránkach.
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Príslušenstvo (samostatné návody na 
použitie) 
4    Univerzálny sekáčik L
5    Univerzálny sekáčik XL*
6    Šľahacia metla*

* podľa modelu

Pred prvým použitím vášho 
spotrebiča
Pred prvým použitím vášho nového 
spotrebiča ho musíte vybrať z obalového 
materiálu, umyť a skontrolovať.
Varovanie!
Nikdy nepoužívajte spotrebič, ktorý je 
poškodený! 
■  Vyberte základný spotrebič a všetko 

príslušenstvo z obalového materiálu 
a obalový materiál zlikvidujte. 

■  Skontrolujte, či niektoré časti 
nechýbajú a priložené časti nie sú 

■  
viditeľne poškodené.  X Obrázok A 
Pred prvým použitím všetky súčasti 
umyte a osušte.   X „Starostlivosť  
a denné č istenie" pozrite stranu 6

Symboly a označenia
Symbol Význam

i Pozorne si prečítajte návod na 
použitie a podľa tohto návodu 
postupujte.

Í

Označenie na mixovacom 
nadstavci: Mixovací nadstavec 
vložte do potravín iba k vyznačenej 
ryske Í . V opačnom prípade 
hrozí nebezpečenstvo zásahu 
elektrickým prúdom!

Súčasťou spotrebiča 
a prevádzkové prvky 
Nastavenie stupňa rýchlosti 
Pre priebežné nastavenie rýchlosti. 
Nastavte otočný volič medzi  ●  (najnižšia 
rýchlosť) a 12 (najvyššia rýchlosť). 
Zvolenú rýchlosť zistíte z ukazovateľaÆ.

Prehľad
 X Obrázok  A
1   Základný spotrebič

a  Nastavenie stupňa rýchlosti 
b  Ukazovateľ rýchlosti Æ
c  Vypínač Ã 
d  Tlačidlo Turbo  Â 
e  Uvoľňovacie tlačidla 
f   Sieťový kábel

2 Antikorový mixovací nadstavec 
a   Ryska Í 
b  Mixovací nôž 

a Odmerná mixovacia nádoba 
b Veko

3   Mixovacia nádoba
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Prevádzka
W Nebezpečenstvo oparenia!
Pri spracovaní horúcich tekutín buďte 
opatrní. Horúce tekutiny sa môžu pri 
práci rozstrekovať. Pred použitím mixéra 
nechajte horúce potraviny vychladnúť 80 
°C alebo menej.

W Nebezpečenstvo úrazu!
Po vypnutí spotrebiča vyčkajte, kým sa 
mixovací nadstavec celkom nezastaví. 
V žiadnom prípade nesiahajte na nože na 
mixovacom nadstavci. 
Varovanie!
–    Mixovací nadstavec musí byť k základné- 

mu spotrebiču riadne pripojený. Mixovací  
     nadstavec sa nesmie kývať ani vypadávať.
–    Tuhšie potraviny, ako sú jablká, zemiaky 

a maso, je nutné pred spracovaním   
nakrájať na kúsky a mierne povariť.   
Surové potraviny (cibuľu, cesnak, 
bylinky atď.) krájajte/sekajte pomocou

 univerzálneho krájača.
–     Na spodnej časti nádoby, ktorú používate,

sa nesmú nachádzať žiadne nerovnosti . 
 X Rad obrázkov B
1. Vložte pripravené prísady do mixovacej

nádoby alebo inej vhodnej nádoby,
alebo spracujte potraviny priamo
v hrnci, v ktorom varíte.

2. Sieťový prívodný kábel úplne odviňte.
3. Základný spotrebič pevne uchopte,

nasaďte naň mixovací nadstavec
a zacvaknite.

4. Pomocou otočného voliča nastavte
požadovaný stupeň rýchlosti. Zasuňte
sieťovú zástrčku do zásuvky.

5. Uchopte jednou rukou spotrebič a ponor-
te mixovací nadstavec do nádoby.

W Nebezpečenstvo zásahu elektrickým 
prúdom!
Mixovací nadstavec vložte do potravín iba 
k vyznačenej ryske Í          . V opačnom 
prípade hrozí nebezpečenstvo zásahu 
elektrickým prúdom!
6. Pre spustenie pri predvolenej rýchlosti

stlačte Vypínač  Ã.
7. Pre spustenie spracovanie potravín

pri najvyššej rýchlosti stlačte tlačidlo
Turbo Ã.

Varovanie!
Nikdy netlačte naraz vypínač Ã   
a tlačidlo Turbo  Â  súčasne.

Vypínač Ã
Na použitie spotrebiča pri predvolenej 
rýchlosti. Kým budete tlačiť vypínač, 
bude ponorný mixér zapnutý. 

Tlačidlo Turbo Â
Na použitie spotrebiča pri maximalnej 
rýchlosti. Kým budete tlačiť tlačidlo, 
bude ponorný mixér zapnutý.   
Upozornenie: Nastavenie stupňa 
rýchlosti nemá žiadny vplyv na použitie 
tlačidla Turbo  Â.
Varovanie!
Nikdy netlačte naraz Vypínač  Ã 
a tlačidlo Turbo  Â .
Odporúčané rýchlostné stupne
●-8 Mixovanie tekutín a horúcich potravín, 

primiešavanie potravín 
8-12 Mixovanie ovocia a varenej zeleniny, 

príprava pyré

Â Príprava majonézy
Použitie nadstavcov: Univerzálny 
sekáčik (L/XL), nadstavec na 
prípravu pyré, šľahacia metla 

Príslušenstvo
Pokiaľ niektoré z uvedeného 
príslušenstva nie je súčasťou vášho 
spotrebiča, môžete si ho objednať 
v našom zákazníckom servise:

Príslušenstvo Číslo obj.
Univerzálny sekáčik L
Univerzálny sekáčik XL

Šľahacia metla

Prevádzka sk

0753480

12027396
00753124
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sk Starostlivosť a denné čistenie 

8. Kým budete tlačiť vypínač, ponorný
mixér bude zapnutý. Potraviny
spracovávajte pomocou
mixovacieho nadstavca.

9. Hneď ako potraviny dosiahnu
požadovanú konzistenciu, vypínač
uvoľnite.Vyčkajte, kým sa motor
celkom nezastaví. Vytiahnite
sieťovú zástrčku zo zásuvky.

10.Stlačte obe uvoľňovacie tlačidlá
a vyberte mixovací nadstavec.

11. Odporúčame vám umyť časti
spotrebiča ihneď po použití X
„Starostlivosť a denné čistenie" 
pozrite na strane 6

Upozornenie:
–  Aby ste zabránili rozstrekovaniu
       mixovaných surovín, stlačte vypínač
       až vtedy, keď je mixovací nadstavec
       úplne ponorený do mixovaných
       potravín.  
–      Pokiaľ mixujete tekuté prísady, pre

 dosiahnutie lepšieho výsledku
 mixovania ponorte mixovací 
 nadstavec a držte ho v mierne
 sklopenej pozícii, aby ste zabránili
 prichyteniu potravín ku dnu nádoby.

Starostlivosť a denné 
čistenie 
Spotrebič i nástroje musia byť po 
každom použití riadne očistené. 
W Nebezpečenstvo zásahu elektrickým 
prúdom!
–  Pred čistením spotrebič odpojte  

z prívodu elektriny. 
–  Nikdy neponárajte základný spotrebič 

do tekutiny a nečistite ho v umývačke 
riadu.

– Nepoužívajte na čistenie spotrebiča
parné čističe.

Varovanie!
–  Nepoužívajte žiadne čistiace prostried-

ky obsahujúce alkohol alebo lieh.
–  Nepoužívajte žiadne ostré ani kovové  

predmety.
–  Nepoužívajte žiadne drôtenky ani 

abrazívne čistiace prostriedky.  
–  Nedávajte do umývačky riadu 

umelohmotné diely, pretože by sa  
počas umývacieho procesu mohli  
trvale zdeformovať!

Upozornenie:
–   Pre uľahčenie čistenia mixovacieho 

nadstavca: po použití ho umiestnite 
do nádoby s čistou vodou a niekoľko-
krát krátko stlačte tlačidlo Turbo  Â. 

–  Po spracovaní potravín ako mrkvy 
alebo červenej kapusty môže dôjsť 
k sfarbeniu umelohmotných častí. Toto 
sfarbenie je možné odstrániť pomocou 
niekoľkých kvapiek stolového oleja.

Na Obrázku C nájdete zhrnutie, ako je 
možné jednotlivé časti očistiť.
■  Odpojte základný spotrebič od 

príslušenstva. 
■  Utrite povrch základného spotrebič 

mäkkou, vlhkou handričkou a osušte ho.
■  Očistite príslušenstvo prostriedkom na 

umývanie riadu a mäkkou handričkou alebo 
hubkou, prípadne príslušenstvo umyte  
v umývačke riadu.

■  Mixovací nadstavec je možné umyť 
v umývačke riadu vo zvislej polohe 

(mixovací nôž smerom hore) alebo kefkou 
pod tečúcou vodou. 

■  Mixovací nadstavec nechajte uschnúť vo 
zvislej polohe (mixovací nôž smerom 
hore), aby zvnútra vytiekla zachytená voda. 

Recepty
Majonéza
–  1 vajce (žĺtok i bielok) 
–  1 lyžica horčice
–  1 lyžica citrónovej šťavy alebo octu
– 200 – 250 ml oleja
–  soľ a čierne korenie na dochutenie 
Prísady musia mať rovnakú teplotu!
■ Umiestnite všetky prísady do mixovacej  
   nádoby. 
■  Mixovací nadstavec nasaďte na základný 

spotrebič a mixujte zmes, kým sa z nej 
nevznikne emulzia.

■  Pomaly pohybujte zapnutým mixérom 
hore až po hornú hranicu zmesi a znovu 
dole, kým nie je majonéza hotová.

Tip:  Podľa tohto receptu si môžete 
pripraviť aj majonézu iba s vaječným 
žĺtkom.
V tom prípade však použite iba 
polovičnú dávku oleja.
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Čo robiť v prípade poruchy?            sk

Zeleninová polievka
–  300 g zemiakov
–  200 g mrkvy
–  1 malý stonkový zeler
–  2 paradajky
–     1 cibuľa
–  50 g masla
–  2 l vody
–    soľ a čierne korenie na 

dochutenie
■   Ošúpte paradajky a zbavte ich 

semienok.
■ Nasekajte umytú zeleninu  

a orestujte na rozpálenom masle. 
■  Pridajte vodu a soľ.
■  Povarte počas 20 – 25 minút.
■  Odstavte hrniec zo sporáka.
■  Mixujte polievku v hrnci, kým nedo-

siahnete požadovanú konzistenciu.
  ■  Dochuťte soľou a čiernym korením.

Cesto na palacinky
–  250 ml mlieka
–  1 vajce
–  100 g múky
–  25 g rozpusteného, vychladeného 

masla
■  Všetky prísady vložte vo vyššie 

uvedenom poradí do mixovacej 
nádoby. 

■ Rozmixujte ich dohladka.

Miešané mliečne nápoje 
– 1 pohár mlieka
– 6 veľkých jahôd alebo

10 malín alebo
1 banán (nakrájaný na plátky)

■ Umiestnite všetky prísady do
mixovacej nádoby.

■ Mixujte, kým nedosiahnete
požadovanú konzistenciu.

■ Podľa chuti pridajte cukor.
Tip:  Môžete pridať lyžicu zmrzliny alebo
studené mlieko.

Čo robiť v prípade poruchy?
Problém
Spotrebič sa počas prevádzky vypína.
Odstránenie
Bola aktivovaná ochrana proti prehriatiu 
spotrebiča.
■  Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
■  Vyčkajte, kým spotrebič celkom 

nevychladne, a to aspoň 1 hodinu, 
potom sa ochrana proti prehriatiu 
deaktivuje. 

■ Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
Spotrebič znovu zapnite.

Dôležité: Ak nebudete schopní opraviť 
poruchu svojpomocne, kontaktujte, 
prosím, náš zákaznícky servis.

Pri likvidácii

J Likvidujte obalové materiály 
ekologickým spôsobom. Tento 
spotrebič je označený v súlade 
s európskou smernicou 2012/19/
EU, ktorá sa týka elektrických 
a elektronických spotrebičov (waste 
electrical and electronic equipment 
– WEEE). Táto smernica udáva
rámec pre spätný odber
a recykláciu použitých spotrebičov
v celej EÚ. O aktuálnych spôsoboch
likvidácie sa, prosím, informujte
u svojho odborného predajcu.

Záruka
Na tento spotrebič sa vzťahujú záručné 
podmienky stanovené zastúpením 
v danom štáte. Podrobnosti o týchto 
podmienkach je možné získať 
u predajcu, u ktorého ste spotrebič
kúpili. Pre reklamácie v záručnej lehote
je nutné predložiť doklad o kúpe.

Zmeny sú vyhradené.
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Použitie podľa určenia
Tieto príslušenstvá sú určené pre tyčový mixér MSM8../
MS8CM6... Postupujte podľa návodu na použitie tyčového 
mixéra. Tieto príslušenstvá nikdy nepoužívajte v spojení s inými 
spotrebičmi. Používajte iba diely, ktoré k sebe patria.
Tieto príslušenstvá sú určené iba na použitie uvedené v tomto 
návode. Spracovávané potraviny nesmú obsahovať žiadne tvrdé 
zložky (napr. kosti). Tieto príslušenstvá sa nesmú používať na 
spracovanie iných predmetov alebo látok.

Bezpečnostné pokyny 
WNebezpečenstvo poranenia
■ Nikdy sa nedotýkajte ostrých čepelí holými rukami. Pri pripájaní
a odpájaní nožov ich uchopte vždy iba za plastové časti. Čistite ich
kefkou.
■ Pred použitím musí byť príslušenstvo vždy dokonale
zmontované. Skôr, ako sa pustíte do pripájania alebo odpájania
príslušenstva, vždy vyčkajte, až sa motor zastaví a vytiahnite
zástrčku zo zásuvky.
■ Pri práci s multifunkčným príslušenstvom môžete základnú
jednotku zapínať, iba pokiaľ bude k mixéru pripojený a dobre
dotiahnutý nadstavec s prevodom.
■ Nikdy nesiahajte do plniaceho otvoru. Používajte iba stláčadlo,
ktoré je súčasťou spotrebiča!
■ Nikdy sa nesnažte sekacie vložky uchopiť za ostré čepele či
hrany. Uchopiť ich môžete iba za okraje.
■ Pri vkladaní kotúčového nadstavca do držiaka na kotúčové
nadstavce dávajte pozor na jeho tvar a umiestnenie. Čistite ho
kefkou.
■ Držiak na kotúčové nadstavce vždy uchopte iba za určený
zapustený žliabok.
■ Pri pripájaní/odpájaní krájacieho kotúčového nadstavca ho
držte iba za stredový plastový prvok. Sekaciu mriežku sa nesnažte
uchopiť za ostré hrany. Berte ju iba za okraje! Vždy čistite kefkou.
■ Nikdy nezasúvajte šľahaciu metlu do základnej jednotky bez
príslušného nadstavca prevodu.
W Nebezpečenstvo oparenia!
Pri spracovaní horúceho mlieka použite dlhú mixovaciu nádobu. 
Inak by mohlo dôjsť k rozstreknutiu horúceho mlieka a opareniu.
W Varovanie!
■ Nádoby nie sú určené na používanie v mikrovlnnej rúre.
■ Pri plnení vždy dodržujte maximálnu úroveň plnenia.
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sk    Bezpečnostné pokyny 

■ Skontrolujte, či nie sú v plniacom otvore ani v nádobe žiadne
cudzie predmety. Do plniaceho otvoru alebo nádoby nezasúvajte
žiadne predmety (napr. nože alebo lyžice).
■ Tyčový mixér (mixovaciu nohu) nikdy nepoužívajte v nádobe.
■ Nasledujúce časti nikdy neponárajte do tekutín ani ich
neumývajte pod tečúcou vodou či v umývačke riadu: nadstavce
s prevodom, veko s prevodom.
W Dôležité!
Príslušenstvo sa musí vždy po každom použití alebo v prípade, že 
sa dlhší čas nepoužívalo, dôkladne vyčistiť.
X„Čistenie a údržba“ pozrite na strane 11.

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento 
návod na použitie, aby ste sa zoznámili 
s dôležitými bezpečnostnými a pre-
vádzkovými pokynmi k tomuto spotrebiču. 
Tento návod na použitie si, prosím, uložte 
na bezpečnom mieste. Ak budete spotrebič 
odovzdávať niekomu ďalšiemu, vždy k nemu 
priložte tento návod na použitie.

Prehľad 
X Obrázok A
1    Univerzálny sekáčik L* 

a Nádoba
b Univerzálny nôž (L)  
c Čepeľ na drvenie ľadu  (L) 
d Nadstavec s prevodom 
e Veko

2   Univerzálny sekáčik  XL* 
a Nádoba
b Univerzálna čepeľ  (XL) 
c Nadstavec s prevodom 
d Veko

3   Šľahacia metla*
a Nadstavec prevodu
* podľa príslušného modelu

Pred prvým použitím
Skôr, ako začnete nové príslušenstvo 
používať, musíte ho celkom vybaliť, umyť 
a skontrolovať.
Varovanie! 
Nikdy nepoužívajte poškodené príslušenstvo!
■ Všetko príslušenstvo vyberte z obalu

a všetok obalový materiál zlikvidujte.
■ Skontrolujte, či ste dostali všetky

časti a či nie sú viditeľne
poškodené.  X Obrázok A

■ Všetky časti pred prvým použitím
dôkladne umyte a osušte.
X „Čistenie a údržba“ pozrite na 
strane 11.
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Univerzálny sekáčik 
(veľkosť L a XL)
Varovanie!
Vždy dodržujte maximálne množstvo 
a časy spracovania uvedené v tabuľke. 
X Tabuľka  E
Univerzálna čepeľ:Na sekanie mäsa, 
tvrdého syra, cibule, byliniek, cesnaku, 
ovocia, zeleniny, orechov a mandlí.
Čepeľ na drvenie ľadu (iba veľkosť L): 
Na drvenie kociek ľadu (drvený ľad). 
Optimálne spracovávané množstvo: 
4 – 6 kociek ľadu (max. 100 g).
Varovanie!
– Skôr, ako sa pustíte do sekania
mäsa, odstráňte z neho chrupavky, kosti
a šľachy.
– Univerzálny sekáčik nie je vhodný na
sekanie veľmi tvrdých potravín (zrnkovej
kávy, reďkvi, muškátového orieška) ani
mrazených potravín (ovocie a pod.).
– Kocky ľadu je možné spracovávať iba
s použitím čepele na drvenie ľadu.
 X Obrázek B
1. Nádobu postavte na rovnú a čistú

pracovnú dosku a zatlačte na
miesto. Vložte do nej univerzálnu
čepeľ alebo čepeľ na drvenie ľadu.

Dôležité upozornenie: Čepeľ sa 
musí umiestniť priamo v nádobe.

2. Do nádoby vložte potraviny.
3. Na nádobu umiestnite nadstavec prevodu

a otočte ním v smere hodinových
ručičiek, aby zacvakol na miesto.

4. Umiestnite základnú jednotku na
nadstavec prevodu a zatlačte naň,
aby zacvakol na miesto.

5. Zapojte sieťovú zástrčku.
6. Základnú jednotku a univerzálny sekáčik

pevne držte. Stlačte tlačidlo Turbo Â.
Spotrebič pobeží po celý čas, kedy
budete držať tlačidlo stlačené.

7. Spracujte potraviny univerzálnym
sekáčikom.

8. Po ukončení práce tlačidlo uvoľnite.
Vyčkajte, kým sa motor spotrebiča
nezastaví. Odpojte spotrebič zo siete.

9. Stlačte a podržte obe uvoľňovacie
tlačidlá a odstráňte základnú jednotku.

10.Otáčaním proti smeru hodinových
ručičiek snímte nadstavec prevodu.

11. Vyberte čepeľ.
12.Vyprázdnite nádobu.
■ Všetky časti okamžite po použití vyčistite.

X„Čistenie a údržba“ pozrite 
na strane 11

Vzorový recept: 
Medový koláč s jablkami
Zmes medu a jabĺk (CNHR29):
– 110 g lesného medu (5 °C)
– 30 g na kocky nakrájaných jabĺk (11 mm)
■ Vložte do univerzálneho mixéra a mixujte

počas 3 sekúnd rýchlosťou nastavenou na
Turbo.

Zmes medu a jabĺk (CNHR29C):
– 130 g lesného medu (5 °C)
– 30 g na kocky nakrájaných jabĺk (11 mm)
■ Vložte do univerzálneho mixéra a mixujte

počas 2 sekúnd rýchlosťou nastavenou na
Turbo.

Cesto na koláč
– 3 vajcia
– 60 g masla
– 100 g hladkej bielej múky
– 60 g mletých orechov
– 1 čajová lyžička škorice
– 2 balíčky vanilkového cukru
– 1 čajová lyžička kypriaceho prášku
– 1 jablko

Symboly a označenia   sk
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sk

■ Oddeľte žĺtky a bielky.
■ Bielky vyšľahajte do pevnej peny.
■ Žĺtky utrite s cukrom, pridajte zmä-

knuté maslo a zmes medu s jablkami.
■ V ďalšej nádobe zmiešajte múku,

strúhané vlašské orechy, škoricu
a kypriaci prášok. Do zmesi pridajte
vlhké ingrediencie a všetko dobre
premiešajte. Pomocou stierky do
zmesi opatrne zapracujte vyšľahané
bielky.

■ Obdĺžnikovú formu na pečenie
(s rozmermi 35 cm × 11 cm) vyložte
papierom na pečenie a naň rozotrite
cesto.

■ Olúpte jablko a nakrájajte ho na
plátky. Plátky potom rozložte na koláč.

■ Predhrejte si rúru na 180 ºC
a koláč pečte 30 minút.

Šľahacia metla
a šľahačku, šľahanie bielkov a mliečnej 
peny z horúceho mlieka (max. 70 °C)  
alebo studeného mlieka (max. 8 °C), na 
výrobu omáčok a dezertov.

W Nebezpečenstvo oparenia!
Pri spracovaní horúcich tekutín 
používajte vysokú štíhlu nádobu na 
šľahanie.
Varovanie!!
– Nikdy nezasúvajte šľahaciu metlu do

základnej jednotky bez nadstavca
s prevodom.

– Nadstavec prevodu so šľahacou metlou
môžete pripojiť alebo odpojiť, iba pokiaľ
bude spotrebič v nečinnosti.

Šľahacia metla

X Obrázok C
1. Pripravené potraviny vložte do

mixovacej nádoby alebo inej
vhodnej nádoby alebo ich spracujte
vo varnom hrnci.

2. Pripojte nadstavec prevodu
k šľahacej metle a zatlačte ju, aby
zacvakla na miesto.

3. Pripojte šľahaciu metlu s nadstavcom
s prevodom na základnú jednotku
a zatlačte ho, aby zacvakol na miesto.

4. Zapojte zástrčku do siete.
5. Požadovanú rýchlosť nastavte

pomocou ovládača rýchlosti
(odporúčame vysokú rýchlosť).

6. Uchopte základnú jednotku a mixovaciu
nádobu a stlačte tlačidlo ON  Ã.

7. Spracujte potraviny šľahacou metlou.
8. Po ukončení práce tlačidlo ON

uvoľnite. Vyčkajte, kým sa motor
spotrebiča nezastaví.

9. Odpojte spotrebič zo siete.
10. Podržte obe uvoľňovacie tlačidlá

a odpojte šľahaciu metlu s nadstav-
com prevodu zo základnej jednotky.

11. Odpojte nadstavec prevodu od metly.
■ Všetky časti okamžite po použití

vyčistite. X „Čistenie a údržba“ 
pozrite na strane 11.
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Čistenie a údržba
Po každom použití je nutné 
príslušenstvo vždy dôkladne vyčistiť.
W Nebezpečenstvo zranenia
Čepelí univerzálneho sekáčika drviča 
ľadu, sekacieho príslušenstva a sekáčika 
sa nedotýkajte holými rukami. Čistite ich 
iba kefkou a držte za plastovú časť.
Varovanie!
– Nepoužívajte žiadne čistiace

prostriedky obsahujúce alkohol
alebo lieh.

– Nepoužívajte žiadne ostré, špicaté
ani kovové predmety.

– Nepoužívajte abrazívne tkaniny či
čistiace prostriedky.

– Nasledujúce časti nikdy neponárajte
do tekutín ani ich neumývajte pod
tečúcou vodou či v umývačke riadu:
nadstavec s prevodom, kryt
multifunkčného príslušenstva.

Upozornenie:
– Dávajte pozor, aby nedošlo k zaklineniu
plastových častí v umývačke riadu,
pretože by mohlo dôjsť k ich
deformovaniu.
– Pri spracovaní potravín, ako je napr.
červená kapusta alebo mrkva, môže
dôjsť k zafarbeniu plastových častí.
Odstrániť ich je možné s použitím pár
kvapiek kuchynského oleja.

 

■  Nadstavce univerzálneho sekáčika
a nadstavec prevodu šľahacej metly
stačí utrieť mäkkou vlhkou
handričkou a nechať uschnúť.

■  Ostatné časti príslušenstva čistite
saponátovým roztokom a mäkkou
handričkou alebo hubkou alebo ich
umývajte v umývačke riadu. Čepele
čistite kefkou.

Obrázok D obsahuje prehľad informácií 

o čistení jednotlivých častí.

Čištenie a údržba sk
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Použitie podľa určenia
Toto príslušenstvo je určené pre tyčový mixér ErgoMixx MS6.. . 
Súprava príslušenstva je vhodná tiež pre všetky tyčové mixéry 
MSM6.. až po FD9710. Riaďte sa návodom na použitie pre 
tyčový mixér.
Nikdy nepoužívajte príslušenstvo pre iné spotrebiče. Používajte 
spoločne iba zodpovedajúce súčasti. Toto príslušenstvo je 
určené pre vákuové nádoby a vrecúška Bosch. Príslušenstvo je 
vhodné na použitie iba na účel popísaný v tomto návode. 

Bezpečnostné informácie
W Nebezpečenstvo udusenia!
■ Vákuovacie vrecúška uchovávajte mimo dosahu detí.
■ Nenechajte deti hrať sa s vákuovacími vrecúškami.
W Varovanie!
■ Pred pripojením alebo odpojením príslušenstva vždy počkajte,
kým sa spotrebič celkom nezastaví a vytiahnite sieťovú zástrčku.
■ Neuvádzajte spotrebič do prevádzky naprázdno.
■  Nikdy neponárajte vákuovací nadstavec do tekutín, nečistite ho
pod tečúcou vodou ani neumývajte v umývačke riadu.
■  Všetky prísady musia byť hygienicky neškodné. Pri nakladaní
s potravinami je nutné dodržiavať pravidlá hygieny v kuchyni.
■ Pred vákuovaním nechajte potraviny vždy vychladnúť.

Po skladovaní skontrolujte kvalitu potravín. Nepoužívajte ■
potraviny neistej kvality.
W Dôležité!
■  Nikdy nevkladajte do tesniacich prvkov ostré, špicaté alebo
kovové predmety.
■  Nádoby a vrecúška so zipsom je možné umývať v umývačke
riadu a ukladať do mrazničky. Nádoby bez veka a vákuovacie
vrecúška so zipsom je možné používať v mikrovlnnej rúre.
Nádoby a vrecúška so zipsom sú vhodné pre teplotné
rozmedzie od -18 °C do 85 °C.
■  Vrecúška, ktoré sa použili na uchovanie surového mäsa, rýb
alebo hydiny, nepoužívajte opakovane.
■ Príslušenstvo je nevyhnutné dôkladne vyčistiť po každom
použití alebo pokiaľ sa nepoužívalo dlhší čas. X „Čistenie a 
údržba“ pozrite na strane 6

Použitie podľa určenia  sk
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sk Prehľad

Prehľad
X Obrázok  A
1 Vákuovací nadstavec

a Vákuovací ventil
b  Prípojka k základnej jednotke

2 Nádoba na uchovávanie potravín
a  Nádoba so značkou  max         
b  Odkvapkávacia miska *
c Veko
d  Tesniace svorky
e   Vákuové tesnenie
f   Ukazovateľ vákua
g  Krúžky na stanovenie dátumu 
    (deň/mesiac) 
h  Tesnenie veka

3   Vákuové vrecúška na zips  
a Zips
b  Značka max 
c  Vákuové tesnenie

* podľa modelu

Pred prvým použitím 
Pred použitím nového 
príslušenstva ho celkom vybaľte, 
vyčistite a skontrolujte.  
W Varovanie!
Poškodené príslušenstvo nikdy 
neuvádzajte do prevádzky! 
■ Skontrolujte, že príslušenstvo
obsahuje všetky časti a že
nevykazuje viditeľné známky
poškodenia.
X Obrázok A
■ Pred prvým použitím všetky
diely dôkladne vyčistite a vysušte.
X „Čistenie a údržba“ pozrite 
na strane 6
Nádoby na uchovanie potravín 
vyrobené z Tritanu
Používajú sa na uchovávanie potravín vo 
vákuu na zachovanie čerstvosti 
a predĺženie životnosti potravín, ktoré 
sú v nich obsiahnuté, na marinovanie 
potravín alebo na ohrievanie v mikro- 
vlnnej rúre. Tritan je nerozbitný plast bez 
chuti a bez zápachu. Pred použitím 
nádob v mikrovlnnej rúre sa uistite, že 
ste zložili veko.  

Veko s vákuovým tesnením
Na vzduchotesné uzatvorenie nádob. 
Veká nádob sú vybavené ukazovateľom 
vákua. Keď ukazovateľ viditeľne klesne 
dole, dosiahlo sa vákuum. S cieľom 
odstránenia veka sa musí dovnútra 
nádoby dostať dostatočné množstvo 
vzduchu. 

Veká nádob sú vybavené ukazovateľom 
dátumu. Otočením dvoch krúžkov 
nastavte deň a mesiac, kedy bola 
potravina vložená. 

Odkvapkávacia miska
Odkvapkávacia miska oddeľuje jedlo od 
tekutiny, ktorá sa počas skladovania 
vylučuje. Tekutina sa zhromažďuje pod 
odkvapkávacou miskou.

Vákuovacie vrecúška na zips
Používajú sa na uchovávanie potravín vo 
vákuu s cieľom zachovania čerstvosti 
a predĺženia životnosti potravín, ktoré sú 
v nich obsiahnuté, na marinovanie 
potravín a na varenie metódou sous-vide.
Používajte iba originálne vákuovacie 
vrecúška so zipsom Bosch. Tieto vrecúška 
sú vhodné pre teplotné rozmedzie -18 °C 
až 85 °C. Na uchovávanie tekutín (napr. 
polievok) odporúčame používať nádoby.
Varenie sous-vide 
Sous-vide je metóda varenia vo 
vákuu pri nízkych teplotách.  

W Zdravotné riziko!
Pri príprave pokrmov na varenie metódou 
sous-vide je dôležité vždy dodržiavať 
pokyny a hygienické inštrukcie nižšie:
■ Používajte iba dokonale čerstvé
potraviny vysokej kvality.
■ Umývajte si ruky a dezinfikujte ich.
Používajte jednorazové rukavice alebo kliešte
na varenie/grilovanie.
■  Pri príprave kritických potravín, ako je
hydina, vajcia a ryby dbajte na zvýšenú
opatrnosť.
■  Ovocie a zeleninu dôkladne umyte a/alebo
olúpte.

Pre vybratie zavákuovaného veka najprv za 
jeden okraj uchopte vákuové tesnenie a 
vytiahnite ho smerom hore. Dovnútra 
nádoby sa musí dostať dostatočné 
množstvo vzduchu, aby 
bolo možné veko odňať.
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■ Pracovnú plochu a dosky na krájanie
udržujte vždy čisté. Pre rôzne typy
potravín používajte rôzne dosky na
krájanie.

■ Dodržujte chladový reťazec. Zaistite,
aby bol prerušený iba krátko s cieľom
prípravy pokrmov a potom vráťte
potravinu vo vákuovom vrecúšku do
chladničky.

■ Potraviny sú vhodné iba na
okamžitú spotrebu. Potraviny po
uvarení ihneď skonzumujte. Po
varení ich už neuchovávajte – ani
v chladničke. Nie sú vhodné na
opakovaný ohrev.

■ Potraviny nevarte vo vrecúškach,
v ktorých ste ich kúpili (napr. kusy
rýb). Tieto vrecúška nie sú vhodné na
varenie metódou sous-vide.

■ Pokiaľ je to možné, rozmiestnite
jednotlivé kusy potravín vo vákuovom
vrecúšku vedľa seba, nevrstvite tak
potraviny na seba do výšky.

Na dosiahnutie profesionálnych výsledkov 
varenia metódou sous-vide odporúčame 
používať vákuovaciu zásuvku Bosch. 

Použitie
W Varovanie!
– Pred pripojením alebo odpojením

vákuovacieho nadstavca vždy
počkajte, kým sa pohon nezastaví a
vytiahnite sieťovú zástrčku.

– Nepoužívajte tyčový mixér s vákuo-
vacím nadstavcom dlhšie ako 10
minút. Potom ponechajte základnú
jednotku a nadstavec vychladnúť.

– Uchovávanie potravín vo vákuu
nenahradzuje uchovávanie v chlad- 
ničke alebo mrazničke.

– Potraviny nechajte pred vákuovaním
vždy vychladiť.

Nasadenie vákuovacieho 
nadstavca 
X Obrázok B
■ Umiestnite vákuovací nadstavec na

základnú jednotku a zacvaknite ho
do správnej polohy.

Vybratie vákuovacieho nadstavca
 X Obrázok C 
■ Držte obe tlačidlá na uvoľnenie dole

a vyberte vákuovací nadstavec zo
základnej jednotky.

Vákuovanie potravín v nádobách 
X Rad obrázkov  D
1. Vložte pripravené alebo uvarené

jedlo do vhodnej nádoby.
Neplňte nad značku max.

2. Uistite sa, že tesnenie veka je správne
vložené. Umiestnite veko a zavrite ho
pevne pomocou tesniacich svoriek.
Nastavte dátum s použitím dvoch
krúžkov na veku.

3. Umiestnite základnú jednotku
s vákuovacím nadstavcom na
vákuové tesnenie nádoby a pevne
držte.

4. Stlačte tlačidlo Turbo Â.
Spotrebič zostáva zapnutý tak
dlho, kým je tlačidlo stlačené.

5. Vákuovací nadstavec odvádza
vzduch z nádoby. Hneď ako
indikátor vákua viditeľne klesne
dole, dosiahlo sa vákuum.

6. Uvoľnite tlačidlo.
7. Vyberte základnú jednotku s

vákuovacím

 

nadstavcom z nádoby.
Odpojte

 

sieťovú zástrčku.
Poznámka: Vákuovo uzatvorenú 
nádobu skladujte vekom smerom hore. 

Vákuovanie s vrecúškami
so zipsom
X Rad obrázkov E

1. Potraviny vložte do vrecúška.

Poznámka: Vrecúško nepreplňujte. Uistite 
sa, že priestor vákuového tesnenie je 
čistý. Pokiaľ vykonávate vákuovanie 
šťavnatých, vlhkých alebo marinovaných 
potravín, dbajte na zvláštnu opatrnosť.
2. Umiestnite vrecúško na plochý

povrch. Zľahka vytlačte vzduch
z vrecúška a zavrite pevne zips po
celej dĺžke.

Použitie sk
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Čistenie a údržba

Poznámka: Pokiaľ vákuujete šťavnaté, 
vlhké alebo marinované potraviny, 
nakloňte vákuovacie vrecúško 
z pracovnej plochy. Uistite sa, že 
vákuové tesnenie zostáva na povrchu.  
X Obrázok F
Dôležité!
– Obsah nesmie prevyšovať

značku
 
max.

– Priestor nad líniou max a oba
tesniace prvky musia byť čisté.

– Pokiaľ nie je zips čistý a celkom
uzatvorený, nie je možné vytvoriť
vákuum.

3. Umiestnite základnú jednotku
s vákuovacím nadstavcom na
vákuové tesnenie vrecúška a
pevne držte.

4. Stlačte tlačidlo Turbo Â.
Spotrebič zostáva zapnutý tak
dlho, kým je tlačidlo stlačené.

5. Vákuovací nadstavec odvádza
vzduch z nádoby. Tým sa vrecúško
stlačí a jeho obsah sa obalí.

6. Hneď ako je vrecúško dostatočne
zavákuované, uvoľnite tlačidlo.

Poznámka: Pokiaľ tekutina stúpa a 
približuje sa k značke max, dbajte na 
zvláštnu opatrnosť. Uvoľnite tlačidlo 
skôr, ako tekutina prekročí značku max.
7. Snímte základnú jednotku

s vákuovacím nadstavcom z
nádoby. Odpojte sieťovú zástrčku.

Otvorenie nádob 
a vrecúšok so zipsom
X Obrázok G
■ Pre otvorenie nádoby uchopte

vákuové tesnenie na jednom konci
a vytiahnite ho. Do nádoby sa musí
dostať dostatok vzduchu.

■ Otvorte tesniace svorky a snímte veko.
X Obrázok H
■ Pre otvorenie vrecúška so zipsom

rozovrite zips a vrecúško celkom
otvorte.

■ Po použití je nutné vákuovacie
vrecúška so zipsom pozorne
vyčistiť a celkom vysušiť.

Čistenie a údržba
Spotrebič a jednotlivé použité časti je 
nutné  po každom použití dôkladne očistiť.

Varovanie!
– Nepoužívajte čistiace prostriedky

obsahujúce alkohol alebo lieh.
– Nepoužívajte ostré, špicaté alebo

kovové predmety.
– Nepoužívajte abrazívne hubky

a čistiace prostriedky.
– Nikdy neponárajte vákuovací nadstavec

do tekutín, nečistite ho pod tečúcou
vodou ani neumývajte v umývačke riadu.

– Okamžite po použití vyčistite všetky
diely. To zabráni zasychaniu reziduí
a možnému poškodeniu plastu (napr.
esenciálnymi olejmi v bylinkách).

– Pri spracovaní potravín ako je mrkva,
sa môžu plastové diely zafarbiť. Toto
zafarbenie je možné odstrániť
niekoľkými kvapkami stolového oleja.

Na Obrázku J nájdete súhrn toho, ako 
čistiť jednotlivé diely.  
■ Vákuovací nadstavec očistite vlhkou

handričkou a osušte ho.
■ Vyčistite všetky ostatné diely

príslušenstva umývacím roztokom
a mäkkou handričkou alebo hubou
alebo ich umyte v umývačke riadu.

■ Vákuovacie vrecúška, ktoré sa budú
opätovne používať, by sa mali
starostlivo očistiť a celkom osušiť.
Vrecúška použité na uchovanie
surového mäsa, rýb a hydiny znovu
nepoužívajte.

■ Pri čistení vyberte tesnenie veka.
X Obrázok J

Odstránenie krúžkov
X Rad obrázkov I
Krúžky na nastavenie dátumu na 
vákuovacej nádobe je možné s cieľom 
dôkladného očistenia odobrať. 
1. Vložte malý skrutkovač do jednej

z dvoch priehlbín poistného krúžku
a s použitím mierneho tlaku krúžok
opatrne vytiahnite.

sk
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Príslušenstvo    sk

2. Odstráňte poistný krúžok a krúžky
na nastavenie dátumu podľa obrázka.
Dôkladne vyčistite a osušte všetky
diely.

3. Vložte krúžky na nastavenie dátumu
v poradí podľa obrázka. Vložte
poistný krúžok a ľahkým tlakom ho
zatlačte na miesto, kým nezacvakne.

Príslušenstvo
Príslušenstvo a náhradné diely je 
možné zakúpiť u sprostredkovateľov 
alebo v zákazníckom servise. 
Vzhľadom na neustále rozširovanie 
produktového portfólia je možné, že 
bude v ponuke ďalšie príslušenstvo, 
ktoré tu nie je uvedené. V tomto 
prípade navštívte 
www.bosch-home.com, kde sú 
uvedené najnovšie dostupné 
príslušenstvá.

Príslušenstvo
MSZV0FC2** 2 x vakuová nádoba, 1.0 l 
MSZV0FB1 10 malých vrecúšok, 1.2 l
MSZV0FB3 10 veľkých vrecúšok, 3.8 l
MMZV0BT1* Fľaša ToGo (0.5 l)
MMZV0SB0* Nádoba, okrúhla (0.75 l)
MMZV0SB1* Nádoba, okrúhla (1.5 l)
MMZV0SB2* 2 nádoby, okrúhle 

(0.75 l a 1.5 l)
* Toto príslušenstvo bolo vyrobené

pre mixér VitaMaxx, ale je
kompatibilné s vákuovacím
systémom ErgoMixx.

**  Dostupné v roku 2020

Zmeny vyhradené.
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sk  Čo robiť v prípade poruchy? 

Čo robiť v prípade poruchy?
V nasledujúcej tabuľke nájdete riešenia problémov alebo porúch, ktoré môžete sami 
odstrániť. Pokiaľ poruchu odstrániť nie je možné, kontaktujte, prosím, zákaznícky servis.

Problém Možná príčina Odstránenie
V nádobe nie je 
možné vytvoriť 
vákuum.

Viečko neprilieha 
správne/úplne.

■ Skontrolujte svorky. Správne
ich uzavrite.

Tesnenie veka nie 
je správne vložené.

■ Umiestnite správne tesnenie veka.

Veko alebo 
tesniace prvky sú 
znečistené alebo 
poškodené. 

■ Uistite sa, že veko, vákuové tesnenie a
tesnenie veka nie sú poškodené.

■ Uistite sa, že všetky diely sú čisté
a suché, obzvlášť tesniace prvky.

■ Dôkladne ich vyčistite a nechajte ich
vysušiť na vzduchu. X „Čistenie 
a údržba“ pozrite na strane 6

Vo vrecúšku so 
zipsom nie je 
možné vytvoriť 
vákuum.

Zips nie je celkom 
uzatvorený.

■ Zavrite zips napevno po celej dĺžke.

Zips alebo 
vákuové tesnenie 
sú znečistené 
alebo poškodené.

■ Uistite sa, že tesniace prvky sú čisté.
■ Dôkladne ich vyčistite a nechajte ich

vysušiť na vzduchu. X „Čistenie 
a údržba“ pozrite na strane 6

Vákuovacie 
vrecúško so zipsom 
je poškodené.

■ Uistite sa, že vákuovacie vrecúško nie
je poškodené. Pokiaľ je poškodené,
použite iné vrecúško. X
„Príslušenstvo“ pozrite na strane 7

Vákuum vo 
vrecúšku so 
zipsom sa 
neudrží.

Vo vrecúškach sa 
mohli utvoriť diery od 
ostrých častí 
vákuovaných potravín 
(napr. kosti).

■ Pokiaľ bolo poškodenie spôsobené
ostrými hranami potravín,
umiestnite ich do vrecúška tak, aby
nemohli poškodiť jeho steny.
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Záručný list
firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

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.

ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV BOSCH
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Servisné stredisko Ulica Mesto Telefón E-mail + web

Peter Špik Partizánska 14
Bardejov 
085 01

054/474 62 27
0903 527 102

spikservis@gates.sk
www.spikelektro.sk

Martin Ščasný, servis domácich 
spotrebičov

Hnilecká 11
Bratislava 
821 06

02/38 10 33 55
0918 996 988

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

Martin Ščasný, servis domácich 
spotrebičov

Trhová 36
Bratislava 
841 02

02/38 10 33 55
0918 522 734

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

TECHNO SERVIS BRATISLAVA 
spol. s r. o.

Kopčianska 8, 10
Bratislava 
851 01

02/64 46 36 43
0907 778 406

technoservis@nextra.sk
www.technoservis.sk

Viva elektroservis, s. r. o. Mýtna 17
Bratislava 
811 07

02/45 95 88 55
0905 722 111

servis@vivaservis.sk
www.vivaservis.sk

LASER Komárno spol. s r. o. Mesačná 20
Komárno
945 01

035/770 26 88
0915 222 454

servis@laser-kn.sk
www.laser-kn.sk

Ing. Ľubor Kolesár Kubis Thurzova 12
Košice
040 01

055/622 14 77
0905 894 769

kubisservis@mail.t-com.sk

ELEKTROSERVIS VALTIM Ul. Obrancov mieru 9
Michalovce
071 01

056/642 32 90
0903 855 309

valiskalubomir@stonline.sk

EXPRES servis Anna Elmanová Spojovacia 7
Nitra
949 01

037/652 45 97
0903 524 108

expresservis@naex.sk

Domoss Technika a. s. Žilinská 47
Piešťany
920 01

033/774 48 10
033/774 24 17

servis@domoss.sk
www.domoss.sk

TATRACHLAD POPRAD s. r. o. Továrenská ul. č. 3
Poprad
058 01

052/772 20 23
0903 906 828

tatrachlad@tatrachlad.sk
www.tatrachlad.sk

BARAN servis – Baran Luboš Švábska 6695/57A
Prešov
080 05

051/772 14 39
0905 904 572

baranservis@mail.t-com.sk
www.baranservis.sk

ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter V. Clementisa 6
Prievidza
971 01

046/548 57 78
0905 264 822

pavlicek.elektroservis@stonline.sk
www.peterpavlicek-elektroservis.sk

N.B.ELEKTROCENTRUM B. Bartóka 24
Rimavská Sobota
979 01

047/581 18 77
0905 664 258

nbelektrocentrum@stonline.sk

Elpra spol. s r. o. Liptovská Lužná 496
Ružomberok
034 72

044/439 64 13
0905 577 817

elpra@speednet.sk

BSC – servis centrum spol. s r. o. Hlavná ul. č. 5
Sučany
038 52

043/400 34 24
0902 272 727

bsc@bsc-serviscentrum.sk
www.bsc-serviscentrum.sk

Jozef Rožník Žabinská 325
Trenčín
911 05

0903 702 458
roznik@bshservis.sk
www.bshservis.sk

STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS Hviezdoslavova 34
Zvolen
960 01

045/540 07 98
0905 259 983

stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk

M-SERVIS Mareš Jaroslav Komenského 38
Žilina
010 01

041/564 06 27
mservis@zoznam.sk
www.m-servis.sk



Vážený zákazník,
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované 
spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané 
prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády.
Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane 
plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí 
spotřebiče s. r. o.

Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode



Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Príjem opráv:
Tel.: +421 244 450 808 

Email: opravy@bshg.com

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov: 
Tel.: +421 244 452 041
Email: dily@bshg.com

Zákaznícke poradenstvo:
Tel.: +421 244 452 041

Email: bosch.spotrebice@bshg.com

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových 
stránkach www.bosch-home.com/sk.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online 
formulára.

Dodávateľ:
BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
Radlická 350

158 00 Praha 5

HUBKOVA
Lístek s poznámkou
Marked nastavil HUBKOVA
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