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Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě
Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované
společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním partnerům bylo vydáno
prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády. 
Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně
plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spo-
třebiče s. r. o.

Záruční podmínky
Záruční list je průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku. Náleží 
k výrobku, jehož výrobní číslo je uvedeno na přední straně tohoto záručního listu. Zejmé-
na v případech delších než zákonné záruční lhůty je záruční list jediným dokladem
práv uživatele. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního
listu je doklad o zakoupení (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.).  Pro případ
záruční lhůty prodloužené z důvodu předchozích oprav je nutno předložit i opravní listy
z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení vyplněného zá-
ručního listu nebo jiného dokladu o totožnosti výrobku (musí obsahovat druh
spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje, a označení prodávajícího 
v souladu s § 620, odst. 3 Občanského zákoníku).Záruční list vyplňuje prodejce a je 
v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je
platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné
záruční lhůty a to vadou materiálu nebo výrobní vadou.Takto vzniklé závady je
oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel 
u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li
spotřebitel jiný než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti
s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejm. tyto případy:
a) Opotřebení používáním nebo poškození výrobku (vč. poškození způsobeného při

neodborné instalaci, nesprávném uvedení do provozu, úpravě výrobku, užíváním
nebo údržbou v rozporu s návodem k obsluze nebo s další dokumentací, která byla
předána spolu s výrobkem, s právními předpisy, s příslušnými technickými nebo
jinými normami).

b) Vady výrobku v případě, kdy kupující neprokáže oprávněnost, platnost nebo
včasnost reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v záručním dokladu a na
výrobku, k chybějícím nebo neoprávněně pozměněným údajům v záručním dokladu,
chybějícímu, nečitelnému nebo pozměněnému výrobnímu číslu výrobku, atd.)
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Skôr, ako začnete s čítaním návodu 
otvorte posledné strany s vyobrazeniami.
Obr. 1
Kuchynský robot s nasadeným 
multimixérom.

Popis spotrebiča
Obr. 2
1. Pohonný podstavec
2. Nádoba
3. Nože na sekanie
4. Kryt s otvorom na plnenie a lievikom 

na plnenie

Z bezpečnostných dôvodov je 
potrebné dodržovať nasledujúce 
pokyny:
• Multi-mixér rozkladajte len vtedy, ak je 

kuchynský robot v úplnom kľude.
• Pozor! Potom, čo ste zložili kryt 

prístroja, vyberajte nože vždy za 
kužeľový nástavec, nože sú veľmi 
ostré.

• Počas prevádzky prístroja nesiahajte 
do otvoru na plnenie.

• Neskladajte multimixér na kuchynskom 
prístroji.

• Deti držte mimo dosah prístroja.

Pred prvým použitím odporúčame prístroj 
vyčistiť, viď bod čistenia.
Krytom prístroja otáčajte v smere 
hodinových ručičiek a odložte ho. Nože 
vyberajte vždy za držadlo. Pozor! Nože 
sú ostré. Krytom otáčajte smerom 
doprava a zložte smerom nahor z 
pohonného podstavca. (Obr. 3).

Použitie
Nádobu nasaďte na pohonný podstavec 
a točte proti smeru hodinových ručičiek 
tak dlho, kým príložka „a“ nezapadne 
do držadla (Obr. 4). Len takto je možné 
následne nasadiť a zaskrutkovať kryt. 
Nasaďte nože.

Do prístroja vložte potraviny, ktoré chcete 
rozmixovať, alebo na drobno rozkrájať. 
Kryt prístroja nasaďte tak, aby obidve 
značky (šípka na kryte a na držadle) boli 
v súhlasnom postavení a aby sa výstupok 
krytu „b“ dal nasunúť do štrbiny „c“ (Obr. 
6).
Len vtedy, ak je kryt prístroja zatočený 
až na doraz, je možné multimixér nasadiť 
na kuchynský robot uviesť do prevádzky. 
Výstupok krytu prístroja je eventuálne 
možné podržať palcom. (Obr. 6).

Multi-mixér nasaďte na horný pohon 
(prevádzka mixéra) a otočte proti smeru 
hodinových ručičiek až na doraz. (Obr. 
5). Kryt prístroja nie je možné snímať ani 
po dobu mixovania, ani po dobu, kedy 
je multi-mixér nasadený na kuchynský 
robot. Ak by mala byť počas prevádzky 
mixovaná potravina ešte pridaná, je 
možné tak urobiť plniacou šachtou. 
Tekutiny odporúčame dopĺňať lievikom na 
plnenie.

Kotúče na 
rozkrájanie

(Pre prístroje, ktoré sú týmto 
vybavené).
Krájanie, rezanie a strúhanie. 

Nosič kotúčov nasaďte na hriadeľ pohonu 
a krájací kotúč s požadovanou krájacou, 
prípadne strúhacou plochou nasaďte 
tak, aby ukazovala smerom nahor a 
aby obidva úchyty na nosiči kotúča boli 
uchytené do obidvoch otvorov kotúča 
(Obr. 7a).
Za účelom vybratia, či výmeny kotúčov 
vyberajte kotúče zásadne vždy za 
držadlo nosiča kotúča (Obr. 8). Ak 
chcete krájať, rezať, či strúhať zvoľte 
max. stupeň 3. Potraviny umiestnite do 
prístroja pomocou nástroja na posúvanie 
rovnomerným ľahkým tlakom.
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Výška plnenia: max. po dolný okraj hlavy 
nosiča kotúča (Obr. 9d).
Pozor:
Nesiahajte do otvoru na plnenie! Na 
doplňovanie potravín používajte nástroj 
na posúvanie! Aby bolo možné lepšie 
spracovať eventuálne zvyšné kúsky, 
nástroj na posúvanie niekoľkokrát krátko 
nadvihnite.
Ak by sa potraviny vzpriečili, vypnite celý 
prístroj, zložte multi-mixér, otvorte kryt a 
vyberte zvyšné kúsky.

Otočný kotúč na strúhanie
„hrubý“ príp. „jemný“ napr. na 
zeleninu, ovocie, syr.
Pozor:

Nepoužívať na orechy, tvrdý syr, napr. 
parmezán, takisto „jemný“ kotúč sa 
nahodí na mäkký syr.

Otočný kotúč na krájanie
„hrubý“ príp. „jemný“ na 
zeleninu, ovocie.

Pozor:
nepoužívajte na tvrdý syr, chlieb, žemle, 
čokoládu.
Upozornenie:
Mäkké, alebo krehké potraviny 
spracovávajte len na stupni 2 alebo 1 
s použitím ľahkého tlaku nástroja na 
posúvanie.
Ak napr. chcete pri krájaní mrkvy, alebo 
pod. zachovať rovnomernú veľkosť 
krájaných kúskov, plňte mrkvy vo zväzku 
kolmo dole otvorom na plnenie.

Kotúč na strúhanie jemný
Strúhanie surových zemiakov, 
tvrdého syra (napr. parmezánu), 
orechov.

Pozor:
nie je vhodný na mäkký a krájaný syr.

Upozornenie:
Čokoládu a iné potraviny vhodné na 
roztieranie, či rozpúšťanie pred strúhaním 
uskladnite v chladnom prostredí a 
spracovávajte len na stupni 1 pri miernom 
tlaku nástroja na posúvanie.
Upozornenie:
Aby pri nesprávnom použití, napr. pri 
krájaní tvrdého syra otočným kotúčom 
na krájanie, alebo pri použití kotúča na 
strúhanie na orechy nedošlo v motore a 
pohone prístroja k žiadnemu poškodeniu 
je v nosiči kotúča úmyselne zabudované 
miesto núdzového zlomu.
Náhradný nosič môžete dostať u 
odborného predajcu.

Multi-mixér je vhodný na:
krájanie, prípravu kaší, mixovanie, 
drvenie, na výrobu ľahkých pokrmov a 
mixovaných nápojov.
Všeobecné údaje:
Potraviny pripravujte ako obvykle (napr. 
umývajte, sušte, ošúpajte atď...) a 
rozkrájajte na veľké kúsky.
Stupeň rozkrájania je dosť závislý od 
účelu použitia a od individuálnej chuti, 
preto sú tu uvedené časy len približné 
údaje.
Okrem toho sa dĺžka prípravy riadi podľa 
daného množstva. Pri menšom množstve, 
prípadne väčších kúskoch - krátka 
doba zapnutia, pri väčších množstvách, 
prípadne pri jemnejšom rozdrvení - dlhšia 
doba zapnutia.
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Príklady použitia z kuchyne

Byliny (okrem pažítky)
Byliny, až 10 g umiestnime vždy do 
suchého zásobníka
Stupeň: max.
Doba: 5 - 7 sekúnd
Cibuľa, cesnak
100 g
rozštvrtená cibuľa
Stupeň: max.
Doba: 5 - 7 sekúnd
Orechy, mandle
100 g
stupeň: max.
Doba: 1 - 1,5 min.
Mäso
300 g
odstráňte kosti, chrupavky a šľachy.
Mäso rozkrájajte na väčšie kúsky.
Sekaná, tatarský biftek a iné
Stupeň: max.
Doba: 0,5 - 1 min.
Zeleninový vývar, zeleninové polievky
do 375 g
stupeň: max.
Doba: 1 min.
Majonéza
Recept:
2 vajcia
15 g octu
1/2 čajovej lyžičky horčice
1 štipka soli a cukru
300 - 400 g oleja
Všetky prísady premiešajte okrem oleja 
- na stupni „max.“.
Olej potom pomaly vlejte do šachty na 
plnenie.
Stupeň: max
Doba: 1,5 min.
Tip:
Najrôznejšie mäsové cestá, náplne, 
paštiky (hovädzie, bravčové, teľacie, 

hydinové, rybie atď...) dajte s ostatnými 
prísadami a korením do nádoby a 
spracujte na stupni max. do cesta.
Napríklad pre sekanú, mäsové kúsky, 
náplne z cesta
a zeleniny, pre prísady do polievok, 
zvyšky pečene a hydiny, alebo rybu k 
paštikám
ako nátierku na chlieb.
Mixovanie
Miešané mliečne nápoje do 0,5 l,
omáčky, šalátové dresingy, krémové 
polievky, tvarohové krémy do 375 g.
Miesenie cesta
Ak je použité menšie množstvo cesta, do 
max. 500 g múky, je možné ich pripraviť v 
multi-mixéri.
Doba: 1 min.
Pre štandardné situácie sa však 
odporúča použitie bežnej misy a náradia 
na miesenie cesta.

Čistenie
Veko s otvorom na plnenie a zásobník 
rovnako ako nože, krájacie kotúče a nosič 
kotúčov je možné umývať v umývačke 
riadu. Pohonný podstavec umyte len 
vlhkou handrou.
Dbajte na to, aby v umývačke neboli kryt 
a nádoba umiestnené bezprostredne pod 
ohrevom a aby nedošlo ku vzpriečeniu 
medzi držiakmi.
Nože na krájanie s kužeľovitým otvorom 
uložte smerom dole tak, aby nedošlo k 
poškodeniu iných dielov prístroja.

Servisná služba
Ak by sa niekedy objavila porucha na 
Vašom prístroji sú Vám k dispozícii 
odborný predajcovia, alebo odborníci 
našej servisnej služby. Pomocou 
moderných diagnostických prístrojov sme 
schopní Váš prístroj ihneď odskúšať a 
prípadne opäť sprevádzkovať.
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Záručný list

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Výrobok: Produktové číslo:
E-Nr.

Poradové číslo:
FD

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

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

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

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

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed.
opravy

Dátum
dokončenia

Číslo
oprav. listu Stručný opis poruchy

záruka od výrobcu
na všetky spotrebiče



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ho zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

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

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