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Záru ní podmínky
spole nosti BSH domácí spot ebi e s.r.o. 

1. Záruka

2. Po izovací doklad a záru ní list

3. Uplatn ní záruky

www.bosch-home.com/cz.



4. Neoprávn nost reklamace

5. Náhradní díly

6. Pozáru ní servis

7. Rozší ená záruka nad rámec zákona

8. Upozorn ní pro prodejce

9. Ochrana osobních údaj

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobk

Ujišt ní dovozce o vydání prohlášení o shod



 
 

opravy@bshg.com

 
 

dily@bshg.com

www.bosch-home.com/cz. 

 
 

bosch.spotrebice@bshg.com
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sk       Návod na použitie



sk Slovensky

Gratulujeme Vám k zakúpeniu vášho 
nového spotrebiča značky Bosch. 
Ďalšie informácie o našich výrobkoch 
nájdete na našich webových stránkach 
www.bosch-home.com/sk.

 

 

 
Použitie podľa určenia  
Bezpečnostné pokyny  
Prehľad .  
Pred prvým použitím vášho
spotrebiča  

 
Prevádzka  
Starostlivosť a denné čistenie ...  

 
Likvidácia
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W Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a požiaru!  
Používajte tento spotrebič len vo vnútri, pri izbovej teplote 
a v nadmorskej výške nižšej ako 2000 m. Spotrebič sa nesmie 
nachádzať v bezprostrednej blízkosti horúcich plôch, napr. 
varných dosiek. Spotrebič pripájajte a uvádzajte do prevádzky 
len podľa údajov uvedených na výrobnom štítku. Spotrebič 
používajte len v prípade, že sieťový prívod a ani sám spotrebič 
nie je poškodený. Aby sa predišlo ohrozeniu, tento spotrebič smie 
opravovať, napr. výmenu poškodeného sieťového kábla môže 
urobiť iba technik nášho zákazníckeho servisu. Sieťový kábel 
nesmie prísť do kontaktu s horúcim povrchom alebo nesmie 
byť vedený cez ostré hrany. Nikdy neponárajte základný 
spotrebič do tekutiny a nečistite ho v umývačke riadu. 
Nepoužívajte na čistenie spotrebiča parné čističe. Nedotýkajte 
sa spotrebiča vlhkými rukami. Spotrebič musí byť vždy 
odpojený z elektrickej siete po každom použití, kedykoľvek je 
spotrebič ponechaný bez dozoru, pred každou montážou 
či demontážou spotrebiča, pred jeho čistením a v prípade 
poruchy.  

Použitie podľa určenia
Pozorne si prečítajte tento návod na použitie spotrebiča 
a odložte si ho na neskoršie nahliadnutie. Pri prípadnom 
odovzdaní spotrebiča ďalšej osobe nezabudnite jej 
odovzdať i tento návod na použitie.
Pri nedodržaní týchto pokynov výrobca nezodpovedá za prípadné 
škody vyplývajúce z použitia spotrebiča. Tento spotrebič je 
určený na použitie v domácnosti a len na také množstvo, ktoré je 
obvyklé pri použití v domácnosti a nie na komerčné účely. 
Nekomerčné účely zahŕňajú napr. použitie v závodných jedálňach, 
kanceláriách, poľnohospodárskych a iných komerčných 
podnikoch a zároveň tiež v penziónoch, menších hoteloch 
a podobných zariadeniach. Používajte tento spotrebič len na také 
množstvo, ktoré je obvyklé pri použití v domácnosti.
Spotrebič je vhodný na mixovanie a šľahanie mäkkých potravín 
a tekutín a na miesenie mäkkého cesta. Nepoužívajte ho na 
spracovanie iných substancií alebo predmetov.
Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými telesnými, 
senzorickými alebo duševnými schopnosťami a nedostatkom 
skúseností len pod dohľadom patričnej osoby či po zaškolení 
v oblasti bezpečného používania. Udržujte deti mimo dosahu 
spotrebiča a sieťového kábla a nenechávajte ich so spotrebičom 
pracovať. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie 
a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti.

Bezpečnostné pokyny

Použitie podľa určenia sk
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sk Bezpečnostné pokyny

W Nebezpečenstvo úrazu! 
Nepripájajte spotrebič k zásuvkám s časovým spínačom alebo 
diaľkovým ovládaním. Pokiaľ dôjde k výpadku elektrického 
prúdu, spotrebič zostane zapnutý, po obnove elektrického 
prúdu sa pohon sám od seba zapne. Spotrebič ihneď vypnite. 
Spotrebič majte počas prevádzky neustále pod dozorom. 
Nikdy nenechávajte spotrebič zapnutý po dlhšiu dobu, ako je 
nevyhnutné na spracovanie prísad. Ihneď po použití spotrebiča 
počkajte, kým sa  nástavec na mixovanie úplne nezastaví. Pred 
výmenou príslušenstva alebo pred kontaktom s jeho 
pohybujúcimi sa dielmi spotrebič vždy vypnite a odpojte 
z elektrickej siete. Neprevádzkujte spotrebič naprázdno. 
Rotujúcich častí sa nedotýkajte rukami.
Dávajte pozor, aby sa do rotujúcich častí spotrebiča nezachytili 
dlhé vlasy alebo voľné predmety. Používajte len originálne 
príslušenstvo dodané s Vaším spotrebičom. Príslušenstvo 
dodané v páre (napr. 2  háky na miesenie) nikdy nepoužívajte 
samostatne.

W Nebezpečenstvo obarenia! 
Pri spracovaní horúcich tekutín zachovávajte opatrnosť. 
Tekutiny sa môžu pri práci rozstrekovať.

W Dôležité! 
Spotrebič dôkladne umyte po každom použití 
alebo pokiaľ nebol dlhšiu dobu používaný.
 X „Starostlivosť a denné čistenie" pozri strana 6

TSS
Lístek s poznámkou
Marked nastavil TSS



Prehľad
X A

Základný spotrebič
1 Uvoľňovacie tlačidlo
2  Vypínač ZAP/VYP (viac úrovní)

a 0  Spotrebič sa vypne 
b 1  Najnižšia rýchlosť 
c 4  Najvyššia rýchlosť  
d M Okamžité zapnutie
         (najvyššia rýchlosť)

3 Sieťový kábel
4 Otvor na zacvaknutie nástroja

a Veľký otvor (so 4 vrubmi) 
b Malý otvor

5 Len  
Metly na šľahanie  
6 Len
   Turbo metly na šľahanie  
7 Háky na miesenie 
8 Univerzálny krájač*

(zvláštny návod na použitie)
* v závislosti od modelu
S univerzálnym krájačom môžete 
spotrebič používať na plný výkon. 
Pokiaľ nie je univerzálny krájač súčasťou 
Vášho ručného mixéra, môžete si ho 
objednať v našom zákazníckom servise 
(č. produktu 12011748).

Pred prvým použitím 
vášho spotrebiča
Pred prvým použitím vášho nového 
spotrebiča ho musíte vybrať 
z obalového materiálu, umyť 
a prekontrolovať.

Varovanie! 
Nikdy nepoužívajte spotrebič, ktorý je 
poškodený.

   Vyberte základný spotrebič a všetko
príslušenstvo z obalového materiálu.
Odstráňte všetok obalový materiál.
Skontrolujte úplnosť všetkých súčastí.
X . A

   Zistite, či nie sú žiadne časti   
     poškodené.

Pred prvým použitím všetky súčasti    
vášho spotrebiča umyte.
X „Starostlivosť a denné  čistenie" 
pozri strana 6

Upozornenie: 
Metly na šľahanie nie sú určené na   

    spracovávanie hutného cesta. 
Maximálne množstvo, ktoré je možné    

    spracovať, je 500 g múky s prísadami.

Metly na šľahanie  alebo 
Turbo metly na šľahanie 
v závislosti od modelu
Vhodné na mixovanie omáčok, 
vaječných bielkov, zemiakovej kaše, 
čerstvého syra, majonézy, smotany 
a ľahkého cesta, napr. zmesi na koláč.

Háky na miesenie 
Vhodné na ťažšie zmesi, ako je 
krehké cesto, kysnuté cesto či 
zemiakové cesto, zároveň na 
mixovanie hutného cesta, cestovín 
alebo chlebového cesta.

Prevádzka
W Nebezpečenstvo úrazu! 
Kým nie sú všetky prípravy spotrebiča 
hotové a príslušenstvo nie je zapojené, 
nezapájajte spotrebič do sieťovej 
zástrčky. Nikdy sa rotujúcich súčastí 
nedotýkajte rukami. Používajte nástroje 
len v príslušnom páre.

X . B
 Sieťový prívodný kábel úplne odviňte 
 Nasaďte požadovaný nástroj na 
základnú jednotku spotrebiča
a nechajte zaklapnúť.

 Umiestnite prísady do 
vhodnej nádoby.

 Zapojte zástrčku do zásuvky.
 Ponorte metly na šľahanie alebo     

    háky na miesenie do zmesi.  
    Jednou rukou držte nádobu na 
    šľahanie.

Prehľad sk



  Zapnite spotrebič na požadovanú 
rýchlosť:
Stupeň 1: Na spracovávanie 
a mixovanie prísad. 
Stupeň 4: Na miesenie a šľahanie. 
M: Na dočasný maximálny výkon, 
stlačte tlačidlo vľavo a držte.

  Mixérom počas mixovania 
v nádobe pohybujte.

  Hneď ako dosiahnete požadovanej 
konzistencie, stlačte pozíciu 0 
a počkajte, kým sa spotrebič
nezastaví. Až potom ho vyberte 
z nádoby s potravinami.

   Odpojte kábel z elektrickej siete. 
 Stlačte uvoľňovacie tlačidlo 
 a vyberte nástroje. 

Upozornenie: Uvoľňovacie tlačidlo je  
možné stlačiť len, ak je spotrebič 
v pozícii 0.

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

 z elektriny.
  Nikdy neponárajte základný 

spotrebič do tekutiny a nečistite ho 
v umývačke riadu.

  Na čistenie spotrebiča
nepoužívajte parné čističe.

Varovanie! 
– Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky

obsahujúce alkohol alebo lieh.
– Nepoužívajte žiadne ostré ani kovové 

predmety.
– Nepoužívajte žiadne drôtenky ani 

čistiace prostriedky obsahujúce piesok.
 Utrite povrch základného spotrebiča  

     mäkkou, vlhkou handričkou a osušte ho.
 Očistite príslušenstvo prostriedkom 

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

   Poriadne všetky súčasti vysušte.

Šľahačka 
100-500 g smotany na šľahanie 

  Použite metly na šľahanie, 
spracovávajte smotanu po dobu 
1/2 až 5 minút na stupeň 4, kým 
nezíska požadovanú konzistenciu.

Šľahané bielky
–  1 až 5 vaječných bielkov

 Šľahajte pomocou metličiek 
na šľahanie po dobu 2 až 5 
minút na stupeň 4.

Piškótové cesto
Základný recept

2 vajcia
2–3 lyžice horúcej vody 
 100 g cukru 
1 balíček vanilkového cukru 
70 g múky 
70 g kukuričnej múky
ak je potrebné, prášok do pečiva

 Prísady (okrem múky a kukuričnej 
múky) šľahajte pomocou metličiek 
na šľahanie po dobu 3-4 minút na 
stupeň 4, kým nevytvoria penu.

 Prepnite spotrebič na stupeň 
1 a lyžicou vkladajte počas asi 
0,5 - 1 minúty do zmesi preosiatu 
múku a kukuričnú múku.

Maximálne množstvo: 2 x základný recept
Zmes na koláč 
Základný recept

2 vajcia
125 g cukru
štipka soli 
1 balíček vanilkového cukru alebo kôra   

    z poloviny citróna. 
125 g masla alebo margarínu 

    (izbová teplota)
250 g múky 
1 balíček prášku do pečiva
60 ml mlieka

 Zmiešajte prísady pomocou metličiek 
na šľahanie asi 0,5 minúty na stupeň 
1, potom asi 3-4 minúty na stupeň 4.

Maximálne množstvo: 2 x základný recept

sk Starostlivosť a denné čistenie

TSS
Lístek s poznámkou
Marked nastavil TSS



Krehké cesto 
Základný recept 

125 g masla (izbová teplota) 
100-125 g cukru
1 vajce
štipka soli
trocha citrónovej kôry alebo   

     vanilkový cukor 
 250 g múky 

 ak je potrebné, prášok do pečiva 
 Zmiešajte prísady pomocou háku na 
miesenie asi 0,5 minúty na stupeň 1, 
potom asi 3-4 minúty na stupeň 4.

Cesto na ovocný koláč 
Základný recept

2 vajcia
125 g cukru 
125 g mletých lieskových orieškov 
50 g strúhanky 
Mixujte vajcia s cukrom po dobu   

    3-4 minút na stupeň 4,    
    kým sa nevytvorí pena.

  Prepnite spotrebič na stupeň 1, 
pridajte lieskové oriešky a strúhanku 
a spracúvajte pomocou metličiek na 
šľahanie po dobu 1/2 minúty.

Vianočka
Základný recept

250 g múky 
1 balíček sušeného droždia 
110 ml teplého mlieka
1 vajce
štipka soli
40 g cukru 
30 g rozpusteného, vychladnutého   

    masla
kôra z polovice citróna, nastrúhaná 

 Zmiešajte prísady pomocou háku na 
miesenie asi 0,5 minúty na stupeň 1, 
potom asi 3-4 minúty na stupeň 4.

Cesto na pizzu 
Základný recept
 250 g múky
 1 balíček sušeného droždia 
 1 lyžička cukru
 štipka soli
 3 lyžice oleja
 125 ml vlažnej vody

 Zmiešajte prísady pomocou háku na 
miesenie asi 0,5 minúty na stupeň 1, 
potom asi 3-4 minúty na stupeň 4.

Maximálne množstvo: 2 x základný recept

Cesto na chlieb
Základný recept

250 g múky
8 g cukru
8 g margarínu
4 g soli
1 balíček sušeného droždia 
150 ml vody

 Zmiešajte prísady pomocou háku na 
miesenie asi 0,5 minúty na stupeň 1, 
potom asi 3-4 minúty na stupeň 4.

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 EU. O aktuálnych 
spôsoboch likvidácie, sa prosím, 
informujte u Vášho 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 bol 
spotrebič zakúpený. Na reklamácie 
v záručnej dobe je nutné predložiť doklad 
o kúpe.

Zmeny vyhradené.

Maximálne množstvo: 2 x základný recept

Maximálne množstvo: 2 x základný recept

Maximálne množstvo: 2 x základný recept

Maximálne množstvo: 2 x základný recept

sk
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Záručný list
BSH

Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Výrobok: Produktové číslo:
E-Nr.

Poradové číslo:
FD

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

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

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

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

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed.
opravy

Dátum
dokončenia

Číslo
oprav. listu Stručný opis poruchy

záruka od výrobcu
na všetky spotrebiče



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ho zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

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

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