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Přídavný strojek 
 
Mlýnek na maso 
 
Popis strojku 
Obr. 1 
1. plášť 
2. plnící miska 
3. nacpávátko 
4. šnek s unašečem 
5. nůž 
6. dírkovaný kotouč ∅ 4,5 mm 
7. šroubovací prstenec. 

Z bezpečnostních důvodů dbejte na 
následujících pokynů: 
Mlýnek nikdy nesestavujte na základním 
spotřebiči. 
Nikdy nesahejte do plnícího otvoru, ale 
vždy používejte nacpávátko. 
Mlýnek nikdy nenasazujte ani 
nesundávejte pokud je kuchyňský robot 
v chodu. 
Mlýnek nikdy nepoužívejte bez 
dírkovaného kotouče a šroubovacího 
prstence. 

Složení mlýnku 
Obr. 1 
Jednotlivé části nasazujte do pláště 
v tomto pořadí: 
4. šnek  
5. nůž řezací stranou k dírkované 

straně 
6. dírkovaný kotouč výřezem do 

výstupku na okraji pláště 
7. šroubovací prstenec nasaďte 

a lehce ho dotáhněte. 

Použití 
Obr. 2 
Unašeč nasaďte do mezery pohonu, 
zatlačte proti pohonu a otočte doleva. 
Dávejte pozor na směr šipek a nápis  
(auf / zu – otevřeno / zavřeno) na plášti. 
Utáhněte pevně šroubovací prstenec. 
Nasaďte plnící misku. 

S mlýnkem na maso pracujte na 
přepínacím stupni 4. K posunování masa 
vždy používejte nacpávátko. Pod mlýnek 
postavte talíř nebo misku. Při pracovních 
polohách 2 a 3 lze dát pod mlýnek misku. 
Do mlýnku nesmějí přijít kosti. Maso na 
tatarský biftek semelte dvakrát. 
Dbejte na správnou polohu plnící misky, 
obr. 3. 
 
Sundání a rozložení 
Přepínač otočte na „0“. 
Mlýnek dle pokynů na plášti otočením 
uvolněte a sundejte. 
Po uvolnění šroubovacího prstence 
vyjměte dírkovaný kotouč, nůž a šnek. 
 
Čistění 
Všechny díly mlýnku myjte ručně. 
Nepoužívejte drsné čistící prostředky. 
Ihned po mytí osušte dírkovaný kotouč 
a nůž a naolejujte je potravinářským 
olejem. 
 
Místo nouzového zlomu 
Místo nouzového zlomu šneku 
s unašečem chrání pohon před 
poškozením. 
Při přetížení se ulomí unašeč na šneku 
(např. vlivem kostí). 
Tuto část snadno vyměníte. 
Odšroubujte upevňovací šroub, vyměňte 
unašeč a znovu pevně zašroubujte. 
Obdržíte v servisní službě. 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornění  
Mlýnek na maso není vhodné mýt 
v myčce, může dojít k oxidaci povrchu. 
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Odšťavňovací nástavec 
 
 
 
 

Popis nástavce 
1. plášť mlýnku na maso 
2. plnící miska 
3. nacpávátko 
4. šnek 
5. lisovací kužel 
6. nastavovací / upevňovací šroub 
7. šroubovací prstenec 
8. odtoková miska. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z bezpečnostních důvodů musíte 
dodržet všechny pokyny, týkající se 
mlýnku na maso. 
 
Složení 
Jednotlivé části vkládejte do pláště 
v následujícím pořadí: 
šnek pro mlýnek na maso 
šnek pro odšťavňovací nástavec 
plášť pro odšťavňovací nástavec 
šroubovací prstenec pro mlýnek na maso 
utáhněte lisovací kužel 
nasaďte na pohon tak, jak je popsáno  
u mlýnku. Nasaďte a zajistěte odtokovou 
misku. Nasaďte plnící misku. 

Použití 
Pracujte na stupni 4. 
Nejprve uvolněte upevňovací šroub tak, 
aby rozdrcená dužina mohla odtékat ještě 
vlhká. 
Pak šroub utahujte tak dlouho, dokud 
rozdrcená dužina a šťáva nevytékají 
v požadované formě. Příliš vlhkou dužinu 
můžete vymačkat ještě jednou. 
Odšťavňovací nástavec je vhodný 
k odšťavňování malin, ostružin, borůvek, 
rybízu, jablek, rajčat, hrušek atd. Lze 
zpracovat i šípky, ale musíte je před 
odšťavňováním 1 hodinu vařit. 
Odšťavněním vzniká dle druhu ovoce buď 
šťáva nebo ovocná kaše. 
Ovocná kaše se obzvlášť dobře hodí 
k výrobě marmelád. 
Ke vsouvání ovoce do nástavce 
používejte pouze nacpávátko. 
 
Sejmutí a rozložení 
Viz návod u mlýnku na maso. 
 
Čistění 
Viz návod u mlýnku na maso.  
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Nástavec na stříkané pečivo 
Obr. 4 
 
Popis a složení nástavce 
1. plášť mlýnku na maso (se šnekem) 
2. plnící miska 
3. nástavec na stříkané pečivo 
4. šroubovací prstenec mlýnku na maso. 
Nasaďte plnící misku. 
 
Z bezpečnostních důvodů musíte 
dodržet pokyny, týkající se mlýnku na 
maso. 
 
Použití 
Pracujte na přepínacím stupni 1, 2 nebo 3. 
K posouvání potravin do nástavce 
používejte pouze nacpávátko. 
Ztvarované těsto při výstupu z hrdla 
odeberte prkýnkem. 
 
Sejmutí a rozložení 
Viz návod u mlýnku na maso. 
 
Čistění 
Viz návod u mlýnku na maso. 
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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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Prídavný strojček

Mlynček na mäso
Popis strojčeka
Obr. 1
1. plášť
2. plniaca miska
3. nástroj na posúvanie mäsa
4. slimák s unášačom
5. nôž
6. dierkovaný kotúč Ø 4,5 mm
7. skrutkovací prstenec

Z bezpečnostných dôvodov dodržujte 
nasledujúce pokyny:
Mlynček nikdy nezostavujte na 
základnom spotrebiči.
Nikdy nesiahajte do plniaceho otvoru, 
ale vždy používajte nástroj na posúvanie 
mäsa.
Mlynček nikdy nenasadzujte ani 
nerozkladajte, ak je kuchynský robot v 
prevádzke.
Mlynček nikdy nepoužívajte bez 
dierkovaného kotúča a skrutkovacieho 
prstenca.

Zloženie mlynčeka
Obr. 1
Jednotlivé časti nasadzujte do plášťa v 
tomto poradí:
4. slimák
5. nôž krájacou stranou k dierkovanej 

strane
6. dierkovaný kotúč výrezom do 

výstupku na okraji plášťa
7. skrutkovací prstenec nasaďte a ľahko 

ho dotiahnite.

Použitie
Obr. 2
Unášač nasaďte do medzery pohonu, 
zatlačte proti pohonu a otočte doľava. 
Dávajte pozor na smer šípiek a nápis 
(aut / zu - otvorené / zatvorené) na plášti. 
Dotiahnite pevne skrutkovací prstenec. 
Nasaďte plniacu misku.

S mlynčekom na mäso pracujte na 
prepínacom stupni 4. Na posúvanie mäsa 
vždy používajte nástroj na posúvanie 
mäsa. Pod mlynček postavte tanier, alebo 
misku. Pri pracovných polohách 2 a 3 
je možné dať pod mlynček misku. Do 
mlynčeka sa nesmú dostať kosti. Mäso 
na tatarský biftek zomeľte dvakrát.
Dbajte na správnu polohu plniacej misky, 
obr. 3.

Zloženie a rozobratie
Prepínač otočte na „0“.
Mlynček podľa pokynov na plášti 
otočením uvoľnite a odložte.
Po uvoľnení skrutkovacieho prstenca 
vyberte dierkovaný kotúč, nôž a slimák.

Čistenie
Všetky diely mlynčeka umývajte ručne. 
Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky. 
Ihneď po umytí osušte dierkovaný kotúč 
a nôž a naolejujte ich potravinárskym 
olejom.

Miesto núdzového zlomu
Miesto núdzového zlomu slimáka 
s unášačom chráni pohon pred 
poškodením.
Pri preťažení sa ulomí unášač na slimáku  
(napr. vplyvom kostí).
Túto časť ľahko vymeníte.
Odskrutkujte upevňovaciu skrutku, 
vymeňte unášač a znovu pevne 
zaskrutkujte. Obdržíte v servisnej službe.

  Upozornenie
Mlynček na mäso nie je vhodné umývať v 
umývačke, môže dôjsť k oxidácii povrchu.
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Odšťavovací nástavec

Z bezpečnostných dôvodov musíte 
dodržať všetky pokyny, týkajúce sa 
mlynčeka na mäso.

Zloženie
Jednotlivé časti vkladajte do plášťa v 
nasledujúcom poradí:
slimák na mlynček na mäso
slimák na odšťavovací nástavec
plášť na odšťavovací nástavec
skrutkovací prstenec na mlynček na 
mäso dotiahnite lisovací kužeľ
nasaďte na pohon tak, ako je popísané 
pri mlynčeku. Nasaďte a zaistite odtokovú 
misku. Nasaďte plniacu misku.

Popis nástavca
1. plášť mlynčeka na mäso
2. plniaca miska
3. nástroj na posúvanie
4. slimák
5. lisovací kužeľ
6. nastavovacia / upevňovacia skrutka
7. skrutkovací prstenec
8. odtoková miska.

Použite
Pracujte na stupni 4.
Najskôr uvoľnite upevňovaciu skrutku tak, 
aby rozdrvená dužina mohla odtekať ešte 
vlhká.
Potom skrutku uľahujte tak dlho, kým 
rozdrvená dužina a šťava nevytekajú v 
požadovanej forme. Príliš vlhkú dužinu 
môžete rozdrviť ešte raz.
Odšťavovací nástavec je vhodný na 
odšťavovanie malín, černíc, čučoriedok, 
ríbezli, jabĺk, paradajok, hrušiek atď. Je 
možné spracovať aj šípky, ale musíte ich 
pred odšťavovaním 1 hodinu variť.
Odšťavnením vzniká podľa druhu ovocia 
buď šťava, alebo ovocná kaša.
Ovocná kaša sa obzvlášť dobre hodí na 
výrobu marmelád.
Na vsúvanie ovocia do nástavca 
používajte iba nástroj na posúvanie.

Zloženie a rozobratie
Viď návod pri mlynčeku na mäso.

Čistenie
Viď návod pri mlynčeku na mäso.
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Nástavec na striekané pečivo
Obr. 4

Popis a zloženie nástavca
1. plášť mlynčeka na mäso (so slimákom)
2. plniaca miska
3. nástavec na striekané pečivo
4. skrutkovací prstenec mlynčeka na mäso.
Nasaďte plniacu misku.

Z bezpečnostných dôvodov musíte 
dodržať pokyny, týkajúce sa mlynčeka 
na mäso.

Použitie
Pracujte na prepínacom stupni 1, 2 alebo 
3. Na posúvanie potravín do nástavca 
používajte iba nástroj na posúvanie.
Stvarované cesto pri výstupe z hrdla 
odoberte lopárikom.

Zloženie a rozobratie
Viď návod pri mlynčeku na mäso.

Čistenie
Viď návod pri mlynčeku na mäso.
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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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