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Návod na použitie

MUZ XLVL1



Pre Vašu 
Tento spotr ý pre kuchynský robot MUM8.../MUMXL... na použitie
kuchynského robotu. Toto príslušenstvo je vhodné na krájanie a strúhanie potravín. Nesmie sa 
používa  spracovávanie iných predmetov alebo substancií. Ak použijete výrobcom povolené
príslušenstvo, tak je tiež možné alšie použitie.

é pokyny pre tento spotr
enstvo poranenia!

Nikdy sa nedotýkajte ostrých nožov a hrán drviacich kotú ov. Drviace kotú chytajte iba za okraj!
Priebežný struhák nasádzajte/dávajte dole iba v pokojnom stave pohonu a pri vytiahnutej ke 
elektrickej šnúry. Nikdy sa nedotýkajte plniaceho otvoru, na anie používajte nadstavec na

ie.
Príslušenstvo /dávajte dole iba v pokojnom stave pohonu.

Dôležité!
Príslušenstvo používajte iba v uvedenej pracovnej pozícii. 
Príslušenstvo používajte iba v kompletne zloženom stave.
Príslušenstvo nikdy neskladajte na základnom spotr

Návod  rôz ne modely, v
i  tie ž preh d modelov (Obrázok ).

Popis spotr a
Prosím,otvortestrany s obrázkami.
Obrázok
1 úš cím otvorom
2 Držiak kotú a
3 Rezacie kotú

a ú – hrubý/jemný
b strúhací kotú – hrubý /jemný
c strúhací kotú – stredne jemný

4 
5 

Obrázok
Pracovná pozícia

Ochrana proti pre ženiu
Obrázok
Aby sa zabránilo v ším škodám na Vašom
spotr ri pre žení priebežného ,
má hnacia hriade  k dispozícii zárez (miesto
požadovaného zlomu). Pri pre žení sa hnacia
hriade zlomí práve v tomto mieste.

Nový držiak kotú a s hnacím hriade  môžete
 v zákazníckom servise.

Na náhradné diely s požadovaným miestom
zlomu sa nevz ahuje záruka. Tieto náhradné
diely si môžete zakúpi ckom
servise (Objednávacie

Obsluha

Nikdy sa nedotýkajte ostrých nožov a hrany

za okraj! Priebežný struhák /
dávajte dole iba v pokojnom stave pohonu 
a pri
Nikdy sa nedotýkajte plniaceho otvoru, pre  
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Pozor!
Priebežný používajte iba v kompletne
zloženom stave. Priebežný struhák nikdy
neskladajte na základnom spotr
Priebežný uvádzajte do prevádzky iba
v uvedenej pracovnej pozícii.
Ak nepracujete s originálnou misou MUMXL.../
MUM8...., musí b nasadené ochranné veko 
pohonu nástroja.

Pod modelu:

ú
Rezací- ú – hrubý/ 
jemný
Na rezanie ovocia a zeleniny.
Spracovanie na stupni 5.

ie om rezacom kotú
„hrubý“ na hrubé plátky
„jemný“ na jemné prúžky
Pozor!
Pro rezací kotú ie je
vhodný na krájanie tvrdých syrov, chleba, 
žemlí rené zemiaky varného 
typu A krájajte iba studené.

Strúhací ú – hrubý / 
jemný
Na strúhanie zeleniny, ovocia a syrov okrem 
tvrdých syrov (napr. parmezán).
Spracovanie na stupni 5 alebo 7.

ie om strúhacom kotú
„2“ na hrubé plátky
„4“ na jemné kúsky

Pozor!
strúhací kotú ie je vhodný na

strúhanie orechov. Mäkký syr strúhajte iba 
stranou, ktorá je á na hrubé strúhanie
(na stupni 7).

Strúhací kotú – stredne jemný

Na strúhanie surových zemiakov, tvrdých
syrov (napr. parmezán), chladenej
a orechov. Spracovanie na stupni 7.

Nôž musí pri nasadzovaní smerova hore.
Strúhací kotú ie je vhodný na strúhanie
mäkkých syrov a syrov na krájanie na
plátky.

Práca s priebežným
Obrázok

St te idlo
a é rameno dajte
do pozície 1.

Nepoužívané pohony zakryte ochrannými
krytmi pohonov.
Nasadenie misy:
– redu naklonenú misu

potom ju položte,
– ajte proti smeru hodinových

iek až zapadne.

St te idlo
a é rameno dajte
do pozície 3.

Ochranný kryt pohonu dajte dole z pohonu
priebežného brázok

Držiak kotú a pridržte za spodný
koniec, pritom musia obidva hroty
smerova hore.

Požadovaný drviaci kotú e položte na
hrot držiaka kotú a (obrázok .

jstranných) kotú ov dajte
pozor, aby požadovaná strana smerovala
hore.

Držiak kotú a uchopte za horný koniec
a vložte ho do pláš  (obrázok -6b).

a
ajte v smere iek

až na doraz.

Priebežný
pod  obrázku -8 a ajte
v smere iek až na
doraz.
Pripojte sie ú

Dôležité upozornenie

-

-

7-
4- ..... 4
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Potraviny na spracovanie dajte do
plniace ou

.

Pozor!
Vyhnite sa nahromadeniu spracovávaných
potravín vo vypúš com otvore.

Tip: Aby ste dosiahli rovnomerné výsledky
krájania, tenké potraviny spracovávajte po 
zväzkoch.

Upozornenie: Ak by sa spracovávané
potraviny zasekli v priebežnom ,
kuchynský robot vypnite, vytiahnite
elektrickej šnúry, po ajte na pokojný stav
pohonu, zložte kryt priebežného  a 
vyprázdnite plniaci otvor.

Po použití
Spotr ite pomocou

a.
Vytiahnite .
Priebežný ajte proti smeru

iek a dajte dole.
ajte proti smeru hodinových

iek a dajte dole.
Držiak kotú a vytiahnite aj s kotú om. Za
týmto prstom zdola proti
hnaciemu hriade  (obrázok ).

ite všetky asti, vi stenie
a ošetrovanie“.
stenie a ošetrovanie  

Pozor!
Nepoužívajte žiadne abrazívne iace 
prostriedky. Povrch by sa mohol poškodi .

Všetky asti priebežného struháka sú vhodné 
pre umývanie v umýva ke riadu.

Nikdy sa nedotýkajte ostrých nožov a hrany 

za okraj!

4

Typ: Pre odstránenie
s pracovaní napr. mrkvy pridajte trocha
kuchynského oleja na hand ku a priebežný

 utrite (nie drviace kotú Potom
priebežný .

Zvláštne príslušenstvo
Ak nie je as  príslušenstva sú as dodávky,
je ju možné dokúpi v špecializovanej predajni 
alebo v zákazníckom servise.

MUZ8PS1
Kotú ky

Na krájanie surových zemiakov na hranol ky.
Pozor!
Zemiaky dop ajte iba v pokojnom stave 
pohonu.

Zemiaky dajte do plniaceho otvoru.

Zemiaky dotlá ajte pomocou nadstavca na
.

MUZ8RS1
Strúhací kotú

Na strúhanie surových zemiakov napr. na 
strú alebo knedle.

Zemiaky dajte do plniaceho otvoru.

Zemiaky dotlá ame pomocou nadstavca na
.

MUZ8KP1
Kotú zemiaky

Na strúhanie surových zemiakov na rösti
a zemiakové placky, na krájanie ovocia
a zeleniny na hrubé plátky.
Pozor!
Pri  dajte pozor na to, aby
požadovaná strana (strúhania/rezania)
smerovala hore.

Potraviny na spracovanie dajte do
plniaceho otvoru.

alebo 7.
S
pomocou .

MUZ8AG1
Kotú ázijskú zeleninu

Krája ovocie a zeleninu na jemné prúžky na ázijské
zeleninové pokrmy.
Pozor!
Nôž musí po nasadení smerova  smerom hore.
Potraviny dop ajte iba v pokojnom stave



Potraviny na spracovanie dajte do
plniaceho otvoru.

nastavte na 4.
Spracovávané potraviny dotlá ajte
pomocou

MUZ8KS1
Strúhací kotú

Na strúhanie tvrdých syrov (napr. parmezán).
Pozor!
Tvrdé syry dop ajte iba v pokojnom stave 
pohonu.

Syr na spracovanie dajte do plniaceho otvoru.

Tvrdý syr dotlá ajte pomocou

Zmeny vyhradené.
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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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