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V případě, že univerzální sekací nůž
nebo m

ixovací nástavec nejsou součástí
dodávky spotřebiče, m

ůžete si toto
příslušenství objednat v servisu.

B
ezpečnostní pokyny

N
ebezpečí zasažení elektrickým

proudem
!

Spotřebič připojujte a uvádějte do
provozu jen podle údajů uvedených na
typovém

 štítku. 
Spotřebič používejte jen v případě, že
sam

otný spotřebič a síťový přívod nejsou
poškozeny. 
N

epouštějte ke spotřebiči děti.
Po každém

 použití vytáhněte vidlici
síťového přívodu ze zásuvky a stejně tak
před čištěním

 a sestavováním
, před opuš-

těním
 m

ístnosti a když zjistíte poruchu. 
Síťový přívodní kabel nesm

í ležet v
bezprostřední blízkosti ostrých hran a
horkých ploch.
O

pravy spotřebiče, např. vým
ěnu

poškozeného síťového přívodu, sm
í z

bezpečnostních důvodů provádět pouze
náš servis.
N

epoužívejte spotřebič s m
okrým

a
rukam

a a nenechávejte ho běžet
naprázdno.
Používejte spotřebič jen s originálním

i
náhradním

i díly.
N

asazujte náčiní (např. m
etly nebo háky)

jen jednoho typu.
V žádném

 případě nepoužívejte najednou
m

etly nebo háky a příslušenství
nasazené v zadním

 otvoru spotřebiče. 
Zachovávejte opatrnost při zpracování
horkých tekutých surovin. H

orké tekutiny
se m

ohou při zpracování rozstřikovat
kolem

.
N

eponořujte spotřebič do tekutých
surovin.
Při výpadku proudu zůstane spotřebič
zapnutý.
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N
ebezpečí poranění!

M
etly, háky a m

ixovací nástavec
vym

ěňujte jen v případě, že je spotřebič 
v klidu - po vypnutí spotřebič ještě
krátkou dobu dobíhá.
V žádném

 případě nesahejte na nůž
m

ixovacího nástavce.
N

esahejte na rotující m
etly nebo háky.

V žádném
 případě nečistěte m

ixovací
nástavec jen rukam

a. K čištění používejte
kartáč.

O
vládání

Základní spotřebič s náčiním
Před prvním

 použitím
 spotřebič a náčiní

um
yjte.

Šlehací m
etly

jsou zvláště vhodné při
následujícím

 použití:
…

 na přípravu om
áček, sněhu z bílků,

bram
borové kaše, krém

ů, m
ajonézy,

šlehačky a lehkého těsta, jako je
například třené těsto.
Šlehací m

etly nejsou vhodné ke
zpracování těžkého těsta.

H
nětací háky

jsou zvláště vhodné při
následujícím

 použití:
…

na přípravu tuhých hm
ot jako

křehkého, kynutého a bram
borového

těsta a také na m
íchání těžkého těsta se

sekaným
 m

asem
, paštik nebo

chlebového těsta.

M
axim

ální m
nožství zpracovávaného

těsta je 500 g m
ouky a přísady.

2 Tento spotřebič je určen k použití v
dom

ácnosti a nikoli pro kom
erční účely.

Spotřebič se sm
í používat jen na

m
nožství a po dobu, obvyklé při použití 

v dom
ácnosti. 

V tom
to návodu k použití se popisují

různé m
odely.

Pokud není některé příslušenství součástí
dodávky, m

ůžete si je v servisu
dodatečně objednat.
N

ávod k použití si uschovejte.
Pokud budete spotřebič předávat další
osobě, nezapom

eňte předat také návod k
použití.

Přehled
O

tevřete si zadní stránku s obrázky.

Základní spotřebič
1 

U
volňovací tlačítko

K uvolnění m
etel a háků

2 
Pětistupňový vypínač + m

om
entové

zapnutí. K zapnutí a vypnutí
spotřebiče a k nastavení pracovní
rychlosti
0/O

ff = vypnuto
1 = nejnižší otáčky
5 = nejvyšší otáčky
M

 = m
om

entové zapnutí (nejvyšší
otáčky). Posuňte vypínač doleva 
a držte v této poloze.

3 
O

tvory k nasazení m
etel a háků

4 
Zadní otvors uzávěrem

k nasazení
dalšího příslušenství, např. m

ixova-
cího nástavce

5 
O

djišťovací tlačítka
k vyjím

ání příslušenství ze zadního
otvoru. Stiskněte obě tlačítka zároveň.

6  N
áčiní

a
šlehací m

etly
b

hnětací háky
u některých m

odelů
c

m
ixovací nástavec

d
m

ixovací nádoba
e

univerzální sekací nůž
(sam

ostatný návod k použití)

!

D
ůležitá poznám

ka
Když je otevřený zadní otvor, lze
spotřebič používat jen při m

om
entovém

zapnutí. Zapínání stupňů 1-5 nefunguje.
U

závěr zadního otvoru se otvírá a zavírá
jen v případě, že vypínač je v poloze
0/O

ff.

!
!

•
Síťový přívodní kabel úplně odviňte.

•
N

asaďte na základní spotřebič podle
potřeby m

etly nebo háky a přitlačte je
tak, aby zaklaply. 
Vším

ejte si tvaru plastových částí
náčiní, abyste je nezam

ěnili (viz
obrázek 3)!

•
Zasuňte vidlici síťového přívodu do
zásuvky.

•
D

o vhodné nádoby dejte potřebné
suroviny.

•
N

áčiní zasuňte do nádoby 
a zapněte spotřebič na požadovaný
stupeň.
Stupeň 1,2:
určen ke zpracování a m

íchání surovin.
Stupeň 3, 4, 5:
určen ke hnětení a šlehání. 

•
Po práci přesuňte vypínač do polohy
0/O

ff, uvolňovacím
 tlačítkem

 uvolněte
m

etly nebo háky a vyjm
ěte je.

Pozor:
Pokud vypínač není v poloze 0/O

ff, nelze
uvolňovací tlačítko stisknout.
Poznám

ka:
N

ež vyjm
ete náčiní z připravovaného

těsta, základní spotřebič vypněte.

u některých m
odelů

M
ixovací nástavec

Používá se k m
ixování m

ajonéz, om
áček,

polévek, m
íchaných nápojů, dětské

výživy a k rozdrcení ledu, rozsekání
vařeného ovoce a zeleniny.

!
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Poznám
ka:Při zpracování např.

červeného zelí dochází k zabarvení
plastových částí, které lze odstranit
několika kapkam

i stolního oleje.

•
Před uložením

 spotřebiče m
ůžete navi-

nout síťový přívodní kabel (obrázek 7).

O
dstraňování poruch

Vypínač nelze přepnout na stupeň 1 až 5.

O
dstranění

Když je otevřený zadní otvor, nefunguje
přepínání na stupně 1 až 5. U

závěr m
usí

být úplně zavřený.

O
 aktuálních m

ožnostech likvidace se
inform

ujte u svého odborného prodejce,
nebo na obecních úřadech.. 

Případné technické zm
ěny, tiskové

chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou
vyhrazeny bez upozornění.

4 •
U

závěr zadního otvoru posuňte nahoru,
až zaklapne.

•
N

asaďte m
ixovací nástavec a nechte jej

zaklapnout.
•

D
o m

ixovací nádoby dejte suroviny.

•
Vypínač přesuňte doleva na
m

om
entové zapnutí a držte jej v této

poloze.
•

Po práci vyjm
ěte m

ixovací nástavec
současným

stisknutím
 obou

odjišťovacích tlačítek.
•

U
závěr zadního otvoru zavřete.

Poznám
ka:

Spotřebič zapněte až v okam
žiku, kdy je

m
ixovací nástavec ponořený 

v m
ixovaných surovinách, aby se

nerozstřikovaly.

Po práci/čištění
Pozor!
V žádném

 případě nenam
áčejte základní

spotřebič do vody a nem
yjte jej v m

yčce
nádobí.
•

Vytáhněte vidlici síťového přívodu ze
zásuvky.

•
Základní spotřebič otřete vlhkým
hadrem

 a pak jej pečlivě osušte.
•

M
etly, háky a m

ixovací nástavec um
yjte

v m
yčce nádobí nebo kartáčem

 pod
tekoucí vodou.

Tento spotřebič je označen 
v souladu s evropskou sm

ěrnicí
2002/96/EG

 o nakládání 
s dosloužilým

i elektrickým
i 

a elektronickým
i spotřebiči (W

EEE,
w

aste electrical and electronic
equipm

ent). Tato sm
ěrnice stanovuje

jednotný rám
ec pro zpětný odběr 

a recyklování použitých spotřebičů 
v zem

ích EU
.

D
ůležitá poznám

ka
Když je otevřený zadní otvor, lze
spotřebič používat jen při m

om
entovém

zapnutí. Zapínání stupňů 1-5 nefunguje.
U

závěr zadního otvoru se otvírá a zavírá
jen v případě, že vypínač je v poloze
0/O

ff.

!
!
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U
jištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujem

e, že na všechny výrobky distribuované
společností BSH

 dom
ácí spotřebiče s. r. o. našim

 obchodním
 partnerům

 bylo vydáno
prohlášení o shodě ve sm

yslu 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 firm
y BSH

 dom
ácí spo-

třebiče s. r. o.

Záruční podm
ínky

Záruční list je průkazem
 práv spotřebitele ve sm

yslu O
bčanského zákoníku. N

áleží 
k výrobku, jehož výrobní číslo je uvedeno na přední straně tohoto záručního listu. Zejm

é-
na v případech delších než zákonné záruční lhůty je záruční list jediným

 dokladem
práv uživatele. Ve vlastním

 zájm
u ho proto uschovejte. N

edílnou součástí záručního
listu je

doklad o zakoupení (paragon, faktura, leasingová sm
louva ap.).  Pro případ

záruční lhůty prodloužené z důvodu předchozích oprav je nutno předložit i opravní listy
z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je m
ožno poskytnout jen v případě předložení vyplněného zá-

ručního listu nebo jiného dokladu o totožnosti výrobku (m
usí obsahovat druh

spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum
 prodeje, a označení prodávajícího 

v souladu s § 620, odst. 3 O
bčanského zákoníku).Záruční list vyplňuje prodejce a je 

v zájm
u 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 m

ateriálu nebo výrobní vadou.Takto vzniklé závady je
oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. U

platnit záruku m
ůže 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) O
potřebení 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 dokum
entací, která byla

předána spolu s výrobkem
, s právním

i předpisy, s příslušným
i technickým

i nebo
jiným

i norm
am

i).
b) Vady výrobku v případě, kdy kupující neprokáže oprávněnost, platnost nebo

včasnost reklam
ace (např. vzhledem

 k rozporu m
ezi údaji v záručním

 dokladu a na
výrobku, k chybějícím

 nebo neoprávněně pozm
ěněným

 údajům
 v záručním

 dokladu,
chybějícím

u, nečitelném
u nebo pozm

ěněném
u výrobním

u číslu výrobku, atd.)



8 c) Poškození výrobku způsobené jeho znečištěním
, nahodilou  či živelnou událostí nebo

v důsledku přírodních či vnějších jevů jako je např. bouřka, požár, přepětí nebo vý-
padky v elektrorozvodné síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu či cizích předm

ětů do
výrobku, vysoká tvrdost vody aj.

d) M
echanické poškození výrobku (např. pádem

, zlom
ením

, přetržením
 přívodního ka-

belu, konektoru či jiné části, apod.) nebo poškození vzniklá přepravou.
e) Poškození způsobené použitím

 nevhodné náplně nebo nevhodným
i provozním

i
podm

ínkam
i.

f)
Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou
elektrom

agnetického signálu, rušivým
 elektrom

agnetickým
 polem

, příp. závadam
i 

v dom
ovní elektrorozvodné síti apod.

g) Součástí záruky není bezplatné uvedení do provozu, běžná údržba (čištění,
seřizování, program

ování ad.) nebo kontrola param
etrů výrobku.

h) N
edostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (které nejsou vadou výrobku), 

vč. param
etrů neuvedených v technické dokum

entaci výrobku, např.  m
íra hlučnosti

neuvedená v param
etrech výrobku.

i)
Poškození, nepovolené konstrukční zm

ěny, neodborný zásah úpravy nebo jiné 
zásahy do výrobku  provedené neoprávněnou  osobou či neautorizovaným
servisem

 (vč. poškození plom
b, pečetí nebo šroubů).

j) Výrobek, který  je používán k jiném
u než výrobcem

 stanoveném
u účelu, nad rám

ec
běžného používání – spotřebič je určen pro používání v dom

ácnosti. Záruka zaniká,
je-li spotřebič používán k profesionálním

 nebo kom
erčním

 účelům
.

Kupující nem
á právo na součásti, součástky nebo díly, které byly při záruční době 

vyjm
uty z výrobku a vym

ěněny.

Prodávající i autorizovaný servis jsou oprávněni požadovat po kupujícím
 náhradu všech

nákladů, které jim
 vzniknou při neoprávněném

, neplatném
, opožděném

 nebo
neodůvodněném

 uplatnění práv záruky či při prodlení kupujícího s poskytnutím
potřebné součinnosti, vč. nákladů spojených s případnou přepravou výrobku, 
s ověřováním

 existence reklam
ované vady, atp.

R
ozšířená záruka nad rám

ec zákona
U

 spotřebičů (pračky, m
yčky) seriově vybavených systém

em
 "Aqua-stop" je výrobcem

poskytnuta záruka na škody vzniklé špatnou funkcí tohoto systém
u a to po celou dobu

životnosti spotřebiče (toto se nevztahuje na vlastní aqua-stop). Vzniknou li škody
vodou způsobené chybou systém

u "Aqua-stop", poskytnem
e náhradu těchto škod.

U
pozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit řádně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Pro
případnou předprodejní reklam

aci je třeba předložit řádně vyplněný reklam
ační

protokol a nevyplněný záruční list.


