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c) Po�kození výrobku způsobené jeho zneči�těním, nahodilou či �ivelnou událostí nebo
v důsledku přírodních či vněj�ích jevů jako je např. bouřka, po�ár, přepětí nebo vý-
padky v elektrorozvodné síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu či cizích předmětů do
výrobku, vysoká tvrdost vody aj.

d) Mechanické po�kození výrobku (např. pádem, zlomením, přetr�ením přívodního ka-
belu, konektoru či jiné části, apod.) nebo po�kození vzniklá přepravou.

e) Po�kození způsobené pou�itím nevhodné náplně nebo nevhodnými provozními pod-
mínkami.

f ) Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou elektromagnetic-
kého signálu, ru�ivým elektromagnetickým polem, příp. závadami v domovní elektro-
rozvodné síti apod.

g) Součástí záruky není bezplatné uvedení do provozu, bě�ná údr�ba (či�tění, seřizování,
programování ad.) nebo kontrola parametrů výrobku.

h) Nedostatek jakosti nebo u�itné vlastnosti (které nejsou vadou výrobku), vč. parametrů
neuvedených v technické dokumentaci výrobku, např. míra hlučnosti neuvedená 
v parametrech výrobku.

i ) Po�kození, nepovolené konstrukční změny, neodborný zásah úpravy nebo jiné zá-
sahy do výrobku provedené neoprávněnou osobou či neautorizovaným servisem
(vč. po�kození plomb, pečetí nebo �roubů).

j )  Výrobek, který je pou�íván k jinému ne� výrobcem stanovenému účelu, nad rámec
bě�ného pou�ívání � spotřebič je určen pro pou�ívání v domácnosti. Záruka zaniká,
je-li spotřebič pou�íván k profesionálním nebo komerčním účelům.

Kupující nemá právo na součásti, součástky nebo díly, které byly při záruční době vy-
jmuty z výrobku a vyměněny.

Roz�ířená záruka nad rámec zákona
U spotřebičů (pračky, myčky) seriově vybavených systémem "Aqua-stop" je výrobcem
poskytnuta záruka na �kody vzniklé �patnou funkcí tohoto systému a to po celou dobu
�ivotnosti spotřebiče (toto se nevztahuje na vlastní aqua-stop). Vzniknou li �kody vodou
způsobené chybou systému "Aqua-stop", poskytneme náhradu těchto �kod.

Upozornění pro prodejce
Prodejce je povinen vyplnit řádně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Pro pří-
padnou předprodejní reklamaci je třeba předlo�it řádně vyplněný reklamační protokol 
a nevyplněný záruční list.

Prohlá�ení o hygienické nezávadnosti výrobků
V�echny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do
styku s potravinami splňují po�adavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č. 258/2000 Sb.,
vyhlá�ky 38/2001 Sb. Toto prohlá�ení se vztahuje na v�echny výrobky přicházející do
styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.
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Uji�tění dovozce o vydání prohlá�ení o shodě
Vá�ený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás uji�ťujeme, �e na v�echny výrobky distribuované
společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. na�im obchodním partnerům bylo vydáno
prohlá�ení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a příslu�ných nařízení vlády. 

Toto uji�tění dovozce o vydání prohlá�ení o shodě se vztahuje na v�echny výrobky včetně
plynových spotřebičů, které jsou obsa�eny v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spo-
třebiče s. r. o.

Záruční podmínky

Záruční list je průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku. Nále�í 
k výrobku, jeho� výrobní číslo je uvedeno na přední straně tohoto záručního listu. Zejména
v případech del�ích ne� zákonné záruční lhůty je záruční list jediným dokladem práv
u�ivatele. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je
doklad o zakoupení (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pro případ záruční
lhůty prodlou�ené z důvodu předchozích oprav je nutno předlo�it i opravní listy z těchto
oprav.

Bezplatný záruční servis je mo�no poskytnout jen v případě předlo�ení vyplněného zá-
ručního listu nebo jiného dokladu o toto�nosti 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 opráv-
něn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku mů�e spotřebitel u autorizo-
vaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný
ne� nejbli��í autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvý�ené
náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejm. tyto případy:
a) Opotřebení pou�íváním nebo po�kození výrobku (vč. po�kození způsobeného při

neodborné instalaci, nesprávném uvedení do provozu, úpravě výrobku, u�íváním
nebo údr�bou v rozporu s návodem k obsluze nebo s dal�í dokumentací, která
byla předána spolu s výrobkem, s právními předpisy, s příslu�nými technickými
nebo jinými normami).

b) Vady výrobku v případě, kdy kupující neproká�e 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, chybě-
jícímu, nečitelnému nebo pozměněnému výrobnímu číslu výrobku, atd.)

Dodr�ujte pokyny návodu na pou�ití ku-
chyňského robotu.

Případné technické změny, tiskové chyby
a odli�nosti ve vyobrazení jsou vyhraze-
ny bez upozornění.

Popis 

Sledujte prosím stránky s vyobrazením.

Kryt s plnicí �achtou Obr. 1
nasaďte a otočte ve směru hodinových
ručiček

Una�eč pod krytem Obr. 2

Kotouče Obr. 3
a Otočný krájecí kotouč � silné / tenké

krájení.

b Otočný strouhací kotouč � hrubé / jemné
strouhání

c Strouhací kotouč � středně jemné
strouhání

Provozní poloha Obr. 4

Speciální kotouče Obr. 5
a Kotouč na krájení bramborových

hranolků

b Hrubý strouhací kotouč 

c Kotouč Julien

Bezpečnostní pokyny

Průběhový kráječ pou�ívejte pouze kom-
pletně slo�ený. Nikdy jej nesestavujte na zá-
kladním přístroji. Kráječ nasazujte a sun-
dávejte pouze v klidovém stavu pohonu.

Kráječ pou�ívejte pouze v uvedené pro-
vozní poloze.

Nesahejte do plnicí �achty nebo výstupní-
ho otvoru, k posunutí potravy pou�ijte na-
cpávátko. Nebezpečí poranění ostrými ko-
touči.
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Obsluha

Nebezpečí poranění!
Nikdy nesahejte na ostré no�e a hrany
kotoučů.

Kotouče berte jen za okraj!

Otočný krájecí kotouč � silné / tenké
krájení

Na krájení ovoce a zeleniny. 

Zpracování na stupni 3.

Označení na otočném kotouči:

"1" pro krájení silných plátků,

"3" pro krájení tenkých plátků.

Pozor!
Otočný krájecí kotouč není vhodný na krá-
jení tvrdých sýrů, chleba, housek a čoko-
lády. Vařené brambory, vhodné ke krájení,
krájejte jen za studena.

Otočný strouhací kotouč � hrubé /
jemné strouhání 

Na strouhání zeleniny, ovoce a sýrů, kromě
tvrdých sýrů (např. parmezán).

Pracujte na stupni 3 nebo 4.

Označení na otočném kotouči:

"2" pro hrubé strouhání,

"4" pro jemné strouhání.

Pozor!
Otočný strouhací kotouč není vhodný na
strouhání ořechů. Měkké sýry strouhejte
jen hrubou stranou (na stupni 4).

Místo nouzového zlomu Obr. 6
Zabudované místo nouzového zlomu chrání
pohon. Při přetí�ení se odlomí una�eč 
z osy pohonu. Mů�ete jej snadno nahradit. 
Nový una�eč obdr�íte v servisní slu�bě.



Čistění a údr�ba

Plastové části kráječe lze mýt v myčce
nádobí.

Tip: K odstranění červeného povlaku po
krájení např. mrkve průbě�ný kráječ (ne
kotouče) otřete hadříkem s několika kap-
kami stolního oleje. Poté kráječ omyjte.

Strouhací kotouč � středně jemné
strouhání

Na strouhání syrových brambor, tvrdých
sýrů (např. parmezánu) a ořechů.

Pracujte na stupni 4.

Pozor!
Strouhací kotouč není vhodný na strouhá-
ní měkkých a plátkových sýrů.

� Nasuňte pohonnou hřídel s místem nou-
zového zlomu dolů do kráječe.

� Vlo�te po�adovaný krájecí nebo strou-
hací kotouč. U otočných kotoučů dá-
vejte pozor na to, aby po�adovaná
strana směřovala nahoru.

� Nasaďte kryt (pozor na značku) a otočte
jej ve směru hodinových ručiček na do-
raz.

� Stiskněte uvolňovací tlačítko a výklopné
raménko nastavte do provozní polohy.

� Sundejte ochranný kryt pohonu. Ochran-
ný kryt pohonu otočte, a� se nadzvedne
uzávěr.

� Kráječ nasuňte na pohon a otočte ve
směru hodinových ručiček na doraz.

� Pod výstupní otvor kráječe postavte
misku nebo talíř.

� Otočný přepínač nastavte na doporu-
čený stupeň.

� Zpracovávané potraviny vlo�te do plnicí
�achty a nacpávátkem posunujte.

Pozor!
Zabraňte směstnávání krájených potravin
ve výstupním otvoru.

Tip: Pro rovnoměrné zpracování krájejte
tenké potraviny ve svazcích.

Upozornění: Pokud se při zpracování po-
traviny vzpříčí, spotřebič vypněte, vytáhně-
te zástrčku, počkejte a� se pohon zastaví,
sundejte kryt kráječe a uvolněte plnicí
�achtu.
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Po práci

� Vypněte spotřebič otočným
přepínačem.

� Kráječ otočte proti směru hodinových
ručiček a sundejte.

� Kryt otočte proti směru hodinových
ručiček a sundejte.

� Sundejte kotouč s una�ečem.

� Části vyčistěte.

Zvlá�tní příslu�enství 

Obr. 5
(obdr�íte ve specializovaných prodejnách)

Kotouč na krájení bramborových hra-
nolků (a)
Na krájení syrových brambor.

� Připravte tak, jak je popsáno u kráječe.
Dbejte na to, aby no�e po nasazení
směřovaly vzhůru.

Pozor!
Brambory vkládejte jen v klidovém stavu
pohonu.

� Vlo�te brambory do plnicí �achty.

� Přepínač otočte na stupeň 3.

� Brambory posouvejte nacpávátkem.

Hrubý strouhací kotouč (b)
Ke strouhání syrových brambor

� Připravte tak, jak je popsáno u kráječe.
Dbejte na to, aby no�e po nasazení smě-
řovaly vzhůru.

� Vlo�te brambory do plnicí �achty.

� Přepínač otočte na stupeň 3.

� Brambory posouvejte nacpávátkem

Kotouč Julien (c)
Ke krájení zeleniny, brambor, mrkve, cele-
ru nebo tvrd�ího ovoce na dlouhé tenké
prou�ky.

� Připravte tak, jak je popsáno u průběho-
vého kráječe. Dbejte na to, aby no�e po
nasazení směřovaly vzhůru.

Pozor!
Zpracovávané potraviny vkládejte jen v kli-
dovém stavu pohonu.

� Zpracovávané potraviny vlo�te do plnicí
�achty.

� Přepínač otočte na stupeň 4.

� Zpracovávané potraviny posouvejte
nacpávátkem.
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Po práci

� Vypněte spotřebič otočným
přepínačem.

� Kráječ otočte proti směru hodinových
ručiček a sundejte.

� Kryt otočte proti směru hodinových
ručiček a sundejte.

� Sundejte kotouč s una�ečem.

� Části vyčistěte.
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Kotouč Julien (c)
Ke krájení zeleniny, brambor, mrkve, cele-
ru nebo tvrd�ího ovoce na dlouhé tenké
prou�ky.

� Připravte tak, jak je popsáno u průběho-
vého kráječe. Dbejte na to, aby no�e po
nasazení směřovaly vzhůru.

Pozor!
Zpracovávané potraviny vkládejte jen v kli-
dovém stavu pohonu.

� Zpracovávané potraviny vlo�te do plnicí
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� Přepínač otočte na stupeň 4.

� Zpracovávané potraviny posouvejte
nacpávátkem.
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Při manipulaci se sekacími čepelemi je potřebná opatrnost, zejména při vyjímání 
čepele z misky, při vyprazdňování a v průběhu čištění.
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Dodržiavajte pokyny návodu na obsluhu 
kuchynského robota.

Prípadné technické zmeny, tlačové 
chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú 
vyhradené bez upozornenia.

Popis
Sledujte prosím stránky s obrázkami

Kryt s plniacou šachtou    Obr. 1
nasaďte a otočte v smere hodinových 
ručičiek

Unášač pod krytom   Obr. 2
Kotúče   Obr. 3
a  Otočný krájací kotúč - hrubé/tenké krájanie.
b  Otočný strúhací kotúč - hrubé/jemné 

strúhanie
c  Strúhací kotúč - stredne jemné strúhanie

Prevádzková poloha   Obr. 4

Špeciálne kotúče  Obr. 5
a  Kotúč na krájanie zemiakových 

hranolčekov
b Hrubý strúhací kotúč
c  Kotúč Julien

Bezpečnostné pokyny

Priebehový krájač používajte kompletne 
zložený. Nikdy ho neskladajte na 
základnom prístroji. Krájač nasadzujte a 
skladajte len v kľudovom stave pohonu.
Krájač používajte len v uvedenej 
prevádzkovej polohe.

Nesiahajte do plniace šachty alebo 
výstupného otvoru, na posúvanie 
potravín používajte nástroj na tlačenie. 
Nebezpečenstvo poranenia ostrými 
kotúčmi.

Miesto núdzového zlomu   Obr. 6
Zabudované miesto núdzového zlomu 
chráni pohon. Pri preťažení sa odlomí 
unášač z osy pohonu. Môžete ho 
jednoducho nahradiť.
Nový unášač získate v servisnej službe.

Obsluha

 Nebezpečenstvo poranenia!
Nikdy nesiahajte na ostré nože a hrany 
kotúčov.

Kotúče berte len za okraj!

Otočný krájací kotúč - hrubé/tenké 
krájanie

Na krájanie ovocia a zeleniny.
Spracovanie na stupni 3.
Označenie na otočnom kotúči:
„1“ pre krájanie hrubých plátkov,
„3“ pre krájanie tenkých plátkov.

Pozor!
Otočný krájací kotúč nie je vhodný na 
krájanie tvrdých syrov, chleba, žemlí a 
čokolády. Varené zemiaky, vhodné na 
krájanie, krájajte len za studena.

Otočný strúhací kotúč - hrubé/jemné 
strúhanie

Na strúhanie zeleniny, ovocia a syrov, 
okrem tvrdých syrov (napr. parmezán).
Pracujte na stupni 3 alebo 4.
Označenie na otočnom kotúči:
„2“ pre hrubé strúhanie,
„4“ pre jemné strúhanie.

Pozor!
Otočný strúhací kotúč nie je vhodný na 
strúhanie orechov. Mäkké syry strúhajte len 
hrubou stranou (na stupni 4).

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 74 dB (A), čo predstavuje 
hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.
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Strúhací kotúč - stredne jemné strúhanie

Na strúhanie surových zemiakov, tvrdých 
syrov (napr. parmezánu) a orechov.
Pracuje na stupni 4.

Pozor!
Strúhací kotúč nie je vhodný na strúhanie 
mäkkých a plátkových syrov.
• Nasuňte pohonný hriadeľ s miestom 

núdzového zlomu dolu do krájača- 
• Vložte požadovaný krájací alebo strúhací 

kotúč. Pri otočných kotúčoch dávajte 
pozor na to, aby požadovaná strana 
smerovala hore.

• Nasaďte kryt (pozor na značku) a otočte 
ho v smere hodinových ručičiek na doraz.

• Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a výklopné 
ramienko nastavte do prevádzkovej 
polohy.

• Zložte ochranný kryt pohonu. Ochranný 
kryt pohonu otočte, kým sa nadvihne 
uzáver.

• Krájač nasuňte na pohon a otočte v 
smere hodinových ručičiek až na doraz.

• Pod výstupný otvor krájača postavte 
misku alebo tanier.

• Otočný prepínač nastavte na odporúčaný 
stupeň.

• Spracovávané potraviny vložte do plniacej 
šachty a nástrojom na tlačenie posúvajte.

Pozor!
Zabráňte stlačeniu krájaných potravín vo 
výstupnom otvore.

Tip: Pre rovnomerné spracovávanie 
krájajte tenké potraviny vo zväzkoch.

Upozornenie: Ak sa pri spracovávaní 
potraviny vzpriečia, spotrebič vypnite,  
vytiahnite zástrčku, počkajte, kým sa pohon 
zastaví, zložte kryt krájača a uvoľnite 
plniacu šachtu.

Po práci

• Vypnite spotrebič otočným prepínačom.
• Krájač otočte proti smeru hodinových 

ručičiek a zložte.
• Kryt otočte proti smeru hodinových 

ručičiek a zložte.
• Zložte kotúč s unášačom.
• Časti vyčistite.

Čistenie a údržba

Plastové časti krájača je možné umývať v 
umývačke riadu.

Tip: Na odstránenie červeného povlaku 
po krájaní napr. mrkvy priebehový krájač 
(nie kotúče) utrite handričkou s niekoľkými 
kvapkami stolového oleja. Potom krájač 
umyte.



5

Zvláštne príslušenstvo

Obr. 5
(získate v špecializovaných predajniach)

Kotúč na krájanie zemiakových 
hranolčekov (a)
Na krájanie surových zemiakov.
• Pripravte tak, ako je popísané pri krájači. 

Dbajte na to, aby nože po nasadení 
smerovali hore.

Pozor!
Zemiaky vkladajte len v kľudovom stave 
pohonu.
• Vložte zemiaky do plniacej šachty.
• Prepínač otočte na stupeň 3.
• Zemiaky posúvajte len nástrojom na 

tlačenie.

Hrubý strúhací kotúč (b)
Na strúhanie surových zemiakov
• Pripravte tak, ako je popísané pri krájači. 

Dbajte na to, aby nože po nasadení 
smerovali hore.

• Vložte zemiaky do plniacej šachty.
• Prepínač otočte na stupeň 3.
• Zemiaky posúvajte nástrojom na tlačenie.

Kotúč Julien (c)
Na krájanie zeleniny, zemiakov, mrkvy, 
zeleru alebo tvrdšieho ovocia na dlhé tenké
prúžky.
• Pripravte tak, ako je popísané pri 

priebehovom krájači. Dbajte na to, aby 
nože po nasadení smerovali hore.

Pozor!
Spracovávané potraviny vkladajte len v 
kľudovom stave pohonu.
• Spracovávané potraviny vložte do plniacej 

šachty.
• Prepínač otočte na stupeň 4.
• Spracovávané potraviny posúvajte 

nástrojom na tlačenie.

 
       www.bosch-home.com/sk.

Je potrebná opatrnosť pri manipulácii so sekacími čepeľami, osobitne keď sa čepeľ 
vyberá z misky, pri vyprázdňovaní a počas čistenia.







Registrujte nyní svůj nový spotřebič na MyBosch a získejte tyto výhody:

• Odborné tipy & triky k vašemu spotřebiči
• Možnosti prodloužení záruky
• Slevy na příslušenství & náhradní díly
• Digitální manuál a veškerá data o spotřebiči po ruce
• Snadný přístup k servisním službám Bosch domácí spotřebiče
Jednoduchá registrace zdarma - také přes mobilní telefony:
www.bosch-home.com/cz/mybosch

Děkujeme za zakoupení 
domácího spotřebiče Bosch!

Hledáte pomoc?
Zde jí najdete.

Zákaznický servis k domácím spotřebičům Bosch, pomoc s problémy nebo opravou 
odborným servisem domácích spotřebičů Bosch.
Najdete zde také seznam autorizovaných servisních partnerů.
Zjistěte vše o mnoha způsobech, jakými vám může společnost Bosch pomoci: 
www.bosch-home.com/cz/servis

Zde najdete záruční podmínky a ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě: 
www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky

Příjem oprav: +420 251 095 546, e-mail: opravy@bshg.com
Objednávky příslušenství a náhradních dílů: +420 251 095 556, e-mail: dily@bshg.com 
Zákaznické poradenství: +420 251 095 555, e-mail: bosch.spotrebice@bshg.com

Výrobce:

BSH Hausgeräte GmbH 
Carl-Wery-Straße 34 81739 
München, GERMANY A 
Bosch Company
www.bosch-home.com

Dovozce:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
Radlická 350
158 00 Praha 5
Česká republika
www.bosch-home.com/cz



Registrujte teraz svoj nový spotrebič na MyBosch a získajte tieto výhody:

• Odborné tipy & triky k vášmu spotrebiču
• Možnosti predĺženia záruky
• Zľavy na príslušenstvo a náhradné diely
• Digitálny manuál a všetky dáta o spotrebiči po ruke
• Ľahký prístup k servisným službám Bosch domáce spotrebiče 
Jednoduchá registrácia zadarmo - tiež cez mobilné telefóny: 
www.bosch-home.com/sk/mybosch

Ďakujeme za zakúpenie
domáceho spotrebiča Bosch !

Hľadáte pomoc?
Tu ju nájdete.

Zákaznícky servis k domácim spotrebičom Bosch, pomoc s problémami alebo opravou 
odborným servisom domácich spotrebičov Bosch.
Nájdete tu tiež zoznam autorizovaných servisných partnerov.
Zistite všetko o mnohých spôsoboch, akými vám môže spoločnosť Bosch pomôcť: 
www.bosch-home.com/sk/servis/pomoc-a-podpora

Tu nájdete záručné podmienky a uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode: 
www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka

Príjem opráv: +421 244 450 808, e-mail: opravy@bshg.com
Objednávky príslušenstva a náhradných dielov: +421 244 452 041, e-mail: dily@bshg.com 
Zákaznícke poradenstvo: +421 244 452 041, e-mail: bosch.spotrebice@bshg.com

Výrobca:

BSH Hausgeräte GmbH 
Carl-Wery-Straße 34 81739 
München, GERMANY A 
Bosch Company
www.bosch-home.com

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
Radlická 350
158 00 Praha 5
Česká republika
www.bosch-home.com/sk
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