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Návod k použití



Poloha pohon

1 2b

2 2c

3 2a

4 2c

5 2b

6 2b

3

Bezpe nostní pokyny

Nebezpe í zasažení elektrickým
proudem!

Spot ebi  p ipojujte a uvád jte do provo-
zu jen podle údaj  uvedených na typovém
štítku.
Používejte jej pouze v uzav ených
místnostech.
Pokud zjistíte, že je elektrický p ívod nebo
vlastním spot ebi  poškozen, spot ebi
nezapínejte.
Nepoušt jte ke spot ebi i d ti.
Nenechávejte spot ebi  b žet bez
dozoru.
Po každém použití, p ed išt ním, po
opušt ní místnosti a v p ípad  poruchy
vytáhn te vidlici sí ového p ívodu ze
zásuvky.
Neve te p ívodní kabel p es ostré hrany
nebo horké plochy.
Pokud je elektrický p ívod tohoto spot e-
bi e poškozen, smí jej z bezpe nostních
d vod  vym nit jen výrobce nebo jeho
servis. Opravy na spot ebi i smí provád t
pouze náš servis.
Nesahejte do rotujících sou ástí.
Spot ebi  se smí zapnout jen v p ípad ,
že nevyužívané pohony jsou zakryty
ochrannými kryty pohon  (11, 12, 13).
Nep estavujte oto né rameno za chodu.
Po kejte až do úplného zastavení
spot ebi e.
P íslušenství m te jen v klidovém stavu
spot ebi e - pozor na to, že pohon po
vypnutí ješt  n jakou dobu b ží.
Kuchy ský robot nikdy nedávejte do vody,
ani ho nemyjte pod tekoucí vodou.
Používejte spot ebi  jen s originálním
p íslušenstvím.
P i použití p íslušenství se i te p ilože-
ným návodem k použití.
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Tento spot ebi  je ur en k použití v do-
mácnosti a nikoli pro komer ní ú ely.
Spot ebi  se smí používat jen na množ-
ství a po dobu, obvyklé p i použití v do-
mácnosti. Nep ekra ujte p edepsané
maximální množství. Návod k použití si
pozorn  pro t te a pe liv  jej uscho-
vejte.

Pokud budete spot ebi  p edávat další
osob , nezapome te p edat také návod 
k použití.

Spot ebi  nevyžaduje žádnou údržbu.
Tento návod k použití popisuje r zné
modely spot ebi e.

Rozsah dodávky Obr. 16
MUM81..
Kuchy ský robot s nerezovou míchací
mísou; míchací metly, šlehací metly,
hn tací háky
MUM82..
Kuchy ský robot s automatickým
navíjením p ívodního kabelu, nerezová
míchací mísa; míchací metly, šlehací
metly, hn tací háky; mixér

Na první pohled obrázek 1,2
Rozložte si zadní stránky s obrázky.

1 odjiš ovací tla ítko
2 pohony pro p íslušenství/metly a háky
3 oto ný p epína
4 víko
5 dopl ovací otvor s malým víkem
6 nerezová míchací mísa
7 míchací metly
8 šlehací metly
9 hn tací háky s krycím ví kem

10 mixér
11 ochranný kryt pohonu metel a hák
12 ochranný kryt pohonu
13 ochranný kryt pohonu mixéru

Pohony pro p íslušenství/ná iní

Pohony Obr. 2
2a pohon pro mixér a multimixér
2b pohon pro míchací metly, šlehací

metly, hn tací háky;
sklopený dol  pro mlýnek na maso

2c pohon pro mlýnek na obilí
(ocelový),pr b žný krouha  a lis na
citrusy

Pracovní polohy
Pozor!

Kuchy ský robot zapínejte jen v p ípad ,
že ná iní/p íslušenství jsou podle této
tabulky nasazeny na správném pohonu 
a ve správné poloze a nacházejí se 
v pracovní poloze.
Spot ebi  se smí zapnout jen v p ípad ,
že nevyužívané pohony jsou zakryty
ochrannými kryty pohon  (11, 12, 13).
Oto né rameno musí být v každé
pracovní poloze zajišt né.

- nasazení/vytažení
míchacích a
šlehacích metel 
a hn tacích hák

- p idání velkého
množství p ísad

Bezpe nostní systémy
Pojistka proti zapnutí
Viz tabulka "Provozní polohy"
Spot ebi  lze v poloze 1-4 zapnout jen 
v p ípad :
- že je nasazena mísa a je oto ená až na

doraz nebo
- je nasazen ochranný kryt pohonu ná iní

(11).

P ípadné technické zm ny, tiskové
chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou
vyhrazeny bez upozorn ní.
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Nebezpe í zran ní
p i pohybu metel nebo hák

Za provozu nikdy nesahejte do míchací
mísy. Pracujte jen s nasazeným víkem (4)!
Ná iní m te jen v klidovém stavu pohonu
- po vypnutí pohon ješt  ur itou dobu
dobíhá a z stane stát v poloze ur ené
k vým n  ná iní.
S oto ným ramenem manipulujte teprve 
v klidovém stavu.
Spot ebi  se smí zapnout jen v p ípad ,
že nevyužívané pohony jsou zakryty
ochrannými kryty pohon  (11, 12, 13).
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Míchací metly, šlehací metly,
hn tací háky
Míchací metly (7)
K míchání t sta, nap . t eného t sta

Šlehací metly (8)
Ke šlehání bílk , šleha ky a k míchání
lehkých t st, nap . piškotového t sta

Hn tací háky (9)
Ke hn tení t žkého t sta a k zamíchání
p ísad, které se nesm jí rozdrtit (nap .
rozinek, kousk okolády).

Upozorn ní:
Vybrání v míchací míse musí zapadnout
na vytvarované místo v základním
spot ebi i (Obr. 6a).
• Vložte do mísy p ísady p ipravené na

zpracování.
• Stiskn te odjiš ovací tla ítko (1) a

p esu te oto né rameno do polohy 1.
• Nasa te víko.
• Nastavte oto ný p epína  na

požadovaný stupe .

Naše doporu ení:
– míchací metly:

nejd íve zamíchat na stupni 1, pak na
stupni 3 nebo 4

– šlehací metly:
stupni 4, zamíchat p ísady na stupni 1

– hn tací háky:
nejd íve zamíchat na stupni 1, hn tat
na stupni 2

Dopl ování p ísad
• Spot ebi  oto ným p epína em vypn te.
• Sundejte víko.
• Stiskn te odjiš ovací tla ítko a zvedn te

oto né rameno do polohy 6.
• P idejte p ísady nebo
• dopl ujte p ísady dopl ovacím otvorem

ve víku.

Po práci
• Spot ebi  vypn te oto ným p epína em.
• Vytáhn te vidlici sí ového p ívodu ze

zásuvky.
• Sundejte víko.
Tip: Držte odjiš ovací tla ítko (1)

stisknuté a víko sundejte.
• Stiskn te odjiš ovací tla ítko a zvedn te

oto né rameno do polohy 6.
• Vytáhn te ná iní z pohonu.
• Sejm te míchací mísu.
• Všechny díly umyjte, viz kapitola

" išt ní a údržba".

P ípravy
• Postavte kuchy ský robot na hladkou 

a istou podložku.
• Vytáhn te p ívodní kabel (obrázek 3).

U spot ebi  s automatickým navíjením
kabelu:
• P ívodní kabel vytáhn te najednou až

na pot ebnou délku (maximáln  110
cm) a pomalu jej pus te; tím se
p ívodní kabel automaticky zajistí.

• Zkrácení pracovní délky kabelu:
Lehce za kabel zatáhn te a nechte jej
až na pot ebnou délku navinout.
Potom znovu lehce zatáhn te za kabel
a pomalu jej pus te; tím se kabel
zajistí.

• Zasu te vidlici sí ového p ívodu do
zásuvky.

Pozor!
P i zasunování kabel nep eto te.
U spot ebi  s automatickým navíjením
nezasunujte kabel ru n . Když se kabel
zasekne, kabel úpln  vytáhn te a pak jej
znovu nechte navíjet.

Nastavení pracovní polohy Obr. 4
• Stiskn te odjiš ovací tla ítko (1)

a pohybujte oto ným ramenem.
• Pohybujte oto ným ramenem tak

dlouho, až bude v požadované pracovní
poloze a zaklapne.

Nastavení pracovního stupn
Obr. 5

• Oto ný p epína (3) oto te do
požadované polohy.

0/off = stop, vypnuto
M = momentové zapnutí

oto ný p epína  držte.
Pohon pracuje na
nejvyšší otá ky.

stupn  1- 4 = pracovní rychlost
(1 = pomalu, 4 = rychle)
Mezistupn  jsou
vyzna eny.
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V poloze 5 lze spot ebi  zapnout jen
tehdy, pokud je mlýnek na maso s
adaptérem správn  p ipevn n (viz návod
k použití mlýnku na maso).
V poloze 6 nelze spot ebi  zapnout
pokud je nasazen n jaký díl ná iní.

Pojistka proti dalšímu zapnutí
P i p erušení proudu z stane spot ebi
zapnutý, ale motor se pak znovu
nerozb hne.

Pojistka proti p etížení
Pokud se motor za provozu samostatn
vypne, znamená to, že je aktivována
pojistka proti p etížení. Možné p í iny:
- p íliš velké množství p ísad
- p íliš dlouhá doba provozu

Bližší informace o aktivování
bezpe nostního systému najdete 
v kapitole "Pomoc p i poruchách".

Obsluha
Pozor!

Spot ebi  zapínejte jen s p íslušen-
stvím/ná iním v pracovní poloze.
Spot ebi  se smí zapnout jen v p ípad ,
že nevyužívané pohony jsou zakryty
ochrannými kryty pohon  (11, 12, 13).
P i nasazování ochranných kryt  dbejte
na jejich správnou polohu (obrázek 2a).
Nezapínejte prázdný spot ebi . Spot ebi
a ná iní nevystavujte p sobení žádného
tepelného zdroje.

• Kuchy ský robot a p íslušenství p ed
prvním použitím d kladn  umyjte, viz
kapitola " išt ní a údržba".

Práce s míchací mísou a ná iním
Obr. 6

• Stiskn te odjiš ovací tla ítko (1) a p e-
su te oto né rameno do polohy 6.

• Podle toto, jaké p ísady zpracováváte,
nasa te do pohonu až na doraz míchací
metly, šlehací metly nebo hn tací háky. 

Upozorn ní:
Krycí ví ko hn tacích hák (9) p itla te po
zajišt ní na pohon (Obr. 10).
• Nasa te míchací mísu:

- míchací mísu nasa te sklopenou
dop edu a pak ji postavte
- oto te ji proti sm ru hodinových
ru i ek až na doraz.
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• Podle toto, jaké p ísady zpracováváte,
nasa te do pohonu až na doraz míchací
metly, šlehací metly nebo hn tací háky. 
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Krycí ví ko hn tacích hák (9) p itla te po
zajišt ní na pohon (Obr. 10).
• Nasa te míchací mísu:

- míchací mísu nasa te sklopenou
dop edu a pak ji postavte
- oto te ji proti sm ru hodinových
ru i ek až na doraz.
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Dopl ování p ísad               Obr. 8
• Spot ebi  oto ným p epína em vypn te.
• Sundejte víko a dopl te p ísady
nebo
• vyjm te trychtý  na víku mixéru 

a dopl ovacím otvorem postupn
dopl ujte pevné p ísady

nebo
• dolévejte trychtý em tekuté p ísady.

Po práci
• Spot ebi  vypn te oto ným p epína em.
• Vytáhn te vidlici sí ového p ívodu ze

zásuvky.
• Oto te mixérem ve sm ru hodinových

ru i ek a sundejte ho.

Tip: Mixér nejlépe ihned po použití umyjte.

išt ní a údržba
išt ní základního spot ebi e

Pozor!
Nepoužívejte abrazivní isticí prost edky.
• Vytáhn te vidlici sí ového p ívodu ze

zásuvky.
• Základní spot ebi  a ochranný kryt

pohonu ot ete vlhkým hadrem. 
V p ípad  pot eby použijte trochu
mycího prost edku.

• Poté spot ebi  do sucha ot ete.

išt ní míchací mísy a ná iní

Míchací mísu a ná iní lze mýt v my ce
nádobí.
Dávejte pozor, aby se do my ky
nedostaly plastové ásti, protože by se
mohly b hem mytí nenávratn
zdeformovat.

Mytí mixéru

Pozor!
Nepoužívejte abrazivní isticí prost edky.
Nemyjte mixér v my ce nádobí.
Nenechávejte mixér ležet ve vod .
Umyjte mixér nejlépe hned po použití.
Zbytky potravin tak nep ischnou
a nem že dojít k poškození plastových
sou ástí (nap . éterickými oleji v ko ení).
• Víko mixéru umyjte v my ce nádobí.
• Nádobu mixéru umyjte pod tekoucí

vodou.
Tip: Do nasazeného mixéru nalijte vodu 
s trochou mycího prost edku (asi do
poloviny).
Mixér na n kolik sekund zapn te (stupe
M). Mycí roztok vylijte a mixér
vypláchn te istou vodou.

Mixér
V p ípad , že mixér není sou ástí
dodávky vašeho spot ebi e, m žete si
ho dokoupit jako zvláštní
p íslušenství.
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D ležité upozorn ní k používání
šlehacích metel                    Obr. 9
Mají-li se p ísady optimáln  zpracovávat,
m ly by se šlehací metly tém  dotýkat
dna mísy. U malých množství p ísad by
se šlehací metly m ly dna dokonce lehce
dotýkat. Pokud tomu tak není, p izp sobte
výšku šlehacích metel následujícím
zp sobem:
• Vytáhn te vidlici sí ového p ívodu ze

zásuvky.
• Stiskn te odjiš ovací tla ítko a zvedn te

oto né rameno do polohy 6.
• Šlehací metly zasu te až na doraz do

pohonu.
• Šlehací metly p idržujte a p iloženým

klí em povolte matku (klí  je upevn n
zespodu na podstavci).

• Otá ením šlehacích metel nastavte
optimáln  jejich výšku:
– otá ením doleva se zvedají
– otá ením doprava klesají

• Stiskn te odjiš ovací tla ítko(1)
a p esu te oto né rameno do polohy 1.
P ezkoušejte výšku šlehacích metel a v
p ípad  pot eby ji ješt  upravte.

• Když je výška nastavena správn ,
stiskn te odjiš ovací tla ítko (1)
a zvedn te oto né rameno do polohy 6. 

• Šlehací metly p idržte a p iloženým
klí em p itáhn te matku.

Práce s mixérem                         Obr. 7
• Stiskn te odjiš ovací tla ítko (1) a

p esu te oto né rameno do polohy 3.
• Sundejte ochranný kryt pohonu mixéru.
• Musejí být nasazeny ochranné kryty

pohon (11 a 12).
• Dbejte na správnou polohu (Obr. 2a)!
• Mixér nasa te ( i te se zna kou na

spot ebi i a na mixéru) a otá ejte jím
proti sm ru hodinových ru i ek až na
doraz.

• Dejte do mixéru zvolené p ísady.
– maximální množství tekutých p ísad

= 1,25 l;
– maximální množství p nících nebo

horkých tekutin = 0,5 l;
– optimální množství zpracovávaných

pevných p ísad = 150 gram .
• Nasa te víko a ve sm ru hodinových

ru i ek jím oto te až na doraz.
• Výstupek na ví ku mixéru musí sed t

až na doraz v zá ezu na držáku mixéru!
• Nastavte oto ným p epína em

požadovaný stupe .

Nebezpe í zran ní ostrým
nožem/rotujícím pohonem

Nesahejte do nasazeného mixéru!
Mixér sundávejte a nasazujte jen když je
pohon v klidovém stavu.
Nikdy nezapínejte prázdný mixér.
Mixér b ží jen s nasazeným a zav eným
víkem.

Nebezpe í zran ní
ostrým nožem

Nedotýkejte se holýma rukama nože
mixéru. K mytí používejte kartá ek.

Nebezpe í úderu
elektrických proudem

Základní spot ebi  nikdy nenamá ejte do
vody ani ho nemyjte pod tekoucí vodou.

Nebezpe í opa ení

P i mixování horkých p ísad vystupuje
trychtý em ve víku pára. Do mixéru
nalévejte maximáln  0,5 litru horké nebo
p nící tekutiny.

D ležité upozorn ní

Bez nasazeného ochranného krytu
pohonu metel i hák  (11) a bez
nasazeného a zav eného víka mixéru se
spot ebi  nezapne.
Víko mixéru držte pevn  p i provozu za
okraj.

! !
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! !

Čištění mlýnku na maso
Všechny díly mlýnku myjte ručně pod 
tekoucí vodou (¬£«·čka, ne ponoření na 
odmočení).
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky. Ihned 
po mytí osušte dírkovaný kotouļ a nůž a 
naolejujte potravinářským olejem.



1 vejce
špetka soli
trochu citronové k ry nebo vanilkového
cukru
250 g mouky
p ípadn  prášek do pe iva
• Všechny p ísady zpracujte míchacími

metlami asi 1/2 minuty na stupni 1,
potom asi 2 - 3 minuty na stupni 3.

Od 500 g mouky:
P ísady zpracujte hn tacími háky asi 1/2
minuty na stupni 1, potom asi 
3 - 4 minuty na stupni 2.
Maximální množství: 4 × základní recept

Kynuté t sto
Základní recept
500 g mouky
1 vejce
80 g tuku (pokojová teplota)
200 - 250 ml vlažného mléka
25 g erstvého droždí, nebo 1 balí ek
sušeného droždí
k ra z 1/2 citronu
špetka soli
• Všechny p ísady zpracujte hn tacími

háky asi 1/2 minuty na stupe  1, potom
asi 3 - 6 minut na stupe  2.

Maximální množství: 3 × základní recept

Nudlové t sto
Základní recept
500 g mouky
250 g vajec (asi 5 vajec)
podle pot eby 2 - 3 lžíce (20 - 30 g)
studené vody
• Všechny p ísady zpracujte asi 3 až 5

minut na stupni 2 na t sto.
Maximální množství: 1,5 × základní
recept

Medová pomazánka na chléb
200 g másla (z chladni ky)
800 g medu (pokojové teploty)
• Máslo rozkrájejte na kousky a dejte do

mixéru.
• P idejte med a 15 sekund na stupni 4

mixujte.

P íklady použití
Šleha ka
200 g - 1500 g
• Šleha ku zpracujte šlehacími metlami

11/2 až 4 minuty na stupni 4 (podle
množství a vlastností šleha ky).

Bílky
2 až 12 bílk
• Bílky zpracujte šlehacími metlami 2 až 6

minut na stupni 4.

Piškotové t sto
Základní recept
3 vejce
3 - 4 lžíce teplé vody 
150 g cukru
1 balí ek vanilkového cukru
150 g mouky
50 g škrobu
p ípadn  prášek do pe iva
• P ísady (krom  mouky a škrobu)

zpracujte šlehacími metlami asi 
4 - 6 minut na stupni 4. 

• Oto ný p epína  nastavte na stupe  1 a
asi 1/2 minuty až 1 minutu vmíchávejte
po lžících prosátou mouku a škrob.

Maximální množství: 2 × základní recept

T ené t sto
Základní recept
3 - 4 vejce
200 - 250 g cukru
špetka soli
1 balí ek vanilkového cukru nebo k ra
z 1/2 citronu
200 - 250 g másla nebo margarinu
(pokojová teplota)
500 g mouky
1 balí ek prášku do pe iva
150 ml mléka
• Všechny p ísady zpracujte míchacími

metlami asi 1 minuty na stupni 1, potom
asi 3 - 4 minuty na stupni 4.

Maximální množství: 2 1/2 × základní
recept

K ehké t sto
Základní recept
125 g másla (pokojová teplota)
100 -125 g cukru
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Pokyny k likvidaci 
Tento spot ebi  je ozna en podle
evropské sm rnice 2002/96/EG o

elektrických a elektronických vysloužilých
spot ebi ích (waste electrical and
electronic equipment - WEEE´). Sm rnice
stanovuje v rámci EU podmínky vracení 
a recyklace vysloužilých spot ebi .
Na aktuální pokyny týkající se likvidace
se informujte u svého odborného
prodejce, nebo na svém obecním ú ad .

8

Pomoc p i poruchách

Oto né rameno musí být v každé
pracovní poloze zajišt né.
Jako první krok se pokuste odstranit
vzniklý problém na základ  poznámek 
v následující tabulce.

Odstran ní
• Nastavte spot ebi  na

0/off a znovu ho
zapn te, po n kolika
sekundách vypn te

• Zkontrolujte elektrické
napájení.

• Zkontrolujte vidlici
sí ového p ívodu.

• Nastavte spot ebi  na
0/off a pak zpátky na
požadovaný stupe .

• Zkontrolujte oto né
rameno: Je ve správné
poloze? Je zajišt no?

• Mixér nebo míchací
mísu utáhn te až na
doraz.

• Nasa te víko mixéru 
a utáhn te je až na
doraz.

• Nasa te ochranný kryt
na nepoužívané pohony

N ž mixéru je zablokován
p ísadami.
• Spot ebi  vypn te

a vytáhn te vidlici
sí ového p ívodu ze
zásuvky. 

• Mixér sundejte 
a p ekážku odstra te.

• Mixér znovu nasa te.
• Spot ebi  zapn te

Je aktivovaná pojistka
proti p etížení.
• Spot ebi  vypn te

a vytáhn te vidlici
sí ového p ívodu ze
zásuvky. nechte
spot ebi  15 minut
vychladnout, aby se
deaktivovala pojistka
proti p etížení.

• Spot ebi  znovu
zapn te: Kdyby se
motor dlouho nerozbíhal,
nechte spot ebi  delší
dobu vychladnout
(minimáln  1 hodinu). 

Nebezpe í zran ní

P ed odstra ováním poruch vytáhn te
vidlici sí ového p ívodu ze zásuvky.

Porucha
Ná iní
nez stane
stát v poloze
vým ny metel
i hák .

Spot ebi  se
nerozb hne /
aktivuje se
pojistka proti
dalšímu
zapnutí.

Mixér se
nerozb hne,
nebo z stane
za provozu
stát, pohon
"bru í".

Spot ebi  se
za provozu
vypne.

D ležitá poznámka

V p ípad , že se poruchu nepoda í
odstranit, obra te se prosím na servis.

! !
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se informujte u svého odborného
prodejce, nebo na svém obecním ú ad .
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Pomoc p i poruchách

Oto né rameno musí být v každé
pracovní poloze zajišt né.
Jako první krok se pokuste odstranit
vzniklý problém na základ  poznámek 
v následující tabulce.

Odstran ní
• Nastavte spot ebi  na

0/off a znovu ho
zapn te, po n kolika
sekundách vypn te

• Zkontrolujte elektrické
napájení.

• Zkontrolujte vidlici
sí ového p ívodu.

• Nastavte spot ebi  na
0/off a pak zpátky na
požadovaný stupe .

• Zkontrolujte oto né
rameno: Je ve správné
poloze? Je zajišt no?

• Mixér nebo míchací
mísu utáhn te až na
doraz.

• Nasa te víko mixéru 
a utáhn te je až na
doraz.

• Nasa te ochranný kryt
na nepoužívané pohony

N ž mixéru je zablokován
p ísadami.
• Spot ebi  vypn te

a vytáhn te vidlici
sí ového p ívodu ze
zásuvky. 

• Mixér sundejte 
a p ekážku odstra te.

• Mixér znovu nasa te.
• Spot ebi  zapn te

Je aktivovaná pojistka
proti p etížení.
• Spot ebi  vypn te

a vytáhn te vidlici
sí ového p ívodu ze
zásuvky. nechte
spot ebi  15 minut
vychladnout, aby se
deaktivovala pojistka
proti p etížení.

• Spot ebi  znovu
zapn te: Kdyby se
motor dlouho nerozbíhal,
nechte spot ebi  delší
dobu vychladnout
(minimáln  1 hodinu). 

Nebezpe í zran ní

P ed odstra ováním poruch vytáhn te
vidlici sí ového p ívodu ze zásuvky.

Porucha
Ná iní
nez stane
stát v poloze
vým ny metel
i hák .

Spot ebi  se
nerozb hne /
aktivuje se
pojistka proti
dalšímu
zapnutí.

Mixér se
nerozb hne,
nebo z stane
za provozu
stát, pohon
"bru í".

Spot ebi  se
za provozu
vypne.

D ležitá poznámka

V p ípad , že se poruchu nepoda í
odstranit, obra te se prosím na servis.

! !
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P íslušenství/zvláštní p íslušenství
Další zvláštní p íslušenství lze také
jednotliv  dokupovat. P íslušenství lze
použít ke spot ebi m MUM81 a MUM82.

Obr. 11
Pr b žný krouha  se 3 kotou i; navíc lze
dostat hrubé struhadlo, jemné struhadlo,
kotou  na hranolky, kotou  na asijskou
zeleninu (krájení na proužky), kotou  na
bramboráky.

Obr. 12
Mlýnek na maso (k upevn ní na
spot ebi i je nutný adaptér); navíc lze
dostat nástavec na lisování ovoce (a),
nástavec na strouhání (b) a nástavec na
výrobu st íkaného pe iva (c); d rované
kotou e 3 a 6 mm; nástavec na výrobu
uzenin.

Obr. 13
Lis na citrusy

Obr. 14
Mlýnek na obilí s kovovým mlecím
za ízením

Obr. 15
Multimixér

Zvláštní p íslušenství, které lze ke
spot ebi i zakoupit, je vyobrazeno na
obalu.

Zm ny jsou vyhrazeny
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Poznámky:

20

72

Při manipulaci se sekacími čepelemi je potřebná opatrnost, zejména při vyjímání 
čepele z misky, při vyprazdňování a v průběhu čištění.



Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě
Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované 
společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o 
shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 
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 firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků
Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku 
s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 
38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami 
uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky
Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad 
(paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento 
součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména 
v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem 
práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou 
součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro 
případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní 
listy z těchto oprav.
Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu 
nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (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 oprávněn odstranit pouze 
autorizovaný servis. Uplatnit záruku může 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 zejména tyto případy:
- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání 

v domácnosti. 
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším 

napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou 

neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče



Rozšířená záruka nad rámec zákona
U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je 
výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody 
poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce
Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a 
označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční 
list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný 
reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, 
smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, 
pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o 
používání spotřebiče.“



SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH
Firemní servis + prodej náhradních dílů: 
BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5
telefon: +420 251 095 546
fax: +420 251 095 559

Firma Ulice Město telefon mail
Martin Jansta Tovární 17 280 02 

Kolín 5
321723670 janstovi@volny.cz

A PROFI SERVIS s.r.o. Pražská 83 294 71 
Benátky nad Jizerou

603201133 aprofiservis@seznam.cz

ALPHA servis s.r.o. Purkyňova 101 563 01 
Lanškroun

465322747 
465320298

servis@alphaobchod.cz; 
info@alphaobchod.cz

Irena Komárková ml. Slovanské údolí 31 318 00 Plzeň 724888887 
377387406 
377387057

servis-ap@volny.cz

Marek Pollet Vřesinská 24 326 00 Plzeň 377241172  
733133300

pollet@volny.cz

B. I. SERVIS Bergmannova 112 356 04 
Sokolov- Dolní Rychnov

608151231 info@klservis.eu

ELMOT v.o.s Blahoslavova 1a 370 04 České Budějovice 387438911 
731583433 
387437681

elmotcb@seznam.cz

ELEKTRO Jankovský s.r.o. nám. Míru 204 388 01 Blatná 383422554 
607749068

blatna@jankovsky.cz; elektro@
jankovsky.cz

Bekl Bílkova 3011 390 02 Tábor 381256300 
381256303

pracky@email.cz

BMK servis s.r.o. Chýnovská 98 391 56 Tábor - Měšice 800231231 tabor@bmkservis.cz
B. I. SERVIS Horova 9 400 01 Ústí n./Labem 472734300 

603202588
stepankova@biservis.cz; info@

biservis.cz
Petr KUČERA Topolová 1234 434 01 Most 476441914 serviskucera@seznam.cz
RADEK MENČÍK Proletářská 120 460 02 Liberec 23 482736542 

602288130
elektroservis.mencik@seznam.cz

Wh-servis s.r.o. Žitavská 63 460 11 Liberec 11 774573399 wh-servis@volny.cz
Martin Linhart Letců 1001 500 02 Hradec Králové 603240252 linhartmartin@volny.cz
A - Z Chlazení Piletická 45 503 41 Hradec Králové 7 495221313 

602661664
info@klimatizace.net

Jan Škaloud 17. listopadu 360 530 02 Pardubice 602405453 jsk@seznam.cz
Servis Černý s.r.o Mírové náměstí 99 550 01 Broumov 491522881 servis.cerny@tiscali.cz
ALPHA servis s.r.o. Purkyňova 101 563 01 Lanškroun 465322747 

465320298
servis@alphaobchod.cz; info@

alphaobchod.cz
VIKI, spol. s r.o. Majakovského 8 586 01 Jihlava 567303546 viki.servis@iol.cz
Dana Bednaříková Charbulova 73 618 00 Brno 548530004 petr.bednarik@seznam.cz
Caffe Idea - Blažek Cacovická 66a 618 00 Brno 541240656 info@caffeidea.cz
Faraheit servis s.r.o. Kaštanová 12 620 00 Brno 548210358 faraheit.servis@seznam.cz
Karel Veselý Gagarinova 39 669 02 Znojmo 515246788 

515264792
elservisznprodejna@tiscali.cz

Jan Liška Žďárského 214 674 01 Třebíč 602758214 info@elso-servis.cz
ELEKTRO TREFILÍK s.r.o. Malá strana 286 696 03 Dubňany 518365157 

602564967
trefilik@wo.cz

Martin Wlazlo MW Žerotínova 1155/3 702 00 Ostrava - Moravská 
Ostrava

602709146 
595136057

info@elektroopravna.cz; servis@
elektroopravna.cz

Stanislav Novotný Hoblíkova 15 741 01 Nový Jičín 724269275 
556702804

sano@iol.cz

Lumír Majnuš Bílovecká 146 747 06 Opava 6 724043490 
723081976 
602282902

mezerova@elektroservis-majnus.
cz; hulvova@elektroservis-

majnus.cz; vana@elektroservis-
majnus.cz

Bosch servis centrum spol. s r.o. Nábřeží 596 760 01 Zlín 577211029 bosch@boschservis.cz 
Elektoservis Živěla Dolní Novosadská 

34
779 00 Olomouc 9 585434844 

585435688
servis@elektroserviszivela.cz

ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o. Polní 20 790 81 Česká Ves u 
Jeseníku

602767106
774811730
584428208

elektro.kolacek@centrum.cz

S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz
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Návod na obsluhu
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Deklarovaná hodnota emisie hluku spotrebiča je 72 dB (A), čo predstavuje hladinu A 
akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Tento spotrebič je určený na používanie
v domácnosti a nie pre komerčné účely. 
Spotrebič sa smie používať len na 
množstvo a na dobu, obvyklú pri použití 
v domácnosti. Neprekračujte predpísané 
maximálne množstvo. Návod na obsluhu 
si pozorne prečítajte a starostlivo ho 
uschovajte.
Ak budete spotrebič predávať ďalšej osobe, 
nezabudnite odovzdať taktiež návod na 
obsluhu.
Spotrebič si nevyžaduje žiadnu údržbu. 
Tento návod na obsluhu popisuje rôzne
modely spotrebiča.

Bezpečnostné pokyny

  Nebezpečenstvo zásahu elektrickým
   prúdom!

Spotrebič pripájajte a uvádzajte do 
prevádzky len podľa údajov uvedených na
typovom štítku.
Používajte ho len v uzatvorených 
miestnostiach.
Ak zistíte, že je elektrický prívod alebo 
samotný spotrebič poškodený, spotrebič 
nezapínajte.
Nepúšťajte k spotrebiču deti.
Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez
dozoru.
Po každom použití, pred čistením, po
opustení miestnosti a v prípade poruchy,
vytiahnite konektor sieťovej šnúry zo 
zásuvky.
Neveďte sieťovú šnúru cez ostré hrany
alebo horúce plochy.
Ak je sieťová šnúra tohoto spotrebiča 
poškodená, môže ju z bezpečnostných 
dôvodov vymeniť len výrobca, alebo 
jeho servis. Opravy na spotrebiči môže 
vykonávať len náš servis.
Nedotýkajte sa rotujúcich častí.
Spotrebič sa môže zapnúť len v prípade,
že sú nevyužívané pohony zakryté 
ochrannými krytmi pohonov (11, 12, 13).
Neprestavujte otočné rameno počas 
činnosti. Počkajte až do úplného zastavenia
spotrebiča.
Príslušenstvo meňte len v stave nečinnosti 
spotrebiča - pozor na to, že pohon je po
vypnutí ešte nejakú dobu v činnosti.
Kuchynský robot nikdy nedávajte do
vody, ani ho neumývajte pod tečúcou 
vodou.
Používajte spotrebič len s originálnym 
príslušenstvom.
Pri použití príslušenstva sa riaďte 
priloženým návodom na obsluhu.
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Rozsah balenia            Obr. 16

MUM81..
Kuchynský robot s nerezovou misou na 
miešanie; metly na miešanie, šľahacie 
metly, háky na miesenie

MUM82..
Kuchynský robot s automatickým navíjaním 
sieťovej šnúry, nerezová misa na miešanie; 
metly na miešanie, šľahacie metly, háky na 
miesenie; mixér

Na prvý pohľad      obrázok 1, 2

Rozložte si zadné strany s obrázkami.
1  tlačidlo odistenia
2  pohony pre príslušenstvo/metly a háky
3  otočný prepínač
4  veko
5  doplňovací otvor s malým vekom
6  nerezová misa na miešanie
7  metly na miešanie
8  šľahacie metly
9  háky miesenie s krycím vekom
10 mixér
11 ochranný kryt pohonu metiel a hákov
12 ochranný kryt pohonu
13 ochranný kryt pohonu mixéra

Pohony pre príslušenstvo/náradie

Pohony    Obr. 2
2a  pohon pre mixér a multimixér
2b  pohon pre metly na miešanie, šľahacie  

 metly, háky na miesenie;
   sklopený dole pre mlynček na mäso
2c  pohon pre mlynček na obilie   

 (oceľový), otočný krájač a lis na  
 citrusy

Pracovné plochy
  Pozor!

Kuchynský robot zapínajte len v prípade,
že je náradie/príslušenstvo podľa tejto 
tabuľky nasadené na správnom pohone a v 
správnej polohe a nachádze sa v pracovnej 
polohe.
Spotrebič sa môže zapnúť len v prípade, 
že nevyužívané pohony sú zakryté 
ochrannými krytmi pohonov (11, 12, 13).
Otočné rameno musí byť v každej 
pracovnej polohe zaistené.

������ �����
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� ��

� ��

� ��
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Bezpečnostné systémy
Poistka proti zapnutiu
Viď tabuľka „Prevádzkové polohy“
Spotrebič je možné v polohe 1-4 zapnúť len
v prípade:
-  že je nasadená misa a je otočená až na 

doraz alebo
-  je nasadený ochranný kryt pohonu 

náradia (11).

- nasadenie/
vytiahnutie metiel 
na miešanie a 
šľahanie a hákov 
na miesenie

- pridanie veľkého 
množstva prísad
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V polohe 5 je možné spotrebič zapnúť len
vtedy, ak je mlynček na mäso s adaptérom 
správne pripevnený (viď návod na obsluhu 
mlynčeka na mäso).
V polohe 6 nie je možné spotrebič zapnúť
ak je nasadený niektorý diel náradia.

Poistka proti ďalšiemu zapnutiu
Pri prerušení dodávky elektrického prúdu 
zostane spotrebič zapnutý, ale motor sa 
potom opäť nerozbehne.

Poistka proti preťaženiu
Ak sa motor počas prevádzky samostatne 
vypne, znamená to, že je aktivovaná 
poistka proti preťaženiu. Možné príčiny:
- veľmi veľké množstvo prísad
- veľmi dlhá doba prevádzky

Bližšie informácie o aktivovaní 
bezpečnostného systému nájdete v 
kapitole „Pomoc pri poruchách“.

Obsluha

  Pozor!

Spotrebič zapínajte len s príslušenstvom/
náradím v pracovnej polohe.
Spotrebič sa môže zapnúť len v prípade,
že sú nevyužívané pohony zakryté 
ochrannými krytmi pohonov (11, 12, 13).
Pri nasadzovaní ochranných krytov dbajte
na ich správnu polohu (obrázok 2a).
Nezapínajte prázdny spotrebič. Spotrebič
a náradie nevystavujte pôsobeniu žiadneho
tepelného zdroja.

• Kuchynský robot a príslušenstvo pred 
prvým použitím dôkladne umyte, viď. 
kapitola „Čistenie a údržba“.

Prípravy
• Postavte kuchynský robot na hladkú a 

čistú podložku.
• Vytiahnite sieťovú šnúru (obrázok 3).
 Pri spotrebičoch s automatickým 

navíjaním kábla:
 • Sieťovú šnúru vytiahnite naraz až na  

 potrebnú dĺžku (maximálne 110 cm) a  
 pomaly ju pustite; tým sa sieťová šnúra  
 automaticky zaistí.

 • Skrátenie pracovnej dĺžky šnúry:
  Ľahko za sieťovú šnúru potiahnite a
   nechajte ho až na potrebnú dĺžku   

 navinúť.
  Potom opäť ľahko potiahnite za šnúru a  

 pomaly ju pustite; tým sa šnúra zaistí.
• Zasuňte konektor sieťovej šnúry do 

sieťovej zásuvky.

  Pozor!

Pri zasúvaní nepretočte sieťovú šnúru.
Pri spotrebičoch s automatickým navíjaním
nezasúvajte šnúru manuálne. Keď sa šnúra 
zasekne, úplne ju vytiahnite a potom ju 
opäť nechajte navíjať.

Nastavenie pracovnej polohy  Obr. 4
• Stlačte odisťovacie tlačidlo (1) a pohybujte 

otočným ramenom.
• Pohybujte otočným ramenom tak dlho, 

až pokiaľ bude v požadovanej pracovnej 
polohe a nezaklapne.

Nastavenie pracovného stupňa
Obr. 5

• Otočný prepínač (3) otočte do 
požadovanej polohy.

0/off  = stop, vypnuté
M     = momentové zapnutie
        otočný prepínač držte.
        Pohon pracuje na
        najvyššie otáčky.
stupne 1- 4 = pracovná rýchlosť
        (1 = pomaly, 4 = rýchlo)
        Medzistupne sú
        vyznačené.
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Metly na miešanie, šľahacie metly,
háky na miesenie

Metly na miešanie (7)
Na miešanie cesta, napr. treného cesta

Šľahacie metly (8)
Na šľahanie bielkov, šľahačky a na 
miešanie ľahkého cesta, napr. piškótového 
cesta

Háky na miesenie (9)
Na miesenie ťažkého cesta a na 
zamiešanie prísad, ktoré sa nesmú rozdrviť 
(napr. hrozienok, kúskov čokolády).

Nebezpečenstvo poranenia ostrým 
nožom/rotujúcim pohonom

Počas prevádzky nikdy nesiahajte 
do misy na miešanie. Pracujte len s 
nasadeným vekom (4)!
Náradie meňte len v stave bez pohonu
- po vypnutí pohon ešte určitú dobu 
dobieha a zostane stať v polohe určenej 
na výmenu náradia.
S otočným ramenom manipulujte len v 
stave kľudu.
Spotrebič sa smie zapnúť len v prípade,
že sú nevyužívané pohony zakryté 
ochrannými krytmi pohonov (11, 12, 13).

Práca s misou na miešanie a náradím
Obr. 6

• Stlačte tlačidlo odistenia (1) a presuňte 
otočné rameno do polohy 6.

• Podľa toho, aké prísady spracovávate, 
nasaďte do pohonu až na doraz metly na 
miešanie, šľahacie metly alebo háky na 
miesenie.

Upozornenie:
Krycie veko hákov na miesenie (9) pritlačte 
po zaistení na pohon (Obr. 10).
• Nasaďte misu na miešanie:
 - misu na miešanie nasaďte sklopenú  

 dopredu a potom ju postavte
 - otočte ju proti smeru hodinových ručičiek  

 až na doraz.

Upozornenie:
Zárez v mise na miešanie musí zapadnúť 
na vytvarované miesto v základnom 
spotrebiči (Obr. 6a).
• Vložte do misy prísady pripravené na 

spracovanie.
• Stlačte tlačidlo odistenia (1) a presuňte 

otočné rameno do polohy 1.
• Nasaďte veko.
• Nastavte otočný prepínač na požadovaný 

stupeň.

Naše odporúčanie:
- metly na miešanie:
 najskôr zamiešať na stupni 1, potom na 

stupni 3 alebo 4
- šľahacie metly:
 stupni 4, zamiešať prísady na stupni 1 
- háky na miesenie:
 najskôr zamiešať na stupni 1, miesiť na 

stupni 2

Doplňovanie prísad
• Spotrebič vypnite otočným prepínačom.
• Zložte veko.
• Stlačte tlačidlo odistenia a zdvihnite 

otočné rameno do polohy 6.
• Pridajte prísady alebo
• doplňujte prísady doplňovacím otvorom v 

veku.

Po práci
• Spotrebič vypnite otočným prepínačom.
• Vytiahnite konektor sieťovej šnúry zo 

zásuvky.
• Zložte veko.
Tip: Držte tlačidlo odistenia (1) stlačené a  

  veko zložte.
• Stlačte tlačidlo odistenia a zdvihnite 

otočné rameno do polohy 6.
• Vytiahnite náradie z pohonu.
• Zložte misu na miešanie.
• Všetky diely umyte, viď. kapitola „Čistenie 

a údržba“.
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Dôležité upozornenie k používaniu 
šľahacích metiel                        Obr. 9
Ak sa majú prísady optimálne spracovávať,
mali by sa šľahacie metly takmer dotýkať
dna misy. Pri malých množstvách prísad by
sa šľahacie metly mali dna dokonca ľahko
dotýkať. Ak tomu tak nie je, prispôsobte 
výšku šľahacích metiel nasledujúcim 
spôsobom:
• Vytiahnite konektor sieťovej šnúry zo 

zásuvky.
• Stlačte tlačidlo odistenia a zdvihnite 

otočné rameno do polohy 6.
• Šľahacie metly zasuňte až na doraz do 

pohonu.
• Šľahacie metly pridržte a priloženým 

kľúčom povoľte maticu (kľúč je upevnený 
zospodu na podstavci).

• Otáčaním šľahacích metiel nastavte 
optimálne ich výšku:

 - otáčaním doľava sa zdvíhajú
 - otáčaním doprava klesajú

• Stlačte tlačidlo odistenia (1) a presuňte 
otočné rameno do polohy 1.

 Preskúšajte výšku šľahacích metiel a v 
prípade potreby ju ešte upravte.

• Keď je výška nastavená správne, stlačte 
tlačidlo odistenia (1) a zdvihnite otočné 
rameno do polohy 6.

• Šľahacie metly pridržte a priloženým 
kľúčom pritiahnite maticu.

Mixér
V prípade, že mixér nie je súčasťou 
dodávky vášho spotrebiča, môžete si
ho dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo.

Nebezpečenstvo poranenia ostrým 
nožom/rotujúcim pohonom

Nesiahajte do nasadeného mixéra!
Mixér skladajte a nasadzujte len keď je 
pohon v stave kľudu.
Nikdy nezapínajte prázdny mixér.
Mixér je v činnosti len s nasadeným a 
zatvoreným vekom.

Nebezpečenstvo oparenia

Pri mixovaní horúcich prísad vystupuje
otvorom vo veku para. Do mixéra 
nalievajte maximálne 0,5 litra horúcej 
alebo peniacej tekutiny.

Práca s mixérom                              Obr. 7
• Stlačte tlačidlo odistenia (1) a presuňte 

otočné rameno do polohy 3.
• Zložte ochranný kryt pohonu mixéra.
• Musia byť nasadené ochranné kryty 

pohonov (11 a 12).
• Dbajte na správnu polohu (Obr. 2a)!
• Mixér nasaďte (riaďte sa značkou na 

spotrebiči a na mixéri) a otáčajte ním proti 
smeru hodinových ručičiek až na doraz.

• Dajte do mixéra zvolené prísady.
 - maximálne množstvo tekutých prísad 
  = 1,25 l;
 - maximálne množstvo peniacich alebo  

 horúcich tekutín = 0,5 l;
 - optimálne množstvo spracovávaných  

 pevných prísad = 150 gramov.
• Nasaďte veko a v smeru hodinových 

ručičiek ním otočte až na doraz.
• Zárez na veku mixéra musí sedieť až na 

doraz v záreze na držiaku mixéra!
• Nastavte otočným prepínačom 

požadovaný stupeň.
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Dôležité upozornenie

Bez nasadeného ochranného krytu 
pohonu metiel alebo hákov (11) a bez
nasadeného a zatvoreného veka mixéra 
sa spotrebič nezapne.
Veko mixéra držte pevne pri prevádzke 
za okraj.

Doplňovanie prísad                   Obr. 8
• Spotrebič vypnite otočným prepínačom.
• Zložte veko a doplňte prísady 
alebo 
• vyberte lievik na veku mixéra a 

doplňovacím otvorom postupne doplňujte 
pevné prísady 

alebo
• dolievajte trychtýřem tekuté prísady.

Po práci
• Spotrebič vypnite otočným prepínačom.
• Vytiahnite konektor sieťovej šnúry zo 

zásuvky.
• Otočte mixérom v smere hodinových 

ručičiek a zložte ho.

Tip: Mixér najlepšie ihneď po použití  
  umyte.

Čistenie a údržba
Čistenie základného spotrebiča

Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom

Základný spotrebič nikdy nenamáčajte do
vody ani ho neumývajte pod tečúcou vodou.

  Pozor!
Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
• Vytiahnite konektor sieťovej šnúry zo 

zásuvky.
• Základný spotrebič a ochranný kryt 

pohonu utrite vlhkou tkaninou.
 V prípade potreby použite trochu 

umývacieho prostriedku.
• Potom spotrebič utrite do sucha.

� � Čistenie misy na miešanie a náradia
Misu na miešanie a náradie je možné 
umývať v umývačke riadu.
Dávajte pozor, aby sa do umývačky 
nedostali plastové časti, pretože by 
sa mohli počas umývania nenávratne 
zdeformovať.

Umývanie mixéra 

Nebezpečenstvo poranenia
ostrým nožom

Nedotýkajte sa holými rukami noža 
mixéra. Na umývanie používajte kefku.

  Pozor!
Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
Neumývajte mixér v umývačke riadu.
Nenechávajte mixér ležať vo vode.
Umyte mixér najlepšie hneď po použití.
Zbytky potravín tak neprischnú a nemôže 
dôjsť k poškodeniu plastových častí (napr. 
éterickými olejmi v korení).
• Veko mixéra umyte v umývačke riadu.
• Nádobu mixéra umyte pod tečúcou 

vodou.
Tip: Do nasadeného mixéra nalejte vodu
s trochou umývacieho prostriedku (asi do
polovice).
Mixér na niekoľko sekúnd zapnite (stupeň
M). Umývací roztok vylejte a mixér 
vypláchnite čistou vodou.

Čistenie mlynčeka na mäso
sšetky diely mlynčeka umývajte ručne pod
tečúcou vodou (nie umývačka, ani 
neponárajte).
Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky. 
Ihneď po umývaní osušte dierkovaný kotúč 
a nôž naolejujte potravinárskym olejom.
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Pomoc pri poruchách

Nebezpečenstvo poranenia

Pred odstraňovaním porúch vytiahnite
konektor sieťovej šnúry zo zásuvky.

Otočné rameno musí byť v každej 
pracovnej polohe zaistené.
Ako prvý krok sa pokúste odstrániť 
vzniknutý problém na základe poznámok
v nasledujúcej tabuľke.

Porucha Odstránenie
Náradie
nezostane
stáť v polohe
výmeny metiel
alebo hákov.

• Nastavte spotrebič na 
0/off a opäť ho zapnite, 
po niekoľkých sekundách 
vypnite.

Spotrebič sa
nerozbehne/
aktivuje sa
poistka proti
ďalšiemu
zapnutiu.

• Skontrolujte elektrické 
napájanie.

• Skontrolujte konektor 
sieťovej šnúry.

• Nastavte spotrebič na 
0/off a potom späť na 
požadovaný stupeň..

• Skontrolujte otočné 
rameno: Je v správnej 
polohe? Je zaistené?

• Mixér alebo misu na 
miešanie dotiahnite až na 
doraz.

• Nasaďte veko mixéra a 
dotiahnite ho až na doraz.

• Nasaďte ochranný kryt na 
nepoužívané pohony.

Mixér sa
nerozbehne,
alebo zostane
počas 
prevádzky
stáť, pohon
„bručí“.

Nôž mixéra je zablokovaný
prísadami.
• Spotrebič vypnite a 

vytiahnite konektor 
sieťovej šnúry zo zásuvky.

• Mixér zložte a prekážku 
odstráňte.

• Mixér opäť nasaďte.
• Spotrebič zapnite

Spotrebič sa
počas 
prevádzky
vypne.

Je aktivovaná poistka
proti preťaženiu.
• Spotrebič vypnite a 

vytiahnite konektor 
sieťovej šnúry zo zásuvky. 
Nechajte spotrebič 15 
minút vychladnúť, aby sa 
deaktivovala poistka proti 
preťaženiu.

• Spotrebič opäť zapnite: 
Keby sa motor dlho 
nerozbiehal, nechajte 
spotrebič dlhšiu dobu 
vychladnúť 

  (minimálne 1 hodinu).

Dôležitá poznámka

V prípade, že sa poruchu nepodarí
odstrániť, obráťte sa prosím na servis.

        Pokyny k likvidácii
     Tento spotrebič je označený podľa  
      európskej smernice 2002/96/EG o
elektrických a elektronických použitých
spotrebičoch (waste electrical and
electronic equipment - WEEE´). Smernica 
stanovuje v rámci EU podmienky vrátenia a 
recyklácie použitých spotrebičov.
Na aktuálne pokyny týkajúce sa likvidácie, 
sa informujte u svojho odborného predajcu, 
alebo na svojom obecnom úrade.

� �



9

Príklady použitia
Šľahačka         
200 g - 1500 g
• Šľahačku spracujte šľahacími metlami 

11/2 až 4 minúty na stupni 4 (podľa 
množstva a vlastností šľahačky).

Bielka                   
2 až 12 bielkov
• Bielka spracujte šľahacími metlami 2 až 6 

minút na stupni 4.

Piškótové cesto       
Základný recept   
3 vajcia
3 - 4 lyžice teplej vody
150 g cukru
1 balíček vanilkového cukru
150 g múky
50 g škrobu
poprípade prášok do pečiva
• Prísady (okrem múky a škrobu) spracujte 

šľahacími metlami asi 4 - 6 minút na 
stupni 4.

• Otočný prepínač nastavte na stupeň 1 a 
asi 1/2 minúty až 1 minútu vmiešavajte po 
lyžiciach preosiatu múku a škrob.

Maximálne množstvo: 2 × základný recept

Trené cesto                      
Základný recept
3 - 4 vajcia
200 - 250 g cukru
štipka soli
1 balíček vanilkového cukru alebo kôra z 
1/2 citrónu
200 - 250 g masla alebo margarínu (izbová 
teplota)
500 g múky
1 balíček prášku do pečiva
150 ml mlieka
• Všetky prísady spracujte metlami na 

miešanie asi 1 minútu na stupni 1, potom 
asi 3 - 4 minúty na stupni 4.

Maximálne množstvo: 2 1/2 × zákl. recept

Krehké cesto            
Základný recept
125 g masla (izbová teplota)
100 -125 g cukru

1 vajce
štipka soli
trochu citrónovej kôry alebo vanilkového
cukru
250 g múky
poprípade prášok do pečiva
• Všetky prísady spracujte metlami na 

miešanie asi 1/2 minúty na stupni 1, 
potom asi 2 - 3 minúty na stupni 3.

Od 500 g múky:
Prísady spracujte hákmi na miesenie asi 
1/2 minúty na stupni 1, potom asi 3 - 4 
minúty na stupni 2.
Maximálne množstvo: 4 × základný recept

Kysnuté cesto                        
Základný recept
500 g múky
1 vajce
80 g tuku (izbová teplota)
200 - 250 ml vlažného mlieka
25 g čerstvého droždia, alebo 1 balíček
sušeného droždia
kôra z 1/2 citrónu
štipka soli
• Všetky prísady spracujte hákmi na 

miesenie asi 1/2 minúty na stupeň 1, 
potom asi 3 - 6 minút na stupeň 2.

Maximálne množstvo: 3 × základný recept

Cesto na rezance                 
Základný recept
500 g múky
250 g vajec (asi 5 vajec)
podľa potreby 2 - 3 lyžice (20 - 30 g)
studenej vody
• Všetky prísady spracujte asi 3 až 5 minút 

na stupni 2 na cesto.
Maximálne množstvo: 1,5 × základný
recept

Medová pomazánka na chlieb          
200 g masla (z chladničky)
800 g medu (izbovej teploty)
• Maslo rozkrájajte na kúsky a dajte do 

mixéra.
• Pridajte med a 15 sekúnd na stupni 4 

mixujte.
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Príslušenstvo/zvláštne príslušenstvo
Ďalšie zvláštne príslušenstvo je možné 
taktiež dokupovať jednotlivo. Príslušenstvo 
je možné použiť pri spotrebičoch MUM81 a 
MUM82.

Obr. 11
Otočný krájač s 3 kotúčmi; navyše je 
možné zohnať hrubé strúhadlo, jemné 
strúhadlo, kotúč na hranolky, kotúč na 
ázijskú zeleninu (krájanie na prúžky), kotúč 
na zemiakové placky.

Obr. 12
Mlynček na mäso (pre upevnenie na 
spotrebiči je potrebný adaptér); okrem toho 
je možné zohnať nástavec na lisovanie 
ovocia (a), nástavec na strúhanie (b) a 
nástavec na výrobu striekaného pečiva (c); 
dierkované kotúče ∅ 3 a 6 mm; nástavec 
na výrobu údenín.

Obr. 13
Lis na citrusy

Obr. 14
Mlynček na obilie s kovovým zariadením na 
mletie

Obr. 15
Multimixér

Zvláštne príslušenstvo, ktoré je možné k
spotrebiču zakúpiť, je vyobrazené na
obale.

Zmeny sú vyhradené

Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode

Vážený zákazník

podľa § 13, odst. 5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované
spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom bolo vydané 
prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb. a príslušných nariadení vlády.

Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky, 
vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH
domácí spotřebiče s. r. o.

Je potrebná opatrnosť pri manipulácii so sekacími čepeľami, osobitne keď sa čepeľ 
vyberá z misky, pri vyprázdňovaní a počas čistenia.
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* v základnom vybavení len pri modeli MUM 8200
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MUM 8100

MUM 8200

MUM 8400



Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované
spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané 
prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády.

Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane
plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí
spotřebiče s. r. o.  

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.508/2009 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.

Záručné podmienky
•  na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
•  pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný 

blok, faktúru a pod.)
• ak je výrobok používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný 

v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, 
nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti

• za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie 
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, 
nadmerným používaním výrobku

• záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré 
zodpovedá predávajúci

• ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude 
zistená závada 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 záručnom liste, prípadne 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 

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

• bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou
• závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva
• sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, 

neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.



Rozšírená záruka nad rámec zákona

Pri spotrebičoch (práčky, umývačky riadu) sériovo vybavených systémom „AquaStop“, je 
výrobcom poskytnutá záruka na škody vzniknuté nesprávnou funkciou tohto systému a to po celú 
dobu životnosti spotrebiča (toto sa nevzťahuje na vlastný aqua-stop). Ak vzniknú škody vodou 
spôsobené chybou systému „Aqua Stop“, poskytneme náhradu týchto škôd.

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 špeciálnej zberne 
odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť 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.

Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o. a pricházajúce
do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona
č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky
prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí
spotřebiče s.r.o.

„Spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými 
alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba 
zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.“
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