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Tento přístroj je určen pro zpracovávání 
běžného množství surovin v domácnosti nebo 
podobného množství u neprůmyslového 
použití, což je např. použití v kuchyňkách 
zaměstnanců v obchodech, kancelářích, 
v zemědělství či v komerčním sektoru nebo 
použití ze strany hostů v penzionech, malých 
hotelech a v podobných zařízeních.  
Používejte přístroj pro zpracování běžného 
množství potravin pro domácí využití. 
Přečtěte si a dodržujte návod k obsluze a 
uchovejte jej pro pozdější použití! 

Informace k bezpečnosti 
  Nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem 
Přístroj zapojte a používejte pouze 
v souladu se specifikacemi uvedenými 
na typovém štítku. 
Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti 
od přístroje. Dohlížejte na děti, aby si 
s přístrojem nehrály. 
Nedovolte, aby přístroj používaly osoby 
(včetně dětí) s omezeným fyzickým 
smyslovým vnímáním nebo duševními 
schopnostmi či osoby s nedostatkem 
zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod 
dohledem nebo jestliže nebyly v oblasti 
používání přístroje poučeny osobou 
odpovědnou za jejich bezpečnost. 
Po použití přístroje, před jeho čištěním, než 
opustíte místnost nebo v případě výskytu 
závady je zapotřebí vždy vytáhnout zástrčku 
ze zásuvky. 
Přístroj nepoužívejte, je-li kabel nebo 
samotný spotřebič poškozen. Před použitím 
přístroje jej vždy celý zkontrolujte, zejména 
sítko a sítkovou misku, zda nejsou 
poškozeny (praskliny, závady). 
Aby nedošlo ke zranění, je nutné, aby 
výrobce či jeho zákaznický servis nebo 
podobně kvalifikovaná osoba vyměnili 
poškozený napájecí kabel. Přístroj může 
opravovat pouze náš zákaznický servis. 
Zajistěte, aby přístroje, které nebudou 
opraveny naším servisem, nebylo možné 
použít. 

Napájecí kabel nesmí přijít do kontaktu 
s horkými částmi, netahejte jej přes ostré 
hrany, ani napájecí kabel nepoužívejte 
k přenášení přístroje. Přístroj ani napájecí 
kabel nikdy neponořujte do vody. 
Přístroj rozkládejte na jednotlivé části teprve 
když je motor v klidu.  
Přístroj smí používat pouze jedna osoba. 

 Nebezpečí úrazu! 
Do plnícího otvoru nikdy nesahejte prsty.   
Používejte výlučně dodávané pěchovátko. 
Nedotýkejte se čepele struhadla/čepelí ve 
spodní části sítka. Sítko nejprve vyčistěte 
kartáčkem, poté jej propláchněte pod tekoucí 
vodou nebo umyjte v myčce na nádobí. 
Pojistka zapnutí 
Přístroj lze zapnout jen tehdy, pokud 
– jsou nádoba na sítko a víko správně 

nasazeny a 
– je-li správně nasazena nádoba na 

odstavenou dužinu. 
Před každým použitím vždy zkontrolujte, zda 
je víko zajištěno! 

Přehled 
Rozložte ilustrovanou stránku.  
Obr. A 
1 Pohonná jednotka s motorem (s přihrádkou 

pro kabel) 
2 Vypínač 

0/off vypnutí přístroje 
1 zapnutí přístroje / nízká 

rychlost 
2 zapnutí přístroje / 

vysoká rychlost 
3 Nádoba na odšťavenou dužinu 
4 Záchytná miska 
5 Sítková miska  (s výtokem) 
6 Sítko 
7 Víko 
8 Plnící otvor 
9 Pěchovátko 
10 Nádoba na šťávu 
11 Oddělovač pěny 
12 Víko nádoby na šťávu 
13 Čistící kartáč 

Gratulujeme Vám k zakoupení nového 
přístroje BOSCH. Rozhodli jste se pro 
moderní domácí spotřebič s vysokou 
kvalitou. Více informací o našich výrobcích 
je uvedeno na našich internetových 
stránkách 

www.robotworld.cz



3 

cz

Ovládání přístroje
Obr. B
Sestavení 

Misku pod sítko nasaďte na jednotku
pohonu.
Nasaďte sítko. Předtím je prohlédněte,
jestli není poškozené!
Nádobu na odstavenou dužinu nasaďte na
jednotku pohonu.
Nasaďte víko.
Do výstupků na víku (1) nasaďte obě
záchytné misky a stiskněte směrem dolů,
aby slyšitelně zaklaply (2.).
 Nádobu na šťávu s výlevkou

položte pod v pusť.
– Chcete-li šťávu s pěnou, tak

z nádoby na šťávu sejměte
oddělovač pěny.

– Na nádobu na šťávu položte víko,
aby nedocházelo ke stříkání.

Do plnícího otvoru vložte
pěchovátko. Pěchovátko má
vodící drážku!

Příprava ovoce a zeleniny
Pozor! 
Zpracovávejte ovoce a zeleninu jen ve 
zralém a nezmrazeném stavu. Nedozrálé 
plody velmi rychle ucpou sítko.

Ovoce a zeleninu nejprve omyjte.
Ovoce s peckami vypeckujte. Odstraňte
větší stopky.
Větší ovoce a zeleninu rozkrájejte tak,
aby se jednotlivé kousky vešly do
plnícího otvoru.
Zpracovávejte pouze čerstvé ovoce a
zeleninu, neboť jsou šťavnatější.
Ovoce se silnou a tvrdou slupkou nejprve
oloupejte, např. ananas, meloun,
pomeranč, grepy a syrová červená řepa.
Ucitrusového ovoce odstraňte kůru,
protože je hořká.
Konzistence jablečné šťávy závisí na
druhu použitého jablka. Čím je jablko
šťavnatější, tím bude šťáva řidší. Do 
jablečné šťávy přidejte několik kapek
citrónové šťávy, aby se tak o něco
oddálilo zhnědnutí šťávy.
Odšťavňovač dokáže zpracovat i listy a
stonky (např. stopky od listového salátu).
Je-li to možné, tak šťávu pijte ihned po
její přípravě. Pokud je šťáva ponechána
chvíli na vzduchu, ztrácí svoji chuť a
nutriční hodnotu.

Škrobové ovoce (např. banány, papája,
avokádo, fíky a mango) není pro
odšťavňování v tomto přístroji vhodné.

Odšťavňování
Sestavený spotřebič postavte
na hladkou, čistou pracovní 
plochu. 
Vytáhněte napájecí kabel z přihrádky pro
kabel nebo jej do přihrádky zasuňte (1.) 
do požadované délky a zapojte (2.). 
Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
Zapněte spotřebič.
Nastavení 1 je vhodné zejména pro 
měkké ovoce / měkkou zeleninu, např. 
vodní meloun, hrozny, rajčata, okurky a 
maliny.
Nastavení 2 je vhodné pro všechny druhy 
ovoce a zeleniny.
U všech druhů ovoce a zeleniny, např. 
mrkve, okurky, jablka a hrušky, 
spotřebič nepoužívejte déle než 10 
minut.
Při zpracovávání většího množství pak 
spotřebič nikdy nepoužívejte déle než 40 
vteřin. Poté spotřebič vypněte.
Nechte spotřebič vychladnout. 
Je-li motor v chodu, tak do plnícího 
otvoru vkládejte ovoce/zeleninu.
Při vládání dalších kusů je nutné
používat pěchovátko. Do plnícího
otvoru nikdy nesahejte prsty!
Na pěchovátko vyvíjejte jen mírný
tlak. Tak se zvýší množství šťávy a
uchrání spotřebič.
Spotřebič vypněte. Vypínač  nastavte na 
0/off.
Spotřebič nevypínejte, dokud
nevyteče veškerá šťáva.

Pozor! 
Před otevřením spotřebiče je nutné vyčkat, 
dokud se motor nezastaví.

Důležitá upozornění
– Vyprázdněte nádobu na odšťavenou 

dužinu, než dužina dosáhne okraje misky
na sítko.

– Vibrace spotřebiče při odšťavňování ukazují
na ucpané nebo poškozené sítko. Spotřebič
okamžitě vypněte.
Zkontrolujte sítko. Poškozené sítko již 
nepoužívejte!

www.robotworld.cz
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Vyprázdnění nádoby na 
odšťavenou dužinu a sítka
Obr. C

Vypínač nastavte na 0/off.
Nádobu na odšťavenou dužinu držte při
vyndávání za zapuštěný úchyt a
vytáčejte ji ven.

Než budete pokračovat s prací se 
zařízením, tak znovu nasaďte nádobu na 
odšťavenou dužinu. 
Sítko vyprázdněte, když
– se počet otáček motoru výrazně snižuje,
– šťáva se stává hustší,
– spotřebič začíná výrazně vibrovat.
Doporučení: nádobu na odšťavenou dužinu 
a sítko vyprazdňujte současně. 
Důležité!
Pokud šťáva vytekla pod sítkovou misku, 
tak ji okamžitě setřete navlhčeným 
hadříkem.
Rozložení spotřebiče

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
_Před prací na spotřebiči vytáhněte zástrčku
Obr. D 

Spotřebič vypněte a vytáhněte
zástrčku.
Vyčkejte, dokud se
motor nezastaví (asi 10–
12vteřin).
Vyjměte pěchovátko a nádobu na
odšťavenou dužinu.
Obě spodní záchytné nádoby vytáhněte
směrem ven.
Poté záchytné nádoby vyzvedněte
z výstupků na víku.
Odstraňte kryt.
Misku pod sítko nadzvedněte oběma
rukama z pohonné jednotky s motorem a
vyjměte ven.
Z nádoby na sítko vyjměte sítko.

Čištění a údržba
Nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem!
Spotřebič nikdy neponořujte do vody ani 
jej nedržte pod tekoucí vodou!

Pozor! 
Můžete poškodit povrch.
Nepoužívejte žádné abrazivní čistící 
prostředky.

Nejprve sítko vyčistěte kartáčem, poté je
propláchněte pod tekoucí vodou nebo jej
umyjte v myčce na nádobí.
Motorovou jednotku vyčistěte pomocí
navlhčeného hadříku, v případě potřeby
použijte trochu mycího prostředku.
Motorovou jednotku okamžitě vysušte.
Všechny ostatní části je možné mýt
v myčce na nádobí.

Zabarvení na umělohmotných částech (např. 
karotkami nebo červenou řepou) lze snadno 
odstranit pomocí malého množství rostlinného 
oleje. 
Díly poté dejte k umytí do myčky na nádobí
(pokud je tam lze mýt). 
Výměna sítka
Sítko vyměňte při prvních příznacích 
opotřebování nebo poškození, abyste 
zabránili jakémukoliv nebezpečí jeho 
zlomení. Při každodenním používáním by 
mělo být sítko vyměněno přibližně po 5 
letech. 

Likvidace
Tento spotřebič je označen 
v souladu s evropskou směrnicí 
2002/96/EU o nakládání 
s dosloužilými elektrickými a 
elektronickými spotřebiči (waste 
electrical and electronic equipment 
- WEEE). Tato směrnice 
stanovuje jednotný rámec pro 
zpětný odběr a recyklování 
použitých spotřebičů v EU. 

O aktuálních možnostech likvidace se 
laskavě informujte u svého prodejce. 

Záruka
Záruční podmínky k tomuto spotřebiči jsou 
takové podmínky, které stanoví náš prodejce 
v zemi jeho prodeje. Více informací o těchto 
podmínkách lze získat od prodejce, od 
něhož byl přístroj zakoupen. 
Při jakékoliv reklamaci dle podmínek této 
záruky je zapotřebí předložit dodací list nebo 
účtenku.

Změny vyhrazeny.
www.robotworld.cz
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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  

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. 
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

www.robotworld.cz



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.“

www.robotworld.cz
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