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Skôr ako začnete s čítaním návodu, pozrite 
si strany s obrázkami.

Pokyny pre likvidáciu
Pre transport je náš tovar chránený obalom 
najlepšie ako je to možné. Obal je vyrobený 
prevažne z ekologických materiálu, 
ktorý je možné ako vzácne druhotné 
suroviny odovzdať v zberných surovinách. 
Informácie o možnostiach likvidácie, taktiež 
pre zariadenia, ktoré už doslúžili získate na 
miestnom úrade. 

Obr. 1
Kuchynský robot s výrobníkom zmrzliny.

Popis výrobníka
Obr. 2
a  Kryt zásobníka
b  Pohyblivé rameno so spojkou
c  Termo-zásobník
d  Rukoväť termo-zásobníka
e  Umelohmotná stierka

Bezpečnostné opatrenia
• Výrobník zmrzliny nikdy neskladajte 

dokopy na základnom prístroji.
• Nástavec nikdy neinštalujeme ani 

neskladáme, ak je kuchynský robot v 
prevádzke.

•  Toto zariadenie je určené len na použitie v 
domácnosti, nie pre priemyselné využitie.

• Ak je nástavec v chode, nevkladajte do 
jeho vnútra žiadne predmety.

Použitie
Vyberte termo-zásobník z rukoväte (Obr. 
3). Aby bolo možné pripraviť zmrzlinu, musí 
byť termo-zásobník bezpodmienečne čistý. 
Najlepšie je ho pred začiatkom mrazenia 
ešte raz vyčistiť a starostlivo vytrieť 
dosucha. Potom vložte termo-zásobnik 
na 18 hodín alebo viac do mraziaceho 
priestoru. Termo-zásobnik vložte kolmo a 
na stojato do mraziacej časti *** chladničky 
alebo do mrazničky (min. - 18 °C alebo 
menej). Zásobík môže byť v mraziacej časti 

umiestnený trvalo, aby mohol byť ihneď 
použitý. Za účelom prípravy zmrzliny vyberte 
zásobník na zmrzlinu z mraziacej časti, 
nasaďte do rukoväte, pohyblivé rameno 
dajte do zásobníka a uzatvorte krytom (Obr. 
4). Zložený prístroj nasaďte na kuchynský 
robot, pohyblivé rameno kuchynského robota 
stlačte až nadoraz (Obr. 5).
Ak chcete teraz pripraviť zmrzlinový krém, 
mali by byť prísady, viď recepty, dobre 
pripravené. Zvoľte si recept a dané prísady 
dobre premiešajte. Taktiež sa presne držte 
údajov, udávajúcich množstvo. Prísady by 
mali mať izbovú teplotu. Všetky prísady a 
zmes potom vložte za chodu do výrobníka, 
aby sa zabránilo primŕzaniu zmesi na stenu 
termo-zásobníka. Preto by mal byť výrobník 
počas prípravy zmrzliny odpojený len na 
krátku dobu.
Na robote zvoľte stupeň 1. Všeobecne platí, 
že zmrzlina je hotová po 30 minútach a 
výrobník môže byť odpojený. Presný čas 
prípravy zistíte v receptoch. Hotovú zmrzlinu 
nechajte ešte chvíľku v zásobníku, aby 
trochu stuhla. Predtým vytiahnite zástrčku 
zo zásuvky a vyberte pohyblivé  rameno. 
Pre vyberanie hotového zmrzlinového krému 
používajte priložené umelohmotné špachtle. 
(Obr. 2a)
Nepoškriabte vnútro termo-zásobníka. 
Nepoužívajte kovovú špachtľu. V pohyblivom 
ramene je zabudovaná spojka, ktorá v 
prípade, že by pohyblivé rameno uviazlo, 
zablokuje kuchynský robot. Toto je 
signalizované praskavým zvukom. Spotrebič 
odpojte. Pozor: Praskavý zvuk pohyblivého 
ramena pred ukončením udanej doby pre 
prípravu zmrzliny je znamením pre to, že 
zmrzlina je hotová predčasne.
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Čistenie a údržba
Počas prípravy zmrzliny je potrebné 
zvlášť dbať na hygienu. Preto starostlivo 
očistite všetky časti, ktoré sa dostanú do 
kontaktu so zmrzlinou. Kryt, pohyblivé 
rameno a rukoväť je možné vložiť do 
umývačky riadu. Pohyblivé rameno s 
poistkou dajte v umývače až dolu. Termo-
zásobnik umyte mäkkou utierkou pomocou 
tekutého čistiaceho prostriedku a vlažnej 
vody. Pozor, nepoškriabte vnútro termo-
zásobníka. 
Pozor: termo-zásobnik nesmie byť 
vystavený vyšším teplotám.
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Recepty

Všetky uvedené recepty obsahujú približne 4 porcie. Počas prípravy je potrebné prístroj 
prevádzkovať na stupni 1.

Vanilková zmrzlina
2 bourbonovej vanilkovej 
tyčinky
150 mi mlieka
100 g cukru
200 g šľahačky
1 štipka soli

Vanilkové tyčinky pozdĺžne rozkrojte a pomocou 
noža vyberte dreň. Mlieko, cukor a vanilkovú dreň 
vložte do hrnca, zamiešajte a nechajte krátko povariť, 
nakoniec nechajte vychladnúť. Pridajte šľahačku a soľ a 
vychladnutú zmrzlinovú hmotu nalejte do pripraveného 
výrobníka zmrzliny, ktorý je už v činnosti. Miešajte 
približne 20-30 minút.

Čokoládová zmrzlina
100 g čokolády v celku 
300 ml šľahačky 
40 g cukru 
150 g jogurtu

Na drobno rozlámanú čokoládu, šľahačku a cukor vložte 
do jedného hrnca a ohrejte za stáleho miešania, pokým 
sa cukor a čokoláda nerozpustí. Zamiešajte jogurt do 
ešte teplej čokoládovej hmoty, následne nechajte všetko 
dobre vychladnúť. Pripravenú zmes vlejte do výrobníka 
zmrzliny. Miešajte približne 15-20 minút.

Stracciateilová zmrzlina
100 g bielej čokolády
300 ml šľahačky
60 g jogurtu
40 g práškového cukru
50 g nastrúhanej čokolády

Bielu čokoládu a šľahačku vložte do jedného hrnca.  
Zahrievajte za stáleho miešania a čokoládu nechajte 
rozpustiť. Následne nechajte ochladiť. Pripravenú zmes 
vlejte do výrobníka zmrzliny, ktorá je už v činnosti. 
Miešajte približne 15-25 minút.

Banánová zmrzlina
200 g banánov
(asi 2 banány) 
80 g cukru 
100 ml mlieka
100 ml šľahačky
1 polievková lyžica 
citrónovej šťavy

Všetky uvedené prísady vzájomne premiešajte, následne 
vlejte do vyrobnika zmrzliny, ktorý je už v činnosti.
Miešajte približne 20-30 minút.

Zmrzlina z čerešňového jogurtu
500 g čerešňového jogurtu
3 balenia vanilkového cukru 
3 plátky bielej želatíny

Želatínu nechajte zmäknúť v dostatočne chladnej vode 
na asi 15 minút, následne ľahko vytlačte a zahrievajte v 
malom hrnci za stáleho miešania, ale nevarte. Čerešňový 
jogurt a vanilkový cukor rozmixujte v mixéri. Horúcu 
želatínu pridajte do mixéra. Pripravenú zmes vlejte do 
výrobníka zmrzliny, ktorý je už v činnosti.
Miešajte približne 15-25 minút.
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Pistáciová zmrzlina
100 g olúpaných pistácií
1 balenie vanilkového cukru
90 g cukru
200 ml mlieka
200 ml šľahačky
3 plátky bielej želatíny

Zmiešajte dokopy pistácie, vanilkový cukor, cukor, mlieko 
a šľahačku, miešajte, pokým nevznikne jednoliata hmota. 
Želatínu namočte na 15 min do studenej vody, potom 
ju ľahko vytlačte a za stáleho miešania ohrejte v malom 
hrnci. Nevarte ju. Horúcu želatínu dajte do bežiaceho 
mixéra. Pripravenou hmotou rýchlo naplňte výrobník 
zmrzliny. Miešajte približne 15-25 minút.

Citrónový sorbet
150 ml čerstvo vytlačenej 
citrónovej šťavy
200 ml vody
170 ml cukru
150 g jogurtu
4 plátky bielej želatíny

Citrónovú šťavu, vodu, cukor, jogurt rozmixujte. Želatínu 
nechajte zmäknúť v dostatočne chladnej vode asi 15 
minút. Následne ľahko vytlačte a zahrievajte v malom 
hrnci za stáleho miešania. Ale nevarte. Horúcu želatínu 
vložte do mixéra. Pripravenú zmes vlejte okamžite do 
výrobníka zmrzliny, ktorý je už v činnosti.

Pomarančový sorbet
Príprava, viď citrónový sorbet, avšak namiesto citrónovej 
šťavy použite 100 ml čerstvo vytlačenej pomarančovej 
šťavy a 50 ml čerstvej citrónovej šťavy.

Jahodová zmrzlina
250 g čerstvých jahôd 70 g 
cukru 
100 ml mlieka 
100 ml šľahačky
šťava z 1/2 citróna

Všetky uvedené prísady vzájomne premiešajte a vlejte 
do výrobníka zmrzliny, ktorý je už v činnosti. Miešajte 
približne 20 - 30 minút.

Kiwi zmrzlina
400 g olúpaných a na štvrtky 
rozkrojených kiwi (asi 5-6 
kiwi)
Šťavu z polovice citrónu
100 ml vody
80 g cukru

Všetky uvedené prísady spoločne premiešajte a vlejte do 
výrobnika zmrzliny.
Miešajte približne 20 - 30 minút.

Marhuľová zmrzlina
250 g odkvapkaných marhúľ
z konzervy
80 g cukru
50 ml mlieka
50 ml maslového mlieka
100 šľahačky

Všetky uvedené prísady spoločne premiešajte a vlejte do 
vyrobnika zmrzliny.
Miešajte približne 20 - 30 minút.
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Čajová zmrzlina
400 ml vody 
5 sáčkov čaju 
140 g cukru 
2 čajové lyžičky citrónovej 
šťavy 
150 g čerstvého syra

Vodu priveďte do varu. Dovnútra vložte čajové sáčky 
a nechajte 10 minút pôsobiť. Čajové sáčky vyberte, 
pridajte citrónovú šťavu a cukor a miešajte tak dlho, kým 
s úplne nerozpustí. Následné nechajte ochladiť. Čerstvý 
syr premiešajte s čajovým roztokom a zmes vložte do 
výrobníka zmrzliny, ktorý je už v činnosti.

Mokka zmrzlina
300 ml studenej kávy 
200 ml šľahačky 
80 g cukru 
1 štipka soli

Všetky uvedené prísady miešajte tak dlho, kým sa cukor 
nerozpustí. Zmes následne vlejte do vyrobnika zmrzliny, 
ktorý je už v činnosti.
Miešajte približne 20 - 30 minút.

Tipy:
Veľmi jednoduché a pohodlné je možné zmesi pripraviť s použitím prídavných prístrojov 
- mixéra, multi mixéra a lisu na citrusové plody.
Najlepšie chutí zmrzlina chutná čerstvo pripravená, dodatočne môže byť doplnená ovocím, 
polevami, šľahačkou, nastrúhanou čokoládou, atď...
Odporúča sa vložiť nádobky či poháriky pred servírovaním na krátky čas do chladničky, 
aby sa zmrzlina tak rýchlo neroztiekla. Ak bola zmrzlina vyrobená do zásoby a vložená do 
mrazničky, je potrebné ju ešte pred servírovaním nechať nejaký čas vonku.

Čas prípravy sa môže meniť v závislosti od teploty zmrzlinovej zmesi, množstve 
zmrzlinovej zmesi, teplote chladničky, teplote, ktorá je v miestnosti, kde sa zmrzlina 
pripravuje.

 
       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.



Záručný list

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Výrobok: Produktové číslo:
E-Nr.

Poradové číslo:
FD

Dátum predaja, pečiatka, podpis Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň preda-
ja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku 
s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších 
než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užíva-
teľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, 
ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje 
záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.
Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. 
súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.
Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske 
siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed.
opravy

Dátum
dokončenia

Číslo
oprav. listu Stručný opis poruchy

záruka od výrobcu
na všetky spotrebiče



Upozornenie pre predajcov
Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja 
a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný 
list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne 
vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky
–  na výrobok sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
–  spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do

uplynutia záručnej lehoty
–  pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. poklad-

ničný blok, faktúru a pod.)
–  ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rám-

ci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti

–  za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čis-
tenia, nadmerným používaním výrobku

–  záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpovedá predávajúci

–  ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude
zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu

–  záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto 
záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná 
zložka Bratislava, zaniká, ak:
–  je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
–  údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
–  výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad

s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
–  výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou opráv-

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

–  bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
–  porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
–  ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborné-

ho zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka 
Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej neškodnosti 
podľa európskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichá-
dzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o., 
organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení 
jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špe-
ciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. 
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak 
životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom 
úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, 
spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

H



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode



Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Príjem opráv: 
 

opravy@bshg.com

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov  

dily@bshg.com

Zákaznícke poradenstvo: 
 

bosch.spotrebice@bshg.com

 
www.bosch-home.com/sk.

Dodávateľ: 
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