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Pomalý odšťavňovač 
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Záru ní podmínky
spole nosti BSH domácí spot ebi e s.r.o. 

1. Záruka

2. Po izovací doklad a záru ní list

3. Uplatn ní záruky

www.bosch-home.com/cz.



4. Neoprávn nost reklamace

5. Náhradní díly

6. Pozáru ní servis

7. Rozší ená záruka nad rámec zákona

8. Upozorn ní pro prodejce

9. Ochrana osobních údaj

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobk

Ujišt ní dovozce o vydání prohlášení o shod



 
 

opravy@bshg.com

 
 

dily@bshg.com

www.bosch-home.com/cz. 

 
 

bosch.spotrebice@bshg.com



Register your new Bosch now:

sk Návod na použitie

Pomalý odšťavovač 
MESM500W



sk Slovensky



Použitie podľa určenia  sk

Použitie podľa určenia 
Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti.
Tento spotrebič je vhodný na odšťavovanie ovocia a zeleniny. 
V prípade použitia nadstavca na sorbet je spotrebič vhodný 
aj na výrobu sorbetu z mrazeného ovocia a zeleniny. Nie je 
možné ho použiť na spracovanie iných substancií alebo 
predmetov. Iné použitie je možné iba s použitím príslušenstva 
schváleného výrobcom. Používajte iba originálne príslušenstvo 
dodané s vaším spotrebičom. Nikdy nepoužívajte toto 
príslušenstvo s inými spotrebičmi.
Používajte tento spotrebič iba vnútri, pri izbovej teplote 
a v nadmorskej výške nižšej ako 2 000 m.
Dôležité bezpečnostné pokyny 
Pozorne si prečítajte tento návod na použitie spotrebiča a odložte 
si ho na neskoršie nahliadnutie. Pri prípadnom odovzdaní 
spotrebiča ďalšej osobe nezabudnite odovzdať i tento návod 
na použitie. Pri nedodržaní týchto pokynov výrobca nezodpovedá 
za prípadné škody vyplývajúce z použitia spotrebiča.
Tento spotrebič smú používať osoby so zníženými telesnými, 
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a nedostatkom 
skúseností iba pod dohľadom patričnej osoby či po zaškolení 
v oblasti bezpečného používania. Udržujte deti mimo dosahu 
spotrebiča a sieťového kábla a nenechávajte ich spotrebič 
prevádzkovať. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú 
vykonávať čistenie a používateľskú údržbu spotrebiča.
W Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a požiaru!

 Spotrebič pripájajte a uvádzajte do prevádzky len podľa 
údajov uvedených na typovom štítku. Spotrebič používajte 
len v prípade, že sieťový prívod ani sám spotrebič nie je 
poškodený. Aby sa predišlo ohrozeniu, tento spotrebič smie 
opravovať, napr. vykonať výmenu chybného sieťového kábla, 
iba technik nášho zákazníckeho servisu.

 Nepripájajte spotrebič k zásuvkám s časovým spínačom alebo 
diaľkovým ovládaním. Spotrebič majte počas prevádzky 
neustále pod dozorom.
 Spotrebič sa nesmie nachádzať v bezprostrednej blízkosti 
horúcich plôch, napr. varných dosiek. Sieťový kábel nesmie 
prísť do kontaktu s horúcim povrchom alebo viesť 
cez ostré hrany.
Nikdy neponárajte základovú jednotku do tekutiny 
a nečistite ju v umývačke riadu. Nepoužívajte na čistenie 
spotrebiča parné čističe. Nedotýkajte sa spotrebiča vlhkými 
rukami.



sk   Dôležité bezpečnostné pokyny

Gratulujeme vám k zakúpeniu 
vášho nového spotrebiča značky 
Bosch. Iné informácie o našich 
výrobkoch nájdete na našich 
webových stránkach 
www.bosch-home.com/sk.

Po každom použití, kedykoľvek je spotrebič ponechaný  
bez dozoru, pred každou montážou či demontážou 
spotrebiča, pred jeho čistením a v prípade poruchy musí 
byť vždy spotrebič odpojený od elektrickej siete.

W Nebezpečenstvo úrazu!
 Pred výmenou príslušenstva alebo pred kontaktom s jeho 
pohybujúcimi sa dielmi spotrebič vždy vypnite a odpojte 
od elektrickej siete. Neodkladne po použití spotrebiča 
vyčkajte, kým sa mixovací nadstavec celkom nezastaví.
 Používajte spotrebič iba vtedy, keď je plne zmontovaný! Nikdy    

     spotrebič neprevádzkujte bez správne umiestneného veka! 
 Do plniaceho otvoru počas prevádzky nikdy nesiahajte holými 
rukami. Nevkladajte do plniaceho otvoru žiadne predmety 
(napr. drevené lyžice). Potraviny stláčajte dovnútra iba 
pomocou stláčadla.

 Rotujúcich častí sa nedotýkajte rukami. Používajte iba 
originálne príslušenstvo dodané s vaším spotrebičom.

W Nebezpečenstvo udusenia! 
Obalový materiál neponechávajte deťom na hranie.
W Varovanie! Odporúčame vám nenechávať spotrebič zapnutý dlhšie, ako je 
nevyhnutné na spracovanie prísad. Nepoužívajte spotrebič 
naprázdno.
W Dôležité! 
Po každom použití, alebo pokiaľ sa spotrebič dlhší čas 
nepoužíval, dôkladne ho umyte. X „Čistenie spotrebiča“ 
pozrite stranu 8
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Použitie podľa určenia  
Dôležité bezpečnostné pokyny  
Prehľad .  
Pred prvým použitím vášho spotrebiča .. 
Symboly a označenia  
Nastavovacia páčka/tesnenie výpustu 
dužiny ..................................................... 
Príprava
Použitie

 Čistenie spotrebiča
 Likvidácia
 Záruka .

Čo robiť v prípade poruchy? .   



Prehľad sk

Varovanie!
Nikdy nepoužívajte spotrebič, ktorý je 
poškodený.

 Vyberte základňovú jednotku a všetko 
príslušenstvo z obalového materiálu 
a obalový materiál zlikvidujte.
Skontrolujte, či niektoré časti 
nechýbajú a priložené časti nie sú
viditeľne poškodené X   . A  
Pred prvým použitím všetky
súčasti umyte a osušte X „Čistenie 
spotrebiča“ pozrite stranu 8

Symboly a označenia

K Nasaďte veko , a bezpečne 
ho priskrutkujte ;

G
Označenie na základovej 
jednotke na vsadenie veka 
a na vloženie nadstavcov.

H Označenie na vloženie nadstavcov.

F Vloženie odšťavovacej komory .

E Označenie na základovej jednotke 
na vloženie odšťavovacej komory.

max
Maximálna kapacita. Ak 
nahromadená šťava dosiahne rysku 
maxima max, ukončite 
spracovávanie a vyprázdnite 
odšťavovaciu komoru.

ÈÉÊ *
Označenie na odšťavovacej 
komore pre nastavovaciu páčku*: 
čistenie, malé množstvo dužiny, 
veľké množstvo dužiny.

Nastavovacia páčka/
tesnenie výpustu dužiny
X  F – Modely s nastavovacou 
páčkou na tesnení 
Konzistenciu šťavy môžete regulovať 
pomocou nastavovacej páčky na ovocnú 
dužinu.

 Pre šťavu s veľkým množstvom ovocnej   
     dužiny posuňte páčku doprava (Ê).  

Pre šťavu s menším množstvom 
ovocnej dužiny posuňte páčku 
do stredu É

Prehľad
Rozložte si stranu s obrázkami. X 

 A 
Základová jednotka/pohon 
    Hnací hriadeľ 
  Označenie G 
  Spínač (3 úrovne)  

ON  Zapnuté
y Vypnuté

    { Spätný chod 
Sieťový kábel
Krúžok s LED osvetlením*

    Označenie ö
2 Odšťavovacia komora

Tesnenie hnacieho hriadeľa 
Výpust šťavy 

 Tesniace viečko výpustu šťavy 
(s ochrannou proti kvapkaniu) 

  Výpust dužiny 
Nastavovacia páčka s tesnením 
výpustu dužiny a označením È É Ê  

f Tesnenie výpustu dužiny*
Označenie F
Ryska s označením maxima „max“ 

Rotačná kefa so silikónovou škrabkou 
i

Jemné (čierne) 
Hrubé (sivé) 
Označenie Å

Nadstavec na sorbet*
a   Označenie Å  

  Odšťavovacia závitovka 
Stláčadlo 
Veko
a Plniaci otvor
b Označenie K 
Nádoba na šťavu 
Nádoba na dužinu 
Čistiaca kefa 
Recepty

* v závislosti od modelu

Pred prvým použitím 
vášho spotrebiča 
Pred prvým použitím vášho 
nového spotrebiča ho musíte 
vybrať z obalového materiálu, 
umyť a skontrolovať.



sk Príprava

 Pre vyčistenie/vypláchnutie vyberte 
odšťavovaciu komoru, otočte ju 
a páčku uzavrite podľa obrázka È

X  G Modely s tesnením 
Tesnenie výpustu dužiny zaisťuje 
neustálu konzistenciu šťavy.

 Pri príprave šťavy alebo sorbetu 
musí byť tesnenie dobre vsadené 
do výpustu ovocnej dužiny.
 Pre vyčistenie/vypláchnutie 
vyberte odšťavovaciu komoru, 
otočte ju a vyberte tesnenie.

Príprava
W Nebezpečenstvo úrazu! 
Kým nie sú všetky prípravy 
spotrebiča hotové a všetky časti 
príslušenstva nie sú zmontované, 
nezapájajte spotrebič do sieťovej 
zástrčky.
Varovanie! 
Kým nie je tesnenie vložené na hnací 
hriadeľ, odšťavovaciu komoru nikdy 
neumiestňujte na základovú jednotku. 
Uistite sa, že aj po umiestnení 
na základovú jednotku je tesnenie riadne 
umiestnené. 
Dôležité: Pred opätovným zmontovaním 
skontrolujte, či je výpust celkom 
uzatvorený tesnením výpustu dužiny. 
X „Nastavovacia páčka/tesnenie 
výpustu dužiny“ pozrite stranu 6
Príprava na odšťavenie
X Rad obrázkov B

  Umiestnite základovú jednotku  
na stabilný a rovný povrch.

 Odšťavovaciu komoru nasaďte 
na základovú jednotku. 
Pri vkladaní musia byť otvory 
na spodnej časti odšťavovacej 
komory umiestnené priamo 
na značkách na základovej 
jednotke (pozrite . 
označenie). Odšťavovacia 
komora musí byť vyrovnaná a 
pevne nasadená na vrchnej 
časti základovej jednotky.

 Umiestnite do odšťavovacej 
komory rotačnú kefu.

 Umiestnite do rotačnej kefy 
požadované sitko (hrubé alebo 
jemné)(pozrite. označenie).

Dôležité: Pri vkladaní musia byť otvory 
a drážky na základovej jednotke umiestnené 
priamo na značkách na odšťavovacej 
komore. Sitko sa nesmie ďalej otáčať.
5. Umiestnite odšťavovaciu závitovku 

do sitka a stlačte, kým nezacvakne 
do hornej časti hnacieho hriadeľa.

6. Umiestnite na hornú časť , veko 
a otočte v smere hodinových ručičiek 
až na doraz          ;

Príprava nadstavca na sorbet
X Rad obrázkov  C

1. Umiestnite základovú jednotku 
na stabilný a rovný povrch.

2. Odšťavovaciu komoru nasaďte 
na základovú jednotku. Pri vkladaní
musia byť otvory na spodnej časti 
odšťavovacej komory umiestnené 
priamo na značkách na základovej 
jednotke (pozrite .označenie). 
Odšťavovacia komora musí byť 
vyrovnaná a pevne nasadená na vrchnej 
časti základovej jednotky.

3. Umiestnite do odšťavovacej komory 
nadstavec na sorbet (pozrite 
označenie .

Dôležité: Pri vkladaní musia byť otvory 
a drážky na základovej jednotke umiestnené 
priamo na značkách na odšťavovacej komore. 
Nadstavec na sorbet sa nesmie ďalej otáčať.
4. Umiestnite odšťavovaciu závitovku 

do nadstavca na sorbet a stlačte, 
kým nezacvakne do hornej časti 
hnacieho hriadeľa.

5. Umiestnite na hornú časť , veko
a otočte v smere hodinových ručičiek 
až na doraz ;

Príprava potravín
Dôležité: V spotrebiči spracovávajte iba 
zrelé ovocie a zeleninu. Nezrelé či 
prezreté ovocie veľmi rýchlo upchá 
odšťavovaciu závitovku a sitko.

 Odstráňte jadierka alebo semená   
       (slivky, broskyne, čerešne atď.).

Odstráňte tvrdú šupku (napr. melóny,   
       ananás, uhorky, zemiaky atď.).

Ovocie a zelenina s tenkou šupkou 
       (napr. jablká, hrušky, mrkva, reďkvičky,   
       šalát, kapustu, petržlen, špenát, hrozno,  
       jahody, zeler atď.) je potrebné iba umyť.



Použitie   sk

 Citrusové plody ošúpte 
a odstráňte bielu dužinu, šťava 
z nich tak nebude horkastá.

 Väčšie kusy ovocia a zeleniny si 
vopred nasekajte, aby sa vošli 
do plniaceho otvoru 
bez nutnosti stláčania.

Použitie
W Nebezpečenstvo úrazu!
– Používajte spotrebič iba vtedy, keď 

je plne zmontovaný!
– Nikdy spotrebič neprevádzkujte 

bez správne umiestneného veka.
– Do plniaceho otvoru nikdy nesiahajte 

holými rukami. Potraviny stláčajte 
dovnútra iba pomocou stláčadla.

Varovanie! 
Mrazené ovocie spracovávajte iba 
pomocou nadstavca na sorbet. 
Nespracovávajte ovocie, ktoré je po 
zmrazení veľmi tvrdé (napr. jahody).
Dôležité: Ak nahromadená šťava 
dosiahne rysku maxima max, ukončite 
spracovávanie a vyprázdnite 
odšťavovaciu komoru.
Odšťavovanie
X Rad obrázkov  D
1. Pripravte spotrebič podľa 

pokynov. X„Príprava 
na odšťavovanie“ pozrite stranu 

2. Umiestnite pod každý výpust 
nádobu na šťavu a ovocnú dužinu.

3. Uvoľnite tesniace viečko výpustu šťavy.
4. Posuňte nastavovaciu páčku 

na ovocnú dužinu (v závislosti od 
modelu) podľa svojich potrieb buď 
do stredu É  alebo doprava Ê

5. Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky. 
Zapnite spínač tlačidlom ON. 
Spotrebič sa zapne. Rozsvieti sa 
krúžok s LED osvetlením v závislosti 
od modelu) Rotačná kefa sa začne 
otáčať.

6. Vložte do plniaceho otvoru 
pripravené potraviny.

7. Potraviny stláčajte dovnútra iba 
pomocou stláčadla. Šťava bude 
vtekať do nádoby na pravej strane. 
Dužina vtečie do nádoby na ľavej 
strane.

8. Po skončení spracovania alebo 
pri naplnení nádoby na šťavu nastavte 
otočný spínač do pozície O
a vyčkajte, kým sa spotrebič nezastaví.

9. Uzavrite tesniace viečko výpustu 
šťavy a nádobu vyprázdnite.

Upozornenie:
– Pre získanie vyššieho množstva šťavy 

pokiaľ možno spracujte šťavnatejšie 
prísady na začiatku a na konci procesu 
(napr. pomaranče, paradajky, melón 
atď.). Tvrdé či vláknité potraviny 
spracovávajte medzi týmito prísadami.

– Potraviny vkladajte do plniaceho otvoru 
po jednom kuse.

– Pokiaľ plniaci otvor príliš preplníte, čas 
spracovania sa nezrýchli a odšťavovacia 
komora pretečie.

Príprava sorbetu 
X Rad obrázkov  E
1. Pripravte spotrebič podľa pokynov 

s pomocou nadstavca na sorbet. 
X Príprava nadstavca na sorbet“ 
pozrite stranu . 
Umiestnite pod výpust nádobu na šťavu. 
Uvoľnite tesniace viečko výpustu šťavy.

2. Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky. 
Zapnite spínač tlačidlom ON. Spotrebič 
sa zapne. Rozsvieti sa krúžok s LED 
osvetlením v závislosti od modelu).

3. Vložte do plniaceho otvoru 
mrazené potraviny.

4. Potraviny stláčajte dovnútra iba 
pomocou stláčadla. Pripravený 
sorbet vtečie do nádoby.

Spätný chod Spätný chod je navrhnutý 
na uvoľnenie potravín, ktoré zostali vnútri 
spotrebiča, pričom sa krátko spustí 
závitovkový prevod v opačnom smere.
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Nastavte otočný spínač do pozície O 
a vyčkajte, kým sa spotrebič nezastaví.

 

Nastavte otočný spínač do pozície {  



sk Čistenie

Upozornenie: A k pomocou spätného 
chodu nedôjde k uvoľneniu potravín, 
ktoré uviazli vnútri spotrebiča, vypnite 
spotrebič, odpojte ho od siete a vyčistite.
X s e ie r a pozrite u

Po použití spotrebiča
 Vyprázdnite obe nádoby a potom 
ich opäť umiestnite pod každý 
výpust šťavy a ovocnej dužiny.

 Uzavrite tesniace viečko a posuňte 
nastavovaciu páčku na ovocnú 
dužinu doprava až na doraz.

 Nalejte do plniaceho otvoru trochu 
vody (cca 100 ml) a zapnite spínač 
na ON.
Po chvíľke uvoľnite tesniace 
viečko a posuňte nastavovaciu 
páčku na ovocnú dužinu doľava až 
na doraz.
Vyčkajte, kým sa spotrebič celkom 
nezastaví.
Nastavte otočný spínač do pozície O 

     a vyčkajte, kým sa spotrebič nezastaví.

 Odporúčame vám umyť časti   
        spotrebiča ihneď po použití.

Čistenie
Spotrebič i nástroje musia byť 
po každom použití riadne očistené.

W Nebezpečenstvo úrazu 
      elektrickým prúdom!
– Pred čistením spotrebič odpojte

od prívodu elektriny.
–    Nikdy neponárajte základovú jednotku 

do tekutiny a nečistite 
ju v umývačke riadu.

– Nepoužívajte na čistenie 
spotrebiča parné čističe.

Varovanie!
– Nepoužívajte žiadne čistiace 

prostriedky obsahujúce alkohol 
alebo lieh.

– Nepoužívajte žiadne ostré ani 
kovové predmety.

– Nepoužívajte žiadne drôtenky ani 
abrazívne čistiace prostriedky.

– Jednotlivé časti neumývajte 
v umývačke riadu. 

Upozornenie:
– Po spracovaní potravín ako mrkvy môže 

dôjsť k sfarbeniu umelohmotných častí. 
Toto sfarbenie je možné odstrániť 
pomocou niekoľkých kvapiek stolového 
oleja.

– Tesnenie výpustu dužiny celkom uvoľnite.
X „Nastavovacia páčka/ tesnenie 
výpustu dužiny“ pozrite stranu 

 H nájdete zhrnutie, ako je 
možné jednotlivé časti očistiť. 
Demontáž spotrebiča 
■ Otočte vekom na značku , berte

berte zmontovanú odšťavovaciu 

 Vymontujte postupne odšťavovaciu 
 závitovku, sitko alebo nadstavec  
na sorbet a rotačnú kefu. 

Upozornenie:  Ak došlo k upchatiu 
odšťavovacej komory (napr. z dôvodu 
zvyškov ovocia), postupujte nasledovne.
X Rad obrázkov  I
1. Odšťavovacou komorou otočte 

a umiestnite pod ňu handričku.
2. Na jej spodnej časti opatrne stlačte 

hnací hriadeľ odšťavovacej 
závitovky, kým sa neuvoľní.

3. Jednotlivé časti vyberte.
Čistenie základovej jednotky

 
Utrite povrch základovej jednotky 
mäkkou, vlhkou handričkou a osušte ho.

Čistenie ďalších dielov
 Odšťavovaciu komoru, rotačnú kefu, 
sitko, nadstavec na sorbet, odšťavovaciu 
závitovku a stláčadlo očistite 
prostriedkom na umývanie riadu, mäkkou 
handričkou alebo hubkou a priloženou 
kefkou, prípadne príslušenstvo umyte 
v umývačke riadu.

 
Priložená kefka je obzvlášť vhodná 
na dôkladné čistenie výpustu šťavy 
a dužiny.
Očistite veko prostriedkom na  

 

   umývanie riadu a mäkkou hubkou   
     alebo mäkkou kefkou, potom ho  
     opláchnite pod tečúcou vodou.

Ponechajte všetky časti vyschnúť 
alebo ich osušte handričkou.

Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
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J Likvidujte obalové materiály 
ekologickým spôsobom. Tento 
spotrebič je označený v súlade 
s európskou smernicou 2012/19/EU, 
ktorá sa týka elektrických 
a elektronických spotrebičov (waste 
electrical and electronic equipment 
– WEEE). Táto smernica udáva 
rámec pre spätný odber a recykláciu 
použitých spotrebičov v celej EÚ. 
O aktuálnych spôsoboch likvidácie 
sa, prosím, informujte u svojho 
odborného predajcu.

Čo robiť v prípade poruchy? 
r Odstránenie

Spotrebič
sa po zapnutí 
neuvedie  
do prevádzky.

Spotrebič nie je pripojený 
k elektrickej sieti.

Zasuňte vidlicu sieťového 
prívodu do zásuvky.

Veko nie je správne umiestnené 
na odšťavovacej komore.

Veko správne umiestnite na 
odšťavovaciu komoru. Dbajte 
na označenie spotrebiča. Ak veko nie 
je možné uzavrieť, demontujte ho a 
znovu jednotlivé časti zmontujte. 

Spotrebič počas 
použitia 
prestane fungovať.

Do spotrebiča bolo vložené príliš 
veľké množstvo potravín alebo 
potraviny obsahujúce tvrdé 
semená/stopky.

Použite na niekoľko sekúnd spätný 
chod. X Spätný chod“ pozrite 
stranu 15

Veko nie je správne umiestnené 
na odšťavovacej komore.

Veko správne umiestnite 
na odšťavovaciu komoru.

Odšťavovaciu komoru nie 
je možné správne 
umiestniť na základovú 
jednotku.

Nastavovacia páčka na ovocnú 
dužinu nie je správne nastavená 
alebo tesnenie nie je správne 
umiestnené.

Skontrolujte nastavenie/
tesnenie  X Nastavovacia 
páčka/ tesnenie výpustu dužiny“ 
pozrite stranu 13

Šťava je príliš 
riedka alebo naopak 
hustá.

Nastavovacia páčka na ovocnú 
dužinu nie je správne nastavená 
alebo tesnenie nie je správne 
umiestnené.

Skontrolujte nastavenie/tesnenie  
X Nastavovacia páčka/ 
tesnenie výpustu dužiny“ pozrite 
stranu 13

Do spotrebiča bolo vložené príliš 
veľké množstvo potravín.

Vyhnite sa spracovávaniu prílišného 
množstva potravín naraz.

Spotrebič je pri 
prevádzke príliš hlučný.

Spotrebič nebol správne 
zmontovaný.

Spotrebič demontujte a znovu 
zmontujte podľa pokynov. X 
Príprava“ pozrite stranu 6

Pokiaľ sa vám nedarí problém vyriešiť, vždy, prosím, kontaktujte našu zákaznícku linku.

 
Na tento spotrebič sa vzťahujú záručné 
podmienky stanovené zastúpením 
v danom štáte. Podrobnosti o týchto 
podmienkach je možné získať 
u predajcu, u ktorého ste spotrebič 
kúpili. Pre reklamácie v záručnej lehote 
je nutné predložiť doklad o kúpe.

Zmeny sú vyhradené.
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Záručný list
BSH

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.
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dily@bshg.com

 
 

bosch.spotrebice@bshg.com

 
www.bosch-home.com/sk.

 
 




	Prázdná stránka



