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Návod k použití si uschovejte. Při předávání vysavače 
další osobě nezapomeňte předat také návod 
k použití. 

Tento spotřebič je určený pouze k použití 
v domácnosti. Tento spotřebič je určen k použití 
v nejvyšší povolené nadmořské výšce 2000 m. 
Vysavač používejte výhradně podle pokynů uvedených 
v tomto návodu k použití.

Aby nedocházelo ke zraněním a škodám, vysavač nesmí 
být používán:

k vysávání osob nebo zvířat.
k vysávání:
− zdraví škodlivých, horkých nebo žhavých předmětů
   nebo předmětů s ostrými hranami.
− vlhkých nebo tekutých látek.
− vysoce hořlavých nebo výbušných látek a plynů. 
− popela, sazí z kamen a systému centrálního 

vytápění.
− tonerového prachu z tiskáren a kopírek.

Náhradní díly, příslušenství 
a sáčky na prach
Naše originální náhradní díly a příslušenství, 
zvláštní příslušenství stejně jako originální sáčky na 
prach jsou navrženy tak, aby fungovaly s prvky 
a požadavky našich vysavačů. Doporučujeme vám 
tedy používat pouze originální náhradní díly 
a příslušenství, zvláštní příslušenství a originální 
sáčky na prach. Tím svému vysavači zajistíte 
dlouhou životnost a kvalitní výkon po celou dobu.

! Upozornění: Použití nevhodných nebo méně kvalitních 
náhradních dílů, příslušenství, zvláštního příslušenství 
a sáčků na prach může vést k poškození vysavače, na 
které se nevztahuje naše záruka, pokud k takovému 
poškození dojde přímo důsledkem použití uvedených 
produktů.

Bezpečnostní pokyny

Tento vysavač odpovídá 
uznávaným technickým  
normám a příslušným  
bezpečnostním předpisům.

Děti starší 8 let a osoby se
sníženými fyzickými, smyslo-
vými nebo mentálními
schopnostmi nebo osoby

s nedostatkem zkušeností 
nebo vědomostí smí  

dohledem odpovědné osoby 
a nebo pokud byly poučeny 
a pochopily rizika, která
z použití mohou vyplývat.
Děti si se spotřebičem nesmí
hrát.
Čištění a uživatelskou údržbu
nesmí provádět děti bez
dozoru.
Obalový materiál je třeba až
do jeho likvidace uchovávat
mimo dosah dětí.
=> Nebezpečí udušení.

Správné použití

Vysavač zapojujte a uvádějte do provozu jen v souladu 
s údaji na typovém štítku.
Nikdy nevysávejte bez sáčku nebo zásobníku na prach, 
ochranného filtru motoru nebo výfukového filtru. 
=> Může to způsobit poškození vysavače!
Při vysávání s hubicí a sací trubkou se vždy vyhýbejte 
okolí hlavy. => Hrozí nebezpečí úrazu!
Při vysávání schodů musí být vysavač vždy umístěn 
níže než jeho uživatel.
K přenášení nebo přepravě vysavače nepoužívejte
síťový přívodní kabel ani hadici.
Pokud je přívodní kabel tohoto spotřebiče
poškozen, musí být z bezpečnostních důvodů
vyměněn výrobcem nebo jeho zákaznickým
servisem či podobně kvalifikovaným technikem.
Při používání vysavače po dobu delší než 30 minut 
síťový kabel zcela vytáhněte.
Chcete-li spotřebič odpojit ze sítě, netahejte za 
přívodní kabel, nýbrž jen za síťovou zástrčku.
Přívodní kabel netahejte přes ostré hrany a dávejte 
pozor, aby se nezachytil.
Pokud se přívodní kabel automaticky navíjí, 
zabezpečte, aby jeho zástrčka nemohla zasáhnout 
žádnou osobu, zvířata ani věci.
=>Přívodní kabel při navíjení přidržte za zástrčku.
Před jakoukoliv prací na vysavači vytáhněte vidlici 
síťového kabelu ze zásuvky.
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Poškozený vysavač neuvádějte do provozu. Pokud 
se na něm vyskytne nějaká závada, vytáhněte vidlici 
síťového kabelu ze zásuvky.
Z bezpečnostních důvodů smí opravy vysavače 
a výměnu náhradních dílů provádět pouze 
autorizovaný servis.
Chraňte vysavač před vnějšími povětrnostními vlivy, 
před vlhkostí a zdroji tepla.
Na filtry (sáček na prach, ochranný filtr motoru, 
výfukový filtr atd.) nedávejte žádné hořlavé látky 
nebo látky s obsahem alkoholu.
Vysavač není vhodný pro použití na staveništi.
=>

 
Vysávání stavební suti může způsobit poškození 

spotřebiče.
Pokud nevysáváte, vysavač vypněte a vytáhněte
síťovou zástrčku ze zásuvky.
U starých spotřebičů ihned zajistěte, aby se nedaly 
nadále používat. Poté je odevzdejte k řádné likvidaci.

! Upozornění
Síťová zásuvka musí být jištěna pojistkou alespoň
16 A. Jestliže při zapnutí spotřebiče vypadne
pojistka, problém může být způsoben tím, že jsou
na stejný elektrický obvod současně připojeny jiné
elektrospotřebiče s vysokým jmenovitým příkonem.
Vypadnutí pojistky zabráníte tak, že před zapnutím
vysavače nejdříve nastavíte nejnižší stupeň výkonu
a až poté výkon zvýšíte.

Pokyny k likvidaci
Obalový materiál
Obal chrání vysavač před poškozením během 
přepravy. Skládá se z ekologických materiálů, je 
proto recyklovatelný. Nepotřebné obalové materiály 
odevzdejte k recyklaci do recyklačního střediska/
sběrného dvora.

Starý spotřebič
Staré spotřebiče obsahují často ještě cenné
materiály. Proto svůj vysloužilý spotřebič
odevzdejte vašemu prodejci, resp. do recyklačního
střediska k recyklaci. O aktuálních způsobech
likvidace se informujte u vašeho prodejce nebo na
obci.

Likvidace filtrů a sáčků na prach
Filtry a sáčky na prach jsou zhotoveny z ekologic-
kých materiálů. Jestliže neobsahují žádné látky,
které jsou pro zbytkový komunální odpad
zakázány, mohou být zlikvidovány jako běžný
zbytkový komunální odpad z domácnosti.

Všeobecné informace
Příslušenství
Vaše příslušenství (hubice, sací trubka atd.) se 
možná zdá být odlišné, ale funguje stejně jako 
příslušenství uvedené na obrázku v tomto návodu 
k použití.

Symboly
K vysávání čalouněného nábytku, polštářů 
a závěsů

 K vysávání koberců

         K vysávání tvrdých podlah

Upozornění na energetickém štítku
Tento vysavač je určen pro obecné používání 
s univerzální hubicí.
K dosažení deklarované energetické účinnosti a výkonu 
při čištění koberců, používejte prosím vyměnitelné 
univerzální hubice.
K dosažení deklarované energetické účinnosti a výkonu 
při čištění tvrdých podlah se štěrbinami a prasklinami 
používejte hubici na tvrdé podlahy bez nacvakávacího 
kartáče.
Tyto výpočty jsou založeny na pokynech obsažených 
v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 665/2013 ze 3. 5. 2013, kterým se doplňuje směrnice 
2010/30/EU.
Není-li uvedeno jinak, veškeré postupy vztahující se 
k tomuto návodu k použití byly provedeny v souladu se 
směrnicí EN 60312*1:2017*.

*Servisní test motoru je proveden s prázdným
zásobníkem na prach, přičemž u testů s poloviční
náplní zásobníku na prach se uvedená životnost
zvyšuje o 10 %.



cz

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou 
směrnicí 2012/19/EU o elektrických a elektronických 
spotřebičích (waste electrical and electronic 
equipment - WEEE).
Směrnice stanovuje rámec pro zpětný odběr a recyklaci 
starých spotřebičů, platný pro celou EU. 
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Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí 
Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546 

Email: opravy@bshg.com

 
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách www.bosch-home.com/cz. 

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555

Email: bosch.spotrebice@bshg.com
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Použitie podľa určenia

spotrebič
 

na  

 

Aby nedochádzalo ku zraneniam a škodám, vysávač 
nesmie byť používaný: 

n  
n
- z  
 

.

Naše originálne náhradné diely a príslušenstvo, zvláštne 
príslušenstvo rovnako ako originálne vrecká na prach sú 
navrhnuté tak, aby fungovali s prvkami a požiadavkami 
našich vysávačov. Odporúčame vám teda používať iba 
originálne náhradné diely a príslušenstvo, zvláštne 
príslušenstvo a originálne vrecká na prach. Tým svojmu 
vysávaču zaistíte dlhú životnosť a kvalitný výkon po celú 
dobu.

! Upozornenie:
Použitie nevhodných alebo menej kvalitných 
náhradných dielov, príslušenstva, zvláštneho 
príslušenstva a vreciek na prach môže viesť 
k poškodeniu vysávača, na ktoré sa nevzťahuje 
naša záruka, ak k takémuto poškodeniu dôjde 
priamym dôsledkom použitia uvedených 
produktov.

Bezpečnostné pokyny
 

 
 

 

 s nedostatkom

sk skúseností alebo vedomostí 
smú spotřebič používať len 
pod dohľadom zodpovednej 
osoby, alebo ak boli poučené 
a pochopili rizika, ktoré 
z použitia môžu vyplývať. 

 
 

 
 

 
é  

=> 

Správne použitie
 

typovom  
zásobníka  

výfukového  
=>  

rúrkou  

=>  
 

 
 

 
 

 
zákazníckym servisom  

kvalifikovaným technikom. 
 

 
 

 
 

 
navíja automaticky  

 
 

=>  
 

 

- v .
- v

.
- p

.
- t

Náhradné diely, príslušenstvo 
a vrecká na prach
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! Upozornenie 
 A.  
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Pokyny na likvidáciu
Obalový materiál

Starý spotrebič 
 

Svoj nepotrebný spotrebič preto 
odovzdajte vášmu  

 
 

ci

Likvidácia filtrov a vreciek na prach 
 na prach  

ktoré sú 
zakázané pre zvyškový komunálny odpad

komunálny 

Symboly

 

 tvrdých podláh

 

Upozornenie na energetickom štítku

na  
s univerzálnou hubicou.  
Na  

, 
 

Na dosiahnutie deklarovanej energetickej účinnosti
a výkonu pri čistení tvrdých podláh s štrbinami
a prasklinami používajte hubicu na tvrdé podlahy
bez nacvakávacie kefy.
Tieto výpočty sú založené na pokynoch obsiahnutých  
v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EÚ) 
č. 665/2013 z 3. 5. 2013, ktorými sa dopĺňa smernica    
2010/30/EÚ.  
Ak nie je uvedené inak, všetky postupy vzťahujúce sa 
k tomuto návodu na použitie boli vykonané   
v súlade so smernicou EN 60312·1:2017*. 

ym 
zásobníkom na prach pri ch  

zásobníka na prach  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
výfukový  

 
na  

 
 

 
 

 
ihneď zaistite ich nefunkčnosť  

Všeobecné informácie

Príslušenstvo
Vaše príslušenstvo (hubica, sací rúrka apod.) môzu 
vyzerať inak, než je uvedené na ilustrácii v tomto 
návode na použitie, ale funguje rovnoakým spôsobom.
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Záručný list
firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

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.

ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV BOSCH

H

Servisné stredisko Ulica Mesto Telefón E-mail + web

Peter Špik Partizánska 14
Bardejov 
085 01

054/474 62 27
0903 527 102

spikservis@gates.sk
www.spikelektro.sk

Martin Ščasný, servis domácich 
spotrebičov

Hnilecká 11
Bratislava 
821 06

02/38 10 33 55
0918 996 988

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

Martin Ščasný, servis domácich 
spotrebičov

Trhová 36
Bratislava 
841 02

02/38 10 33 55
0918 522 734

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

TECHNO SERVIS BRATISLAVA 
spol. s r. o.

Kopčianska 8, 10
Bratislava 
851 01

02/64 46 36 43
0907 778 406

technoservis@nextra.sk
www.technoservis.sk

Viva elektroservis, s. r. o. Mýtna 17
Bratislava 
811 07

02/45 95 88 55
0905 722 111

servis@vivaservis.sk
www.vivaservis.sk

LASER Komárno spol. s r. o. Mesačná 20
Komárno
945 01

035/770 26 88
0915 222 454

servis@laser-kn.sk
www.laser-kn.sk

Ing. Ľubor Kolesár Kubis Thurzova 12
Košice
040 01

055/622 14 77
0905 894 769

kubisservis@mail.t-com.sk

ELEKTROSERVIS VALTIM Ul. Obrancov mieru 9
Michalovce
071 01

056/642 32 90
0903 855 309

valiskalubomir@stonline.sk

EXPRES servis Anna Elmanová Spojovacia 7
Nitra
949 01

037/652 45 97
0903 524 108

expresservis@naex.sk

Domoss Technika a. s. Žilinská 47
Piešťany
920 01

033/774 48 10
033/774 24 17

servis@domoss.sk
www.domoss.sk

TATRACHLAD POPRAD s. r. o. Továrenská ul. č. 3
Poprad
058 01

052/772 20 23
0903 906 828

tatrachlad@tatrachlad.sk
www.tatrachlad.sk

BARAN servis – Baran Luboš Švábska 6695/57A
Prešov
080 05

051/772 14 39
0905 904 572

baranservis@mail.t-com.sk
www.baranservis.sk

ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter V. Clementisa 6
Prievidza
971 01

046/548 57 78
0905 264 822

pavlicek.elektroservis@stonline.sk
www.peterpavlicek-elektroservis.sk

N.B.ELEKTROCENTRUM B. Bartóka 24
Rimavská Sobota
979 01

047/581 18 77
0905 664 258

nbelektrocentrum@stonline.sk

Elpra spol. s r. o. Liptovská Lužná 496
Ružomberok
034 72

044/439 64 13
0905 577 817

elpra@speednet.sk

BSC – servis centrum spol. s r. o. Hlavná ul. č. 5
Sučany
038 52

043/400 34 24
0902 272 727

bsc@bsc-serviscentrum.sk
www.bsc-serviscentrum.sk

Jozef Rožník Žabinská 325
Trenčín
911 05

0903 702 458
roznik@bshservis.sk
www.bshservis.sk

STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS Hviezdoslavova 34
Zvolen
960 01

045/540 07 98
0905 259 983

stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk

M-SERVIS Mareš Jaroslav Komenského 38
Žilina
010 01

041/564 06 27
mservis@zoznam.sk
www.m-servis.sk



Vážený zákazník,
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. 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. 264/1999 Z. z. 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.

Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode



Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Príjem opráv:
Tel.: +421 244 450 808 

Email: opravy@bshg.com

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov: 
Tel.: +421 244 452 041
Email: dily@bshg.com

Zákaznícke poradenstvo:
Tel.: +421 244 452 041

Email: bosch.spotrebice@bshg.com

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových 
stránkach www.bosch-home.com/sk.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online 
formulára.

Dodávateľ:
BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
Radlická 350

158 00 Praha 5

HUBKOVA
Lístek s poznámkou
Marked nastavil HUBKOVA
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