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Informace v případě elektrických varných desek pro domácnost Symbol Hodnota Jednotka
Značka BOSCH
Model PXY875KW1E

Typ varné desky elektrická
Počet zón a/a nebo ploch na vaření 4

Technologie ohřevu (indukční zóny a plochy na vaření, sálavé zóny na 
vaření, pevné plotny) indukce

V případe kruhových zón a nebo ploch na vaření: průměr plochy 
užitečného povrchu na elektricky ohřívanou zónu na vaření, 

zaokrouhleno na nejbližších 5 mm

Flex zóna vpravo Ø 40 / 23 cm
Flex zóna vlevo Ø cm

V případě nekruhových zón a nebo ploch na vaření: délka a šířka plochy 
užitečného povrchu na elektricky ohřívanou zónu a nebo plochu na 

vaření, zaokrouhleno na nejbližších 5 mm

Vypočítaná spotřeba energie na zónu a nebo plochu na vaření na kg
Flex zóna vpravo 175,0 Wh/kg
Flex zóna vlevo 175,0 Wh/kg

Spotřeba energie varné desky vypočítaná na kg 175,0 Wh/kg
Tabulka povinných informací pro domácnost: (Ve smyslu ekodizajn Nařízení Komise č 66/2014, čl.2.3.)

40 / 23
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technik  

 

  pracovní desky z mramoru, přírodního kamene
  syntetické pracovní desky
 pracovní desky z masivního dřeva: pouze se souhlasem výrobce 
pracovní desky (lepené hrany)

 montáž jiných druhů pracovních desek: pouze se souhlasem 
výrobce pracovní desky.

 

Spotřebič může být vestavěn do následujících tepelně odolných 
a voděodolných pracovních desek:

Upozornění
 Pro vyrovnání spotřebiče nepoužívejte jednotlivé podpěry.
 Úpravy na povrchu pracovní plochy musí být prováděny 
specializovaným poskytovatelem služeb podle schématu 
vestavby. Hrana musí být čistá a přesná, aby byl okraj povrchu 
viditelný. Hrany očistěte a odmastěte odpovídajícím čisticím 
prostředkem.

Odkládací plocha: Musí disponovat tloušťkou minimálně 30 mm.
Vzdálenost mezi horní částí odkládací plochy a horní částí zásuvky 
musí činit 70 mm.

 
 

 

Upozornění: Pokud šířka vestavného otvoru činí 780 mm, použijte 
díly příslušenství dodané se spotřebičem. 

 
 
 

 
2  

 
 

 
 

 



Připevněte lepicí pásku na výstupek pracovní desky
(Obrázek 8).
 Spotřebič zasuňte rovnoměrně do vestavné niky.

 Síťový kabel neskřípněte a neveďte přes ostré rohy. 
V případě vestavby nad troubu veďte vedení na zadních 
rozích trouby k přípojné zásuvce. Vedení musí být 
nainstalováno tak, aby se nedotýkalo horkých míst varné 
desky nebo trouby.

 U dlaždicových pracovních desek: spáry utěsněte silikonovým
kaučukem.

 Dbejte na to, aby varná deska byla ve stejné výšce jako pracovní 
deska. Pokud varná deska není ve stejné výšce, nainstalujte 
přiložené výztuže a opatrně je přitáhněte. (Obrázek 9).
Upozornění: Nepoužívejte elektrické šroubováky.

  
 

O 2 .

 
 

 
 

 
O

 O

O
■ V případě, že nábytek vevnitř není širší než 750 mm, 

proveďte výřezy na postranních stěnách (Obrázek 3d). 

/10/11 
 

 
 

O
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O

 Před přilepením těsnění (Obrázek 10) proveďte odpovídající 
test funkčnosti!
Spáru utěsněte dokola vhodným, tepelně odolným silikonem
(např. Novasil® S70, Ottoseal® S70). Těsnění uhlaďte leštícím 
prostředkem doporučeným výrobcem. Řiďte se pokyny na 
silikonového produktu. Spotřebič uvádějte do provozu až po 
úplném zaschnutí silikonu (minimálně 24 hodin, podle okolní 
teploty). Vhodný silikon lze zakoupit u našeho zákaznického 
servisu.
Pozor!
Použitím nevhodného silikonu mohou vzniknout trvalé změny 
zabarvení na pracovních deskách z přírodního mramoru.

Odstraňte silikonové těsnění z celého rámu varné desky pomocí 
vhodného nářadí.
Odstraňte upínací zařízení.
Zatlačte zespodu proti varné desce a vyjměte ji.
Pozor!
Škody na spotřebiči! Nepokoušejte se vyjmout spotřebič shora 
pomocí páček.
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     Spojení bezdrátového 

Pokud varná deska není vybavená bezdrátovým 
teplotním senzorem, m žete ho dodate n  zakoupit ve 
specializované prodejn  nebo prost ednictvím našeho 
technického zákaznického servisu pod referen ním 
íslem HZ39050.

Pro spojení bezdrátového teplotního senzoru 
s ovládacím panelem postupujte následovn :

1. Zvolte základní nastavení , viz kapitola 
„Základní nastavení“ v návodu k obsluze. 
Indikátor varné desky se rozsvítí.

2. Zvolte varnou zónu, jejíž ukazatel svítí. Zazní signál.
Bliká ukazatel

3. B hem 30 sekund stiskn te symbol        na
bezdrátovém teplotním senzoru.
Za n kolik sekund se na ukazateli varné zóny
zobrazí výsledek spojení teplotního senzoru
s ovládacím panelem.

Jakmile je teplotní senzor bezchybn  spojený
s ovládacím panelem, jsou k dispozici varné funkce.
Chybné spojení v d sledku poruchy teplotního
senzoru m že mít tyto p í iny:
– Chyba v komunikaci Bluetooth.
– B hem 30 sekund po zvolení varné zóny jste

nestiskli symbol na teplotním senzoru.
– Baterie teplotního senzoru je vybitá.
Resetujte bezdrátový teplotní senzor a znovu 
prove te proces spojení.
V p ípad  nezda eného spojení kv li chyb  p enosu
prove te proces spojení znovu.
Pokud chyba spojení nadále p etrvává , kontaktujte
technický zákaznický servis.

Resetování bezdrátového teplotního senzoru

1. Po dobu cca 8–10 sekund se dotýkejte symbolu

B hem toho se t ikrát rozsvítí LED ukazatel 
teplotního senzoru. P i t etím rozsvícení LED dojde 
k resetování. V tomto okamžiku sundejte prst ze 
symbolu.
Jakmile LED zhasne, je bezdrátový teplotní senzor 
resetovaný.

2. Zopakujte proces spojení od bodu 2.

Výsledek

cz
teplotního senzoru 
s ovládacím panelem

.
 

Bezchybné spojení

Chyba spojení: na základ  chyby p enosu

Chyba spojení: na základ  chyby teplotního senzoru

. 



Teplotní senzor
HEZ39050



cs

2

Obsah
csNávod k použití

8 Použití podle určení. . . . . . . . . . . 

( Důležitá bezpečnostní
 pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 Ochrana životního prostředí . . .
Ekologická likvidace . . . . . . . . . . . . . .

g Bezdrátový teplotní senzor. . . . .  
Příprava a ošetřování bezdrátového 
teplotního senzoru . . . . . . . . . . . . . . . 
Čištění. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlášení o shodě. . . . . . . . . . . . . . . .

Produktinfo

Další informace o výrobcích, 
příslušenství, náhradních dílech 
a servisu najdete na internetu na: 
www.bosch-home.com/cz

8Použití podle určení
Použití podle určení Přečtěte si pozorně návod. 
Návod k použití a k montáži 
uschovejte pro pozdější 
potřebu nebo pro další majitele.
Po vybalení spotřebič 
zkontrolujte. Pokud došlo 
k poškození spotřebiče při 
přepravě, nesmí se používat. 
Kontaktujte technický servis 
a poškození písemně 
zdokumentujte, v opačném 
případě zaniká jakýkoli nárok 
na náhradu škody.
Tento spotřebič je určen pouze 
pro soukromé použití 
v domácnosti. Spotřebič 
používejte výhradně k přípravě 
pokrmů a nápojů. Při vaření 
musí být spotřebič pod 
dozorem. Krátkodobé vaření 
musí být neustále pod 
dozorem. Spotřebič používejte 
pouze v uzavřených 
místnostech.
Děti od 8 let a osoby 
s omezenými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo 
s nedostatkem zkušeností 
a vědomostí smějí tento 
spotřebič používat pouze pod 
dozorem nebo pokud byly 
seznámeny s bezpečným 
používáním spotřebiče 
a pochopily nebezpečí s tím 
spojená.

 an
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Děti si nesmí se spotřebičem 
hrát. Čištění a uživatelskou 
údržbu nesmí provádět děti bez 
dozoru.
Při používání varných funkcí 
musí nastavená varná zóna 
souhlasit s varnou zónou, na 
které se nachází hrnec 
s teplotním senzorem.

(Důležitá bezpečnostní 
upozornění

Důležitá bezpečnostní upozornění :Varování
Nebezpečí v důsledku 
magnetického pole! 
Bezdrátový teplotní senzor je 
magnetický. Magnetické prvky 
mohou poškodit elektronické 
implantáty, např. 
kardiostimulátory nebo 
inzulínové dávkovače. Nositelné 
elektronických implantátů by 
proto neměli nosit teplotní 
senzor v kapsách oblečení 
a s ohledem na 
kardiostimulátor nebo podobný 
lékařský přístroj dodržovat 
minimální vzdálenost 10 cm.

:Varování
Nebezpečí poranění! 
■ Baterie v bezdrátovém

teplotním senzoru se může
poškodit nebo prasknout,
když se příliš zahřeje.
Odstraňte senzor po vaření
z varné desky
a neuchovávejte ho
v blízkosti zdrojů tepla.

Nebezpečí poranění! ■ Teplotní senzor může být při
odstraňování z hrnce velmi 
horký. Při snímání používejte 
chňapku nebo utěrku.

7Ochrana životního 
prostředí

Ochrana životního prostředí Ekologická likvidace
Obal zlikvidujte v souladu s předpisy na 
ochranu životního prostředí.

Bezdrátový teplotní senzor je vybavený 
baterií. Starou baterii ekologicky 
zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen 
v souladu s evropskou 
směrnicí 2012/19/EU 
o nakládání s použitými
elektrickými a elektronickými 
zařízeními (waste electrical 
and electronic equipment - 
WEEE).
Tato směrnice stanoví jednotný 
evropský (EU) rámec pro 
zpětný odběr a recyklování 
použitých zařízení. 
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gBezdrátový teplotní 
senzor

Bezdrátový teplotní senzor Podrobné informace jsou uvedené 
v kapitole „Asistenční funkce“ v návodu 
k použití varné desky. Přečtěte si návod.

Příprava a ošetřování 
bezdrátového teplotního 
senzoru 
Příprava a ošetřování bezdrátového teplotního senzoru V této části získáte následující 
informace:

■ Nalepení silikonové lepicí pásky
■ Použití bezdrátového teplotního

senzoru
■ Výměna baterie

Teplotní senzor a silikonovou lepicí 
pásku lze zakoupit ve specializované 
prodejně nebo prostřednictvím našeho 
technického zákaznického servisu. 
Uveďte příslušné referenční číslo.

Nalepení silikonové lepicí pásky
Silikonová lepicí páska slouží 
k upevnění teplotního senzoru na 
nádobě.
Před prvním použitím hrnce s varnými 
funkcemi se musí přilepit silikonová 
lepicí páska. 
Postupujte následovně:

1. Místo přilepení na hrnci nesmí být
mastné. Hrnec umyjte, dobře osušte
a místo přilepení otřete např. lihem.

2. Sejměte ochrannou fólii ze silkonové
lepicí pásky. Pomocí dodané
šablony nalepte silikonovou lepicí
pásku v příslušné výšce na hrnec.

3. Silikonovou lepicí pásku přitlačte,
také vnitřní plochu.

Lepidlo potřebuje k řádnému vytvrzení 
1 hodinu. Nádobu během této doby 
nepoužívejte ani nečistěte.

Upozornění
■ Nádobu se silikonovou lepicí páskou

nenechávejte v mycím roztoku delší 
dobu.

■ Pokud se silikonová páska odlepí,
musí se použít nová.

Použití bezdrátového teplotního 
senzoru
Teplotní senzor připevněte na 
silikonovou lepicí pásku tak, aby se 
perfektně přizpůsobil.

Upozornění
■ Před připevněním teplotního senzoru

zajistěte, aby byla silikonová lepicí 
páska úplně suchá.

■ Nádobu umístěte tak, aby teplotní
senzor směřoval k boční vnější ploše 
varné desky. 

00577921 Sada 5 silikonových pásek

HEZ39050 Teplotní senzor a sada 5 siliko-
nových pásek
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■ Teplotní senzor nesmí směřovat
k jiné horké nádobě, aby se
zabránilo přehřátí.

■ Po skončení vaření odstraňte teplotní
senzor z hrnce. Uchovávejte ho na
čistém, bezpečném místě, a nikoli
v blízkosti zdrojů tepla.

Výměna baterie
Výměna baterie Pokud stisknete symbol na 
bezdrátovém teplotním senzoru 
a nerozsvítí se LED, je vybitá baterie.
Výměna baterie:

1. Sejměte silikonový kryt na spodní
části. Šroubovákem vyšroubujte
šrouby.

2. Stáhněte horní část. Vyjměte starou
baterii. Vložte novou baterii. Dbejte
přitom na správnou polaritu.

Pozor!
Pro odstranění baterie nepoužívejte 
předměty z kovu. Nedotýkejte se 
kontaktů.

3. Znovu do sebe nasaďte horní
a spodní část. Dbejte přitom na
správnou orientaci kontaktních
kolíků.

4. Na spodní část teplotního senzoru
znovu nasaďte silikonový kryt.

Upozornění:  Používejte pouze kvalitní 
baterie typu CR2032. Vydrží mimořádně 
dlouho.
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Čištění

Teplotní senzor
Teplotní senzor čistěte vlhkým hadrem. 
Nikdy ho nemyjte v myčce nádobí. 
Neponořujte ho do vody a nečistěte ho 
pod tekoucí vodou.
Po skončení vaření sejměte teplotní 
senzor z hrnce. Uchovávejte ho na 
čistém, bezpečném místě, například 
v obalu, nikoli v blízkosti zdrojů tepla.

Silikonová lepicí páska
Před nalepením na teplotní senzor 
očistěte a osušte. Vhodná pro myčku.

Upozornění:  Nádobu se silikonovou 
lepicí páskou nenechávejte v mycím 
roztoku delší dobu.

Okénko teplotního senzoru
Okénko senzoru musí být vždy čisté 
a suché. Postupujte následovně:

■ Pravidelně odstraňujte nečistoty
a mastnotu.

■ K čistění používejte měkký hadr
nebo vatové tyčinky a prostředek na
čištění oken.

Upozornění
■ Nepoužívejte drsné čisticí

prostředky, jako drhnoucí houbičky
a kartáčky nebo krémové čisticí
prostředky.

■ Nedotýkejte se okénka senzoru
prsty. Mohli byste ho znečistit nebo
poškrábat.

Prohlášení o shodě
Společnost Robert Bosch Hausgeräte 
GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič 
s funkcí bezdrátového teplotního 
senzoru splňuje základní požadavky 
a ostatní příslušná ustanovení směrnice 
1999/5/ES.
Podrobné prohlášení o shodě R&TTE 
najdete na internetu na 
www.bosch-home.com na stránce 
vašeho spotřebiče u položky Dodatečné 
dokumentace.

Loga a značka Bluetooth® jsou 
zaregistrované ochranné známky 
a vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, 
Inc., a jakékoli použití těchto značek 
společností Robert Bosch Hausgeräte 
GmbH je licencované. Veškeré ostatní 
značky a názvy značek jsou vlastnictví 
příslušných firem.
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1. Záruka
v  za 

jakost zpravidla od ovi.
tato  pravidly. 

k  v .
podnikateli je poskytnuta 24 , jeho 

 ( ,
; v 

v souladu s 

2. Po izovací doklad a záru ní list
 je od

i  a vystave

3. Uplatn ní záruky
z , a to opravou,

-
.

odstranit pouze is
zakoupen -li

 dispozici na www.bosch-home.com/cz.

prodl uje. se  neobnovuje.

 vydat o
o

o

a je-



4. Neoprávn nost reklamace
-

a) v rozporu s 

 apod.) 
);

b) ( prava, ),

c) nese- -
;

d)
-  police apod.) 
-
-
-

apod.)
-

y .

5. Náhradní díly
samo v 6

6. Pozáru ní servis
V

7. Rozší ená záruka nad rámec zákona
Aqua-Stop

8. Upozorn ní pro prodejce

 doklad (fakturu). 

9. Ochrana osobních údaj

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobk
y

o
o.

Ujišt ní dovozce o vydání prohlášení o shod
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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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Informácie v prípade pre domácnosť Symbol Hodnota Jednotka
BOSCH

Identifikácia modelu PXY875KW1E
Typ varnej dosky elektrická

Počet zón a/alebo plôch na vareni 4
Technológia ohrevu (indukčné zóny a plochy na varenie, sálavé zóny 

na varenie, pevné platne) indukce

V prípade kruhových zón alebo plôch na varenie: priemer plochy 
užitočného povrchu na elektricky ohrievanú zónu na varenie, 

zaokrúhlený na najbližších 5 mm

Flex zóna vľavo Ø 40 / 23 cm
Flex zóna vpravo Ø 40 / 23 cm

V prípade nekruhových zón alebo plôch na varenie: dĺžka a šírka
plochy užitočného povrchu na elektricky ohrievanú zónu alebo plochu 

na varenie, zaokrúhlené na najbližších 5 mm

Vypočítaná spotreba energie na zónu alebo plochu na varenie na kg
Flex zóna vľavo 175,0 Wh/kg
Flex zóna vpravo 175,0 Wh/kg

Spotreba energie varnej dosky vypočítaná na kg 175,0 Wh/kg
Tabuľka povinných informácii pre domácnosť: (V zmysle ekodizajn Nariadenia Komisie č 66/2014, 
čl.2.3.)
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Spotrebič sa maže zabudovať do nasledujúcich tepelne odolných 
a vodoodolných pracovných dosiek:

  pracovné dosky z mramoru, prírodného kameňa
  syntetické pracovné dosky
 pracovné dosky z masívneho dreva: iba so súhlasom výrobcu 
pracovnej dosky (lepené hrany)
montáž iných druhov pracovných dosiek: iba so súhlasom 

 

výrobcu pracovnej dosky.

Upozornenie
 Na vyrovnanie spotrebiča nepoužívajte jednotlivé podpery.
 Úpravy na povrchu pracovnej plochy musí vykonávať 
špecializovaný poskytovatel' služieb podl'a schémy 
zabudovania. Hrana musí byť čistá a presná, aby bol okraj 
povrchu viditel'ný. Hrany očistite a odmastite zodpovedajúcim 
čistiacim prostriedkom.

Odkladacia plocha: Musí disponovať hrúbkou minimálne 30 mm. 
Vzdialenosť medzi hornou časťou odkladacej plochy a hornou 
časťou zásuvky musí byť 70 mm.

 
  

 
 

     

Upozornenie: Pokiaľ má šírka vstavaného otvoru 780 mm, použite 
diely príslušenstva dodané so spotrebičom. 
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(Obrázok 12)

 Pripevnite lepiacu pásku na výstupok pracovnej dosky
(Obrázok 8).

 Spotrebič zasuňte rovnomerne do niky na zabudovanie.
 Sieťový kábel nepriškripnite a neveďte cez ostré rohy.
V prípade zabudovania nad rúru veďte vedenie na zadných 
rohoch rúry k prípojnej zásuvke. Vedenie musí byť 
nainštalované tak, aby sa nedotýkalo horúcich miest varnej 
dosky alebo rúry.

 Pri dlaždicových pracovných doskách: škáry utesnite 
silikónovým kaučukom.

 Dbajte na to, aby varná doska bola v rovnakej výške ako 
pracovná doska. Pokial' varná doska nie je v rovnakej výške, 
nainštalujte priložené výstuže a opatrne
ich pritiahnite (Obrázok 9).
Upozornenie: Nepoužívajte elektrické skrutkovače.

■ V prípade, že nábytok vnútri nie je širší ako 750 mm, 
urobte výrezy na postranných stenách (Obrázok 3d). 
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 Pred prilepením tesnenia (Obrázok 10) vykonajte 
zodpovedajúci test funkčnosti!
Škáru utesnite dookola vhodným, tepelne odolným silikónom 
(napr. Novasil® S70, Ottoseal® S70). Tesnenie uhlaďte leštiacim 
prostriedkom odporúčaným výrobcom. Riaďte sa pokynmi na 
silikónovom produkte. Spotrebič uvádzajte do prevádzky až po 
úplnom zaschnutí silikónu (minimálne
24 hodín, podl'a okolitej teploty). Vhodný silikón je možné 
zakúpiť v našom zákazníckom servise.
Pozor!
Použitím nevhodného silikónu mažu vzniknúť trvalé zmeny 
zafarbenia na pracovných doskách z prírodného mramoru.

Odstráňte silikónové tesnenie z celého rámu varnej dosky 
pomocou vhodného náradia.
Odstráňte upínacie zariadenie.
Zatlačte zospodu proti varnej doske a vyberte ju.

11 
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Hne  ako bude teplotný senzor bezchybne
prepojený s ovládacím panelom, funkcie varenia
budú k dispozícii.
Chyba spojenia následkom poruchy teplotného
senzora sa môže vyskytnú  z nasledovných
dôvodov:
– Chyba komunikácie prostredníctvom Bluetooth.
– Symbol na teplotnom senzore nebol stla ený

30 sekúnd po výbere varnej zóny.
– Batéria teplotného senzora je vybitá.
Bezkáblový teplotný senzor resetujte a zopakujte 
proces prepojenia.
Pri chybnom prepojení následkom chyby pri prenose
zopakujte proces prepojenia.
Ak je prepojenie aj napriek tomu na alej chybné , 
obrá te sa na technický zákaznícky servis.

Resetovanie bezkáblového teplotného 
senzora

1. Dotýkajte sa symbolu          cca 8 – 10 sekúnd.
Po as toho zasvieti trikrát LED indikátor teplotného
senzora. Pri tre om rozsvietení LED sa spustí 
resetovanie. V tomto momente dajte prst dolu
zo symbolu.
Ke  LED zhasne, bezkáblový teplotný senzor je 
resetovaný.

2. Zopakujte proces prepojenia od bodu 2.

 Prepojenie bezkáblového 
teplotného senzora 
s ovládacím panelom

Ak váš varný panel nedisponuje bezkáblovým teplotným 
senzorom, môžete si ho dokúpi  v špecializovanej 
predajni alebo prostredníctvom nášho technického 
zákazníckeho servisu pri uvedení referen ného ísla 
HZ39050.
Na prepojenie bezkáblového teplotného senzora 
s ovládacím panelom postupujte nasledovne:

1. Zvo te základné nastavenie , pozri kapitolu 
„Základné nastavenia“ v návode na používanie. 
Indikátor varné dosky sa rozsvieti.

2. Vyberte si varnú zónu, ktorej indikátor sa rozsvieti.
Zaznie zvukový signál. Bliká indikátor 

3. Po as 30 sekúnd zatla te na symbol 
bezkáblovom teplotnom senzore.

Po nieko kých sekundách sa na indikátore varnej 
zóny zobrazí výsledok prepojenia teplotného senzora 
s ovládacím panelom.

Výsledok

 

.
 

Bezchybné prepojenie

Chybné prepojenie z dôvodu chyby pri prenose.

Chybné prepojenie: z dôvodu chyby teplotného senzora.



Teplotný senzor 
HEZ39050
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Ďalšie informácie o výrobkoch, 
príslušenstve, náhradných dieloch 
a servise nájdete na internete na: 
www.bosch-home.com/sk

8Použitie k určenému 
účelu

Použitie k určenému účelu Návod si starostlivo prečítajte. 
Návod na používanie 
a montážny návod si odložte na 
neskoršie použitie alebo pre 
nasledujúcich vlastníkov 
spotrebiča.
Po vybalení spotrebič 
preskúšajte. Ak by sa spotrebič 
poškodil pri preprave, nesmie 
sa používať. Informujte o tom 
technický zákaznícky servis 
a škodu písomne 
zdokumentujte, v opačnom 
prípade strácate akýkoľvek 
nárok na náhradu škody.
Tento spotrebič je určený len 
na používanie v domácnosti. 
Spotrebič používajte len na 
prípravu jedál a nápojov. Na 
postup varenia sa musí 
dohliadať. Na krátkodobý 
postup varenia sa musí 
nepretržite dohliadať. Spotrebič 
používajte iba v uzavretých 
priestoroch.
Deti od 8 rokov a osoby so 
zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo duševnými 
schopnosťami, nedostatkom 
skúsenosti či vedomostí môžu 
tento spotrebič používať len 
pod dozorom alebo po poučení 
o bezpečnom používaní
spotrebiča 

2

3

3

3

4

4
6
6
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a o nebezpečenstvách, ktoré 
pri jeho používaní vznikajú.
Nikdy nedovoľte deťom, aby sa 
hrali so spotrebičom. Čistenie 
a používateľskú údržbu nesmú 
vykonávať deti bez dozoru.
Pri použití funkcií varenia sa 
musí nastavená varná zóna 
zhodovať s varnou zónou, na 
ktorej sa nachádza hrniec so 
senzorom teploty.

(Dôležité bezpečnostné 
pokyny

Dôležité bezpečnostné pokyny :Varovanie
Nebezpečenstvo účinkom 
magnetizmu! 
Bezkáblový senzor teploty je 
magnetický. Magnetické prvky 
môžu poškodiť elektronické 
implantáty, ako je napríklad 
kardiostimulátor alebo 
inzulínové pumpy. Osoby, ktoré 
na tele nosia elektronické 
implantáty by preto nemali nosiť 
senzor teploty so sebou vo 
vreckách svojho odevu a od 
kardiostimulátora alebo 
podobného medicínskeho 
zariadenia by mali dodržať 
minimálnu vzdialenosť 10 cm.

:Varovanie
Nebezpečenstvo poranenia! 
■ Batéria v bezkáblovom

senzore teploty sa môže
poškodiť alebo môže dôjsť
k jej roztrhnutiu v prípade, že
je príliš horúca. Senzor po
varení odoberte z varného
panela a neskladujte ho
v blízkosti zdrojov tepla.

Nebezpečenstvo poranenia! ■ Senzor teploty môže byť pri
odstraňovaní z hrnca na 
varenie veľmi horúci. Na 
odobratie použite kuchynskú 
rukavicu alebo kuchynskú 
utierku.

7Ochrana životného 
prostredia

Ochrana životného prostredia Likvidácia v súlade 
s predpismi na ochranou 
životného prostredia
Obal zlikvidujte v súlade s predpismi na 
ochranu životného prostredia.

Bezkáblový senzor teploty je vybavený 
batériou. Vybitú batériu zlikvidujte 
ekologickým spôsobom.

Tento spotrebič je označený v 
súlade s európskou smernicou 
2012/19/EÚ o nakladaní s 
použitými elektrickými a 
elektronickými zariadeniami 
(waste electrical and electronic 
equipment - WEEE).
Táto smernica stanoví jednotný 
európsky (EU) rámec pre 
spätný odber a recyklovanie 
použitých zariadení. 
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gBezkáblový teplotný 
senzor

Bezkáblový teplotný senzor Podrobné informácie nájdete v kapitole 
„Funkcie asistencie pri varení“ v návode 
na používanie varného panela. 
Prečítajte si návod.

Príprava a starostlivosť 
o bezkáblový senzor teploty
Príprava a starostlivosť o bezkáblový senzor teploty V tomto odseku získate informácie 
o týchto úkonoch:

■ Nalepenie silikónovej izolácie
■ Použitie bezkáblového senzora

teploty
■ Výmena batérie

Senzor teploty a silikónovú izoláciu 
získate v špecializovanom obchode 
a prostredníctvom nášho technického 
zákazníckeho servisu. Vždy uveďte 
príslušné referenčné číslo.

Nalepenie silikónovej izolácie
Silikónová izolácia fixuje senzor teploty 
na riade na varenie.
Ak sa hrniec na varenie používa 
s funkciami na varenie prvýkrát, je 
potrebné upevniť silikónovú izoláciu. 
Postupujte takto:

1. Miesto lepenia na hrnci musí byť
zbavené mastnoty. Hrniec očistite,
dobre ho osušte a miesto lepenia
potrite napríklad liehom.

2. Odstráňte ochrannú fóliu zo
silikónovej izolácie. Pomocou
dodanej šablóny nalepte silikónovú
izoláciu v zodpovedajúcej výške na
hrniec.

3. Pritlačte silikónovú izoláciu a aj
vnútornú plochu.

Lepidlo potrebuje na správne 
vytvrdnutie 1 hodinu. Riad na varenie 
počas toho nepoužívajte ani nečistite.

Upozornenia
■ Riad so silikónovou izoláciou

nedávajte na dlhší čas do
umývacieho roztoku.

■ Ak by sa silikónová izolácia uvoľnila,
je potrebné použiť novú.

Použitie bezkáblového senzora teploty
Senzor teploty umiestnite na silikónový 
prvok tak, aby sa perfektne prispôsobil.

Upozornenia
■ Zabezpečte, aby bol silikónový prvok

úplne suchý, kým sa naň založí
senzor teploty.

■ Riad na varenie postavte tak, aby
senzor teploty smeroval k bočnej
vonkajšej ploche varného panela.

00577921 Súprava s 5 ks silikónovej izolá-
cie

HEZ39050 Senzor teploty a súprava s 5 ks 
silikónovej izolácie
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■ Senzor teploty nesmie byť
nasmerovaný na iný horúci riad na
varenie, aby sa zabránilo jeho
prehriatiu.

■ Po varení odstráňte senzor teploty
z hrnca. Odložte ho na čistom,
bezpečnom mieste, a nie v blízkosti
zdrojov tepla.

Výmena batérie
Výmena batérie Ak bol stlačený symbol na bezkáblovom 
senzore teploty a nerozsvietila sa 
LED-dióda, je batéria vybitá.
Výmena batérie:

1. Odoberte silikónový kryt zo spodnej
časti obalu. Vyskrutkujte skrutky
použitím skrutkovača.

2. Stiahnite hornú časť obalu.
Odstráňte starú batériu. Zasuňte
novú batériu. Pritom dbajte na
dodržanie pólov.

Pozor!
Na odstránenie batérie nepoužívajte 
žiadne predmety z kovu. Nedotýkajte 
sa kontaktov.

3. Hornú časť obalu a dolnú časť obalu
opäť zasuňte dohromady. Pritom
dbajte na správne nasmerovanie
kolíkov kontaktov.

4. Silikónový kryt opäť pripevnite na
dolnej časti obalu senzora teploty.

Upozornenie:  Používajte len kvalitné 
batérie typu CR2032. Tieto batérie majú 
mimoriadne dlhú životnosť.
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Čistenie

Senzor teploty
Senzor teploty vyčistite pomocou vlhkej 
handry. Nikdy ho neumývajte 
v umývačke riadu. Neponárajte ho do 
vody a nečistite ho pod tečúcou vodou.
Senzor teploty po varení odstráňte 
z hrnca na varenie. Odložte ho na 
čistom, bezpečnom mieste, napríklad 
v obale a nie v blízkosti zdrojov tepla.

Silikónová izolácia
Pred umiestnením na teplotnom 
senzore ju vyčistite a vysušte. Vhodná 
na čistenie v umývačke riadu.

Upozornenie:  Riad so silikónovou 
izoláciou nedávajte na dlhší čas do 
umývacieho roztoku.

Okienko senzora teploty
Okienko senzora musí byť vždy čisté 
a suché. Postupujte takto:

■ Nečistoty a vystreknutý tuk
pravidelne odstraňujte.

■ Na vyčistenie použite mäkkú
handričku alebo vatovú tyčinku
a prostriedok na čistenie okien.

Upozornenia
■ Nepoužívajte žiadne čistiace

prostriedky spôsobujúce škrabance, 
ako sú abrazívne špongie a kefy 
alebo čistiaca emulzia.

■ Okienka na senzore sa nedotýkajte
prstami. Mohlo by dôjsť k jeho 
znečisteniu alebo poškriabaniu.

Vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Robert Bosch Hausgeräte 
GmbH týmto vyhlasuje, že spotrebič 
s funkciou bezkáblového senzora 
teploty zodpovedá základným 
požiadavkám a ostatným príslušným 
nariadeniam smernice 1999/5/ES.
Podrobné vyhlásenie o zhode R&TTE 
nájdete na internetovej adrese 
www.bosch-home.com na produktovej 
stránke vášho spotrebiča, pri 
doplnkových dokumentoch.

Logá a značka Bluetooth® sú 
zaregistrovanými ochrannými známkami 
a vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. 
a akékoľvek použitie týchto značiek 
spoločnosťou Robert Bosch Hausgeräte 
GmbH podlieha licencii. Všetky ostatné 
značky a ochranné známky sú 
vlastníctvom príslušných firiem.
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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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