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Návod k použití si uschovejte.
Při předávání vysavače dalším osobám jim předejte 
prosím také návod k použití.

Použití podle určení
Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití 
v domácnosti. Tento spotřebič je určený pro použití v ma-
ximální nadmořské výšce 2 000 m.

Aby nedošlo k poranění osob a poškození vysavače, 
nesmí se vysavač používat k:

 � vysávání osob nebo zvířat,
 � vysávání:

 − zdraví škodlivých látek, materiálů s ostrými hrana-
mi, horkých nebo žhavých látek,

 − vlhkých nebo tekutých látek,
 − snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů,
 − popela, sazí z kachlových kamen a centrálního 
topení,

 − prachu z toneru z tiskáren a kopírek.

Náhradní díly, příslušenství

Naše originální náhradní díly, originální příslušenství 
a zvláštní příslušenství jsou přizpůsobené vlastnos-
tem a požadavkům našich vysavačů. Doporučujeme 
proto používat výhradně naše originální náhradní díly, 
originální příslušenství a zvláštní příslušenství. Tak 
můžete zajistit dlouhou životnost a trvale vysokou kvali-
tu čisticího výkonu vysavače.

! Upozornění:
  Používání neodpovídajících nebo méně kvalit-

ních náhradních dílů, příslušenství/zvláštního 
příslušenství může způsobit poškození vysavače, 
na které se nevztahuje záruka, pokud bylo toto 
poškození způsobené právě použitím takovýchto 
výrobků.

Bezpečnostní pokyny

Tento vysavač odpovídá uzná-
vaným technickým pravidlům 
a příslušným bezpečnostním 
předpisům.

 � Tento spotřebič mohou používat 
děti starší 8 let a osoby s omezený-
mi fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi nebo 
s nedostatečnými zkušenostmi 
a/nebo vědomostmi, pokud jsou 
pod dohledem nebo byly 

 � poučeny o bezpečném používání 
spotřebiče a pochopily z toho 
vyplývající nebezpečí.

 � Děti si nesmí se spotřebičem 
hrát, ani když je zavěšený na 
držáku na stěnu.

 � Čištění a údržbu spotřebiče nes-
mí provádět děti bez dozoru.

 � Obalový materiál a fólie uchová-
vejte mimo dosah malých dětí 
a řádně je zlikvidujte.

>= Hrozí nebezpečí udušení!

Správné používání spotřebiče
 � Pro nabíjení používejte pouze nabíjecí kabel, který je 
součástí dodávky, resp. originální rychlonabíječku.

 � Nabíjecí kabel a rychlonabíječku připojujte a uvádějte 
do provozu jen podle údajů na typovém štítku.

 � Spotřebič skladujte a nabíjejte pouze ve vnitřních 
prostorech.

 � Nevystavujte spotřebič teplotám pod 0 °C a nad 45 °C.
 � Nikdy nevysávejte bez nádoby na prach a ochranného 
filtru motoru. 
>= Spotřebič se může poškodit!

 � Při vysávání s hubicí a sací trubkou se vyhýbejte okolí 
hlavy. => Hrozí nebezpečí poranění!

 � Poškozený nabíjecí kabel nepoužívejte a vyměňte ho 
za originální nabíjecí kabel.

 � Při odpojování nabíjecího kabelu z elektrické sítě neta-
hejte za kabel, nýbrž za síťovou zástrčku.

 � Nabíjecí kabel neveďte přes ostré hrany a neskřípněte 
ho.

 � Před prováděním veškerých prací na vysavači 
spotřebič vypněte, resp. odpojte od nabíjecího kabelu 
a ze sítě.

 � Poškozený vysavač nepoužívejte.
 � Pokud se vyskytne porucha, spotřebič vypněte, resp. 
odpojte od nabíjecího kabelu a ze sítě.

 � Aby nedošlo k ohrožení, smí opravy a výměnu náhrad-
ních dílů u vysavače provádět pouze autorizovaný zá-
kaznický servis.

 � V následujících případech je nutné spotřebič okamžitě 
přestat používat a obrátit se na zákaznický servis:
 − pokud jste omylem nasáli kapalinu nebo se kapalina 
dostala dovnitř do spotřebiče,

 − pokud spotřebič spadl a je poškozený.
 � Chraňte vysavač před povětrnostními vlivy, vlhkem 
a zdroji tepla.

 � Na filtry (filtr motoru, výstupní filtr atd.) nepokládejte 
hořlavé látky ani látky s obsahem alkoholu.
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 � Vysavač není vhodný pro provoz na stavbě.  
=>Vysávání stavební suti může způsobit poškození 
spotřebiče.

 � Když nevysáváte, spotřebič vypněte. 
 � Vysavač nemůže samostatně stát. Zabraňte převrhnutí 
spotřebiče. Neopírejte vysavač o stěny ani hrany stolů.

 � Obal chrání vysavač před poškozením při přepravě. 
Proto doporučujeme obal uschovat pro případnou 
přepravu. 

 � Dbejte na to, aby se do blízkosti otvorů nebo pohy-
blivých dílů, jako např. kartáčového válce, nedostaly 
vlasy, volný oděv, prsty nebo jiné části těla. Ani hadici, 
ani trubku nebo hubice nemiřte proti očím nebo uším 
a nic z toho nedávejte do pusy.

Lithium-iontové akumulátory
 � Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny 
a upozornění. 
>= Nedodržování bezpečnostních pokynů 

a upozornění může způsobit úraz elektrickým 
proudem, požár a/nebo těžká poranění.

 � Uschovejte všechny bezpečnostní pokyny a upozornění 
pro budoucí použití.

 � Tyto bezpečnostní pokyny platí pouze pro lithium-ion-
tové akumulátory Bosch! Pro tento spotřebič nejsou 
vhodné akumulátory série „Power for ALL“.

 � Akumulátor neotvírejte. 
>= Hrozí nebezpečí zkratu.

 � Chraňte akumulátor před teplem, např. také před 
dlouhodobým slunečním zářením, ohněm, vodou 
a vlhkostí.
>= Hrozí nebezpečí výbuchu.

 � Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mo-
hou unikat výpary. Zajistěte přívod čerstvého vzduchu 
a při potížích vyhledejte lékaře.
>= Výpary mohou dráždit dýchací cesty.

 � Z porouchaného akumulátoru může unikat kapalina 
a potřísnit okolní předměty. Zkontrolujte příslušné 
díly.
>= Díly vyčistěte a případně vyměňte.

 � Akumulátor používejte pouze ve spojení s vaším 
spotřebičem Bosch.
>= Pouze tak je akumulátor chráněný před 

nebezpečným přetížením.
 � Akumulátor nabíjejte pouze na nabíječkách, které byly 
doporučeny výrobcem.
>= S nabíječkou, která je vhodná pouze pro určitý 

druh akumulátorů, vzniká nebezpečí požáru, pokud 
je použita s jiným akumulátorem.

 � Ve vašem spotřebiči používejte pouze určené akumu-
látory.
>= Použití jiných akumulátorů může vést k poraněním 

a vzniká nebezpečí požáru.
 � Nepoužívaný akumulátor udržujte v bezpečné vzdá-
lenosti od kancelářských spon, mincí, klíčů, jehel, 
šroubů a jiných malých kovových předmětů, které by 
mohly způsobit přemostění kontaktů.
>= Zkrat mezi kontakty akumulátoru může vést 

k popáleninám nebo vzniku požáru.
 � Při nesprávném použití může z akumulátoru unikat ka-
palina. Vyhněte se kontaktu s ní. V případě náhodné-
ho kontaktu omyjte postižené místo vodou. Pokud se 
kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.
>= Unikající kapalina může vést k podráždění kůže 

nebo popáleninám.

Pokyny k přepravě

Na obsažené lithium-iontové akumulátory se vztahují 
požadavky zákona o nebezpečných nákladech. Uživatel 
může akumulátory v rámci silniční dopravy přepravovat 
bez dalších podmínek. Při zasílání třetí osobou (např. 
letecky nebo spedicí) je třeba dodržovat zvláštní 
požadavky na obal a označení zásilky. Při přípravě 
zásilky je nutné konzultovat s technikem na nebezpečné 
náklady.

Akumulátory zasílejte pouze tehdy, pokud nemají 
poškozený kryt. Volné kontakty přelepte a akumulá-
tor zabalte tak, aby se v obalu nehýbal. Dodržujte také 
případné další národní předpisy.

Pokyny k likvidaci

Vysavač, akumulátory, příslušenství a obaly je třeba 
odevzdat k ekologické recyklaci.
Vysavač a akumulátory/baterie nevyhazujte do do-
movního odpadu!

 � Obal
  Obal chrání vysavač před poškozením při přepravě. 

Skládá se z ekologických materiálů, a lze ho proto 
recyklovat. Nepotřebný obalový materiál zlikvidujte 
do kontejnerů recyklačního systému „Zelený bod“.

 � Starý spotřebič
  Staré spotřebiče obsahují často ještě cenné mate-

riály. Proto spotřebič, který dosloužil, odevzdejte 
u výrobce, resp. do sběrny odpadu k recyklaci. Ak-
tuální způsoby likvidace vám sdělí prodejce nebo 
obecní úřad. 

 � Akumulátory
  Podle evropské směrnice 2006/66/ES se musí 

vadné nebo opotřebené akumulátory/baterie 
shromažďovat odděleně a odevzdat k ekologické lik-
vidaci.

 Akumulátory/baterie:

 Lithium-iontové:

 Dodržujte pokyny v části „Pokyny pro přepravu“

 Změny vyhrazeny
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Těší nás, že jste se rozhodli pro vysavač Bosch řady 
BSS8....
Pro dosažení co možná nejlepšího výsledku vysávání 
používejte pouze originální příslušenství Bosch, které 
bylo vyvinuto speciálně pro váš vysavač.

Rozložte si stránky s obrázky.

1 Podlahová hubice s elektrickým kartáčem

2 Sací trubka

3 variabilní držák příslušenství*

4 Kartáč na nábytek s hubicí na čalounění 2 v 1

5 Uvolňovací tlačítko nádoby na prach

6 Filtr na vlákna

7 Lamelový filtr (filtr motoru)

8 Ukazatel nabití baterie

9 Tlačítko turbo

10 Baterie

11 Vypínač zap/vyp

12 Nádoba na prach

13 Flexibilní štěrbinová hubice

14 Elektrická minihubice*

15 Nabíjecí kabel

16 Držák na stěnu

17 Rychlonabíječce*

Před prvním použitím

Obrázek 1  Sestavení spotřebiče a sací trubky

 � Nasaďte sací trubku na hubici vysavače a zacvakněte
ji.

Obrázek 2  Sestavení sací trubky a podlahové hubice

 � Nasaďte sací trubku na podlahovou hubici
a zacvakněte ji.

! Pozor 
 Podlahová hubice není vhodná pro vysávání malých 
částí jako střepů, hraček, špendlíků, kancelářských 
svorek atd.

Obrázek 3 *

Nasazení variabilního držáku příslušenství

 � Držák příslušenství nasaďte v požadované poloze na 
teleskopickou trubici.

Obrázek 4  Sestavení baterie a spotřebiče

 � Nasaďte baterii na vodicí lišty ve vysavači
a zacvakněte ji.

 � Pro uvolnění spojení stiskněte odjišťovací tlačítko
a vytáhněte baterii směrem dozadu ze spotřebiče.

! Pozor
  Před prvním uvedením do provozu se musí nechat 
akumulátory vysavače nabíjet minimálně 6 hodin.

  Spotřebič nabíjejte pouze s dodaným nabíjecím ka-
belem.

Montáž nástěnného držáku

Použití nástěnného držáku pro uložení spotřebiče 
doporučujeme z důvodu dobré uskladnitelnosti. 
Uložení je však možné i bez nástěnného držáku.

Obrázek 5 

 �  Namontujte držák na stěnu do blízkosti zásuvky.
 � Za tímto účelem sejměte přední panel držáku na

stěnu. Prstem uchopte zespodu držák na stěnu 
a vytlačte přední panel zevnitř z uzávěru. Držák na 
stěnu namontujte na stěnu pomocí odpovídajících 
šroubů.

  Upozorňujeme, že držák je třeba namontovat 
v dostatečné vzdálenosti od země, aby bylo zajištěno 
snadné nasazování a vyjímání spotřebiče.

 �  Navlečte malou zástrčku nabíjecího kabelu zespodu 
do držáku na stěnu a vložte ji nahoře do vytvarované 
prohlubně.

 �  Nasazením a zacvaknutím předního panelu připojení 
zafixujete.

 �  Síťovou zástrčku nabíjecího kabelu zapojte do zá-
suvky.

Uložení příslušenství v držáku na stěnu

Příslušenství lze z důvodu úspory místa ukládat v na-
montovaném držáku na stěnu.

Obrázek 6

 � Držák na stěnu má dvě pozice pro uložení
příslušenství s připojením (1) a jednu pozici pro 
uložení sací trubky (2).

Nabíjení

Obrázek 7 

Nabíjení baterie pouze s nabíjecím kabelem

 � Při nabíjení položte vysavač do blízkosti zásuvky.
 �  Nabíjecí kabel zapojte dolů do přípojky na spotřebiči.
 �  Zástrčku nabíjecího kabelu zapojte do zásuvky.
 � V průběhu celého procesu nabíjení bliká ukazatel

stavu vysavače bíle.
 � Jakmile je akumulátor zcela nabitý, svítí ukazatel sta-

vu několik minut trvale bíle, potom zhasne.
  Pro kontrolu spotřebič krátce odpojte ze sítě. Poté 

se ukazatel znovu rozsvítí bíle.
 � Zahřívání nabíjecího kabelu a ručního vysavače je

normální a neškodné.
 � Vysavač můžete nabíjet vždy, když se nepoužívá.

*v závislosti na vybavení
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Obrázek 8*  Nabíjení pomocí rychlonabíječky*

 � Pro nabíjení v rychlonabíječce musíte akumulátor
vyjmout ze spotřebiče. 

 � Způsob fungování rychlonabíječky najdete 
v přiloženém návodu k použití.

Obrázek 9  Nabíjení baterie v držáku na stěnu

 �  Nasaďte vysavač shora do držáku na stěnu.
 �  V průběhu celého procesu nabíjení bliká ukazatel

stavu vysavače bíle.
 � Jakmile je akumulátor zcela nabitý, svítí ukazatel sta-

vu několik minut trvale bíle, potom zhasne.
  Pro kontrolu spotřebič krátce odpojte ze sítě. Poté 

se ukazatel znovu rozsvítí bíle.
 � Zahřívání nabíjecího kabelu a ručního vysavače je

normální a neškodné.
 � Vysavač můžete nabíjet vždy, když se nepoužívá.

Obrázek 10  Ukazatel stavu při nabíjení

Ukazatel indikuje stav nabití akumulátoru.

bílá   Akumulátor se nabíjí. 

   Bliká-li ukazatel stavu bíle, akumulátor se 
nabíjí.

bílá Akumulátor zcela nabitý.

  Svítí-li ukazatel stavu bíle, je akumulátor 
zcela nabitý.

červená  Porucha akumulátoru.
  Bliká-li ukazatel stavu červeně, akumulátor 
se nenabíjí. Akumulátor může být přehřátý 
nebo příliš studený.

Vysávání

Obrázek 11  Zapnutí spotřebiče

 � Vypínač zap/vyp zatlačte ve směru šipky. Při provozu
svítí ukazatel stavu zeleně.

Obrázek 12  Regulace sací síly

Pro zapnutí funkce turbo stiskněte navíc tlačítko turbo 
ve směru šipky. Ukazatel stavu bliká bíle.

Stupeň Standard => bílá

Pro vysávání choulostivých koberců a každodenní 
vysávání při malém znečištění. Dosažena maximální 
doba provozu spotřebiče.

Stupeň Turbo: => bílá

Pro vysávání tvrdých podlah a silně znečištěných 
koberců a kobercových podlah.

V tomto případě bude dosažena kratší doba chodu 
spotřebiče.

Vysávání s přídavným příslušenstvím pouze na stupeň 
turbo.

Obrázek 13  Ukazatel stavu provoz

Kontrolka ukazatele signalizuje provozní stav 
spotřebiče.

bílá Provozní stupeň standard
  Svítí-li ukazatel stavu bíle, je spotřebič 

spuštěný ve výkonovém režimu standard.

bílá  Tryb pracy - stopień Turbo 
  Svítí-li ukazatel stavu bíle, je spotřebič 
spuštěný ve výkonovém režimu standard.

červená  Málo nabitý akumulátor

 Bliká-li ukazatel stavu červeně, je třeba 
opět dobít akumulátor.

Obrázek 14  Vysávání s přídavným příslušenstvím
 � Pro vyjmutí příslušenství stiskněte odjišťovací

tlačítko a vytáhněte příslušenství směrem dolů 
z držáku na stěnu.

 � Po použití příslušenství opět uložte do držáku na
stěnu. Obrázek 5

Obrázek 15* 
Variabilní držák příslušenství*
 � Pro snadné přemisťování můžete přídavné

příslušenství nasadit do držáku příslušenství na sací 
trubici.

Obrázek 16*

 � Podle potřeby nasaďte hubici na sací trubici nebo
hubici spotřebiče:

Flexibilní štěrbinová hubice 
 � Pro vysávání ve štěrbinách, rozích atd.

Kartáč na nábytek s hubicí na čalounění 2 v 1
 � Pro vysávání okenních rámů, skříní, nábytku atd.

 �  Po použití umístěte štěrbinovou hubici a kartáč na
nábytek s hubicí na čalounění 2 v 1 zpět do držáku 
na příslušenství.

Elektrická minihubice*
 � Pro intenzivní čištění čalouněného nábytku.

Obrázek 17*  Čištění s elektrickou minihubicí*
 � Kartáčový válec uvolněte otočením proti směru hodi-

nových ručiček a vytáhněte ho do strany z elektrické 
minihubice.

 � Namotané nitě a vlasy přestřihněte nůžkami
a odstraňte je.

 � Kartáčový válec zasuňte ze strany podél vodicí tyče
do elektrické minihubice a otočením po směru hodi-
nových ručiček ho zajistěte.

Pozor!
Elektrická minihubice se smí uvádět do provozu pouze 
s namontovaným kartáčovým válcem.

*v závislosti na vybavení
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Obrázek 18  Vysávání schodů

Při vysávání schodů lze pro lepší dostupnost sací tru-
bici rovněž demontovat a hubici na podlahu nasadit 
přímo do spotřebiče.
Sací trubice může být zatím uložena v namontovaném 
držáku na stěnu.

Po ukončení práce

Obrázek 19  Vypnutí spotřebiče
Po skončení vysávání spotřebič vypněte.

 � Tlačítko zap/vyp zatlačte ve směru šipky. Ukazatel
stavu se vypne.

Obrázek 20  Uložení spotřebiče

 � Uložte spotřebič do držáku na stěnu.
  Pro úsporu místa doporučujeme uložit spotřebič do 

držáku na stěnu. Spotřebič lze ukládat do držáku na 
stěnu i při plně nabité baterii.

! Pozor: Aby nedošlo k překlopení spotřebiče, postavte 
jej bezpečně do rohu místnosti nebo jej nasaďte na 
držák na stěnu.

Obrázek 21  Vyprázdnění nádoby na prach

Pro dosažení dobrého výsledku vysávání nádobu na 
prach vyprázdněte po každém vysávání, nejpozději 
však, když prach na jednom místě v nádobě na prach 
dosáhne ke značce.

Doporučujeme nenaplňovat nádobu na prach nad 
značku, protože to vede k silnému znečištění filtru.

Při vyprazdňování nádoby na prach vždy zkontrolujte 
míru znečištění vnější filtrační jednotky a v případě 
potřeby ji vyčistěte podle návodu na péči o filtr.  
Obrázek 27

! Pozor: Filtry lze čistit, jen když je spotřebič 
vypnutý. Nikdy nevysávejte bez nasazené filtrační 
jednotky.

Obrázek 22  Vyjmutí nádoby na prach

 � Odjistěte nádobu na prach pomocí odjišťovacího
tlačítka a vyjměte ji ze spotřebiče.

Obrázek 23  Vyjmutí filtrační jednotky

a) Vyjměte z nádoby na prach filtrační jednotku
b) Vyprázdněte nádobu na prach.
c) Odstraňte případné nečistoty pod výstupním otvorem.

Obrázek 24  Nasazení nádoby na prach

 � Nasaďte filtrační jednotku do nádoby na prach,
bezpodmínečně dbejte na správnou polohu.

 � Nádobu na prach nasaďte do spotřebiče a slyšitelně
ji zacvakněte.

! Pozor: Pokud při nasazování nádoby na prach 
ucítíte odpor, zkontrolujte prosím filtry, zda jsou 
kompletní a zda jsou filtrační jednotka a nádoba na 
prach správně nasazené. 

Demontáž

Obrázek 25  Povolení spotřebiče a sací trubice

 � Pro uvolnění sací trubky stiskněte odjišťovací
tlačítko a sací trubku sejměte směrem dolů.

Obrázek 26  Povolení sací trubice a podlahové hubice

 � Pro uvolnění podlahové hubice stiskněte odjišťovací 
tlačítko a sací trubku z podlahové hubice vytáhněte.

Údržba filtrů

! Pozor: Filtry lze čistit, jen když je spotřebič vyp-
nutý.

Obrázek 27  Čištění filtru na vlákna

Filtr na vlákna by se měl čistit v pravidelných interva-
lech, aby vysavač pracoval optimálně.

 � Před čištěním vnější filtrační jednotky vypněte
spotřebič.

 � Vyjměte ze spotřebiče nádobu na prach. Obrázek 22

 � Vyjměte z nádoby na prach filtrační jednotku. 
Obrázek 23

 � Vyčistěte vnější filtrační jednotku.
a) Zpravidla stačí, když filtr na vlákna při vyprazdňování

nádoby na prach lehce vytřepete nebo vyklepete, aby
se uvolnily případné nečistoty.

b) Pokud to nestačí, použijte pro odstranění nečistot
z povrchu suchý hadr.

Obrázek 28  Čištění lamelového filtru (filtru motoru)

 � Před čištěním lamelového filtru vypněte spotřebič.
 � Pro vyčištění lamelového filtru otočte knoflík

minimálně třikrát o 180°. 
 � Poté vyjměte lamelový filtr z vnější filtrační jednotky 

a odstraňte nečistoty.
Doporučujeme lamelový filtr čistit při každém 
vyprazdňování nádoby na prach. 

Obrázek 29  Vyklepání lamelového filtru

Při mimořádně silném znečištění lze lamelový filtr také 
vyklepat.
 � Lamelový filtr za tímto účelem vyjměte z vnější

filtrační jednotky a nad popelnicí ho vyklepejte.
 � Lamelový filtr tak lze ihned po vyčištění opět použít.

! Pozor: Lamelový filtr nemyjte.

Obrázek 30

 � Nasaďte lamelový filtr do vnější jednotky filt-
ru a otáčením proti směru hodinových ručiček 
zaklapněte.

 � Nasaďte filtrační jednotku do nádoby na prach,
přitom dbejte na správnou polohu. Nádobu na prach 
nasaďte do spotřebiče a slyšitelně ji zacvakněte.  
Obrázek 24

*v závislosti na vybavení
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Čištění podlahové hubice

Před prováděním údržby vysavač vypněte, resp. odpoj-
te od napájecího kabelu. 

Obrázek 31  Čištění podlahové hubice

a) Kartáčový válec uvolněte otočením proti směru hodi-
nových ručiček a vytáhněte ho do strany z podlahové
hubice.

b) Namotané nitě a vlasy přestřihněte nůžkami podél
drážky, která je k tomu určená.

c) Kartáčový válec zasuňte do podlahové hubice
a otočením po směru hodinových ručiček ho zajistěte.

 � Kartáčový válec má samočisticí funkci. Na dvou
protilehlých stranách přitom nůžkami podélně 
přestřihněte vlasy a nitě. Při následném provo-
zu kartáčového válce jsou 30 sekund automaticky 
vysávány.

! Pozor: Podlahová hubice se smí uvádět do provozu 
jen s namontovaným kartáčovým válcem.

Pokyny pro čištění

Ruční vysavač vždy před čištěním vypněte a odpoj-
te od napájecího kabelu.  Na ošetřování vysavače 
a příslušenství z plastu lze používat běžně prodávané 
čisticí prostředky na plast.

! Pozor: Nepoužívejte abrazivní prostředky, čisticí 
prostředky na sklo a univerzální čisticí prostředky. 
Vysavač nikdy neponořujte do vody.

Technické změny vyhrazeny. 

Závady a zákaznický servis
Odstraňování závad

V následujících případech je nutné spotřebič okamžitě 
přestat používat a obrátit se na zákaznický servis:

 � pokud jste omylem nasáli kapalinu nebo se kapalina 
dostala dovnitř do spotřebiče,

 � pokud spotřebič spadl na zem.
V těchto případech již nemusí být zaručena elektrická 
bezpečnost spotřebiče, i když není zvenčí patrná žádná 
závada.

Vzniklá závada Odstranění

Spotřebič nefunguje 
a na ukazateli stavu 
baterie není signál

Ujistěte se, že je baterie 
správně nasazená a/nebo 
nabitá. 

Spotřebič nefunguje 
a/nebo svítí 10 se-
kund červený ukaza-
tel stavu baterie 

Baterie může být přehřátá 
nebo příliš studená. 
Počkejte, dokud baterie ne-
dosáhne vhodných teplot.

Elektrický kartáč ne-
funguje nebo vydává 
neobvyklé zvuky

Vyčistěte kartáč a případně 
odstraňte cizí tělesa

Zkontrolujte, zda je kartáč 
správně nasazený a zacva-
knutý.

Pokud problém nadále 
přetrvává, kontaktujte zákaz-
nický servis

Kartáč se při 
vysávání vypíná

Vypněte spotřebič a zkont-
rolujte, zda není ucpaná hu-
bice.
Odstraňte ucpání a vyčistěte 
hubici.

U kobercových podlah zvolte 
o stupeň nižší stupeň výkonu
a opakujte postup čištění.

Nelze-li již hubici zapnout, 
obraťte se na zákaznický 
servis.

*v závislosti na vybavení
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Zobrazení stavu

Ukazatel stavu nabíjení

Ukazatel stavu provoz

Normal Turbo

Stav spotřebiče Funkce ukazatel stavu

Stupeň Normální Ukazatel svítí bíle.

Stupeň Turbo Ukazatel bliká bíle.

Nabití baterie < 
20 %

Ukazatel bliká červeně.

Baterie je vybitá Ukazatel zhasíná

Průběh nabíjení Ukazatel bliká bíle.

Baterie je zcela 
nabitá

Ukazatel svítí bíle a zhasne po 
cca 2 minutách

Chybové hlášení Ukazatel svítí červeně a zhas-
ne po cca 10 sekundách.

*v závislosti na vybavení
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elcz

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 
2012/19/EU týkající se použité elektrické a elektronické 
přístroje (odpadních elektrických a elektronických zařízení 
- OEEZ). Směrná hodnota určuje fra-mework pro vracení a 
recyklaci použitých spotřebičů-CE ve všech zemích EU.
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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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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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