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Turbokartáč sejměte ze sací / teleskopické 
trubky.
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6. Pozáru ní servis
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7. Rozší ená záruka nad rámec zákona
Aqua-Stop
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9. Ochrana osobních údaj
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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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Tento návod na použite si, prosím, uschovajte. Ak 
budete túto turbokefu odovzdávať ďalšej osobe, vždy 
k nej priložte návod na použitie.

� Oblasť použitia
Turbokefa je určená na pripojenie k vysávaču 
a vysávanie a kefovanie kobercov. Obzvlášť je 
vhodná na odstraňovanie prachu, páperia, vlákien 
a vlasov. Viditeľne oživuje zošliapané vlákna 
koberca. Turbokefu je možné používať na tvrdé 
podlahy a koberce.

Používajte ju podľa pokynov

Táto turbokefa je určená na použitie v domácnosti, nie 
na priemyselné účely.
Turbokefu je nutné používať výhradne v súlade so 
špecifikáciami uvedenými v tomto návode na použitie.
Výrobca nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré 
vzniknú v dôsledku používania v rozpore s pokynmi 
alebo v dôsledku nesprávneho prevádzkovania 
spotrebiča.
Preto sa, prosím, vždy uistite, že sa dodržiavajú 
nasledujúce pokyny!
 � Používajte len originálne náhradné diely.
Turbokefu nie je vhodné používať na: 
� vysávanie osôb alebo zvierat

�  vysávanie:

sk

-   látok, ktoré majú negatívny vplyv na zdravie, alebo  
predmetov s ostrými hranami alebo horúcich či 
žeravých predmetov,

-   vlhkých alebo tekutých látok,
- horľavých alebo výbušných materiálov a plynov.

Bezpečnostné pokyny

Turbokefa zodpovedá uznávaným 
technickým normám a príslušným 
bezpečnostným predpisom. Týmto 
potvrdzujeme súlad s európskymi 
smernicami.

Deti mladšie ako 8 rokov a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 
mentálnymi schopnosťami alebo s 
nedostatkom vedomostí a skúseností so 
správnym a bezpečným ovládaním 
spotrebiča smú spotrebič ovládať len pod 
dohľadom zodpovednej osoby, alebo 
musia byť poučené, aby pochopili riziká, 
ktoré z použitia vyplývajú. 
So spotrebičom sa nesmú hrať deti.

Čistenie a používateľskú údržbu nesmú 
vykonávať deti, ktoré nie sú pod 
dohľadom. 
Plastové tašky a fólie je potrebné 
uchovávať mimo dosahu detí až do ich 
likvidácie. => Nebezpečenstvo udusenia.

Správne používanie

� Pokiaľ dôjde k poškodeniu turbokefy, nikdy ju 
    nepoužívajte.
�  Nesiahajte do turbokefy, pokiaľ sa kefový valček 
    točí.

�  Ak je turbokefa v chode, neprechádzajte ňou cez 
sieťový kábel.

� Vyhýbajte sa vysávaniu s hubicami a nasávacou 
trubicou v blízkosti hlavy.
=> Hrozí nebezpečenstvo zranenia!

� Nenechávajte turbokefu stáť na koberci, keď sa kefový
    valček otáča, ak je nutné ju udržiavať v prevádzke 

(mohlo by dôjsť k poškodeniu vlasu koberca).

� Vlnené alebo velúrové koberce, najmä tie, ktoré majú 
voľné vlákna, je možné vysávať turbokefou len 
príležitostne, s dostatočnými intervalmi medzi 
jednotlivými vysávaniami.

!Dodržujte, prosím, nasledujúce pravidlá! 
Nenechávajte bežiacu turbokefu v bezprostrednej 
blízkosti dlhých vlasov, šatiek, kravát atď.

Informácie o likvidácii

�
Obal chráni turbokefu pred poškodením počas 
prepravy. Je vyrobený z ekologických materiálov, 
a je preto recyklovateľný. Všetky nepotrebné 
obalové materiály zlikvidujte na zbernom mieste 
využívajúcom recyklačný systém „Green Point“.

� Použité spotrebiče
Použité spotrebiče stále obsahujú mnoho cenných 
materiálov. Preto vyradený použitý spotrebič 
odovzdajte na recykláciu svojmu predajcovi alebo 
recyklačnému stredisku.

Súčasný spôsob likvidácie a najbližšie recyklačné centrá 
zistíte od svojho predajcu alebo orgánu miestnej správy.



Spustenie

Ilustrácia 
a) Namontujte turbokefu na nasávaciu trubicu.
b) Teleskopickú trubicu zasuňte do otvoru turbokefy, aby 

počuteľne zacvakla. Stlačte zaisťovaciu 
objímku a teleskopickú trubicu vytiahnite. 
(Vybavenie sa môže líšiť podľa príslušného 
modelu).

Vysávanie s použitím turbokefy

! Dodržujte, prosím, nasledujúce pravidlá! 
Pri vysávaní s turbokefou používajte len plný 
výkon, t. j. max. nasávací výkon vysávača.

Ilustrácia 2
Pokiaľ turbokefa vysáva príliš silno, t. j. klzné trenie je 
príliš silné, môžete zmeniť nastavenie pozície 
nasávacieho výkonu, ktoré umožňuje nastavovanie 
optimálneho účinku čistenia na rôzne podlahové 
krytiny.

=> koberce s dlhým vlasom

=> koberce s krátkym vlasom

Ilustrácia 3
 Strapce vysávajte len v smere šípky.

Upozornenie! 
Podlahové hubice podliehajú určitému stupňu 
opotrebovania v závislosti od typu a tvrdosti vašej 
podlahy (napr. tvrdá, rustikálna dlažba). Preto by ste 
mali spodnú časť hubice v pravidelných intervaloch 
kontrolovať. Opotrebované, ostré spodné časti hubíc 
môžu poškodiť chúlostivé podlahy, ako sú parkety alebo 
linoleum. Výrobca neručí za prípadne vzniknuté škody, 
ktoré boli zapríčinené opotrebovaním podlahových 
hubíc.

Pred vykonávaním údržby vždy vysávač vypnite 
a zástrčku vytiahnite zo zásuvky.
Turbokefu snímte z nasávacej/teleskopickej trubice.

Ilustrácia 4
 Všetky namotané vlasy alebo nite odstrihnete pomocou 
nožníc.

Ilustrácia 5
Následne zvyšky vlasov a nití vysajte pomocou štrbinovej 

Technické zmeny vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

sk
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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 na spätný odber a 
recykláciu v celej EU.





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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