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

1PVãJUÒQPEMFVSĴFOÒ
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.
"CZOFEPDIÇ[FMPLF[SBOķOÒNBÜLPEÇN WZTBWBĴ
OFTNÒCáUQPVãÒWÇO:
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.

/ÇISBEOÒEÒMZ, QŜÒTMVÜFOTUWÒBTÇĴLZOB
QSBDI
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.
6QP[PSOķOÒ
! 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.

#F[QFĴOPTUOÒQPLZOZ

Tento vysavač odpovídá
uznávaným technickým
normám a příslušným
bezpečnostním předpisům.

8

Děti starší 8 let a osoby se
sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními
schopnostmi nebo osoby
s nedostatkem zkušeností
a/nebo vědomostí smí
spotřebič používat pouze pod
dohledem odpovědné osoby
anebo 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!
4QSÇWOÎQPVãJUÒ
Vysavač zapojujte a uvádějte do provozu jen
v souladu s údaji na typovém štítku.
Nikdy nevysávejte bez sáčku na prach 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 blízkosti 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 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 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 přívodu ze zásuvky.
Poškozený vysavač neuvádějte do provozu. Pokud
se na něm vyskytne nějaká závada, vytáhněte vidlici
síťového přívodu 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
zástrčku ze zásuvky.
U starých spotřebičů, které již nebudete používat,
zajistěte ihned jejich nepoužitelnost, poté je
odevzdejte k řádné likvidaci.

-JLWJEBDFGJMUSŇBsáčků na prach
Filtry a sáčky na prach jsou vyrobeny
z ekologických materiálů. Jestliže neobsahují žádné
látky, které jsou pro zbytkový odpad zakázány,
mohou být zlikvidovány jako běžný zbytkový odpad
z domácnosti.

6QP[PSOķOÒOBFOFSHFUJDLÎNÜUÒULV
Tento vysavač je určen pro obecné používání.
K dosažení deklarované energetické účinnosti a výkonu
při čištění koberců, používejte vyměnitelné univerzální
hubice.
K dosažení patřičné energetické účinnosti a výkonu při
čištění tvrdých podlah se štěrbinami a prasklinami
používejte hubici na tvrdé podlahy bez nacvakávacího
kartáče, která je dodaná s vaším spotřebičem.
5ZUPWáQPĴUZKTPV[BMPãFOZOBQPLZOFDIPCTBãFOáDI
WOBŜÒ[FOÒ,PNJTF s přenesenou působností &6 
Ĵ[F LUFSáNTFEPQMŀVKF
TNķSOJDF&6 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 %.

! 6QP[PSOķOÒ

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, až poté výkon
zvýšíte.

1PLZOZLMJLWJEBDJ
0CBMPWáNBUFSJÇM
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.
4UBSáTQPUŜFCJĴ
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.

9
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Gratulujeme vám k zakoupení vysavače značky Bosch
série BGLS40.
Tento návod k použití popisuje různé modely vysavačů
série BGLS40, což znamená, že některé popisované
prvky a funkce spotřebiče se nemusí na váš model
vztahovat. Abyste dosáhli nejlepšího možného výsledku
při vysávání, používejte originální příslušenství značky
Bosch, které bylo vytvořeno speciálně pro váš vysavač.
Návod k použití si uschovejte pro budoucí použití.
Při předávání vysavače další osobě nezapomeňte
předat také návod k použití.

Popis spotřebiče
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Podlahová hubice (vzhled hubice se může
při stejném způsobu fungování lišit od zobrazení)*
Hubice na tvrdé podlahy (se zajišťovací objímkou)*
Rukojeť
Sací hadice
Teleskopická trubka s nastavitelným tlačítkem
(a zajišťovací objímkou)*
Teleskopická trubka s nastavitelnou manžetou
(a zajišťovací objímkou)*
Síťový kabel
Parkovací pomůcka
Uzamykací páčka krytu zásobníku na prach
Výfuková mřížka
Sáček na prach
Výfukový filtr*
Ochranný filtr motoru, pratelný
Rukojeť k přenosu spotřebiče
Kryt zásobníku na prach
Ukazatel pro výměnu sáčku na prach*
Pomůcka k odstavení (na spodní části spotřebiče)
Zap/Vyp a otočný regulátor výkonu
Držák na univerzální hubici
Univerzální hubice*
Odsávací hubice na vrtání*

/ÇISBEOÒEÒMZB[WMÇÜUOÒQŜÒTMVÜFOTUWÒ
A Balíček náhradních filtrů
Aby váš vysavač byl co nejúčinnější, doporučujeme
vám do něj používat originální náhradní sáčky
PowerProtect (00577549).
Obsah:
4 sáčky na prach s těsněním
1 hygienický mikrofiltr
Doporučujeme vám tedy používat pouze originální
sáčky na prach.
Váš spotřebič je vysoce výkonný vysavač, který
dosahuje těch nejlepších výsledků vysávání
za použití vysoce kvalitních sáčků na prach. Pouze
použitím těch nejkvalitnějších sáčků na prach (jako
například originální sáčky na prach od společnosti
Bosch) lze zajistit funkčnost vašeho vysavače dle
energetické třídy, úrovně vysávání a kapacity
vysávání uvedené na energetickém štítku EU.
Používání nekvalitních sáčků na prach (např.
papírových sáčků) může mít negativní vliv na
životnost a výkon vašeho spotřebiče. Používáním
nevhodných nebo nekvalitních sáčků na prach
může rovněž dojít k poškození spotřebiče. Na
takový druh poškození se nevztahuje záruka.
Více informací naleznete na
www.bosch-home.com/cz. Zde si můžete originální
sáčky na prach do vašeho spotřebiče objednat.
B Hubice na tvrdé podlahy BBZ123HD
K vysávání hladkých podlah (parkety, dlažba,
terakota atd.)

1ŜFEQSWOÒNVWFEFOÒNEPQSPWP[V
0CSÇ[FL 1
● Zatlačte rukojeť do sací hadice, dokud
nezacvakne.
0CSÇ[FL 2
a) Hrdlo sací hadice zasuňte do sacího otvoru
spotřebiče a zacvakněte. Zacvaknutí bude
slyšitelné.
b)Pro odstranění sací hadice stiskněte obě západky
najednou a hadici vysuňte.
0CSÇ[FL 3*
a)Rukojeť zasuňte do teleskopické trubky. K uvolnění
spojení mírně pootočte rukojeť a vysuňte ji z trubky.
b)Rukojeť zasuňte do hrdla teleskopické trubky, až
zacvakne. K uvolnění spojení stiskněte zajišťovací
objímku a rukojeť vytáhněte.

*podle modelu
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0CSÇ[FL 4*
a) Teleskopickou trubku zasuňte do hrdla hubice
na podlahy. K uvolnění spojení mírně trubku
pootočte a vysuňte ji z hubice na podlahy.
b) Teleskopickou trubku zasuňte do hrdla hubice
na podlahy. K uvolnění spojení stiskněte zajišťovací
objímku a teleskopickou trubku vysuňte.
0CSÇ[FL 5
● Pohněte posuvným tlačítkem ve směru šipky
a nastavte ji na požadovanou délku.
0CSÇ[FL 6*
● Připojte držák na příslušenství k univerzální hubici
a zacvakněte jej do sací hubice/teleskopické trubky.
0CSÇ[FL 7
●Přívodní kabel uchopte za zástrčku, vytáhněte na
požadovanou délku a zasuňte síťovou zástrčku.
0CSÇ[FL 8 Zap/Vyp
●Vysavač zapněte nebo vypněte stisknutím
tlačítka Zap / Vyp.
0CSÇ[FL 9

Při vysávání větších částí se ujistěte, že je vysáváte
postupně a že se vysávací kanálky na podlahové
trubici neucpávají. V případě nutnosti zdvihněte
hubici, což pomůže nečistoty lépe vysát.
0CSÇ[FL 11* VZTÇWÇOÒTQŜÒEBvOáNQŜÒTMVÜFOTUWÒN
Hubici podle potřeby nasaďte na sací
trubku nebo rukojeť:
a)Hubice na šterbiny k vysávání štěrbin a rohů atd.
b)Hubice na čalounění k vysávání čalouněného nábytku,
záclon atd.
c) Hubice na tvrdé podlahy
- s nacvakávacím kartáčem:
Pro jemné, ale efektivní vysávání hladkých podlah
(dlaždice, parkety atd.)
- bez nacvakávacího kartáče:
Pro vysávání nečistot v prasklinách a stěrbinách
● Nácvakávací kartáč lze vyjmout stisknutím dvou
západek ve směru šipek
Odsávací hubice na vrtání
0CSÇ[FL 12*

3FHVMBDFTBDÒTÒMZ

Požadovanou sací sílu lze všemožně nastavit na
požadovaný stupeň otočením ovladače ve směru
šipky.
Nejnižší stupeň výkonu
=>
Pro vysávání choulostivých materiálů, např.
čalouněného nábytku, záclon apod.
Střední stupeň výkonu
=>
Pro každodenní vysávání lehkých nečistot.
Nejvyšší stupeň výkonu
=>
K vysávání odolných podlahových krytin,
tvrdých podlah a silně znečištěných podlah.

7ZTÇWÇOÒ
6QP[PSOķOÒ
! Podlahové
hubice podléhají v závislosti na

vlastnostech tvrdé podlahy (např. drsná, rustikální
dlažba) určitému opotřebení. Proto byste měli
spodní část hubice v pravidelných intervalech
kontrolovat. Opotřebované, ostré spodní části hubic
mohou poškodit choulostivé podlahy, jako jsou
parkety nebo linoleum. Výrobce neodpovídá za
eventuelně vzniklé škody, které byly zapříčiněny
opotřebením podlahových hubic.

0CSÇ[FL 10
Nastavte podlahovou trubici:
Koberce a kobercové podlahy
Hladké podlahy

=>
=>

a) Zajistěte odsávací hubici na vrtání do rukojeti a poté
ji umístěte na stěnu, aby hubice přesně zakrývala
otvor, který si přejete vyvrtat.
b) Nastavte vysavač na nejnižší výkon a poté jej zapněte.
c) Odsávací hubice na vrtání drží v požadované poloze
sací sílou. V závislosti na povrchu, z něhož je stěna
vyrobena, může být nutné nastavit výkon na vyšší
stupeň, díky čemuž zůstane hubice pevně přisátá.
Při vrtání se tak vysají veškeré částečky.
0CSÇ[FL 13
Při krátkých sacích přestávkách můžete využít
parkovací pomůcku na zadní straně vysavače.
● Jakmile spotřebič vypnete, zasuňte hák na podlahové
hubici do výklenku na zadní straně spotřebiče.
0CSÇ[FL 14
K překonání překážek, jako např. schodů, lze
spotřebič přenést pomocí rukojeti na jeho plášti.

1PQSÇDJ
0CSÇ[FL 15
a) Vytáhněte síťovou zástrčku.
b) Krátce zatáhněte za síťový kabel a pusťte jej
(síťový kabel se automaticky navine).
0CSÇ[FL 16
Pro úschovu či přepravu vysavače použijte pomůcku
k odstavení na spodní části spotřebiče.
a) Postavte vysavač na její okraj.
b) Zasuňte západku na podlahové hubici do drážky na
spodní straně vysavače.

*podle modelu
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Výměna filtru

Výměna výfukového filtru

Před čištěním filtrační jednotky
! 6QP[PSOķOÒ:
spotřebič vypněte.

Vysavač s hygienickým mikrofiltrem

Výměna sáčku na prach
0CSÇ[FL 17*
Spotřebiče s ukazatelem výměny filtru:
● Jakmile podlahovou hubici sejmete z koberce při
zvoleném nejvyšším sacím stupni výkonu, sáček na
prach je třeba vyměnit, i pokud není ještě zcela
naplněn. I pokud sáček na prach není zaplněn, je
nezbytné jej vyměnit z důvodu druhu jeho obsahu.
Nejprve zkontrolujte, zda není ucpána některá
hubice, trubice či sací hadice, jelikož i toto by mohlo
mít za následek spuštění ukazatele pro výměnu sáčku
na prach.
● Pro vyjmutí nečistot z ucpané hubice můžete snadno
sejmout ze spotřebiče rukojeť.

Spotřebiče bez ukazatele výměny filtru:
● Pokud znatelně klesne sací výkon spotřebiče, musí
se vyměnit sáček na prach, i když není ještě zcela
plný. V tomto případě je nutnost výměny způsobena
druhem náplně. Předtím se prosím ujistěte, že
nejsou hubice, sací trubka a sací hadice ucpané.
0CSÇ[FL 18 Otevírání krytu spotřebiče
a) Odjistěte kryt posunutím uzamykací páčky ve směru
šipky.
b) Otevřete kryt ve směru šipky.
0CSÇ[FL 19
a) Kryt spotřebiče uzavřete zatáhnutím za uzavírací
páčku.
b) Vyjměte sáček na prach.
c) Vložte nový sáček na prach.
d) Vtlačte nový sáček na prach do držáku až nadoraz.
Kryt lze zavřít pouze, je-li v nádobě
! 6QP[PSOķOÒ:
vložený sáček na prach.
Čištění ochranného filtru motoru
Ochranný filtr motoru by měl být vyčištěn
v pravidelných intervalech vyklepáním, resp.
vypláchnutím!
0CSÇ[FL 20
● Otevřete kryt zásobníku na prach. Obrázek 18
a) Vyjměte ochranný filtr motoru ze spotřebiče
povytáhnutím do strany a ve směru šipky.
b)Ochranný filtr motoru vyčistěte vyklepáním.
c) Při silném znečištění byste měli ochranný filtr motoru
vypláchnout.
● Filtr musí po vypláchnutí schnout minimálně po
dobu 24 hodin.
d)Po vyčištění vsuňte ochranný filtr motoru zpět do
vysavače, zacvakněte a zavřete kryt zásobníku
na prach.

Tyto filtry by měly být vyměněny při každé výměně
filtrů.
0CSÇ[FL 21*
● Otevřete kryt zásobníku na prach.

Čištění HEPA filtru
HEPA filtr je vybaven tak, aby se nemusel vyměňovat,
pokud se spotřebič používá v domácnosti dle určení.
Aby vysavač pracoval ve své optimální úrovni výkonu,
měl by být HEPA filtr vypláchnut po 1 roce používání.
Účinek filtru zůstane zachován nezávisle na možném
zabarvení povrchu filtru.
0CSÇ[FL 22*
● Otevřete kryt zásobníku na prach.
● Otočte HEPA* filtr ve směru šipek a vyjměte jej ze
spotřebiče.
● Filtrační jednotku vyklepejte a opláchněte pod tekoucí
vodou. Případně můžete filtrační jednotku vyčistit
i v pračce. Použijte šetrný program na max. 30 °C
a nejnižší rychlost otáček.
TIP: Pro ochranu ostatních kusů prádla vložte
filtrační jednotku do speciálního sáčku na praní.
● Jednotku filtru vložte do spotřebiče až po úplném
vysušení (nejdříve po 24 hodinách) a uzavírací
západky nechte slyšitelně zacvaknout.
● Zavřete kryt v zadní části.
Jestliže jste pomocí vašeho spotřebiče vysávali jemné
částečky prachu (jako například sádru či cement),
vyčistěte ochranný filtr motoru vyklepáním a je-li to
nutné, ochranný filtr motoru a výfukový filtr vyměňte.

Péče
Před každým čištěním vypněte vysavač a vytáhněte
síťovou zástrčku. Vysavač a umělohmotné díly
příslušenství mohou být ošetřeny běžným čisticím
prostředkem na plasty.
žádné abrazivní čisticí
! Nepoužívejte
prostředky, čisticí prostředky na sklo ani

víceúčelové čisticí prostředky. Vysavač nikdy
neponořujte do vody.

V případě potřeby můžete zásobník na prach
vyčistit jiným vysavačem a jednoduše otřít suchým
hadříkem nebo kartáčkem na prach.
Technické změny jsou vyhrazeny.

*podle modelu
12

0CSÇ[FL 18

a)Otevřete držák filtru posunutím uzamykací páčky
ve směru šipky.
b)Vyjměte hygienický mikrofiltr.
c) Hygienický mikrofiltr můžete vypláchnout.
● Filtr musí po vypláchnutí schnout minimálně po
dobu 24 hodin.
d)Vyjměte hygienický mikrofiltr ze spotřebiče.
Vložte do spotřebiče nový hygienický mikrofiltr.
e)Vložte rám filtru do spotřebiče a ujistěte se, že je
umístěný ve správné poloze.

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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Záruþní podmínky
spoleþnosti BSH domácí spotĜebiþe s.r.o.

1.

Záruka

1DWHQWRYêUREHNMH v VRXODGXDQiVO]iNRQD þ6EREþDQVNê]iNRQtN Y SODWQpP]QČQt SRVN\WRYiQD]iUXND za
jakost PČVtFĤ GiOH MHQÄ]iUXND³ NWHUiEČåt zpravidla od RGHY]GiQt YêURENX ]iND]QtNovi. 3RNXGE\ODVMHGQiQDGHOãt]iUXND
ĜtGtVHtato VSHFLiOQtPL pravidly.
=iUXNDPČVtFĤMHSRVN\WRYiQDSRX]H]iND]QtNRYL VSRWĜHELWHOLDMHQQDYêUREHNk EČåQpPXXåtYiQt v GRPiFQRVWL. =iND]QtNRYL
podnikateli QHER MLQp SUiYQLFNp RVREČ je poskytnuta 24 PČVtþQt ]iUXND ]D SĜHGSRNODGX, åH VH NRXSČ QHWêNi jeho SRGQLNDWHOVNp
þLQQRVWL (QDSĜSUiGHOQDXE\WRYDFtVOXåE\, UHVWDXUDþQt]DĜt]HQtDSRG  ]SĤVREXåtYiQtMHREGREQêXåtYiQtY GRPiFQRVWL DYêUREHN
QHQt SURND]DWHOQČ SĜHWČåRYiQ NXPXODWLYQČ ; v RVWDWQtFK SĜtSDGHFK MH SRVN\WRYiQD ]iUXND Y GpOFH  PČVtFĤ 6SROHþQRVW %6+
GRPiFtVSRWĜHELþHVURVLY\KUD]XMHSUiYRRPH]LWSOQČQt]iUXN\QDGUiPHFPČVtFĤYSĜtSDGČåHEXGH]MHYQpåHVSRWĜHELþQHQt
SURYR]RYiQv souladu s YêãHXYHGHQêPLSRGPtQNDPL

2.

PoĜizovací doklad a záruþní list

=iNODGQtP SUĤND]HP SUiY ]iND]QtND je SRĜL]RYDFt GRNODG SDUDJRQ IDNWXUD OHDVLQJRYi VPORXYD DSod  3RNXG E\O SĜL SURGHML
Y\GiQ ]iUXþQt OLVW MH WHQWR VRXþiVWt YêURENX V YêUREQtP þtVOHP XYHGHQêP QD SĜHGQt VWUDQČ WRKRWR ]iUXþQtKR OLVWX 1HGtOQRX
VRXþiVWt]iUXþQtKROLVWXMHSRĜL]RYDFtGRNODG =iND]QtNVLYHYODVWQtP]iMPXSRĜL]RYDFtGRNODGL]iUXþQtOLVWSHþOLYČXVFKRYi
%H]SODWQê]iUXþQtVHUYLVMHPRåQRSRVN\WQRXWMHQYSĜtSDGČSĜHGORåHQtSRĜL]RYDFtKRGRNODGXQHERYSĜtSDGČSURGORXåHQp]iUXN\
i Y\SOQČQpKR ]iUXþQtKR OLVWX a vystaveQpKR FHUWLILNiWX SRNXG E\O Y\GiQ =iUXþQt OLVW Y\SOĖXMH SURGHMFH D MH Y ]iMPX ]iND]QtND
]NRQWURORYDWVSUiYQRVWD~SOQRVWXYHGHQêFK~GDMĤ=iUXþQtOLVWMHSODWQêSRX]HYRULJLQiOXQDNRSLHQHEXGHEUiQ]ĜHWHO

3.

UplatnČní záruky

=iND]QtN PiYUiPFLSRVN\WQXWpziUXN\SUiYRQDEH]SODWQpYþDVQpDĜiGQpRGVWUDQČQtUHNODPRYDQpYDG\YêURENX, a to opravou,
SRSĜtSDGČ ± QHQt-OL WR Y]KOHGHP N SRYD]H W]Q SĜtþLQČ L SURMHYX  YDG\ QH~PČUQp ± SUiYR QD YêPČQX YêURENX QHER MHKR YDGQp
VRXþiVWL =D]iNRQHPVWDQRYHQêFKSRGPtQHNPĤåHEêWSRVN\WQXWDVOHYDQDYêURENX DQHERPĤåHEêWYêUREHNYUiFHQ.
=iUXþQt RSUDYD VH Y]WDKXMH YêKUDGQČ QD YDG\ NWHUp Y]QLNQRX SUĤND]QČ Y GREČ SODWQp ]iUXN\ 7DNWR Y]QLNOp YDG\ MH RSUiYQČQ
odstranit pouze DXWRUL]RYDQê VHUYis 8SODWQLW ]iUXNX PĤåH ]iND]QtN X DXWRUL]RYDQpKR VHUYLVX QHER Y SURGHMQČ NGH E\O YêUREHN
zakoupen D WR EH] ]E\WHþQpKR RGNODGX QHMSR]GČML YãDN GR NRQFH ]iUXþQt GRE\ =YROt-li ]iND]QtN MLQê QHå QHMEOLåãt DXWRUL]RYDQê
VHUYLVEXGHQDQČPDE\QHVOYVRXYLVORVWLVWtP]YêãHQpQiNODG\
$XWRUL]RYDQêVHUYLV SRVRXGtRSUiYQČQRVWUHNODPDFHDSRGOHSRYDK\YDG\YêURENXUR]KRGQHR]SĤVREXĜHãHQtUHNODPDFH
6H]QDPDXWRUL]RYDQêFKVHUYLVĤMHN dispozici na www.bosch-home.com/cz.
'RED SR NWHURX ]iND]QtN QHPĤåH YêUREHN ] GĤYRGX YDG\ SRXåtYDW VH GR ]iUXþQt GRE\ QHSRþtWi 2 WXWR GREX VH ]iUXþQt GRED
prodlXåuje. 3ĜL YêPČQČ se EČK ]iUXþQt GRE\ neobnovuje. 3ĜL RSUDYČ QHGRFKi]t N EČKX QRYp ]iUXþQt GRE\ WêNDMtFt VH RSUDYHQp
VRXþiVWLþLVRXþiVWN\
3R SURYHGHQt ]iUXþQt RSUDY\ MH DXWRUL]RYDQê VHUYLV SRYLQHQ vydat ]iND]QtNRYL þLWHOQRX NRSLL oSUDYQtKR OLVWX 2SUDYQt OLVW VORXåt
NSURND]RYiQtSUiY]iND]QtNDSURWRMHYHYODVWQtP]iMPX]iND]QtND SĜHGSRGSLVHPoSUDYQtKROLVWX]NRQWURORYDWMHKRREVDKDNRSLL
oSUDYQtKROLVWXSHþOLYČXVFKRYDW
=iND]QtNMHSRYLQHQSRVN\WQRXW DXWRUL]RYDQpPX VHUYLVX VRXþLQQRVW NRYČĜHQtH[LVWHQFH UHNODPRYDQpYDG\DNMHMtPXRGVWUDQČQt
YþHWQČRGSRYtGDMtFtKRSRWĜHEQpKRY\]NRXãHQtQHERGHPRQWiåHYêURENX 
3ĜL XSODWQČQt UHNODPDFH SĜHGi ]iND]QtN YêUREHN þLVWê Y VRXODGX V K\JLHQLFNêPL SĜHGSLV\ QHER REHFQêPL K\JLHQLFNêPL]iVDGDPL
YþHWQČYãHFKMHKRVRXþiVWtDSĜtVOXãHQVWYtXPRåĖXMtFtFKWDNRYpRYČĜHQtDRGVWUDQČQtYDG\ 9SĜtSDGČåHYêUREHNQHGRGiNRPSOHWQt
a je-OL NRPSOHWQRVW YêURENX QH]E\WQi N ]MLãWČQt H[LVWHQFH UHNODPRYDQp YDG\ DQHER N MHMtPX RGVWUDQČQt EČK OKĤW\ N Y\Ĝt]HQt
UHNODPDFH]DþtQiDåGRGiQtPFK\EČMtFtFKVRXþiVWt

4.

NeoprávnČnost reklamace

5HNODPDFHQHQtRSUiYQČQiYSĜtSDGHFKY]QLNOD-OL]iYDGDQHERSRãNR]HQt
a) SURND]DWHOQČQHVSUiYQêPXåtYiQtPYêURENX QDSĜv rozporu s QiYRGHPVSRN\Q\XYHGHQêPLQDREDOXYêURENXþLY]iUXþQtP
OLVWČ XåtYiQtP Y UR]SRUX V REHFQČ ]QiPêPL SUDYLGO\ XåtYiQt SĜHGPČWQpKR YêURENX SURYR]HP SĜL QHVSUiYQpP QDSiMHFtP QDSČWt
SĜLSRMRYiQtQD QHGRYROHQp]GURMHSURXGXXåtYiQtP]ERåtY QHYKRGQêFKSRGPtQNiFK± YOKNRSUDãQRVWH[WUpPQtWYUGRVWYRG\ apod.)
DQHERMLQêPQHVSUiYQêPMHGQiQtPXåLYDWHOH QDSĜQHRGERUQRXLQVWDODFt þL]DSRMHQtP);
b) SURND]DWHOQČ QHGRYROHQêPL ]iVDK\ GR SĜtVWURMH (NRQVWUXNþQt QHER MLQi ~prava, QHRGERUQi PRQWiå), åLYHOQRX NDWDVWURIRX QHER
PHFKDQLFNêPSRãNR]HQtPYêURENX
c) nese-OLSĜHGORåHQê]iUXþQtOLVW]MHYQp]QiPN\SURYHGHQêFK]PČQ~GDMĤQHERMH-OLQDYêURENXRGOLãQpYêUREQtþtVORRGWRKRMHåMH
XYHGHQRY]iUXþQtPOLVWČ;
d) XHVWHWLFNêFKNRPSRQHQWĤQH]DMLãĢXMtFtFKIXQNþQRVWYêURENX]GĤYRGX
- WUDQVSRUWQtKRSRãNR]HQtQHERSĜHPLVĢRYiQtP SRãNUiEiQtSURPiþNQXWtSUDVNOLQ\UR]ELWiVNODD police apod.)
- QHIXQNþQtFKHVWHWLFNêFKNRPSRQHQWĤMDNRMVRXPDGODVNODRYOiGDFtVStQDþHDSRGNWHUpMVRXGĤVOHGNHPEČåQpKRRSRWĜHEHQt
- ]PČQ\EDUY\SODVWRYêFKNRPSRQHQWĤ MHGQiVHREČåQêI\]LNiOQČFKHPLFNêMHYSRþDVHSRXåtYiQt
- YDG\VSRWĜHEQtFKPDWHULiOĤXNWHUêFKMHGREDåLYRWQRVWLGDQiFKDUDNWHUHPVRXþiVWN\ åiURYN\YRGQtILOWU\ Y]GXFKRYpSUDFKRYp
ILOWU\XKOtNRYpILOWU\YãHKRGUXKXDNXPXOiWRU\EDWHULH apod.)
- YDG\SĜtVOXãHQVWYtDYROLWHOQpYêEDY\]SĤVREHQpQHYKRGQRXPDQLSXODFtQHERQHSĜLPČĜHQêP]DFKi]HQtP
=H]iUXþQtFKRSUDYMVRXY\ORXþHQ\SĜtSDG\EČåQp~GUåE\ QHERþLãWČQtLQVWDODFHSURJUDPRYiQtNRQWUROy SDUDPHWUĤYêURENX.

5.

Náhradní díly

=iUXNDQDsamoVWDWQČSURGDQê QiKUDGQtGtOYêURENXMHSRVN\WRYiQDv GpOFH6 PČVtFĤDWR]DSĜHGSRNODGXMHKRRGERUQpLQVWDODFH

6.

Pozáruþní servis

V SĜtSDGČSODFHQpSR]iUXþQtRSUDY\ SURYHGHQpDXWRUL]RYDQêPVHUYLVHP VHSRVN\WXMH]iUXNDY GpOFHPČVtFĤ

7.

RozšíĜená záruka nad rámec zákona

8 VSRWĜHELþĤ SUDþN\ P\þN\  VpULRYČ Y\EDYHQêFK V\VWpPHP Aqua-Stop SDWHQW %6+  MH YêUREFHP SRVN\WQXWD ]iUXND QD ãNRG\
]SĤVREHQp FK\ERX WRKRWR V\VWpPX 1D W\WR ãNRG\ MH ]iND]QtNRYL VSRWĜHELWHOL SRVN\WQXWD QiKUDGD D WR SR FHORX GREX åLYRWQRVWL
VSRWĜHELþH 9\ORXþHQDMHQiKUDGDãNRG\Y SĜtSDGČNG\QHE\OVSRWĜHELþ]DSRMHQGRHOHNWULFNpKRREYRGXSRGSURXGHP

8.

UpozornČní pro prodejce

3URGHMFHMHSRYLQHQY\SOQLWVSUiYQČD~SOQČ]iUXþQtOLVWYGHQSURGHMHYêURENX3ĜLSĜtSDGQpSĜHGSURGHMQtUHNODPDFLMHWĜHEDSĜHGORåLW
ĜiGQČY\SOQČQêUHNODPDþQtSURWRNRODSRĜL]RYDFt doklad (fakturu).

9.

Ochrana osobních údajĤ

2VREQt ~GDMH ]iND]QtND NXSXMtFtKR EXGRX SRXåLW\ YêKUDGQČ N ~þHOĤP SUR ]SUDFRYiQt REMHGQiYHN D N SĜtSDGQpPX Y\Ĝt]HQt ]iUXN\
YVRXODGXVH]iNþ6ERRFKUDQČRVREQtFK~GDMĤ

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobkĤ
9ãHFKQ\ YêUREN\ GLVWULEXRYDQp VSROHþQRVWt %6+ GRPiFt VSRWĜHELþH VUR D SĜLFKi]HMtFt GR VW\NX V SRWUDYLQDPL VSOĖXMt SRåDGDYNy
o K\JLHQLFNp QH]iYDGQRVWL GOH ]iNRQD þ 6E Y\KOiãN\  6E 7RWR SURKOiãHQt VH Y]WDKXMH QD YãHFKQ\ YêUREN\
SĜLFKi]HMtFtGRVW\NXVSRWUDYLQDPLXYHGHQpYDNWXiOQtPFHQtNXVSROHþQRVWL %6+GRPiFtVSRWĜHELþHVUo.

UjištČní dovozce o vydání prohlášení o shodČ
9iåHQê]iND]QtNX
GOHRGVW]iNRQDþ196E9iVXMLãĢXMHPHåHQDYãHFKQ\YêUREN\GLVWULEXRYDQpVSROHþQRVWt%6+GRPiFtVSRWĜHELþHVUR
QDãLPREFKRGQtPSDUWQHUĤPE\ORY\GiQRSURKOiãHQtRVKRGČYHVP\VOX]iNRQDþ196EDQDĜt]HQtYOiG\þ17/2003 Sb.,


616/2006Sb. a 22/20036EDSĜtVOXãQêFKQDĜt]HQtYOiG\7RWRXMLãWČQtGRYR]FHRY\GiQtSURKOiãHQtRVKRGČVHY]WDKXMHQD
YãHFKQ\YêUREN\YþHWQČSO\QRYêFKVSRWĜHELþĤNWHUpMVRXREVDåHQ\YDNWXiOQtPFHQtNXILUP\%6+GRPiFtVSRWĜHELþHVUR

.RQWDNWQDVHUYLVGRPiFtFKVSRWĜHELþĤ%26&+
BSH domácí VSRWĜHELþHVUR
Radlická 350
158 00 Praha 5
Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: opravy@bshg.com
2EMHGQiYN\SĜtVOXãHQVWYtDQiKUDGQtFKGtOĤ
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com
Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: bosch.spotrebice@bshg.com
Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách www.bosch-home.com/cz.
=GHPiWHPRåQRVWVMHGQDWRSUDYXSRPRFtRQOLQHIRUPXOiĜH
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Návod na použitie si uschovajte. Pri odovzdávaní
vysávača ďalšej osobe nezabudnite odovzdať aj
návod na použitie.

1PVãJUJFQPEľBVSĴFOJB
Tento spotrebič je určený len na použitie
v domácnosti a nie na komerčné účely. Tento
spotrebič je určený na použitie v najvyššie povolenej
nadmorskej výške 2000 m. Vysávač používajte
výhradne podľa pokynov uvedených v tomto návode
na použitie.
"CZOFEPDIÇE[BMPLV[SBOFOJBNBÜLPEÇN 
WZTÇWBĴOFTNJFCZņQPVãÒWBOá:
na vysávanie osôb alebo zvierat.
na vysávanie:
- zdraviu škodlivých horúcich alebo žeravých
predmetov alebo predmetov s ostrými
hranami,
- vlhkých alebo tekutých látok,
- vysoko horľavých alebo výbušných látok
a plynov,
- popola, sadzí z kachlí a systému
centrálneho vykurovania,
- tonerového prachu z tlačiarní a kopírok.

/ÇISBEOÎEJFMZ,QSÒTMVÜFOTUWP
BWSFDLÇOBQSBDI
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.

! 6QP[PSOFOJF

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.

#F[QFĴOPTUnéQPLZOZ

Tento vysávač zodpovedá
uznávaným technickým
normám a príslušným
bezpečnostným predpisom.

8

Deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnosťami
alebo osoby s nedostatkom
skúseností alebo vedomostí
smú spotrebič používať len
pod dohľadom zodpovednej
osoby alebo ak boli poučené
a pochopili riziká, ktoré
z použitia môžu vyplývať.
Deti sa so spotrebičom
nesmú hrať.
Čistenie a užívateľskú údržbu
nesmú vykonávať deti bez
dozoru.
Obalový materiál je potrebný
až do likvidácie uchovávať
mimo dosahu detí.
=> Nebezpečenstvo udusenia.
4QSÇWOepoužitie
Vysávač zapájajte a uvádzajte do prevádzky len
v súlade s údajmi na typovom štítku.
Nikdy nevysávajte bez vrecka alebo zásobníka
na prach, ochranného filtra motora alebo
výfukového filtra.
=> Môže to spôsobiť poškodenie vysávača!
Pri vysávaní s hubicou a sacou rúrkou sa vždy
vyhýbajte blízkosti hlavy.
=> Hrozí nebezpečenstvo úrazu!
Pri vysávaní schodov musí byť vysávač vždy
umiestnený nižšie ako jeho užívateľ.
Na prenášanie alebo prepravu vysávača
nepoužívajte sieťový prívodný kábel ani hadicu.
Pokiaľ je prívodný kábel tohto spotrebiča
poškodený, musí byť z bezpečnostných dôvodov
vymenený výrobcom alebo jeho servisnou
službou či kvalifikovaným technikom.
Pri používaní vysávača po dobu dlhšiu ako
30 minút, sieťový kábel úplne vytiahnite.
Ak chcete spotrebič odpojiť zo siete, neťahajte
za prívodný kábel, ale len za zástrčku.

Prívodný kábel neťahajte cez ostré hrany a dávajte
pozor, aby sa nezachytil.
Ak sa prívodný kábel navíja automaticky,
zabezpečte, aby jeho zástrčka nemohla zasiahnuť
žiadnu osobu, zvieratá ani veci.
=> Prívodný kábel pri navíjaní pridržte za zástrčku.
Pred akoukoľvek prácou na vysávači vytiahnite
vidlicu sieťového prívodu zo zásuvky.
Poškodený vysávač neuvádzajte do prevádzky. Ak
sa na ňom vyskytne nejaká porucha, vytiahnite
vidlicu sieťového prívodu zo zásuvky.
Z bezpečnostných dôvodov smie opravy vysávača
a výmenu náhradných dielov vykonávať iba
autorizovaný servis.
Chráňte vysávač pred vonkajšími poveternostnými
vplyvmi, pred vlhkosťou a zdrojmi tepla.
Na filter (vrecko na prach, ochranný filter motora,
výfukový filter atď.) nedávajte žiadne horľavé látky
alebo látky s obsahom alkoholu.
Vysávač nie je vhodný na použitie na stavenisku.
=> Vysávanie stavebnej sutiny môže spôsobiť
poškodenie spotrebiča.
Ak nevysávate, vysávač vypnite a vytiahnite zástrčku
zo zásuvky.
U starých spotrebičov, ktoré už nebudete používať,
ihneď zaistite ich nefunkčnosť, potom ich
odovzdajte k riadnej likvidácii.

-JLWJEÇDJBGJMUSPWBWSFDJFL na prach
Filtre a vrecká na prach sú vyrobené z ekologických
materiálov. Ak neobsahujú žiadne látky, ktoré sú
zakázané pre zvyškový odpad, môžu byť zlikvidované
ako bežný zvyškový odpad z domácnosti.

6QP[PSOFOJFOBFOFSHFUJDLPNÜUÒULV
Tento vysávač je určený na obecné používanie.
Pre dosiahnutie deklarovanej energetickej účinnosti
a výkonu pri čistení kobercov, používajte vymeniteľné
univerzálne hubice.
Na dosiahnutie patričnej energetickej účinnosti
a výkonu pri čistení tvrdých podláh so štrbinami
a prasklinami používajte hubicu na tvrdé podlahy bez
bez nacvakávacej kefy, ktorá je dodaná s vaším
spotrebičom.
TJFUPWáQPĴUZTÝ[BMPãFOÎOBQPLZOPDIPCTJBIOVUáDI
WOBSJBEFOÒ,PNJTJFs prenesenou pôsobnosťou &À 
Ĵ[ LUPSáNJTBEPQĽŀBTNFSOJDB
&À Ak nie je uvedené inak, všetky postupy
vzťahujúce sa k tomuto návodu na použitie boli
vykonané v súlade so smernicou EN 60312·1:2017*.
*Servisný test motora je vykonaný s prázdnym
zásobníkom na prach, pričom u testov
s polovičnou náplňou zásobníka na prach
sa uvedená životnosť zvyšuje o 10 %.

! 6QP[PSOeOie
Sieťová zásuvka musí byť istená poistkou aspoň

16 A. Ak pri zapnutí spotrebiča vypadne poistka,
problém môže byť spôsobený tým, že sú na rovnaký
elektrický obvod súčasne pripojené iné
elektrospotrebiče s vysokým menovitým príkonom.
Vypadnutiu poistky zabránite tak, že pred zapnutím
vysávača najskôr nastavíte najnižší stupeň výkonu, až
potom výkon zvýšite.

1PLZOZOBMJLWJEÇDJV
0CBMPWáNBUFSJÇM
Obal chráni vysávač pred poškodením počas
prepravy. Skladá sa z ekologických materiálov, je
preto recyklovateľný. Nepotrebné obalové
materiály odovzdajte na recykláciu do
recyklačného strediska / zberného dvora.
4UBSáTQPUSFCJĴ
Staré spotrebiče obsahujú často ešte cenné
materiály. Svoj nepotrebný spotrebič preto
odovzdajte vášmu predajcovi, resp. recyklačnému
stredisku k recyklácii. O aktuálnych spôsoboch
likvidácie sa informujte u vášho predajcu alebo
na obci.
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sk
Gratulujeme vám k zakúpeniu vysávača značky Bosch
série BGLS40.
Tento návod na použitie opisuje rôzne modely
vysávačov série BGLS40, čo znamená, že niektoré
opisované prvky a funkcie spotrebiča sa nemusia
vzťahovať na váš model. Na dosiahnutie čo najlepšieho
výsledku pri vysávaní, používajte originálne
príslušenstvo značky Bosch, ktoré bolo vytvorené
špeciálne pre váš vysávač.
Návod na použitie si uschovajte pre budúce použitie.
Pri odovzdávaní vysávača ďalšej osobe nezabudnite
odovzdať aj návod na použitie.

Popis spotrebiča
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Podlahová hubica (vzhľad hubice sa môže pri
rovnakom spôsobe fungovania líšiť od zobrazenia)*
Hubica na tvrdé podlahy (so zaisťovacou
objímkou) *
Rukoväť
Nasávacia hadica
Teleskopická rúrka s nastaviteľným tlačidlom
(a zaisťovacou objímkou)*
Teleskopická rúrka s nastaviteľnou manžetou
(a zaisťovacou objímkou)*
Sieťový kábel
Parkovacia pomôcka
Uzamykacia páčka krytu zásobníka na prach
Výfuková mriežka
Vrecko na prach
Výfukový filter*
Ochranný filter motora, prateľný
Rukoväť na prenos spotrebiča
Kryt zásobníka na prach
Ukazovateľ na výmenu vrecika na prach*
Pomôcka na odstavenie (na spodnej časti
spotrebiča)
Zap/Vyp a otočný regulátor výkonu
Držiak na univerzálnu hubicu
Univerzálna hubica *
Odsávacia hubica na vŕtanie *

Náhradné diely a zvláštne
príslušenstvo
A Balíček náhradných filtrov
Aby váš vysávač bol čo najúčinnejší, odporúčame
vám do neho používať originálne náhradné
vrecká PowerProtect (00577549).
Obsah:
4 vrecká na prach s tesnením
1 hygienický mikrofilter
Odporúčame vám teda používať iba originálne
vrecká na prach.
Váš spotrebič je vysoko výkonný vysávač, ktorý
dosahuje tých najlepších výsledkov vysávania pri
použití vysoko kvalitných vreciek na prach. Iba
použitím tých najkvalitnejších vreciek na prach
(ako napríklad originálne vrecká na prach od
spoločnosti Bosch) je možné zaistiť funkčnosť
vášho vysávača podľa energetickej triedy, úrovne
vysávania a kapacity vysávania uvedenej na
energetickom štítku EU. Používanie nekvalitných
vreciek na prach (napr. papierových vreciek) môže
mať negatívny vplyv na životnosť a výkon vášho
spotrebiča. Používaním nevhodných alebo
nekvalitných vreciek na prach môže taktiež dôjsť
k poškodeniu spotrebiča. Na taký druh poškodenia
sa nevzťahuje záruka.
Viac informácií nájdete na
www.bosch-home.com/sk. Tu si môžete objednať
originálne vrécka na prach do vášho spotrebiča.
B Hubica na tvrdé podlahy BBZ123HD
Pre vysávanie hladkých podláh
(parkety, dlažba, terakota atď.)

1SFEQSWáNVWFEFOÒNEPQSFWÇE[LZ
0CSÇ[oL 1
● Zatlačte rukoväť do sacej hadice, dokiaľ sa
nezacvakne.
0CSÇ[oL 2
a) Hrdlo nasávacej hadice zasuňte do sacieho
otvoru spotrebiča a zacvaknite. Zacvaknutie
bude počuteľné.
b)Na odstránenie nasávacej hadice stlačte obe
západky naraz a hadicu vysuňte.
0CSÇ[oL 3*
a) Rukoväť zasuňte do teleskopickej rúrky.
Na uvoľnenie spojenia mierne pootočte
rukoväť a vysuňte ju z rúrky.
b)Rukoväť zasuňte do hrdla teleskopickej rúrky,
až zacvakne. Na uvoľnenie spojenia stlačte
zaisťovaciu objímku a rukoväť vytiahnite.
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*podľa modelu

0CSÇ[oL 4*
a)Teleskopickú rúrku zasuňte do hrdla hubice na
podlahy. Na uvoľnenie spojenia mierne rúrku
pootočte a vysuňte ju z hubice na podlahu.
b)Teleskopickú rúrku zasuňte do hrdla hubice
na podlahu. Na uvoľnenie spojenia stlačte
zaisťovaciu objímku a teleskopickú rúrku vysuňte.
0CSÇ[oL 5
● Pohnite posuvným tlačidlom v smere šípky
a nastavte ju na požadovanú dĺžku.
0CSÇ[oL 6*
● Pripojte držiak na príslušenstvo pre univerzálnu
hubicu a zacvaknite ho do sacej hubice/
teleskopickej rúrky.
0CSÇ[oL 7
ł Prívodný kábel uchopte za zástrčku, vytiahnite
na požadovanú dĺžku a zasuňte sieťovú zástrčku.

=>

=>
Stredný stupeň výkonu
Pre každodenné vysávanie ľahkých nečistôt.
Najvyšší stupeň výkonu
=>
Pre vysávanie odolných podlahových krytín,
hladkých podláh a silne znečistených podláh.

7ZTÇWBOJF

!

6QP[PSOFOJF
Podlahové hubice podliehajú v závislosti
od vlastností tvrdej podlahy (napr. drsná,
rustikálna dlažba) určitému opotrebeniu. 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
nezodpovedá za eventuálne vzniknuté škody, ktoré
boli zapríčinené opotrebovaním podlahových
hubíc.

0CSÇ[oL 10
Nastavte podlahovú trubicu:
Koberce a kobercové podlahy
Hladké podlahy

a)Hubica na štrbiny na vysávanie štrbín a rohov atď.
b)Hubica na čalúnenie na vysávanie čalúneného
nábytku, záclon atď.
c) Hubice na tvrdé podlahy
- s nacvakávacou kefou:
Na jemné, ale efektívne vysávanie hladkých podláh
(dlaždice, parkety atď.)
- bez nacvakávacej kefy:
Pre vysávanie nečistôt v prasklinách a štrbinách
● Nacvakávaciu kefu je možné vyňať
stlačením dvoch západiek v smere šípok.

0CSÇ[oL 12*

Regulácia sacej sily

Požadovanú saciu silu je možné rôzne
nastaviť na požadovaný stupeň otočením
ovládača v smere šípky.
Najnižší stupeň výkonu
Pre vysávanie chúlostivých materiálov
napr. čalúneného nábytku, záclon a pod.

0CSÇ[oL11* 7ZTÇWBOJFTQSÒEBWOáNQSÒTMVÜFOTUWPN
Hubicu podľa potreby nasaďte na saciu rúrku
alebo rukoväť:

Odsávacie hubice na vŕtanie

0CSÇ[oL 8 Zap/Vyp
ł Vysávač zapnite alebo vypnite stlačením
tlačidla Zap/Vyp.
0CSÇ[FL 9

Pri vysávaní väčších častí sa uistite, že ich vysávate
postupne a že sa vysávajúce kanáliky na podlahovej
rúrke neupchávajú. V prípade nutnosti zdvihnite
hubicu, čo pomôže nečistoty lepšie vysať.

=>

a) Zaistite hubicu do rukoväti a potom ju
umiestnite na stenu, aby hubica presne zakrývala
otvor, ktorý si želáte vyvŕtať.
b) Nastavte vysávač na najnižší výkon a potom ho
zapnite.
c) Odsávacia hubica na vŕtanie drží v požadovanej
polohe sacou silou.V závislosti od povrchu,
z ktorého je stena vyrobená, môže byť
nutné nastaviť výkon na vyšší stupeň, vďaka
čomu zostane hubica pevne prisatá.
0CSÇ[oL 13
Pri krátkych sacích prestávkach môžete použiť
parkovaciu pomôcku na zadnej strane vysávača.
● Hneď ako spotrebič vypnete, zasuňte hák na
podlahovej hubici do výklenku na zadnej strane
spotrebiča.
0CSÇ[oL 14
Na prekonanie prekážok, ako napr. schodov, je možné
spotrebič preniesť pomocou rukoväti na jeho plášti.

1PQSÇDJ
0CSÇ[oL 15
a) Vytiahnite sieťovú zástrčku.
b) Krátko zatiahnite za sieťový kábel a pustite ho
(sieťový kábel sa automaticky navinie).
0CSÇ[oL 16
Na úschovu či prepravu vysávača použite pomôcku
na odstavenie na spodnej časti spotrebiča.
a) Postavte vysávač na jeho okraj.
b) Zasuňte západku na podlahovej hubici do drážky
na spodnej strane vysávača.

=>

*podľa modelu
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Výmena filtra

Výmena výfukového filtra

Pred čistením filtračnej jednotky
! Upozornenie:
spotrebič vypnite!

Vysávač s hygienickým mikrofiltrom
Tieto filtre by mali byť vymenené pri každej výmene
filtrov.

Výmena vrecka na prach
0CSÇ[oL 17*
Spotrebiče s ukazovateľom výmeny filtra:
● Hneď ako podlahovú hubicu dáte z koberca dole
pri zvolenom najvyššom sacom stupni výkonu,
vymeňte vrecko na prach, aj pokiaľ nie je ešte
celkom naplnené. Aj keď vrecko na prach nie je
zaplnené, je nevyhnutné ho vymeniť z dôvodu
druhu jeho obsahu. Najprv skontrolujte, či nie je
upchatá niektorá hubica, rúrka či nasávacia
hadica, pretože aj toto by mohlo mať za následok
spustenie ukazovateľa pre výmenu vrecka na
prach.
● Pre vyňatie nečistôt z upchatej hubice môžete
jednoducho zo spotrebiča sňať rukoväť.

0CSÇ[oL 21*
● Otvorte kryt zásobnika na prach. 0CSÇ[oL 18
a)Otvorte držiak filtra posunutím uzamykacej páčky
v smere šípky.
b)Vytiahnite hygienický mikrofilter.
c) Hygienický mikrofilter môžete vypláchnuť.
● Filter musí po vypláchnutí schnúť minimálne
po dobu 24 hodín.
d)Vytiahnite hygienický mikrofilter zo spotrebiča.
Vložte do spotrebiča nový hygienický mikrofilter.
e)Vložte držiak filtra do spotrebiča a uistite sa, že je
zacvaknutý v správnej pozícii.

Spotrebiče bez ukazovateľa výmeny filtra:
● Ak očividne klesne sací výkon prístroja, musí sa
vymeniť vrecko na prach, aj keď nie je ešte
úplne plné. V tomto prípade je nutnosť
výmeny spôsobená druhom náplne. Predtým
sa, prosím, uistite, že hubica, sacia rúrka
a nasávacia hadica nie sú upchaté.

Čistenie HEPA filtra
HEPA filter je vybavený tak, aby sa nemusel
vymieňať, pokiaľ sa spotrebič používa v domácnosti
podľa určenia.
Aby vysávač pracoval vo svojej optimálnej úrovni
výkonu, HEPA filter by sa mal vypláchnuť po 1 roku
používania. Účinok filtra zostane zachovaný nezávisle
na možnom zafarbení povrchu filtra.

0CSÇ[ok 18 Otváranie krytu spotrebiča
a) Odistite kryt posunutím uzamykacej páčky v smere
šípky.
b) Otvorte kryt v smere šípky.

0CSÇ[oL 22*

0CSÇ[oL 19
a) Kryt spotrebiča uzatvoríte zatiahnutím za
uzatváraciu páčku.
b) Vytiahnite vrecko na prach.
c) Vložte nové vrecko na prach.
d) Vtlačte nové vrecko na prach do držiaka až na
doraz.
Kryt je možné zatvoriť iba, ak je
! Upozornenie:
v nádobe vložené vrecko na prach.
Čistenie ochranného filtra motora
Ochranný filter motora by sa mal čistiť
v pravidelných intervaloch vyprášením, resp.
vypláchnutím.
0CSÇ[oL 20
● Otvorte kryt zásobníka na prach. 0CSÇ[oL 18
a) Vytiahnite ochranný filter motora zo spotrebiča
potiahnutím do strany a v smere šípky.
b)Ochranný filter motora vyčistite vyprášením.
c) Pri silnom znečistení by ste mali ochranný filter
motora vypláchnuť.
● Filter musí po vypláchnutí schnúť minimálně
po dobu 24 hodin.
d)Po vyčistení zasuňte ochranný filter motora do
vysávača zacvaknite a zavrite kryt zásobnika na
prach.

● Otvorte kryt zásobníka na prach.
● Otočte HEPA* filter v smere šípok a vytiahnite ho zo
spotrebiča.
● Filtračnú jednotku vyprášte a opláchnite pod tečúcou
vodou. Filtračnú jednotku môžete prípadne vyčistiť
aj v práčke. Použite šetrný program na max. 30 °C
a najnižšiu rýchlosť otáčok.
TIP: Pre ochranu ostatných kusov bielizne vložte
filtračnú jednotku do špeciálneho vrecka na pranie.
● Jednotku filtra vložte do spotrebiča až po úplnom
vysušení (najskôr po 24 hodinách) a uzatváracie
západky nechajte počuteľne zacvaknúť.
● Zatvorte kryt v zadnej časti.
Pokiaľ ste spotrebičom vysávali jemné čiastočky
prachu (ako napríklad sadru či cement), vyčistite
ochranný filter motora vyprášením a ak je to nutné,
ochranný filter motora a výfukový filter vytiahnite.

Ošetrovanie
Pred každým čistením vypnite vysávač a vytiahnite
sieťovú zástrčku. Vysávač a umelohmotné diely
príslušenstva môžu byť ošetrené bežným čistiacim
prostriedkom na plasty.
žiadne abrazívne čistiace
! Nepoužívajte
prostriedky, čistiace prostriedky na sklo ani
viacúčelové čistiace prostriedky. Vysávač
nikdy neponárajte do vody.

V prípade potreby môžete zásobník na prach
vyčistiť iným vysávačom a jednoducho utrieť
suchou handričkou alebo kefkou na prach.
Technické zmeny sú vyhradené.

*podľa modelu
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Tento spotrebič je označený v súlade s európskou
smernicou 2012/19/EU o elektrických a elektronických
spotrebičoch (waste electrical and electronic
equipment – WEEE).
Smernica stanovuje rámec pre spätný odber
a recykláciu starých spotrebičov, platný pre celú EÚ.
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Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Dovozca:

záruka od výrobcu
na všetky spotrebiče

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 predaja 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 užívateľa. 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

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. pokladničný blok, faktúru a pod.)
– ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci 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, čistenia, 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 oprávnenou 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, prípadne 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, neodborného 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 prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o.,
organizačná zložka Bratislava.

H

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 špeciálnej 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
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

Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode
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.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH
Dodávateľ:
BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5
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.

