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NÁVOD K POUŽITÍ
Produktinfo

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

Dňležitá bezpeþnostní upozornČní
Peÿlivč si pŀeÿtčte tento návod. Jedinč tak
mŔžete svŔj spotŀebiÿ správnč a bezpeÿnč
používat. Návod k použití a návod
k montáži uschovejte pro pozdčjší použití
nebo pro dalšího majitele.
Bezpeÿné používání je zaruÿeno pouze pŀi
odborné vestavbč podle návodu k montáži.
Technik provádčjící instalaci odpovídá za
bezvadné fungování na místč instalace.
Tento spotŀebiÿ je urÿený pouze pro
soukromé použití v domácnosti. Spotŀebiÿ
není urÿený pro provoz venku.
Nenechávejte spotŀebiÿ bčhem provozu bez
dozoru. Výrobce nenese odpovčdnost za
škody zpŔsobené nevhodným používáním
nebo nesprávnou obsluhou.
Dčti od 8 let a osoby s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo s nedostatkem
zkušeností a včdomostí smčjí tento
spotŀebiÿ používat pouze pod dozorem
nebo pokud byly seznámeny s bezpeÿným
používáním spotŀebiÿe a pochopily
nebezpeÿí s tím spojená.
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Dčti si nesmí se spotŀebiÿem hrát. þištční
a uživatelskou údržbu nesmí provádčt dčti
bez dozoru.
Po vybalení spotŀebiÿ zkontrolujte.
V pŀípadč poškození bčhem pŀepravy
spotŀebiÿ nezapojujte.
Tento spotŀebiÿ není urÿený pro provoz
s externím ÿasovým spínaÿem nebo
dálkovým ovládáním.
Nebezpeþí udušení!
Obalový materiál je nebezpeÿný pro dčti.
Nikdy nedovolte dčtem, aby si hrály
s obalovým materiálem.
Ohrožení života!
Zpčt nasávané spaliny mohou zpŔsobit
otravu.
Pokud spotŀebiÿ používáte v provozu na
odvčtrání souÿasnč s uzavŀenými spotŀebiÿi
paliv, zajistčte vždy dostateÿný pŀívod
ÿistého vzduchu.

Uzavŀené spotŀebiÿe paliv (napŀ. tepelné
spotŀebiÿe na plyn, olej, dŀevo nebo uhlí,
prŔtokové ohŀívaÿe, bojlery) odebírají
spalovací vzduch z místnosti, ve které jsou
nainstalované, a spaliny odvádčjí zaŀízením
pro odvod spalin (napŀ. komínem) ven.
Ve spojení se zapnutým odsavaÿem par se
z kuchynč a sousedních místností odebírá
vzduch - bez dostateÿného pŀívodu vzduchu
vzniká podtlak. Tím dojde ke zpčtnému
nasátí jedovatých plynŔ z komína nebo
odtahové šachty do obytných místností.
ʋ Proto je vždy nutné zajistit dostateÿný
pŀívod vzduchu.
ʋ Samotná odtahová šachta nezajistí
dodržování hraniÿní hodnoty.
Bezpeÿný provoz je možný pouze tehdy,
když podtlak v místnosti instalace
spotŀebiÿe paliv nepŀekroÿí 4 Pa
(0,04 mbar). Toho lze dosáhnout, pokud
mŔže do místnosti proudit vzduch,
potŀebný pro spalování, a to
neuzavíratelnými otvory, napŀ. ve dveŀích,
oknech, v kombinaci s odtahovou šachtou
nebo jinými technickými opatŀeními.

V každém pŀípadč se poraāte
s kominickým mistrem, který mŔže posoudit
celkový systém včtrání domu a navrhne
vám vhodné opatŀení pro včtrání.
Pokud se odsavaÿ par používá výhradnč
v cirkulaÿním provozu, je provoz možný bez
omezení.

Nebezpeþí požáru!
ʋ Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou
vznítit.
Tukový filtr þistČte minimálnČ každé
2 mČsíce.
Nikdy spotŀebiÿ nepoužívejte bez
tukového filtru.
ʋ Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou
vznítit. V blízkosti spotŀebiÿe nikdy
nepoužívejte otevŀený plamen (napŀ.
flambování). Spotŀebiÿ se smí v blízkosti
zaŀízení na pevná paliva (napŀ. dŀevo nebo
uhlí) instalovat pouze tehdy, pokud je
k dispozici uzavŀený, neodnímatelný kryt.
Nesmí odlétávat jiskry.
ʋ Horký olej a tuk se rychle vznítí. Horký olej
a tuk nikdy nenechávejte bez dozoru.
Nikdy nehaste oheĳ vodou. Vypnčte
varnou zónu. Plameny opatrnč uduste
pokliÿkou, hasící deskou a podobnč.
Nebezpeþí požáru!

Nebezpeþí požáru!

Plynové varné zóny bez nádoby vyvíjejí za
provozu velké teplo. MŔže dojít
k poškození nebo vznícení odsavaÿe par,
umístčného nad nimi. Plynové varné zóny
používejte pouze, když jsou na nich
nádoby.
ʋ Pŀi souÿasném provozu nčkolika
plynových varných zón vzniká velké teplo.
Odsavaÿ par umístčný nad nimi se mŔže
poškodit nebo vznítit. Dvč plynové varné
zóny nikdy nepoužívejte souÿasnč
s nejvčtším plamenem déle než 15 minut.
Velký hoŀák s více než 5 kW (Wok)
odpovídá výkonu dvou plynových hoŀákŔ.
Nebezpeþí popálení!
Pŀístupné souÿásti jsou pŀi provozu horké.
Nikdy se nedotýkejte horkých souÿástí.
Udržujte dčti mimo dosah spotŀebiÿe.
Nebezpeþí úrazu!
ʋ Souÿásti uvnitŀ spotŀebiÿe mohou mít
ostré hrany. Noste ochranné rukavice.
ʋ Pŀedmčty, postavené na spotŀebiÿi,
mohou spadnout. Nestavte na spotŀebiÿ
žádné pŀedmčty.
ʋ Svčtlo LED je velmi ostré a mŔže poškodit
zrak (riziková skupina 1). Nedívejte se
pŀímo do zapnutého osvčtlení LED déle
než 100 sekund.
ʋ

Nebezpeþí požáru!

Nebezpeþí požáru!

Nebezpeþí úrazu!

Nebezpeþí úrazu!
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Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem!
ʋ Vadný spotŀebiÿ mŔže zpŔsobit úraz
elektrickým proudem. Vadný spotŀebiÿ
nikdy nezapínejte. Vytáhnčte síŌovou
zástrÿku ze zásuvky nebo vypnčte pojistku
v pojistkové skŀíĳce. Zavolejte servis.
ʋ Neodborné opravy jsou nebezpeÿné.
Opravy spotŀebiÿe a výmčnu poškozených
pŀívodních vedení smí provádčt výhradnč
technik zákaznického servisu vyškolený
naší spoleÿností. Pokud je spotŀebiÿ
vadný, vytáhnčte síŌovou zástrÿku ze
zásuvky nebo vypnčte pojistku
v pojistkové skŀíĳce. Zavolejte servis.
ʋ Pokud by do spotŀebiÿe vnikla vlhkost,
mŔže to mít za následek úraz elektrickým
proudem. Nepoužívejte vysokotlaký ani
parní ÿistiÿ.

Pķíþiny poškození
Pozor!
Nebezpeÿí poškození korozí. Spotŀebiÿ pŀi vaŀení vždy zapnčte,
zabráníte tak kondenzaci vody. Kondenzovaná voda mŔže vést
k poškození korozí.
Vadné žárovky vždy ihned vymčĳte, abyste zabránili pŀetížení
ostatních žárovek.

Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem!

Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem!

Nebezpeÿí poškození proniknutím vlhkosti do elektroniky.
Ovládací prvky nikdy neÿistčte mokrým hadrem.
Poškození povrchu nesprávným ÿištčním. Plochy z ušlechtilé
oceli ÿistčte pouze ve smčru broušení. Na ovládací prvky
nepoužívejte prostŀedek na ÿištční ušlechtilé oceli.

Poškození povrchu agresivními nebo abrazivními ÿisticími
prostŀedky. Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní ÿisticí
prostŀedky.
Nebezpeÿí poškození zpčtným tokem kondenzátu. Odvčtrávací
kanál ze spotŀebiÿe nainstalujte s mírným sklonem (sklon 1°).

Ochrana životního prostķedí
Ekologická likvidace

Tento spotŀebiÿ je oznaÿen v souladu s evropskou
smčrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými
elektrickými a elektronickými zaŀízeními (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).

Obal zlikvidujte v souladu s pŀedpisy na ochranu životního
prostŀedí.

Tato smčrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec
pro zpčtný odbčr a recyklování použitých zaŀízení.

Druhy provozu
Tento spotŀebiÿ mŔžete používat v režimu odvčtrání nebo
cirkulace.

Provoz cirkulace vzduchu
Nasávaný vzduch se ÿistí tukovým filtrem
a aktivním uhlíkovým filtrem a pŀivádí se zpčt
do kuchynč.

Provoz na odvČtrání
Nasávaný vzduch se ÿistí tukovým filtrem
a systémem trubek se odvádí ven.

UpozornČní: Odvčtrávaný vzduch se nesmí odvádčt do
kouŀovodu nebo komína, který je v provozu, ani do šachty,
která slouží k odvčtrávání místností, ve kterých jsou instalované
spotŀebiÿe paliv.
ʋ

ʋ
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Pokud se má odvčtrávaný vzduch odvádčt do kouŀovodu
nebo komína, který není v provozu, je nutné si opatŀit souhlas
pŀíslušného kominického mistra.
Pokud se odvčtrávaný vzduch vede venkovní zdí, je nutné
použít teleskopickou prŔchodku zdí.

UpozornČní
ʋ Aby se pŀi provozu cirkulace vzduchu zachycovaly pachy,
musíte namontovat aktivní uhlíkový filtr. RŔzné možnosti
používání spotŀebiÿe v provozu cirkulace vzduchu jsou
popsané v prospektu nebo se na nč zeptejte prodejce.
Potŀebné pŀíslušenství obdržíte ve specializované prodejnč,
u zákaznického servisu nebo v internetovém obchodč.
ʋ

U spotŀebiÿŔ s pŀídavným filtrem ve vnitŀním prostoru lze
použít pouze cirkulaÿní modul CleanAir (viz Pŀíslušenství pro
provoz cirkulace vzduchu).

Obsluha spotķebiþe

Obushlapoeŀbtÿi

Tento návod platí pro více variant spotŀebiÿŔ. Je možné, že jsou
popsané jednotlivé vlastnosti vybavení, které se netýkají vašeho
spotŀebiÿe.

UpozornČní: Digestoŀ zapnčte pŀi zahájení vaŀení a vypnčte ji
teprve nčkolik minut po jeho ukonÿení. Tak se nejúÿinnčji
odstraní kuchyĳské výpary.

Ovládací panel – varianta 1









Zapnutí/vypnutí ventilátoru

1–3

Stupnč ventilátoru

&

Intenzivní stupeĳ 1

'

Intenzivní stupeĳ 2



Dobčh ventilátoru

(

Ukazatel nasycení kovových tukových filtrŔ

%

Zapnutí/vypnutí/ztlumení svčtla

Nastavení ventilátoru
Zapnutí

ʋ

SRZHU
ERRVW

OsvČtlení

VysvČtlení

ʋ

ERRVW

Klepnčte na symbol .
Ventilátor se spustí na stupeĳ 2.
Zvolte stupeĳ ventilátoru.

Vypnutí
Klepnčte na symbol .

Intenzivní stupeī
Pŀi mimoŀádnč silném zápachu nebo velkém množství páry
mŔžete použít intenzivní stupeĳ.
Klepnčte na symbol & nebo '.

Po cca 6 minutách pŀepne elektronika ventilátor automaticky
zpčt na nižší stupeĳ. Pokud chcete intenzivní stupeĳ ukonÿit
pŀed uplynutím pŀednastavené doby, klepnčte na symbol
požadovaného stupnč ventilátoru.

Osvčtlení mŔžete zapínat a vypínat nezávisle na ventilátoru.
Klepnčte na symbol %.
Nastavení jasu
Držte stisknutý symbol %, dokud není nastavený požadovaný
jas.

Ukazatel nasycení
Pŀi nasycení kovových tukových filtrŔ zazní po vypnutí
ventilátoru po dobu cca 4 sekund akustický signál.
Kromč toho bliká ukazatel nad symbolem (.

Nyní je tŀeba kovové tukové filtry vyÿistit.
þištční kovových tukových filtrŔ je popsané v kapitole þištční
a údržba.
Když bliká ukazatel nasycení filtru, lze ho resetovat. Za tímto
úÿelem klepnčte na symbol (.

Akustický signál
Zapnutí akustického signálu
Pŀi vypnutém ventilátoru klepnčte a držte cca 3 sekundy
stisknuté symboly  a &. Pro potvrzení zazní akustický
signál.
Vypnutí akustického signálu
Opakujte postup „Zapnutí akustického signálu“.

DobČh ventilátoru
Dobčh ventilátoru je možný u každého stupnč ventilátoru
(kromč & a ').
Zvolte požadovaný stupeĳ ventilátoru a klepnčte na symbol .
Po cca 10 minutách se ventilátor automaticky vypne.
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Ovládací panel – varianta 2







ERRVW

SRZHU
ERRVW

Pokud senzorové ŀízení reaguje pŀíliš rychle nebo pŀíliš pomalu,
lze ho odpovídajícím zpŔsobem zmčnit:

VysvČtlení



Zapnutí/vypnutí ventilátoru

!

Automatický režim

1–3

Stupnč ventilátoru

&

Intenzivní stupeĳ 1

'

Intenzivní stupeĳ 2



Dobčh ventilátoru

DobČh ventilátoru

(

Ukazatel nasycení kovových tukových filtrŔ

)

Ukazatel nasycení aktivního uhlíkového filtru

Dobčh ventilátoru je možný u každého stupnč ventilátoru
(kromč & a ').

%

Zapnutí/vypnutí/ztlumení svčtla

1. Pŀi vypnutém ventilátoru držte 4 sekundy stisknutý symbol !.

Zobrazí se nastavení.

2. Klepnutím na symboly 1, 2, 3 & nebo ' se

nastavení senzorového ŀízení zmční.

3. Pro potvrzení zadání držte 4 sekundy stisknutý symbol !.

Zvolte požadovaný stupeĳ ventilátoru a klepnčte na symbol .
Po cca 10 minutách se ventilátor automaticky vypne.

Nastavení ventilátoru

OsvČtlení

Zapnutí

Osvčtlení mŔžete zapínat a vypínat nezávisle na ventilátoru.

ʋ

ʋ

Klepnčte na symbol .
Ventilátor se spustí na stupeĳ 2.
Zvolte stupeĳ ventilátoru.

Vypnutí

Klepnčte na symbol %.
Nastavení jasu
Držte stisknutý symbol %, dokud není nastavený požadovaný
jas.

Klepnčte na symbol .

Ukazatel nasycení

Intenzivní stupeī

Pŀi nasycení kovových tukových filtrŔ nebo aktivního uhlíkového
filtru zazní po vypnutí ventilátoru po dobu cca 4 sekund
akustický signál.

Pŀi mimoŀádnč silném zápachu nebo velkém množství páry
mŔžete použít intenzivní stupeĳ.
Klepnčte na symbol & nebo '.

Po cca 6 minutách pŀepne elektronika ventilátor automaticky
zpčt na nižší stupeĳ. Pokud chcete intenzivní stupeĳ ukonÿit
pŀed uplynutím pŀednastavené doby, klepnčte na symbol
požadovaného stupnč ventilátoru.

Automatický režim
Zapnutí
ʋ

ʋ

Klepnčte na symbol .
Ventilátor se spustí na stupeĳ 2.
Klepnčte na symbol !.
Pomocí senzoru se automaticky nastaví optimální stupeĳ
ventilátoru 1, 2 nebo 3.

Vypnutí
Pro vypnutí automatického režimu klepnčte na libovolný stupeĳ
ventilátoru nebo na .

Kromč toho bliká ukazatel nad pŀíslušným symbolem:
ʋ

kovové tukové filtry: (

ʋ

aktivní uhlíkový filtr: )

Nyní je tŀeba vyÿistit kovové tukové filtry nebo vymčnit
aktivní uhlíkový filtr.
þištční kovových tukových filtrŔ je popsané v kapitole þištční
a údržba.
Když blikají ukazatele nasycení filtrŔ, lze je resetovat. Za tímto
úÿelem klepnčte na pŀíslušný symbol.
Pķepnutí ukazatele pro režim cirkulace
Pro režim cirkulace je nutné ukazatel elektronického ŀízení
odpovídajícím zpŔsobem pŀepnout:
ʋ

souÿasnč na symboly  a  a držte je stisknuté,
dokud se nerozsvítí proužky nad symboly 1 a ) u základní
soupravy pro režim cirkulace. Opakovaným klepnutím
a podržením kombinace tlaÿítek se rozsvítí proužky nad 2
a )u modulu na cirkulaci vzduchu CleanAir.

Pokud senzor již nerozpozná žádnou zmčnu kvality vzduchu
v prostoru, ventilátor se automaticky vypne.
Doba chodu automatického režimu ÿiní maximálnč 4 hodiny.

Senzorové ķízení
V automatickém režimu rozpozná senzor v odsavaÿi par
intenzitu pachŔ v kuchyni. V závislosti na nastavení senzoru se
odsavaÿ par automaticky pŀepne na jiný stupeĳ ventilátoru.

Odsavaÿ par musí být zapojený a vypnutý.

ʋ Klepnčte

ʋ

Opakovaným klepnutím a podržením kombinace tlaÿítek se
ukazatel elektronického ŀízení pŀepne zpčt na režim
odvčtrávání (ukazatel ().

Akustický signál
Zapnutí akustického signálu

Nejnižší nastavení: stupeĳ ³ (stupeĳ ventilátoru 1)

Pŀi vypnutém ventilátoru klepnčte a držte cca 3 sekundy
stisknuté symboly  a &. Pro potvrzení zazní akustický
signál.

Nejvyšší nastavení: stupeĳ  (stupeĳ ventilátoru ')

Vypnutí akustického signálu

Výrobní nastavení: stupeĳ ´ (stupeĳ ventilátoru 3)

Opakujte postup „Zapnutí akustického signálu“.
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ýištČní a údržba
Nebezpeþí popálení!
Spotŀebiÿ je za provozu horký, zejména v oblasti žárovek. Pŀed
ÿištčním nechte spotŀebiÿ vychladnout.

Oblast

ýisticí prostķedky

Ušlechtilá ocel

Horký mycí roztok:
Vyÿistčte hadŀíkem a poté osušte
mčkkým hadrem.

Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem!

Plochy z ušlechtilé oceli ÿistčte pouze
ve smčru broušení.

Vlhkost, která vnikne dovnitŀ, mŔže zpŔsobit úraz elektrickým
proudem. Spotŀebiÿ ÿistčte pouze vlhkým hadrem. Pŀed
ÿištčním vytáhnčte síŌovou zástrÿku ze zásuvky nebo vypnčte
pojistku v pojistkové skŀíĳce.

U zákaznického servisu nebo ve specializované prodejnč lze obdržet speciální ošetŀovací prostŀedky na
ušlechtilou ocel. Ošetŀovací prostŀedek naneste ve slabé vrstvč mčkkým
hadrem.

Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem!
Pokud by do spotŀebiÿe vnikla vlhkost, mŔže to mít za následek
úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaký ani parní
ÿistiÿ.

Nebezpeþí úrazu!

Horký mycí roztok:
Vyÿistčte vlhkým hadŀíkem a poté
osušte mčkkým hadrem.

Souÿásti uvnitŀ spotŀebiÿe mohou mít ostré hrany. Noste
ochranné rukavice.

Nepoužívejte ÿisticí prostŀedek na
ušlechtilou ocel.

ýisticí prostķedky
Aby nedošlo k poškození rŔzných povrchŔ nesprávnými
ÿisticími prostŀedky, ŀiāte se údaji uvedenými v tabulce.
Nepoužívejte:
ʋ

agresivní nebo abrazivní ÿisticí prostŀedky,

ʋ

ÿisticí prostŀedky s vysokým obsahem alkoholu,

ʋ

tvrdé drátčnky nebo houbiÿky,

ʋ

vysokotlaké ÿistiÿe nebo parní ÿistiÿe.

Nové houbové utčrky pŀed použitím dŔkladnč vymáchejte.
Dodržujte všechny pokyny a varování, které jsou uvedené
u ÿisticích prostŀedkŔ.

Lakované povrchy

Hliník a plast

þisticí prostŀedek na sklo:
Vyÿistčte mčkkým hadrem.

Sklo

þisticí prostŀedek na sklo:
Vyÿistčte mčkkým hadrem. Nepoužívejte škrabku na sklo.

Ovládací prvky

Horký mycí roztok:
Vyÿistčte vlhkým hadŀíkem a poté
osušte mčkkým hadrem.
Nebezpeÿí poškození elektroniky
v dŔsledku proniknutí vlhkosti.
Ovládací prvky nikdy neÿistčte
mokrým hadrem.
Nepoužívejte ÿisticí prostŀedek na
ušlechtilou ocel.
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ýistČní kovových tukových filtrň

Demontáž kovového tukového filtru

Tento návod platí pro více variant spotŀebiÿŔ. Je možné, že jsou
popsané jednotlivé vlastnosti vybavení, které se netýkají vašeho
spotŀebiÿe.

1. Odjistčte aretaci a kovový tukový filtr vyklopte dolŔ. Pŀi tom

Nebezpeþí požáru!

pŀidržte kovový tukový filtr zespodu druhou rukou.

2. Vyjmčte kovový tukový filtr z držáku.

Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou vznítit.
Tukový filtr þistČte minimálnČ každé 2 mČsíce.
Nikdy spotŀebiÿ nepoužívejte bez tukového filtru.
UpozornČní
ʋ Nepoužívejte agresivní ÿisticí prostŀedky obsahující kyseliny
nebo louhy.
ʋ

ʋ

Pŀi ÿistční kovových tukových filtrŔ vyÿistčte vlhkým hadŀíkem
také jejich držák ve spotŀebiÿi.

U filtrŔ s obvodovým odsáváním vytáhnčte kovový tukový filtr
dolŔ. Pŀi tom pŀidržte kovový tukový filtr zespodu druhou
rukou.

Kovové tukové filtry mŔžete vyÿistit v myÿce nádobí nebo
ruÿnč.

V myþce nádobí:
UpozornČní: Pŀi ÿistční v myÿce nádobí mohou vzniknout lehká
zabarvení. Nemá to žádný vliv na funkÿnost kovových tukových
filtrŔ.
ʋ

ʋ

Silnč zneÿistčné kovové tukové filtry nemyjte spoleÿnč
s nádobím.
Postavte kovové tukové filtry volnč do myÿky nádobí. Kovové
tukové filtry nesmí být sevŀené.

U pŀídavných filtrŔ ve vnitŀním prostoru odjistčte aretaci
a kovový tukový filtr vyklopte dolŔ. Pŀi tom pŀidržte kovový
tukový filtr zespodu druhou rukou.

RuþnČ:

UpozornČní: Na úpornč ulpívající neÿistoty mŔžete použít
speciální prostŀedek na rozpouštční mastnot. Lze ho
objednat v internetovém obchodě.
ʋ
ʋ

ʋ

Kovové tukové filtry namoÿte do horkého mycího roztoku.
K ÿistční používejte kartáÿek a potom filtry dobŀe
vypláchnčte.
Nechejte kovové tukové filtry okapat.

UpozornČní
ʋ
ʋ

Dole v kovovém tukovém filtru se mŔže nahromadit tuk.
Držte kovový tukový filtr vodorovnč, abyste zabránili kapání
tuku.

3. Kovový tukový filtr vyÿistčte.

Montáž kovového tukového filtru
1. Nasaāte kovový tukový filtr.

Pŀi tom pŀidržte kovový tukový filtr zespodu druhou rukou.
2. Kovový tukový filtr pŀiklopte nahoru a zajistčte aretaci.
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Poruchy - co dČlat?
þasto mŔžete vzniklé poruchy snadno sami odstranit. Než
zavoláte zákaznický servis, postupujte podle následujících
pokynŔ.

Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem!
Neodborné opravy jsou nebezpeÿné. Opravy spotŀebiÿe
a výmčnu poškozených pŀívodních vedení smí provádčt
výhradnč technik zákaznického servisu vyškolený naší
spoleÿností. Pokud je spotŀebiÿ vadný, vytáhnčte síŌovou
zástrÿku ze zásuvky nebo vypnčte pojistku v pojistkové skŀíĳce.
Zavolejte servis.

Tabulka závad

VýmČna žárovek
Tento návod platí pro více variant spotŀebiÿŔ. Je možné, že jsou
popsané jednotlivé vlastnosti vybavení, které se netýkají vašeho
spotŀebiÿe.

Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem!
Pŀi výmčnč žárovek jsou kontakty objímky žárovky pod
napčtím. Pŀed výmčnou vytáhnčte síŌovou zástrÿku ze zásuvky
nebo vypnčte pojistku v pojistkové skŀíĳce.
Dňležité! Používejte pouze osvčtlovací prostŀedky stejného typu
a stejného výkonu (viz patice žárovky nebo typový štítek ve
vnitŀním prostoru spotŀebiÿe) – k tomuto úÿelu demontujte
kovový tukový filtr.

Závada

Možná pķíþina

Ķešení

VýmČna halogenových žárovek

Spotŀebiÿ
nefunguje.

Zástrÿka není
zapojená
v zásuvce.

Zapojte spotŀebiÿ do elektrické sítč.

UpozornČní: Pŀi nasazování se nesmíte dotknout sklenčných
bančk halogenových žárovek. K nasazení halogenových
žárovek používejte ÿistý hadŀík.

Pŀerušení napá- Zkontrolujte, zda fungují
jení.
ostatní kuchyĳské spotŀebiÿe.
Pojistka je
vadná.

1. Pomocí vhodného náŀadí opatrnč odstraĳte kroužek žárovky.
2. Vytáhnčte žárovku a nahraāte ji stejným typem.

Podívejte se do pojistkové
skŀíĳky, je-li pojistka pro
spotŀebiÿ v poŀádku.

Osvčtlení nefun- Vadné žárovky. Vymčĳte žárovky, viz kapiguje.
tola „Výmčna žárovek“.
--------

3. Nasaāte kryt žárovky.
4. Zapojte síŌovou zástrÿku, pŀíp. znovu zapnčte jistiÿ.

LED osvČtlení
Vadná LED osvčtlení smí vymčĳovat pouze výrobce, jeho
zákaznický servis nebo koncesovaný odborník (elektrikáŀ).

Nebezpeþí úrazu!
Svčtlo LED je velmi ostré a mŔže poškodit zrak (riziková
skupina 1). Nedívejte se pŀímo do zapnutého osvčtlení LED
déle než 100 sekund.
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Zákaznický servis
Potŀebuje-li váš spotŀebiÿ opravu, obraŌte se na náš servis.
Vždy najdeme vhodné ŀešení, abychom pŀedešli zbyteÿným
návštčvám technikŔ.

První výbava: základní souprava pro provoz cirkulace vzduchu
– široká

Pŀi telefonátu uveāte ÿíselné oznaÿení výrobku (E-Nr.) a výrobní
ÿíslo (FD-Nr.), abychom vám mohli poskytnout kvalifikovanou
pomoc. Typový štítek s tčmito ÿísly naleznete uvnitŀ spotŀebiÿe
(za tím úÿelem demontujte kovový tukový filtr).

3

Abyste je v pŀípadč potŀeby nemuseli dlouho hledat, mŔžete si
údaje svého spotŀebiÿe a telefonní ÿíslo servisu poznamenat
zde.
ýíslo E

ýíslo FD

Zákaznický servis 2

Výmčnný filtr
4

Mčjte na pamčti, že návštčva servisního technika není
v pŀípadč chybné obsluhy bezplatná ani bčhem záruÿní doby.
Kontaktní údaje všech zemí najdete v pŀiloženém seznamu
zákaznických servisŔ.
Objednávka opravy a poradenství pķi poruchách
CZ
251.095.546

První výbava: cirkulaÿní modul CleanAir – úzký
5

DŔvčŀujte kompetentnosti výrobce. Tím si zajistíte, že oprava
bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteŀí mají
k dispozici originální náhradní díly pro váš spotŀebiÿ.

Pķíslušenství pro provoz cirkulace vzduchu
(není souÿástí dodávky)
UpozornČní
ʋ Ŀiāte se montážními návody pro pŀíslušenství.
ʋ

U spotŀebiÿŔ s pŀídavným filtrem ve vnitŀním prostoru lze
použít pouze cirkulaÿní modul CleanAir.

Výmčnný filtr
6

První výbava: základní souprava pro provoz cirkulace vzduchu
– úzká
1

První výbava: cirkulaÿní modul CleanAir – široký
7

Výmčnný filtr
2

Výmčnný filtr
8
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1

DHZ5325 šíŀka kanálu 260 mm

2

DHZ5326 šíŀka kanálu 260 mm

3

DHZ5345 šíŀka kanálu 345 mm

4

DHZ5346 šíŀka kanálu 345 mm

5

DSZ6200 šíŀka kanálu 260 mm

6

DSZ5201 šíŀka kanálu 260 mm

7

DSZ6240 šíŀka kanálu 345 mm

8

DSZ5201 šíŀka kanálu 345 mm

MONTÁŽNÍ NÁVOD
Návod k montáži

PLQ
PP
PD[
PP

[

PLQ
PP

[

PP

PLQ
PP

[

[

[

[

[

[

[
ʋ
ʋ

! PP

ʋ

Tento spotŀebiÿ se instaluje na stčnu.
Pro dodateÿné díly zvláštního pŀíslušenství (napŀ. pro režim
cirkulace) dodržujte pŀiložený návod k instalaci.
Povrch spotŀebiÿe je choulostivý. Pŀi instalaci zabraĳte
poškození.

! PP

Dňležitá bezpeþnostní upozornČní
Peÿlivč si pŀeÿtčte tento návod. Jedinč tak
mŔžete svŔj spotŀebiÿ správnč a bezpeÿnč
používat. Návod k použití a návod
k montáži uschovejte pro pozdčjší použití
nebo pro dalšího majitele.
Bezpeÿné používání je zaruÿeno pouze pŀi
odborné vestavbč podle návodu k montáži.
Technik provádčjící instalaci odpovídá za
bezvadné fungování na místč instalace.
Šíŀka odsavaÿe par musí odpovídat
nejménč šíŀce varného místa.
Pŀi instalaci se musí dodržovat aktuálnč
platné stavební pŀedpisy a pŀedpisy
místních dodavatelŔ elektrické energie
a plynu.
Pŀi odvádční vzduchu je nutno dodržovat
úŀední a zákonné pŀedpisy (napŀ. stavební
ŀády).

Ohrožení života!
Zpčt nasáté spaliny mohou zpŔsobit otravu.
Vzduch se nesmí odvádčt ani do komína
nebo kouŀovodu, který je v provozu, ani do
šachty, která slouží k odvčtrávání prostorŔ,
ve kterých jsou nainstalovaná topeništč.
Pokud se má vzduch odvádčt do komína
nebo kouŀovodu, který není v provozu, je
nutné si opatŀit souhlas pŀíslušného
kominického mistra.
Ohrožení života!
Zpčt nasávané spaliny mohou zpŔsobit
otravu.
Pokud spotŀebiÿ používáte v provozu na
odvčtrání souÿasnč s uzavŀenými spotŀebiÿi
paliv, zajistčte vždy dostateÿný pŀívod
ÿistého vzduchu.
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Uzavŀené spotŀebiÿe paliv (napŀ. tepelné
spotŀebiÿe na plyn, olej, dŀevo nebo uhlí,
prŔtokové ohŀívaÿe, bojlery) odebírají
spalovací vzduch z místnosti, ve které jsou
nainstalované, a spaliny odvádčjí zaŀízením
pro odvod spalin (napŀ. komínem) ven.
Ve spojení se zapnutým odsavaÿem par se
z kuchynč a sousedních místností odebírá
vzduch - bez dostateÿného pŀívodu vzduchu
vzniká podtlak. Tím dojde ke zpčtnému
nasátí jedovatých plynŔ z komína nebo
odtahové šachty do obytných místností.
ʋ Proto je vždy nutné zajistit dostateÿný
pŀívod vzduchu.
ʋ Samotná odtahová šachta nezajistí
dodržování hraniÿní hodnoty.
Bezpeÿný provoz je možný pouze tehdy,
když podtlak v místnosti instalace
spotŀebiÿe paliv nepŀekroÿí 4 Pa
(0,04 mbar). Toho lze dosáhnout, pokud
mŔže do místnosti proudit vzduch,
potŀebný pro spalování, a to
neuzavíratelnými otvory, napŀ. ve dveŀích,
oknech, v kombinaci s odtahovou šachtou
nebo jinými technickými opatŀeními.

V každém pŀípadč se poraāte
s kominickým mistrem, který mŔže posoudit
celkový systém včtrání domu a navrhne
vám vhodné opatŀení pro včtrání.
Pokud se odsavaÿ par používá výhradnč
v cirkulaÿním provozu, je provoz možný bez
omezení.
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Ohrožení života!
Zpčt nasávané spaliny mohou zpŔsobit
otravu. Pŀi instalaci systému ventilace se
spotŀebiÿem paliv napojeném na komín je
nutné pŀívod proudu odsavaÿe opatŀit
vhodným bezpeÿnostním spínaÿem.
Nebezpeþí požáru!
Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou
vznítit. Je nutné dodržet pŀedepsané
bezpeÿnostní vzdálenosti, aby se zabránilo
hromadční tepla. Ŀiāte se údaji pro váš
spotŀebiÿ. Pokud používáte spoleÿnč
plynové a elektrické varné zóny, platí
nejvčtší uvedená vzdálenost.
Spotŀebiÿ smí být nainstalován jen na jedné
stranč pŀímo vedle vysoké skŀíĳky nebo
stčny. Vzdálenost od stčny nebo od vysoké
skŀíĳky musí ÿinit min. 50 mm.
Nebezpeþí úrazu!
ʋ Souÿásti uvnitŀ spotŀebiÿe mohou mít
ostré hrany. Noste ochranné rukavice.
ʋ Pokud není spotŀebiÿ ŀádnč upevnčný,
mŔže spadnout. Všechny upevĳovací
prvky musí být pevnč a bezpeÿnč
namontované.
ʋ Spotŀebiÿ je tčžký. Pro pŀemisŌování
spotŀebiÿe jsou zapotŀebí 2 osoby.
Používejte pouze vhodné pomŔcky.
Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem!
Souÿásti uvnitŀ spotŀebiÿe mohou mít ostré
hrany. MŔže dojít k poškození pŀipojovacího
kabelu. Pŀipojovací kabel pŀi instalaci
nezalamujte ani neuskŀípnčte.
Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem!
Musí být kdykoli možné odpojit spotŀebiÿ od
elektrické sítč. Spotŀebiÿ se smí zapojovat
pouze do pŀedpisovč nainstalované
elektrické zásuvky s ochranným kolíkem.
Pokud zásuvka není po instalaci pŀístupná
nebo pokud je nutné pevné pŀipojení, musí
se nainstalovat jistiÿ všech pólŔ se
vzdáleností kontaktŔ min. 3 mm. Pevné
pŀipojení smí provést pouze kvalifikovaný
elektrikáŀ.
Nebezpeþí udušení!
Obalový materiál je nebezpeÿný pro dčti.
Nikdy nedovolte dčtem, aby si hrály
s obalovým materiálem.
Nebezpeþí poranČní!!

Nebezpeþí úrazu!

Všeobecná upozornČní
Provoz na odvČtrání

Kontrola stČny

Ohrožení života!

ʋ

Zpčt nasáté spaliny mohou zpŔsobit otravu. Vzduch se nesmí
odvádčt ani do komína nebo kouŀovodu, který je v provozu, ani
do šachty, která slouží k odvčtrávání prostorŔ, ve kterých jsou
nainstalovaná topeništč. Pokud se má vzduch odvádčt do
komína nebo kouŀovodu, který není v provozu, je nutné si
opatŀit souhlas pŀíslušného kominického mistra.
Pokud se vzduch odvádí obvodovou zdí, mčli byste použít
teleskopickou rouru do zdi.

ʋ

ʋ

Stčna musí být rovná, svislá a mít dostateÿnou nosnost.
Hloubka vyvrtaných otvorŔ musí odpovídat délce šroubŔ.
Hmoždinky musí být pevnč usazené.
Pŀiložené šrouby a hmoždinky jsou vhodné pro masivní zdivo.
Pro jiné konstrukce (napŀ. sádrokarton, pórobeton,
porotonové cihly) se musí použít odpovídající upevĳovací
prostŀedky.

ʋ Max.

hmotnost digestoŀe ÿiní 40 kg.

Elektrické pķipojení

OdvČtrávací vedení

Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem!

UpozornČní: Výrobce spotŀebiÿe nepŀebírá záruku za
reklamace, které jsou zpŔsobené vedením trubek.

Souÿásti uvnitŀ spotŀebiÿe mohou mít ostré hrany. MŔže dojít
k poškození pŀipojovacího kabelu. Pŀipojovací kabel pŀi
instalaci nezalamujte ani neuskŀípnčte.
Potŀebné údaje pro pŀipojení jsou uvedené na typovém štítku ve
vnitŀním prostoru spotŀebiÿe, k tomuto úÿelu demontujte kovový
tukový filtr.

ʋ

ʋ

ʋ

Spotŀebiÿ dosáhne optimálního výkonu pŀi krátké, rovné
trubce pro odvod vzduchu s co možná nejvčtším prŔmčrem.
V pŀípadč dlouhých, nerovných trubek pro odvod vzduchu,
pŀíliš velkém poÿtu kolen nebo prŔmčru trubky, který je menší
než 150 mm, není dosaženo optimálního výkonu odsávání
a ventilátor je hluÿnčjší.
Trubky nebo hadice pro odvod vzduchu musí být
z nehoŀlavého materiálu.

Kruhové trubky
Doporuÿujeme vnitŀní prŔmčr 150 mm, minimálnč ale 120 mm.
Ploché kanály
Vnitŀní prŔŀez musí odpovídat prŔmčru kruhových trubek.
Ø 150 mm cca 177 cm2
Ø 120 mm cca 113 cm2
ʋ

Ploché kanály by nemčly mít ostré ohyby.

ʋ

Pŀi odlišném prŔmčru trubky nasaāte tčsnicí proužek.

Délka pķipojovacího kabelu: cca 1,30 m
Tento spotŀebiÿ splĳuje pŀedpisy ES pro rádiové odrušení.

Nebezpeþí úrazu elektrickým proudem!
Musí být kdykoli možné odpojit spotŀebiÿ od elektrické sítč.
Spotŀebiÿ se smí zapojovat pouze do pŀedpisovč nainstalované
elektrické zásuvky s ochranným kolíkem. Pokud zásuvka není
po instalaci pŀístupná nebo pokud je nutné pevné pŀipojení,
musí se nainstalovat jistiÿ všech pólŔ se vzdáleností kontaktŔ
min. 3 mm. Pevné pŀipojení smí provést pouze kvalifikovaný
elektrikáŀ.

Instalace
Pķíprava instalace
Pozor!

PP

PP

Zajistčte, aby se v oblasti vrtaných otvorŔ nenacházely žádné
plynové nebo vodovodní trubky ani elektrická vedení.
1. Vyznaÿte si na zeā svislou stŀedovou ÿáru od stropu až po

dolní hranu odsavaÿe par.

2. Vyznaÿte si polohy šroubŔ a obrys oblasti zavčšení.

[

3. Vyvrtejte pčt otvorŔ o Ø 8 mm a hloubce 80 mm pro

PP

upevnční a zatlaÿte do nich hmoždinky tak, aby byly
zarovnané se zdí.

PP

PP
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Instalace

ZavČšení a vyrovnání spotķebiþe

1. Pŀišroubujte pŀídržný úhelník pro komínový kryt. 

1. Stáhnčte ochrannou fólii ze spotŀebiÿe nejdŀíve na zadní

$

stranč a po montáži ji stáhnčte celou.

2. Zavčste spotŀebiÿ tak, aby v závčsech pevnč zaskoÿil. 
3. Otáÿením závčsŔ vyrovnejte spotŀebiÿ do vodorovné polohy.

V pŀípadč potŀeby lze spotŀebiÿ posunout doprava nebo
doleva. 

'

(

[

2. Pŀišroubujte pevnč ruÿnč závčsy pro digestoŀ, max. 3 Mm. 

%

[

UpevnČní spotķebiþe
1. Zatlaÿte pojistné klobouÿky šipkou smčrem nahoru na

závčsy, až zaskoÿí. 

2. Rýhovanou matici s podložkou pevnč utáhnčte. Ç

3. Zašroubujte svorník se závitem tak hluboko, aby ještč

vyÿníval ze zdi 5 - 9 mm. 

)

&

NJONN
NBYNN

*
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OdstranČní pojistných klobouþkň
Pokud se musí pojistné klobouÿky odstranit, použijte plochý
šroubovák.

Montáž komínového krytu

Nebezpeþí poranČní!
Nebezpečí poranění ostrými hranami bčhem instalace. Bčhem
instalace spotŀebiÿe noste vždy ochranné rukavice.
1. Oddčlte od sebe kryty komínu.

Za tímto úÿelem stáhnčte lepicí pásku.
2. Stáhnčte ochranné fólie na obou krytech komínu.
3. Kryty komínu do sebe zasuĳte.

UpozornČní
ʋ

ʋ

UpevnČní spojení trubek
UpozornČní: Pokud použijete hliníkovou trubku, oblast pŀipojení
nejdŀíve vyhlaāte.
OdvČtrávací trubka Ø 150 mm (doporuþená velikost)
Upevnčte odvčtrávací trubku pŀímo na vzduchové hrdlo
a utčsnčte.
OdvČtrávací trubka Ø 120 mm
1. Upevnčte redukÿní hrdlo pŀímo na vzduchové hrdlo.

Abyste zabránili poškrábání, pŀes hrany vnčjšího krytu
komínu položte jako ochranu papír.
Drážky vnitŀního krytu komínu musí smčŀovat dolŔ.

4. Nasaāte kryty komínu na spotŀebiÿ.
5. Vnitŀní kryt komínu posuĳte nahoru a vlevo a vpravo ho

zavčste na pŀídržný úhelník. 

6. Kryt komínu nechte dole zaskoÿit. 
7. Kryt komínu pŀišroubujte dvčma šrouby na stranách

k pŀídržnému úhelníku. 

$

2. Upevnčte odvčtrávací trubku na redukÿní hrdlo.
3. Obč místa spojení vhodnč utčsnčte.

%

&

[
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INFORMAČNÍ LIST
BSH domácí spotřebiče, s.r.o.,Radlická 350, 158 00 Praha 5
Obchodní značka BSH

BOSCH

Značka
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'REČKYHQWLOiWRUX

450
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(OHNWULFNpSĜLSRMHQt
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220 - 230

%H]SHþQRVWRGUXãHQt
RGSRYtGiEH]SHþQRVWQtPSĜHGSLVĤP
R]QDþHQt


&(



5REHUW%RVFK+DXVJHUlWH*PE+&DUO:HU\6WU

KRGQRW\KOXþQRVWLGOH(1D(1SĜLRGYČWUiYiQt
PD[QRUPiOQtVWXSHĖ66G% $ UHS: 52G% $ 3DDNXVWLFNêWODN
LQWHQ]LYQtVWXSHĖ72G% $ UHS: 8G% $ 3DDNXVWLFNêWODN

3ĜtSDGQpWHFKQLFNp]PČQ\WLVNRYpFK\E\DRGOLãQRVWLYHY\REUD]HQtMVRXY\KUD]HQ\EH]XSR]RUQČQt
$NWXiOQtQiYRGQDMGHWHQDZHERYêFKVWUiQNiFK www.bosch-home.com/cz.

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

