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cz
Důležité bezpečnostní pokyny

Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze poté můžete váš 
spotřebič bezpečně a správně používat. Uschovejte 
návod k použití a montáži pro pozdější použití nebo 
dalšího vlastníka. 
Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození 
způsobeného přepravou nepřipojujte. 
Bezpečnost při používání je zajištěna pouze při odborné 
vestavbě odpovídající montážnímu návodu. Za 
bezchybné fungování na místě instalace je zodpovědný 
technik. Šířka odsavače par musí odpovídat minimálně 
šířce varné desky. Při instalaci je nutné dodržovat 
aktuálně platné stavební předpisy a předpisy dodavatelů 
proudu a plynu. 
Při odvádění vzduchu je nutné dodržovat úřední a 
zákonné předpisy (např. Národní stavební předpisy). 

Ohrožení života!

Spaliny nasáté zpět mohou vést k otravě. 
Pokud je spotřebič v odtahovém režimu používán současně 
s topeništěm se závislostí na okolním vzduchu, zajistěte 
vždy dostatečný přívod vzduchu. 

Topeniště se závislostí na okolním vzduchu (např. ohřívače 
na plyn, olej, dřevo nebo uhlí, průtokové ohřívače, bojlery) 
ohřívají spalinový vzduch v místě instalace a odvádí odpadní 
plyny skrze odvodní zařízení (např. komín) ven. 

Ve spojení se zapnutým odsavačem par je z kuchyně 
a sousedních místností odváděn vzduch – bez dostatečného 
přívodu vzduchu vzniká podtlak. Jedovaté plyny z komína nebo 
odvodní šachty jsou nasávány zpět do obytných místností. 

  Proto musí být vždy zajištěn dostatečný přívod vzduchu.  
  Pouze pozední skříň pro přívod/odvod vzduchu nezajišťuje   

   dodržení hraniční hodnoty. 
Bezpečný provoz je možný pouze tehdy, poud podtlak v místě 
instalace topeniště nepřekračuje 4 Pa (0,04 mbar). 
Toho může být dosaženo, pokud vzduch potřebný k hoření může 
proudit skrze neuzavíratelné otvory, např. dveře, okna, ve spojení 
s pozední skříní pro přívod/odvod vzduchu nebo jiná technická 
opatření.  

V každém případě přizvěte příslušného odborníka na 
odvětrávání, který může posoudit všechny vazby v domě 
a navrhne vám vhodná opatření pro větrání. 
Pokud je odsavač par používán výhradně v cirkulačním 
režimu, je možný provoz bez omezení. 

Ohrožení života!
Spaliny nasáté zpět mohou vést k otravám. Odtah nesmí být 
veden do kouřového nebo výfukového komína, který je v provozu, 
ani do šachty, která slouží k odvětrání prostor pro instalaci 
topenišť. Pokud má být odtah veden do kouřového nebo 
výfukového komína, který není v provozu, je nutné získat souhlas 
příslušného odborníka na odvětrávání.  

Nebezpečí udušení! 
Obalový materiál je nebezpečný pro děti. 
Nikdy nenechejte děti hrát si s obalem. 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
 Součásti uvnitř spotřebiče mohou být ostré. Přívodní kabel se 
může poškodit. Přívodní kabel během instalace nepřelamujte 
ani neskřípněte. 

 Odpojení spotřebiče od proudu musí být kdykoli možné. 
Spotřebič smí být připojen pouze do předpisově 
nainstalované zásuvky s ochranným kontaktem. V případě, 
že zásuvka po vestavbě již není přístupná nebo pokud je 
nutné pevné připojení, musí být k dispozici všepólové dělicí 
zařízení s odstupem kontaktů min. 3 mm. Pevné připojení 
smí provádět pouze odborník na elektro. Doporučujeme 
instalovat proudový chránič (FI-spínač) do elektrického 
obvodu zásobování spotřebiče. 

Nebezpečí požáru!
  Tukové usazeniny na kovovém tukovém filtru se mohou 
vznítit. Je nutné dodržovat stanovené bezpečnostní 
odstupy, aby se nehromadilo teplo. Řiďte se údaji na vašem 
sporáku nebo varné desce. Pokud jsou v provozu současně 
plynové a elektrické varné zóny, je nutné dodržovat největší 
uvedený odstup.  

  Tukové usazeniny na kovovém tukovém filtru se mohou vznítit. 
V blízkosti spotřebiče nikdy nepracujte s otevřeným ohněm 
(např. flambování). Spotřebič instalujte v blízkosti topeniště na 
tuhá paliva (např. dřevo nebo uhlí) pouze tehdy, pokud je 
vybaveno uzavřeným nesnímatelným krytem. Nesmí 
docházet k odletování jisker. 

Nebezpečí poranění!
  Součásti uvnitř spotřebiče mohou být ostré. Noste ochranné   

   rukavice. 
 Pokud není spotřebič řádně připevněn, může spadnout. 
Všechny upevňovací prvky musí být namontovány pevně 
a bezpečně. 

  Spotřebič je těžký. K přesunu spotřebiče je zapotřebí   
   2 osob. Používejte pouze vhodné pomocné prostředky. 

 Změny elektroinstalace nebo mechanické konstrukce jsou 
nebezpečné a mohou vést k nesprávnému fungování. 
Neprovádějte změny na elektroinstalaci nebo mechanické 
konstrukci.  

Všeobecné pokyny 
Odvod vzduchu
Upozornění: Za reklamace na potrubí nepřejímá výrobce 
spotřebiče záruku. 

 Spotřebič dosahuje svého optimálního výkonu pomocí krátké, 
přímé odtahové roury s co největším průměrem. 

 S dlouhou, drsnou odtahovou rourou, mnoha záhyby nebo 
průměrem roury, který je menší než 150 mm, není dosaženo 
optimálního výkonu odtahu a zvuk je hlasitější. 

   Trubky nebo hadice k přeložení odtahu musí být z nehořlavého 
materiálu. 

 Pokud je odpadní vzduch veden přes vnější stěnu, měla 
by být použita teleskopická průchodka zdí.  

Nebezpečí poškození vlivem zpětného toku kondenzátu. Odpadní 
kanál instalujte lehce od spotřebiče lehce nakloněn (1° spád).

Kulaté trubky
Je doporučován vnitřní průměr 150 mm, avšak minimálně 
120 mm. 
Plochá potrubí 
Vnitřní průřez musí odpovídat průměru kulaté trubky. 

 mm cca 177 cm2 
mm cca 113 cm2

    Plochá potrubí nesmí mít ostré záhyby.

   Při odlišných průměrech potrubí použijte těsnící pásky.  



Elektrické připojení 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Součásti uvnitř spotřebiče mohou být ostré. Přívodní kabel se 
může poškodit. Přívodní kabel během instalace nepřelamujte 
ani neskřípněte. Potřebné údaje o připojení jsou uvedeny na 
typovém štítku na spotřebiči.  
Tento spotřebič odpovídá předpisům Evropského společenství 
o vysokofrekvenčním rušení. Spotřebič smí být připojen pouze 
do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným 
kontaktem. Zásuvku s ochranným kontaktem namontujte 
pokud možno do obezdívky komína. 

   Zásuvka s ochranným kontaktem by měla být připojena na 
vlastní elektrický obvod. 

 Pokud zásuvka s ochranným kontaktem není po instalaci 
již přístupná, musí být při instalaci k dispozici všepólový 
jistič (např.  jistič vedení, pojistky a  izolace) s otvorem 
kontaktu min. 3 mm.

Příprava montáže
Kontrola nábytku

  Vestavný nábytek musí být vodorovný a dostatečně nosný. 
  Maximální hmotnost odsavače par činí  10 kg. 

Rozměry spotřebiče a bezpečnostní odstupy
Dodržujte rozměry spotřebiče. (Obrázek A)

  Dodržujte bezpečnostní odstupy.  (Obrázek B)

Pokud pokyny k instalaci plynového sporáku uvádí 
odlišný odstup, vždy zohledněte větší odstup. 

Příprava nábytku
Vestavný nábytek musí být tepelně odolný do teploty 90°C. 
Stabilita vestavěného nábytku musí být zajištěna i po vyřezání. 
Po vyřezání odstraňte třísky.  

 Vyřezejte vestavěný nábytek. (Obrázek 1a)
 Vyřezejte otvor pro odvod vzduchu.

Upozornění: Otvor pro odvod vzduchu můžete vytvořit buď 
nad vestavěným nábytkem (Obrázek 1b) nebo za 
vestavěným nábytkem (Obrázek 1c).

Příprava spotřebiče
1. Otevřete kryt filtru. (Obrázek 2a)

Upozornění: Uchopte kryt filtru na předních rozích 
a trhavým pohybem stáhněte dolů. 
 Uvolněte kloubovou pojistku a odstraňte kryt filtru.      

(Obrázek 2b)
 Odstraňte kovový tukový filtr; viz návod k použití. 
 Uvolněte ovládací panel a kabely osvětlení. (Obrázek 2c) 
 Uvolněte šrouby rámu a rám odstraňte. (Obrázek 2d)
 Volitelné pro cirkulační provoz:

Držáky filtru (zvláštní příslušenství) umístěte správně na motor 
a otočte dopředu, dokud nezaklapnou. Aktivní uhlíkové filtry 
zasuňte do držáků filtru. (Obrázek 2e)

Montáž spotřebiče
 Umístěte spotřebič do otvoru v nábytku a přišroubujte 

    jej k vestavěnému nábytku. (Obrázek 3a)
 Utáhněte fixační šrouby. (Obrázek 3b)
 Připojte ovládací panel a kabely osvětlení.
 Nasaďte rám a zespodu jej našroubujte ke spotřebiči.
(Obrázek 3c) 

 Zajistěte rám a spotřebič pomocí šroubů. (Obrázek 3d)

Upozornění: Pokud nejsou šrouby přístupné zvenku, lze 
je montovat také zevnitř. 

 Nasaďte kovový tukový filtr.
 

 Připevněte kryt filtru a zavřete. 

Připojení spotřebiče
Upozornění

 U odtahového režimu by měla být nainstalována zpětná 
klapka. Pokud není zpětná klapka přiložena ke spotřebiči, 
je možné ji zakoupit v odborných prodejnách.  

 Pokud je odpadní vzduch veden přes vnější stěnu, 
měla by být použita teleskopická průchodka zdí.  

Sestavení spoje pro odvod vzduchu (Obrázek 4a)
Upozornění: Pokud je použita hliníková trubka, pak spoje 
nejprve vyleštěte.

 Upevněte trubku na odvod vzduchu přímo na nástavec. 
 Vytvořte připojení k otvoru odpadního vzduchu.

3. Utěsněte spoje vhodným způsobem.

Sestavení připojení pro odtah (Obrázek 4b)
Upozornění

  Pokud je použita hliníková trubka, pak spoje nejprve vyleštěte 
  Namontujte vzduchovou mřížku tak, aby mohl vzduch volně   

   proudit.  

 Upevněte trubku na odvod vzduchu přímo na nástavec.  
 Vytvořte připojení k otvoru na vestavěném nábytku. 
 Přišroubujte vzduchové mřížky na vestavěný nábytek.
 Utěsněte spoje vhodným způsobem.

Připojení k elektrickému proudu 
Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky 
s ochranným kontaktem. 

Demontáž spotřebiče
 Odpojte spotřebič od proudu.
 Uvolněte odtahové vedení.
 Otevřete kryt filtru.
 Odstraňte kovový tukový filtr.
 Uvolněte kabely ovládacíh o panelu a osvětlení. 
 Odstraňte rám.
 Uvolněte úchytky k nábytku.
 Sejměte spotřebič.
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        Ochrana životního prostředí

cz
Ochrana životního prostředí 
Zde získáte tipy, jak můžete při provozování odsavače 
par šetřit energii: 

Úspora energie
 Při vaření zajistěte dostatečný přívod vzduchu, aby 
odsavač par pracoval efektivně a s nízkou hlučností. 

  Přizpůsobte stupeň ventilátoru intenzitě kuchyňských výparů. 
Nižší stupeň ventilátoru znamená nižší spotřebu energie. 

 Při intenzivních kuchyňských výparech zvolte včas vyšší 
stupeň ventilace. Kuchyňské výpary již rozprostřené po 
kuchyni vyžadují delší provoz odsavače par. 

  Vypněte odsavač par, pokud již není potřeba. 

  Vypněte osvětlení, pokud již není potřeba.

 Čistěte, resp. vyměňujte filtr v uvedených intervalech, 
aby se zvýšila účinnost ventilace a zabránilo se 
nebezpečí požáru.  

cz
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BSH domácí 
Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546 

Email: opravy@bshg.com

 
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách www.bosch-home.com/cz. 

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555

Email: bosch.spotrebice@bshg.com
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Záručný list
firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok: Produktové číslo:
E-Nr.

Poradové číslo:
FD

Dátum predaja, pečiatka, podpis Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň preda-
ja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku 
s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších 
než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užíva-
teľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, 
ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje 
záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.
Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. 
súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.
Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske 
siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed.
opravy

Dátum
dokončenia

Číslo
oprav. listu Stručný opis poruchy

záruka od výrobcu
na všetky spotrebiče



Upozornenie pre predajcov
Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja 
a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný 
list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne 
vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky
–  na výrobok sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
–  spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do

uplynutia záručnej lehoty
–  pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. poklad-

ničný blok, faktúru a pod.)
–  ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rám-

ci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti

–  za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čis-
tenia, nadmerným používaním výrobku

–  záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpovedá predávajúci

–  ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude
zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu

–  záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto 
záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná 
zložka Bratislava, zaniká, ak:
–  je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
–  údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
–  výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad

s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
–  výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou opráv-

nenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče
s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípad-
ne bez elektrickej koncovky,

–  bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
–  porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
–  ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborné-

ho zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka 
Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej neškodnosti 
podľa európskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichá-
dzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o., 
organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení 
jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špe-
ciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. 
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak 
životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom 
úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, 
spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV BOSCH

H

Servisné stredisko Ulica Mesto Telefón E-mail + web

Peter Špik Partizánska 14
Bardejov 
085 01

054/474 62 27
0903 527 102

spikservis@gates.sk
www.spikelektro.sk

Martin Ščasný, servis domácich 
spotrebičov

Hnilecká 11
Bratislava 
821 06

02/38 10 33 55
0918 996 988

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

Martin Ščasný, servis domácich 
spotrebičov

Trhová 36
Bratislava 
841 02

02/38 10 33 55
0918 522 734

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

TECHNO SERVIS BRATISLAVA 
spol. s r. o.

Kopčianska 8, 10
Bratislava 
851 01

02/64 46 36 43
0907 778 406

technoservis@nextra.sk
www.technoservis.sk

Viva elektroservis, s. r. o. Mýtna 17
Bratislava 
811 07

02/45 95 88 55
0905 722 111

servis@vivaservis.sk
www.vivaservis.sk

LASER Komárno spol. s r. o. Mesačná 20
Komárno
945 01

035/770 26 88
0915 222 454

servis@laser-kn.sk
www.laser-kn.sk

Ing. Ľubor Kolesár Kubis Thurzova 12
Košice
040 01

055/622 14 77
0905 894 769

kubisservis@mail.t-com.sk

ELEKTROSERVIS VALTIM Ul. Obrancov mieru 9
Michalovce
071 01

056/642 32 90
0903 855 309

valiskalubomir@stonline.sk

EXPRES servis Anna Elmanová Spojovacia 7
Nitra
949 01

037/652 45 97
0903 524 108

expresservis@naex.sk

Domoss Technika a. s. Žilinská 47
Piešťany
920 01

033/774 48 10
033/774 24 17

servis@domoss.sk
www.domoss.sk

TATRACHLAD POPRAD s. r. o. Továrenská ul. č. 3
Poprad
058 01

052/772 20 23
0903 906 828

tatrachlad@tatrachlad.sk
www.tatrachlad.sk

BARAN servis – Baran Luboš Švábska 6695/57A
Prešov
080 05

051/772 14 39
0905 904 572

baranservis@mail.t-com.sk
www.baranservis.sk

ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter V. Clementisa 6
Prievidza
971 01

046/548 57 78
0905 264 822

pavlicek.elektroservis@stonline.sk
www.peterpavlicek-elektroservis.sk

N.B.ELEKTROCENTRUM B. Bartóka 24
Rimavská Sobota
979 01

047/581 18 77
0905 664 258

nbelektrocentrum@stonline.sk

Elpra spol. s r. o. Liptovská Lužná 496
Ružomberok
034 72

044/439 64 13
0905 577 817

elpra@speednet.sk

BSC – servis centrum spol. s r. o. Hlavná ul. č. 5
Sučany
038 52

043/400 34 24
0902 272 727

bsc@bsc-serviscentrum.sk
www.bsc-serviscentrum.sk

Jozef Rožník Žabinská 325
Trenčín
911 05

0903 702 458
roznik@bshservis.sk
www.bshservis.sk

STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS Hviezdoslavova 34
Zvolen
960 01

045/540 07 98
0905 259 983

stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk

M-SERVIS Mareš Jaroslav Komenského 38
Žilina
010 01

041/564 06 27
mservis@zoznam.sk
www.m-servis.sk



Vážený zákazník,
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované 
spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané 
prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády.
Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane 
plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí 
spotřebiče s. r. o.

Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode



Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Príjem opráv:
Tel.: +421 244 450 808 

Email: opravy@bshg.com

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov: 
Tel.: +421 244 452 041
Email: dily@bshg.com

Zákaznícke poradenstvo:
Tel.: +421 244 452 041

Email: bosch.spotrebice@bshg.com

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových 
stránkach www.bosch-home.com/sk.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online 
formulára.

Dodávateľ:
BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
Radlická 350

158 00 Praha 5

HUBKOVA
Lístek s poznámkou
Marked nastavil HUBKOVA






