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cz Návod k použití

Zaregistrujte svůj spotřebič Bosch na: 

www.bosch-home.com/welcome 

http://www.bosch-home.com/welcome
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Robert Bosch Hausgeräte GmbH 

Bezpečnostní pokyny 
Návod k použití si, prosím, nejprve pozorně pročtěte, poté 

konejte a návod uschovejte! V případě předání přístroje třetím 

osobám přiložte i tento návod. Tento přístroj je určen pro do-

mácí použití nebo pro neprůmyslové účely podobné 

domácímu použití. Použití podobné jako domácí zahrnuje 

např. použití v zaměstnaneckých kuchyňkách v obchodech, 

kancelářích, zemědělských a jiných průmyslových provozech, 

jakož i použití hosty penzionů, malých hotelů a podobných 

bytových zařízení. 

Riziko úrazu elektrickým proudem! 

Přístroj připojujte na síť a provozujte jej pouze v souladu s údaji    

na typovém štítku. Používejte jej pouze tehdy, pokud nejsou ani 

přístroj, ani jeho přívodní vedení poškozeny. Zástrčku vytáhněte    

po každém použití nebo v případě poruchy. Opravy přístroje, jako 

např. výměna poškozeného přívodního vedení, smí být prováděny 

pouze pracovníky našeho zákaznického servisu – zabrání se tak 

ohrožení. 

Přívodní vedení: 

● se nesmí dotýkat horkých částí;

● netáhněte přes ostré hrany;

● nepoužívejte pro přenášení přístroje.

Děti mladší 8 let je třeba udržovat z dosahu přístroje a přívodního 

vedení a nesmí přístroj obsluhovat. Tento přístroj smí obsluhovat 

děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, vjemovými nebo 

mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo 

vědomostmi pouze pod dozorem, nebo pokud byly seznámeny s ob-

sluhou přístroje a jsou si vědomy rizik z použití vyplývajících. Děti si 

s přístrojem nesmí hrát. 

Děti nesmí čištění a uživatelskou údržbu provádět bez dozoru. 

Udržujte čisticí prostředky z dosahu dětí a skladujte je na bezpečném 

místě. Nepijte čisticí prostředky. 
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 Riziko popálení a požáru! 

Přístroj nikdy nepřipojujte na a neprovozujte s časovými spínacími 

hodinami nebo dálkově ovládanými zásuvkami. Nemanipulujte 

v prostoru roštu žádnými předměty. Toaster provozujte pouze     

ve svislé poloze. 

Chléb může hořet. Neprovozujte toaster nikdy v blízkosti záclon 

nebo pod nimi, nebo v blízkosti jiných hořlavých materiálů. 

Nikdy nezakrývejte prostor roštu. 

Toaster se může během činnosti zahřát, dotýkejte se pouze 

ovládacích prvků. Posuvné tlačítko nikdy neblokujte, chcete-li 

toastovat, posunujte jej vždy výhradně do dolní polohy. 

Nepoužívejte potraviny, které by během toastování nebo 

rozpékání mohly odkapávat – hrozí riziko požáru. 

Před čištěním přístroje vytáhněte jeho zástrčku ze sítě a nechte 

toastovač vychladnout. Přístroj nebo jeho síťový přívodní kabel 

nikdy neponořujte do vody nebo je nevkládejte do myčky nádobí. 

Nepoužívejte parní čistič. 

Nečistěte sprejem na čištění trub a grilů. 

Drobky pod nástavcem na pečení housek odstraňujte tvrdým 

štětečkem. Šuplík na drobky vytáhněte a otřete. 

Toaster během provozu neustále sledujte! 

Nepoužívejte v blízkosti vody, která je obsažená 

ve vanách, umyvadlech nebo jiných nádobách. 

Riziko udušení! 

Nenechte děti, aby si hrály s obalovým materiálem. 

cz 3 
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Robert Bosch Hausgeräte GmbH 
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Srdečně blahopřejeme k zakoupení 

přístroje naší firmy Bosch. Zakoupili 

jste hodnotný výrobek, který Vám 

připraví mnoho radosti. 

Tento návod k použití popisuje různé 

modely: 

● Toaster s podélným výřezem

● Kompaktní toaster

Prosím používejte tento toaster výhradně 

k opékání nebo ohřívání např. toastového 

chleba, jakož i k rozpékání housek na nás-

tavci k tomu určeném. 

Díly a ovládací prvky 
1 Posuvné tlačítko Start 

2 Tlačítko Stop s LED diodou 

3 Otočný volič (pro intenzitu opečení) 

4 Otvor pro opékání 

5 Spínač 

(pro integrovaný nástavec na housky) 

6 Nástavec pro opékání housek  

7 Přihrádka na drobky 

8 Prostor pro navinutí kabelu 

Před prvním použitím 
● Odstraňte z přístroje nálepky a fólie.

● Toaster nejprve minimálně 3x zahřejte

u otevřeného okna s nastaveným

nejvyšším stupněm intenzity opékání,

aniž byste do něj vložili chléb. Poté ho

nechte zchladnout.

Obsluha 

(Obrázky a – l na rozkládacích stranách) 

Důležité: Neprovozujte přístroj bez vložené 

přihrádky na drobky 7! 

Toastování
● Rozviňte přívodní vedení na poža-

dovanou délku a připojte ho.

● Pomocí otočného voliče 3 nastavte

požadovaný stupeň intenzity opečení

mezi 1 a 6. Chcete-li opékat dozlatova,

zvolte stupeň 3-4.

● Do prostoru pro opékání 4 vložte pečivo.

● Stlačte posuvné tlačítko 1 dolů až

nadoraz. Rozsvítí se LED tlačítka

Stop 2.

● Proces opékání je ukončen v okamžiku,

kdy je opékané pečivo vyzvednuto

nahoru. Tlačítko Stop 2 s LED diodou

zhasne.

Informace: Chcete-li snadno vyjmout 

opékané pečivo, posuňte posuvné tlačítko 

Start 1 nahoru. Chcete-li opékání 

předčasně ukončit, stiskněte tlačítko Stop 

2. 

Tip: Vkládáte-li jeden plátek, nastavte 

stupeň intenzity opékání nižší, než vkládáte-

li plátky dva. 

Ohřívání studeného chleba nebo toastů 

● Požadovaný stupeň intenzity nastavte na    .
● Vložte pečivo a stlačte posuvné tlačítko 1

dolů až na doraz.

Rozpékání 

Nepokládejte na nástavec pro opékání 
housek 6 hliníkovou fólii! 

Rozpékejte pouze tehdy, je-li nástavec 6 

vysunutý. 

Nikdy současně netoastujte a nerozpékejte! 

● Posuňte spínač 5 dolů až nadoraz.

Vysune se nástavec 6.

● Položte housku na nástavec 6.
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● Pomocí otočného voliče 3 nastavte

požadovaný stupeň propečení

na maximální stupeň 2.

● Stlačte posuvné tlačítko 1 dolů až

nadoraz.

Obecně 

Pečivo neopékejte dohněda nebo do tma-

vé barvy, ale dozlatova, spálené zbytky 

odstraňte. Potraviny obsahující škrob, 

zvláště pak obilniny a brambory, 

neopékejte příliš intenzivně (příprava bez 

acrylamidu). 

Upozornění: Pokud dojde k zaklínění 

plátku, toaster se automaticky vypne. 

Vytáhněte síťovou zástrčku a po vychlad-

nutí přístroje chléb opatrně odstraňte. 

Čištění a péče 
Riziko úrazu proudem! 

Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo 

jej nevkládejte do myčky nádobí. 

Nepoužívejte parní čistič. 
Nečistěte sprejem na čištění trub a grilů. 

● Vytáhněte jeho zástrčku ze sítě a nechte

toastovač vychladnout. Drobky pod nás-

avcem na pečení housek odstraňujte

tvrdým štětečkem.
● Šuplík na drobky 7 vytáhněte 

a otřete.

● Těleso přístroje pouze otírejte vlhkým

hadříkem, nepoužívejte agresivní nebo

abrazivní čisticí prostředky.

Technické údaje 

Likvidace 
Obal likvidujte ekologicky. Tento spotřebič 

je označen podle evropské směrnice 

2012/19/EU o elektrických a elektronických 

přístrojích (waste electrical and electronic 

equipment – WEEE). Směrnice stanoví 

rámec pro vratnost a recyklaci starých 

spotřebičů, platný v celé EU. O aktuálních 

způsobech likvidace se informujte u svého 

prodejce.  

Záruční podmínky 
Záruční podmínky k tomuto spotřebiči jsou 
takové podmínky, které stanoví náš prodejce 
v zemi jeho prodeje. Více informací o těchto 
podmínkách lze získat od prodejce, od něhož 
byl přístroj zakoupen, nebo přímo od našeho 
zastoupení v dané zemi. Záruční podmínky, 
platné pro Českou republiku a adresy 
záručních servisů naleznete na posledních 
stranách tohoto sešitu. Kromě toho lze 
záruční podmínky nalézt též na internetu    
na níže uvedené adrese.   
Při jakékoliv reklamaci dle podmínek této 
záruky je v každém případě zapotřebí 
předložit doklad o koupi.  

Změny vyhrazeny. 

Elektrická přípojka 220-240 V 

(napětí/frekvence) 50-60 Hz 

Výkon 825-980 W 

cz 5 



06/13 

CZ Česká Republika,   
Czech Republic 

BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
Firemní servis domácích 
spotřebičů 
Pekařská 10b 
155 00  Praha 5 
Tel.: 0251 095 546 
Fax: 0251 095 549 
www.bosch-home.com/cz 

Zákaznický servis



Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě
Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované 
společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení  
o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997
Sb. a příslušných nařízení vlády.
Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně 
plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků
Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku 
s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 
38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami 
uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky
Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad 
(paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento 
součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména 
v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem 
práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou 
součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro 
případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní 
listy z těchto oprav.
Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu 
nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, 
typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3
Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat 
správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán 
zřetel.
Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční 
lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze 
autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, 
kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, 
aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:
- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání 

v domácnosti. 
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším 

napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou 

neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče



Rozšířená záruka nad rámec zákona
U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je 
výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody 
poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce
Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a 
označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční 
list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný 
reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, 
smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, 
pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o 
používání spotřebiče.“



Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH  domácí spotřebiče, s.r.o.

Pekařská 695/10b

155 00 Praha 5

tel.: +420 251 095 546

email: opravy@bshg.com

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

email: dily@bshg.com

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

Zde máte také možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.
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Bezpečnostné pokyny 
Prečítajte si prosím pozorne návod na použitie na získanie 
správnych bezpečnostných pokynov a pokynov na obsluhu 
zariadenia. Pri predaní prístroja tretej osobe priložte taktiež 
návod na použitie.Tento prístroj je určený k použitiu 
v domácnosti alebo k nekomerčnému použitiu. Domáce 
použitie zahŕňa napríklad použitie v kuchynkách kancelárií, 
obchodov, poľnohospodárskych a iných prevádzkach, ako 
aj použitie hosťami v penziónoch, malých hoteloch 
a ostatných podobných zariadeniach.  

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! 
Prístroj je nutné zapájať a používať výhradne podľa pokynov 
na typovom štítku. Používajte výhradne v prípade, že prístroj ani 
elektrické vedenie nie sú poškodené. 
Zásuvku je nutné vytiahnuť po každom použití a taktiež v prípade 
poruchy. Pokiaľ je poškodený prívod elektrickej energie, je nutné 
nechať tento vymeniť u nášho zákazníckeho servisu, aby sa 
predišlo ohrozeniu. 
Prívodný kábel nesmie: 
● byť v kontakte s horúcimi súčiastkami;
● byť potiahnutý cez ostré hrany;
● byť použitý na prenášanie prístroja.
Deti mladšie ako 8 rokov nesmú prístroj obsluhovať, je ich taktiež 
potrebné držať prístroj a jeho prívodný kábel mimo ich dosah. 
Prístroj môže byť používaný deťmi staršími 8 rokov a osobami 
s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými 
schopnosťami, v prípade, že boli oboznámené s bezpečnou 
manipuláciou a obsluhou prístroja, ich pochopením, a ich 
oboznámením taktiež s prípadnými nebezpečenstvami, ktoré 
z obsluhy plynú.   
Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a údržbu nemôžu 
vykonávať deti bez dozoru. Čistiace prostriedky držať v bezpečí 
mimo dosah detí. Nepiť čistiace prostriedky. 

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 
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Nebezpečenstvo popálenia a vzniku požiaru! 
Nezapájať a nepoužívať prístroj v časovacích zásuvkách a diaľkovo 
ovládaných zásuvkách. Nemanipulujte s objektami v slotoch 
toastovača.Toastovač prevádzkovať výhradne v zvislej pozícii. 
Chlieb môže horieť. Nepoužívať toastovač v blízkosti alebo 
pod záclonami alebo inými horľavými materiálmi. Nikdy nezakrývať 
slot toastovača. 
Toastovač sa počas prevádzky môže zahrievať, dotýkať sa výhradne 
ovládacích prvkov. Štartovacie tlačidlo po stlačení nadol nikdy 
neblokovať. 
Nepoužívať potraviny, z ktorých v priebehu pečenia môže 
kvapkať, nebezpečenstvo vzniku požiaru. 
Pred čistením vytiahnuť prívodný kábel zo zdroja elektrickej 
energie a nechať toastovač vychladnúť. Prístroj alebo prívodný 
kábel nikdy neponárať alebo vkladať do umývačky riadu. 
Nepoužívať parný čistič. 
Nečistiť použitím spreja na rúry na pečenie alebo gril. 
Omrvinky alebo zvyšky pečiva pod držiakom na pečivo odstráňte 
pomocou pevnej kefky. Vytiahnite zásuvku na omrvinky a umyte ju. 

Počas prevádzky toastovača je nutné mať nad ním neustály 
dozor! 

Nepoužívať v blízkosti vody, ktorá je napustená 
vo vaniach, umývadlách alebo iných nádržkách. 

Nebezpečenstvo udusenia! 
Nenechajte sa deti hrať s obalovým materiálom. 

sk 3 
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Blahoželáme k zakúpeniu Vášho nového 
prístroja značky Bosch. Rozhodli ste sa 
pre moderný a vysokokvalitný domáci 
spotrebič, ktorý Vám prinesie veľa 
radosti. 

Tento návod na použitie opisuje rôzne 
modely: 
● Toastavač s dlhým slotom
● Kompaktný toastovač

Tento toastovač je potrebné používať 
výhradne na toastovanie alebo ohrievanie 
napríklad toastovacieho chleba, taktiež 
na prepečenie pečiva na nástavci. 

Súčasti a ovládacie prvky 
1 Posuvné štart-tlačidlo 
2 stop-tlačidlo s LED diódov 
3 Otočné tlačidlo (pre stupeň pečenia) 
4 Slot na pečenie 
5 Spínač 
(na integrovaný nástavec na pečivo) 
6 Nástavec na pečivo 
7 Zásuvka na omrvinky 
8 Návin napájacieho kábla 

Pred prvým použitím 
● Odstráňte nálepky a fólie z toastovača.

●Zahrejte toastovač pri otvorenom okne
minimálne trikrát na najvyšší stupeň, bez
toho, aby ste doňho vložili clieb. Následne
ho nechajte vychladnúť.

Obsluha 
(Obrázky a – l na rozkladacích stránkach) 

Dôležité: Prístroj nepoužívajte bez zásuvky 
na omrvinky 7! 

Toastovanie 
● Prívod elektrickej energie roztiahnite

na požadovanú dĺžku a zapojte.
● S otočným tlačidlom 3 nastavte

požadovaný stupeň pečenia medzi 1 a 6.
Pre stredné prepečenie dozlatista zvoľte
nastavenie medzi stupňami 3-4.

● Položte pečivo na toastovanie do slotu 4.
● Štart-tlačidlo 1 stlačte nadol až pokiaľ

sa nezastaví. Rozsvieti sa LED dióda
stop-tlačidla 2.

● Toastovací proces je ukončený vtedy, keď
je pečivo vyzdvihnuté nahor. LED dióda
stop-tlačidla 2 zhasne.

Informácia: Pre ľahšie odobratie 
toastovaného pečiva môžete naddvihnúť 
štart-tlačidlo 1. Pokiaľ chcete ukončiť 
proces toastovania predčasne, stlačte 
stop-tlačidlo 2. 
Tip: Pri vložení jedného kúsku pečiva 
nastavte nižší stupeň opekanie, než pri 
dvoch kúskoch pečiva. 

Zahriatie studeného chlebu alebo toastu 
● Želaný stupeň nastavte na    .
● Vložte pečivo na toastovanie a stlačte

štart-tlačidlo 1 až do zastavenia smerom
nadol.

Prepečenie 
Neklaďte na nástavec na pečivo 6 žiadnu 
hliníkovú fóliu! 
Pečte výhradne na plne rozvinutom nástavci 
na pečivo 6. 
Je zakázané piecť a toastovať zároveň! 

● Spínač 5 stlačiť až do zastavenia
smerom nadol. Nástavec na pečivo sa
rozvinie 6.

● Položte pečivo na nástavec na pečivo 6.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 
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● Nastavte stupeň pečenia pomocou

otočného tlačidla 3 na maximálny
stupeň 2.

● Štart-tlačidlo 1 stlačte až do zastavenie
smerom nadol.

Všeobecné 
Opekajte do zlatožlta namiesto tmava alebo 
hneda, odstraňujte spálené zvyšky pečiva. 
Škrobnaté potraviny, najmä obilniny 
a výrobky zo zemiakov, netoastujte 
príliš intenzívne (na akrylamid chudobná 
príprava). 

Poznámka: Pri zaseknutí kúsku pečiva sa 
toastovač automaticky vypne. Vytiahnite 
toastovač z elektrickej siete a po vychladnutí 
opatrne odoberte zaseknuté pečivo. 

Čistenie a údržba 
Nebezpečenstvo úrazu 

elektrickým prúdom! 
Neponárajte nikdy prístroj do vody 
a neumývajte v umývačke riadu! 
Nepoužívajte parný čistič. 
Nečistite použitím spreja na rúru 
na pečenie či gril. 

● Vytiahnite zásuvku a nechajte toastovač
vychladnúť. Omeťte omrvinky
pod nástavcom na pečenie tvrdou
kefkou.

● Vytiahnite zásuvku na omrvinky 7
a umyte ju.

● Základňu prístroja navlhčite a umyte,
nepoužívajte abrazívne alebo agresívne
čistiace prostriedky.

Technické údaje 

Pokyny k likvidácii
Zlikvidujte obalový materiál ekologicky. 
Tento spotrebič  je označený podľa 
európskej smernice 2002/19/EÚ o starých 
elektrických a elektronických zariadeniach 
(waste electrical and electronic equipment - 
WEEE). Smernica poskytuje rámec 
pre spätný odber a zhodnotenie starých 
spotrebičov platný na území celej EU. 
O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa 
prosím  informujte u svojho predajcu. 

Z áručné podmienky 
Pre tento spotrebič platia záručné 
podmienky, ktoré spracovalo naše 
zastúpenie vo Vašej krajine, v ktorej ste 
spotrebič zakúpili. Záručné podmienky si 
môžete kedykoľvek vyžiadať prostredníctvom 
svojho predajcu, u ktorého ste svoj spotrebič 
zakúpili, alebo priamo u nášho zastúpenia 
vo Vašej krajine. Záručné podmienky 
a adresa sú uvedené na zadnej strane 
návodu. Okrem toho sú záručné podmienky 
dostupné aj na uvedenej internetovej 
stránke. 
Na využitie záručných podmienok je 
v každom prípade potrebné predložiť doklad 
o zakúpení výrobku.

Zmeny vyhradené.

Elektrické pripojenie        220-240V 
(Napätie/frekvencia) 50-60Hz 

Výkon 825-980W 

sk 5 

TAT3A014 06/2013 



Garantiebedingungen
DEUTSCHLAND (DE)

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen 
und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen 
die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus
dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt. 

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden 
Bedingungen: 

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2–6) Mängel am Gerät,  
die nachweislich auf einem Material- und /oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich 
nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet 
werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um 
einen Material- oder Herstellungsfehler handelt. 

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw.
Glühlampen. 

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit,
die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen
und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen
oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung
gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf
Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage,
Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von
Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, 
die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder 
Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich
instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf
diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle 
oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort
können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser
Eigentum über. 

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten
Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue
Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze 
Gerät. 

6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstan-
dener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht,
die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land
aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedin-
gungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte
Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. 
Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer
Landesvertretung anfordern. 

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot: 
Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner
zur Verfügung.

05/13

Bosch-Infoteam
(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)
Für Produktinformationen sowie Anwendungs-
und Bedienungsfragen zu kleinen Hausgeräten: 

Tel.: 0911 70 440 040 oder unter

bosch-infoteam@bshg.com
Nur für Deutschland gültig!

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 
Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany

06/13 

SK Slovensko, Slovakia 
BSH domáci spotřebiče s.r.o. 
Organizačná zložka Bratislava 
Galvaniho 17/C 
821 04 Bratislava 
Tel.: 02 44 45 20 41 
mailto:opravy@bshg.com 
www.bosch-home.com/sk 

Zákaznícky servis



Záručný list
fi rmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, ČR

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.
org. zložka Bratislava
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

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



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



Dodavatel CZ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Pekařská 695/10a
155 00 Praha 5

Dodávateľ SK:

BSH domací spotřebiče s.r.o.
organizačná zložka Bratislava

Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava




