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    Ochrana životního prostředí

Varování 
 

Pozor! 
 

 

:Varování 
Nebezpečí poranění!
Nebezpečí skřípnutí při otevírání a zavírání 
předního skla. Nesahejte do oblasti za 
sklem a do oblasti závěsů. 

:Varování
Nebezpečí vlivem magnetismu!
Na přední straně spotřebiče jsou umístěny 
permanentní magnety. Tyto magnety 
mohou ovlivnit elektronické implantáty, 
např. kardiostimulátory nebo inzulinové 
pumpy. Jako nositel elektronických 
implantátů udržujte minimální odstup 
10 cm od přední strany spotřebiče.  
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PowerBoost Position
Bei einigen Geräten ist eine Zwischenstellung (power-
Boost Position) der Glasfront möglich. Bei besonders 
starker Geruchs- und Dunstentwicklung kann die power-
Boost Position verwendet werden.
Die Glasfront mittig anfassen und vorsichtig öffnen.

Pozice PowerBoost 

U některých spotřebičů je umožněno mezilehlé 
umístění (pozice PowerBoost). Při zvláště silné 
tvorbě pachů a par lze použít pozici PowerBoost. 
Uchopte přední sklo uprostřed a opatrně jej 
otevřete. 
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:Varování
Nebezpečí poranění!
Nebezpečí skřípnutí při otevírání a zavírání předního 
skla. Nesahejte do oblasti za sklem a do oblasti 
závěsů. 
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Čištění a údržba   cz
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1. Pomalu a zcela otevřete čelní sklo. Přitom čelní sklo 

uchopte uprostřed a pevně držte. 
2. Otevřete zarážku a vyklopte kovový tukový filtr dolů. 

Přitom držte druhou ruku pod kovovým tukovým 
filtrem. 

3. Vyjměte kovový tukový filtr z držáku.  
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spotřebiče  
 

. 

 
 

Z-Nr:FD:E-Nr:

Type:

--------

Příslušenství Objednací číslo
Základní souprava pro provoz s cirkulací 
vzduchu (plochý odsavač par s komínem)
Výměnný filtr pro základní soupravu

LZ10AFU00

LZ10AFA00
Základní souprava pro provoz s cirkulací 
vzduchu (plochý odsavač par bez komínu)
Výměnný filtr pro základní soupravu

LZ10AFT00

LZ10AFA00
Základní souprava pro provoz s cirkulací 
vzduchu (zahnutý odsavač par s komínem) 
Výměnný filtr pro základní soupravu 

LZ10AKU00

LZ10AKA00
Základní souprava pro provoz s cirkulací vzduchu 
(zahnutý odsavač par bez komínu) 
Výměnný filtr pro základní soupravu 

LZ10AKT00

LZ10AKA00
Základní souprava pro provoz s cirkulací vzduchu 
s filtrem, který lze regenerovat (plochý odsavač 
par s komínem)

LZ10AFS00

Základní souprava pro provoz s cirkulací vzduchu 
s filtrem, který lze regenerovat (zahnutý odsavač 
par s komínem)

LZ10AKS00

Základní souprava pro provoz s cirkulací vzduchu 
s filtrem, který lze regenerovat (zahnutý odsavač 
par bez komínu)

LZ10AFR00

Základní souprava pro provoz s cirkulací vzduchu 
s filtrem, který lze regenerovat (zahnutý odsavač 
par bez komínu)

LZ10AKR00

Modul cirkulace vzduchu CleanAir
Výměnný filtr pro modul cirkulace vzduchu 
(nelze regenerovat)

LZ10AXC50

LZ56200
Výměnný filtr pro modul cirkulace vzduchu 
CleanAir (lze regenerovat) LZ00XXP00
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Jestliže bude odsavač par používán v provozu 
s odvětráváním vzduchu, musí být nainstalován 
kouřovod. Jestliže bude odsavač par používán 
v provozu s cirkulací vzduchu, musí být nainstalováno 
zvláštní příslušenství. Řiďte se přiloženým návodem 
k instalaci. Kouřovod není nutné instalovat pro provoz 
s cirkulací vzduchu.
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Upozornění: Doporučujeme nainstalovat spotřebič tak, 
aby spodní okraj skleněného dílu byl v rovině se 
spodními okraji sousedních zavěšených skříněk. Ujistěte 
se, že jsou dodrženy konkrétní bezpečnostní vzdálenosti 
mezi varnou deskou a spotřebičem. 

A B
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:Varování
Nebezpečí vlivem magnetismu!
Na přední straně spotřebiče jsou umístěny 
permanentní magnety. Tyto magnety 
mohou ovlivnit elektronické implantáty, 
např. kardiostimulátory nebo inzulinové 
pumpy. Jako nositel elektronických 
implantátů udržujte minimální odstup 
10 cm od přední strany spotřebiče.  
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Pozor  
 
 

Jestliže bude odsavač par používán v provozu 
s odvětráváním vzduchu, musí být nainstalován kouřovod.
Jestliže bude odsavač par používán v provozu s cirkulací 
vzduchu, musí být nainstalováno zvláštní příslušenství. 
Řiďte se přiloženým návodem k instalaci. Kouřovod není 
nutné instalovat pro provoz s cirkulací vzduchu.  

1. Stanovte umístění odsavače par a lehce naznačte na 
zeď spodní hranu spotřebiče. Na základě varné desky 
stanovte střed. 
Upozornění: Doporučujeme nainstalovat spotřebič 
tak, aby spodní okraj skleněného dílu byl v rovině se 
spodními okraji sousedních zavěšených skříněk. 
Ujistěte se, že jsou dodrženy konkrétní bezpečnostní 
vzdálenosti mezi varnou deskou a spotřebičem. 

2. Přiložte šablonu na nakreslenou linii na zdi 
a připevněte ji. Naznačte polohu pro šrouby. Pro 
instalaci kouřovodu musí být šablona oříznuta 
podél naznačené linie.

3. Pro upevnění spotřebiče navrtejte díry o průměru 
Ø 8 mm do hloubky 80 mm, sejměte šablonu 
a hmoždinky zatlačte do roviny se zdí.



Při instalaci  cz
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Instalace

Našroubujte rukou do zdi závěsy pro odsavač par, 
použijte vodováhu pro vyrovnání spotřebiče a poté 
našroubujte napevno. 

Montáž s kouřovodem Montáž bez kouřovodu 



cz Při instalaci
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Zavěšení a vyrovnání spotřebiče
1. Nejprve sejměte ze zadní strany spotřebiče 

ochrannou fólii a po instalaci sejměte i zbylou fólii. 
2. Zavěste spotřebič tak, aby pevně zapadl do závěsů.

3. Je-li třeba, spotřebič lze posunout doprava či doleva. 
4. Šrouby pro závěsy pevně utáhněte. Přitom pevně 

držte úhelník.                         

5. Při montáži bez kanálu našroubujte oba jisticí 
šrouby bez úhelníku. 

Připojení potrubí
Jestliže bude odsavač par používán v provozu 
s odvětráváním vzduchu, musí být připojeno potrubí. 
Jestliže bude odsavač par používán v provozu 
s cirkulací vzduchu, musí být nainstalováno zvláštní 
příslušenství. Řiďte se přiloženým návodem k instalaci. 

Upozornění: Bude-li použito hliníkové potrubí, 
uhlaďte předem oblast pro připojení. 

Odvětrávací potrubí Ø 150 mm (doporučená velikost)
Připevněte odvětrávací potrubí přímo k přípojce vzduchu 
a utěsněte. 

Odvětrávací potrubí Ø 120 mm
1. Připevněte redukční konektor přímo k přípojce vzduchu.
2. Připevněte odvětrávací potrubí k redukčnímu konektoru.
3. Obě místa spojení vhodně utěsněte.

Montáž krytu kouřovodu
Jestliže bude odsavač par používán v provozu s odvětráváním 
vzduchu, musí být nainstalován kryt kouřovodu. 
Kryt kouřovodu není nutné instalovat pro provoz 
s cirkulací vzduchu. 

Varování
Nebezpečí poranění!
vlivem ostrých okrajů během instalace. Během 
instalace spotřebiče noste vždy ochranné rukavice.

Varování
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Součástky uvnitř spotřebiče mohou mít ostré okraje. 
Může dojít k poškození připojovacího kabelu. Připojovací 
kabel při instalaci nezalamujte ani neuskřípněte. 

1. Oddělte kryty kouřovodu. Za tímto účelem 
stáhněte lepicí pásku.

2. Sejměte ochranné fólie na obou krytech kouřovodu. 

3. Zasuňte kryty kouřovodu do sebe.
Upozornění
– abyste zabránili poškrábání, položte přes okraje 

vnějšího krytu kouřovodu papír jako ochranu.  
– štěrbiny ve vnitřní části kouřovodu směřují dolů.

4. Nasaďte kryty kouřovodu na spotřebič.
5. Vysuňte vnitřní kryt kouřovodu nahoru, zavěste vpravo

a vlevo do upevňovacího úhelníku a zaklapněte 
dolů. 

6. Přišroubujte kryt kouřovodu dvěma šrouby po stranách 
k upevňovacímu úhelníku. 

7. Zacvakněte spodní kryt kouřovodu do upevňovacího 
úhelníku. 
Přívodní kabel se nesmí poškodit! 

Upozornění: Jestliže bylo namontováno zvláštní 
příslušenství pro provoz s cirkulací vzduchu a odsavač 
má být používán bez krytu kouřovodu, musí být kabel 
navinut do konektoru.
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Záru ní podmínky
spole nosti BSH domácí spot ebi e s.r.o. 

1. Záruka

2. Po izovací doklad a záru ní list

3. Uplatn ní záruky

http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz.



4. Neoprávn nost reklamace

5. Náhradní díly

6. Pozáru ní servis

7. Rozší ená záruka nad rámec zákona

8. Upozorn ní pro prodejce

9. Ochrana osobních údaj

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobk

Ujišt ní dovozce o vydání prohlášení o shod



 
 

opravy@bshg.com

 
 

dily@bshg.com

 
 

siemens.spotrebice@bshg.com

http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz.
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Varovanie  

 

Pozor  
 
 
 

 

 
 

 

Dôležité bezpečnostné pokyny

Varovanie 
Nebezpečenstvo poranenia!
Nebezpečenstvo priškripnutia pri otváraní 
a zatváraní predného skla. Nesiahajte 
do oblasti za sklom a do oblasti závesov. 

Varovanie
Nebezpečenstvo vplyvom magnetizmu!
Na prednej strane spotrebiča sú umiestnené 
permanentné magnety. Tieto magnety 
môžu ovplyvniť elektronické implantáty, 
napr. kardiostimulátory alebo inzulínové 
pumpy. Ako nositeľ elektronických 
implantátov udržujte minimálny odstup 
10 cm od prednej strany spotrebiča.  
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Ochrana životného prostredia



6

sk   Obsluha spotrebiča

ventilátora 
ventilátora 2

1-3

1
nene i deb  t ä r eG z  

 

 .

.

 .

.

Z  osvetlenia

Pozícia PowerBoost 
Pri niektorých spotrebičoch je umožnené medziľahlé 
umiestnenie (pozícia PowerBoost). Pri obzvlášť silnej 
tvorbe pachov a pár je možné použiť pozíciu PowerBoost. 
Uchopte predné sklo uprostred a opatrne ho otvorte. 

2
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drsné  
 

 
 

 
 

 

Varovanie
Nebezpečenstvo poranenia!
Nebezpečenstvo priškripnutia pri otváraní a zatváraní 
predného skla. Nesiahajte do oblasti za sklom a do oblasti 
závesov. 
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   Čistenie a údržba

--------

 

 
 

 

1. Pomaly a úplne otvorte čelné sklo. Pritom čelné sklo 
uchopte uprostred a pevne držte.

2. Otvorte zarážku a vyklopte kovový tukový filter nadol. 
Pritom držte druhú ruku pod kovovým tukovým 
filtrom.

3. Vyberte kovový tukový filter z držiaka.
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Varovanie -

V arovanie  
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Z-Nr:FD:E-Nr:

Type:

--------

Príslušenstvo Objednávacie číslo
Základná súprava na prevádzku s cirkuláciou 
vzduchu (plochý odsávač pár s komínom)
Výmenný filter pre základnú súpravu

LZ10AFU00

LZ10AFA00
Základná súprava na prevádzku s cirkuláciou 
vzduchu (plochý odsávač pár bez komína)
Výmenný filter pre základnú súpravu

LZ10AFT00

LZ10AFA00
Základná súprava na prevádzku s cirkuláciou 
vzduchu (zahnutý odsávač pár s komínom) 
Výmenný filter pre základnú súpravu 

LZ10AKU00

LZ10AKA00
Základná súprava na prevádzku s cirkuláciou 
vzduchu s filtrom, ktorý je možné regenerovať 
(plochý odsávač pár s komínom)

LZ10AKT00

LZ10AKA00
Základná súprava na prevádzku s cirkuláciou 
vzduchu s filtrom, ktorý je možné regenerovať 
(zahnutý odsávač pár s komínom)

LZ10AFS00

Základná súprava na prevádzku s cirkuláciou 
vzduchu s filtrom, ktorý je možné regenerovať 
(zahnutý odsávač pár bez komína)

LZ10AKS00

Základná súprava na prevádzku s cirkuláciou 
vzduchu s filtrom, ktorý je možné regenerovať 
(zahnutý odsávač pár bez komína)

LZ10AFR00

Základná súprava na prevádzku s cirkuláciou 
vzduchu s filtrom, ktorý je možné regenerovať 
(zahnutý odsávač pár bez komína)

LZ10AKR00

Modul cirkulácie vzduchu CleanAir
Výmenný filter pre modul cirkulácie vzduchu 
(nie je možné regenerovať)

LZ10AXC50

LZ56200
Výmenný filter pre modul cirkulácie vzduchu 
CleanAir (je možné regenerovať) LZ00XXP00
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Ak bude odsávač pár používaný
v prevádzke s odvetrávaním vzduchu, musí byť 
nainštalovaný dymovod. Ak bude odsávač pár 
používaný v prevádzke s cirkuláciou vzduchu,
musí byť nainštalované zvláštne príslušenstvo. Riaďte 
sa priloženým návodom na inštaláciu. Dymovod nie je 
nutné inštalovať na prevádzku s cirkuláciou vzduchu.
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Upozornenie: Odporúčame nainštalovať spotrebič tak, 
aby bol spodný okraj skleneného dielu v rovine so 
spodnými okrajmi susedných zavesených skriniek. Uistite 
sa, že sú dodržané konkrétne bezpečnostné vzdialenosti 
medzi varnou doskou a spotrebičom. 
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Varovanie
Nebezpečenstvo vplyvom magnetizmu!
Na prednej strane spotrebiča sú umiestnené 
permanentné magnety. Tieto magnety 
môžu ovplyvniť elektronické implantáty, 
napr. kardiostimulátory alebo inzulínové 
pumpy. Ako nositeľ elektronických 
implantátov udržujte minimálny odstup 
10 cm od prednej strany spotrebiča.  
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Pozor  
 
 

Ak sa bude odsávač pár prevádzkovať v prevádzke 
s odvetrávaním vzduchu, musí byť nainštalovaný 
dymovod. 
Ak sa bude odsávač pár prevádzkovať v prevádzke 
s cirkuláciou vzduchu, musí sa nainštalovať zvláštne 
príslušenstvo. Riaďte sa priloženým návodom 
na inštaláciu. Dymovod nie je nutné inštalovať 
na prevádzku s cirkuláciou vzduchu.  

1. Stanovte umiestnenie odsávača pár a jemne naznačte 
na stenu spodnú hranu spotrebiča. Na základe varnej 
dosky stanovte stred. 
Upozornenie: Odporúčame nainštalovať spotrebič 
tak, aby bol spodný okraj skleneného dielu v rovine 
so spodnými okrajmi susedných zavesených skriniek. 
Uistite sa, že sú dodržané konkrétne bezpečnostné 
vzdialenosti medzi varnou doskou a spotrebičom. 

2. Priložte šablónu na nakreslenú líniu na stene 
a pripevnite ju. Naznačte polohu pre skrutky. 
Pre inštaláciu dymovodu musí byť šablóna orezaná 
pozdĺž naznačenej línie.

3. Pre upevnenie spotrebiča navŕtajte diery s priemerom 
Ø 8 mm do hĺbky 80 mm, snímte šablónu a príchytky 
zatlačte do roviny so stenou.

sk     Pri inštalácii
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Inštalácia

Naskrutkujte rukou do steny závesy na odsávač pár, 
použite vodováhu na vyrovnanie spotrebiča a potom 
naskrutkujte napevno. 

Montáž s dymovodem Montáž bez dymovodu 
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Zavesenie a vyrovnanie spotrebiča
1. Najprv snímte zo zadnej strany spotrebiča ochrannú 

fóliu a po inštalácii snímte aj zvyšnú fóliu. 
2. Zaveste spotrebič tak, aby napevno zapadol do závesov.
3. Ak treba, spotrebič je možné posunúť doprava či doľava.
4. Skrutky na závesy pevne dotiahnite. Pritom pevne držte 

uholník.               

5. Pri montáži bez kanálu naskrutkujte obe istiace 
skrutky bez uholníka. 

Pripojenie potrubia
Ak sa bude odsávač pár prevádzkovať v prevádzke s 
odvetrávaním vzduchu, musí byť pripojené potrubie. Ak sa 
bude odsávač pár prevádzkovať v prevádzke s cirkuláciou 
vzduchu, musí sa nainštalovať zvláštne príslušenstvo. 
Riaďte sa priloženým návodom na inštaláciu. 

Upozornenie: Ak bude použité hliníkové potrubie, 
uhlaďte vopred oblasť na pripojenie. 

Odvetrávacie potrubie Ø 150 mm (odporúčaná veľkosť)
Pripevnite odvetrávacie potrubie priamo k prípojke 
vzduchu a utesnite. 

Odvetrávacie potrubie Ø 120 mm
1. Pripevnite redukčný konektor priamo k prípojke vzduchu.
2. Pripevnite odvetrávacie potrubie k redukčnému konektoru.
3. Obe miesta spojenia vhodne utesnite.

Montáž krytu dymovodu
Ak sa bude odsávač pár používať v prevádzke 
s odvetrávaním vzduchu, musí byť nainštalovaný kryt 
dymovodu. Kryt dymovodu nie je nutné inštalovať 
pre prevádzku s cirkuláciou vzduchu. 

Varovanie
Nebezpečenstvo poranenia!
vplyvom ostrých okrajov počas inštalácie. Počas 
inštalácie spotrebiča noste vždy ochranné rukavice.

Varovanie 
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Súčiastky vnútri spotrebiča môžu mať ostré okraje. 
Môže dôjsť k poškodeniu pripájacieho kábla. Pripájací 
kábel pri inštalácii nezalamujte ani nepriškripnite. 

1. Oddeľte kryty dymovodu. S týmto cieľom stiahnite 
lepiacu pásku.

2. Snímte ochranné fólie na oboch krytoch dymovodu. 
3. Zasuňte kryty dymovodu do seba.

Upozornenie
– aby ste zabránili poškriabaniu, položte cez okraje 

vonkajšieho krytu dymovodu papier ako ochranu.  
– štrbiny vo vnútornej časti dymovodu smerujú 

dole.
4. Nasaďte kryty dymovodu na spotrebič.
5. Vysuňte vnútorný kryt dymovodu hore, zaveste vpravo 

a vľavo do upevňovacieho uholníka a zaklapnite dole. 

6. Priskrutkujte kryt dymovodu dvoma skrutkami 
po stranách k upevňovaciemu uholníku. 

7. Priskrutkujte kryt dymovodu dvoma skrutkami 
po stranách k upevňovaciemu uholníku. Prívodný 
kábel sa nesmie poškodiť! 

Upozornenie: Ak bolo namontované zvláštne 
príslušenstvo na prevádzku s cirkuláciou vzduchu a 
odsávač sa má používať bez krytu dymovodu, musí byť 
kábel navinutý do konektora. 
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Záručný list
BSH

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.

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

roky záruka 
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.

H





 
 

opravy@bshg.com

 

dily@bshg.com

 
 

siemens.spotrebice@bshg.com

stránkách
 http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk.
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