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Návod k použití si uschovejte.
Při předávání vysavače dalším osobám jim předejte 
prosím také návod k použití.

Použití v souladu s určeným účelem
Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití 
v domácnosti. Tento spotřebič je určený pro použití 
v maximální nadmořské výšce 2 000 m. 

Aby se zabránilo poranění a poškození, nesmí se 
vysavač používat k:
� vysávání osob nebo zvířat,
� vysávání:

− zdraví škodlivých látek, materiálů s ostrými hrana-
mi, horkých nebo žhavých látek,

− vlhkých nebo tekutých látek,
− snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů,
− popelu, sazí z kachlových kamen a centrálního 

topení,
− prachu z toneru z tiskáren a kopírek.

Náhradní díly, příslušenství
Naše originální náhradní díly, originální příslušenství a 
speciální příslušenství jsou přizpůsobeny vlastnostem 
a požadavkům našich vysavačů. Proto doporučujeme 
používat pouze originální náhradní díly, originální 
příslušenství a speciální příslušenství. Tímto způsobem 
můžete zajistit dlouhou životnost a trvale vysokou kvali-
tu čisticího výkonu vysavače.

! Upozornění:
 Použití nevyhovujících nebo podřadných náhradních
dílů, příslušenství nebo speciálního příslušenství
může mít za následek poškození vysavače, na kte-
ré se záruka nevztahuje, pokud je takové poškození
způsobeno používáním těchto výrobků.

Bezpečnostní pokyny
Tento vysavač odpovídá uzná-
vaným technickým pravidlům 
a příslušným bezpečnostním 
předpisům.
� Tento spotřebič mohou 

používat děti starší 8 let 
a osoby s omezenými fy-
zickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi 
nebo s nedostatečnými 
zkušenostmi a/nebo
vědomostmi, pokud jsou pod 
dohledem nebo byly instruo-
vány o bezpečném používání 
spotřebiče a pochopily z toho 
vyplývající nebezpečí.

� Děti si nesmí se spotřebičem
hrát.

� Čistění a uživatelskou údržbu
nesmí provádět děti bez do-
zoru.

� Plastové sáčky a fólie uchová-
vejte a zlikvidujte mimo dosah
malých dětí.

>= Hrozí nebezpečí udušení!

Řádné používání spotřebiče
� Pro nabíjení používejte pouze nabíjecí kabel, který je

součástí dodávky.
� Nabíjecí kabel připojujte a uvádějte do provozu jen po-

dle údajů na typovém štítku.
� Spotřebič skladujte a nabíjejte pouze ve vnitřních

prostorech.
� Nevystavujte spotřebič teplotám pod 0 °C a nad 40 °C.
� Nikdy nevysávejte bez sáčku na prach, resp. boxu na

prach, filtru motoru a výstupního filtru. 
>= Spotřebič se může poškodit!

� Nevysávejte hubicí a trubicí v blízkosti hlavy. => Hrozí
nebezpečí poranění!

� Poškozený nabíjecí kabel nepoužívejte a vyměňte ho
za originální nabíjecí kabel.

� Při odpojování nabíjecího kabelu z elektrické sítě neta-
hejte za přívodní kabel, nýbrž za zástrčku.

� Nabíjecí kabel neveďte přes ostré hrany
a nepřiskřípávejte.

� Před prováděním veškerých prací na vysavači
spotřebič vypněte, resp. odpojte od nabíjecího kabelu 
a ze sítě.
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� Poškozený vysavač nepoužívejte.
� Pokud se vyskytne porucha, spotřebič vypněte, resp.

odpojte od nabíjecího kabelu a ze sítě.
� Aby se zabránilo ohrožení, smí opravy a výměnu

náhradních dílů u vysavače provádět pouze autorizo-
vaný zákaznický servis.

� V následujících případech je nutné spotřebič okamžitě 
přestat používat a obrátit se na zákaznický servis:
− pokud jste omylem nasáli kapalinu nebo se kapalina 

dostala dovnitř spotřebiče,
− pokud spotřebič spadl a je poškozený.

� Chraňte vysavač před povětrnostními vlivy, vlhkem
a zdroji tepla.

� Na filtry (filtrační sáček, filtr motoru, výstupní filtr
atd.) nepokládejte hořlavé látky nebo látky s obsahem 
alkoholu.

� Vysavač není vhodný pro provoz na stavbě. =>Vysávání 
stavební suti může způsobit poškození spotřebiče.

� Když nevysáváte, spotřebič vypněte. 
� Obal chrání vysavač před poškozením při přepravě.

Proto doporučujeme obal uschovat pro případnou
přepravu. 

Lithium-iontové akumulátory
 � Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny 
a upozornění. 
>= Nedodržování bezpečnostních pokynů 

a upozornění může způsobit úraz elektrickým 
proudem, požár a/nebo těžká poranění.

� Uschovejte všechny bezpečnostní pokyny a upozornění 
pro budoucí použití.

� Tyto bezpečnostní pokyny platí pouze pro lithium-ion-
tové akumulátory Bosch! Pro tento spotřebič nejsou
vhodné akumulátory série „Power for ALL“.

� Akumulátor neotvírejte. 
>= Hrozí nebezpečí zkratu.

� Chraňte akumulátor před teplem, např. také před
dlouhodobým slunečním zářením, ohněm, vodou
a vlhkostí.
>= Hrozí nebezpečí výbuchu.

� Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mo-
hou unikat výpary. Zajistěte přívod čerstvého vzduchu
a při potížích vyhledejte lékaře.
>= Výpary mohou dráždit dýchací cesty.

� Z porouchaného akumulátoru může unikat kapalina
a potřísnit okolní předměty. Zkontrolujte příslušné
díly.
>= Díly vyčistěte a případně vyměňte.

� Akumulátor používejte pouze ve spojení s vaším
spotřebičem Bosch.
>= Pouze tak je akumulátor chráněný před 

nebezpečným přetížením.
� Akumulátor nabíjejte pouze na nabíječkách, které byly

doporučeny výrobcem.
>= S nabíječkou, která je vhodná pouze pro určitý 

druh akumulátorů, vzniká nebezpečí požáru, pokud 
je použita s jiným akumulátorem.

� Ve vašem spotřebiči používejte pouze určené akumu-
látory.
>= Použití jiných akumulátorů může vést k poraněním 

a vzniká nebezpečí požáru.

� Nepoužívaný akumulátor udržujte v bezpečné vzdá-
lenosti od kancelářských spon, mincí, klíčů, jehel,
šroubů a jiných malých kovových předmětů, které by
mohly způsobit přemostění kontaktů.
>= Zkrat mezi kontakty akumulátoru může vést 

k popáleninám nebo vzniku požáru.
� Při nesprávném použití může z akumulátoru unikat ka-

palina. Vyhněte se kontaktu s ní. V případě náhodné-
ho kontaktu omyjte postižené místo vodou. Pokud se
kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.
>= Unikající kapalina může vést k podráždění kůže 

nebo popáleninám.

Pokyny k přepravě
Na obsažené lithium-iontové akumulátory se vztahují 
požadavky zákona o nebezpečných nákladech. Uživatel 
může akumulátory v rámci silniční dopravy přepravovat 
bez dalších podmínek. Při zasílání třetí osobou (např. 
letecky nebo spedicí) je třeba dodržovat zvláštní 
požadavky na obal a označení zásilky. Při přípravě 
zásilky je nutné konzultovat s technikem na nebezpečné 
náklady.

Akumulátory zasílejte pouze tehdy, pokud nemají 
poškozený kryt. Volné kontakty přelepte a akumulá-
tor zabalte tak, aby se v obalu nehýbal. Dodržujte také 
případné další národní předpisy.

Pokyny k likvidaci
Vysavač, akumulátory, příslušenství a obaly je třeba 
odevzdat k ekologické recyklaci. Vysavač a akumulátory 
/ baterie nevyhazujte do domovního odpadu!

� Obal
 Obal chrání vysavač před poškozením při přepravě.
Skládá se z ekologických materiálů, a lze ho proto
recyklovat. Nepotřebný obalový materiál zlikvidujte
do kontejnerů recyklačního systému „Zelený bod“.

� Starý spotřebič
 Tento spotřebič obsahuje nabíjecí lithium-iontové
akumulátory. Proto se spotřebič smí likvidovat pou-
ze prostřednictvím autorizovaného zákaznického
servisu nebo specializovaného prodejce.

� Akumulátory / baterie
 Dodržujte pokyny pro přepravu. Zabudované aku-
mulátory smí za účelem likvidace vyjmout pouze
odborní pracovníci. Otevřením krytu může dojít
k poškození vysavače.
 Před vyjmutím akumulátoru z vysavače držte
stisknutý vypínač (obrázek 10 ), dokud nebude aku-
mulátor úplně vybitý. Pro vyjmutí akumulátoru
vyšroubujte šrouby z krytu a sejměte kryt. Abyste
zabránili zkratu, postupně odpojte jednotlivé přípoje 
na akumulátoru a póly ihned zaizolujte.
 I při úplném vybití obsahuje akumulátor ještě zbýva-
jící kapacitu, která se může v případě zkratu uvolnit.
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Těší nás, že jste se rozhodli pro vysavač Bosch 
konstrukční řady Readyy`y Lithium.
V tomto návodu k použití jsou popsané různé modely 
Readyy`y Lithium. Proto je možné, že váš model nemusí 
mít všechny popsané vlastnosti vybavení a funkce. Pro 
dosažení co možná nejlepšího výsledku vysávání byste 
měli používat pouze originální příslušenství Bosch, kte-
ré bylo vyvinuto speciálně pro váš vysavač.

Odklopte si prosím strany s obrázky.

Popis spotřebiče

1 Podlahová hubice s elektrickým kartáčem

2 Odjišťovací tlačítko kartáčového válce

3 Nádoba na prach

4 Filtr motoru

5 Filtrační pěna

6 Motorová jednotka

7 Odjišťovací tlačítko podlahové hubice

8 Štěrbinová hubice*

9 Rukojeť ručního vysavače

10 Posuvný regulátor ručního vysavače

11 Odjišťovací tlačítko ručního akumulátorového 
vysavače

12 Rukojeť ručního akumulátorového vysavače

13 Posuvný regulátor ručního akumulátorového 
vysavače

14 Ukazatel stavu nabití akumulátoru

15 Odjišťovací tlačítko nádoby na prach

16 Nabíjecí kabel

17 Kartáčový válec

18 Vodicí tyč kartáčového válce

Před prvním použitím
Obrázek 1 

� Opatrně nasaďte rukojeť na hlavní část vysavače
a zašroubujte ji.

Obrázek 2 

� Nasaďte ruční vysavač na podlahovou hubici
a zacvakněte ho.
� Pro uvolnění podlahové hubice stiskněte odjišťovací 

tlačítko a ruční vysavač z hubice vytáhněte.

Nabíjení

! Pozor:
 Před prvním uvedením do provozu musí být baterie
vysavače plně nabitá. 
 Pro nabíjení používejte pouze nabíjecí kabel, který
je součástí dodávky. Nabíjecí kabel připojujte
a uvádějte do provozu jen podle údajů na typovém
štítku. Spotřebič nenabíjejte při teplotách pod 0 °C
nebo nad 40 °C.

Obrázek 3 

� Pro nabíjení postavte vysavač do blízkosti zásuvky.
Spotřebič může stát volně v prostoru. Obrázek 6

� Zapojte nabíjecí kabel vzadu do přípojky na
spotřebiči.
� Zástrčku nabíjecího kabelu zapojte do zásuvky.
� Během nabíjení svítí ukazatel nabíjení červeně.
� Když je baterie plně nabitá, svítí ukazatel nabíjení

modře a po několika minutách zhasne. Pro kontrolu
spotřebiče jej krátce odpojte ze sítě. Poté svítí uka-
zatel opět modře. 
� Zahřívání nabíjecího kabelu a ručního vysavače je

normální a neškodné.

Ukazatel stavu nabití akumulátoru
Ukazatel indikuje stav nabití akumulátoru.
� Když je akumulátor úplně nabitý, svítí ukazatel modře.
� Když ukazatel bliká, musí se akumulátor znovu nabít.

Použití ručního vysavače
Vysávání

Obrázek 4

� Posuňte posuvný regulátor ve směru šipky.

Regulace síly sání

Obrázek 5 

Pro nastavení sacího výkonu posuňte posuvný regulá-
tor do požadované polohy:

� Poloha 1 1
Vysávání s zapnutého elektrického kartáče.
 Pro jednoduché čištění hladkých podlah 
a mimořádně malou hlučnost.
 Dosažena maximální doba chodu spotřebiče.

� Poloha 2 2
  Vysávání s maximálním výkonem a zapnutým elekt-

rickým kartáčem.
  Pro mimořádně náročné čištění. V tomto případě 

bude dosažena kratší doba chodu spotřebiče. 

Obrázek 6 

� Při krátkém přerušení vysávání lze spotřebič pos-
tavit volně v prostoru. Za tímto účelem vysavač
nakloňte mírně dopředu směrem k hubici.

* v závislosti na výbavě
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! Pozor: Před odstavením spotřebič bezpodmínečně 
vypněte, protože otáčející se kartáč by mohl při 
stojícím vysavači způsobit poškození podlahové 
krytiny.

Použití ručního akumulátorového 
vysavače
Obrázek 7

� Stisknutím odjišťovacího tlačítka ruční akumulátoro-
vý vysavač uvolněte a vyjměte ho z ručního vysavače.

Štěrbinová hubice*

Pro vysávání ve štěrbinách, rozích atd.

Obrázek 8*

� Štěrbinovou hubici nasaďte podle vyobrazení do
sacího otvoru akumulátorového vysavače.

Nabíjení ručního akumulátorového vysavače

Obrázek 9  

� Pro nabíjení nasaďte ruční akumulátorový vysavač
do ručního vysavače a zacvakněte ho. Dbejte na
správnou polohu.

Po ukončení práce
Obrázek 10  

� Po skončení vysávání spotřebič vypněte.

Vyprázdnění nádoby na prach

Pro dosažení dobrého výsledku vysávání by se měla 
nádoba na prach vyprázdnit po každém vysávání.

Obrázek 11  

� Vyjměte ruční akumulátorový vysavač z ručního
vysavače. Obrázek 7

� Pomocí odjišťovacího tlačítka uvolněte nádobu na
prach a sejměte ji z motorové jednotky.

Obrázek 12  

� Pomocí rukojeti vyjměte z nádoby na prach filtr mo-
toru a filtrační pěnu.
� Vyprázdněte nádobu na prach.

Čištění filtrů

Obrázek 13  

� Uvolněte nádobu na prach. Z nádoby na prach
vyjměte filtr motoru a filtrační pěnu.
(obrázek 11  + obrázek 12  )
� Vyklepáním vyčistěte filtr motoru a filtrační pěnu.
� Při silném znečištění lze filtry a nádobu na prach vyp-

láchnout.
 Nádobu na prach poté vytřete suchým hadrem; filtry 
nechte před nasazením úplně uschnout.

Obrázek 14  

a) Filtr motoru a filtrační pěnu nasaďte do nádoby na
prach.

b) Nádobu na prach nasaďte na motorovou jednotku
a zacvakněte ji.

V případě potřeby lze nové filtry zakoupit u našeho zá-
kaznického servisu.

Čištění podlahové hubice

Před prováděním jakékoli údržby vysavač vypněte, 
resp. odpojte od nabíjecího kabelu.

Obrázek 15  

� Kartáčový válec uvolněte pomocí odjišťovacího
tlačítka a vytáhněte ho do strany z podlahové hubi-
ce.
� Namotané nitě a vlasy přestřihněte nůžkami podél

zářezu, který je k tomu určený.
� Kartáčový válec zasuňte ze strany podél vodicí tyče

do podlahové hubice a zajistěte ho odjišťovacím
tlačítkem.

! Pozor: Podlahová hubice se smí uvádět do provozu 
jen s namontovaným kartáčovým válcem.

! Pozor:
 Podlahové hubice se v závislosti na vlastnostech
tvrdé podlahy (např. drsné, rustikální dlaždice)
částečně opotřebovávají. Proto byste měli pravidelně 
kontrolovat spodní část hubice. Opotřebované spo-
dní části hubic s ostrými hranami mohou způsobit
poškození choulostivých tvrdých podlah, jako par-
ket nebo linolea. Výrobce neodpovídá za případné
škody způsobené opotřebovanou spodní částí hubi-
ce.

Údržba
Ruční vysavač, resp. ruční akumulátorový vysavač 
se musí před každým čištěním vypnout a odpojit od 
nabíjecího kabelu. Na ošetřování vysavače lze používat 
běžně prodávané čisticí prostředky na plast.

! Pozor: Nepoužívejte abrazivní prostředky, čisticí 
prostředky na sklo a univerzální čisticí prostředky.
Vysavač nikdy neponořujte do vody.

Technické změny vyhrazeny.

* v závislosti na výbavě
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Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 
2012/19/EU týkající se použité elektrické a elektronické 
přístroje (odpadních elektrických a elektronických 
zařízení - OEEZ). Směrná hodnota určuje fra-mework 
pro vracení a recyklaci použitých spotřebičů-CE ve 
všech zemích EU.

Na tento přístroj se vztahují záruční podmínky stanove-
né naši zástupci v zemi prodeje. Podrobnosti ohledně 
totéž lze získat od prodejce, od kterého byl spotřebič 
zakoupen. Uznání záruky musí být předloženy účtenky

CS  Podmínky záruky
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Návod na použitie si uschovajte.
Pri predávaní vysávača ďalším osobám im odovzdajte, 
prosím, tiež návod na použitie.

Použitie v súlade s určeným účelom

Tento spotrebič je určený iba na súkromné použitie 
v domácnosti. Tento spotrebič je určený na použitie 
v maximálnej nadmorskej výške 2 000 m.

Aby sa zabránilo poraneniu a poškodeniu, nesmie sa 
vysávač používať na:
� vysávanie osôb alebo zvierat,
� vysávanie:

− zdraviu škodlivých látok, materiálov s ostrými 
hranami, horúcich alebo žeravých látok,

− vlhkých alebo tekutých látok,
− ľahko zápalných alebo výbušných látok a plynov,
− popola, sadzí z kachľových pecí a centrálneho 

kúrenia,
− prachu z tonera z tlačiarní a kopírok.

Náhradné diely, príslušenstvo

Naše originálne náhradné diely, originálne príslušenstvo 
a špeciálne príslušenstvo sú prispôsobené vlastnostiam 
a požiadavkám našich vysávačov. Preto odporúčame 
používať iba originálne náhradné diely, originálne 
príslušenstvo a špeciálne príslušenstvo. Týmto 
spôsobom môžete zaistiť dlhú životnosť a trvalo vysokú 
kvalitu čistiaceho výkonu vysávača.

! Upozornenie:
Použitie nevyhovujúcich alebo podradných
náhradných dielov, príslušenstva alebo špeciálneho
príslušenstva môže mať za následok poškodenie
vysávača, na ktoré sa záruka nevzťahuje, pokiaľ je
také poškodenie spôsobené používaním týchto
výrobkov.

Bezpečnostné pokyny

Tento vysávač zodpovedá 
uznávaným technickým  
pravidlám a príslušným 
bezpečnostným predpisom.
� Tento spotrebič môžu  

používať  deti staršie ako 8 
rokov a osoby s obmedzenými 
fyzickými, zmyslovými alebo 
duševnými schopnosťami 
alebo s nedostatočnými 
skúsenosťami a/alebo 
vedomosťami, pokiaľ sú pod 
dohľadom alebo boli 
inštruované o bezpečnom 
používaní spotrebiča a pochopili 
z toho vyplývajúce 
nebezpečenstvá.

� Deti sa nesmú so spotrebičom 
hrať.

� Čistenie a používateľskú 
údržbu nesmú vykonávať 
deti bez dozoru.

� Plastové vrecúška a fólie 
uchovávajte a zlikvidujte mimo
dosahu malých detí.
=> Hrozí nebezpečenstvo
udusenia!

Riadne používanie spotrebiča

� Na nabíjanie používajte iba nabíjací kábel, ktorý je  
súčasťou dodávky.

� Nabíjací kábel pripájate a uvádzajte do prevádzky len 
podľa údajov na typovom štítku.

�  Spotrebič skladujte a nabíjajte iba vo vnútorných  
priestoroch.

�  Nevystavujte spotrebič teplotám pod 0 °C a nad 40 °C. 
� Nikdy nevysávajte bez vrecúška na prach, resp. boxu 

na prach, filtra motora a výstupného filtra.
=> Spotrebič sa môže poškodiť!

� Nevysávajte hubicou a trubicou v blízkosti hlavy. =>
Hrozí nebezpečenstvo poranenia!

� Poškodený nabíjací kábel nepoužívajte a vymeňte ho  
za originálny nabíjací kábel.

� Pri odpájaní nabíjacieho kábla z elektrickej siete 
neťahajte za prívodný kábel, ale za zástrčku.

�  Nabíjací kábel neveďte cez ostré hrany a  
nepriškripávajte.

�  Pred vykonávaním všetkých prác na vysávači 
spotrebič vypnite, resp. odpojte od nabíjacieho kábla 
a zo siete. 
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�  Poškodený vysávač nepoužívajte.
� Pokiaľ sa vyskytne porucha, spotrebič vypnite, resp.  

odpojte od nabíjacieho kábla a zo siete.
� Aby sa zabránilo ohrozeniu, smie opravy a výmenu 

náhradných dielov na vysávači vykonávať iba 
autorizovaný zákaznícky servis.

�  V nasledujúcich prípadoch je nutné spotrebič okamžite
prestať používať a obrátiť sa na zákaznícky servis:
− pokiaľ ste omylom nasali kvapalinu alebo sa 

kvapalina dostala dovnútra spotrebiča,
− pokiaľ spotrebič spadol a je poškodený.

� Chráňte  vysávač  pred  poveternostnými  vplyvmi,   
vlhkom a zdrojmi tepla.

� Na filtre (filtračné vrecúško, filter motora,  
výstupný filter atď.) neklaďte horľavé látky alebo 
látky s obsahom alkoholu.

�  Vysávač nie je vhodný na prevádzku na stavbe.  =>
Vysávanie stavebnej sutiny môže spôsobiť poškodenie
spotrebiča. 

� Keď nevysávate, spotrebič vypnite. 
�  Obal chráni vysávač pred poškodením pri preprave. 

Preto odporúčame obal uschovať pre prípadnú 
prepravu.

Lítiovo-iónové akumulátory
�  Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny 

a upozornenia. 
=> Nedodržiavanie bezpečnostných pokynov 

a upozornení môže spôsobiť úraz elektrickým 
prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

�  Uschovajte všetky bezpečnostné pokyny a  upozornenia 
pre budúce použitie.

� Tieto bezpečnostné pokyny platia iba pre lítiovo-
iónové akumulátory Bosch! Pre tento spotrebič nie 
sú vhodné akumulátory série „Power for ALL“. 

� Akumulátor neotvárajte.
=> Hrozí nebezpečenstvo skratu.

� Chráňte akumulátor pred teplom, napr. tiež pred  
dlhodobým  slnečným   žiarením,   ohňom,   vodou 
a vlhkosťou.
=> Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

� Pri poškodení a nesprávnom použití akumulátora 
môžu unikať výpary. Zaistite prívod čerstvého 
vzduchu a pri ťažkostiach vyhľadajte lekára.
=> Výpary môžu dráždiť dýchacie cesty.

� Z pokazeného akumulátora môže unikať kvapalina  
a zasiahnuť okolité predmety. Skontrolujte príslušné 
diely.
=>Diely vyčistite a prípadne vymeňte.

� Akumulátor používajte iba v spojení s vaším  
spotrebičom Bosch.
=> Iba tak je akumulátor chránený pred 

nebezpečným preťažením.
� Akumulátor nabíjajte iba na nabíjačkách, ktoré 

odporúčal výrobca.
=> S nabíjačkou, ktorá je vhodná iba pre určitý druh 

akumulátorov, vzniká nebezpečenstvo požiaru, 
pokiaľ sa použije s iným akumulátorom.

� Vo vašom spotrebiči používajte iba určené 
akumulátory.
=> Použitie iných akumulátorov môže viesť k poraneniam

a vzniká nebezpečenstvo požiaru.

� Nepoužívaný akumulátor udržujte v bezpečnej 
vzdialenosti od kancelárskych spôn, mincí, kľúčov, 
ihiel, skrutiek a iných malých kovových predmetov, 
ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov. 
=> Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže viesť 
     k popáleninám alebo vzniku požiaru.

�  Pri nesprávnom použití môže z akumulátora unikať
kvapalina. Vyhnite sa kontaktu s ňou. V prípade 
náhodného kontaktu umyte postihnuté miesto vodou. 
Pokiaľ sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte 
lekársku pomoc. 
=> Unikajúca kvapalina môže viesť k podráždeniu 
     kože alebo popáleninám.

Pokyny na prepravu

Na obsiahnuté lítiovo-iónové akumulátory sa vzťahujú 
požiadavky zákona o nebezpečných nákladoch. 
Používateľ môže akumulátory v rámci cestnej dopravy 
prepravovať bez ďalších podmienok. Pri zasielaní 
treťou osobou (napr. letecky alebo špedíciou) je 
potrebné dodržiavať zvláštne požiadavky na obal 
a označenie zásielky. Pri príprave zásielky je nutné 
konzultovať s technikom na nebezpečné náklady.

Akumulátory zasielajte iba vtedy, pokiaľ nemajú 
poškodený kryt. Voľné kontakty prelepte a akumulátor 
zabaľte tak, aby sa v obale nehýbal. Dodržujte tiež 
prípadné ďalšie národné predpisy.

Pokyny na likvidáciu

Vysávač, akumulátory, príslušenstvo a obaly je potrebné 
odovzdať na ekologickú recykláciu. Vysávač a akumu-
látory/batérie nevyhadzujte do domového odpadu!

� Obal
Obal chráni vysávač pred poškodením pri
preprave. Skladá sa z ekologických materiálov, a je
možné ho preto recyklovať. Nepotrebný obalový
materiál zlikvidujte do kontajnerov recyklačného
systému „Zelený bod“.

�  Starý spotrebič
Tento spotrebič obsahuje nabíjacie lítiovo-iónové 
akumulátory. Preto sa spotrebič smie likvidovať len 
prostredníctvom autorizovaného zákazníckeho 
servisu alebo špecializovaného predajcu.

� Akumulátory/batérie
Dodržujte pokyny pre prepravu. Zabudované 
akumulátory smú s cieľom likvidácie vybrať iba 
odborní pracovníci.  Otvorením  krytu  môže  dôjsť 
k poškodeniu vysávača.
Pred vybratím akumulátora z vysávača držte stlačený 
vypínač  (obrázok  10 ), kým nebude akumulátor 
úplne vybitý. Pre vybratie akumulátora vyskrutkujte 
skrutky z krytu a odoberte kryt. Aby ste zabránili 
skratu, postupne odpojte jednotlivé prípoje na 
akumulátore a póly ihneď zaizolujte.
Aj pri úplnom vybití obsahuje akumulátor ešte 
zostávajúcu kapacitu, ktorá sa môže v prípade skratu 
uvoľniť.
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Teší  nás,  že  ste  sa  rozhodli  pre  vysávač  Bosch 
konštrukčného radu Readyy`y Lithium.
V tomto návode na použitie sú popísané rôzne modely 
Readyy`y Lithium. Preto je možné, že váš model nemusí 
mať všetky popísané vlastnosti, vybavenie a funkcie. Na 
dosiahnutie čo možno najlepšieho výsledku vysávania by 
ste mali používať iba originálne príslušenstvo Bosch, 
ktoré bolo vyvinuté špeciálne pre váš vysávač.

Odklopte si,  prosím strany s obrázkami.

Popis spotrebiča

1 Podlahová hubica s elektrickou kefou  

2 Odisťovacie tlačidlo kefového valca

3 Nádoba na prach 

4 Filter motora

5 Filtračná pena

6 Motorová jednotka

7 Odisťovacie tlačidlo podlahovej hubice 

8 Štrbinová hubica*

9 Rukoväť ručného vysávača

10 Posuvný regulátor ručného vysávača

11 Odisťovacie tlačidlo ručného akumulátorového  
vysávača

12 Rukoväť ručného akumulátorového vysávača       

13 Posuvný regulátor ručného akumulátorového
vysávača

14 Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora  

15 Odisťovacie tlačidlo nádoby na prach  

16 Nabíjací kábel

17 Kefový valec

18 Vodiaca tyč kefového valca

Pred prvým použitím

Obrázok  1 

� Opatrne nasaďte rukoväť na hlavnú časť vysávača
a zaskrutkujte ju.

Obrázok  2 

� Nasaďte ručný vysávač na podlahovú hubicu 
a zacvaknite ho.
�  Pre uvoľnenie podlahovej hubice stlačte odisťovacie

tlačidlo a ručný vysávač z hubice vytiahnite.

Nabíjanie

! Pozor:
Pred prvým uvedením do prevádzky musí byť batéria 
vysávača plne nabitá.
Na nabíjanie používajte iba nabíjací kábel, ktorý je
súčasťou dodávky. Nabíjací kábel pripájajte a 
uvádzajte do prevádzky len podľa údajov na typovom 
štítku. Spotrebič nenabíjajte pri teplotách pod 0 °C 
alebo nad 40 °C.

Obrázok 3 

� Pre nabíjanie postavte vysávač do blízkosti zásuvky. 
Spotrebič môže stať voľne v priestore.  Obrázok 6

� Zapojte nabíjací kábel vzadu do prípojky na 
spotrebiči.
� Zástrčku nabíjacieho kábla zapojte do zásuvky.
� Počas nabíjania svieti ukazovateľ nabíjania červeno.
� Keď je batéria plne nabitá, svieti ukazovateľ nabíjania

modro a po niekoľkých minútach zhasne. Pre
kontrolu spotrebiča ho krátko odpojte zo siete.
Potom svieti ukazovateľ opäť modro.
� Zahrievanie nabíjacieho kábla a ručného vysávača je

normálne a neškodné.

Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora
Ukazovateľ indikuje stav nabitia akumulátora.
� Keď je akumulátor úplne nabitý, svieti ukazovateľ modro.
� Keď ukazovateľ bliká, musí sa akumulátor znovu nabiť.

Použitie ručného vysávača 
Vysávanie 

Obrázok 4

� Posuňte posuvný regulátor v smere šípky.

Regulácia sily vysávania 

Obrázok 5 

Pre nastavenie nasávacieho výkonu posuňte posuvný 

regulátor do požadovanej polohy:

� Poloha 1 1
Vysávanie so zapnutou elektrickou kefou. 
Na jednoduché čistenie hladkých podláh 
a mimoriadne malú hlučnosť.
Dosiahnutý maximálny čas chodu spotrebiča.

� Poloha 2 2
Vysávanie s maximálnym výkonom a zapnutou 
elektrickou kefou.
Na mimoriadne náročné čistenie. V tomto prípade 
sa dosiahne kratší čas chodu spotrebiča.

Obrázok 6 

� Pri krátkom prerušení vysávania je možné spotrebič 
postaviť voľne v priestore. S týmto cieľom vysávač 
nakloňte mierne dopredu smerom k hubici.

* v závislosti od výbavy
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! Pozor: Pred odstavením spotrebič 
bezpodmienečne vypnite, pretože otáčajúca sa 
kefa by mohla pri stojacom vysávači spôsobiť 
poškodenie podlahovej krytiny.

Použitie ručného akumulátorového 
vysávača
Obrázok 7

� Stlačením odisťovacieho tlačidla ručný
akumulátorový vysávač uvoľnite a vyberte ho
z ručného vysávača.

Štrbinová hubica*

Na vysávanie v štrbinách, rohoch atď.

Obrázok 8* 

� Štrbinovú hubicu nasaďte podľa vyobrazenia do 
nasávacieho otvoru akumulátorového vysávača.

Nabíjanie ručného akumulátorového vysávača 

Obrázok 9 

� Pre nabíjanie nasaďte ručný akumulátorový vysávač 
do ručného vysávača a zacvaknite ho. Dbajte na 
správnu polohu.

Po ukončení práce
Obrázok 10  

� Po skončení vysávania spotrebič vypnite.

Vyprázdnenie nádoby na prach
Pre dosiahnutie dobrého výsledku vysávania by sa 

mala nádoba na prach vyprázdniť po každom vysávaní.

Obrázok 11  

�  Vyberte ručný akumulátorový vysávač z ručného 
vysavača. Obrázok 7

� Pomocou odisťovacieho tlačidla uvoľnite nádobu
na prach a snímte ju z motorovej jednotky.

Obrázok 12  

� Pomocou rukoväti vyberte z nádoby na prach filter 
motora a filtračnú penu.

� Vyprázdnite nádobu na prach.

Čistenie filtrov 

Obrázok 13  

� Uvoľnite nádobu na prach. Z nádoby na prach 
vyberte filter motora a filtračnú penu.

(obrázok 11 + obráz ok 12 )
� Vyklepaním vyčistite filter motora a filtračnú penu.

� Pri silnom znečistení je možné filtre a nádobu na prach 
vypláchnuť.
Nádobu na prach potom vytrite suchou handrou. 
Filtre nechajte pred nasadením úplne uschnúť.

Obrázok 14  

a) Filter motora a filtračnú penu nasaďte do nádoby na 
prach.

b) Nádobu na prach nasaďte na motorovú jednotku
a zacvaknite ju.

V prípade potreby je možné nové filtre zakúpiť 
v našom zákazníckom servise.

Čistenie podlahovej hubice
Pred vykonávaním akejkoľvek údržby vysávač vypnite, 

resp. odpojte od nabíjacieho kábla.

Obrázok 15  

�  Kefový valec uvoľnite pomocou odisťovacieho 
tlačidla a vytiahnite ho do strany z podlahovej
hubice.
� Namotané nite a vlasy prestrihnite nožnicami pozdĺž

zárezu, ktorý je na to určený.
� Kefový valec zasuňte zo strany pozdĺž vodiacej tyče 

do podlahovej hubice a zaistite ho odisťovacím
tlačidlom.

! Pozor: Podlahová hubica sa smie uvádzať do 
prevádzky len s namontovaným kefovým valcom.

! Pozor:
Podlahové hubice sa v závislosti od vlastností
tvrdej podlahy (napr. drsné, rustikálne dlaždice)
čiastočne opotrebovávajú. Preto by ste mali
pravidelne kontrolovať spodnú časť hubice.
Opotrebované spodné časti hubíc s ostrými
hranami môžu spôsobiť poškodenie chúlostivých
tvrdých podláh, ako parkiet alebo linolea. Výrobca
nezodpovedá za prípadné škody spôsobené
opotrebovanou spodnou časťou hubice.

Údržba
Ručný vysávač, resp. ručný akumulátorový vysávač sa 
musí pred každým čistením vypnúť a odpojiť od 
nabíjacieho kábla. Na ošetrovanie vysávača je možné 
používať bežne predávané čistiace prostriedky na plast.

! Pozor: Nepoužívajte abrazívne prostriedky, 
čistiace prostriedky na sklo a univerzálne čistiace 
prostriedky. 
Vysávač nikdy neponárajte do vody.

Technické zmeny vyhradené.

* v závislosti od výbavy



10

sk 

Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 
2012/19/EU týkajúcej sa použitých elektrických 
a elektronických prístrojov (odpadových elektrických 
a elektronických zariadení – OEEZ). Smerná hodnota 
určuje framework pre vracanie a recykláciu použitých 
spotrebičov – CE vo všetkých krajinách EÚ.
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