
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 18V (2015.03) I / 263 EEU

EEUEEU

IXO

pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство 

по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція 

з експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының 

түпнұсқасы 
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за 

работа
sr Originalno uputstvo za rad

sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija

OBJ_BUCH-2253-002.book  Page 1  Thursday, March 5, 2015  7:53 AM

Bosch Power Tools 1 609 92A 18V | (5.3.15)

  | 3

A

12

13

14

IXO

1

2

3

4
5

11

8 7

6

OBJ_BUCH-2253-002.book  Page 3  Thursday, March 5, 2015  7:53 AM



1 609 92A 18V | (5.3.15) Bosch Power Tools

4 |  

C

B

1

3

2

1

8

10

9

OBJ_BUCH-2253-002.book  Page 4  Thursday, March 5, 2015  7:53 AM

Bosch Power Tools 1 609 92A 18V | (5.3.15)

  | 5

D

16

19

18

17

15

OBJ_BUCH-2253-002.book  Page 5  Thursday, March 5, 2015  7:53 AM



1 609 92A 18V | (5.3.15) Bosch Power Tools

6 |  

F

E

3

20

OBJ_BUCH-2253-002.book  Page 6  Thursday, March 5, 2015  7:53 AM

Bosch Power Tools 1 609 92A 18V | (5.3.15)

 Česky | 23

Česky

Bezpečnostní upozornění

Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí
Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zane-
dbání při dodržování varovných upozornění a pokynů 
mohou mít za následek zásah elektrickým proudem, 
požár a/nebo těžká poranění.

Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.

Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektronářadí“ se vztahuje na 
elektronářadí provozované na el. síti (se síťovým kabelem) a na elektronářa-
dí provozované na akumulátoru (bez síťového kabelu).

Bezpečnost pracovního místa
Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené. Nepořádek ne-
bo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést k úrazům.
S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém explozí, kde se 
nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektronářadí vytváří jis-
kry, které mohou prach nebo páry zapálit.
Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí daleko od Vašeho 
pracovního místa. Při rozptýlení můžete ztratit kontrolu nad strojem.

Elektrická bezpečnost
Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se zásuvkou. Zástrč-
ka nesmí být žádným způsobem upravena. Společně s elektronářa-
dím s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové zástrč-
ky. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko zásahu elektric-
kým proudem.
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako např. potrubí, 
topení, sporáky a chladničky. Je-li Vaše tělo uzemněno, existuje zvýše-
né riziko zásahu elektrickým proudem.
Chraňte stroj před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektronářadí 
zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ
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Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či zavěšení elektro-
nářadí nebo k vytažení zástrčky ze zásuvky. Udržujte kabel daleko od 
tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené ne-
bo spletené kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte pouze takové 
prodlužovací kabely, které jsou způsobilé i pro venkovní použití. Pou-
žití prodlužovacího kabelu, jež je vhodný pro použití venku, snižuje riziko 
zásahu elektrickým proudem.
Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve vlhkém prostředí, 
použijte proudový chránič. Nasazení proudového chrániče snižuje riziko 
zásahu elektrickým proudem.

Bezpečnost osob
Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistupujte k práci s 
elektronářadím rozumně. Nepoužívejte žádné elektronářadí pokud 
jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Moment nepo-
zornosti při použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.
Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle. Nošení osob-
ních ochranných pomůcek jako maska proti prachu, bezpečnostní obuv s 
protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu 
nasazení elektronářadí, snižují riziko poranění.
Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Přesvědčte se, že je 
elektronářadí vypnuté dříve než jej uchopíte, ponesete či připojíte na 
zdroj proudu a/nebo akumulátor. Máte-li při nošení elektronářadí prst 
na spínači nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu zapnutý, pak to mů-
že vést k úrazům.
Než elektronářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo šrou-
bováky. Nástroj nebo klíč, který se nachází v otáčivém dílu stroje, může 
vést k poranění.
Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a 
udržujte vždy rovnováhu. Tím můžete elektronářadí v neočekávaných si-
tuacích lépe kontrolovat.
Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv nebo šperky. Vlasy, 
oděv a rukavice udržujte daleko od pohybujících se dílů. Volný oděv, 
šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
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Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, přesvědčte se, 
že jsou připojeny a správně použity. Použití odsávání prachu může sní-
žit ohrožení prachem.

Svědomité zacházení a používání elektronářadí
Stroj nepřetěžujte. Pro svou práci použijte k tomu určené elektroná-
řadí. S vhodným elektronářadím budete pracovat v udané oblasti výkonu 
lépe a bezpečněji.
Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je vadný. Elektronářa-
dí, které nelze zapnout či vypnout je nebezpečné a musí se opravit.
Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů příslušenství nebo stroj 
odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo odstraňte akumulá-
tor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektronářa-
dí.
Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo dosah dětí. Nenechte 
stroj používat osobám, které se strojem nejsou seznámeny nebo ne-
četly tyto pokyny. Elektronářadí je nebezpečné, je-li používáno nezkuše-
nými osobami.
Pečujte o elektronářadí svědomitě. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly 
stroje bezvadně fungují a nevzpřičují se, zda díly nejsou zlomené ne-
bo poškozené tak, že je omezena funkce elektronářadí. Poškozené dí-
ly nechte před nasazením stroje opravit. Mnoho úrazů má příčinu ve 
špatně udržovaném elektronářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástro-
je s ostrými řeznými hranami se méně vzpřičují a dají se lehčeji vést.
Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací nástroje apod. 
podle těchto pokynů. Respektujte přitom pracovní podmínky a pro-
váděnou činnost. Použití elektronářadí pro jiné než určující použití může 
vést k nebezpečným situacím.

Svědomité zacházení a používání akumulátorového nářadí
Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječce, která je doporučena výrob-
cem. Pro nabíječku, která je vhodná pro určitý druh akumulátorů, existuje 
nebezpečí požáru, je-li používána s jinými akumulátory.
Do elektronářadí používejte pouze k tomu určené akumulátory. Pou-
žití jiných akumulátorů může vést k poraněním a požárům.
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Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo kancelářské sponky, 
mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, kte-
ré mohou způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulá-
toru může mít za následek opáleniny nebo požár.
Při špatném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte 
kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu opláchněte místo vodou. Po-
kud kapalina vnikne do očí, navštivte navíc i lékaře. Vytékající akumu-
látorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.

Servis
Nechte Vaše elektronářadí opravit pouze kvalifikovaným odborným 
personálem a pouze s originálními náhradními díly. Tím bude zajiště-
no, že bezpečnost stroje zůstane zachována.

Bezpečnostní upozornění pro šroubovák
Pokud provádíte práce, při kterých může šroub zasáhnout skrytá 
elektrická vedení, pak držte elektronářadí na izolovaných plochách 
rukojeti. Kontakt šroubu s vedením pod napětím může přivést napětí i na 
kovové díly elektronářadí a vést k úderu elektrickým proudem.
Držte elektronářadí pevně. Při utahování a povolování šroubů se mohou 
krátkodobě vyskytovat vysoké reakční momenty.
Zajistěte obrobek. Obrobek pevně uchycený upínacím přípravkem nebo 
svěrákem je držen bezpečněji než Vaší rukou.
Než jej odložíte, počkejte až se elektronářadí zastaví. Nasazovací ná-
stroj se může vzpříčit a vést ke ztrátě kontroly nad elektronářadím.
Před každou prací na elektronářadí (např. údržba, výměna nástroje 
apod.) a též při jeho přepravě a uložení dejte přepínač směru otáčení 
do střední polohy. Při neúmyslném stlačení spínače existuje nebezpečí 
poranění.

Chraňte elektronářadí před horkem, např. i před trvalým slu-
nečním zářením, před ohněm, vodou a vlhkostí. Existuje ne-
bezpečí výbuchu.

Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mohou vystupovat 
páry. Přivádějte čerstvý vzduch a při potížích vyhledejte lékaře. Páry 
mohou dráždit dýchací cesty.
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Bezpečnostní upozornění pro nabíječky
Tato nabíječka není určená k tomu, aby ji po-
užívaly děti a osoby s omezenými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi 
nebo nedostatečnými zkušenostmi 
a vědomostmi. Tuto nabíječku mohou použí-
vat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzic-
kými, smyslovými nebo duševními schop-
nostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi 
a vědomostmi pouze tehdy, pokud na ně do-
hlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečnost 
nebo pokud je tato osoba instruovala ohled-
ně bezpečného zacházení s nabíječkou 
a chápou nebezpečí, která jsou s tím spoje-
ná. V opačném případě hrozí nebezpečí ne-
správné obsluhy a zranění.
Dohlížejte na děti. Tím bude zajištěno, že si 
děti s nabíječkou nehrají.
Čištění a údržba nabíječky dětmi se nesmí 
dít bez dohledu.

Chraňte nabíječku před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do na-
bíječky zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Elektrické nářadí nabíjejte pouze společně dodanou nabíječkou. 
Udržujte nabíječku čistou. Znečištěním vzniká nebezpečí úrazu elektric-
kým proudem.
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Před každým použitím zkontrolujte nabíječku, kabel a zástrčku. Po-
kud jste zjistili závady, nabíječku nepoužívejte. Nabíječku sami neot-
vírejte a nechte ji opravit pouze kvalifikovaným odborným personá-
lem a originálními náhradními díly. Poškozená nabíječka, kabel a zá-
strčka zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
Nabíječku neprovozujte na lehce hořlavém podkladu (např. papír, 
textil apod.) popř. v hořlavém prostředí. Z důvodu zahřívání nabíječky, 
jež vzniká při nabíjení, existuje nebezpečí požáru.

Popis výrobku a specifikací
Čtěte všechna varovná upozornění a poky-
ny. Zanedbání při dodržování varovných upo-
zornění a pokynů mohou mít za následek úraz 
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká po-
ranění.

Určené použití
Stroj je určen k zašroubování a uvolňování šroubů.
Světlo tohoto elektronářadí je určené k osvětlení bezprostřední pracovní ob-
lasti elektronářadí a není vhodné pro osvětlení prostoru v domácnosti.

Zobrazené komponenty
Číslování zobrazených komponent se vztahuje na zobrazení elektronářadí na 
grafické straně.

1 Šroubovací bit*
2 Nástrojový držák
3 Gumové víčko
4 Ukazatel stavu nabití akumulátoru
5 Přepínač směru otáčení
6 Závěsné oko
7 Spínač
8 Bodové osvětlení
9 Široké osvětlení

10 Pracovní osvětlení
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11 Rukojeť (izolovaná plocha rukojeti)
12 Zdířka nabíjecí zástrčky
13 Nabíjecí zástrčka
14 Nabíječka
15 Excentrický nástavec*
16 Úhlový nástavec*
17 Momentový nástavec*
18 Nastavovací kroužek předvolby kroutícího momentu*
19 Ryska pro nastavení krouticího momentu*
20 Odjišťovací kroužek*

* Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. 
Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.

Technická data

Akumulátorový šroubovák IXO

Objednací číslo 3 603 JA8 0..
Jmenovité napětí V= 3,6
Otáčky naprázdno min-1 215
max. kroutící moment tvrdý/měkký 
šroubový spoj podle ISO 5393 Nm 4,5/3
max. průměr šroubu mm 5
Hmotnost podle EPTA-Procedure 
01/2003 kg 0,3
Povolená teplota prostředí
– při nabíjení
– při provozu* a při skladování

°C
°C

0... +45
-20...+50

Akumulátor Li-Ion

Kapacita Ah 1,5
Energie Wh 5,4
Počet článků akumulátoru 1
* Omezený výkon při teplotách < 0 °C

* Ochrana proti přehřátí zastaví elektronářadí při teplotách > +65°C.
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Informace o hluku a vibracích
Hodnoty hlučnosti zjištěny podle EN 60745-2-2.
Vážená hodnota hladiny akustického tlaku stroje A je typicky menší než 
70 dB(A). Nepřesnost K =3 dB.
Hladina hluku může při práci překročit 80 dB(A).
Noste chrániče sluchu!

Celkové hodnoty vibrací ah (vektorový součet tří os) a nepřesnost K stanove-
ny podle EN 60745:
Šroubování: ah <2,5 m/s2, K=1,5 m/s2.
V těchto pokynech uvedená úroveň vibrací byla změřena podle měřicích me-
tod normovaných v EN 60745 a může být použita pro vzájemné porovnání 
elektronářadí. Hodí se i pro předběžný odhad zatížení vibracemi.
Uvedená úroveň vibrací reprezentuje hlavní použití elektronářadí. Pokud se 
ovšem bude elektronářadí používat pro jiné práce, s odlišným příslušen-
stvím, s jinými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň vib-
rací lišit. To může zatíženi vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit.
Pro přesný odhad zatížení vibracemi by měly být zohledněny i doby, v nichž 
je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale fakticky se nepoužívá. To může zatíženi 
vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zredukovat.

Nabíječka

Objednací číslo 2 609 120 420 (EU)
1 600 A00 3RK (EU)
2 609 120 421 (UK)
1 600 A00 48V (UK)

2 609 120 430 (AUS)
1 600 A00 48U (AUS)

Doba nabíjení h 3
Třída ochrany /II

Akumulátorový šroubovák IXO

* Omezený výkon při teplotách < 0 °C

* Ochrana proti přehřátí zastaví elektronářadí při teplotách > +65°C.

OBJ_BUCH-2253-002.book  Page 30  Thursday, March 5, 2015  7:53 AM

Bosch Power Tools 1 609 92A 18V | (5.3.15)

 Česky | 31

Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy před účinky 
vibrací, jako je např. údržba elektronářadí a nástrojů, udržování teplých ru-
kou, organizace pracovních procesů.

Prohlášení o shodě
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že výrobek popsaný v části „Tech-
nická data“ splňuje všechna příslušná ustanovení směrnic 2009/125/ES 
(nařízení 1194/2012), 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 
2006/42/ES včetně jejich změn a je v souladu s následujícími normami: 
EN 60745-1, EN 60745-2-2 (akumulátorové nářadí), 
EN 60335-1, EN 60335-2-29 (nabíječka akumulátorů).
Technická dokumentace (2006/42/ES) u:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
15.10.2014

Montáž
Před každou prací na elektronářadí (např. údržba, výměna nástroje 
apod.) a též při jeho přepravě a uložení dejte přepínač směru otáčení 
do střední polohy. Při neúmyslném stlačení spínače existuje nebezpečí 
poranění.

Nabíjení akumulátoru (viz obr. A)
Nepoužívejte žádnou jinou nabíječku. Dodaná nabíječka je sladěna s 
akumulátorem zabudovaným do Vašeho elektronářadí.

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
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Dbejte síťového napětí! Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na 
typovém štítku nabíječky. Nabíječky označené 230 V mohou být provozo-
vány i při 220 V.

Upozornění: Akumulátor se expeduje částečně nabitý. Pro zaručení plného 
výkonu akumulátoru jej před prvním nasazením v nabíječce zcela nabijte.
Akumulátor Li-ion lze bez zkrácení životnosti kdykoli nabít. Přerušení proce-
su nabíjení nepoškozuje akumulátor.
Akumulátor Li-ion je chráněný proti hlubokému vybití. Při vybitém akumulá-
toru se elektronářadí vypne ochranným spínačem. Upnutý nástroj se přesta-
ne pohybovat a je slyšet tichý pískavý zvuk.

Po automatickém vypnutí elektronářadí už spínač dál nestlačujte. 
Akumulátor se může poškodit.

Pokud se ukazatel stavu nabití akumulátoru 4 rozsvítí při napůl stlačeném 
spínači 7 červeně, má akumulátor méně než 30% své kapacity a měl by se 
nabít.
Proces nabíjení začíná, jakmile jste síťovou zástrčku nabíječky zasunuli do 
zásuvky a nabíjecí zástrčku 13 zastrčili do zdířky 12 na spodní straně rukoje-
ti.
Při zcela stisknutém spínači 7 se proces nabíjení přeruší.
Ukazatel stavu nabití akumulátoru 4 udává postup nabíjení. Při procesu nabí-
jení svítí ukazatel zeleně. Pokud už ukazatel stavu nabití akumulátoru 4 ne-
svítí, je akumulátor plně nabitý.
Při procesu nabíjení se zahřívá držadlo elektronářadí. To je normální.
Při delší době nepoužívání odpojte prosím nabíječku od sítě.
Elektronářadí nelze během procesu nabíjení používat; není to závada, když 
během procesu nabíjení nefunguje.

Chraňte nabíječku před vlhkem!

Dbejte upozornění k zpracování odpadu.

Výměna nástroje (viz obr. B)
Nepoužívejte žádné oboustranné šroubovací čepele, jež jsou delší 
než 25 mm.

Šroubovací bit 1 nasaďte přímo do nástrojového držáku 2.
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Nastavení pracovního osvětlení (viz obr. C)
Podle potřeby můžete otáčením gumového víčka 3 pracovní světlo 10 použí-
vat jako bodové nebo rozptýlené.  Za tímto účelem stáhněte gumové víčko 
dopředu a  nasaďte ho s příslušnou čočkou znovu na nástrojový držák 2.

Excentrický nástavec/úhlový nástavec/momentový nástavec 
(viz obrázky C – F)
Pomocí excentrického nástavce 15 můžete šroubovat blízko hrany.
Pomocí úhlového nástavce 16 můžete provést zašroubování na těžko pří-
stupných místech.
Pomocí nastavovacího kroužku předvolby krouticího momentu 18 na mo-
mentovém nástavci 17 můžete předvolit potřebný krouticí moment v 
10 stupních. Při správném nastavení se nasazený nástroj zastaví, jakmile je 
šroub zašroubován do jedné roviny s materiálem resp. je dosaženo nastave-
ného krouticího momentu.

Montáž (viz obrázky C– D)
Pro montáž nástavců stáhněte gumové víčko 3 dopředu. Následně lze nastr-
čit nástavce. Montáž nástavců je možná přesazeně o 45°.

Demontáž (viz obrázky E–F)
Pro demontáž nástavců otočte odjišťovací kroužek 20 ve směru  a násta-
vec stáhněte dopředu. Poté opět nastrčte gumové víčko 3.

Provoz

Uvedení do provozu

Nastavení směru otáčení
Pomocí přepínače směru otáčení 5 můžete změnit směr otáčení elektronářa-
dí. Při stlačeném spínači 7 to však není možné.

Přepínač směru otáčení 5 používejte pouze tehdy, když je elektroná-
řadí zastavené. Jinak se může poškodit.

Chod vpravo: Pro zašroubování šroubů posuňte přepínač směru otáčení 5 
až nadoraz dopředu.
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Chod vlevo: Pro povolování, resp. vyšroubování šroubů posuňte přepínač 
směru otáčení 5 dozadu.

Zapnutí – vypnutí
K uvedení elektronářadí do provozu stlačte spínač 7 a podržte jej stlačený.
Pracovní osvětlení 10 svítí při lehce nebo úplně stisknutém spínači 7 
a umožňuje osvětlení pracovní oblasti při nepříznivých světelných podmín-
kách.
K vypnutí elektronářadí spínač 7 uvolněte.
Aby se šetřila energie, zapínejte elektronářadí jen pokud jej používáte.

Plně automatická aretace vřetene (Auto-Lock)
Při nestlačeném spínači 7 je vrtací vřeteno zaaretované.
To umožňuje zašroubování šroubů i při vybitém akumulátoru popř. použití 
elektronářadí jako šroubováku.

Při zablokovaném vrtacím vřeteni nestlačujte spínač 7 déle než 
15 sekund. Jinak se může elektronářadí poškodit.

Pracovní pokyny
Na šroub nasaďte pouze vypnuté elektronářadí. Otáčející se nasazova-
cí nástroje mohou sklouznout.

Údržba a servis

Údržba a čištění
Před každou prací na elektronářadí (např. údržba, výměna nástroje 
apod.) a též při jeho přepravě a uložení dejte přepínač směru otáčení 
do střední polohy. Při neúmyslném stlačení spínače existuje nebezpečí 
poranění.
Udržujte elektronářadí a větrací otvory čisté, abyste pracovali dobře 
a bezpečně.

Pokud už akumulátor není schopný funkce, obraťte se prosím na autorizova-
né servisní středisko pro elektronářadí Bosch.
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Je-li nutné nahrazení přívodního kabelu, pak to nechte kvůli zamezení ohro-
žení bezpečnosti provést firmou Bosch nebo autorizovaným servisem pro 
elektronářadí Bosch.
Pokud dojde i přes pečlivou výrobu a náročné kontroly k poruše stroje, svěřte 
provedení opravy autorizovanému servisnímu středisku pro elektronářadí 
firmy Bosch.
Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně prosím uváděj-
te 10-místné objednací číslo podle typového štítku elektronářadí.

Zákaznická a poradenská služba
Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Vašeho výrobku a 
též k náhradním dílům. Technické výkresy a informace k náhradním dílům na-
leznete i na:
www.bosch-pt.com
Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách k našim výrob-
kům a jejich příslušenství.

Czech Republic
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Na www.bosch-pt.cz si si můžete objednat opravu Vašeho stroje nebo ná-
hradní díly online.
Tel.: 519 305700
Fax: 519 305705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz

Přeprava
Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají požadavkům zákona o ne-
bezpečných nákladech. Tyto akumulátory mohou být bez dalších podmínek 
přepravovány uživatelem po silnici.
Při zasílání prostřednictvím třetí osoby (např.: letecká přeprava nebo spedi-
ce) je třeba brát zřetel na zvláštní požadavky na balení a označení. Zde musí 
být při přípravě zásilky nezbytně přizván expert na nebezpečné náklady.
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Zpracování odpadů
Elektronářadí, akumulátory, příslušenství a obaly mají být dodány k 
opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Elektronářadí a akumulátory/baterie neodhazujte do domovního odpadu!
Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU musí být neupotře-
bitelné elektronářadí a podle evropské směrnice 
2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/ba-
terie rozebrané shromážděny a dodány k opětovnému 
zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Akumulátory/baterie:

Li-Ion:
Prosím dbejte upozornění v odstavci „Přeprava“, 
strana 35.

Integrované akumulátory smí vyjímat pouze odborní pracovníci za 
účelem likvidace.  Otevřením krytu může dojít ke zničení elektronářadí.

Pro vyjmutí akumulátoru z elektronářadí držte stisknutý spínač 7 tak dlouho, 
dokud nebude akumulátor úplně vybitý. Pro vyjmutí akumulátoru vyšroubuj-
te šrouby v krytu a sejměte kryt. Abyste zabránili zkratu, postupně odpojte 
jednotlivé přípoje na akumulátoru a tyto póly pak zaizolujte. I po úplném vy-
bití může mít akumulátor ještě zbytkovou kapacitu, která se může v případě 
zkratu uvolnit.

Změny vyhrazeny.
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