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Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση 
παράδοσης της ηλεκτρικής σκούπας σε τρίτους, δώστε 
παρακαλώ µαζί και τις οδηγίες χρήσης.

Χρήση σύµφωνα µε το σκοπό προορισού
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την οικιακή χρήση 
και το οικιακό περιβάλλον. Αυτή η συσκευή προορίζεται 
για χρήση μέχρι ένα μέγιστο ύψος 2.000 μέτρων πάνω 
από την επιφάνεια της θάλασσας. Χρησιµοποιείτε 
την ηλεκτρική σκούπα αποκλειστικά σύµφωνα µε τα 
στοιχεία σ’ αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Για την αποφυγή τραυµατισµών και ζηµιών, δεν 
επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί η ηλεκτρική σκούπα 
για: 

 � τη χρήση σε ανθρώπους ή ζώα.
 � την απορρόφηση:

 − βλαβερών για την υγεία, κοφτερών, καυτών ή 
πυρακτωµένων υλικών.

 − υγρών ουσιών.
 − εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων.
 − στάχτης, αιθάλης από τζάκια και κεντρικές θερµάνσεις.
 − σκόνης µελανιού από εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά 
µηχανήµατα.

Ανταλλακτικά, εξαρτήματα
Τα γνήσια ανταλλακτικά μας, τα γνήσια εξαρτήματά 
μας και τα γνήσια ειδικά αξεσουάρ είναι όπως και οι 
γνήσιες εναρμονισμένα στις ιδιότητες και απαιτήσεις 
των ηλεκτρικών σκουπών μας. Εμείς σας συνιστούμε 
γι’ αυτό να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα γνήσια 
ανταλλακτικά μας, τα γνήσια εξαρτήματά και τα γνήσια 
ειδικά αξεσουάρ μας καθώς και τις γνήσιες της εταιρείας 
μας. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να εξασφαλίσετε μια 
μεγάλη διάρκεια ζωής καθώς και μια συνεχή υψηλή 
ποιότητα της απόδοσης καθαρισμού της ηλεκτρικής σας 
σκούπας.

! Υπόδειξη:
  Η χρήση από μη σωστών ή κατώτερης ποιότητας 

ανταλλακτικών, εξαρτημάτων/ ειδικών αξεσουάρ και 
μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στην ηλεκτρική σας 
σκούπα, οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύησή 
μας, Εφόσον αυτές οι ζημιές προκλήθηκαν από τη 
χρήση τέτοιων προϊόντων.

Υποδείξεις ασφαλείας
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα 
ανταποκρίνεται στους 
αναγνωρισµένους κανόνες της 
τεχνικής και στους σχετικούς 
κανονισµούς ασφαλείας.

 � Η συσκευή µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί από παιδιά 
από 8 χρονών και πάνω και 
από άτοµα µε µειωµένες 
σωµατικές, αισθητήριες ή 
διανοητικές ικανότητες ή 
έλλειψη εµπειρίας και / ή 
γνώσεων, όταν επιτηρούνται 
ή έχουν ενηµερωθεί σχετικά 
µε την ασφαλή χρήση 
της συσκευής και έχουν 
κατανοήσει τους υπάρχοντες 
κατά τη χρήση κινδύνους.
 � Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να 
παίζουν µε τη συσκευή.
 � Ο καθαρισµός και η συντήρηση 
µέσω χρήστη δεν επιτρέπεται 
να εκτελείται από παιδιά χωρίς 
επιτήρηση.
 � Οι πλαστικές σακούλες και 
οι µεµβράνες πρέπει να 
φυλάγονται µακριά από µικρά 
παιδιά και να αποσύρονται.

>= Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
Ενδεδειγµένη χρήση

 � Συνδέστε στο ρεύµα και θέστε σε λειτουργία την 
ηλεκτρική σκούπα µόνο σύµφωνα µε τα στοιχεία στην 
πινακίδα τύπου.

 � Μην αναρροφάτε ποτέ χωρίς σακούλα φίλτρου ή δοχείο 
συλλογής της σκόνης, φίλτρο προστασίας του κινητήρα 
και φίλτρο εξόδου του αέρα. 
>= Η συσκευή µπορεί να υποστεί ζηµιά! 

 � Μην αναρροφάτε ποτέ με το πέλμα και το σωλήνα 
αναρρόφησης κοντά στο κεφάλι.
>= Υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού!

 � Κατά την αναρρόφηση σε σκάλες πρέπει η συσκευή να 
βρίσκεται πάντα κάτω από το χρήστη.

 � Μη χρησιµοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο και τον 
εύκαµπτο σωλήνα για το κράτηµα ή τη µεταφορά της 
ηλεκτρικής σκούπας.

 � Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύµατος αυτής 
της συσκευής υποστεί ζηµιά, πρέπει να αντικατασταθεί 
από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτηµένο σέρβις 
πελατών ή από ένα αντίστοιχα ειδικευµένο άτοµο, για 
την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων. 

 � Σε περίπτωση μιας διάρκειας λειτουργίας πάνω από 30 
λεπτά τραβήξτε το ηλεκτρικό καλώδιο εντελώς έξω.

 � Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό 
δίκτυο, µην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο αλλά βγάλτε 
το φις από την πρίζα.
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 � Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο πάνω από κοφτερές 
ακµές και µην το συνθλίβετε. 

 � Κατά το αυτόματο τύλιγμα του καλωδίου προσέξτε, να 
μη χτυπήσει το φις πάνω σε άτομα, μέρη του σώματος, 
ζώα ή αντικείμενα. 
>= Οδηγείτε το ηλεκτρικό καλώδιο με τη βοήθεια του 

φις.
 � Πριν από κάθε εργασία στην ηλεκτρική σκούπα τραβήξτε 
το φις από την πρίζα.

 � Μη θέσετε σε λειτουργία µια χαλασµένη ηλεκτρική 
σκούπα. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί µια βλάβη, 
τραβήξτε το φις από την πρίζα.

 � Οι επισκευές και η αντικατάσταση των ανταλλακτικών στην 
ηλεκτρική σκούπα επιτρέπεται να πραγµατοποιούνται 
µόνο από εξουσιοδοτηµένο σέρβις πελατών.

 � Προστατεύετε την ηλεκτρική σκούπα από τις καιρικές 
επιδράσεις, την υγρασία και τις πηγές θερµότητας. 

 � Μην τοποθετείτε κανένα εύφλεκτο υλικό ή υλικό που 
εµπεριέχει αλκοόλη στα φίλτρα (σακούλα φίλτρου, 
φίλτρο προστασίας του κινητήρα, φίλτρο εξόδου του 
αέρα κ.λπ.).

 � Η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι κατάλληλη για τη χρήση 
σε εργοτάξια. 
>= Η αναρρόφηση µπάζων µπορεί να οδηγήσει σε ζηµιά 

της συσκευής. 
 � Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φις από 
την πρίζα, όταν δε γίνεται αναρρόφηση.

 � Καταστρέφετε αµέσως τις άχρηστες συσκευές, µετά 
παραδώστε τη συσκευή για µια απόσυρση σύµφωνα µε 
τους κανονισµούς.

! Προσέξτε παρακαλώ
  Η πρίζα του ρεύµατος πρέπει να είναι ασφαλισµένη το 

ελάχιστο µε µια ασφάλεια 16 A.
  Εάν η ασφάλεια κατά την ενεργοποίηση της συσκευής 

«πέσει» µία φορά, µπορεί αυτό να οφείλεται στο 
γεγονός, ότι στο ίδιο κύκλωµα βρίσκονται συγχρόνως 
συνδεδεµένες και άλλες ηλεκτρικές συσκευές µε 
υψηλή κατανάλωση ρεύµατος.

  Το «πέσιµο» της ασφάλειας µπορεί να αποφευχθεί, 
ρυθµίζοντας πριν την ενεργοποίηση της συσκευής 
τη χαµηλότερη βαθµίδα ισχύος και επιλέγοντας στη 
συνέχεια µια υψηλότερη βαθµίδα ισχύος.

Υποδείξεις για την απόσυρση
 � Συσκευασία

  Η συσκευασία προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα 
από ζηµιά κατά τη µεταφορά. Αποτελείται από 
φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και γι' αυτό είναι 
ανακυκλώσιµη. Παραδώστε τα υλικά συσκευασίας 
που δε χρειάζονται άλλο, στα σηµεία συγκέντρωσης 
των υλικών ανακύκλωσης.

 � Παλιά συσκευή
  Οι παλιές συσκευές περιέχουν πολλά ακόµα χρήσιµα 

υλικά. Γι’ αυτό παραδίδετε την άχρηστη συσκευή 
σας σ’ ένα ειδικό κατάστηµα ή σ’ ένα κέντρο 
ανακύκλωσης. Τους τρόπους απόσυρσης µπορείτε να 
τους πληροφορηθείτε στα ειδικά καταστήµατα ή στις 
υπηρεσίες του δήµου σας. 

 � Απόσυρση του φίλτρου
  Τα φίλτρων έχουν κατασκευαστεί από φιλικά προς 

το περιβάλλον υλικά. Εφόσον δεν περιλαµβάνουν 
ουσίες, που απαγορεύονται για τα οικιακά 
απορρίµµατα, µπορούν να αποσυρθούν µαζί µε τα 
κανονικά οικιακά απορρίµµατα.
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* ανάλογα με τον εξοπλισμό

Χαιρόμαστε, που επιλέξατε μια ηλεκτρική σκούπα 
Bosch της σειράς Cleann`n.
Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης παρουσιάζονται 
διάφορα μοντέλα Cleann`n. Γι’ αυτό μπορεί, να μην 
αντιστοιχούν όλα τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού 
και οι λειτουργίες που περιγράφονται στο μοντέλο σας. 
Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια εξαρτήματα 
της Bosch, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ειδικά για την 
ηλεκτρική σας σκούπα, για την επίτευξη του καλύτερου 
δυνατού αποτελέσματος αναρρόφησης.

Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση 
παράδοσης της ηλεκτρικής σκούπας σε τρίτους, δώστε 
παρακαλώ μαζί και τις οδηγίες χρήσης.

Ανοίξτε παρακαλώ τις σελίδες με τις εικόνες!

Περιγραφή της συσκευής

1 Πέλμα δαπέδου διπλής χρήσης* (η εμφάνιση του 
πέλματος, ακόμα και σε περίπτωση ίδιου τρόπου 
λειτουργίας, μπορεί να αποκλίνει από την εικόνα)

2 Τηλεσκοπικός σωλήνας με συρόμενο πλήκτρο 

3 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης

4 Χειρολαβή

5 Καλώδιο σύνδεσης δικτύου

6 Φίλτρο εξόδου αέρα

7 Βοήθεια εναπόθεσης στην πίσω πλευρά της συσκευής

8 Ρυθμιστής βοηθητικού αέρα

9 Πλήκτρο ON/OFF

10 Ρυθμιστής δύναμης αναρρόφησης*

11 Λαβή μεταφοράς

12 Πλήκτρο τυλίγματος καλωδίου

13  Δοχείο συλλογής σκόνης

14 Φίλτρο προστασίας κινητήρα + φίλτρο αφρώδους υλικού

15  Προσαρμογέας βοήθειας εναπόθεσης με συγκράτηση 
εύκαμπτου σωλήνα

16  Στήριγμα εξρτημάτων

17 Εξάρτημα 2 σε 1

18  Πέλμα σκληρού δαπέδου*

Πριν την πρώτη χρήση
Εικ. 1  
 �  Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στη βοήθεια 

εναπόθεσης στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Θέση σε λειτουργία
Εικ. 2
 �  Τοποθετήστε το στόμιο του εύκαμπτου σωλήνα 

αναρρόφησης στο άνοιγμα αναρρόφησης της 
συσκευής και ασφαλίστε το με τον αντίστοιχο 
χαρακτηριστικό ήχο.

 �  Για την αφαίρεση του εύκαμπτου σωλήνα, πατήστε 
το κουμπί στην επάνω πλευρά και τραβήξτε τον 
εύκαμπτο σωλήνα έξω από τη συσκευή.

Εικ. 3*
 �  Σπρώξτε τη χειρολαβή στον τηλεσκοπικό σωλήνα.
 �  Για το λύσιμο της σύνδεσης γυρίστε λίγο τη 

χειρολαβή και τραβήξτε την έξω από τον 
τηλεσκοπικό σωλήνα. 

Εικ. 4*
 � Σπρώξτε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στο στόμιο του 

πέλματος δαπέδου.
 �  Για το λύσιμο της σύνδεσης γυρίστε λίγο τον 

τηλεσκοπικό σωλήνα και τραβήξτε τον έξω από το 
πέλμα δαπέδου.

Εικ. 5*  
 �  Σπρώχνοντας το συρόμενο πλήκτρο προς την 

κατεύθυνση του βέλους, απασφαλίστε τον 
τηλεσκοπικό σωλήνα και ρυθμίστε το επιθυμητό 
μήκος. Η αντίσταση ώθησης στο χαλί είναι 
μικρότερη με εντελώς τραβηγμένο έξω τον 
τηλεσκοπικό σωλήνα.

Εικ. 6  
a)  Τοποθετήστε το στήριγμα των εξαρτημάτων στην 

επιθυμητή θέση πάνω στον τηλεσκοπικό σωλήνα.
b)  Τοποθετήστε το εξάρτημα 2 σε 1 με ελαφρά πίεση 

από επάνω στον φορέα εξαρτημάτων.

Εικ. 7  
 � Πιάστε το ηλεκτρικό καλώδιο από το φις, τραβήξτε 

το στο επιθυμητό μήκος και συνδέστε το φις στην 
πρίζα του ρεύματος. 

Εικ. 8  
 � Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ηλεκτρική 

σκούπα, πατώντας το πλήκτρο On/Off.

Ρύθμιση της δύναμης αναρρόφησης

Εικ. 9*  
Όταν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με έναν 
ρυθμιστή ισχύος, μπορεί σπρώχνοντας τον ρυθμιστή 
ισχύος να ρυθμιστεί αδιαβάθμητα η ισχύς:

 � Χαμηλή περιοχή ισχύος                  => min
  Για την αναρρόφηση ευαίσθητων υλικών, π.χ. 

ευαίσθητα μαξιλάρια, κουρτίνες, κ.λπ.
 � Μεσαία περιοχή ισχύος                           

  Για το καθημερινό καθάρισμα σε περίπτωση μικρής 
ρύπανσης.

 � Υψηλή περιοχή ισχύος                       => max
  Για καθάρισμα σταθερών επιφανειών επικάλυψης 

δαπέδου, σκληρών δαπέδων και σε περίπτωση 
μεγάλης ρύπανσης. 
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Εικ. 10  
Η ισχύς αναρρόφησης μπορεί επίσης να ρυθμιστεί 
σπρώχνοντας τον ρυθμιστή βοηθητικού αέρα προς την 
κατεύθυνση του βέλους.

 � Ρυθμιστής βοηθητικού αέρα ανοιχτός => Ισχύς 
αναρρόφησης μειωμένη

 � Ρυθμιστής βοηθητικού αέρα κλειστός => Μέγιστη ισχύς 
αναρρόφησης

Αναρρόφηση

! Προσοχή
  Τα πέλματα δαπέδου, ανάλογα με τη σύσταση του 
σκληρού σας δαπέδου (π.χ. τραχιά, ρουστίκ πλακίδια) 
υπόκεινται σε μια ορισμένη φθορά. Γι’ αυτό πρέπει 
σε τακτικά χρονικά διαστήματα να ελέγχετε την κάτω 
επιφάνεια του πέλματος. Οι φθαρμένες, κοφτερές 
κάτω επιφάνειες των πελμάτων μπορούν να 
προκαλέσουν ζημιά στα ευαίσθητα σκληρά δάπεδα, 
όπως παρκέ ή λινοτάπητας. Ο κατασκευαστής δεν 
ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές, που οφείλονται 
σε ένα φθαρμένο πέλμα δαπέδου.

Εικ. 11  
Ρύθμιση του πέλματος δαπέδου διπλής χρήσης:

 �  Χαλιά και μοκέτες =>    

 �  Σκληρό δάπεδο / παρκέ =>        

Όταν αναρροφάτε μεγαλύτερα σωματίδια, τότε 
προσέξτε, να αναρροφάτε προσεκτικά αυτά τα 
σωματίδια το ένα μετά το άλλο, για να μη φράξετε το 
κανάλι αναρρόφησης του πέλματος δαπέδου.
Ενδεχομένως πρέπει να σηκώσετε το πέλμα, για να 
μπορείτε να αναρροφήσετε καλύτερα τους ρύπους.

Αναρρόφηση με πρόσθετα εξαρτήματα

Εικ. 12* 
Συνδέστε τα στόμια ανάλογα με τις ανάγκες στον 
εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης ή στη χειρολαβή: 
a)  Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα αρμών και 

γωνιών, κ.λπ.
b)  Βουρτσάκι σκουπίσματος επίπλων για την 

αναρρόφηση πλαισίων παραθύρων, ντουλαπιών, 
κ.λπ. 

 � Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το βουρτσάκι 
σκουπίσματος επίπλων, διπλώστε το βουρτσάκι 
προς τα κάτω

c) Πέλμα σκληρού δαπέδου για την αναρρόφηση από 
σκληρά δάπεδα (πλακίδια, δάπεδα παρκέ κ.λπ.)

Εικ. 13
Στα μικρά διαλείμματα αναρρόφησης μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια εναπόθεσης που 
βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής.
 � Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής σπρώξτε 

το άγκιστρο του πέλματος δαπέδου στη βοήθεια 
εναπόθεσης. 

Εικ. 14
Κατά την αναρρόφηση σε σκάλες πρέπει η συσκευή να 
τοποθετείται κάτω, στην αρχή της σκάλας. Εάν αυτό δεν 
είναι αρκετό, τότε μπορεί η συσκευή να μεταφερθεί 
επίσης από τη λαβή μεταφοράς.

Μετά την αναρρόφηση
Εικ. 15
 � Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
 � Τραβήξτε το φις από την πρίζα.
 � Πατήστε το κουμπί τυλίγματος του καλωδίου, για να 

τυλίξετε το καλώδιο.

Εικ. 16*
 � Σπρώχνοντας το συρόμενο πλήκτρο προς την

Εικ. 17
Για την εναπόθεση της συσκευής, τραβήξτε τη 
χειρολαβή από τον τηλεσκοπικό σωλήνα, Εικ. 3

 � Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στη βοήθεια 
εναπόθεσης στην πίσω πλευρά της συσκευής.

 � Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 
γύρω από τη συσκευή και στερεώστε τον στο κάτω 
κλιπ της διάταξης συγκράτησης εύκαμπτου σωλήνα.

 � Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 
άλλη μια φορά γύρω από τη συσκευή και στερεώστε 
τη χειρολαβή στο επάνω κλιπ της διάταξης 
συγκράτησης εύκαμπτου σωλήνα.

 � Στο τέλος απασφαλίστε το στόμιο αναρρόφησης, 
τραβήξτε το από τη συσκευή και τοποθετήστε το 
επάνω στη χειρολαβή (Εικ. 2 ).

Καθαρισμός και φροντίδα

Άδειασμα δοχείου σκόνης

Εικ. 18
Για να πετύχετε ένα καλό αποτέλεσμα αναρρόφησης, 
πρέπει το δοχείο συλλογής της σκόνης να αδειάζει μετά 
από κάθε διαδικασία αναρρόφησης, το αργότερο όμως, 
όταν η σκόνη σε μια θέση στο δοχείο φθάσει στο ύψος 
του μαρκαρίσματος.

Εικ. 19
 �  Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης, για να 

απασφαλίστε το δοχείο συλλογής σκόνης και 
αφαιρέστε το από τη συσκευή με τη χειρολαβή.

 � Κρατήστε το δοχείο συλλογής σκόνης επάνω από 
τον κάδο σκουπιδιών και απασφαλίστε τον πάτο 
πατώντας το πλήκτρο απασφάλισης. Οι ρύποι και η 
σκόνη πέφτουν τότε απευθείας στον κάδο.

 �  Κλείστε τον πάτο και ασφαλίστε τον
 �  Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής σκόνης στη 

συσκευή και ασφαλίστε το.

Συντήρηση του συστήματος διαχωρισμού 
σκόνης

Για να εξασφαλιστεί μια ιδανική λειτουργία, πρέπει τα 
φίλτρα να καθαρίζονται το αργότερο κάθε τρεις μήνες.
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Καθαρισμός του φίλτρου του δοχείου 
συλλογής σκόνης

 � Απενεργοποιήστε παρακαλώ τη συσκευή.

Εικ. 20
 �  Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου συλλογής σκόνης, 

τραβώντας τη γλώσσα φραγής.
 �  Αφαιρέστε το πλαίσιο με το φίλτρο από το καπάκι.
 �  Αφαιρέστε το αφρώδες υλικό φίλτρου από το 

πλαίσιο του φίλτρου. 
 �  Αφαιρέστε εάν χρειάζεται τις τρίχες και τη σκόνη 

και καθαρίστε με ελαφρό κτύπημα το φίλτρο 
προστασίας κινητήρα και το φίλτρο αφρώδους 
υλικού.

 �  Και τα δύο φίλτρα καθώς και το δοχείο σκόνης 
μπορούν να πλυθούν κάτω από τρεχούμενο νερό.

 �  Μετά το καθάρισμα και το πλήρες στέγνωμα, 
συναρμολογήστε όλα τα μέρη και τοποθετήστε τα 
ξανά στη συσκευή.

!  Προσοχή

  Μην τοποθετείτε τα μέρη στη συσκευή, προτού να 
είναι εντελώς στεγνά.

! Μην αναρροφάτε ποτέ χωρίς τα τοποθετημένα 
φίλτρα. 

  =>Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά!

Φροντίδα του φίλτρου εξόδου αέρα

Εικ. 21
 � Ανοίξτε τη σχάρα εξόδου αέρα πατώντας τη γλώσσα 

στην αριστερή πλευρά.
 � Απασφαλίστε το φίλτρο εξόδου αέρα πατώντας 

τη γλώσσα στην επάνω πλευρά του φίλτρου και 
αφαιρέστε το από τη συσκευή.

 � Κτυπήστε ελαφρό το φίλτρο εξόδου αέρα και 
πλύντε το κάτω από τρεχούμενο νερό. 

 � Τοποθετήστε το φίλτρο εξόδου αέρα στη συσκευή, 
αφού πρώτα στεγνώσει εντελώς, ξανά στη συσκευή 
και κλείστε τη σχάρα εξόδου αέρα

Υποδείξεις καθαρισμού
Πριν από κάθε καθάρισμα πρέπει πρώτα να 
απενεργοποιείται η ηλεκτρική σκούπα και να τραβιέται 
το φις από την πρίζα του ρεύματος. Η ηλεκτρική σκούπα 
και τα πλαστικά εξαρτήματα μπορούν να καθαριστούν 
με ένα υγρό καθαρισμού πλαστικών του εμπορίου.

! Προσοχή: 
  Μη χρησιμοποιείτε κανένα διαβρωτικό υλικό, υγρό 
καθαρισμού γυαλιού ή υγρό καθαρισμού γενικής 
χρήσης. Μη βυθίζετε την ηλεκτρική σκούπα ποτέ 
στο νερό.

Διατηρούμε το δικαίωμα των τεχνικών αλλαγών.

* ανάλογα με τον εξοπλισμό
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0,40 € / min

0,40 € / min

DE  Deutschland, Germany 
BSH Hausgeräte Service GmbH 
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Filterbeutel- 
�������	
���������������
����������
unter: www.bosch-home.com
Reparaturservice, Ersatzteile & 
���������������
�������	
������
Tel.: 0911 70 440 040
mailto:cp-servicecenter@bshg.com

AE  United Arab Emirates,  

BSH Home Appliances FZE
������!���
�"#�����
�$��%'�()#*!
Jebel Ali Free Zone - Dubai
Tel.: 04 881 44 01*
mailto:service.uae@bshg.com
www.bosch-home.com/ae
2��5���;����<=((�	��
��)=((�>�� 

?�CI�����>����I������	K�L

AL  Republika e Shqiperise, 
Albania

MPM�;�'�5M�Q�5���=>=�
Rr. Shkelqim Fusha, Selite,
�	��	
��U%	
��C�����
�������V�
�	
��(�����W"
"(*#�;��	��
;��=���X�**Y<�"#(���"#"
[	C��X�**Y<�"#(
mailto:info@elektro-servis.com

M\�M�;�5M�Q�5
Rruga e Kavajes,
����	�^�$��**#_"��	
���
"(*#�;��	��
Tel.:  4 480 6061
;��=���X�**Y�X`X"
[	C��X�**Y�(XX<
d�����W#))�(x`�x(�X))))
mailto:info@expert-servis.al

AT Österreich, Austria 
BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH 
{���������������
��|��}	�����~
���
��������
�	����*	�
1100 Wien 
Online Reparaturannahme,  
M��	
�
��������������������������
���
������������
���� 
www.bosch-home.at
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, 
������
������	
�����
;��=��(<"(�))(�)""
mailto:vie-stoerungsannahme@ bshg.com
{��������	��#x)�;	���������������������|�� 
Sie erreichbar.

AU  Australia
^5}�}����!>>��	�I����
K=�P
�=�
�	
��"��")))�d��
�����	�
d�	K
����Q�I
���	�#"x<
Tel.:  1300 369 744*
mailto:customersupport.au@bshg.com 
www.bosch-home.com.au
2�%��[���*X������

BA  Bosna i Hercegovina,  
Bosnia-Herzegovina 

U}��}V��=�=�=��
��	�	�	��	�*`�
71000 Sarajevo 
;��=_[	C��(##�*"�#)�"#
�	��
��I��
�	���������K	���=I��

BE  Belgique, België, Belgium 
BSH Home Appliances S.A. – N.V.
!��������P	�������YX
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel 
;��=���(*�XY)�Y(�("
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.bosch-home.be

BG  Bulgaria 
^5}����	�������������^���	��	�M''�
^��������I��
���[���������)�
d�������	��^��=�)"^
"X(Y�5��	
;��=���(Y((�*(<�"Y
mailto:informacia.servis-bg@bshg.com
www.bosch-home.bg

BH  Bahrain, 
Khalaifat Est.
^P��<`<����)##��;!5}!$�X()
%	�	�	�
;��=��("�YX(�()�)#2
mailto:service@khalaifat.com
2��5	
�;����Y=((�	��
��)=((�>�� 

?�CI�����>����I������	K�L

��� ������	
���������
'''�U�������������������V
���=��X`)�Y#Y�*`x"
�	��
���������������=I��

CH  Schweiz, Suisse, 
Svizzera, Switzerland 

BSH Hausgeräte AG  
Bosch Hausgeräte Service
[	�������
�	����<(
<`)X������������
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, 
������
������	
������ 
;��=��(<X<�<<<�*((
mailto:ch-service@bshg.com
mailto:ch-spareparts@bshg.com
www.bosch-home.ch

��� �����	
��������
^5}����	����5K������5���I�
#`��!��=�%	�		���������5
�=
*X(Y�M����_$�����	�?P������	L� 
Tel.:  777 78 007
[	C��(**�x)�<"*<�
mailto:EGO-CYCustomerService@bshg.com

��� ���
�!�"��	#�$�����%�&'�"��	#�$&
Q�I��������	I��?�	>�=���������>������K��
>����������������	�	 =L��	�����
���	������� 
¡I���
�����I�����=���I������=I��_I�_�
������������
	�
� 
���	�WX*(�*)"�(`)�)""

^5}�����I���>�
��������=�=�=
�	���I���#)(_"(YI
")<�((���	�	�)
��� ����>�	
;��=���WX*(�*)"�(`)�(X#
�	��
���>�	K�����=I��
www.bosch-home.com/cz

DK  Danmark, Denmark
^5}�}���	����!_5
Telegrafvej 4
*Y)(�^	�����>
Tel.:  44 89 80 18
�	��
��^5}�5���I�=�������=I��� 
���=���I������=��

EE  Eesti, Estonia
5�%5'$�'¢� 
;|���
�=)
11313 Tallinn
;��=���(x*Y�<Y#(� 
[	C��(x*Y�<Y##�
mailto:servicenet@servicenet.ee 
www.simson.ee

���������	��	������'¢� 
;	���		���
���"#X^�?M�����I����	�>�����L
"*`"<�;	�����
;��=���(x)"�****� 
[	C��()"x�Y"Y"
�	��
���������
���������������=��
www.renerk.ee

M������'¢
%��
	�~��
���*X
"(x*"�;	�����
;��=���(xx)�((`( 
�	��
����������������=��
���=�����	���	
�������
=��

ES  España, Spain
^5}�M��I
�����£�
�I���M�>	¤	�5=!=
5���I���'�I�	������[	���I	�
�
Parque Empresarial PLAZA, 
d_�%	��������	��x 
)("`Y��	�	���	
;��=���̀ Yx�#()�Y"# 
[	C��`Yx�)Y<�X*) 
�	��
��d!��^��I������=I�� 
www.bosch-home.es

FI  Suomi, Finland
^5}�����������
�'K� 
�
~�	�����	
��"<�!���P�"*#�
((*("�}��������
;��=���(*(Y�)"(�Y()
�	��
��^��I��5���I��[������=I���
���=���I������=��
Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja 
�	
�	>��������
	�<�#)���
_>���W�"x�x`���
_���=

FR  France
^5}�M��I
���£�	����5=!=5=�
)(�����!������¦�d5�)((#Y
`#X(x�5!�$;�'�M$�I���C
5���I����
����
�����§�����I����� 
01 40 10 11 00
Service Consommateurs:

�(�<`*�x`<�("(�

mailto:soa-bosch-conso@bshg.com
5���I����¨I����£
	I�£����
� 
Accessoires:
 (�<`*�x`<�((`

www.bosch-home.fr

Kundendienst – Customer Service

01/19
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GB  Great Britain
^5}�}����!>>��	�I���P
�=�
��	���������}����� 
'���{����
�����	�� 
Wolverton 
%��
�����K����%�"*�)�;�
;��	��	����	��������������
��
��������
�>	���>	�
��	���	II����������������
>����I
�	��I��>��	������
� 
www.bosch-home.co.uk
���I	���;��=��(#XX�<`*�<`Y`2�
2��d	����	���I�	�����	
�
����	��I��	
���>��	���

I��I����
��K����
���>���������I��>�������
for exact charges.

("� �(���&���)**+�
^5}����	����5�������!=^=M=
Central Branch Service
"Y����M='=�!
������P	��	��©���
	����*(
"X)xX������	
;ª«¬®¯°��*"(�X*YY�)((
;ª«¬®¯°��*"(�X*YY�Y("
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com
www.bosch-home.gr

HK  Hong Kong, 
^5}�}����!>>��	�I���P���
����
���
�"�©�*��#���[������$��
��^��I���
5�K�	K�}������#�5�	��%������	�
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong 
;��=���*x*x�`x))�?}�L
;���������(<((�<x#�?%	I	�L
[	C��*)x)�xx<"
mailto:bosch.hk.service@bshg.com
www.bosch-home.com.hk

HR  Hrvatska, Croatia 
^5}���±	��������²	 ���=�=�=�
���I	���	�	�Q���	�	��*x`[
10000 Zagreb
;��=���("�))*(�<<<
Fax: 01 6403 603 
mailto:informacije.servis-hr@bshg.com
www.bosch-home.com/hr

.1� �2�3���5�
%!3��.	63���
^5}�}��
	�
�����£��|�£����������������
=� 
³�>����� �������´
 	�*x�*< 
"(*#�^��	>��

d	���d��
����W(x�<(�*((�*("
mailto:BSH-szerviz@bshg.com
www.bosch-home.com/hu

IE  Republic of Ireland
^5}�}����!>>��	�I���P
�=
%)(�^���������	��� 
^	��K����
���	���>>���� 
Walkinstown
�������"*�
;��	��	����	��������������
��
��������
�>	���>	�
��	���	II����������������
>����I
�	��I��>��	���I	��
;��=���("X)(�*x))2
www.bosch-home.ie
2��d	����	���I�	�����	
�
����	��I��	
���>��	���

I��I����
��K����
���>���������I��>�������� 
for exact charges

IL Israel
d_5_^_�}����!>>��	�I��P
�=
1, Hamasger St. 
$��
�������
��	���	�� 
P����Y"*`<("
;��=���(<�`YYY�***� 
[	C��(<�`YYY�*X)� 
�	��
��I�������I����
�=I�=�� 
www.bosch-home.co.il

78� �769$����':��;� 
^5}�}���������!>>��	�I���%��=��
=�P
�= 
!���	�}������%	���^�����*���[������
���
�$�=�"(#����	��$�=�"*��� 
%��d��!�������M	�

%���	��X((�(`#�
;����[����"<((�*xx�"<<(2
www.bosch-home.com/in
2��%��5	��<=((	��
��<=((>�� 

?�CI�����>����I������	K�L

IS  Iceland
5��
��©�$���	�����=�
Noatuni 4 
"()���K� 	���
;��=���()*(�#(((�
[	C��()*(�#(""� 
www.sminor.is

IT  Italia, Italy
^5}�M��

�������
�I��5=>=!=�
Q�	=�%=�$�������"�
*("XY�%��	���?%�L�
;��=���(*�X"*�xY<�"(( 
mailto:info.it@bosch-home.com
www.bosch-home.com/it

KR  Republic Korea,  
Daehan Minguk, 

�����5���[�����d��>��	
���
��������^���=��#*X�� 
�����	������%	>����
5�����"*"�Y#(
;��=���(<(�(*)�`""X

<�� �<�%��'
;�6��=�>�?�@�J
BSH Home Appliances LLP 
���
K��""Y_x��
^��������d��
���U��	��;�����V
!��	
K
}�
������)X)X2 
mailto:ALA-Service@bshg.com
2��;������������������������K

LB  Lebanon, 
Teheni, Hana & Co.
^����	������	�X(X#�^�K���
���
P.O. Box 90449  
µ��������"*(*�*(X(�
;��=��("�*))�*""� 
�	��
�������;������}	�	=I��

LT  Lietuva, Lithuania
5������>���K����I��
�	���!^
µ��	����=�x*
XX"`*��	��	�
;��=���(#Y�*"*�"Xx
[	C��(#Y�*"*�"x)
www.senukai.lt 

�!^�U!��5���I�V
�=��	�	�
����=�#*
)*X`X��	��	�
;��=���(Y((�))x�))
Fax: 037 331 363
mailto:servisas@agservice.lt
www.agservice.lt

^	�
�I�d��
����
�P
�=
P��¶����=�*#
(`"#*�Q������
;��=���<Y(�())�)`)
[	C��()*�YX"�Y**
mailto:info@balticcontinent.lt
www.balticcontinent.lt

�!^�M�
������
5		����·�>�=�"�?d��
���¸��¹�
��¸L
03116 Vilnius
;��=���<Y(�(XX�Y*X
[	C��()*�Y#Y�#x<
mailto:svc@emtoservis.lt
www.emtoservis.lt

LU  Luxembourg 
^5}�£��I
���£�	�����5=!=�
"#�")�����^������������
"*)`�5������������
;��=���*x�#X`�<""
[	C��*x�#X`�#")
Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.bosch-home.com/lu

LV  Latvija, Latvia
5�!�U�����	��5�����V
^�ºº�����	�Y(I
1067 Riga
;��=��(xY�X*�)*�#*�
mailto:info@serviscentrs.lv
www.serviscentrs.lv

^!P;�µ!5�5M�Q�55
^����	���	
��*("
1039 Riga
;��=��(xY�(Y�()�*(»��#x�
[	C��(xY�(Y�()�*X
mailto:info@baltijasserviss.lv
www.baltijasserviss.lv

Sia Elektronika-Serviss
;	�	�¼�����	�X
1004 Riga
Tel.:  067 71 70 60
[	C��(xY�x(�"*�#)
mailto:serviss@elektronika.lv
www.elektronika.lv

MD  Moldova 
5=�=P=�U��	�
��5
����V�
½�=�¾½¿����`<
*("*�À�Á����
���=_�Â��¿��(**�*#�<"�<(
�	��
�����I������	��=��

ME  Crna Gora, Montenegro
Elektronika komerc
'�
��	����������I� ��"*`
<"(((��������I	
;��=_[	C��(*(�xYX�x#"
%������(x`�#*X�<"*
mailto:ekobosch.servis@t-com.me

2<� �2�&�956$���2���N5JOP 
GORENEC 
µ	���5	��	�����x`����=�#��
1000 Skopje
;��=��(*�*X)X�x((�
%������(Y(�*##�x<`�
�	��
��������I�K	���=I��

MT Malta
'C�����}�����P
�=
$�
	�������	��
%�������^���"X�
;��=���(*"�XX*�##X�� 
[	C��(*"�X<<�x)x�
���=�C���������=I��=�


MV  Raajjeyge Jumhooriyyaa, 
Maledives

P��
�������
���
��	��� 
%	�	�����
�5���I����
=�P
�=
%	=�%		�������%	 �������%	��
%	�£�
;��=��(#�("(�*((
�	��
�����	���=�����������
��=I��=�
www.lintel.com.mv
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NL Nederlande, Netherlands
^5}�}�������	>>	�	
���^=Q=� 
Taurusavenue 36  
*"#*�P5�}�������>
5
��������������
;��=���(<<�X*X�X("(
mailto:bosch-contactcenter@bshg.com
'��������������>�
;��=���(<<�X*X�X("(
[	C��(<<�X*X�X<("�
�	��
�����I�����������������=I��
www.bosch-home.nl

NO Norge, Norway
^5}�}�����������	>>	�	
���!_5
Grensesvingen 9
0661 Oslo
;��=���**�xx�()�)X� 
;��=���**�xx�(x�((
mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com
www.bosch-home.no

NZ New Zealand
^5}�}����!>>��	�I���P
�=
P����#��!���$��^���������5�	����[	�� 
YX�;	�	��
����	���;	�	>��	
!�I��	���(x**
;��=���(<((�*X)�Y((2
mailto:aftersales.nz@bshg.com
www.bosch-home.co.nz
2��%��[���<=#(�	��
��)=((�>�� 

?�CI�����>����I������	K�L

PL  Polska, Poland 
^5}�5>��Ã
����>��	��
�	 
Domowego sp. z o.o.   
Al. Jerozolimskie 183
(*�***�{	���	�	
Centrala Serwisu 
;��=���<("�"`"�)#X�
[	C��(**�)Y*�YY(`�
�	��
��5�����=[	��KI��K�����=I��
www.bosch-home.pl

PT  Portugal 
^5}��M��I
�����£�
�I���� 
5�I���	������>����	���P�	=
��	�!�
�����%��
� ����Ä�")�
*Y`(�("*�d	��	C����
;��=���*"X�*)(�Y#( 
[	C��*"X�*)(�Y("�
�	��
�����I�=���I
�������
�I��=>
� 
bshg.com 
www.bosch-home.pt

RO  România, Romania
BSH Electrocasnice srl.  
Sos. Bucuresti-Ploiesti,  
��=�"`�*"����I
="�
"#x<*�^�I����
��
;��=���(*"�*(#�`YX<�
[	C��(*"�*(#�`Y##�
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro

"1� �"	

$���[\��OP 
ÅÅÅ�Æ������������ÇÈ�É�È�Ê
��È��¿����ËÈ��Ì��Í�����
Î�����À��½Ï¿�����")
""`(Y"�Î�¿���
Ð��=��<�?<((L�*((�*`�x"
�	��
���������������=I��
www.bosch-home.com

SA  Kingdom Saudi Arabia,

 
!�����P	
���µ	�����M��I
����I�� 
	���!��I����
�������d�=�P
�=
BOSCH Service centre,  
�����)�'���%	��	����	�� 
?$�C
�
��;�K�
	L��µ	��	�����
=��
P.O. Box 7997
µ���	��*"XY*
;��=��<((�"*Y�````2
�	��
����	����� �!Pµ=d'%
www.aljelectronics.com.sa
*  Sat-Thu: 8.00 am to 11.00 pm  

?�CI�����>����I������	K�L

SE  Sverige, Sweden 
BSH Home Appliances AB
P	���~����#*�
"x`�*`�5���	�
Tel.:  0771 19 70 00 local rate
;��=���(YY"�""�**�YY���I	���	
� 
mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com
www.bosch-home.se

SG  Singapore,  
^5}�}����!>>��	�I����
�=�P
�=�
^��I��X("*��!���%������!�����"(
#01-01 Techplace 1
5���	>����)x`x*<
;��=���xY)"�)(((2�
[	C��xY)"�)(()�
mailto:bshsgp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg
2��%��[���<=#(	��
��Y=((>���5	��<=#(	��
��)=#(>�� 

?�CI�����>����I������	K�L

SI  Slovenija, Slovenia 
^5}�}�¶���	>	�	
���=�=�=
Litostrojska 48 
1000 Ljubljana
;��=���("�)<#(�Y((
[	C��("�)<#(�<<`
mailto:informacije.servis-slo@bshg.com
www.bosch-home.com/si

SK  Slovensko, Slovakia
Q�	I��������I���?�	>�=�������£� 
>�������K��>���Ò����������	�	��=L�
�� ��
���	�����¡I�
����	I�����=���I������=I��_��_�	�����
�������
	�
� 
���	�WX*(�*)"�(`)�)""

^5}�����I���>�
��������=�=�=
���	���	���������	�^�	
���		
;��	����I��
	�)( 
<*"�(*�^�	
���		
��� ����>��
;��=��WX*"�*#<�"(x�"") 
�	��
���>�	K�����=I��

TH Thailand,  
^5}�}����!>>��	�I���P���
��
�
	��;�	��;������*(#X_#"�#`��"�
������
$�����
I��������	�
^	���	>���}�	K���	��
Bangkok, 10310
;��=��(*�`Y)�)#)#2
www.bosch-home.com/th
2��%��5	��<=((	��
��x=((>�� 

?�CI�����>����I������	K�L

TR  Türkiye, Turkey
^5}�M�!��
�����5	�	K�� 
ve Ticaret A.S. 
[	
���5��
	��%����
�%	�	�����
^	��	��d	������$���)"�
#XYY"�¢��	��K�����
	�����
;��=���(�*"x�XXX�x###2� 
[	C��(�*"x�)*<�`"<<2
�	��
��I	������=
����K�����=I�� 
www.bosch-home.com/tr 
2��Ó	Ô�Õ������������	��
��	
�	��	�� 
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���������� 
d�>�
�������	�Õ��	����������	�Õ�	�� 

	����K���������Ô�Ö����������
�����
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TW Taiwan, 台湾

^5}�}����!>>��	�I������	
��P���
��
80 11

11F., No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.
;	�>���d�
K�""X`#
Tel.:  0800 368 888
[	C��(*�*x*Y�`Y<<
mailto:bshtzn-service@bshg.com
www.bosch-home.com.tw

1^� �1���$6���_`��{J�
;'^�U����Ç�É½�����Ð���Ø��V
���=��(XX�X`(�*(`)
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.bosch-home.com.ua

XK  Kosovo  
Service-General SH.P.K.
��=%	� ��
�	� 	�[����	 ������
���
70000 Ferizaj
;��=��((#<"�?(L�*`(�##(�Y*#
;��=��((#YY�XX�"Y*�#(`
�	��
������I������	�)*Y���	��=I��

XS  Srbija, Serbia 
^5}���±���	>	�	
���=�=�=
%���
��	�%��	����±	���=�`� 
""(Y(�$���^����	�
;��=���(""�#)#�Y(�(< 
[	C��(""�*()�*#�<` 
mailto:informacije.servis-sr@ 
bshg.com
www.bosch-home.rs

ZA  South Africa 
^5}�}����!>>��	�I���?�
KL�P
�=��
")
����	���	�� ��>	���
���	
��^	��\#x���	�� ��>	��
"x<)�%���	���¦�µ��	��������
;��=���(<x�((*�xY*X�� 
Fax: 086 617 1780 
mailto:applianceserviceza@bshg.com
www.bosch-home.com/za
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el

Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρω-
παϊκή οδηγία 2012/19/ΕE περί ηλεκτρικών και ηλεκτρο-
νικών συσκευών (waste electrical and electronic equip-
ment - WEEE).
Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση
και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ’ όλη την
ΕΕ. 
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Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

Free and easy registration – also on mobile phones:

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems  
or a repair from Bosch experts.
Find out everything about the many ways Bosch can support you:

8001181594

������������
991212


