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Будь ласка, зберігайте цю інструкцію з експлуатації.
Якщо пилосос передається новому власнику, йому 
слід передати також цю інструкцію з експлуатації.

Застосування за призначенням
Щоб безпечно й правильно користуватися прила-
дом, зважайте на вказівки щодо використання за 
призначенням.

Користуйтеся приладом лише за таких умов:
 � згідно із цією інструкцією з експлуатації.
 � з оригінальними частинами і приладдям. На пошко-
дження внаслідок застосування сторонньої продук-
ції гарантія не поширюється.

 � для чищення поверхонь.
 � у приватних домогосподарствах і в закритих при-
міщеннях побутового призначення за кімнатної 
температури.

 � на висоті до 2000 м. над рівнем моря. 

Щоб уникнути травм та пошкоджень, пилосос не 
можна застосовувати для:

 � чищення людей чи тварин;
 � всмоктування:

 − шкідливих для здоров’я речовин, гострих, гаря-
чих або розжарених предметів;

 − вологих або рідких речовин;
 − легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріа-
лів, зокрема газів;

 − попелу з печей або пристроїв центрального 
опалення;

 − тонерного порошку з принтерів або ксероксів.

Запасні частини, приладдя 
Наші оригінальні запчастини, оригінальне при-
ладдя та спеціальне обладнання, а також наші 
оригінальні мішки для пилу узгоджені з технічними 
характеристиками та вимогами наших пилососів. 
Тому рекомендуємо використовувати виключно 
наші оригінальні запчастини, оригінальне прилад-
дя та спеціальне обладнання. Таким чином можна 
гарантувати тривалий термін служби і високу по-
тужність вашого пилососа.

! Вказівка:
  Застосування невідповідних запасних частин 
або приладдя/спеціального обладнання низької 
якості може призвести до пошкоджень вашого 
пилососа, на які не поширюється гарантія, якщо 
таке пошкодження викликано застосуванням по-
дібних продуктів.

Правила техніки безпеки

Цей пилосос відповідає за-
гально прийнятим правилам 
щодо технічних засобів та 
стандартам з правил безпеки.

 � Діти від 8 років, особи з 
фізичними чи розумовими 
вадами або особи, які 
не мають достатнього 
досвіду та знань, 
можуть користуватися 
приладом лише під 
наглядом або якщо вони 
навчені правильному 
користуванню пилососом 
та усвідомлюють можливі 
ризики.
 � Дітям заборонено гратися з 
приладом.
 � Дітям заборонено без 
нагляду проводити 
очищення або 
обслуговування приладу.
 � Пластикові пакети і фольгу 
необхідно зберігати та 
утилізувати в місцях, 
недоступних для маленьких 
дітей.

>= Небезпека удушення!

Правильне використання
 � Для зарядки слід використовувати тільки зарядний 
кабель, що входить в комплект поставки.

 � Зарядний кабель слід експлуатувати і підключати 
тільки в електромережу з параметрами, зазначени-
ми у фірмовій табличці.

 � Зберігайте та заряджайте прилад лише у приміщен-
ні.

 � Для оптимального використання ємності акумуля-
торних батарей слід зберігати та експлуатувати при-
лад при кімнатній температурі.
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 � Не піддавайте прилад впливу температур нижче 0°C 
і вище 40°C.

 � Забороняється використовувати пилосос без кон-
тейнера для пилу, захисного і випускного фільтрів. 
>= Прилад може бути пошкоджено!

 � Під час роботи пилососа уникайте наближення труб-
ки та насадки до голови. 
>= Це може призвести до травмування!

 � У разі пошкодження зарядного кабелю не вико-
ристовуйте його, а замініть оригінальним зарядним 
кабелем.

 � При від’єднанні від мережі ніколи не тягніть за ка-
бель, тримайте його тільки за вилку.

 � Слідкуйте, щоб зарядний кабель не перегинався че-
рез гострі краї та не затискався.

 � Перед проведенням робіт, пов’язаних з ремонтом 
чи обслуговуванням пилососа, вимикайте прилад 
або від’єднуйте зарядний кабель та відключайте 
його від мережі.

 � Не використовуйте несправний пилосос.
 � Якщо існують несправності, вимикайте прилад або 
від’єднуйте зарядний кабель та відключайте його 
від мережі.

 � Щоб уникнути небезпеки, ремонт та заміну запчас-
тин пилососа повинен здійснювати лише сертифі-
кований технічний персонал.

 � У наступних випадках слід негайно припинити вико-
ристання пилососа і звернутися в сервісну службу:
 − якщо Ви випадково увібрали пилососом рідину 
або якщо рідина потрапила всередину приладу,

 − якщо прилад було пошкоджено внаслідок падіння.
 � Пилосос слід захищати від впливу несприятливих 
кліматичних умов, вологи, джерел тепла.

 � Фільтри та пилозбірники (захисний фільтр двигуна, 
випускний фільтр тощо) не повинні вступати в кон-
такт із легкозаймистими або спиртовмісними спо-
луками.

 � Пилосос не призначений для використання під час 
будівельних робіт.
>= Збирання будівельного сміття може призвести 

до пошкодження пилососа.
 � Після завершення роботи пилосос необхідно ви-
мкнути. 

 � З міркувань безпеки і для захисту двигуна та аку-
мулятора, прилад оснащено функцією захисту від 
перегрівання. Якщо акумулятор або прилад почнуть 
перегріватись, прилад автоматично відключиться.
>=   Перед подальшою експлуатацією необхідно 

охолодити прилад протягом прибл. 30 хвилин.
 � Упаковка захищає пилосос від пошкодження під час 
транспортування. Тому ми рекомендуємо зберігати 
упаковку на випадок транспортування. 

Літій-іонні акумулятори
 � Прочитайте всі вказівки з техніки безпеки та ін-
струкції. 
>= Недотримання вказівок з техніки безпеки та ін-

струкцій може призвести до ураження електрич-
ним струмом, до пожежі і/або до важких травм.

 � Збережіть всі вказівки з техніки безпеки та інструк-
ції для подальшого використання.

 � Захищайте акумуляторну батарею від впливу тепла, 
наприклад, від тривалої дії сонячних променів, вог-
ню, а також від впливу води і вологи.
>= Це може призвести до вибуху!

 � При пошкодженні і неналежному поводженні з аку-
мулятором з нього можуть виділятися випаровуван-
ня. Провітріть приміщення і при наявності скарг 
зверніться до лікаря.
>= Випари можуть призвести до подразнення 

дихальних шляхів.
 � Заряджайте акумуляторну батарею тільки в реко-
мендованих виробником зарядних пристроях.
>= Для зарядного пристрою, призначеного для 

певного виду акумуляторів, існує небезпека 
займання, якщо використовувати його для за-
ряджання іншого виду акумуляторів.

 � При неправильному використанні з акумулятора 
може витекти рідина. Уникайте контакту з нею. При 
випадковому контакті промийте зону контакту во-
дою. При потраплянні рідини в очі додатково звер-
ніться до лікаря.
>= Рідина, що витекла з акумулятора, може стати 

причиною подразнення шкіри або опіків.

Вказівки щодо транспортування
Літій-іонні акумулятори відповідають вимогам законо-
давства про небезпечні вантажі. Акумуляторні батареї 
можуть перевозитися користувачем без будь-яких 
інших приписів. При відправці через посередників 
(наприклад, повітряним транспортом або транспорт-
ною компанією) дотримуйтеся особливих вимог до 
пакування та маркування. При приготуванні товару 
для відправлення скористайтеся послугами експерта 
з небезпечних вантажів.

Peкoмeндaцiї з yтилiзaцiї
Пилососи, акумуляторні батареї, приладдя й упа-
ковку слід відправити на подальшу утилізацію від-
повідно до вимог охорони навколишнього серед-
овища.
Не викидайте пилосос та акумулятори/елементи 
живлення з побутовим сміттям!

 � Пакування
  Пакування захищає пилосос від пошкодження 

під час транспортування. Воно виготовлене з 
екологічно чистих матеріалів та може переро-
блюватися. Непотрібні пакувальні матеріали 
здайте в пункт приймання вторсировини.

 � Відпрацьовані прилади
  Цей прилад містить литій-іонні акумулятори, які 

можна заряджати повторно. Тому прилад може 
утилізувати лише вповноважена сервісна служба 
або спеціалізований магазин.
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 � Акумуляторні батареї / елементи живлення
  Дотримуйтеся вказівок щодо транспортування.
  Вилучення вбудованих акумуляторних батарей 

для утилізації повинно проводитися тільки квалі-
фікованим персоналом. При відкриванні корпу-
су можна пошкодити пилосос.

 Тільки для кваліфікованого персоналу:
  Щоб вийняти акумулятори з пилососа, натискай-

те вимикач (мал. 4  + мал. 11 ) поки акумулятор 
повністю розрядиться. Викрутіть гвинти на кор-
пусі і зніміть кришку, щоб вийняти акумулятор.

  Щоб уникнути короткого замикання, від'єднайте 
клеми акумуляторної батареї окремо одну за од-
ною і відразу ж ізолюйте полюси.

  Крім того, навіть при повній розрядці в акумуля-
торній батареї міститься залишкова ємність, яка 
в разі короткого замикання може вивільнитися.
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Ми раді, що ви обрали пилосос Bosch серії BBH3/
BCH3.
У цій інструкції з експлуатації представлено різні 
моделі BBH3/BCH3. Тому може статися, що не всі 
описані устаткування та функції стосуються вашої 
моделі. Щоб досягти найкращих результатів при-
бирання, рекомендуємо застосовувати лише ори-
гінальне приладдя від Bosch, що було спеціально 
розроблено для вашого пилососа.

Загальні характеристики пилососа

1 Насадка для підлоги з електричною щіткою

2 Педаль розблокування валу щітки

3 Контейнер для пилу

4 Зовнішня фільтр-система

5 Фільтрувальний патрон разом з захисним філь-
тром мотору і фільтром з вспіненого матеріалу

6 Блок двигуна

7 Висувна насадка для щілин*

8 Універсальна насадка*

9 Ручка ручного пилососа

10 Пересувний перемикач ручного пилососа

11 Чохол для висувної насадки для щілин

12 Відділення для універсальної насадки

13 Кнопка розблокування насадки для підлоги

14 Кнопка розблокування ручного акумуляторного 
пилососа

15 Ручка ручного акумуляторного пилососа

16 Пересувний перемикач ручного акумуляторного 
пилососа

17 Індикація стану заряду акумуляторної батареї

18 Кнопка розблокування контейнера для пилу

19 Зарядний кабель*

20 Валик щітки

Перед першим використанням
Мал. 1 

 � Відкрийте відділення для приладдя та вийміть 
універсальну насадку.

 � Обережно вставте ручку в основний корпус і за-
кріпіть.

 � Покладіть універсальне приладдя у відділення 
для приладдя та закрийте його.

Мал. 2 

 � Вставте ручний пилосос у насадку для підлоги та 
закріпіть ї ї.

 � Щоб від'єднати насадку для підлоги, натисніть 
кнопку кріплення та витягніть ручний пилосос з 
насадки.

Заряджання

! Увага! 
  Перед першим використанням акумуляторна ба-
тарея пилососа повинна бути повністю зарядже-
ною.

  Для зарядки слід використовувати тільки заряд-
ний кабель, що входить в комплект поставки. За-
рядний кабель слід експлуатувати і підключати 
тільки в електромережу з параметрами, зазна-
ченими у фірмовій табличці. Не заряджайте при-
стрій при температурі нижче 0 ° C або вище 40 ° 
C.

 
Мал. 3 

 � Для заряджання встановіть пилосос поблизу 
розетки. Прилад може бути розміщений в будь-
якому місці кімнати. Мал. 6

 � Вставте зарядний кабель у роз'єм на задній стін-
ці приладу.

 � Вставте штекер зарядного кабелю в розетку.
 � Під час заряджання індикатор повільно блимає 

білим.
 � Якщо акумулятор повністю заряджений, індика-

тор заряджання почне безперервно світитися 
білим світлом протягом декількох хвилин, після 
чого згасне. Після цього акумулятор більше не 
заряджається. Для перевірки заряду ненадовго 
відключіть прилад від мережі. Після цього інди-
катор знову почне світитися білим світлом.

 � Таким чином безпечно залишати пристрій під-
ключеним до зарядного кабелю та розетки навіть 
після повного заряджання.

 � Блок живлення на зарядному кабелі і прилад на-
гріваються під час заряджання. Це нормально і 
не є несправністю. 

Індикатор робочого стану

Режим роботи Функція індикатора 
батареї

Звичайний режим Індикатор світиться 
білим

Заряджання акумуля-
торної батареї < 20%

Індикатор повільно 
блимає білим

Акумуляторна батарея 
розряджена

Індикатор згасає

Процес заряджання Індикатор повільно 
блимає білим

Акумуляторна батарея 
повністю заряджена

Індикатор починає сві-
титися білим світлом і 
згасає прибл. через 2 
хвилини.

Захист від надмірної / 
недостатньої темпера-
тури

Індикатор починає 
світитися червоним 
світлом і згасає прибл. 
через 10 секунд.

* залежно від комплектації
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Використання ручного пилососа
Прибирання

Мал. 4

 � Пересуньте перемикач в напрямку стрілки.

Регулювання потужності всмоктування

Мал. 5 

Пересуньте вимикач у потрібне положення, щоб на-
лаштувати потужність всмоктування:

 � Ступінь потужності 1 1
  Всмоктування з увімкненою електрощіткою. Для 

звичайного очищення на будь-яких покриттях 
підлоги.

  За допомогою цього налаштування пристрій до-
сягає максимальної тривалості роботи.

 � Ступінь потужності 2 2
  Всмоктування з увімкненою електрощіткою.  Для 

особливо складних прибиральних робіт на всіх 
поверхнях (особливо килимах).

  За допомогою цього налаштування пристрій до-
сягає коротшої тривалості роботи.

Тривалість роботи
Як і будь-яка літій-іонна акумуляторна батарея, ця 
також піддається природному зношенню. З часом 
ємність акумулятора, а отже, і тривалість роботи 
зменшуються. Це природний процес старіння, а не 
наслідок матеріальної або виробничої несправнос-
ті або матеріального дефекту.

BBH3/BCH3 
25,2V

BBH3/BCH3 
21,6V

У звичайних умовах 
з електричною на-
садкою для підлоги 
для звичайних при-
биральних робіт

До 55 хв. До 50 хв.

У турборежимі з 
електричною насад-
кою для підлоги або 
ручним акумулятор-
ним пилососом для 
особливо складних 
прибиральних робіт

До 20 хв. До 18 хв.

Мал. 6 

 � Під час нетривалої перерви в роботі прилад 
може бути розміщений в будь-якому місці кімна-
ти. Для цього нахиліть пилосос вперед у напрям-
ку насадки.

! Увага! Перед тим як покласти прилад, обов'язково 
вимкніть його, оскільки щітка, що обертається, 
може пошкодити підлогове покриття, коли пило-
сос не працює.

Застосування ручного акумуляторно-
го пилососу
Мал. 7

 � Розблокуйте ручний акумуляторний пилосос, 
натиснувши кнопку розблокування, та витягніть 
його з ручного пилососу.

Чищення з додатковим обладнанням
Мал. 8  Насадка для щілин

 � Для чищення важкодоступних ділянок та над го-
ловою.

 � За допомогою заглиблених ручок відкрийте від-
ділення для приладдя, вийміть універсальну 
насадку, розмістіть на всмоктувальному отворі 
ручного пилососа і зафіксуйте.

 � При необхідності можна витягнути насадку для 
щілин.   Для цього натисніть кнопку розблокуван-
ня, витягніть насадку для щілин і зафіксуйте ї ї в 
кінцевому положенні.

 � Після використання складіть насадку для щілин, 
помістіть ї ї у чохол для приладдя і закрийте чо-
хол.

Мал. 9  Універсальна насадка

 � Універсальна насадка з щіткою для корпусних 
меблів і насадка для м'яких меблів для чищення 
віконних рам, шаф, меблів тощо.

 � Відкрийте відділення для приладдя, вийміть уні-
версальну насадку, розмістіть на всмоктуваль-
ному отворі ручного акумуляторного пилососа і 
зафіксуйте.

 � Кріплення щітки для корпусних меблів можна 
відсунути вбік. Під ним знаходиться насадка для 
м'яких меблів .

 � Комбіновану насадку можна також розмістити на 
кінчику насадки для щілин.

 � Після використання покладіть комбіновану на-
садку назад у відділення для приладдя, закрийте 
відділення для приладдя і зафіксуйте його.

Заряджання ручного акумуляторного пилососа

Мал. 10  

 � Для зарядження встановіть ручний акумулятор-
ний пилосос у ручний пилосос та закріпіть його. 
Стежте за тим, щоб пилосос зайняв правильне 
положення.

Після роботи
Мал. 11  

 � Після прибирання вимкніть прилад.

Очищення контейнера для пилу

Для отримання кращих результатів прибирання ба-
жано спорожнювати контейнер для пилу після кож-
ного прибирання, в будь-якому випадку не пізніше, 
коли пил хоча б в одній точці контейнера досягне 
маркування.

* залежно від комплектації
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Рекомендуємо не наповнювати контейнер для пилу 
вище позначки, оскільки це призводить до сильно-
го забруднення фільтра.

Мал. 12  

 � Вийміть ручний акумуляторний пилосос з ручно-
го пилососа . Мал. 7

 � Розблокуйте контейнер для пилу за допомогою 
педалі розблокування та зніміть його з двигуна.

Мал. 13  

 � Вийміть фільтр-систему із контейнера для пилу.
 � Витрусіть сміття з контейнера для пилу.

Мал. 14  

 � Видаліть бруд, який міг потрапити під вихідний 
отвір.

a) Вставте фільтр-систему в контейнер для пилу, при 
цьому обов'язково слідкуйте за її правильним роз-
ташуванням

b) Поставте контейнер для пилу на блок двигуна та за-
фіксуйте його з характерним звуком.

! Увага! Якщо під час встановлення контейнера для 
пилу ви помітили опір, слід перевірити заповне-
ність фільтра і звернути увагу на правильне роз-
ташування фільтра та контейнера для пилу. 

Очищення фільтрів

Для нормальної роботи пилососа потрібно регу-
лярно чистити зовнішню фільтр-систему та фільтру-
вальний патрон.

! Увага! Очищення фільтра можливе лише при ви-
мкненому приладі.

 Ніколи не використовуйте пилосос без зовніш-
ньої фільтр-системи з встановленим фільтру-
вальним патроном.

Мал. 15  Очищення зовнішньої фільтр-системи

 � Вимкніть прилад. Мал. 11

 � Вийміть ручний акумуляторний пилосос з ручно-
го пилососа . Мал. 7

 � Розблокуйте контейнер для пилу за допомогою 
педалі розблокування та зніміть його з двигуна. 
Мал. 12

 � Вийміть фільтр-систему із контейнера для пилу.
a) Як правило, щоб видалити можливі часточки бруду, 

достатньо, спорожнюючи контейнер для пилу, ле-
генько потрусити або постукати по корпусу фільтра.

b) Якщо цього недостатньо, для видалення часточок 
бруду з поверхні можна скористатися сухою ган-
чіркою.

Мал. 16  Чищення фільтрувального патрона

a) Вийміть фільтрувальний патрон з фільтр-системи.
b) Спочатку почистіть фільтрувальний 

патрон,витрусивши його.
c) Зніміть фільтр зі вспіненого матеріалу з моторного 

фiльтру і промийте їх окремо. Повністю висушіть 
фільтр зі вспіненого матеріалу і моторний фільтр 
(прибл. 24 год.).

 � Встановивши фільтр зі вспіненого матеріалу, 
вставте фільтр-систему в контейнер для збору 
пилу.

При необхідності нові фільтри можна замовити че-
рез нашу сервісну службу

Очищення насадки для підлоги

Перед кожним техобслуговуванням вимикайте пи-
лосос або від’єднуйте зарядний кабель.

Мал. 17  

 � Розблокуйте вал щітки за допомогою кнопки 
розблокування та витягніть його збоку із насад-
ки для підлоги.

 � Нитки та волосся, що намоталися, обріжте ножи-
цями вздовж передбаченого для цього жолобка.

 � Вставте вал щітки збоку в насадку для підлоги за 
допомогою напрямних та зафіксуйте його кноп-
кою розблокування.

!  Увага! Насадку для підлоги можна використову-
вати лише з встановленим валом щітки.

!  Увага! 
  Покриття насадки для підлоги зношується за-
лежно від властивостей вашої твердої підлоги 
(наприклад, шорстка, фактурна плитка). Тому 
вам потрібно регулярно перевіряти підошву на-
садки. Зношена нижня частина насадки гостри-
ми краями може пошкодити легкоушкоджувану 
тверду підлогу, наприклад, паркет або лінолеум. 
Виробник не відповідатиме за можливі збитки 
від пошкоджень внаслідок зношеної насадки для 
підлоги.

Догляд
Перед чищенням акумуляторного або ручного 
пилососа переконайтеся, що він вимкнений та 
від’єднаний від зарядного кабеля. Пилосос та при-
ладдя можна мити звичайними миючими засобами 
для пластмаси .

! Увага! Не використовуйте абразивні засоби, мий-
ні засоби для скла або .універсальні мийні засоби 
Заборонено занурювати пилосос у воду!

Технічні характеристики можуть змінюватися без 
попередження.

* залежно від комплектації
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DE  Deutschland, Germany 
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg

Online Auftragsstatus, Filterbeutel- 
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AE  United Arab Emirates,  

BSH Home Appliances FZE
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Jebel Ali Free Zone - Dubai
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AL  Republika e Shqiperise, Albania
Elektro-Service sh.p.k
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AT Österreich, Austria 
BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
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1100 Wien
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Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, 
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AU  Australia
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Azerbaijan

U	���=���%��Y��>	�C�//Y
+����	�������*��$����'�%�#����d���*�
#��	�5�Y
Baku
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BA  Bosna i Hercegovina,  
Bosnia-Herzegovina 
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BE  Belgique, België, Belgium 
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BG  Bulgaria 
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BH  Bahrain, 
Khalaifat Est.
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CA  Canada
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CH  Schweiz, Suisse, 
Svizzera, Switzerland 

BSH Hausgeräte AG
Bosch Hausgeräte Service
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CN  China, 
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0,40 € / min

0,40 € / min

FR  France
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www.bosch-home.com.hk

HR  Hrvatska, Croatia 
U=j���°	��������±	Q��������
K��%	���	�	�}���	�	��7W�~
10000 Zagreb
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www.bosch-home.com/hr
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www.bosch-home.com/hu

IE  Republic of Ireland
U=j�j����(>>��	�%���^
��
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www.bosch-home.ie
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IL Israel
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www.bosch-home.co.il
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www.bosch-home.in
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IS  Iceland
=��
$�¨�+���	���$��
Noatuni 4
��5�'�C�Q	��
��������57��)���
www.sminor.is

IT  Italia, Italy
U=j�{��
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�%��=�>�(�
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7��!��/��	���?/�I
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www.bosch-home.com/it

JO Jordan, 
Diab Qawasmi & Sons Co.
�$	����U���(��`	�����=
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*
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��2��U�@�7�77�7
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�9
��?	���PQ�VQW�X��Z�[�\]��Q
2%22�(��	�=C�
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Jibek Jolu str. 40
Bishkek
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KR  Republic Korea,  
Daehan Minguk, 
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C���U�������
��5�]C����������_���������>����
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C
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LB  Lebanon, 
��$���*�j	�	�¨�Y��
U����	������	�!�!)�U�C���
$*
��2��U�@���!!�
������$��7�7�7�!�
����������755�7��
�	��
������"
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LT  Lietuva, Lithuania
K(U��(]�=���%��
'���	�	�
������)7
57!�!��	��	�
�������[)���?:I�����55W�55
�	��
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www.agservice.lt
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www.balticcontinent.lt

UAB Emtoservis
=		����·�>�����?Y��
���¸�#¹�
��¸I
�)��W�}������
�������[)���?:I�����!!��7!
�	��
���%"��
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www.emtoservis.lt

LU  Luxembourg 
U=j�£��%
���£�	�����=�(�
�)��5*�\��U����������
�75��=��������#���
�������7W�)!��:���
'�>	�	
��������@���>	��"#�$��%��
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L
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www.bosch-home.com/lu

LV  Latvija, Latvia
=�(��]����	��=������
U�ºº�����	���%
��W��'��	
�������[)���W�!7�57)7
�	��
������"�����%��
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www.serviscentrs.lv

=�(�������
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1004 Riga
�������[)���77���!7�)
�	��
�������"��������
www.koroso.lv

{/�(�=������=�(
Katlakalna 1
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www.emta.lv

Sia Elektronika-Serviss
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1004 Riga
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www.elektronika.lv

MD  Moldova 
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ME  Crna Gora, Montenegro
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������
Elektronika komerc
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GORENEC
�	���=	��	�����W������)
1000 Skopje
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MT Malta
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MV  Raajjeyge Jumhooriyyaa, 
Maledives

^��
�������
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www.lintel.com.mv

NL Nederlande, Netherlands
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Taurusavenue 36 
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www.bosch-home.nl

NO Norge, Norway
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0661 Oslo
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www.bosch-home.no

NZ New Zealand
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Smales Farm Business Park
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Takapuna
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www.bosch-home.co.nz
;/���~����:�)�	��
��5>��?�@%�����>�#��%�$����	C�I

PK Pakistan, 
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Plaza 46-A, Commercial Sector XX,
Phase 3, DHA
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www.megahome.pk
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PL  Polska, Poland 
U=j�=>�LÈ
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Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
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www.bosch-home.pl

PT  Portugal 
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www.bosch-home.pt

RO  România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
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www.bosch-home.ro
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SA  Kingdom Saudi Arabia,
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www.aljelectronics.com.sa
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SE  Sverige, Sweden 
BSH Home Appliances AB
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www.bosch-home.se

SG  Singapore,  
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38C Jalan Pemimpin, #01-01
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SI  Slovenija, Slovenia 
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www.bosch-home.com/si

SK  Slovensko, Slovakia
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TH Thailand,  
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www.volna.tj

TM  Türkmenistan, Turkmenistan
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TR  Türkiye, Turkey
U=j�{�(��
�����=	�	C������%	��
�(�=�
~	
�$�=��
	��/�$��
�/	$	�����*
U	��	��Y	������+���5�
)!����¢��	��C�*���
	�#��
���������7�W�!!!�W)));
�	��
��%	�������
����C"#�$��%��
www.bosch-home.com/tr
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TW Taiwan, 台湾
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www.bosch-home.com.tw
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UZ  O‘zbekiston Respublikasi, 
Republic of Uzbekistan
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XK  Kosovo  
Service-General SH.P.K.
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XS  Srbija, Serbia 
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ZA  South Africa 
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www.bosch-home.com/za
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uk

Цей прилад маркіровано згідно положень 
європейської Директиви 2012/19/EU стосовно 
електронних та електроприладів, що були у 
використанні (waste electrical and electronic equip-
ment - WEEE).
Директивою визначаються можливості, які 
є дійсними у межах Європейського союзу, 
щодо прийняття назад та утилізації бувших у 
використанні приладів.

UK На цей пристрій поширюються гарантійні 
зобов'язання, надані представництвом нашої 
фірми в країні придбання. Докладні відомості про 
гарантійні зобов'язання можна отримати будь-коли 
в продавця, в якого був придбаний цей пристрій. 
Пiд час звертання в гарантійному випадкy потрібно 
пред'явити оригінал документу, що підтверджує 
купівлю пристрою.
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Carl-Wery-Straße 34
81739 München

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:

8001234255

���������		�
010806


