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mental capacity or by persons 
with a lack of experience or 
knowledge if they are super-
vised or have been instructed 
on the safe use of the appli-
ance and the have under-
stood the potential dangers 
of using the appliance. 
 �Children must never play with 
the appliance. 
 �Cleaning and user mainte-
nance must never be carried 
out by children without su-
pervision. 
 �Plastic bags and films must 
be kept out of the reach of 
children before disposal.

=>= Risk of suffocation.

Proper use
 � Only connect and use the vacuum cleaner in ac-
cordance with the specifications on the rating plate. 

 � Never vacuum without the dust bag or dust container, 
motor protection or exhaust filter. 
=>= This may damage the vacuum cleaner. 

 � Always keep the vacuum cleaner away from your head 
when using nozzles and tubes.
=>= This could cause injury! 

 � When vacuuming stairs, the appliance must always be 
positioned below the user.

 � Do not use the power cord or the hose to carry or 
transport the vacuum cleaner. 

 � For safety reasons, if this appliance's mains power 
cable becomes damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, their after-sales service department or a 
similarlyqualified person.

 � If using the appliance for longer than 30 minutes, pull 
out the power cord completely.

 � When disconnecting the appliance from the mains, 
pull on the plug itself to remove it; do not pull on the 
power cord.

 � Do not pull the power cord over sharp edges or allow 
it to become trapped. 

 � When the cable is being automatically rewound, en- 
sure that the mains plug is not thrown towards per-
sons, body parts, animals or objects. 
=>= Use the mains plug to guide the power cord.

 � Pull out the mains plug before carrying out any work 
on the vacuum cleaner.

 � Do not operate the vacuum cleaner if it is damaged. 
Unplug the appliance from the mains if a fault is de-
tected.

 � For safety reasons, only authorised after-sales service 
personnel are permitted to carry out repairs and fit re-
placement parts to the vacuum cleaner.

en  

Please keep this instruction manual. When passing the 
vacuum cleaner on to a third party, please also pass on 
this instruction manual.

Intended use

This appliance is designed for the household or for simi-
lar, non-industrial applications. Household-like environ-
ments include staff areas in shops, offices, agricultural 
and other small businesses or for use by guests at bed-
and-breakfast establishments, small hotels and similar 
residential facilities. This appliance is intended for use 
up to a maximum height of 2000 metres above sea level. 
Only use this vacuum cleaner in accordance with the 
instructions in this instruction manual.

In order to prevent injuries and damage, the vacuum 
cleaner must not be used for: 

 � Vacuum-cleaning persons or animals 
 � Vacuuming up:

 − hazardous, sharp-edged, hot or glowing substances.
 − damp or liquid substances.  
 − highly flammable or explosive substances and ga-
ses.  

 − ash, soot from tiled stoves and central heating sys-
tems.  

 − toner dust from printers and copiers.

Spare parts, accessories, dust bags

Our original spare parts, original (special) accessories 
and original dust bags are designed to work with the 
features and requirements of our vacuum cleaners. We 
therefore recommend that you only use our original spa-
re parts, original (special) accessories and original dust 
bags. This will ensure that your vacuum cleaner has a 
long service life and that the quality of its cleaning per-
formance will remain consistently high throughout.

! Please note:
  Using unsuitable or inferior-quality spare parts, (spe-

cial) accessories and dust bags can damage your 
vacuum cleaner. Damage caused by the use of such 
products is not covered by our guarantee.

Safety information

This vacuum cleaner complies 
with the recognised rules of 
technology and the relevant sa-
fety regulations.

 � The appliance may be used 
by children over the age of 
8 years and by persons with 
reduced physical, sensory or 
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 � Protect the vacuum cleaner from the weather, moistu-
re and sources of heat. 

 � Do not pour flammable substances or substances con-
taining alcohol onto the filters (dust bag, motor protec-
tion filter, exhaust filter, etc.). 

 � The vacuum cleaner is not suitable for use on con- 
struction sites. 
=>= Vacuuming up building rubble could damage the 

appliance. 
 � When not in use, switch off the appliance and pull out 
the mains plug.

 � At the end of its life, the appliance should immediately 
be rendered unusable, then disposed of in an approp-
riate manner. 

! Please note
  The mains socket must be protected by at least a 16 

amp circuit breaker.
  If a circuit breaker is tripped when you switch on the 

vacuum cleaner, this may be because other electrical 
appliances which have a high current draw are con-
nected to the same power circuit. 

  To prevent the circuit breaker from tripping, select 
the lowest power setting before switching the appli-
ance on, and increase the power only once it is run-
ning.

Disposal information
 � Packaging

  The packaging is designed to protect the vacuum 
cleaner from being damaged during transportation. It 
is made of environmentally friendly materials and can 
therefore be recycled. Dispose of packaging that is 
no longer required at an appropriate recycling point.

 � Old appliance
  Old appliances still contain many valuable materials. 

Therefore, please take appliances that have reached 
the end of their service life to your retailer or recyc-
ling centre so that they can be recycled. For current 
disposal methods, please enquire at a retailer or your 
local council. 

 � Disposal of filters and dust bags
  Filters and dust bags are manufactured from en-

vironmentally friendly materials. Provided they do 
not contain substances that are not permitted in 
household waste, you can dispose of them with your 
normal household waste.

Notes on the energy label

This vacuum cleaner is a general purpose vacuum 
cleaner. To achieve the declared energy efficiency and 
cleaning performance class on carpet, please use the 
interchangeable universal nozzle. To achieve the decla-
red energy efficiency and cleaning performance class 
on hard floor with nooks and crannies, please use the 
hard floor nozzle provided
These calculations are based on the delegated regu-
lation (EU) no. 665/2013 established by the commis-
sion on 3rd May 2013  as a supplement to Directive 
2010/30/EU. All of the procedures in these instruc-
tions that are not described in more precise detail 
were listed based on DIN EN 60312-1:2014.
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zh

感謝您購買博世GL80 In'genius吸塵機。
本說明書為GL80 In'genius系列通用，某些功能與配備或不
適用於您的型號。請務必使用此吸塵機專用的博世原廠配件，
以達到最佳吸塵效果。

請妥善保存本說明書，作為未來使用參考。如果將此吸塵機轉
交給他人，請同時轉交本說明書。

符合規定使用

本機適用於家庭或類家庭式用途，但不適合商業用途。類家庭式
用途包含如商店、辦公室、農業及其他商業場所的員工休息室，
以及民宿、小型旅館和類似的住宿設施。本機適合在海拔最高 
2,000 公尺以下使用。 
僅可依照使用說明書上的指示使用本吸塵器。

為了避免人身受傷與機器損壞，不可將本吸塵器用在：
 � 人類和動物。 
 � 吸入：

 − 有害健康、尖銳、高熱或灼熱的物質。
 − 潮濕或液態的物質。
 − 容易起燃或爆炸的物質和氣體。
 − 煙灰、爐具和中央暖氣設備的煤灰。
 − 印表機和複印機的碳粉塵。

備件、配件、集塵袋

如同本公司的原廠集塵袋，我們的原廠備件、原廠配件和特殊配
件皆特別依照吸塵器的特性需求而設計。因此，建議您只使用原
廠備件、原廠配件和特殊配件和本公司的原廠集塵袋。才可確保
您吸塵器能擁有長期使用壽命和持久的高品質清潔性能。

!注意事項：
 使用非精準密合或低品質的備件、配件／特殊配件和集塵袋可
能造成您吸塵器的損壞，如因使用上述產品而導致損壞，則無
法涵蓋在保固範圍內。

安全信息

此吸塵機符合認可的技術規範和相關的安全守
則。

 � 在受監督，或已被指導如何安全使用，及理
解使用此產品的潛在危險下，此產品可供8歲
以上兒童，及行動不便、感覺或智力退化，
及缺乏經驗或知識的人使用。

 � 兒童絕不可將此產品當作玩具。
 � 在沒有監督情況下，兒童絕不可以清潔及維
修此產品。

 � 塑料袋和薄膜在被棄置前必須放置於遠離兒
童的位置。

 ==>有窒息的危險。

正確使用

 � 請按指示牌上所列的規格要求連接和使用吸塵機。
 � 切勿在無配備塵袋或容器、摩打保護或排氣濾網時吸塵。

 ==>這可能令吸塵機損壞。
 � 使用刷頭和延伸管吸塵時切勿貼近頭部。

 ==>這可能導致受傷！
 � 進行樓梯吸塵時，吸塵機必須經常保持放在使用者下方。
 � 請勿使用電線或喉管拖曳吸塵機。
 � 為安全起見，如果吸塵機主電源線損壞，請聯絡本公司客

戶服務部安排合資格技師替換。
 � 如吸塵持續數小時，請將電線完全拉出。
 � 要切斷吸塵機電源時，請拔掉插頭，切勿拉扯電線。
 � 請勿在鋒利邊上拉扯電線，或令電線纏繞。
 � 要為吸塵機作出任何修整前，請先拔掉電源插頭。
 � 請勿使用已損壞的吸塵機。如發現有異常情況，請切斷吸

塵機電源。
 � 為安全起見，只有本公司技師才可以維修和替換吸塵機

配件。
 � 請保護好吸塵機，勿暴露在惡劣天氣下，及潮濕和接近熱

源的地方。
 � 請勿把易燃物質或含酒精物質倒在濾網上(塵袋、摩打保護

濾網、排氣濾網等)。
 � 此吸塵機不適合在建築工地使用。

 =>吸取建築碎屑可能會損壞吸塵機。
 � 不使用時請關掉吸塵機。
 � 當吸塵機的壽命完結時，應立即停止使用，然後以適當的 

方法棄置。

!  請注意
  電源插座必須有至少16安培斷路器保護。

  開動吸塵機時如果斷路器跳掣，可能是有消耗較高電流的
電器連接在同一電路上。

  為防止電流短路，請在開動吸塵機前選用最低功率，然後
在運行時才將功率調高。

能源標籤的備註

本吸塵機適合一般用途。
如需在地毯和上達到標示的能源效益和清潔效果，請使用可替
換的通用吸嘴。如需在硬質地板上達到標示的能源效益和清潔
效果，請使用可替換的硬質地板吸嘴。
計算方式基於授權規定（歐盟）編號665/2013由委員會於
2013年5月3日制訂以補充規範2010/30/EU的內容。
指示內未有詳述的所有程序已按照DIN EN 60312-1:2014列
出。
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 .طفشلاب مايقلا مدع ةلاح يف يئابرهكلا سباقلا بحساو زاهجلا فقوأ
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حصنن ،نامضلا تامدخو قوقحب ةفزاجملا بنجتل
.  طقف ةيلصألا رتلفلا سايكأ مادختسا عم كزاهج ليغشتب
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 قطع الغيار، والملحقات التكميلية، وأكياس األتربة
 

قطع غيارنا األصلية، وملحقاتنا التكميلية األصلية والملحقات الخاصة 
األصلية متوافقة، مثل أكياس األتربة األصلية، مع خصائص 

ومتطلبات المكانس الخاصة بنا. لذلك ننصحك باقتصار االستخدام 
قطع غيارنا األصلية، وملحقاتنا التكميلية األصلية والملحقات  على 

كياس األتربة األصلية الخاصة بنا. وبهذه الطريقة الخاصة األصلية وأ
تضمن عمًرا طويالً وجودة عالية باستمرار ألداء التنظيف بمكنستك.  
   

 
 ملحوظة:

استخدام قطع غيار، وملحقات تكميلية/ملحقات خاصة وأكياس أتربة  
غير مطابقة بدقة أو ذات قيمة منخفضة من حيث الجودة قد يؤدي إلى 

كنستك، وهذه األضرار ال يغطيها الضمان الخاص وقوع أضرار بم
 بسبب استخدام مثل هذه المنتجات. بنا، طالما أنها وقعت

______________________________________
____________________________________ 

 
 ننصحك باقتصار االستخدام على أكياس األتربة األصلية الخاصة بنا.

ربائية فائقة الفعالية، ومن خالل استخدام جهازك عبارة عن مكنسة كه
 أكياس أتربة عالية القيمة تحصل على نتائج تنظيف جيدة جًدا.

 فقط من خالل استخدام أكياس األتربة عالية القيمة، مثل
أكياس األتربة األصلية من بوش، تضمن الوصول إلى القيم المذكورة 

عالية بخصوص فئة ف UEفي ملصق الطاقة لالتحاد األوروبي 
 استغالل الطاقة، وشفط األتربة وكفاءة احتجاز األتربة.

وفي حالة استخدام أكياس أتربة بدرجة جودة أقل )مثال األكياس 
الورقية( فقد يتأثر باإلضافة إلى ذلك عمر وكفاءة أداء جهازك بشكل 

 سلبي.
وفي النهاية قد يؤدي استخدام قطع غيار، وملحقات تكميلية/ملحقات 

س أتربة غير مطابقة بدقة أو ذات قيمة منخفضة من خاصة وأكيا
 حيث الجودة إلى وقوع أضرار بمكنستك.

 رار ال يغطيها الضمان الخاص بنا.وهذه األض
 

 تجد المزيد من المعلومات في هذا الصدد تحت
gab-tocd.moc/emoh-mtwww.goo 

وسوف تجد هناك أيًضا إمكانية طلب أكياس األتربة األصلية الخاصة 
 بنا.

 
______________________________________

____________________________________ 
 

 عبوة الفلتر البديل
 …نوع الفلتر 

 …()رقم قطعة الغيار: 
 لقدرة شفط كبيرة"/ "ألداء فائق وجودة تنظيف فائقة"()"

 أكياس أتربة بقفل 4المحتوى: 
 فلتر صحي ميكرو 1

www.emoh-gab-goomt.moc  
 

 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 

          

حصنن ،نامضلا تامدخو قوقحب ةفزاجملا بنجتل
.  طقف ةيلصألا رتلفلا سايكأ مادختسا عم كزاهج ليغشتب
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en  

Congratulations on your purchase of the Bosch GL80 
In'genius vacuum cleaner.
This instruction manual describes various GL80 
In'genius models, which means that some of the equip-
ment features and functions described may not apply 
to your model. You should only use original Bosch  
accessories, which have been specially developed 
for your vacuum cleaner, in order to achieve the best  
possible vacuuming results.

Please keep this instruction manual for future refe-
rence. When passing the vacuum cleaner on to a third 
party, also pass on this instruction manual.

Fold out the picture pages.

Your vacuum cleaner

1 Adjustable floor nozzle* (For the same functions, 
the appearance of the nozzle may differ from the 
picture)

2 Hard-floor nozzle*

3 Telescopic tube with sliding switch (and accessory 
connection)

4 Crevice nozzle

5 Accessories holder

6 Upholstery nozzle

7 Flexible hose 

8 Hose handle

9 Dust bag change indicator

10 Power rotary control and on/off switch

11 Exhaust filter

12 Parking aid

13 Power cord

14 Rear flap

15 Carrying handle

16 Dust bag compartment lid

17 Storage aid (on the underside of the appliance)

18 Dust bag 

19 Motor protection filter

Replacement parts and special accesso-
ries

A Replacement filter package 
  Type PowerProtect Dustbag
 No.: 00575069
  Contents: 
    - 4 dust bags with fasteners 
    - 1 micro-hygiene filter 

!  PLEASE NOTE 
  We therefore recommend that you only use our origi-
nal dust bags.

  Your appliance is a highly efficient vacuum cleaner 
that achieves excellent cleaning results when used 
with high-quality dust bags. Only by using high-
quality dust bags (such as Bosch original dust bags) 
can you ensure that your vacuum cleaner is working 
at the energy efficiency class, dust pick-up rate and 
dust retention capacity listed on its EU energy label.

  The use of inferior-quality dust bags (e.g. paper 
bags) can have a negative effect on the service life 
and performance of your appliance. Using unsuitable 
or inferior-quality dust bags can also damage your 
vacuum cleaner. Such damage is not covered by our 
guarantee.

  You can find more information about this at 
  www.bosch-home.com/dust-bag. You can order our 

original vacuum cleaner bags here.

B Washable motor protection filter 
  Protects the motor of your vacuum cleaner, thus in-

creasing its service life.

C Hard-floor nozzle BBZ123HD
 For vacuuming hard floors 
 (parquet, tiles, terracotta, etc.)

D Hard-floor nozzle BBZ124HD
 Innovative "soft & roll" hard-floor nozzle: 
 2 rotating brush rollers made from natural hair.  
 Coarse dirt is not pushed away.

* Depending on model
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Before using your appliance for the first 
time

Fig. 1  
 •  Push the handle onto the flexible hose and lock it in 

place.

Initial use

Fig. 2  
a)  Push the flexible hose adapter into the air intake 

opening in the lid until it locks in place.
b)  To remove the flexible hose, press the two catches 

together and pull out the hose. 

Fig. 3  
 •  Push the handle into the telescopic tube until it 

locks into place. 
 •  To release the connection, press the locking collar 

and pull out the telescopic tube.

Fig. 4  
 •  Push the telescopic tube into the connecting piece 

of the floor nozzle until it locks in place.
 •  To release the connection, press the locking collar 

and pull out the telescopic tube.

Fig. 5  
 • Unlock the telescopic tube by moving the sliding 

switch in the direction of the arrow, and adjust to 
the desired length.

Fig. 6  
a) Place the accessories holder in the required positi-

on on the telescopic tube. 
b) Use some pressure to insert the upholstery nozzle 

and the crevice nozzle into the accessories holder 
from above or below.

Fig. 7  
 • Holding the power cord by the plug, pull it out to the 

required length and insert the plug into the mains 
socket.

! If using the appliance for longer than 30 minutes, 
pull out the power cord completely.
=>=  Risk of overheating and subsequent damage.

Fig. 8  Switching on and off
 • To switch the vacuum cleaner on or off, press the 

rotary control.

Fig. 9  Controlling the suction level
Turn the rotary control to infinitely adjust the suction 
level to the level required.

min -  For vacuuming curtains and delicate textiles
 -  For vacuuming upholstered furniture and 

cushions
 -  For vacuuming delicate rugs und for daily vacu-

uming of lightly soiled floors
 -  For vacuuming durable floor coverings

max -  For vacuuming hard floors and heavily soiled 
rugs and carpets

Vacuuming

! Caution:

 

 Floor nozzles are subject to a certain amount of 
wear, depending on the type of hard floors you have 
(e.g. rough, rustic tiles). You must therefore check 
the underside of the floor nozzle at regular intervals. 
Worn undersides of floor nozzles may have sharp 
edges that can damage sensitive hard floors, such as 
parquet or linoleum. The manufacturer does not ac-
cept any responsibility for damage caused by worn 
floor nozzles.

Fig. 10  
Set the adjustable floor nozzle:

 �  Rugs and carpets  ==> 

 �  Hard floors/parquet  ==> 

Fig. 11  Vacuuming with accessories
Attach the nozzles to the suction pipe or handle as re-
quired:
a)  Crevice nozzle for vacuuming crevices and corners, 

etc.
b)  Upholstery nozzle for vacuuming upholstered furni-

ture, curtains, etc.
 • After use, reinsert the crevice nozzle and upholstery 

nozzle into the accessories holder.
c)  Hard-floor nozzle
 For vacuuming hard floor coverings 
 (tiles, parquet, etc.) 
 •  Push the telescopic tube into the connecting piece 

of the hard-floor nozzle until it locks in place.
 •  To release the connection, press the locking collar 

and pull out the telescopic tube.

Fig. 12  
 •  You can use the parking aid on the back of the vacu-

um cleaner if you want to stop vacuuming for a short 
time. 

 •  After switching off the appliance, slide the hook on 
the floor nozzle into the recess on the back of the 
appliance.

Fig. 13  
To overcome obstacles, e.g. steps, the appliance can 
also be carried by the handle on the appliance body.
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After using the appliance

Fig. 14  
 •  Pull out the mains plug. 
 •  Briefly pull on the power cord and release it (the 

cable retracts automatically).

Fig. 15  
 •  To store or transport the appliance, you can use the 

storage aid on the underside of the appliance.
 •  Stand the appliance upright on its end. Slide the 

hook on the floor nozzle into the recess on the un-
derside of the appliance.

Changing the filter

! Caution: Always switch off the appliance before 
changing the filter.

Replacing the dust bag

Fig. 16  
 •  If the dust bag change indicator lights up conti-

nuously when the nozzle is lifted from the floor and 
the highest power setting has been selected, the 
dust bag must be changed, even though it may not 
yet be full. In this case, it needs to be changed due 
to the type of dust which has been vacuumed.

 •

 

 The nozzle, suction pipe and flexible hose must not 
be blocked, even if this does not trigger the dust bag 
change indicator.

Fig. 17  Opening the lid
 •  Open the lid by moving the locking lever in the direc-

tion of the arrow.

Fig. 18  
a)  Close the dust bag by pulling on the locking tab, and 

remove the bag. 
b)  Push the new dust bag into the holder until it clicks 

into place. When doing so, leave the dust bag folded 
as it was when removed from the packaging. Do not 
crease or kink the dust bag, and ensure that it is not 
pinched when the lid is closed.

! Caution: The lid will only close if a dust bag has 
been inserted.

Motor protection filter

! Caution: The vacuum must not be operated without 
the motor protection filter.

Cleaning the motor protection filter
The motor protection filter should be cleaned regularly 
by tapping out the dirt and rinsing.

Fig. 19* 
 • Open the dust bag compartment lid. Fig. 17

 • Release the motor protection filter by pulling on the 
side tabs and pull it out in the direction of the arrow.

 • Clean the motor protection filter by tapping out the 
dirt.

 • If it is very dirty, the motor protection filter should 
be rinsed.

 

 The filter must then be left to dry for at least 
24 hours.

 • After cleaning, refit the motor protection filter into 
the appliance and lock it in place at the top. Close 
the dust bag compartment lid.

Cleaning the foam filter

If your appliance is fitted with a filter frame and foam 
filter, the foam filter should be cleaned at regular inter-
vals by tapping out the dust.

Fig. 20*

 • Open the dust bag compartment lid. Fig. 17

 • Pull out the filter frame and foam filter in the direc-
tion of the arrow.

 • Remove the foam filter from the filter frame and 
clean it by tapping out the dust.

 • After cleaning, place the foam filter back in the filter 
frame, insert the filter frame with foam filter in the 
appliance and close the dust bag compartment lid.

!

 

 Caution: The vacuum cleaner must not be operated 
without the motor protection filter.



11* Depending on model

Exhaust filter
The exhaust filter must be cleaned or replaced at least 
once a year.

Replacing the micro-hygiene exhaust filter

Fig. 21* 
 •  Open the rear flap. 
 •  Unlock the filter holder by moving the locking tab in 

the direction of the arrow.
 •  Remove the foam filter* from the filter holder and 

tap it out.  
Replace the old micro-hygiene filter with a new one. 
(This is included in the filter pack when you purchase 
original dust bags). 

 Insert the foam filter into the filter holder.
 •  Insert the filter holder into the appliance and lock it 

in place.

Cleaning the (H)EPA* exhaust filter 
The (H)EPA* filter is designed so that it does not need 
to be replaced, provided the appliance is used as inten-
ded in the household.
To ensure that the vacuum cleaner is working at its op-
timum power level, the (H)EPA* filter should be rinsed 
out after one year. The filtering action of the filter re-
mains intact, even if the filter surface becomes disco-
loured.

Fig. 22* 
 • Open the rear flap. 
 • Unlock the (H)EPA* filter by moving the locking tab 

in the direction of the arrow, and remove it from the 
appliance.

 • Tap out the filter unit and rinse it under running wa-
ter. 

  Alternatively, the unit can be cleaned in a washing 
machine at max. 30 °C using a gentle programme and 
the lowest spin speed.

  TIP:  To protect other laundry items, put the filter 
unit into a laundry bag.

 • Once the (H)EPA* filter has dried completely (at 
least 24 hours), insert it back into the appliance and 
lock it in place. 

 • Close the rear flap.
After vacuuming fine dust particles (e.g. gypsum, ce-
ment, etc.), clean the motor protection filter by tapping 
it out or, if necessary, replace the motor protection fil-
ter and exhaust filter.

Care

Always switch off the vacuum cleaner and disconnect 
the power cord from the mains before cleaning the va-
cuum cleaner. The vacuum cleaner and plastic acces-
sories can be cleaned with an ordinary plastic cleaner.

! Do not use abrasive materials, glass-cleaning agents 
or all-purpose cleaning products. Never immerse the 
vacuum cleaner in water.

The dust compartment can, if necessary, be cleaned 
with a second vacuum cleaner or simply wiped with a 
dry cloth or dusting brush.

Subject to technical modifications.
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zh 更換零件和特殊配件

A 塵袋
 為了達到最佳集塵效果，我們建議您使用PowerProtect
 原廠集塵袋(00575069)。
 內容：
 - 4個塵袋，含扣件
 - 1個微細濾網

!  請注意
  使用原廠塵袋，您的吸塵機才能達到最佳的清潔效果。

  只有使用高品質的原廠博世塵袋，才能達到歐盟能源標籤所 
  標示的節能效率分級、吸力和集塵能力。
 如果使用品質不佳的塵袋（例如紙袋），將會大幅影響電器使
 用壽命和效能。
 未使用原廠博世塵袋或會導致保養失效。
 關於訂購原廠博世塵袋的資訊，請瀏覽 
  www.bosch-home.com/dust-bag

B 可水洗微細濾網
  保護吸塵機的摩打，延長使用壽命。

C 硬質地板吸嘴BBZ123HD
 硬質地板吸塵專用
 (木質地板、瓷磗、紅土等)

D 硬質地板吸嘴BBZ124HD
 創新「軟質滾動式」硬質地板吸嘴：
 2個以天然動物毛製成的刷頭滾輪。 清理粗糙灰塵的效果更 
 佳。

首次使用電器前

圖 1  
 •  將握柄推入伸縮軟管並鎖至定位。.

初次使用

圖 2
a)  將伸縮軟管推入吸塵機蓋的入氣開口，直到鎖定為止。
b) 若要拆下伸縮軟管，請同時按下兩個固定扣，然後拉出軟管。

圖 3

 • 將握柄推入伸縮管，直到鎖定為止。
 •  若要將兩者分開，請按住固定環並拉出伸縮管。

圖 4

 •  將伸縮管推入地板吸嘴的連接部分，直到鎖定為止。
 •  若要將兩者分開，請按住固定環並拉出伸縮管。

圖 5

 • 依照箭頭方向移動滑動按鈕以解鎖伸縮管，並調整所需長
度。

感謝您購買博世GL80 In'genius吸塵機。
本說明書為GL80 In'genius系列通用，某些功能與配備或不
適用於您的型號。請務必使用此吸塵機專用的博世原廠配件，
以達到最佳吸塵效果。

請妥善保存本說明書，作為未來使用參考。如果將此吸塵機轉
交給他人，請同時轉交本說明書。

請展開圖片頁面！

您的吸塵機

1 可調式地板吸嘴(吸嘴外觀可能與圖片不同，但功能相同)

2 硬質地板吸嘴

3 伸縮管含滑動開關(以及配件連接頭)

4 尖頭吸嘴

5 配件固定座

6 室內吸嘴

7 伸縮軟管

8 軟管手把

9 塵袋更換指示燈

10 功率控制旋鈕與電源開關

11 排氣濾網

12 輔助掛鉤

13 電源線

14 後蓋板

15 手把

16 塵袋艙

17 存放輔助設計(在電器底部)

18 塵袋

19 摩打保護濾網
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圖 6
a) 將配件固定塵放置在所需的伸縮管位置
b) 室內裝潢噴嘴和縫隙噴嘴插入與輕微的壓力，從頂部或底部

的持有者

圖 7

 • 抓住插頭，視乎所需長度拉出電源線，然後將插頭插入電源插
座中。

! 若要使用電器的時間超過30分鐘，請將電源線完全拉出。
=>=  有過熱的風險及造成後續損壞的危險。

圖 8  開啟和關閉
 • 若要啟動吸塵機，請按下控制旋鈕。

圖 9  控制吸力
請旋轉控制旋鈕，調較至所需吸力。

min -  適合清理窗簾和纖幼織品

 -  適合清理軟墊傢俬和坐墊

 - 適合清理纖幼地墊，以及日常輕微骯髒的地板

 -  適合清理抗磨的地板覆蓋物

max -  適合清理硬質地板和非常骯髒的地墊或坐墊

吸塵

! 注意：

 

 地板吸嘴會受到一定程度的磨損，視乎地板的種類而定(例如
表面粗糙的瓷磗)。因此，每隔一段時間必須檢查地板吸嘴的
底部。地板吸嘴底部因磨損所造成的尖銳表面或會造成拼花
或亞麻地板等精緻的硬質地板表面受損。因磨損的地板吸嘴
所造成的損壞，製造商將不負任何責任。

圖 10
設定可調式地板吸嘴:

 �  地墊或地毯  ==> 

 �  硬質地板  ==> 

圖 11  使用配件吸塵
視乎需要，在吸塵管或握柄上安裝吸嘴:
a)  適合清理縫隙和角落等的尖頭吸嘴。
b)  適合軟墊傢俬、窗簾等的室內吸嘴。
 •  使用後，請將尖頭吸嘴和室內吸嘴重新插入配件固定座。

c)  硬質地板吸嘴
 清理硬質地板覆蓋物
 (瓷磗、拼花地板等) 
 • 將伸縮管推入硬質地吸嘴的連接部分，直到鎖定為止。
 •  若要將兩者分開，請按住固定環並拉出伸縮管。

圖 12

 • 若您想暫停吸塵，可以使用吸塵機後方的輔助掛鉤。
 • 關閉電器後，將地板吸嘴上的掛鉤推入電器後方的凹槽。

圖 13
電器上有一個手把，方便越過階梯等障礙物。

電器使用後

圖 14

 •  請拔掉電源插頭。
 •  稍微拉出電源線後放開(電源線將會自動捲回)。

圖 15

 •  若要存放或運送電器，您可以使用電器底部的存放輔助設計。
 •  將電器立起。將地板吸嘴上的掛鉤推入電器後方的凹槽。

更換濾網

! 注意：更換濾網前必須將電器關掉

更換塵袋

圖 16

 •  選擇最高功率時，如果地板吸嘴立起且蓋子上的塵袋更換指
示燈持續亮起，即使塵袋並未全滿，此時仍應更換。由於之前
清理的灰塵種類，需要更換塵袋。

 

 檢查吸嘴，吸塵管或軟管有否阻塞，因為阻塞也可能會令
塵袋指示燈亮起。

圖 17  打開蓋子
 •  依照箭頭方向移動鎖定撥片並打開蓋子。

圖 18

a)  拉起塵袋的凸出部分以關上塵袋，然後取出塵袋。
b)  將新的塵袋放入固定座，直到卡入為止。從包裝中取出塵袋

時，請保持塵袋折疊。切勿擠壓或扭曲塵袋，並確定蓋子關上
時沒有夾到塵袋。

! 注意：如果未放入塵袋，蓋子將無法關上
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摩打保護濾網

!	 注意：若未安裝摩打保護濾網，吸塵機將無法操作。

清潔摩打保護濾網
應定期清潔摩打保護濾網上方的灰塵，並用水沖洗。

圖 19*

 • 打開塵袋艙。圖 17

 • 拉起摩打保護濾網側面的凸起部分，然後依照箭頭方向取
出。

 • 清理摩打保護濾網上的灰塵。
 如果摩打保護濾網非常骯髒，請以水沖洗。
 濾網需要至少24小時晾乾。
 • 清洗完成後，將摩打保護濾網重新裝回並鎖定在頂端。關上

塵袋艙。

清潔海棉濾網
如果電器上安裝有濾網架和海棉濾網，請定期清理海棉濾網上的
灰塵。

圖 20*

 • 打開塵袋艙。圖 17

 • 依箭頭方向拉出濾網架和海棉濾網。
 • 從濾網架上取出濾網，並將灰塵清理乾淨。
 • 清洗完成後，將海棉濾網重新裝回濾網架，將濾網架插入然

後關上塵袋艙。

!

 

 注意：若未安裝摩打保護濾網，吸塵機將無法操作。

排氣濾網
排氣濾網每年至少必須更換一次。

更換微細排氣濾網

圖 21*

 •  開啟後蓋。
 •  依照箭頭方向移動鎖定撥片以解開濾網固定座。
 •  從濾網固定器中取出海棉濾網*並清理乾淨。 

 更換新的微細濾網。
 (原廠塵袋包裝中包含濾網包)。
 將海棉濾網裝入濾網固定器。
 •  插入濾網固定器並固定。

清潔(H)EPA*排氣濾網

(H)EPA*濾網專為此電器所設計，使用壽命與電器相同毋須更
換。
為確保吸塵機保持最佳狀態，(H)EPA*濾網應每年清洗一次。即
使濾網表面褪色，濾網功能並不受影響。

圖 22*

 • 開啟後蓋。
 • 依照箭頭方向移動固定點以解開(H)EPA*濾網，然後取出濾

網。
 清理濾網並用水沖洗。
 或是將濾網放入洗衣機中，以不超過30 °C的水溫、使用溫和 
 程序和最低脫水轉速清洗。
 提示：為保護其他衣物，請將濾網放入洗衣袋中。
 • (H)EPA*濾網完全晾乾後(至少24小時)，請將濾網裝回電器

中並固定。

 • 關上後蓋。

清理細微灰塵(例如石膏粉、混凝土等)後，請清潔摩打保護濾
網，並視乎需要更換摩打保護濾網與排氣濾網。

護理

清潔吸塵機前，請務必關閉吸塵機電源並拔下插頭。您可以使用
一般塑膠清潔劑保養吸塵機和塑膠配件。

! 切勿使用含研磨效果的物品、玻璃清潔劑或其他清潔產
品。切勿將吸塵機浸在水中。

如有需要，可以使用其他吸塵機清潔塵袋艙，或用乾布／塵刷清
潔

本說明書可能因技術變更而修改。
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العناية

القاب�ص. ونزع. اإيقافها. يجب. المكن�شة. تنظيف. فيها. يتم. مرة. كل. قبل.

الكهربائي.من.م�شدر.التيار..يمكن.اأن.تتم.العناية.بالمكن�شة.والملحقات.

البال�شتيك. اأحد.منظفات. با�شتخدام. البال�شتيك. الم�شنوعة.من. التكميلية.

المتداولة.في.الأ�شواق.

ال ت�ستخدم اأية مواد خاد�سة اأو المنظفات الخا�سة بالزجاج !  

اأو تلك المنظفات التي ت�ستخدم لجميع االأغرا�ص. وال تغمر 

المكن�سة في الماء اأبدا.

اأو. ثانية،. مكن�شة. با�شتخدام. اللزوم. عند. الأتربة. حجيرة. تنظيف. يمكن.

تنظيفها.بب�شاطة.با�شتخدام.منديل.اأتربة.جاف/فر�شاة.اأتربة.جافة.

نحتفظ.بحق.اإدخال.اأية.تعديالت.فنية.
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ي�شعدنا.اأنك.قد.وقع.اختيارك.على.مكن�شة.ماركة.Siemens.من.�شل�شلة.

.Q8.0.الطرازات

يتناول.دليل.ال�شتخدام.هذا.�شرح.موديالت.مختلفة.من.�شل�شلة.الطرازات.

Q8.0..لذلك.من.الوارد.األ.تنطبق.بع�ص.التجهيزات.والوظائف.الم�شروحة.

الملحقات. ا�شتخدام. على. القت�شار. عليك. ويتعين. مكن�شتك.. موديل. على.

ا.
ً
تطويرها.خ�شي�ش تم. قد. اإنها. Siemens.حيث. من. الأ�شلية. التكميلية.

لمكن�شتك.لتحقيق.اأف�شل.نتيجة.تنظيف.ممكنة.

ل�شخ�ص. المكن�شة. ت�شليم. حالة. وفي. ال�شتخدام.. بدليل. الحتفاظ. يرجى.

اآخر.يرجى.اإعطاوؤه.دليل.ال�شتخدام.معها.

يرجى فرد �سفحات ال�سور!

و�سف الجهاز

الراأ�ص.المتحولة.لتنظيف.الأر�شيات*.)�شكل.راأ�ص.التنظيف.يمكن.اأن. 1

يختلف.عن.ال�شورة.مع.نف�ص.طريقة.العمل(

راأ�ص.تنظيف.الأر�شيات.ال�شلبة* 2

الفر�شاة.التوربو.®TURBO-UNIVERSAL.لالأر�شيات* 3

الما�شورة.التل�شكوبية.المزودة.بطوق.انزلقي.)وو�شلة.تثبيت(* 4

الما�شورة.التل�شكوبية.المزودة.بزر.انزلقي.)وو�شلة.تثبيت(* 5

راأ�ص.تنظيف.ال�شقوق 6

حامل.الملحقات.التكميلية 7

راأ�ص.تنظيف.المفرو�شات. 8

فر�شاة.تنظيف.الأثاث.)للتركيب.على.راأ�ص.تنظيف.المفرو�شات(* 9

خرطوم.ال�شفط 10

مقب�ص.الخرطوم 11

مبين.تغيير.الفلتر 12

منظم.القدرة.الدوار.ومفتاح.الت�شغيل/الإيقاف 13

فلتر.الطرد 14

مثبت.الخرطوم 15

كابل.الكهرباء 16

الغطاء.الخلفي 17

مقب�ص.الحمل. 18

غطاء.حجيرة.الأتربة 19

ال�شنادة.)على.الجانب.ال�شفلي.للجهاز( 20

كي�ص.الفلتر 21

فلتر.حماية.المحرك* 22

قطع الغيار والملحقات التكميلية الخا�سة

عبوة الفلتر البديل   A
GXXL (VZ41AFGXXL).طراز.الفلتر .

GXXLplus (VZ4GXXLP2).لتحقيق.اأف�شل.كفاءة.اأداء.مع.الطراز .

4.كي�ص.فلتر.بقفل المحتوى:.. .

1.فلتر.�شحي.ميكرو . .

.من.خالل.ا�شتخدام.الأكيا�ص.الأ�شلية.ت�شمن.اأن.يعمل.جهازك.دائما. .

بم�شتوى.القدرة.المثالي.

-.قدرة.تنظيف.عالية. .

-.تنفية.ونظافة.ممتازة .

-.عمر.اأطول.ن�شبيا.للجهاز .

-.ثبات.عال.ومقاومة.للتمزق .

-.مدة.ا�شتخدام.اأطول.بما.ي�شل.اإلى.%50 .

http://www.dust-bag-siemens.com .

VZ46001 للمفرو�سات TURBO-UNIVERSAL® الفر�ساة التربو  B
ال�شيارات. والمراتب.ومقاعد. الأثاث. .تقوم.بكن�ص.وتنظيف.مفرو�شات.

.

وخالفه.في.دورة.عمل.واحدة..منا�شبة.تماما.ل�شفط.�شعر.الحيوانات..

ويتم.ت�شغيل.بكرة.الفر�شاة.بوا�شطة.تيار.ال�شفط.الناتج.من.المكن�شة.

ل.تحتاج.لو�شلة.كهربائية.خا�شة. .

VZ102TBB للأر�سيات TURBO-UNIVERSAL® الفر�ساة التوربو  C
اأي.نوع.من. اأو. الوبر. والموكيت.ق�شير. ال�شجاد. بكن�ص.وتنظيف. .تقوم. .

الأر�شيات.في.دورة.عمل.واحدة..منا�شبة.تماما.ل�شفط.�شعر.الحيوانات..

ويتم.ت�شغيل.بكرة.الفر�شاة.بوا�شطة.تيار.ال�شفط.الناتج.من.المكن�شة.

ل.تحتاج.لو�شلة.كهربائية.خا�شة. .

VZ123HD راأ�ص تنظيف االأر�سيات ال�سلبة  D
لتنظيف.الأر�شيات.المل�شاء. .

)الباركيه،.البالط،.التيراكوتا،...( .

مع.فر�شاة.ذات.�شعر.طبيعي.في.غاية.النعومة .

VZ124HD راأ�ص تنظيف االأر�سيات ال�سلبة  E
راأ�ص.تنظيف.مبتكرة.ناعمة.وم�شتديرة.لالأر�شيات.ال�شلبة:. .

2.فر�شاة.دوارة.من.ال�شعر.الطبيعي.. .

ل.يوجد.دفع.م�شبق.لالت�شاخات.الخ�شنة. .

قبل اال�ستخدام الأول مرة

 1 �سورة 

قم.بتركيب.المقب�ص.على.خرطوم.ال�شفط.وقم.بتثبيته. •

الت�سغيل

 2 �سورة 

(a .قم.بتثبيت.فوهة.خرطوم.ال�شفط.في.فتحة.ال�شفط.بالغطاء

(b .عند.فك.خرطوم.ال�شفط.ا�شغط.طرفي.التثبيت.معا.وا�شحب.الخرطوم

للخارج.

 3 �سورة 

اأدخل.المقب�ص.في.الما�شورة.التل�شكوبية.حتى.يثبت.. •

لحل.الو�شلة،.ا�شغط.على.حلقة.التحرير.وا�شحب.الما�شورة.التل�شكوبية. •

للخارج.

ar  

*ح�شب.التجهيز

6

powerSensor* تقنية

تلك. تتكفل. ف�شوف. .،powerSensor بتقنية. مزودا. جهازك. كان. اإذا.

بم�شتوى. دائما. الجهاز. يعمل. باأن. بالكامل. اأوتوماتيكي. ب�شكل. التقنية.

الأ�شلية.يتم.�شمان. الأكيا�ص. ا�شتخدام. المثالي..وبال�شتراك.مع. القدرة.

خف�ص.تاآكل.كي�ص.الفلتر.اإلى.اأدنى.درجة.مع.زيادة.توفير.الطاقة.

من. لتفعيلها. حاجة. هناك. ولي�ص. دائما،. فعالة. .powerSensor تقنية.

قبل.الم�شتخدم.

تغيير الفلتر

تنبيه:.قم.باإيقاف.الجهاز.قبل.كل.تغيير.للفلتر!!  

ا�ستبدال كي�ص الفلتر

 16 �سورة 

(a .التنظيف.مرفوعة راأ�ص. الفلتر.بينما. اأ�شاء.با�شتمرار.مبين.تغيير. اإذا.

كي�ص. تغيير. �شرورة. يعني. فهذا. قدرة،. و�شع. اأعلى. ومع. الأر�ص. عن.

اأمرا. التغيير. الحالة.يكون. لم.يكن.ممتلئا..في.هذه. واإن. الفلتر،.حتى.

�شروريا.بناء.على.نوعية.الت�شاخات.المجمعة.

اأو. التنظيف. راأ�ص. في. ان�شداد. هناك. يكون. األ. ينبغي. الأثناء. تلك. .في. .

ما�شورة.ال�شفط.اأو.خرطوم.ال�شفط،.حتى.واإن.لم.يوؤدي.ذلك.اإلى.تفعيل.

مبين.تغيير.الفلتر.

(b .لإزالة.الن�شدادات.يمكن.حل.المقب�ص.قليال.من.الخرطوم

17 فتح الغطاء �سورة 

افتح.الغطاء.من.خالل.�شغط.ذراع.الغلق.في.اتجاه.ال�شهم. •

 18 �سورة 

(a ..اأغلق.كي�ص.الفلتر.من.خالل.ال�شحب.من.طرف.الغلق.واأخرجه

(b .اأن اإلى. التثبيت. مو�شع. في. النهاية. حتى. الجديد. الفلتر. كي�ص. اأدخل.

يثبت.ب�شكل.ملحوظ.

تنبيه:..!  

ا.
ً
ل.يمكن.غلق.الغطاء.اإل.عندما.يكون.كي�ص.الفلتر.مركب

فلتر حماية المحرك

تنبيه: ال يجوز ت�سغيل المكن�سة بدون فلتر حماية المحرك.!  

تنظيف فلتر حماية المحرك

ينبغي.تنظيف.فلتر.حماية.المحرك.على.فترات.منتظمة.من.خالل.تف�شه.

اأو.غ�شله!

�سورة *19 

• 17 افتح.غطاء.حجيرة.الأتربة..�شورة.

ال�شحب. • التثبيت.من.خالل. قم.بحل.فلتر.حماية.المحرك.من.موا�شع.

من.الأطراف.الجانبية.واأخرجه.في.اتجاه.ال�شهم.

قم.بتنظيف.فلتر.حماية.المحرك.من.خالل.نف�شه. •

وفي.حالة.الت�شاخ.ال�شديد.ينبغي.غ�شل.فلتر.حماية.المحرك. •

.بعد.ذلك.اترك.الفلتر.ليجف.لمدة.ل.تقل.عن.24.�شاعة.

.

بعد.التنظيف،.قم.بتركيب.فلتر.حماية.المحرك.في.الجهاز.وثبته.من. •

اأعلى..واأغلق.غطاء.حجيرة.الأتربة.

فلتر الطرد

يجب.تنظيف.فلتر.الطرد.مرة.واحدة.في.ال�شنة.اأو.ا�شتبداله.

)Ultra Air II ا�ستبدال فلتر الطرد ال�سحي الميكرو )الفلتر ال�سحي

�سورة *20 

افتح.الغطاء.الخلفي.. •

قم.بتحرير.مثبت.الفلتر.من.خالل.�شغط.طرف.الغلق.في.اتجاه.ال�شهم. •

الفلتر. • ا�شتبدل. بنف�شه.. وقم. الفلتر. مثبت. من. الفلتر*. اإ�شفنج. اأخرج.

�شمنا.في.عبوة.الفلتر.في.
ُ
ال�شحي.الميكرو.القديم.باآخر.جديد..)يكون.م

حالة.�شراء.اأكيا�ص.الفلتر.الأ�شلية(..

قم.بتركيب.اإ�شفنج.الفلتر.في.مثبت.الفلتر. .

قم.بتركيب.مثبت.الفلتر.في.الجهاز.وقم.بتثبيته. •

)Ultra Hepa الفلتر ال�سحي( Hepa تنظيف فلتر الطرد

فلتر.Hepa.م�شمم.بحيث.ل.ت�شطر.لتغييره.اإذا.تم.ا�شتخدام.الجهاز.ب�شكل.

مطابق.للتعليمات.في.الأغرا�ص.المنزلية.

لكي.تعمل.المكن�شة.بم�شتوى.قدرتها.المثالي.ينبغي.غ�شل.فلتر.Hepa.بعد.

مرور.�شنة.واحدة..كما.يتم.الحفاظ.على.فعالية.اأداء.الفلتر،.بغ�ص.النظر.

عن.احتمال.تغير.لون.ال�شطح.الخارجي.للفلتر.

�سورة *21 

افتح.الغطاء.الخلفي.. •

قم.بتحرير.فلتر.Hepa.من.خالل.�شغط.طرف.الغلق.في.اتجاه.ال�شهم. •

واأخرجه.من.الجهاز.

قم.بنف�ص.وحدة.الفلتر.واغ�شلها.تحت.الماء.الجاري.. •

دورة. في. الأطباق. غ�شالة. في. اختياري. ب�شكل. الوحدة. تنظيف. .يمكن. .

لفات. عدد. واأدنى. 30°م. ق�شوى. حرارة. درجة. عند. اقت�شادية. غ�شل.

للع�شر.

بقية. حماية. لغر�ص. غ�شل. كي�ص. في. الفلتر. وحدة.   ن�سيحة:..�شع.

الغ�شيل.

الأقل. • )على. تماما. اأن.يجف. بعد. الجهاز. Hepa.في. فلتر. تركيب. اأعد.

24.�شاعة(.وقم.بتاأمينه..

اأغلق.الغطاء.الخلفي. •

بعد.�شفط.جزيئات.الأتربة.الدقيقة.)على.�شبيل.المثال.الجب�ص،.الإ�شمنت،.

وخالفه(،.قم.بتنظيف.فلتر.حماية.المحرك.من.خالل.نف�شه،.وعند.اللزوم.

قم.با�شتبدال.فلتر.حماية.المحرك.وفلتر.الطرد.

*ح�شب.التجهيز
6

powerSensor* تقنية

تلك. تتكفل. ف�شوف. .،powerSensor بتقنية. مزودا. جهازك. كان. اإذا.

بم�شتوى. دائما. الجهاز. يعمل. باأن. بالكامل. اأوتوماتيكي. ب�شكل. التقنية.

الأ�شلية.يتم.�شمان. الأكيا�ص. ا�شتخدام. المثالي..وبال�شتراك.مع. القدرة.

خف�ص.تاآكل.كي�ص.الفلتر.اإلى.اأدنى.درجة.مع.زيادة.توفير.الطاقة.

من. لتفعيلها. حاجة. هناك. ولي�ص. دائما،. فعالة. .powerSensor تقنية.

قبل.الم�شتخدم.

تغيير الفلتر

تنبيه:.قم.باإيقاف.الجهاز.قبل.كل.تغيير.للفلتر!!  

ا�ستبدال كي�ص الفلتر

 16 �سورة 

(a .التنظيف.مرفوعة راأ�ص. الفلتر.بينما. اأ�شاء.با�شتمرار.مبين.تغيير. اإذا.

كي�ص. تغيير. �شرورة. يعني. فهذا. قدرة،. و�شع. اأعلى. ومع. الأر�ص. عن.

اأمرا. التغيير. الحالة.يكون. لم.يكن.ممتلئا..في.هذه. واإن. الفلتر،.حتى.

�شروريا.بناء.على.نوعية.الت�شاخات.المجمعة.

اأو. التنظيف. راأ�ص. في. ان�شداد. هناك. يكون. األ. ينبغي. الأثناء. تلك. .في. .

ما�شورة.ال�شفط.اأو.خرطوم.ال�شفط،.حتى.واإن.لم.يوؤدي.ذلك.اإلى.تفعيل.

مبين.تغيير.الفلتر.

(b .لإزالة.الن�شدادات.يمكن.حل.المقب�ص.قليال.من.الخرطوم

17 فتح الغطاء �سورة 

افتح.الغطاء.من.خالل.�شغط.ذراع.الغلق.في.اتجاه.ال�شهم. •

 18 �سورة 

(a ..اأغلق.كي�ص.الفلتر.من.خالل.ال�شحب.من.طرف.الغلق.واأخرجه

(b .اأن اإلى. التثبيت. مو�شع. في. النهاية. حتى. الجديد. الفلتر. كي�ص. اأدخل.

يثبت.ب�شكل.ملحوظ.

تنبيه:..!  

ا.
ً
ل.يمكن.غلق.الغطاء.اإل.عندما.يكون.كي�ص.الفلتر.مركب

فلتر حماية المحرك

تنبيه: ال يجوز ت�سغيل المكن�سة بدون فلتر حماية المحرك.!  

تنظيف فلتر حماية المحرك
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	 	عضوم	يف	ديدجلا	رتلفلا	سيك	لخدأ
	ءانثألا	كلت	يفو	.ظوحلم	لكشب	تبثي	نأ	ىلإ	،تيبثتلا
	يذلا	وحنلا	ىلع	ضعبلا	هضعب	عم	يوطم	رتلفلا	سيك	عد
	رتلفلا	سيك	ينث	وأ	يطب	مقت	الو	.ةوبعلا	نم	هب	هتجرخأ

	سيك	ضرعتي	الأ	ةاعارم	ىلع	ءاطغلا	قلغ	دنع	صرحاو
.راصحنالل	رتلفلا
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من. لتفعيلها. حاجة. هناك. ولي�ص. دائما،. فعالة. .powerSensor تقنية.

قبل.الم�شتخدم.

تغيير الفلتر

تنبيه:.قم.باإيقاف.الجهاز.قبل.كل.تغيير.للفلتر!!  

ا�ستبدال كي�ص الفلتر

 16 �سورة 

(a .التنظيف.مرفوعة راأ�ص. الفلتر.بينما. اأ�شاء.با�شتمرار.مبين.تغيير. اإذا.

كي�ص. تغيير. �شرورة. يعني. فهذا. قدرة،. و�شع. اأعلى. ومع. الأر�ص. عن.

اأمرا. التغيير. الحالة.يكون. لم.يكن.ممتلئا..في.هذه. واإن. الفلتر،.حتى.

�شروريا.بناء.على.نوعية.الت�شاخات.المجمعة.

اأو. التنظيف. راأ�ص. في. ان�شداد. هناك. يكون. األ. ينبغي. الأثناء. تلك. .في. .

ما�شورة.ال�شفط.اأو.خرطوم.ال�شفط،.حتى.واإن.لم.يوؤدي.ذلك.اإلى.تفعيل.

مبين.تغيير.الفلتر.

(b .لإزالة.الن�شدادات.يمكن.حل.المقب�ص.قليال.من.الخرطوم

17 فتح الغطاء �سورة 

افتح.الغطاء.من.خالل.�شغط.ذراع.الغلق.في.اتجاه.ال�شهم. •

 18 �سورة 

(a ..اأغلق.كي�ص.الفلتر.من.خالل.ال�شحب.من.طرف.الغلق.واأخرجه

(b .اأن اإلى. التثبيت. مو�شع. في. النهاية. حتى. الجديد. الفلتر. كي�ص. اأدخل.

يثبت.ب�شكل.ملحوظ.

تنبيه:..!  

ا.
ً
ل.يمكن.غلق.الغطاء.اإل.عندما.يكون.كي�ص.الفلتر.مركب

فلتر حماية المحرك

تنبيه: ال يجوز ت�سغيل المكن�سة بدون فلتر حماية المحرك.!  

تنظيف فلتر حماية المحرك

ينبغي.تنظيف.فلتر.حماية.المحرك.على.فترات.منتظمة.من.خالل.تف�شه.

اأو.غ�شله!

�سورة *19 

• 17 افتح.غطاء.حجيرة.الأتربة..�شورة.

ال�شحب. • التثبيت.من.خالل. قم.بحل.فلتر.حماية.المحرك.من.موا�شع.

من.الأطراف.الجانبية.واأخرجه.في.اتجاه.ال�شهم.

قم.بتنظيف.فلتر.حماية.المحرك.من.خالل.نف�شه. •

وفي.حالة.الت�شاخ.ال�شديد.ينبغي.غ�شل.فلتر.حماية.المحرك. •

.بعد.ذلك.اترك.الفلتر.ليجف.لمدة.ل.تقل.عن.24.�شاعة.

.

بعد.التنظيف،.قم.بتركيب.فلتر.حماية.المحرك.في.الجهاز.وثبته.من. •

اأعلى..واأغلق.غطاء.حجيرة.الأتربة.

فلتر الطرد

يجب.تنظيف.فلتر.الطرد.مرة.واحدة.في.ال�شنة.اأو.ا�شتبداله.

)Ultra Air II ا�ستبدال فلتر الطرد ال�سحي الميكرو )الفلتر ال�سحي

�سورة *20 
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قم.بتحرير.مثبت.الفلتر.من.خالل.�شغط.طرف.الغلق.في.اتجاه.ال�شهم. •

الفلتر. • ا�شتبدل. بنف�شه.. وقم. الفلتر. مثبت. من. الفلتر*. اإ�شفنج. اأخرج.

�شمنا.في.عبوة.الفلتر.في.
ُ
ال�شحي.الميكرو.القديم.باآخر.جديد..)يكون.م

حالة.�شراء.اأكيا�ص.الفلتر.الأ�شلية(..
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مطابق.للتعليمات.في.الأغرا�ص.المنزلية.

لكي.تعمل.المكن�شة.بم�شتوى.قدرتها.المثالي.ينبغي.غ�شل.فلتر.Hepa.بعد.

مرور.�شنة.واحدة..كما.يتم.الحفاظ.على.فعالية.اأداء.الفلتر،.بغ�ص.النظر.

عن.احتمال.تغير.لون.ال�شطح.الخارجي.للفلتر.
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واأخرجه.من.الجهاز.

قم.بنف�ص.وحدة.الفلتر.واغ�شلها.تحت.الماء.الجاري.. •

دورة. في. الأطباق. غ�شالة. في. اختياري. ب�شكل. الوحدة. تنظيف. .يمكن. .

لفات. عدد. واأدنى. 30°م. ق�شوى. حرارة. درجة. عند. اقت�شادية. غ�شل.

للع�شر.

بقية. حماية. لغر�ص. غ�شل. كي�ص. في. الفلتر. وحدة.   ن�سيحة:..�شع.

الغ�شيل.

الأقل. • )على. تماما. اأن.يجف. بعد. الجهاز. Hepa.في. فلتر. تركيب. اأعد.

24.�شاعة(.وقم.بتاأمينه..

اأغلق.الغطاء.الخلفي. •

بعد.�شفط.جزيئات.الأتربة.الدقيقة.)على.�شبيل.المثال.الجب�ص،.الإ�شمنت،.

وخالفه(،.قم.بتنظيف.فلتر.حماية.المحرك.من.خالل.نف�شه،.وعند.اللزوم.

قم.با�شتبدال.فلتر.حماية.المحرك.وفلتر.الطرد.

*ح�شب.التجهيز 6

powerSensor* تقنية

تلك. تتكفل. ف�شوف. .،powerSensor بتقنية. مزودا. جهازك. كان. اإذا.

بم�شتوى. دائما. الجهاز. يعمل. باأن. بالكامل. اأوتوماتيكي. ب�شكل. التقنية.

الأ�شلية.يتم.�شمان. الأكيا�ص. ا�شتخدام. المثالي..وبال�شتراك.مع. القدرة.

خف�ص.تاآكل.كي�ص.الفلتر.اإلى.اأدنى.درجة.مع.زيادة.توفير.الطاقة.

من. لتفعيلها. حاجة. هناك. ولي�ص. دائما،. فعالة. .powerSensor تقنية.

قبل.الم�شتخدم.

تغيير الفلتر

تنبيه:.قم.باإيقاف.الجهاز.قبل.كل.تغيير.للفلتر!!  

ا�ستبدال كي�ص الفلتر

 16 �سورة 

(a .التنظيف.مرفوعة راأ�ص. الفلتر.بينما. اأ�شاء.با�شتمرار.مبين.تغيير. اإذا.

كي�ص. تغيير. �شرورة. يعني. فهذا. قدرة،. و�شع. اأعلى. ومع. الأر�ص. عن.

اأمرا. التغيير. الحالة.يكون. لم.يكن.ممتلئا..في.هذه. واإن. الفلتر،.حتى.

�شروريا.بناء.على.نوعية.الت�شاخات.المجمعة.

اأو. التنظيف. راأ�ص. في. ان�شداد. هناك. يكون. األ. ينبغي. الأثناء. تلك. .في. .

ما�شورة.ال�شفط.اأو.خرطوم.ال�شفط،.حتى.واإن.لم.يوؤدي.ذلك.اإلى.تفعيل.

مبين.تغيير.الفلتر.

(b .لإزالة.الن�شدادات.يمكن.حل.المقب�ص.قليال.من.الخرطوم

17 فتح الغطاء �سورة 

افتح.الغطاء.من.خالل.�شغط.ذراع.الغلق.في.اتجاه.ال�شهم. •

 18 �سورة 

(a ..اأغلق.كي�ص.الفلتر.من.خالل.ال�شحب.من.طرف.الغلق.واأخرجه

(b .اأن اإلى. التثبيت. مو�شع. في. النهاية. حتى. الجديد. الفلتر. كي�ص. اأدخل.

يثبت.ب�شكل.ملحوظ.

تنبيه:..!  

ا.
ً
ل.يمكن.غلق.الغطاء.اإل.عندما.يكون.كي�ص.الفلتر.مركب

فلتر حماية المحرك

تنبيه: ال يجوز ت�سغيل المكن�سة بدون فلتر حماية المحرك.!  

تنظيف فلتر حماية المحرك

ينبغي.تنظيف.فلتر.حماية.المحرك.على.فترات.منتظمة.من.خالل.تف�شه.

اأو.غ�شله!

�سورة *19 

• 17 افتح.غطاء.حجيرة.الأتربة..�شورة.

ال�شحب. • التثبيت.من.خالل. قم.بحل.فلتر.حماية.المحرك.من.موا�شع.

من.الأطراف.الجانبية.واأخرجه.في.اتجاه.ال�شهم.

قم.بتنظيف.فلتر.حماية.المحرك.من.خالل.نف�شه. •

وفي.حالة.الت�شاخ.ال�شديد.ينبغي.غ�شل.فلتر.حماية.المحرك. •

.بعد.ذلك.اترك.الفلتر.ليجف.لمدة.ل.تقل.عن.24.�شاعة.

.

بعد.التنظيف،.قم.بتركيب.فلتر.حماية.المحرك.في.الجهاز.وثبته.من. •

اأعلى..واأغلق.غطاء.حجيرة.الأتربة.

فلتر الطرد

يجب.تنظيف.فلتر.الطرد.مرة.واحدة.في.ال�شنة.اأو.ا�شتبداله.

)Ultra Air II ا�ستبدال فلتر الطرد ال�سحي الميكرو )الفلتر ال�سحي
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الفلتر. • ا�شتبدل. بنف�شه.. وقم. الفلتر. مثبت. من. الفلتر*. اإ�شفنج. اأخرج.

�شمنا.في.عبوة.الفلتر.في.
ُ
ال�شحي.الميكرو.القديم.باآخر.جديد..)يكون.م
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لكي.تعمل.المكن�شة.بم�شتوى.قدرتها.المثالي.ينبغي.غ�شل.فلتر.Hepa.بعد.
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يجب.تنظيف.فلتر.الطرد.مرة.واحدة.في.ال�شنة.اأو.ا�شتبداله.

)Ultra Air II ا�ستبدال فلتر الطرد ال�سحي الميكرو )الفلتر ال�سحي

�سورة *20 

افتح.الغطاء.الخلفي.. •

قم.بتحرير.مثبت.الفلتر.من.خالل.�شغط.طرف.الغلق.في.اتجاه.ال�شهم. •

الفلتر. • ا�شتبدل. بنف�شه.. وقم. الفلتر. مثبت. من. الفلتر*. اإ�شفنج. اأخرج.

�شمنا.في.عبوة.الفلتر.في.
ُ
ال�شحي.الميكرو.القديم.باآخر.جديد..)يكون.م
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مطابق.للتعليمات.في.الأغرا�ص.المنزلية.

لكي.تعمل.المكن�شة.بم�شتوى.قدرتها.المثالي.ينبغي.غ�شل.فلتر.Hepa.بعد.

مرور.�شنة.واحدة..كما.يتم.الحفاظ.على.فعالية.اأداء.الفلتر،.بغ�ص.النظر.

عن.احتمال.تغير.لون.ال�شطح.الخارجي.للفلتر.

�سورة *21 

افتح.الغطاء.الخلفي.. •

قم.بتحرير.فلتر.Hepa.من.خالل.�شغط.طرف.الغلق.في.اتجاه.ال�شهم. •

واأخرجه.من.الجهاز.

قم.بنف�ص.وحدة.الفلتر.واغ�شلها.تحت.الماء.الجاري.. •

دورة. في. الأطباق. غ�شالة. في. اختياري. ب�شكل. الوحدة. تنظيف. .يمكن. .

لفات. عدد. واأدنى. 30°م. ق�شوى. حرارة. درجة. عند. اقت�شادية. غ�شل.

للع�شر.

بقية. حماية. لغر�ص. غ�شل. كي�ص. في. الفلتر. وحدة.   ن�سيحة:..�شع.

الغ�شيل.

الأقل. • )على. تماما. اأن.يجف. بعد. الجهاز. Hepa.في. فلتر. تركيب. اأعد.

24.�شاعة(.وقم.بتاأمينه..

اأغلق.الغطاء.الخلفي. •

بعد.�شفط.جزيئات.الأتربة.الدقيقة.)على.�شبيل.المثال.الجب�ص،.الإ�شمنت،.

وخالفه(،.قم.بتنظيف.فلتر.حماية.المحرك.من.خالل.نف�شه،.وعند.اللزوم.

قم.با�شتبدال.فلتر.حماية.المحرك.وفلتر.الطرد.

*ح�شب.التجهيز
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Filterschaum reinigen 

Ist Ihr Gerät mit einem Filterrahmen mit Filterschaum ausgestattet, sollte der Filterschaum in 
regelmäßigen Abständen durch Ausklopfen bzw. Auswaschen gereinigt werden! 

 

 إسفنج الترشيحتنظيف 

 ينبغي تنظيف إسفنج الترشيح على فترات منتظمة وذلك من خالل نفضه!فبه إسفنج ترشيح، فلتر  إذا كان جهازك مزودًا بإطار
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powerSensor* تقنية

تلك. تتكفل. ف�شوف. .،powerSensor بتقنية. مزودا. جهازك. كان. اإذا.

بم�شتوى. دائما. الجهاز. يعمل. باأن. بالكامل. اأوتوماتيكي. ب�شكل. التقنية.

الأ�شلية.يتم.�شمان. الأكيا�ص. ا�شتخدام. المثالي..وبال�شتراك.مع. القدرة.

خف�ص.تاآكل.كي�ص.الفلتر.اإلى.اأدنى.درجة.مع.زيادة.توفير.الطاقة.

من. لتفعيلها. حاجة. هناك. ولي�ص. دائما،. فعالة. .powerSensor تقنية.

قبل.الم�شتخدم.

تغيير الفلتر

تنبيه:.قم.باإيقاف.الجهاز.قبل.كل.تغيير.للفلتر!!  

ا�ستبدال كي�ص الفلتر

 16 �سورة 

(a .التنظيف.مرفوعة راأ�ص. الفلتر.بينما. اأ�شاء.با�شتمرار.مبين.تغيير. اإذا.

كي�ص. تغيير. �شرورة. يعني. فهذا. قدرة،. و�شع. اأعلى. ومع. الأر�ص. عن.

اأمرا. التغيير. الحالة.يكون. لم.يكن.ممتلئا..في.هذه. واإن. الفلتر،.حتى.

�شروريا.بناء.على.نوعية.الت�شاخات.المجمعة.

اأو. التنظيف. راأ�ص. في. ان�شداد. هناك. يكون. األ. ينبغي. الأثناء. تلك. .في. .

ما�شورة.ال�شفط.اأو.خرطوم.ال�شفط،.حتى.واإن.لم.يوؤدي.ذلك.اإلى.تفعيل.

مبين.تغيير.الفلتر.

(b .لإزالة.الن�شدادات.يمكن.حل.المقب�ص.قليال.من.الخرطوم

17 فتح الغطاء �سورة 

افتح.الغطاء.من.خالل.�شغط.ذراع.الغلق.في.اتجاه.ال�شهم. •

 18 �سورة 

(a ..اأغلق.كي�ص.الفلتر.من.خالل.ال�شحب.من.طرف.الغلق.واأخرجه

(b .اأن اإلى. التثبيت. مو�شع. في. النهاية. حتى. الجديد. الفلتر. كي�ص. اأدخل.

يثبت.ب�شكل.ملحوظ.

تنبيه:..!  

ا.
ً
ل.يمكن.غلق.الغطاء.اإل.عندما.يكون.كي�ص.الفلتر.مركب

فلتر حماية المحرك

تنبيه: ال يجوز ت�سغيل المكن�سة بدون فلتر حماية المحرك.!  

تنظيف فلتر حماية المحرك

ينبغي.تنظيف.فلتر.حماية.المحرك.على.فترات.منتظمة.من.خالل.تف�شه.

اأو.غ�شله!

�سورة *19 

• 17 افتح.غطاء.حجيرة.الأتربة..�شورة.

ال�شحب. • التثبيت.من.خالل. قم.بحل.فلتر.حماية.المحرك.من.موا�شع.

من.الأطراف.الجانبية.واأخرجه.في.اتجاه.ال�شهم.

قم.بتنظيف.فلتر.حماية.المحرك.من.خالل.نف�شه. •

وفي.حالة.الت�شاخ.ال�شديد.ينبغي.غ�شل.فلتر.حماية.المحرك. •

.بعد.ذلك.اترك.الفلتر.ليجف.لمدة.ل.تقل.عن.24.�شاعة.

.

بعد.التنظيف،.قم.بتركيب.فلتر.حماية.المحرك.في.الجهاز.وثبته.من. •

اأعلى..واأغلق.غطاء.حجيرة.الأتربة.
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)Ultra Air II ا�ستبدال فلتر الطرد ال�سحي الميكرو )الفلتر ال�سحي
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كي�ص. تغيير. �شرورة. يعني. فهذا. قدرة،. و�شع. اأعلى. ومع. الأر�ص. عن.

اأمرا. التغيير. الحالة.يكون. لم.يكن.ممتلئا..في.هذه. واإن. الفلتر،.حتى.

�شروريا.بناء.على.نوعية.الت�شاخات.المجمعة.

اأو. التنظيف. راأ�ص. في. ان�شداد. هناك. يكون. األ. ينبغي. الأثناء. تلك. .في. .

ما�شورة.ال�شفط.اأو.خرطوم.ال�شفط،.حتى.واإن.لم.يوؤدي.ذلك.اإلى.تفعيل.

مبين.تغيير.الفلتر.

(b .لإزالة.الن�شدادات.يمكن.حل.المقب�ص.قليال.من.الخرطوم

17 فتح الغطاء �سورة 

افتح.الغطاء.من.خالل.�شغط.ذراع.الغلق.في.اتجاه.ال�شهم. •

 18 �سورة 

(a ..اأغلق.كي�ص.الفلتر.من.خالل.ال�شحب.من.طرف.الغلق.واأخرجه

(b .اأن اإلى. التثبيت. مو�شع. في. النهاية. حتى. الجديد. الفلتر. كي�ص. اأدخل.

يثبت.ب�شكل.ملحوظ.

تنبيه:..!  

ا.
ً
ل.يمكن.غلق.الغطاء.اإل.عندما.يكون.كي�ص.الفلتر.مركب

فلتر حماية المحرك

تنبيه: ال يجوز ت�سغيل المكن�سة بدون فلتر حماية المحرك.!  

تنظيف فلتر حماية المحرك

ينبغي.تنظيف.فلتر.حماية.المحرك.على.فترات.منتظمة.من.خالل.تف�شه.

اأو.غ�شله!

�سورة *19 

• 17 افتح.غطاء.حجيرة.الأتربة..�شورة.

ال�شحب. • التثبيت.من.خالل. قم.بحل.فلتر.حماية.المحرك.من.موا�شع.

من.الأطراف.الجانبية.واأخرجه.في.اتجاه.ال�شهم.

قم.بتنظيف.فلتر.حماية.المحرك.من.خالل.نف�شه. •

وفي.حالة.الت�شاخ.ال�شديد.ينبغي.غ�شل.فلتر.حماية.المحرك. •

.بعد.ذلك.اترك.الفلتر.ليجف.لمدة.ل.تقل.عن.24.�شاعة.

.

بعد.التنظيف،.قم.بتركيب.فلتر.حماية.المحرك.في.الجهاز.وثبته.من. •

اأعلى..واأغلق.غطاء.حجيرة.الأتربة.

فلتر الطرد

يجب.تنظيف.فلتر.الطرد.مرة.واحدة.في.ال�شنة.اأو.ا�شتبداله.

)Ultra Air II ا�ستبدال فلتر الطرد ال�سحي الميكرو )الفلتر ال�سحي

�سورة *20 

افتح.الغطاء.الخلفي.. •

قم.بتحرير.مثبت.الفلتر.من.خالل.�شغط.طرف.الغلق.في.اتجاه.ال�شهم. •

الفلتر. • ا�شتبدل. بنف�شه.. وقم. الفلتر. مثبت. من. الفلتر*. اإ�شفنج. اأخرج.

�شمنا.في.عبوة.الفلتر.في.
ُ
ال�شحي.الميكرو.القديم.باآخر.جديد..)يكون.م

حالة.�شراء.اأكيا�ص.الفلتر.الأ�شلية(..

قم.بتركيب.اإ�شفنج.الفلتر.في.مثبت.الفلتر. .

قم.بتركيب.مثبت.الفلتر.في.الجهاز.وقم.بتثبيته. •

)Ultra Hepa الفلتر ال�سحي( Hepa تنظيف فلتر الطرد

فلتر.Hepa.م�شمم.بحيث.ل.ت�شطر.لتغييره.اإذا.تم.ا�شتخدام.الجهاز.ب�شكل.

مطابق.للتعليمات.في.الأغرا�ص.المنزلية.

لكي.تعمل.المكن�شة.بم�شتوى.قدرتها.المثالي.ينبغي.غ�شل.فلتر.Hepa.بعد.

مرور.�شنة.واحدة..كما.يتم.الحفاظ.على.فعالية.اأداء.الفلتر،.بغ�ص.النظر.

عن.احتمال.تغير.لون.ال�شطح.الخارجي.للفلتر.

�سورة *21 

افتح.الغطاء.الخلفي.. •

قم.بتحرير.فلتر.Hepa.من.خالل.�شغط.طرف.الغلق.في.اتجاه.ال�شهم. •

واأخرجه.من.الجهاز.

قم.بنف�ص.وحدة.الفلتر.واغ�شلها.تحت.الماء.الجاري.. •

دورة. في. الأطباق. غ�شالة. في. اختياري. ب�شكل. الوحدة. تنظيف. .يمكن. .

لفات. عدد. واأدنى. 30°م. ق�شوى. حرارة. درجة. عند. اقت�شادية. غ�شل.

للع�شر.

بقية. حماية. لغر�ص. غ�شل. كي�ص. في. الفلتر. وحدة.   ن�سيحة:..�شع.

الغ�شيل.

الأقل. • )على. تماما. اأن.يجف. بعد. الجهاز. Hepa.في. فلتر. تركيب. اأعد.

24.�شاعة(.وقم.بتاأمينه..

اأغلق.الغطاء.الخلفي. •

بعد.�شفط.جزيئات.الأتربة.الدقيقة.)على.�شبيل.المثال.الجب�ص،.الإ�شمنت،.

وخالفه(،.قم.بتنظيف.فلتر.حماية.المحرك.من.خالل.نف�شه،.وعند.اللزوم.

قم.با�شتبدال.فلتر.حماية.المحرك.وفلتر.الطرد.

*ح�شب.التجهيز



174

ي�شعدنا.اأنك.قد.وقع.اختيارك.على.مكن�شة.ماركة.Siemens.من.�شل�شلة.

.Q8.0.الطرازات

يتناول.دليل.ال�شتخدام.هذا.�شرح.موديالت.مختلفة.من.�شل�شلة.الطرازات.

Q8.0..لذلك.من.الوارد.األ.تنطبق.بع�ص.التجهيزات.والوظائف.الم�شروحة.

الملحقات. ا�شتخدام. على. القت�شار. عليك. ويتعين. مكن�شتك.. موديل. على.

ا.
ً
تطويرها.خ�شي�ش تم. قد. اإنها. Siemens.حيث. من. الأ�شلية. التكميلية.

لمكن�شتك.لتحقيق.اأف�شل.نتيجة.تنظيف.ممكنة.

ل�شخ�ص. المكن�شة. ت�شليم. حالة. وفي. ال�شتخدام.. بدليل. الحتفاظ. يرجى.

اآخر.يرجى.اإعطاوؤه.دليل.ال�شتخدام.معها.

يرجى فرد �سفحات ال�سور!

و�سف الجهاز

الراأ�ص.المتحولة.لتنظيف.الأر�شيات*.)�شكل.راأ�ص.التنظيف.يمكن.اأن. 1

يختلف.عن.ال�شورة.مع.نف�ص.طريقة.العمل(

راأ�ص.تنظيف.الأر�شيات.ال�شلبة* 2

الفر�شاة.التوربو.®TURBO-UNIVERSAL.لالأر�شيات* 3

الما�شورة.التل�شكوبية.المزودة.بطوق.انزلقي.)وو�شلة.تثبيت(* 4

الما�شورة.التل�شكوبية.المزودة.بزر.انزلقي.)وو�شلة.تثبيت(* 5

راأ�ص.تنظيف.ال�شقوق 6

حامل.الملحقات.التكميلية 7

راأ�ص.تنظيف.المفرو�شات. 8

فر�شاة.تنظيف.الأثاث.)للتركيب.على.راأ�ص.تنظيف.المفرو�شات(* 9

خرطوم.ال�شفط 10

مقب�ص.الخرطوم 11

مبين.تغيير.الفلتر 12

منظم.القدرة.الدوار.ومفتاح.الت�شغيل/الإيقاف 13

فلتر.الطرد 14

مثبت.الخرطوم 15

كابل.الكهرباء 16

الغطاء.الخلفي 17

مقب�ص.الحمل. 18

غطاء.حجيرة.الأتربة 19

ال�شنادة.)على.الجانب.ال�شفلي.للجهاز( 20

كي�ص.الفلتر 21

فلتر.حماية.المحرك* 22

قطع الغيار والملحقات التكميلية الخا�سة

عبوة الفلتر البديل   A
GXXL (VZ41AFGXXL).طراز.الفلتر .

GXXLplus (VZ4GXXLP2).لتحقيق.اأف�شل.كفاءة.اأداء.مع.الطراز .

4.كي�ص.فلتر.بقفل المحتوى:.. .

1.فلتر.�شحي.ميكرو . .

.من.خالل.ا�شتخدام.الأكيا�ص.الأ�شلية.ت�شمن.اأن.يعمل.جهازك.دائما. .

بم�شتوى.القدرة.المثالي.

-.قدرة.تنظيف.عالية. .

-.تنفية.ونظافة.ممتازة .

-.عمر.اأطول.ن�شبيا.للجهاز .

-.ثبات.عال.ومقاومة.للتمزق .

-.مدة.ا�شتخدام.اأطول.بما.ي�شل.اإلى.%50 .

http://www.dust-bag-siemens.com .

VZ46001 للمفرو�سات TURBO-UNIVERSAL® الفر�ساة التربو  B
ال�شيارات. والمراتب.ومقاعد. الأثاث. .تقوم.بكن�ص.وتنظيف.مفرو�شات.

.

وخالفه.في.دورة.عمل.واحدة..منا�شبة.تماما.ل�شفط.�شعر.الحيوانات..

ويتم.ت�شغيل.بكرة.الفر�شاة.بوا�شطة.تيار.ال�شفط.الناتج.من.المكن�شة.

ل.تحتاج.لو�شلة.كهربائية.خا�شة. .

VZ102TBB للأر�سيات TURBO-UNIVERSAL® الفر�ساة التوربو  C
اأي.نوع.من. اأو. الوبر. والموكيت.ق�شير. ال�شجاد. بكن�ص.وتنظيف. .تقوم. .

الأر�شيات.في.دورة.عمل.واحدة..منا�شبة.تماما.ل�شفط.�شعر.الحيوانات..

ويتم.ت�شغيل.بكرة.الفر�شاة.بوا�شطة.تيار.ال�شفط.الناتج.من.المكن�شة.

ل.تحتاج.لو�شلة.كهربائية.خا�شة. .

VZ123HD راأ�ص تنظيف االأر�سيات ال�سلبة  D
لتنظيف.الأر�شيات.المل�شاء. .

)الباركيه،.البالط،.التيراكوتا،...( .

مع.فر�شاة.ذات.�شعر.طبيعي.في.غاية.النعومة .

VZ124HD راأ�ص تنظيف االأر�سيات ال�سلبة  E
راأ�ص.تنظيف.مبتكرة.ناعمة.وم�شتديرة.لالأر�شيات.ال�شلبة:. .

2.فر�شاة.دوارة.من.ال�شعر.الطبيعي.. .

ل.يوجد.دفع.م�شبق.لالت�شاخات.الخ�شنة. .

قبل اال�ستخدام الأول مرة

 1 �سورة 

قم.بتركيب.المقب�ص.على.خرطوم.ال�شفط.وقم.بتثبيته. •

الت�سغيل

 2 �سورة 

(a .قم.بتثبيت.فوهة.خرطوم.ال�شفط.في.فتحة.ال�شفط.بالغطاء

(b .عند.فك.خرطوم.ال�شفط.ا�شغط.طرفي.التثبيت.معا.وا�شحب.الخرطوم

للخارج.

 3 �سورة 

اأدخل.المقب�ص.في.الما�شورة.التل�شكوبية.حتى.يثبت.. •

لحل.الو�شلة،.ا�شغط.على.حلقة.التحرير.وا�شحب.الما�شورة.التل�شكوبية. •

للخارج.

ar  

*ح�شب.التجهيز
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 4 �سورة 

تنظيف. • راأ�ص. عنق. في. تثبت. حتى. التل�شكوبية. الما�شورة. حرك.

الأر�شيات.

لحل.الو�شلة،.ا�شغط.على.حلقة.التحرير.وا�شحب.الما�شورة.التل�شكوبية. •

للخارج.

 5* �سورة 

بتحرير. • قم. ال�شهم. اتجاه. في. النزلقي. الزر/الطوق. من.خالل.جذب.

الما�شورة.التل�شكوبية.وا�شبط.الطول.المرغوب.

 6 �سورة 

(a .قم.بتركيب.حامل.الملحقات.التكميلية.على.الما�شورة.التل�شكوبية.في

الو�شع.المرغوب..

(b .تنظيف راأ�ص. على. الأثاث. تنظيف. فر�شاة. وتثبيت. بتركيب. قم.

المفرو�شات.

(c .وراأ�ص الأثاث. تنظيف. فر�شاة. مع. المفرو�شات. تنظيف. راأ�ص. اأدخل.

تنظيف.ال�شقوق.من.اأعلى.اأو.من.اأ�شفل.في.حامل.الملحقات.التكميلية.

مع.ال�شغط.قلياًل.

 7 �سورة 

اإلى. • ي�شل. حتى. للخارج. واجذبه. القاب�ص،. من. الكهرباء. كابل. اأم�شك.

الطول.المرغوب،.ثم.�شع.القاب�ص.الكهربائي.في.المقب�ص.

ا�سحب كابل الكهرباء بالكامل للخارج في حالة الت�سغيل !  

لمدة تزيد على 30 دقيقة.

خطر ال�سخونة المفرطة وحدوث اأ�سرار.< =

8 الت�سغيل/االإيقاف �سورة 

قم.بت�شغيل.اأو.اإيقاف.المكن�شة.بال�شغط.على.المنظم.الدوار. •

9 �سبط قوة ال�سفط �سورة 

من.خالل.اإدارة.المنظم.الدوار.يمكن.�شبط.قوة.ال�شفط.المرغوبة.ب�شال�شة.

.لتنظيف.ال�شتائر.والمن�شوجات.الح�شا�شة .- حد.اأدنى.

.لتنظيف.فر�ص.الأثاث.والو�شادات .- .

حالة. في. اليومي. وللتنظيف. الح�شا�ص. ال�شجاد. .لتنظيف. .- .

الت�شاخات.الب�شيطة

.لتنظيف.الأر�شيات.الم�شمتة .- .

�شديد. والموكيت. وال�شجاد. ال�شلبة. الأر�شيات. .لتنظيف. .- حد.اأق�شى.

الت�شاخ

ال�سفط

تنبيه:!  

لطبيعة. ا.
ً
تبع ما. بدرجٍة. للتاآكل. الأر�شيات. تنظيف. روؤو�ص. .تتعر�ص. .

يتعين.عليك. لذا. الحجري(.. اأو. الخ�شن. البالط. )مثال. ال�شلبة. الأر�شية.

فح�ص.القاعدة.المتحركة.لراأ�ص.التنظيف.على.فترات.منتظمة..القواعد.

تت�شبب.في.حدوث. اأن. يمكن. التنظيف. لراأ�ص. الحواف. المتاآكلة.حادة.

الأر�شيات. اأو. الباركيه. مثل. الح�شا�شة،. ال�شلبة. بالأر�شيات. اأ�شرار.

الم�شمع..ول.تتحمل.الجهة.ال�شانعة.اأية.م�شوؤولية.عن.الأ�شرار.التي.قد.

تنتج.عن.ا�شتخدام.راأ�ص.متاآكلة.لتنظيف.الأر�شيات.

 10 �سورة 

�شبط.الراأ�ص.المتحولة.لتنظيف.الأر�شيات:

� .>= ال�شجاد.والموكيت..

� .>= الأر�شية.ال�شلبة/الباركيه..

�سورة *11 التنظيف با�ستخدام الملحقات التكميلية االإ�سافية

قم.بتركيب.روؤو�ص.التنظيف.ح�شب.الحاجة.اإما.في.ما�شورة.ال�شفط.اأو.في.

المقب�ص:

(a .راأ�ص.تنظيف.ال�شقوق.لغر�ص.تنظيف.ال�شقوق.والأركان.وخالفه

(b .وال�شتائر الأثاث. فر�ص. تنظيف. لغر�ص. المفرو�شات. تنظيف. راأ�ص.

وخالفه

(c .الأثاث تنظيف. فر�شاة. عليها. ب. ركَّ ُ
وم المفرو�شات. تنظيف. راأ�ص.

لتنظيف.اإطارات.النوافذ.و.خزانات.المالب�ص.والقطاعات.وخالفه.

تنظيف. • وراأ�ص. ال�شقوق. تنظيف. راأ�ص. تركيب. اأعد. ال�شتخدام،. بعد.

المفرو�شات.في.حامل.الملحقات.التكميلية.

(d راأ�ص.تنظيف.الأر�شيات.ال�شلبة

لتنظيف.الأر�شيات.ال�شلبة. .

)البالط،.الباركيه.وخالفه(. .

تنظيف. • راأ�ص. عنق. في. تثبت. حتى. التل�شكوبية. الما�شورة. حرك.

الأر�شيات.ال�شلبة.

لحل.الو�شلة،.ا�شغط.على.حلقة.التحرير.وا�شحب.الما�شورة.التل�شكوبية. •

للخارج.

 12 �سورة 

مثبت. • ا�شتعمال. يمكنك. ق�شيرة،. لفترات. التنظيف. عن. التوقف. عند.

الخرطوم.بموؤخرة.الجهاز..

بعد.اإيقاف.الجهاز.اأدخل.الخطاف.الموجود.براأ�ص.تنظيف.الأر�شيات. •

في.التجويف.الموجود.بموؤخرة.الجهاز.

 13 �سورة 

للتغلب.على.العوائق،.مثال.ال�شاللم،.يمكن.نقل.الجهاز.من.المقب�ص.اأي�شا.

بعد االنتهاء من العمل

 14 �سورة 

انزع.القاب�ص.الكهربائي.. •

ا�شحب.كابل.الكهرباء.قلياًل.ثم.اتركه.)فيتم.لف.الكابل.اأوتوماتيكيا(. •

 15 �سورة 

لغر�ص.�شند/نقل.الجهاز.يمكنك.ا�شتخدام.ال�شنادة.الموجودة.بالجانب. •

ال�شفلي.للجهاز.

براأ�ص. • الموجود. الخطاف. واأدخل. قائمة.. و�شعية. في. الجهاز. �شع.

تنظيف.الأر�شيات.في.التجويف.الموجود.بالجانب.ال�شفلي.للجهاز.

*ح�شب.التجهيز
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ي�شعدنا.اأنك.قد.وقع.اختيارك.على.مكن�شة.ماركة.Siemens.من.�شل�شلة.

.Q8.0.الطرازات

يتناول.دليل.ال�شتخدام.هذا.�شرح.موديالت.مختلفة.من.�شل�شلة.الطرازات.

Q8.0..لذلك.من.الوارد.األ.تنطبق.بع�ص.التجهيزات.والوظائف.الم�شروحة.

الملحقات. ا�شتخدام. على. القت�شار. عليك. ويتعين. مكن�شتك.. موديل. على.

ا.
ً
تطويرها.خ�شي�ش تم. قد. اإنها. Siemens.حيث. من. الأ�شلية. التكميلية.

لمكن�شتك.لتحقيق.اأف�شل.نتيجة.تنظيف.ممكنة.

ل�شخ�ص. المكن�شة. ت�شليم. حالة. وفي. ال�شتخدام.. بدليل. الحتفاظ. يرجى.

اآخر.يرجى.اإعطاوؤه.دليل.ال�شتخدام.معها.

يرجى فرد �سفحات ال�سور!

و�سف الجهاز

الراأ�ص.المتحولة.لتنظيف.الأر�شيات*.)�شكل.راأ�ص.التنظيف.يمكن.اأن. 1

يختلف.عن.ال�شورة.مع.نف�ص.طريقة.العمل(

راأ�ص.تنظيف.الأر�شيات.ال�شلبة* 2

الفر�شاة.التوربو.®TURBO-UNIVERSAL.لالأر�شيات* 3

الما�شورة.التل�شكوبية.المزودة.بطوق.انزلقي.)وو�شلة.تثبيت(* 4

الما�شورة.التل�شكوبية.المزودة.بزر.انزلقي.)وو�شلة.تثبيت(* 5

راأ�ص.تنظيف.ال�شقوق 6

حامل.الملحقات.التكميلية 7

راأ�ص.تنظيف.المفرو�شات. 8

فر�شاة.تنظيف.الأثاث.)للتركيب.على.راأ�ص.تنظيف.المفرو�شات(* 9

خرطوم.ال�شفط 10

مقب�ص.الخرطوم 11

مبين.تغيير.الفلتر 12

منظم.القدرة.الدوار.ومفتاح.الت�شغيل/الإيقاف 13

فلتر.الطرد 14

مثبت.الخرطوم 15

كابل.الكهرباء 16

الغطاء.الخلفي 17

مقب�ص.الحمل. 18

غطاء.حجيرة.الأتربة 19

ال�شنادة.)على.الجانب.ال�شفلي.للجهاز( 20

كي�ص.الفلتر 21

فلتر.حماية.المحرك* 22

قطع الغيار والملحقات التكميلية الخا�سة

عبوة الفلتر البديل   A
GXXL (VZ41AFGXXL).طراز.الفلتر .

GXXLplus (VZ4GXXLP2).لتحقيق.اأف�شل.كفاءة.اأداء.مع.الطراز .

4.كي�ص.فلتر.بقفل المحتوى:.. .

1.فلتر.�شحي.ميكرو . .

.من.خالل.ا�شتخدام.الأكيا�ص.الأ�شلية.ت�شمن.اأن.يعمل.جهازك.دائما. .

بم�شتوى.القدرة.المثالي.

-.قدرة.تنظيف.عالية. .

-.تنفية.ونظافة.ممتازة .

-.عمر.اأطول.ن�شبيا.للجهاز .

-.ثبات.عال.ومقاومة.للتمزق .

-.مدة.ا�شتخدام.اأطول.بما.ي�شل.اإلى.%50 .

http://www.dust-bag-siemens.com .

VZ46001 للمفرو�سات TURBO-UNIVERSAL® الفر�ساة التربو  B
ال�شيارات. والمراتب.ومقاعد. الأثاث. .تقوم.بكن�ص.وتنظيف.مفرو�شات.

.

وخالفه.في.دورة.عمل.واحدة..منا�شبة.تماما.ل�شفط.�شعر.الحيوانات..

ويتم.ت�شغيل.بكرة.الفر�شاة.بوا�شطة.تيار.ال�شفط.الناتج.من.المكن�شة.

ل.تحتاج.لو�شلة.كهربائية.خا�شة. .

VZ102TBB للأر�سيات TURBO-UNIVERSAL® الفر�ساة التوربو  C
اأي.نوع.من. اأو. الوبر. والموكيت.ق�شير. ال�شجاد. بكن�ص.وتنظيف. .تقوم. .

الأر�شيات.في.دورة.عمل.واحدة..منا�شبة.تماما.ل�شفط.�شعر.الحيوانات..

ويتم.ت�شغيل.بكرة.الفر�شاة.بوا�شطة.تيار.ال�شفط.الناتج.من.المكن�شة.

ل.تحتاج.لو�شلة.كهربائية.خا�شة. .

VZ123HD راأ�ص تنظيف االأر�سيات ال�سلبة  D
لتنظيف.الأر�شيات.المل�شاء. .

)الباركيه،.البالط،.التيراكوتا،...( .

مع.فر�شاة.ذات.�شعر.طبيعي.في.غاية.النعومة .

VZ124HD راأ�ص تنظيف االأر�سيات ال�سلبة  E
راأ�ص.تنظيف.مبتكرة.ناعمة.وم�شتديرة.لالأر�شيات.ال�شلبة:. .

2.فر�شاة.دوارة.من.ال�شعر.الطبيعي.. .

ل.يوجد.دفع.م�شبق.لالت�شاخات.الخ�شنة. .

قبل اال�ستخدام الأول مرة

 1 �سورة 

قم.بتركيب.المقب�ص.على.خرطوم.ال�شفط.وقم.بتثبيته. •

الت�سغيل

 2 �سورة 

(a .قم.بتثبيت.فوهة.خرطوم.ال�شفط.في.فتحة.ال�شفط.بالغطاء

(b .عند.فك.خرطوم.ال�شفط.ا�شغط.طرفي.التثبيت.معا.وا�شحب.الخرطوم

للخارج.

 3 �سورة 

اأدخل.المقب�ص.في.الما�شورة.التل�شكوبية.حتى.يثبت.. •

لحل.الو�شلة،.ا�شغط.على.حلقة.التحرير.وا�شحب.الما�شورة.التل�شكوبية. •

للخارج.

ar  
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 4 �سورة 

تنظيف. • راأ�ص. عنق. في. تثبت. حتى. التل�شكوبية. الما�شورة. حرك.

الأر�شيات.

لحل.الو�شلة،.ا�شغط.على.حلقة.التحرير.وا�شحب.الما�شورة.التل�شكوبية. •

للخارج.

 5* �سورة 

بتحرير. • قم. ال�شهم. اتجاه. في. النزلقي. الزر/الطوق. من.خالل.جذب.

الما�شورة.التل�شكوبية.وا�شبط.الطول.المرغوب.

 6 �سورة 

(a .قم.بتركيب.حامل.الملحقات.التكميلية.على.الما�شورة.التل�شكوبية.في

الو�شع.المرغوب..

(b .تنظيف راأ�ص. على. الأثاث. تنظيف. فر�شاة. وتثبيت. بتركيب. قم.

المفرو�شات.

(c .وراأ�ص الأثاث. تنظيف. فر�شاة. مع. المفرو�شات. تنظيف. راأ�ص. اأدخل.

تنظيف.ال�شقوق.من.اأعلى.اأو.من.اأ�شفل.في.حامل.الملحقات.التكميلية.

مع.ال�شغط.قلياًل.

 7 �سورة 

اإلى. • ي�شل. حتى. للخارج. واجذبه. القاب�ص،. من. الكهرباء. كابل. اأم�شك.

الطول.المرغوب،.ثم.�شع.القاب�ص.الكهربائي.في.المقب�ص.

ا�سحب كابل الكهرباء بالكامل للخارج في حالة الت�سغيل !  

لمدة تزيد على 30 دقيقة.

خطر ال�سخونة المفرطة وحدوث اأ�سرار.< =

8 الت�سغيل/االإيقاف �سورة 

قم.بت�شغيل.اأو.اإيقاف.المكن�شة.بال�شغط.على.المنظم.الدوار. •

9 �سبط قوة ال�سفط �سورة 

من.خالل.اإدارة.المنظم.الدوار.يمكن.�شبط.قوة.ال�شفط.المرغوبة.ب�شال�شة.

.لتنظيف.ال�شتائر.والمن�شوجات.الح�شا�شة .- حد.اأدنى.

.لتنظيف.فر�ص.الأثاث.والو�شادات .- .

حالة. في. اليومي. وللتنظيف. الح�شا�ص. ال�شجاد. .لتنظيف. .- .

الت�شاخات.الب�شيطة

.لتنظيف.الأر�شيات.الم�شمتة .- .

�شديد. والموكيت. وال�شجاد. ال�شلبة. الأر�شيات. .لتنظيف. .- حد.اأق�شى.

الت�شاخ

ال�سفط

تنبيه:!  

لطبيعة. ا.
ً
تبع ما. بدرجٍة. للتاآكل. الأر�شيات. تنظيف. روؤو�ص. .تتعر�ص. .

يتعين.عليك. لذا. الحجري(.. اأو. الخ�شن. البالط. )مثال. ال�شلبة. الأر�شية.

فح�ص.القاعدة.المتحركة.لراأ�ص.التنظيف.على.فترات.منتظمة..القواعد.

تت�شبب.في.حدوث. اأن. يمكن. التنظيف. لراأ�ص. الحواف. المتاآكلة.حادة.

الأر�شيات. اأو. الباركيه. مثل. الح�شا�شة،. ال�شلبة. بالأر�شيات. اأ�شرار.

الم�شمع..ول.تتحمل.الجهة.ال�شانعة.اأية.م�شوؤولية.عن.الأ�شرار.التي.قد.

تنتج.عن.ا�شتخدام.راأ�ص.متاآكلة.لتنظيف.الأر�شيات.

 10 �سورة 

�شبط.الراأ�ص.المتحولة.لتنظيف.الأر�شيات:

� .>= ال�شجاد.والموكيت..

� .>= الأر�شية.ال�شلبة/الباركيه..

�سورة *11 التنظيف با�ستخدام الملحقات التكميلية االإ�سافية

قم.بتركيب.روؤو�ص.التنظيف.ح�شب.الحاجة.اإما.في.ما�شورة.ال�شفط.اأو.في.

المقب�ص:

(a .راأ�ص.تنظيف.ال�شقوق.لغر�ص.تنظيف.ال�شقوق.والأركان.وخالفه

(b .وال�شتائر الأثاث. فر�ص. تنظيف. لغر�ص. المفرو�شات. تنظيف. راأ�ص.

وخالفه

(c .الأثاث تنظيف. فر�شاة. عليها. ب. ركَّ ُ
وم المفرو�شات. تنظيف. راأ�ص.

لتنظيف.اإطارات.النوافذ.و.خزانات.المالب�ص.والقطاعات.وخالفه.

تنظيف. • وراأ�ص. ال�شقوق. تنظيف. راأ�ص. تركيب. اأعد. ال�شتخدام،. بعد.

المفرو�شات.في.حامل.الملحقات.التكميلية.

(d راأ�ص.تنظيف.الأر�شيات.ال�شلبة

لتنظيف.الأر�شيات.ال�شلبة. .

)البالط،.الباركيه.وخالفه(. .

تنظيف. • راأ�ص. عنق. في. تثبت. حتى. التل�شكوبية. الما�شورة. حرك.

الأر�شيات.ال�شلبة.

لحل.الو�شلة،.ا�شغط.على.حلقة.التحرير.وا�شحب.الما�شورة.التل�شكوبية. •

للخارج.

 12 �سورة 

مثبت. • ا�شتعمال. يمكنك. ق�شيرة،. لفترات. التنظيف. عن. التوقف. عند.

الخرطوم.بموؤخرة.الجهاز..

بعد.اإيقاف.الجهاز.اأدخل.الخطاف.الموجود.براأ�ص.تنظيف.الأر�شيات. •

في.التجويف.الموجود.بموؤخرة.الجهاز.

 13 �سورة 

للتغلب.على.العوائق،.مثال.ال�شاللم،.يمكن.نقل.الجهاز.من.المقب�ص.اأي�شا.

بعد االنتهاء من العمل

 14 �سورة 

انزع.القاب�ص.الكهربائي.. •

ا�شحب.كابل.الكهرباء.قلياًل.ثم.اتركه.)فيتم.لف.الكابل.اأوتوماتيكيا(. •

 15 �سورة 

لغر�ص.�شند/نقل.الجهاز.يمكنك.ا�شتخدام.ال�شنادة.الموجودة.بالجانب. •

ال�شفلي.للجهاز.

براأ�ص. • الموجود. الخطاف. واأدخل. قائمة.. و�شعية. في. الجهاز. �شع.

تنظيف.الأر�شيات.في.التجويف.الموجود.بالجانب.ال�شفلي.للجهاز.

*ح�شب.التجهيز
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 4 �سورة 

تنظيف. • راأ�ص. عنق. في. تثبت. حتى. التل�شكوبية. الما�شورة. حرك.

الأر�شيات.

لحل.الو�شلة،.ا�شغط.على.حلقة.التحرير.وا�شحب.الما�شورة.التل�شكوبية. •

للخارج.

 5* �سورة 

بتحرير. • قم. ال�شهم. اتجاه. في. النزلقي. الزر/الطوق. من.خالل.جذب.

الما�شورة.التل�شكوبية.وا�شبط.الطول.المرغوب.

 6 �سورة 

(a .قم.بتركيب.حامل.الملحقات.التكميلية.على.الما�شورة.التل�شكوبية.في

الو�شع.المرغوب..

(b .تنظيف راأ�ص. على. الأثاث. تنظيف. فر�شاة. وتثبيت. بتركيب. قم.

المفرو�شات.

(c .وراأ�ص الأثاث. تنظيف. فر�شاة. مع. المفرو�شات. تنظيف. راأ�ص. اأدخل.

تنظيف.ال�شقوق.من.اأعلى.اأو.من.اأ�شفل.في.حامل.الملحقات.التكميلية.

مع.ال�شغط.قلياًل.

 7 �سورة 

اإلى. • ي�شل. حتى. للخارج. واجذبه. القاب�ص،. من. الكهرباء. كابل. اأم�شك.

الطول.المرغوب،.ثم.�شع.القاب�ص.الكهربائي.في.المقب�ص.

ا�سحب كابل الكهرباء بالكامل للخارج في حالة الت�سغيل !  

لمدة تزيد على 30 دقيقة.

خطر ال�سخونة المفرطة وحدوث اأ�سرار.< =

8 الت�سغيل/االإيقاف �سورة 

قم.بت�شغيل.اأو.اإيقاف.المكن�شة.بال�شغط.على.المنظم.الدوار. •

9 �سبط قوة ال�سفط �سورة 

من.خالل.اإدارة.المنظم.الدوار.يمكن.�شبط.قوة.ال�شفط.المرغوبة.ب�شال�شة.

.لتنظيف.ال�شتائر.والمن�شوجات.الح�شا�شة .- حد.اأدنى.

.لتنظيف.فر�ص.الأثاث.والو�شادات .- .

حالة. في. اليومي. وللتنظيف. الح�شا�ص. ال�شجاد. .لتنظيف. .- .

الت�شاخات.الب�شيطة

.لتنظيف.الأر�شيات.الم�شمتة .- .

�شديد. والموكيت. وال�شجاد. ال�شلبة. الأر�شيات. .لتنظيف. .- حد.اأق�شى.

الت�شاخ

ال�سفط

تنبيه:!  

لطبيعة. ا.
ً
تبع ما. بدرجٍة. للتاآكل. الأر�شيات. تنظيف. روؤو�ص. .تتعر�ص. .

يتعين.عليك. لذا. الحجري(.. اأو. الخ�شن. البالط. )مثال. ال�شلبة. الأر�شية.

فح�ص.القاعدة.المتحركة.لراأ�ص.التنظيف.على.فترات.منتظمة..القواعد.

تت�شبب.في.حدوث. اأن. يمكن. التنظيف. لراأ�ص. الحواف. المتاآكلة.حادة.

الأر�شيات. اأو. الباركيه. مثل. الح�شا�شة،. ال�شلبة. بالأر�شيات. اأ�شرار.

الم�شمع..ول.تتحمل.الجهة.ال�شانعة.اأية.م�شوؤولية.عن.الأ�شرار.التي.قد.

تنتج.عن.ا�شتخدام.راأ�ص.متاآكلة.لتنظيف.الأر�شيات.

 10 �سورة 

�شبط.الراأ�ص.المتحولة.لتنظيف.الأر�شيات:

� .>= ال�شجاد.والموكيت..

� .>= الأر�شية.ال�شلبة/الباركيه..

�سورة *11 التنظيف با�ستخدام الملحقات التكميلية االإ�سافية

قم.بتركيب.روؤو�ص.التنظيف.ح�شب.الحاجة.اإما.في.ما�شورة.ال�شفط.اأو.في.

المقب�ص:

(a .راأ�ص.تنظيف.ال�شقوق.لغر�ص.تنظيف.ال�شقوق.والأركان.وخالفه

(b .وال�شتائر الأثاث. فر�ص. تنظيف. لغر�ص. المفرو�شات. تنظيف. راأ�ص.

وخالفه

(c .الأثاث تنظيف. فر�شاة. عليها. ب. ركَّ ُ
وم المفرو�شات. تنظيف. راأ�ص.

لتنظيف.اإطارات.النوافذ.و.خزانات.المالب�ص.والقطاعات.وخالفه.

تنظيف. • وراأ�ص. ال�شقوق. تنظيف. راأ�ص. تركيب. اأعد. ال�شتخدام،. بعد.

المفرو�شات.في.حامل.الملحقات.التكميلية.

(d راأ�ص.تنظيف.الأر�شيات.ال�شلبة

لتنظيف.الأر�شيات.ال�شلبة. .

)البالط،.الباركيه.وخالفه(. .

تنظيف. • راأ�ص. عنق. في. تثبت. حتى. التل�شكوبية. الما�شورة. حرك.

الأر�شيات.ال�شلبة.

لحل.الو�شلة،.ا�شغط.على.حلقة.التحرير.وا�شحب.الما�شورة.التل�شكوبية. •

للخارج.

 12 �سورة 

مثبت. • ا�شتعمال. يمكنك. ق�شيرة،. لفترات. التنظيف. عن. التوقف. عند.

الخرطوم.بموؤخرة.الجهاز..

بعد.اإيقاف.الجهاز.اأدخل.الخطاف.الموجود.براأ�ص.تنظيف.الأر�شيات. •

في.التجويف.الموجود.بموؤخرة.الجهاز.

 13 �سورة 

للتغلب.على.العوائق،.مثال.ال�شاللم،.يمكن.نقل.الجهاز.من.المقب�ص.اأي�شا.

بعد االنتهاء من العمل

 14 �سورة 

انزع.القاب�ص.الكهربائي.. •

ا�شحب.كابل.الكهرباء.قلياًل.ثم.اتركه.)فيتم.لف.الكابل.اأوتوماتيكيا(. •

 15 �سورة 

لغر�ص.�شند/نقل.الجهاز.يمكنك.ا�شتخدام.ال�شنادة.الموجودة.بالجانب. •

ال�شفلي.للجهاز.

براأ�ص. • الموجود. الخطاف. واأدخل. قائمة.. و�شعية. في. الجهاز. �شع.

تنظيف.الأر�شيات.في.التجويف.الموجود.بالجانب.ال�شفلي.للجهاز.

*ح�شب.التجهيز

5

 4 �سورة 

تنظيف. • راأ�ص. عنق. في. تثبت. حتى. التل�شكوبية. الما�شورة. حرك.

الأر�شيات.

لحل.الو�شلة،.ا�شغط.على.حلقة.التحرير.وا�شحب.الما�شورة.التل�شكوبية. •

للخارج.

 5* �سورة 

بتحرير. • قم. ال�شهم. اتجاه. في. النزلقي. الزر/الطوق. من.خالل.جذب.

الما�شورة.التل�شكوبية.وا�شبط.الطول.المرغوب.

 6 �سورة 

(a .قم.بتركيب.حامل.الملحقات.التكميلية.على.الما�شورة.التل�شكوبية.في

الو�شع.المرغوب..

(b .تنظيف راأ�ص. على. الأثاث. تنظيف. فر�شاة. وتثبيت. بتركيب. قم.

المفرو�شات.

(c .وراأ�ص الأثاث. تنظيف. فر�شاة. مع. المفرو�شات. تنظيف. راأ�ص. اأدخل.

تنظيف.ال�شقوق.من.اأعلى.اأو.من.اأ�شفل.في.حامل.الملحقات.التكميلية.

مع.ال�شغط.قلياًل.

 7 �سورة 

اإلى. • ي�شل. حتى. للخارج. واجذبه. القاب�ص،. من. الكهرباء. كابل. اأم�شك.

الطول.المرغوب،.ثم.�شع.القاب�ص.الكهربائي.في.المقب�ص.

ا�سحب كابل الكهرباء بالكامل للخارج في حالة الت�سغيل !  

لمدة تزيد على 30 دقيقة.

خطر ال�سخونة المفرطة وحدوث اأ�سرار.< =

8 الت�سغيل/االإيقاف �سورة 

قم.بت�شغيل.اأو.اإيقاف.المكن�شة.بال�شغط.على.المنظم.الدوار. •

9 �سبط قوة ال�سفط �سورة 

من.خالل.اإدارة.المنظم.الدوار.يمكن.�شبط.قوة.ال�شفط.المرغوبة.ب�شال�شة.

.لتنظيف.ال�شتائر.والمن�شوجات.الح�شا�شة .- حد.اأدنى.

.لتنظيف.فر�ص.الأثاث.والو�شادات .- .

حالة. في. اليومي. وللتنظيف. الح�شا�ص. ال�شجاد. .لتنظيف. .- .

الت�شاخات.الب�شيطة

.لتنظيف.الأر�شيات.الم�شمتة .- .

�شديد. والموكيت. وال�شجاد. ال�شلبة. الأر�شيات. .لتنظيف. .- حد.اأق�شى.

الت�شاخ

ال�سفط

تنبيه:!  

لطبيعة. ا.
ً
تبع ما. بدرجٍة. للتاآكل. الأر�شيات. تنظيف. روؤو�ص. .تتعر�ص. .

يتعين.عليك. لذا. الحجري(.. اأو. الخ�شن. البالط. )مثال. ال�شلبة. الأر�شية.

فح�ص.القاعدة.المتحركة.لراأ�ص.التنظيف.على.فترات.منتظمة..القواعد.

تت�شبب.في.حدوث. اأن. يمكن. التنظيف. لراأ�ص. الحواف. المتاآكلة.حادة.

الأر�شيات. اأو. الباركيه. مثل. الح�شا�شة،. ال�شلبة. بالأر�شيات. اأ�شرار.

الم�شمع..ول.تتحمل.الجهة.ال�شانعة.اأية.م�شوؤولية.عن.الأ�شرار.التي.قد.

تنتج.عن.ا�شتخدام.راأ�ص.متاآكلة.لتنظيف.الأر�شيات.

 10 �سورة 

�شبط.الراأ�ص.المتحولة.لتنظيف.الأر�شيات:

� .>= ال�شجاد.والموكيت..

� .>= الأر�شية.ال�شلبة/الباركيه..

�سورة *11 التنظيف با�ستخدام الملحقات التكميلية االإ�سافية

قم.بتركيب.روؤو�ص.التنظيف.ح�شب.الحاجة.اإما.في.ما�شورة.ال�شفط.اأو.في.

المقب�ص:

(a .راأ�ص.تنظيف.ال�شقوق.لغر�ص.تنظيف.ال�شقوق.والأركان.وخالفه

(b .وال�شتائر الأثاث. فر�ص. تنظيف. لغر�ص. المفرو�شات. تنظيف. راأ�ص.

وخالفه

(c .الأثاث تنظيف. فر�شاة. عليها. ب. ركَّ ُ
وم المفرو�شات. تنظيف. راأ�ص.

لتنظيف.اإطارات.النوافذ.و.خزانات.المالب�ص.والقطاعات.وخالفه.

تنظيف. • وراأ�ص. ال�شقوق. تنظيف. راأ�ص. تركيب. اأعد. ال�شتخدام،. بعد.

المفرو�شات.في.حامل.الملحقات.التكميلية.

(d راأ�ص.تنظيف.الأر�شيات.ال�شلبة

لتنظيف.الأر�شيات.ال�شلبة. .

)البالط،.الباركيه.وخالفه(. .

تنظيف. • راأ�ص. عنق. في. تثبت. حتى. التل�شكوبية. الما�شورة. حرك.

الأر�شيات.ال�شلبة.

لحل.الو�شلة،.ا�شغط.على.حلقة.التحرير.وا�شحب.الما�شورة.التل�شكوبية. •

للخارج.

 12 �سورة 

مثبت. • ا�شتعمال. يمكنك. ق�شيرة،. لفترات. التنظيف. عن. التوقف. عند.

الخرطوم.بموؤخرة.الجهاز..

بعد.اإيقاف.الجهاز.اأدخل.الخطاف.الموجود.براأ�ص.تنظيف.الأر�شيات. •

في.التجويف.الموجود.بموؤخرة.الجهاز.

 13 �سورة 

للتغلب.على.العوائق،.مثال.ال�شاللم،.يمكن.نقل.الجهاز.من.المقب�ص.اأي�شا.
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انزع.القاب�ص.الكهربائي.. •

ا�شحب.كابل.الكهرباء.قلياًل.ثم.اتركه.)فيتم.لف.الكابل.اأوتوماتيكيا(. •

 15 �سورة 

لغر�ص.�شند/نقل.الجهاز.يمكنك.ا�شتخدام.ال�شنادة.الموجودة.بالجانب. •

ال�شفلي.للجهاز.

براأ�ص. • الموجود. الخطاف. واأدخل. قائمة.. و�شعية. في. الجهاز. �شع.

تنظيف.الأر�شيات.في.التجويف.الموجود.بالجانب.ال�شفلي.للجهاز.

*ح�شب.التجهيز
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 4 �سورة 
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 5* �سورة 
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الطول.المرغوب،.ثم.�شع.القاب�ص.الكهربائي.في.المقب�ص.

ا�سحب كابل الكهرباء بالكامل للخارج في حالة الت�سغيل !  

لمدة تزيد على 30 دقيقة.

خطر ال�سخونة المفرطة وحدوث اأ�سرار.< =
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ً
تبع ما. بدرجٍة. للتاآكل. الأر�شيات. تنظيف. روؤو�ص. .تتعر�ص. .
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فح�ص.القاعدة.المتحركة.لراأ�ص.التنظيف.على.فترات.منتظمة..القواعد.

تت�شبب.في.حدوث. اأن. يمكن. التنظيف. لراأ�ص. الحواف. المتاآكلة.حادة.
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(c .الأثاث تنظيف. فر�شاة. عليها. ب. ركَّ ُ
وم المفرو�شات. تنظيف. راأ�ص.

لتنظيف.اإطارات.النوافذ.و.خزانات.المالب�ص.والقطاعات.وخالفه.

تنظيف. • وراأ�ص. ال�شقوق. تنظيف. راأ�ص. تركيب. اأعد. ال�شتخدام،. بعد.

المفرو�شات.في.حامل.الملحقات.التكميلية.
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براأ�ص. • الموجود. الخطاف. واأدخل. قائمة.. و�شعية. في. الجهاز. �شع.
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5

 4 �سورة 

تنظيف. • راأ�ص. عنق. في. تثبت. حتى. التل�شكوبية. الما�شورة. حرك.
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لحل.الو�شلة،.ا�شغط.على.حلقة.التحرير.وا�شحب.الما�شورة.التل�شكوبية. •
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 5* �سورة 

بتحرير. • قم. ال�شهم. اتجاه. في. النزلقي. الزر/الطوق. من.خالل.جذب.

الما�شورة.التل�شكوبية.وا�شبط.الطول.المرغوب.
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الو�شع.المرغوب..

(b .تنظيف راأ�ص. على. الأثاث. تنظيف. فر�شاة. وتثبيت. بتركيب. قم.

المفرو�شات.

(c .وراأ�ص الأثاث. تنظيف. فر�شاة. مع. المفرو�شات. تنظيف. راأ�ص. اأدخل.
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 7 �سورة 

اإلى. • ي�شل. حتى. للخارج. واجذبه. القاب�ص،. من. الكهرباء. كابل. اأم�شك.

الطول.المرغوب،.ثم.�شع.القاب�ص.الكهربائي.في.المقب�ص.

ا�سحب كابل الكهرباء بالكامل للخارج في حالة الت�سغيل !  

لمدة تزيد على 30 دقيقة.

خطر ال�سخونة المفرطة وحدوث اأ�سرار.< =

8 الت�سغيل/االإيقاف �سورة 
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وم المفرو�شات. تنظيف. راأ�ص.
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(d راأ�ص.تنظيف.الأر�شيات.ال�شلبة

لتنظيف.الأر�شيات.ال�شلبة. .

)البالط،.الباركيه.وخالفه(. .

تنظيف. • راأ�ص. عنق. في. تثبت. حتى. التل�شكوبية. الما�شورة. حرك.

الأر�شيات.ال�شلبة.

لحل.الو�شلة،.ا�شغط.على.حلقة.التحرير.وا�شحب.الما�شورة.التل�شكوبية. •

للخارج.

 12 �سورة 

مثبت. • ا�شتعمال. يمكنك. ق�شيرة،. لفترات. التنظيف. عن. التوقف. عند.

الخرطوم.بموؤخرة.الجهاز..

بعد.اإيقاف.الجهاز.اأدخل.الخطاف.الموجود.براأ�ص.تنظيف.الأر�شيات. •

في.التجويف.الموجود.بموؤخرة.الجهاز.

 13 �سورة 

للتغلب.على.العوائق،.مثال.ال�شاللم،.يمكن.نقل.الجهاز.من.المقب�ص.اأي�شا.

بعد االنتهاء من العمل

 14 �سورة 

انزع.القاب�ص.الكهربائي.. •

ا�شحب.كابل.الكهرباء.قلياًل.ثم.اتركه.)فيتم.لف.الكابل.اأوتوماتيكيا(. •

 15 �سورة 

لغر�ص.�شند/نقل.الجهاز.يمكنك.ا�شتخدام.ال�شنادة.الموجودة.بالجانب. •

ال�شفلي.للجهاز.

براأ�ص. • الموجود. الخطاف. واأدخل. قائمة.. و�شعية. في. الجهاز. �شع.

تنظيف.الأر�شيات.في.التجويف.الموجود.بالجانب.ال�شفلي.للجهاز.

*ح�شب.التجهيز

5

5

 4 �سورة 

تنظيف. • راأ�ص. عنق. في. تثبت. حتى. التل�شكوبية. الما�شورة. حرك.

الأر�شيات.

لحل.الو�شلة،.ا�شغط.على.حلقة.التحرير.وا�شحب.الما�شورة.التل�شكوبية. •

للخارج.

 5* �سورة 

بتحرير. • قم. ال�شهم. اتجاه. في. النزلقي. الزر/الطوق. من.خالل.جذب.

الما�شورة.التل�شكوبية.وا�شبط.الطول.المرغوب.

 6 �سورة 

(a .قم.بتركيب.حامل.الملحقات.التكميلية.على.الما�شورة.التل�شكوبية.في

الو�شع.المرغوب..

(b .تنظيف راأ�ص. على. الأثاث. تنظيف. فر�شاة. وتثبيت. بتركيب. قم.

المفرو�شات.

(c .وراأ�ص الأثاث. تنظيف. فر�شاة. مع. المفرو�شات. تنظيف. راأ�ص. اأدخل.

تنظيف.ال�شقوق.من.اأعلى.اأو.من.اأ�شفل.في.حامل.الملحقات.التكميلية.

مع.ال�شغط.قلياًل.

 7 �سورة 

اإلى. • ي�شل. حتى. للخارج. واجذبه. القاب�ص،. من. الكهرباء. كابل. اأم�شك.

الطول.المرغوب،.ثم.�شع.القاب�ص.الكهربائي.في.المقب�ص.

ا�سحب كابل الكهرباء بالكامل للخارج في حالة الت�سغيل !  

لمدة تزيد على 30 دقيقة.

خطر ال�سخونة المفرطة وحدوث اأ�سرار.< =

8 الت�سغيل/االإيقاف �سورة 

قم.بت�شغيل.اأو.اإيقاف.المكن�شة.بال�شغط.على.المنظم.الدوار. •

9 �سبط قوة ال�سفط �سورة 

من.خالل.اإدارة.المنظم.الدوار.يمكن.�شبط.قوة.ال�شفط.المرغوبة.ب�شال�شة.

.لتنظيف.ال�شتائر.والمن�شوجات.الح�شا�شة .- حد.اأدنى.

.لتنظيف.فر�ص.الأثاث.والو�شادات .- .

حالة. في. اليومي. وللتنظيف. الح�شا�ص. ال�شجاد. .لتنظيف. .- .

الت�شاخات.الب�شيطة

.لتنظيف.الأر�شيات.الم�شمتة .- .

�شديد. والموكيت. وال�شجاد. ال�شلبة. الأر�شيات. .لتنظيف. .- حد.اأق�شى.

الت�شاخ

ال�سفط

تنبيه:!  

لطبيعة. ا.
ً
تبع ما. بدرجٍة. للتاآكل. الأر�شيات. تنظيف. روؤو�ص. .تتعر�ص. .

يتعين.عليك. لذا. الحجري(.. اأو. الخ�شن. البالط. )مثال. ال�شلبة. الأر�شية.

فح�ص.القاعدة.المتحركة.لراأ�ص.التنظيف.على.فترات.منتظمة..القواعد.

تت�شبب.في.حدوث. اأن. يمكن. التنظيف. لراأ�ص. الحواف. المتاآكلة.حادة.

الأر�شيات. اأو. الباركيه. مثل. الح�شا�شة،. ال�شلبة. بالأر�شيات. اأ�شرار.

الم�شمع..ول.تتحمل.الجهة.ال�شانعة.اأية.م�شوؤولية.عن.الأ�شرار.التي.قد.

تنتج.عن.ا�شتخدام.راأ�ص.متاآكلة.لتنظيف.الأر�شيات.

 10 �سورة 

�شبط.الراأ�ص.المتحولة.لتنظيف.الأر�شيات:

� .>= ال�شجاد.والموكيت..

� .>= الأر�شية.ال�شلبة/الباركيه..

�سورة *11 التنظيف با�ستخدام الملحقات التكميلية االإ�سافية

قم.بتركيب.روؤو�ص.التنظيف.ح�شب.الحاجة.اإما.في.ما�شورة.ال�شفط.اأو.في.

المقب�ص:

(a .راأ�ص.تنظيف.ال�شقوق.لغر�ص.تنظيف.ال�شقوق.والأركان.وخالفه

(b .وال�شتائر الأثاث. فر�ص. تنظيف. لغر�ص. المفرو�شات. تنظيف. راأ�ص.

وخالفه

(c .الأثاث تنظيف. فر�شاة. عليها. ب. ركَّ ُ
وم المفرو�شات. تنظيف. راأ�ص.

لتنظيف.اإطارات.النوافذ.و.خزانات.المالب�ص.والقطاعات.وخالفه.

تنظيف. • وراأ�ص. ال�شقوق. تنظيف. راأ�ص. تركيب. اأعد. ال�شتخدام،. بعد.

المفرو�شات.في.حامل.الملحقات.التكميلية.

(d راأ�ص.تنظيف.الأر�شيات.ال�شلبة

لتنظيف.الأر�شيات.ال�شلبة. .

)البالط،.الباركيه.وخالفه(. .

تنظيف. • راأ�ص. عنق. في. تثبت. حتى. التل�شكوبية. الما�شورة. حرك.

الأر�شيات.ال�شلبة.

لحل.الو�شلة،.ا�شغط.على.حلقة.التحرير.وا�شحب.الما�شورة.التل�شكوبية. •

للخارج.

 12 �سورة 

مثبت. • ا�شتعمال. يمكنك. ق�شيرة،. لفترات. التنظيف. عن. التوقف. عند.

الخرطوم.بموؤخرة.الجهاز..

بعد.اإيقاف.الجهاز.اأدخل.الخطاف.الموجود.براأ�ص.تنظيف.الأر�شيات. •

في.التجويف.الموجود.بموؤخرة.الجهاز.

 13 �سورة 

للتغلب.على.العوائق،.مثال.ال�شاللم،.يمكن.نقل.الجهاز.من.المقب�ص.اأي�شا.

بعد االنتهاء من العمل

 14 �سورة 

انزع.القاب�ص.الكهربائي.. •

ا�شحب.كابل.الكهرباء.قلياًل.ثم.اتركه.)فيتم.لف.الكابل.اأوتوماتيكيا(. •

 15 �سورة 

لغر�ص.�شند/نقل.الجهاز.يمكنك.ا�شتخدام.ال�شنادة.الموجودة.بالجانب. •

ال�شفلي.للجهاز.

براأ�ص. • الموجود. الخطاف. واأدخل. قائمة.. و�شعية. في. الجهاز. �شع.

تنظيف.الأر�شيات.في.التجويف.الموجود.بالجانب.ال�شفلي.للجهاز.

5*ح�شب.التجهيز

 4 �سورة 

تنظيف. • راأ�ص. عنق. في. تثبت. حتى. التل�شكوبية. الما�شورة. حرك.

الأر�شيات.

لحل.الو�شلة،.ا�شغط.على.حلقة.التحرير.وا�شحب.الما�شورة.التل�شكوبية. •

للخارج.

 5* �سورة 

بتحرير. • قم. ال�شهم. اتجاه. في. النزلقي. الزر/الطوق. من.خالل.جذب.

الما�شورة.التل�شكوبية.وا�شبط.الطول.المرغوب.

 6 �سورة 

(a .قم.بتركيب.حامل.الملحقات.التكميلية.على.الما�شورة.التل�شكوبية.في

الو�شع.المرغوب..

(b .تنظيف راأ�ص. على. الأثاث. تنظيف. فر�شاة. وتثبيت. بتركيب. قم.

المفرو�شات.

(c .وراأ�ص الأثاث. تنظيف. فر�شاة. مع. المفرو�شات. تنظيف. راأ�ص. اأدخل.

تنظيف.ال�شقوق.من.اأعلى.اأو.من.اأ�شفل.في.حامل.الملحقات.التكميلية.

مع.ال�شغط.قلياًل.

 7 �سورة 

اإلى. • ي�شل. حتى. للخارج. واجذبه. القاب�ص،. من. الكهرباء. كابل. اأم�شك.

الطول.المرغوب،.ثم.�شع.القاب�ص.الكهربائي.في.المقب�ص.

ا�سحب كابل الكهرباء بالكامل للخارج في حالة الت�سغيل !  

لمدة تزيد على 30 دقيقة.

خطر ال�سخونة المفرطة وحدوث اأ�سرار.< =

8 الت�سغيل/االإيقاف �سورة 

قم.بت�شغيل.اأو.اإيقاف.المكن�شة.بال�شغط.على.المنظم.الدوار. •

9 �سبط قوة ال�سفط �سورة 

من.خالل.اإدارة.المنظم.الدوار.يمكن.�شبط.قوة.ال�شفط.المرغوبة.ب�شال�شة.

.لتنظيف.ال�شتائر.والمن�شوجات.الح�شا�شة .- حد.اأدنى.

.لتنظيف.فر�ص.الأثاث.والو�شادات .- .

حالة. في. اليومي. وللتنظيف. الح�شا�ص. ال�شجاد. .لتنظيف. .- .

الت�شاخات.الب�شيطة

.لتنظيف.الأر�شيات.الم�شمتة .- .

�شديد. والموكيت. وال�شجاد. ال�شلبة. الأر�شيات. .لتنظيف. .- حد.اأق�شى.

الت�شاخ

ال�سفط

تنبيه:!  

لطبيعة. ا.
ً
تبع ما. بدرجٍة. للتاآكل. الأر�شيات. تنظيف. روؤو�ص. .تتعر�ص. .

يتعين.عليك. لذا. الحجري(.. اأو. الخ�شن. البالط. )مثال. ال�شلبة. الأر�شية.

فح�ص.القاعدة.المتحركة.لراأ�ص.التنظيف.على.فترات.منتظمة..القواعد.

تت�شبب.في.حدوث. اأن. يمكن. التنظيف. لراأ�ص. الحواف. المتاآكلة.حادة.

الأر�شيات. اأو. الباركيه. مثل. الح�شا�شة،. ال�شلبة. بالأر�شيات. اأ�شرار.

الم�شمع..ول.تتحمل.الجهة.ال�شانعة.اأية.م�شوؤولية.عن.الأ�شرار.التي.قد.

تنتج.عن.ا�شتخدام.راأ�ص.متاآكلة.لتنظيف.الأر�شيات.

 10 �سورة 

�شبط.الراأ�ص.المتحولة.لتنظيف.الأر�شيات:

� .>= ال�شجاد.والموكيت..

� .>= الأر�شية.ال�شلبة/الباركيه..

�سورة *11 التنظيف با�ستخدام الملحقات التكميلية االإ�سافية

قم.بتركيب.روؤو�ص.التنظيف.ح�شب.الحاجة.اإما.في.ما�شورة.ال�شفط.اأو.في.

المقب�ص:

(a .راأ�ص.تنظيف.ال�شقوق.لغر�ص.تنظيف.ال�شقوق.والأركان.وخالفه

(b .وال�شتائر الأثاث. فر�ص. تنظيف. لغر�ص. المفرو�شات. تنظيف. راأ�ص.

وخالفه

(c .الأثاث تنظيف. فر�شاة. عليها. ب. ركَّ ُ
وم المفرو�شات. تنظيف. راأ�ص.

لتنظيف.اإطارات.النوافذ.و.خزانات.المالب�ص.والقطاعات.وخالفه.

تنظيف. • وراأ�ص. ال�شقوق. تنظيف. راأ�ص. تركيب. اأعد. ال�شتخدام،. بعد.

المفرو�شات.في.حامل.الملحقات.التكميلية.

(d راأ�ص.تنظيف.الأر�شيات.ال�شلبة

لتنظيف.الأر�شيات.ال�شلبة. .

)البالط،.الباركيه.وخالفه(. .

تنظيف. • راأ�ص. عنق. في. تثبت. حتى. التل�شكوبية. الما�شورة. حرك.

الأر�شيات.ال�شلبة.

لحل.الو�شلة،.ا�شغط.على.حلقة.التحرير.وا�شحب.الما�شورة.التل�شكوبية. •

للخارج.

 12 �سورة 

مثبت. • ا�شتعمال. يمكنك. ق�شيرة،. لفترات. التنظيف. عن. التوقف. عند.

الخرطوم.بموؤخرة.الجهاز..

بعد.اإيقاف.الجهاز.اأدخل.الخطاف.الموجود.براأ�ص.تنظيف.الأر�شيات. •

في.التجويف.الموجود.بموؤخرة.الجهاز.

 13 �سورة 

للتغلب.على.العوائق،.مثال.ال�شاللم،.يمكن.نقل.الجهاز.من.المقب�ص.اأي�شا.

بعد االنتهاء من العمل

 14 �سورة 

انزع.القاب�ص.الكهربائي.. •

ا�شحب.كابل.الكهرباء.قلياًل.ثم.اتركه.)فيتم.لف.الكابل.اأوتوماتيكيا(. •

 15 �سورة 

لغر�ص.�شند/نقل.الجهاز.يمكنك.ا�شتخدام.ال�شنادة.الموجودة.بالجانب. •

ال�شفلي.للجهاز.

براأ�ص. • الموجود. الخطاف. واأدخل. قائمة.. و�شعية. في. الجهاز. �شع.

تنظيف.الأر�شيات.في.التجويف.الموجود.بالجانب.ال�شفلي.للجهاز.

*ح�شب.التجهيز
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 4 �سورة 

تنظيف. • راأ�ص. عنق. في. تثبت. حتى. التل�شكوبية. الما�شورة. حرك.

الأر�شيات.

لحل.الو�شلة،.ا�شغط.على.حلقة.التحرير.وا�شحب.الما�شورة.التل�شكوبية. •

للخارج.

 5* �سورة 

بتحرير. • قم. ال�شهم. اتجاه. في. النزلقي. الزر/الطوق. من.خالل.جذب.

الما�شورة.التل�شكوبية.وا�شبط.الطول.المرغوب.

 6 �سورة 

(a .قم.بتركيب.حامل.الملحقات.التكميلية.على.الما�شورة.التل�شكوبية.في

الو�شع.المرغوب..

(b .تنظيف راأ�ص. على. الأثاث. تنظيف. فر�شاة. وتثبيت. بتركيب. قم.

المفرو�شات.

(c .وراأ�ص الأثاث. تنظيف. فر�شاة. مع. المفرو�شات. تنظيف. راأ�ص. اأدخل.

تنظيف.ال�شقوق.من.اأعلى.اأو.من.اأ�شفل.في.حامل.الملحقات.التكميلية.

مع.ال�شغط.قلياًل.

 7 �سورة 

اإلى. • ي�شل. حتى. للخارج. واجذبه. القاب�ص،. من. الكهرباء. كابل. اأم�شك.

الطول.المرغوب،.ثم.�شع.القاب�ص.الكهربائي.في.المقب�ص.

ا�سحب كابل الكهرباء بالكامل للخارج في حالة الت�سغيل !  

لمدة تزيد على 30 دقيقة.

خطر ال�سخونة المفرطة وحدوث اأ�سرار.< =

8 الت�سغيل/االإيقاف �سورة 

قم.بت�شغيل.اأو.اإيقاف.المكن�شة.بال�شغط.على.المنظم.الدوار. •

9 �سبط قوة ال�سفط �سورة 

من.خالل.اإدارة.المنظم.الدوار.يمكن.�شبط.قوة.ال�شفط.المرغوبة.ب�شال�شة.

.لتنظيف.ال�شتائر.والمن�شوجات.الح�شا�شة .- حد.اأدنى.

.لتنظيف.فر�ص.الأثاث.والو�شادات .- .

حالة. في. اليومي. وللتنظيف. الح�شا�ص. ال�شجاد. .لتنظيف. .- .

الت�شاخات.الب�شيطة

.لتنظيف.الأر�شيات.الم�شمتة .- .

�شديد. والموكيت. وال�شجاد. ال�شلبة. الأر�شيات. .لتنظيف. .- حد.اأق�شى.

الت�شاخ

ال�سفط

تنبيه:!  

لطبيعة. ا.
ً
تبع ما. بدرجٍة. للتاآكل. الأر�شيات. تنظيف. روؤو�ص. .تتعر�ص. .

يتعين.عليك. لذا. الحجري(.. اأو. الخ�شن. البالط. )مثال. ال�شلبة. الأر�شية.

فح�ص.القاعدة.المتحركة.لراأ�ص.التنظيف.على.فترات.منتظمة..القواعد.

تت�شبب.في.حدوث. اأن. يمكن. التنظيف. لراأ�ص. الحواف. المتاآكلة.حادة.

الأر�شيات. اأو. الباركيه. مثل. الح�شا�شة،. ال�شلبة. بالأر�شيات. اأ�شرار.

الم�شمع..ول.تتحمل.الجهة.ال�شانعة.اأية.م�شوؤولية.عن.الأ�شرار.التي.قد.

تنتج.عن.ا�شتخدام.راأ�ص.متاآكلة.لتنظيف.الأر�شيات.

 10 �سورة 

�شبط.الراأ�ص.المتحولة.لتنظيف.الأر�شيات:

� .>= ال�شجاد.والموكيت..

� .>= الأر�شية.ال�شلبة/الباركيه..

�سورة *11 التنظيف با�ستخدام الملحقات التكميلية االإ�سافية

قم.بتركيب.روؤو�ص.التنظيف.ح�شب.الحاجة.اإما.في.ما�شورة.ال�شفط.اأو.في.

المقب�ص:

(a .راأ�ص.تنظيف.ال�شقوق.لغر�ص.تنظيف.ال�شقوق.والأركان.وخالفه

(b .وال�شتائر الأثاث. فر�ص. تنظيف. لغر�ص. المفرو�شات. تنظيف. راأ�ص.

وخالفه

(c .الأثاث تنظيف. فر�شاة. عليها. ب. ركَّ ُ
وم المفرو�شات. تنظيف. راأ�ص.

لتنظيف.اإطارات.النوافذ.و.خزانات.المالب�ص.والقطاعات.وخالفه.

تنظيف. • وراأ�ص. ال�شقوق. تنظيف. راأ�ص. تركيب. اأعد. ال�شتخدام،. بعد.

المفرو�شات.في.حامل.الملحقات.التكميلية.

(d راأ�ص.تنظيف.الأر�شيات.ال�شلبة

لتنظيف.الأر�شيات.ال�شلبة. .

)البالط،.الباركيه.وخالفه(. .

تنظيف. • راأ�ص. عنق. في. تثبت. حتى. التل�شكوبية. الما�شورة. حرك.

الأر�شيات.ال�شلبة.

لحل.الو�شلة،.ا�شغط.على.حلقة.التحرير.وا�شحب.الما�شورة.التل�شكوبية. •

للخارج.

 12 �سورة 

مثبت. • ا�شتعمال. يمكنك. ق�شيرة،. لفترات. التنظيف. عن. التوقف. عند.

الخرطوم.بموؤخرة.الجهاز..

بعد.اإيقاف.الجهاز.اأدخل.الخطاف.الموجود.براأ�ص.تنظيف.الأر�شيات. •

في.التجويف.الموجود.بموؤخرة.الجهاز.

 13 �سورة 

للتغلب.على.العوائق،.مثال.ال�شاللم،.يمكن.نقل.الجهاز.من.المقب�ص.اأي�شا.

بعد االنتهاء من العمل

 14 �سورة 

انزع.القاب�ص.الكهربائي.. •

ا�شحب.كابل.الكهرباء.قلياًل.ثم.اتركه.)فيتم.لف.الكابل.اأوتوماتيكيا(. •

 15 �سورة 

لغر�ص.�شند/نقل.الجهاز.يمكنك.ا�شتخدام.ال�شنادة.الموجودة.بالجانب. •

ال�شفلي.للجهاز.

براأ�ص. • الموجود. الخطاف. واأدخل. قائمة.. و�شعية. في. الجهاز. �شع.

تنظيف.الأر�شيات.في.التجويف.الموجود.بالجانب.ال�شفلي.للجهاز.

*ح�شب.التجهيز
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 4 �سورة 
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 5* �سورة 
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ي�شعدنا.اأنك.قد.وقع.اختيارك.على.مكن�شة.ماركة.Siemens.من.�شل�شلة.

.Q8.0.الطرازات

يتناول.دليل.ال�شتخدام.هذا.�شرح.موديالت.مختلفة.من.�شل�شلة.الطرازات.

Q8.0..لذلك.من.الوارد.األ.تنطبق.بع�ص.التجهيزات.والوظائف.الم�شروحة.

الملحقات. ا�شتخدام. على. القت�شار. عليك. ويتعين. مكن�شتك.. موديل. على.

ا.
ً
تطويرها.خ�شي�ش تم. قد. اإنها. Siemens.حيث. من. الأ�شلية. التكميلية.

لمكن�شتك.لتحقيق.اأف�شل.نتيجة.تنظيف.ممكنة.

ل�شخ�ص. المكن�شة. ت�شليم. حالة. وفي. ال�شتخدام.. بدليل. الحتفاظ. يرجى.

اآخر.يرجى.اإعطاوؤه.دليل.ال�شتخدام.معها.

يرجى فرد �سفحات ال�سور!

و�سف الجهاز

الراأ�ص.المتحولة.لتنظيف.الأر�شيات*.)�شكل.راأ�ص.التنظيف.يمكن.اأن. 1

يختلف.عن.ال�شورة.مع.نف�ص.طريقة.العمل(

راأ�ص.تنظيف.الأر�شيات.ال�شلبة* 2

الفر�شاة.التوربو.®TURBO-UNIVERSAL.لالأر�شيات* 3

الما�شورة.التل�شكوبية.المزودة.بطوق.انزلقي.)وو�شلة.تثبيت(* 4

الما�شورة.التل�شكوبية.المزودة.بزر.انزلقي.)وو�شلة.تثبيت(* 5

راأ�ص.تنظيف.ال�شقوق 6

حامل.الملحقات.التكميلية 7

راأ�ص.تنظيف.المفرو�شات. 8

فر�شاة.تنظيف.الأثاث.)للتركيب.على.راأ�ص.تنظيف.المفرو�شات(* 9

خرطوم.ال�شفط 10

مقب�ص.الخرطوم 11

مبين.تغيير.الفلتر 12

منظم.القدرة.الدوار.ومفتاح.الت�شغيل/الإيقاف 13

فلتر.الطرد 14

مثبت.الخرطوم 15

كابل.الكهرباء 16

الغطاء.الخلفي 17

مقب�ص.الحمل. 18

غطاء.حجيرة.الأتربة 19

ال�شنادة.)على.الجانب.ال�شفلي.للجهاز( 20

كي�ص.الفلتر 21

فلتر.حماية.المحرك* 22

قطع الغيار والملحقات التكميلية الخا�سة

عبوة الفلتر البديل   A
GXXL (VZ41AFGXXL).طراز.الفلتر .

GXXLplus (VZ4GXXLP2).لتحقيق.اأف�شل.كفاءة.اأداء.مع.الطراز .

4.كي�ص.فلتر.بقفل المحتوى:.. .

1.فلتر.�شحي.ميكرو . .

.من.خالل.ا�شتخدام.الأكيا�ص.الأ�شلية.ت�شمن.اأن.يعمل.جهازك.دائما. .

بم�شتوى.القدرة.المثالي.

-.قدرة.تنظيف.عالية. .

-.تنفية.ونظافة.ممتازة .

-.عمر.اأطول.ن�شبيا.للجهاز .

-.ثبات.عال.ومقاومة.للتمزق .

-.مدة.ا�شتخدام.اأطول.بما.ي�شل.اإلى.%50 .

http://www.dust-bag-siemens.com .

VZ46001 للمفرو�سات TURBO-UNIVERSAL® الفر�ساة التربو  B
ال�شيارات. والمراتب.ومقاعد. الأثاث. .تقوم.بكن�ص.وتنظيف.مفرو�شات.

.

وخالفه.في.دورة.عمل.واحدة..منا�شبة.تماما.ل�شفط.�شعر.الحيوانات..

ويتم.ت�شغيل.بكرة.الفر�شاة.بوا�شطة.تيار.ال�شفط.الناتج.من.المكن�شة.

ل.تحتاج.لو�شلة.كهربائية.خا�شة. .

VZ102TBB للأر�سيات TURBO-UNIVERSAL® الفر�ساة التوربو  C
اأي.نوع.من. اأو. الوبر. والموكيت.ق�شير. ال�شجاد. بكن�ص.وتنظيف. .تقوم. .

الأر�شيات.في.دورة.عمل.واحدة..منا�شبة.تماما.ل�شفط.�شعر.الحيوانات..

ويتم.ت�شغيل.بكرة.الفر�شاة.بوا�شطة.تيار.ال�شفط.الناتج.من.المكن�شة.

ل.تحتاج.لو�شلة.كهربائية.خا�شة. .

VZ123HD راأ�ص تنظيف االأر�سيات ال�سلبة  D
لتنظيف.الأر�شيات.المل�شاء. .

)الباركيه،.البالط،.التيراكوتا،...( .

مع.فر�شاة.ذات.�شعر.طبيعي.في.غاية.النعومة .

VZ124HD راأ�ص تنظيف االأر�سيات ال�سلبة  E
راأ�ص.تنظيف.مبتكرة.ناعمة.وم�شتديرة.لالأر�شيات.ال�شلبة:. .

2.فر�شاة.دوارة.من.ال�شعر.الطبيعي.. .

ل.يوجد.دفع.م�شبق.لالت�شاخات.الخ�شنة. .

قبل اال�ستخدام الأول مرة

 1 �سورة 

قم.بتركيب.المقب�ص.على.خرطوم.ال�شفط.وقم.بتثبيته. •

الت�سغيل

 2 �سورة 

(a .قم.بتثبيت.فوهة.خرطوم.ال�شفط.في.فتحة.ال�شفط.بالغطاء

(b .عند.فك.خرطوم.ال�شفط.ا�شغط.طرفي.التثبيت.معا.وا�شحب.الخرطوم

للخارج.

 3 �سورة 

اأدخل.المقب�ص.في.الما�شورة.التل�شكوبية.حتى.يثبت.. •

لحل.الو�شلة،.ا�شغط.على.حلقة.التحرير.وا�شحب.الما�شورة.التل�شكوبية. •

للخارج.

ar  

*ح�شب.التجهيز
4

ي�شعدنا.اأنك.قد.وقع.اختيارك.على.مكن�شة.ماركة.Siemens.من.�شل�شلة.

.Q8.0.الطرازات

يتناول.دليل.ال�شتخدام.هذا.�شرح.موديالت.مختلفة.من.�شل�شلة.الطرازات.

Q8.0..لذلك.من.الوارد.األ.تنطبق.بع�ص.التجهيزات.والوظائف.الم�شروحة.

الملحقات. ا�شتخدام. على. القت�شار. عليك. ويتعين. مكن�شتك.. موديل. على.

ا.
ً
تطويرها.خ�شي�ش تم. قد. اإنها. Siemens.حيث. من. الأ�شلية. التكميلية.

لمكن�شتك.لتحقيق.اأف�شل.نتيجة.تنظيف.ممكنة.

ل�شخ�ص. المكن�شة. ت�شليم. حالة. وفي. ال�شتخدام.. بدليل. الحتفاظ. يرجى.

اآخر.يرجى.اإعطاوؤه.دليل.ال�شتخدام.معها.

يرجى فرد �سفحات ال�سور!

و�سف الجهاز

الراأ�ص.المتحولة.لتنظيف.الأر�شيات*.)�شكل.راأ�ص.التنظيف.يمكن.اأن. 1

يختلف.عن.ال�شورة.مع.نف�ص.طريقة.العمل(

راأ�ص.تنظيف.الأر�شيات.ال�شلبة* 2

الفر�شاة.التوربو.®TURBO-UNIVERSAL.لالأر�شيات* 3

الما�شورة.التل�شكوبية.المزودة.بطوق.انزلقي.)وو�شلة.تثبيت(* 4

الما�شورة.التل�شكوبية.المزودة.بزر.انزلقي.)وو�شلة.تثبيت(* 5

راأ�ص.تنظيف.ال�شقوق 6

حامل.الملحقات.التكميلية 7

راأ�ص.تنظيف.المفرو�شات. 8

فر�شاة.تنظيف.الأثاث.)للتركيب.على.راأ�ص.تنظيف.المفرو�شات(* 9

خرطوم.ال�شفط 10

مقب�ص.الخرطوم 11

مبين.تغيير.الفلتر 12

منظم.القدرة.الدوار.ومفتاح.الت�شغيل/الإيقاف 13

فلتر.الطرد 14

مثبت.الخرطوم 15

كابل.الكهرباء 16

الغطاء.الخلفي 17

مقب�ص.الحمل. 18

غطاء.حجيرة.الأتربة 19

ال�شنادة.)على.الجانب.ال�شفلي.للجهاز( 20

كي�ص.الفلتر 21

فلتر.حماية.المحرك* 22

قطع الغيار والملحقات التكميلية الخا�سة

عبوة الفلتر البديل   A
GXXL (VZ41AFGXXL).طراز.الفلتر .

GXXLplus (VZ4GXXLP2).لتحقيق.اأف�شل.كفاءة.اأداء.مع.الطراز .

4.كي�ص.فلتر.بقفل المحتوى:.. .

1.فلتر.�شحي.ميكرو . .

.من.خالل.ا�شتخدام.الأكيا�ص.الأ�شلية.ت�شمن.اأن.يعمل.جهازك.دائما. .

بم�شتوى.القدرة.المثالي.

-.قدرة.تنظيف.عالية. .

-.تنفية.ونظافة.ممتازة .

-.عمر.اأطول.ن�شبيا.للجهاز .

-.ثبات.عال.ومقاومة.للتمزق .

-.مدة.ا�شتخدام.اأطول.بما.ي�شل.اإلى.%50 .
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ال�شيارات. والمراتب.ومقاعد. الأثاث. .تقوم.بكن�ص.وتنظيف.مفرو�شات.
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وخالفه.في.دورة.عمل.واحدة..منا�شبة.تماما.ل�شفط.�شعر.الحيوانات..
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قبل اال�ستخدام الأول مرة

 1 �سورة 

قم.بتركيب.المقب�ص.على.خرطوم.ال�شفط.وقم.بتثبيته. •

الت�سغيل

 2 �سورة 

(a .قم.بتثبيت.فوهة.خرطوم.ال�شفط.في.فتحة.ال�شفط.بالغطاء

(b .عند.فك.خرطوم.ال�شفط.ا�شغط.طرفي.التثبيت.معا.وا�شحب.الخرطوم

للخارج.

 3 �سورة 

اأدخل.المقب�ص.في.الما�شورة.التل�شكوبية.حتى.يثبت.. •

لحل.الو�شلة،.ا�شغط.على.حلقة.التحرير.وا�شحب.الما�شورة.التل�شكوبية. •

للخارج.
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*ح�شب.التجهيز

4

ي�شعدنا.اأنك.قد.وقع.اختيارك.على.مكن�شة.ماركة.Siemens.من.�شل�شلة.

.Q8.0.الطرازات

يتناول.دليل.ال�شتخدام.هذا.�شرح.موديالت.مختلفة.من.�شل�شلة.الطرازات.

Q8.0..لذلك.من.الوارد.األ.تنطبق.بع�ص.التجهيزات.والوظائف.الم�شروحة.

الملحقات. ا�شتخدام. على. القت�شار. عليك. ويتعين. مكن�شتك.. موديل. على.

ا.
ً
تطويرها.خ�شي�ش تم. قد. اإنها. Siemens.حيث. من. الأ�شلية. التكميلية.

لمكن�شتك.لتحقيق.اأف�شل.نتيجة.تنظيف.ممكنة.

ل�شخ�ص. المكن�شة. ت�شليم. حالة. وفي. ال�شتخدام.. بدليل. الحتفاظ. يرجى.

اآخر.يرجى.اإعطاوؤه.دليل.ال�شتخدام.معها.

يرجى فرد �سفحات ال�سور!
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-.تنفية.ونظافة.ممتازة .

-.عمر.اأطول.ن�شبيا.للجهاز .

-.ثبات.عال.ومقاومة.للتمزق .

-.مدة.ا�شتخدام.اأطول.بما.ي�شل.اإلى.%50 .
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ال�شيارات. والمراتب.ومقاعد. الأثاث. .تقوم.بكن�ص.وتنظيف.مفرو�شات.

.

وخالفه.في.دورة.عمل.واحدة..منا�شبة.تماما.ل�شفط.�شعر.الحيوانات..

ويتم.ت�شغيل.بكرة.الفر�شاة.بوا�شطة.تيار.ال�شفط.الناتج.من.المكن�شة.

ل.تحتاج.لو�شلة.كهربائية.خا�شة. .

VZ102TBB للأر�سيات TURBO-UNIVERSAL® الفر�ساة التوربو  C
اأي.نوع.من. اأو. الوبر. والموكيت.ق�شير. ال�شجاد. بكن�ص.وتنظيف. .تقوم. .

الأر�شيات.في.دورة.عمل.واحدة..منا�شبة.تماما.ل�شفط.�شعر.الحيوانات..

ويتم.ت�شغيل.بكرة.الفر�شاة.بوا�شطة.تيار.ال�شفط.الناتج.من.المكن�شة.

ل.تحتاج.لو�شلة.كهربائية.خا�شة. .

VZ123HD راأ�ص تنظيف االأر�سيات ال�سلبة  D
لتنظيف.الأر�شيات.المل�شاء. .

)الباركيه،.البالط،.التيراكوتا،...( .

مع.فر�شاة.ذات.�شعر.طبيعي.في.غاية.النعومة .

VZ124HD راأ�ص تنظيف االأر�سيات ال�سلبة  E
راأ�ص.تنظيف.مبتكرة.ناعمة.وم�شتديرة.لالأر�شيات.ال�شلبة:. .

2.فر�شاة.دوارة.من.ال�شعر.الطبيعي.. .

ل.يوجد.دفع.م�شبق.لالت�شاخات.الخ�شنة. .

قبل اال�ستخدام الأول مرة

 1 �سورة 

قم.بتركيب.المقب�ص.على.خرطوم.ال�شفط.وقم.بتثبيته. •

الت�سغيل

 2 �سورة 

(a .قم.بتثبيت.فوهة.خرطوم.ال�شفط.في.فتحة.ال�شفط.بالغطاء

(b .عند.فك.خرطوم.ال�شفط.ا�شغط.طرفي.التثبيت.معا.وا�شحب.الخرطوم

للخارج.

 3 �سورة 

اأدخل.المقب�ص.في.الما�شورة.التل�شكوبية.حتى.يثبت.. •

لحل.الو�شلة،.ا�شغط.على.حلقة.التحرير.وا�شحب.الما�شورة.التل�شكوبية. •

للخارج.
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 هرمع نم ليطُي كلذبو ،ةيئابرهكلا كتسنكم كرحم يمحي
.يضارتفالا
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ي�شعدنا.اأنك.قد.وقع.اختيارك.على.مكن�شة.ماركة.Siemens.من.�شل�شلة.

.Q8.0.الطرازات

يتناول.دليل.ال�شتخدام.هذا.�شرح.موديالت.مختلفة.من.�شل�شلة.الطرازات.

Q8.0..لذلك.من.الوارد.األ.تنطبق.بع�ص.التجهيزات.والوظائف.الم�شروحة.

الملحقات. ا�شتخدام. على. القت�شار. عليك. ويتعين. مكن�شتك.. موديل. على.

ا.
ً
تطويرها.خ�شي�ش تم. قد. اإنها. Siemens.حيث. من. الأ�شلية. التكميلية.

لمكن�شتك.لتحقيق.اأف�شل.نتيجة.تنظيف.ممكنة.

ل�شخ�ص. المكن�شة. ت�شليم. حالة. وفي. ال�شتخدام.. بدليل. الحتفاظ. يرجى.

اآخر.يرجى.اإعطاوؤه.دليل.ال�شتخدام.معها.

يرجى فرد �سفحات ال�سور!

و�سف الجهاز

الراأ�ص.المتحولة.لتنظيف.الأر�شيات*.)�شكل.راأ�ص.التنظيف.يمكن.اأن. 1
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راأ�ص.تنظيف.الأر�شيات.ال�شلبة* 2

الفر�شاة.التوربو.®TURBO-UNIVERSAL.لالأر�شيات* 3

الما�شورة.التل�شكوبية.المزودة.بطوق.انزلقي.)وو�شلة.تثبيت(* 4
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مبين.تغيير.الفلتر 12

منظم.القدرة.الدوار.ومفتاح.الت�شغيل/الإيقاف 13
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ال�شنادة.)على.الجانب.ال�شفلي.للجهاز( 20
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فلتر.حماية.المحرك* 22

قطع الغيار والملحقات التكميلية الخا�سة
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		!ةظوحلم 

 لوصحلا متي الو ،ةيلاعفلا ةقئاف ةيئابرهك ةسنكم وه كزاهج
 سايكأ مادختسا لظ يف الإ اهنم فيظنت جئاتن لضفأ ىلع

 .ةيلصألا ةبرتألا

 داحتالل ةقاطلا قصلم يف ةروكذملا ميقلا ىلإ لوصولا متي ال
 طفشو ةقاطلا لالغتسا ةيلاعف ةئف صوصخب EU يبوروألا

 ةبرتألا سايكأ مادختسا دنع الإ ةبرتألا زاجتحا ةءافكو ةبرتألا
 .شوب نم ةيلصألا ةبرتألا سايكأ لثم ،ةدوجلا ةيلاع

 سايكألا الثم) لقأ ةدوج ةجردب ةبرتأ سايكأ مادختسا ةلاح يفو
 كزاهج ءادأ ةءافكو رمع كلذ ىلإ ةفاضإلاب ضفخني دقف (ةيقرولا

 .ةريبك ةجردب

	ةبرتألا	سايكأ	مادختسا	ةلاح	يف	الإ	نامضلا	قوقح	كل	حاتُت	ال
.ةيلصألا

 ةيلصألا ةبرتألا سايكأ بلط ةيناكمإو تامولعملا نم ديزملا دجت
 تنرتنإلا عقوم ىلع

www.bosch-home.com/dust-bag
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مقب�ص.الخرطوم 11

مبين.تغيير.الفلتر 12

منظم.القدرة.الدوار.ومفتاح.الت�شغيل/الإيقاف 13

فلتر.الطرد 14

مثبت.الخرطوم 15

كابل.الكهرباء 16

الغطاء.الخلفي 17

مقب�ص.الحمل. 18

غطاء.حجيرة.الأتربة 19

ال�شنادة.)على.الجانب.ال�شفلي.للجهاز( 20

كي�ص.الفلتر 21

فلتر.حماية.المحرك* 22

قطع الغيار والملحقات التكميلية الخا�سة

عبوة الفلتر البديل   A
GXXL (VZ41AFGXXL).طراز.الفلتر .

GXXLplus (VZ4GXXLP2).لتحقيق.اأف�شل.كفاءة.اأداء.مع.الطراز .

4.كي�ص.فلتر.بقفل المحتوى:.. .

1.فلتر.�شحي.ميكرو . .

.من.خالل.ا�شتخدام.الأكيا�ص.الأ�شلية.ت�شمن.اأن.يعمل.جهازك.دائما. .

بم�شتوى.القدرة.المثالي.

-.قدرة.تنظيف.عالية. .

-.تنفية.ونظافة.ممتازة .

-.عمر.اأطول.ن�شبيا.للجهاز .

-.ثبات.عال.ومقاومة.للتمزق .

-.مدة.ا�شتخدام.اأطول.بما.ي�شل.اإلى.%50 .
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VZ46001 للمفرو�سات TURBO-UNIVERSAL® الفر�ساة التربو  B
ال�شيارات. والمراتب.ومقاعد. الأثاث. .تقوم.بكن�ص.وتنظيف.مفرو�شات.

.

وخالفه.في.دورة.عمل.واحدة..منا�شبة.تماما.ل�شفط.�شعر.الحيوانات..

ويتم.ت�شغيل.بكرة.الفر�شاة.بوا�شطة.تيار.ال�شفط.الناتج.من.المكن�شة.

ل.تحتاج.لو�شلة.كهربائية.خا�شة. .

VZ102TBB للأر�سيات TURBO-UNIVERSAL® الفر�ساة التوربو  C
اأي.نوع.من. اأو. الوبر. والموكيت.ق�شير. ال�شجاد. بكن�ص.وتنظيف. .تقوم. .

الأر�شيات.في.دورة.عمل.واحدة..منا�شبة.تماما.ل�شفط.�شعر.الحيوانات..
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قبل اال�ستخدام الأول مرة

 1 �سورة 

قم.بتركيب.المقب�ص.على.خرطوم.ال�شفط.وقم.بتثبيته. •

الت�سغيل

 2 �سورة 

(a .قم.بتثبيت.فوهة.خرطوم.ال�شفط.في.فتحة.ال�شفط.بالغطاء

(b .عند.فك.خرطوم.ال�شفط.ا�شغط.طرفي.التثبيت.معا.وا�شحب.الخرطوم

للخارج.

 3 �سورة 

اأدخل.المقب�ص.في.الما�شورة.التل�شكوبية.حتى.يثبت.. •

لحل.الو�شلة،.ا�شغط.على.حلقة.التحرير.وا�شحب.الما�شورة.التل�شكوبية. •

للخارج.
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fa

 GL70 بوش  برقی  جارو  خريد  خاطر  به  را  ما  صميمانه  تبريك 
Ergomaxx`x بپذيريد.

انواع مدل های GL70 Ergomaxx`x در اين دفترچه راهنما توصيف شده 
است، بنابراين ممکن است برخی تجهيزات و عملكردهای تشريح شده با 
هدف  با  كه  بوش،  اصل  جانبی  لوازم  از  فقط  نباشد.  سازگار  شما  مدل 
دستيابی به بهترين نتيجه به خصوص برای جارو برقی شما طراحی شده 

است، استفاده كنيد.
لطفاً از دفترچه راهنمای استفاده برای مراجعات بعدی نگه داری كنيد. در 
صورت تحويل دادن دستگاه جارو برقی به شخص ثالث، لطفاً اين دفترچه 

راهنمای استفاده را نيز تحويل بدهيد.

صفحات مصور تا شده را باز کنيد.

جارو برقی شما
سری قابل تنظيم كف* (برای عملکردهای مشابه، ممكن است ظاهر  1

سری با تصوير متفاوت باشد)
برس تميز کننده سطوح سخت* 2
3 TURBO-UNIVERSAL®  *برس مخصوص كف زمين
لوله تلسکوپی با غالف قابل تنظيم  4

(و اتصال لوازم جانبی)*
لوله تلسكوپی با كليد كشويی  5

(و اتصال لوازم جانبی)*
سری مخصوص درز و شكاف 6
نگهدارنده لوازم جانبی 7
سری مخصوص رومبلی و پرده  8
برس مخصوص مبلمان سخت  9

(برای نصب روی سری رومبلی و پرده)*
لوله خرطومی 10
دستگيره لوله 11
نمايشگر زمان تعويض کيسه جارو برقی 12
پيچ تنظيم قدرت و سوئيچ روشن/خاموش 13
فيلتر هوای خروجی 14
نگهدارنده لوله 15
سيم برق 16
درپوش عقب 17
دستگيره حمل و نقل  18
درپوش محفظه كيسه جارو برقی 19
پايه نگهدارنده لوله در وضعيت عمودی (واقع در زير دستگاه) 20
كيسه جارو برقی 21
فيلتر محافظ موتور 22

* برحسب مدل

قطعات يدكی و لوازم جانبی ويژه
بسته فيلتر جايگزين  A

PowerProtect كيسه جارو برقی  
شماره: 00575069  

  شامل: 
    - 4 عدد کيسه  جارو برقی به همراه بست ها 

    - 1 عدد فيلتر مايکرو- بهداشتی 

  لطفا توجه نماييد !
  بنابراين توصيه می كنيم فقط از کيسه  های جارو برقی اصل استفاده كنيد.

  دستگاه شما يك جاروبرقی بسيار كارآمد است كه وقتی همراه با كيسه با 
فراهم  را  نتيجه  بهترين  به  دستيابی  امكان  شود،  استفاده  باال  كيفيت 
(مانند  باال  كيفيت  با  برقی  جارو  كيسه  از  استفاده  با  فقط  می آورد. 
يابيد كه جارو برقی شما در  می توانيد اطمينان  بوش)  اصل  كيسه های 
كالس بهره وری انرژی، قدرت مكش و ظرفيت نگه داری گرد و غبار 

مندرج در برچسب انرژی اتحاديه اروپا كار می كند.
  استفاده از کيسه های جارو برقی با کيفيت پايين  (به عنوان مثال کيسه های 
کاغذی) می تواند بر طول عمر و عملکرد دستگاه شما اثر منفی داشته 
باشند. استفاده از كيسه های بی كيفيت يا نامناسب نيز می تواند به جارو 
آسيب ها  قبيل  اين  شامل  دستگاه  نامه  ضمانت  برساند.  آسيب  برقی 

نمی شود.
  برای كسب اطالعات بيشتر در اين خصوص به آدرس اينترنتی زير 

مراجعه كنيد 
اصل  برقی  جارو  كيسه های   .www.bosch-home.com/dust-bag  

را می توانيد در اينجا سفارش دهيد.

مايكروفيلتر قابل شستشو   B
  از موتور جارو برقی شما محافظت می كند، و بنابراين باعث افزايش 

طول عمر آن می شود.

BBZ123HD برس تميز کننده سطوح سخت  C
جهت جارو كردن سطوح سخت   

(پاركت، سراميك، موزائيک خشتی و غيره.)  

BBZ124HD برس تميز کننده سطوح سخت  D
برس نوآورانه "soft & roll" مخصوص سطوح سخت:   

2 غلتك چرخان با برس ساخته شده از موی طبيعی.   
گرد و خاك درشت به بيرون رانده نمی شود.  

استفاده برای اولين بار
 1 شكل 

(a  سوراخ در  خود  محل  در  افتادن  جا  تا  را  خرطومی  لوله  رابط  قطعه 
مکش هوای روی درپوش فشار دهيد.

(b  و دهيد  فشار  زمان  هم  را  زبانه  دو  خرطومی،  لوله  کردن  جدا  برای 
شيلنگ را بيرون بكشيد. 

 2 شكل 
دسته را تا هنگام قفل شدن در محل خود، در داخل لوله تلسکوپی فشار  •

دهيد. 
برای آزاد كردن اتصال، دکمه قفل کردن را فشار دهيد و لوله تلسكوپی  •

را بيرون بكشيد.

 3 شكل 
لوله تلسکوپی را تا هنگام قفل شدن در محل خود، در داخل قطعه اتصال  •

لوله به سری تميز کننده کف زمين، فشار دهيد.
برای آزاد كردن اتصال، دکمه قفل کردن را فشار دهيد و لوله تلسكوپی  •

را بيرون بكشيد.
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فلتر.حماية.المحرك* 22

قطع الغيار والملحقات التكميلية الخا�سة

عبوة الفلتر البديل   A
GXXL (VZ41AFGXXL).طراز.الفلتر .

GXXLplus (VZ4GXXLP2).لتحقيق.اأف�شل.كفاءة.اأداء.مع.الطراز .

4.كي�ص.فلتر.بقفل المحتوى:.. .

1.فلتر.�شحي.ميكرو . .

.من.خالل.ا�شتخدام.الأكيا�ص.الأ�شلية.ت�شمن.اأن.يعمل.جهازك.دائما. .

بم�شتوى.القدرة.المثالي.

-.قدرة.تنظيف.عالية. .

-.تنفية.ونظافة.ممتازة .

-.عمر.اأطول.ن�شبيا.للجهاز .

-.ثبات.عال.ومقاومة.للتمزق .

-.مدة.ا�شتخدام.اأطول.بما.ي�شل.اإلى.%50 .
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VZ46001 للمفرو�سات TURBO-UNIVERSAL® الفر�ساة التربو  B
ال�شيارات. والمراتب.ومقاعد. الأثاث. .تقوم.بكن�ص.وتنظيف.مفرو�شات.

.

وخالفه.في.دورة.عمل.واحدة..منا�شبة.تماما.ل�شفط.�شعر.الحيوانات..

ويتم.ت�شغيل.بكرة.الفر�شاة.بوا�شطة.تيار.ال�شفط.الناتج.من.المكن�شة.

ل.تحتاج.لو�شلة.كهربائية.خا�شة. .

VZ102TBB للأر�سيات TURBO-UNIVERSAL® الفر�ساة التوربو  C
اأي.نوع.من. اأو. الوبر. والموكيت.ق�شير. ال�شجاد. بكن�ص.وتنظيف. .تقوم. .
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VZ123HD راأ�ص تنظيف االأر�سيات ال�سلبة  D
لتنظيف.الأر�شيات.المل�شاء. .

)الباركيه،.البالط،.التيراكوتا،...( .

مع.فر�شاة.ذات.�شعر.طبيعي.في.غاية.النعومة .

VZ124HD راأ�ص تنظيف االأر�سيات ال�سلبة  E
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قبل اال�ستخدام الأول مرة

 1 �سورة 

قم.بتركيب.المقب�ص.على.خرطوم.ال�شفط.وقم.بتثبيته. •

الت�سغيل

 2 �سورة 

(a .قم.بتثبيت.فوهة.خرطوم.ال�شفط.في.فتحة.ال�شفط.بالغطاء

(b .عند.فك.خرطوم.ال�شفط.ا�شغط.طرفي.التثبيت.معا.وا�شحب.الخرطوم

للخارج.

 3 �سورة 

اأدخل.المقب�ص.في.الما�شورة.التل�شكوبية.حتى.يثبت.. •

لحل.الو�شلة،.ا�شغط.على.حلقة.التحرير.وا�شحب.الما�شورة.التل�شكوبية. •

للخارج.

ar  

*ح�شب.التجهيز
4

ي�شعدنا.اأنك.قد.وقع.اختيارك.على.مكن�شة.ماركة.Siemens.من.�شل�شلة.

.Q8.0.الطرازات

يتناول.دليل.ال�شتخدام.هذا.�شرح.موديالت.مختلفة.من.�شل�شلة.الطرازات.

Q8.0..لذلك.من.الوارد.األ.تنطبق.بع�ص.التجهيزات.والوظائف.الم�شروحة.

الملحقات. ا�شتخدام. على. القت�شار. عليك. ويتعين. مكن�شتك.. موديل. على.

ا.
ً
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لمكن�شتك.لتحقيق.اأف�شل.نتيجة.تنظيف.ممكنة.

ل�شخ�ص. المكن�شة. ت�شليم. حالة. وفي. ال�شتخدام.. بدليل. الحتفاظ. يرجى.

اآخر.يرجى.اإعطاوؤه.دليل.ال�شتخدام.معها.
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DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH 
Zentralwerkstatt für kleine 
Hausgeräte 
Trautskirchener Strasse 6-8 
90431 Nürnberg 
Online Auftragsstatus, Filterbeutel-
Konfigurator und viele weitere 
Infos unter:  
www.bosch-home.com 
Reparaturservice, Ersatzteile & 
Zubehör, Produkt-Informationen: 
Tel.: 0911 70 440 040 
mailto:cp-servicecenter@ 
bshg.com 
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr 
erreichbar. 

AE United Arab Emirates, 

 BSH Home Appliances FZE 
Round About 13,  
Plot Nr MO-0532A 
Jebel Ali Free Zone – Dubai 
Tel.: 04 881 4401 
mailto:service.uae@bshg.com 
www.bosch-home.com/ae 

AL Republika e Shqiperise,  
Albania 

ELEKTRO-SERVIS sh.p.k
Rr. Shkelqim Fusha, Selite,  
Pallati "Matrix Konstruksion",
Kati 0 dhe +1
1023 Tirane
Tel.: 4 2278 130, -131  
Fax: 4 2278 130 
mailto:info@elektro-servis.com  
EXPERT SERVIS

AT Österreich, Austria 
BSH Hausgeräte  
Gesellschaft mbH 
Werkskundendienst  
für Hausgeräte 
Quellenstrasse 2 
1100 Wien 
Online Reparaturannahme, 
Ersatzteile und Zubehör und  
viele weitere Infos unter:
www.bosch-home.at  
Reparaturservice, Ersatzteile & 
Zubehör, Produktinformationen
Tel.: 0810 550 511

bshg.com
mailto:vie-stoerungsannahme@

Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr 
für Sie erreichbar.

AU Australia 
BSH Home Appliances Pty. Ltd. 
7-9 Arco Lane 
HEATHERTON, Victoria 3202 
Tel.: 1300 368 339 
mailto:bshau-as@bshg.com 
www.bosch-home.com.au 
BA Bosna i Hercegovina, 

Bosnia-Herzegovina 
"HIGH" d.o.o. 
Gradačačka 29b 
71000 Sarajevo 
Tel.: 061 10 09 05
Fax: 033 21 35 13
mailto:bosch_siemens_sarajevo@
yahoo.com

BE Belgique, België, Belgium 
BSH Home Appliances S.A. 
Avenue du Laerbeek 74 
Laarbeeklaan 74 
1090 Bruxelles – Brussel 
Tel.: 070 222 141 
Fax: 024 757 291 
mailto:bru-repairs@bshg.com 
www.bosch-home.be  
BG Bulgaria 
BSH Domakinski Uredi  
Bulgaria EOOD 
115К Tsarigradsko Chausse Blvd. 
European Trade Center Building, 
5th floor 
1784 Sofia 
Tеl.: 0700 208 17
Fax: 02 878 79 72 
mailto:informacia.servis-bg@ 
bshg.com 
www.bosch.home.bg 

BY Belarus, Беларусь 
OOO "БСХ Бытовая техника" 
тел.: 495 737 2961 
mailto:mok-kdhl@bshg.com 
CH Schweiz, Suisse,  

Svizzera, Switzerland 
BSH Hausgeräte AG 
Werkskundendienst für 
Hausgeräte 
Fahrweidstrasse 80 
8954 Geroldswil  
mailto:ch-info.hausgeraete@ 
bshg.com 
Service Tel.: 0848 840 040 
Service Fax: 0848 840 041 
mailto:ch-reparatur@bshg.com 
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080 
Ersatzteile Fax: 0848 880 081 
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com 
www.bosch-home.com 

CY Cyprus, Κύπρος
BSH Ikiakes Syskeves-Service 
39, Arh. Makaariou III Str. 
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia) 
Tel.: 7777 8007 
Fax: 022 658 128 
mailto:bsh.service.cyprus@ 
cytanet.com.cy 
CZ Česká Republika, 

Czech Republic 
BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
Firemní servis domácích 
spotřebičů 
Pekařská 10b 
155 00  Praha 5 
Tel.: 0251 095 546 
Fax: 0251 095 549 
www.bosch-home.com/cz 
DK Danmark, Denmark 
BSH Hvidevarer A/S 
Telegrafvej 4  
2750 Ballerup 
Tel.: 44 89 89 85 
Fax: 44 89 89 86 
mailto:BSH-Service.dk@ 
BSHG.com 
www.bosch-home.dk 
EE Eesti, Estonia 
SIMSON OÜ 
Raua 55 
10152 Tallinn 
Tel.: 0627 8730 
Fax: 0627 8733 
mailto:teenindus@simson.ee 
ES España, Spain 
BSH Electrodomésticos  
España S.A. 
Servicio Oficial del Fabricante 
Parque Empresarial PLAZA,  
C/ Manfredonia, 6 
50197 Zaragoza 
Tel.: 902 245 255 o 976 305 713
Fax: 976 578 425 
mailto:CAU-Bosch@bshg.com 
www.bosch-home.es 
FI Suomi, Finland 
BSH Kodinkoneet Oy 
Itälahdenkatu 18 A, PL 123 
00201 Helsinki 
Tel.: 0207 510 700 
Fax: 0207 510 780 
mailto:Bosch-Service-
FI@bshg.com 
www.bosch-home.fi 
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu  
+ 7 snt/min (alv 24%)  
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu  
+ 17 snt/min (alv 24%) 

Kundendienst – Customer Service

BH Bahrain,   
Khalaifat Est. 
P.O. Box 5111
Manama 
Tel.: 01 7400 553 
mailto:service@khalaifat.com 

  
Rruga e Kavajes, 
Kulla B Nr 223/1 Kati I
1023 Tirane
Tel.: 4 480 6061 
Tel.: 4 227 4941 
Fax: 4 227 0448
Cel: +355 069 60 45555 
mailto:info@expert-servis.al 
 

United Arab Emirates اإلمارات العربّية المّتحدة
Morocco  المملكة المغربية
Bahrain مملكة البحرين
Malaysia ماليزيا
Oman سلطنة ُعمان 
Qatar دولة قطر
Algeria الجزائر
Kingdom Saudi Arabia  المملكة العربية السعودية
Sudan  السودان 
Syria سوريا 
Tunis تونس
Iran   إيران 
Jordan األردن
Kuwait الكويت 
Lebanon لبنان
Egypt مصر 
Libya ليبيا
Yemen  اليمن  
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FR France 
BSH Electroménager S.A.S. 
50 rue Ardoin – BP 47 
93401 SAINT-OUEN cedex 
Service interventions à domicile:  
01 40 10 11 00 
Service Consommateurs:  
0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn) 
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com
Service Pièces Détachées et 
Accessoires:  
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn) 
www.bosch-home.fr 

GB Great Britain 
BSH Home Appliances Ltd. 
Grand Union House 
Old Wolverton Road 
Wolverton 
Milton Keynes MK12 5PT 
To arrange an engineer visit, to 
order spare parts and accessories 
or for product advice please visit 
www.bosch-home.co.uk  
or call  
Tel.: 0344 892 8979*  
*Calls are charged at the basic rate, please
check with your telephone service provider
for exact charges

*0.03 € per minute at peak.
Off peak 0.0088 € per minute

 

GR Greece, Ελλάς 
BSH Ikiakes Siskeves A.B.E. 
Central Branch Service 
17 km E.O. Athinon-Lamias & 
Potamou 20 
14564 Kifisia 
Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82  
(Αστική χρέωση) 
www.bosch-home.gr 

HK Hong Kong, 香港 
BSH Home Appliances Limited 
Unit 1 & 2, 3rd Floor 
North Block, Skyway House 
3 Sham Mong Road 
Tai Kok Tsui, Kowloon 
Hong Kong 
Tel.: 2565 6151 
Fax: 2565 6681 
mailto:bosch.hk.service@bshg.com
www.bosch-home.cn 

HR Hrvatska, Croatia 
BSH kućni uređaji d.o.o. 
Kneza Branimira 22 
10000 Zagreb 
Tel:. 01 552 08 88
Fax: 01 640 36 03 
mailto:informacije.servis-hr@ 
bshg.com 
www.bosch-home.com/hr 

HU Magyarország, Hungary
BSH Háztartási Készülék 
Kereskedelmi Kft. 
Háztartási gépek márkaszervize 
Királyhágó tér 8-9 
1126 Budapest 
Hibabejelentés  
Tel.: +361 489 5461   
Fax: +361 201 8786 
mailto:hibabejelentes@bsh.hu 
Alkatrészrendelés  
Tel.: +361 489 5463
Fax: +361 201 8786
mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu
www.bosch-home.com/hu 
IE Republic of Ireland 
BSH Home Appliances Ltd. 
Unit F4, Ballymount Drive 
Ballymount Industrial Estate 
Walkinstown 
Dublin 12  
Service Requests,  
Spares and Accessories 
Tel.: 01450 2655* 
Fax: 01450 2520 
www.bosch-home.co.uk

IL Israel, 
C/S/B/ Home Appliance Ltd.
1, Hamasger St. 
North Industrial Park
Lod, 7129801
Tel.: 08 9777 222 
Fax: 08 9777 245 
mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il
www.bosch-home.co.il

IS Iceland 
Smith & Norland hf. 
Noatuni 4 
105 Reykjavik 
Tel.: 0520 3000 
Fax: 0520 3011 
www.sminor.is 
IT Italia, Italy 
BSH Elettrodomestici S.p.A. 
Via. M. Nizzoli 1 
20147 Milano (MI) 
Numero verde 800 829 120 
mailto:info@bosch-elettrodomestici.it
www.bosch-home.com/it 
KZ Kazakhstan, Қазақстан 
IP Turebekov Yerzhan 
Nurmanovich 
Jangeldina str. 15 
Shimkent 160018 
Tel.: 0252 31 00 06 
mailto:evrika_kz@mail.ru 

LB Lebanon, لبنان
Teheni, Hana & Co. 
Boulevard Dora 4043 Beyrouth  
P.O. Box 90449 
Jdeideh 1202 2040 
Tel.: 01 255 211 
mailto:Info@Teheni-Hana.com 

LT Lietuva, Lithuania 
Senuku prekybos centras UAB 
Jonavos g. 62 
44192 Kaunas 
Tel.: 0372 12146 
Fax: 0372 12165 
www.senukai.lt 
LU Luxembourg 
BSH électroménagers S.A. 
13-15, ZI Breedeweues
1259 Senningerberg 
Tel.: 26349 300 
Fax: 26349 315 
Reparaturen: lux-repair@bshg.com  
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.bosch-home.com/lu 

LV Latvija, Latvia 
General Serviss Limited 
Bullu street 70c 
1067 Riga 
Tel.: 07 42 41 37 
mailto:bt@olimpeks.lv  
Elkor Serviss 
Brivibas gatve 201 
1039 Riga 
Tel.: 067 0705 20; -36 
mailto:domoservice@elkor.lv 
www.servisacentrs.lv 

MD Moldova 
S.R.L. "Rialto-Studio" 
ул. Щусева 98 
2012 Кишинев 
тел./факс: 022 23 81 80 
mailto:bosch-md@mail.ru 

ME Crna Gora, Montenegro 
Elektronika komerc 
Ul. Slobode 17 
84000 Bijelo Polje 
Tel./Fax: 050 432 575 
Mobil: 069 324 812 
mailto:ekobosch.servis@ 
t-com.me 
MK Macedonia, Македонија 
GORENEC 
Jane Sandanski 69 lok.3 
1000 Skopje 
Tel.: 022 454 600 
Mobil: 070 697 463 
mailto:gorenec@yahoo.com 
MT Malta 
Oxford House Ltd. 
Notabile Road 
Mriehel BKR 14 
Tel.: 021 442 334 
Fax: 021 488 656 
www.oxfordhouse.com.mt 

IN India, Bhārat,  
BSH Household Appliances 
Mfg. Pvt. Ltd.
Arena House, 2nd Floor, Main Bldg,
Plot No. 103, Road No. 12, MIDC, 
Andheri East
Mumbai 400 093

www.bosch-home.com/in
Toll Free 1800 266 1880
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MV Raajjeyge Jumhooriyyaa, 
Maledives  

Lintel Investments  
Ma. Maadheli, Majeedhee Magu  
Malé  
Tel.: 0331 0742  
mailto:mohamed.zuhuree@ 
lintel.com.mv 

NL Nederland, Netherlands 
BSH Huishoudapparaten B.V. 
Taurusavenue 36  
2132 LS Hoofddorp 
Storingsmelding: 
Tel.: 088 424 4010 
Fax: 088 424 4845 
mailto:bosch-contactcenter@ 
bshg.com 
Onderdelenverkoop: 
Tel.: 088 424 4010 
Fax: 088 424 4801 
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com 
www.bosch-home.nl  

NO Norge, Norway 
BSH Husholdningsapparater A/S 
Grensesvingen 9 
0661 Oslo 
Tel.: 22 66 06 00 
Fax: 22 66 05 50 
mailto:Bosch-Service-NO@ 
bshg.com 
www.bosch-home.no 

NZ New Zealand 
BSH Home Appliances Ltd. 
Unit F 2, 4 Orbit Drive 
Mairangi Bay 
Auckland 0632 
Tel.: 09 477 0492 
Fax: 09 477 2647 
mailto:bshnz-cs@bshg.com  
www.bosch-home.co.nz 

PL Polska, Poland 
BSH Sprzęt Gospodarstwa 
Domowego sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 183 
02-222 Warszawa 
Centrala Serwisu  
Tel.: 801 191 534 
Fax: 022 572 7709 
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl 

PT Portugal 
BSHP Electrodomésticos Lda. 
Rua Alto do Montijo, nº 15 
2790-012 Carnaxide 
Tel.: 214 250 730
Fax: 214 250 701 
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@
bshg.com 
www.bosch-home.pt 

RO România, Romania 
BSH Electrocasnice srl. 
Sos. Bucuresti-Ploiesti,  
nr. 19-21, sect.1 
13682 Bucuresti 
Tel.: 021 203 9748  
Fax: 021 203 9733  
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro 

RU Russia, Россия  
OOO "БСХ Бытовая техника" 
Сервис от производителя  
Малая Калужская 19/1 
119071 Москва 
тел.: 495 737 2961 
mailto:mok-kdhl@bshg.com 
www.bosch-home.com 

SE Sverige, Sweden 
BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32 
169 29 Solna 
Tel.: 0771 11 22 77 local rate 
mailto:Bosch-Service-SE@ 
bshg.com  
www.bosch-home.se 

SG Singapore, 新加坡 
BSH Home Appliances Pte. Ltd. 
TECHPLACE I and 
Mo Kio Avenue 10 
Block 4012 #01-01 
569628 Singapore 
Tel.: 6751 5000 
Fax: 6751 5005 
mailto:bshsgp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg 

SI Slovenija, Slovenia 
BSH Hišni aparati d.o.o. 
Litostrojska 48 
1000 Ljubljana 
Tel.: 01 583 07 00
Fax: 01 583 08 89 
mailto:informacije.servis@ 
bshg.com 
www.bosch-home.com/si 
SK Slovensko, Slovakia 
BSH domáci spotřebiče s.r.o. 
Organizačná zložka Bratislava 
Galvaniho 17/C 
821 04 Bratislava 
Tel.: 02 44 45 20 41 
mailto:opravy@bshg.com 
www.bosch-home.com/sk 

TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi  
ve Ticaret A.S. 
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 
Balkan Caddesi No: 51 
34771 Ümraniye, Istanbul 
Tel.: 0 216 444 6333* 
Fax: 0 216 528 9188 
mailto:careline.turkey@bshg.com 
www.bosch-home.com/tr 
*Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın 
bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep 
telefonlarından ise kullanılan tarifeye gore 
değişkenlik göstermektedir 

SA Kingdom Saudi Arabia, 
    
Abdul Latif Jameel Electronics 
and Airconditioning Co. Ltd.
BOSCH Service centre, 
Kilo 5 Old Makkah Road
(Next to Toyota), Jamiah Dist.
P.O.Box 7997
Jeddah 21472
Tel.: 800 244 0043 
mailto:kunnumalsp@alj.com
www.aljelectronics.com.sa

   

 
我們期盼您不斷的鼓勵與指導，
任何咨詢或服務需求，
歡迎洽詢客服專線
BSH Home Appliances Private Limited
台北市內湖區洲子街80號11樓
11F., No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.

UA Ukraine, Україна 
ТОВ "БСХ Побутова Техніка" 
тел.: 044 490 2095 
mailto:bsh-service.ua@bshg.com 
www.bosch-home.com.ua 

XK Kosovo 
NTP GAMA 
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj 
70000 Ferizaj 
Tel.: 0290 321 434 
mailto:a_service@ 
gama-electronics.com 

XS Srbija, Serbia 
BSH Kućni aparati d.o.o. 
Milutina Milankovića br. 9ž
11070 Novi Beograd 
Tel.: 011 353 70 08
Fax: 011 205 23 89 
mailto:informacije.servis-sr@ 
bshg.com  
www.bosch-home.rs 

ZA South Africa 
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.  
15th Road Randjespark 
Private Bag X36, Randjespark 
1685 Midrand – Johannesburg 
Tel.: 086 002 6724  
Fax: 086 617 1780 
mailto:applianceserviceza@ 
bshg.com 
www.bosch-home.com/za 

Taipei City 11493
Tel.: 0800 368 888
Fax: 02 2627 9788
mailto:bshtzn-service@bshg.com
www.bosch-home.com.tw

TW Taiwan, 台湾 

United Arab Emirates اإلمارات العربّية المّتحدة
Morocco  المملكة المغربية
Bahrain مملكة البحرين
Malaysia ماليزيا
Oman سلطنة ُعمان 
Qatar دولة قطر
Algeria الجزائر
Kingdom Saudi Arabia  المملكة العربية السعودية
Sudan  السودان 
Syria سوريا 
Tunis تونس
Iran   إيران 
Jordan األردن
Kuwait الكويت 
Lebanon لبنان
Egypt مصر 
Libya ليبيا
Yemen  اليمن  

CP-Normal_Bosch_02_2016.indd   3 09.02.16   14:50



22

de

en

fr

it

nl

da

no

sv

fi

es

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen
Richtlinie 2012/19/EU 
über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical
and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige
Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

This appliance is labelled in accordance with European
Directive 2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). The guideline determines the fra-
mework for the return and recycling of used applian-
ces as applicable throughout the EU.

Cet appareil est marqué selon la directive européenne
2012/19/UE relative aux appareils électriques et élec-
troniques usagés (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
La directive définit le cadre pour une reprise et une
récupération des appareils usagés applicables dans les
pays de la CE.

Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi
della direttiva europea 2012/19/UE in materia di appa-
recchi elettrici ed elettronici (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il
riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il
territorio dell’Unione Europea.

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met
de Europese richtlijn 2012/19/EU 
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldi-
ge terugneming en verwerking van oude apparaten.

Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske
direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektro-
nisk udstyr (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og
recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Dette apparatet er klassifisert i henhold til det euro-
peiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elek-
trisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and elec-
tronic equipment – WEEE).
Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvin-
ning av innbytteprodukter.

Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska
direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller
innehåller elektroniska produkter (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagan-
de och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita  (waste electrical and electronic
equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palau-
tus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Este aparato está marcado con el símbolo de cumpli-
miento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a
los aparatos eléctricos y electrónicos usados
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).
La directiva proporciona el marco general válido en
todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y
la reutilización de los residuos de los aparatos eléctri-
cos y electrónicos.
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Este aparelho está marcado em conformidade com a
Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipa-
mentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
A directiva estabelece o quadro para a criação de um
sistema de recolha e valorização dos equipamentos
usados válido em todos os Estados Membros da União
Europeia.

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. 

Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik
Ekipmanlar Direktifi’ne göre etiketlenmiştir. Ulusal
yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih:
22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin
geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı
belirtir.

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29
lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) sym-
bolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z inny-
mi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania
go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w
tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.

Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai
készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő
jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavé-
telének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit
határozza meg.

Този уред е обозначен в съответствие с европейска-
та директива 2012/19/EC
за стари електрически и електронни уреди (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
Тази директива регламентира валидните в рамките
на ЕС правила за приемане и използване на стари
уреди

Данный прибор имеет отметку о соответствии евро-
пейским нормам 2012/19/EU утилизации электриче-
ских и электронных приборов (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Данные нормы определяют действующие на терри-
тории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов.

Acest aparat este marcat corespunzător directivei
europene 2012/19/UE în privinţa aparatelor electrice
şi electronice vechi (waste electrical and electronic
equipment – WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi,
valabilă în întreaga UE, şi valorificarea aparatelor vechi.

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

نيا هاگتسد قباطم طباوض یئاپورا 2012/19/EU رد
هراب هاگتسد یاه هنهک یقرب و یکينورتکلا

((waste electrical and electronic equipment - WEEE
صخشم هدش  .تسا

نیا طباوض هک رد رسارس اپوا ربتعم ،تسا راهچ بوچ
یلک هويش سپزاب نتفرگ و تفايزاب هاگتسد یاه

هنهک ار نييعت یم .دنک
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Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen
Richtlinie 2012/19/EU 
über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical
and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige
Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

This appliance is labelled in accordance with European
Directive 2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). The guideline determines the fra-
mework for the return and recycling of used applian-
ces as applicable throughout the EU.

Cet appareil est marqué selon la directive européenne
2012/19/UE relative aux appareils électriques et élec-
troniques usagés (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
La directive définit le cadre pour une reprise et une
récupération des appareils usagés applicables dans les
pays de la CE.

Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi
della direttiva europea 2012/19/UE in materia di appa-
recchi elettrici ed elettronici (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il
riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il
territorio dell’Unione Europea.

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met
de Europese richtlijn 2012/19/EU 
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldi-
ge terugneming en verwerking van oude apparaten.

Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske
direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektro-
nisk udstyr (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og
recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Dette apparatet er klassifisert i henhold til det euro-
peiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elek-
trisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and elec-
tronic equipment – WEEE).
Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvin-
ning av innbytteprodukter.

Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska
direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller
innehåller elektroniska produkter (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagan-
de och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita  (waste electrical and electronic
equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palau-
tus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Este aparato está marcado con el símbolo de cumpli-
miento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a
los aparatos eléctricos y electrónicos usados
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).
La directiva proporciona el marco general válido en
todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y
la reutilización de los residuos de los aparatos eléctri-
cos y electrónicos.

此吸塵機受歐盟2012/19/EU有關舊電器及電子產品(廢棄電器
和電子設備– WEEE)指引監管，該指引確立了適用於整個歐盟
的舊電器回收和再造的規章制度。
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Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen
Richtlinie 2012/19/EU 
über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical
and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige
Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

This appliance is labelled in accordance with European
Directive 2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). The guideline determines the fra-
mework for the return and recycling of used applian-
ces as applicable throughout the EU.

Cet appareil est marqué selon la directive européenne
2012/19/UE relative aux appareils électriques et élec-
troniques usagés (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
La directive définit le cadre pour une reprise et une
récupération des appareils usagés applicables dans les
pays de la CE.

Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi
della direttiva europea 2012/19/UE in materia di appa-
recchi elettrici ed elettronici (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il
riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il
territorio dell’Unione Europea.

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met
de Europese richtlijn 2012/19/EU 
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldi-
ge terugneming en verwerking van oude apparaten.

Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske
direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektro-
nisk udstyr (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og
recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Dette apparatet er klassifisert i henhold til det euro-
peiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elek-
trisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and elec-
tronic equipment – WEEE).
Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvin-
ning av innbytteprodukter.

Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska
direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller
innehåller elektroniska produkter (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagan-
de och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita  (waste electrical and electronic
equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palau-
tus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Este aparato está marcado con el símbolo de cumpli-
miento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a
los aparatos eléctricos y electrónicos usados
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).
La directiva proporciona el marco general válido en
todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y
la reutilización de los residuos de los aparatos eléctri-
cos y electrónicos.
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Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen
Richtlinie 2012/19/EU 
über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical
and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige
Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

This appliance is labelled in accordance with European
Directive 2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). The guideline determines the fra-
mework for the return and recycling of used applian-
ces as applicable throughout the EU.

Cet appareil est marqué selon la directive européenne
2012/19/UE relative aux appareils électriques et élec-
troniques usagés (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
La directive définit le cadre pour une reprise et une
récupération des appareils usagés applicables dans les
pays de la CE.

Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi
della direttiva europea 2012/19/UE in materia di appa-
recchi elettrici ed elettronici (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il
riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il
territorio dell’Unione Europea.

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met
de Europese richtlijn 2012/19/EU 
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldi-
ge terugneming en verwerking van oude apparaten.

Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske
direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektro-
nisk udstyr (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og
recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Dette apparatet er klassifisert i henhold til det euro-
peiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elek-
trisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and elec-
tronic equipment – WEEE).
Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvin-
ning av innbytteprodukter.

Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska
direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller
innehåller elektroniska produkter (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagan-
de och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita  (waste electrical and electronic
equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palau-
tus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Este aparato está marcado con el símbolo de cumpli-
miento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a
los aparatos eléctricos y electrónicos usados
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).
La directiva proporciona el marco general válido en
todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y
la reutilización de los residuos de los aparatos eléctri-
cos y electrónicos.
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DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der 
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland 
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges 
erforderlich.

GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set 
out by our representatives in the country of sale 
apply. Details regarding same may be obtained 
from the dealer from whom the appliance was 
purchased. For claims under guarantee the sales 
receipt must be produced.

FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale 
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur 
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou 
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez 
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la 
facture d’achat sera nécessaire.

IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è  a disposizione per 
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.

NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.

DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men 
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens 
bestemmelser.

NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse 
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved 
vårt hovedkontor.

SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser. 

FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin 
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa 
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen 
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista 
poikkeava takuu.

PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser 
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o 
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de 
Compra e bem assim, do documento de Garantia.

ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de 
garantia acordadas por la representación de 
nuestra firma en el pais de compra. Para más 
detalles sirvanse dirgir al correspondiente 
establecimiento del ramo en que se ha comprado 
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es 
necesario presentar el correspondiente 
comprobante de compra.

TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları 
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için; 
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici 
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti 
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.

PL Gwarancja
Dla urządzenia obowiązują warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie się
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego 
dokonano zakupu urządzenia. Przy korzystaniu
ze świadczeń gwarancyjnych wymagane jest 
przedloźenie dowodu zakupu.
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fa  شرايط ضمانت نامه
شرايط ضمات نامه اين دستگاه توسط نمايندگی ما در كشور شما تنظيم 
خريد  محل  فروشگاه  از  می توانيد  را  مربوطه  جزئيات  است.  شده 
ارائه  نامه،  ضمانت  موارد  از  استفاده  برای  نماييد.  دريافت  دستگاه 

رسيد خريد الزامی است.

ZH    本產品適用本公司駐購買國代表所發佈的保固條款。
您隨時可向購買本產品的經銷商諮詢相關細節。在任
何情況下，出示購買證明均是獲得保修服務的必要的
條件。
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