
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Барабанна сушильна машина UK 
 
 
 
 
 
 
Інструкція з експлуатації та монтажу 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Перш ніж почати експлуатацію сушильної машини, прочитайте цю інструкцію. 
 

 
 
Дотримуйтеся вказівок із техніки безпеки, що містяться на сторінці 11. 
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Ваша нова сушильна машина 
 

Вітаємо! Ви зробили вибір на користь сучасного, високоякісного побутового електроприладу компанії 
Bosch. 

Особливість цієї сушильної машини – низьке споживання електроенергії. 

Перш ніж залишити наш завод, кожна сушильна машина ретельно перевіряється на предмет правильного 
функціонування та бездоганного стану. У разі виникнення будь-яких запитань наші фахівці центру 
післяпродажного обслуговування будуть раді вам допомогти. 

Утилізація без шкоди навколишньому середовищу 

Утилізуйте упаковку, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу. 

Цей прилад маркований відповідно до Директиви ЄС 2002/96/EC про відходи електричного та 
електронного обладнання (WEEE). 

У Директиві визначено правила прийому та утилізації старих електроприладів, які поширюються на всю 
територію ЄС. 

 

Призначення 
 

 для використання виключно в домашньому господарстві, 
 лише для сушіння випраних у воді текстильних виробів. 

 

Не залишайте дітей без догляду поблизу машини. 
Не підпускайте домашніх тварин до сушильної машини. 

 

 

Зміст  Сторінка 
Підготовка до монтажу ...................................................................................................................................2 
Вибір та налаштування програми................................................................................................................2 
Сушіння..................................................................................................................................................................3 
Інформація про білизну... ..................................................................................................................................5 
Догляд і чищення ................................................................................................................................................6 
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Підготовка до монтажу (див. сторінку 8) 
 
Перш ніж вперше скористатися сушильною машиною 
виконайте цикл сушіння без білизни -> див. сторінку 7. 
 

Ніколи не користуйтеся зламаною сушильною машиною.
Зверніться у цент післяпродажного обслуговування. 

Огляд 
сушильної машини 

 
 

Лише сухими руками. 
Штепсельну вилку тримати лише за корпус. 

Вставлення штепсельної 
вилки у розетку 

 
 

Сортування та закладання білизни 
 

Вийміть всі предмети з кишень. 
Зокрема, не забудьте вийняти запальнички. 
Перед заповненням барабан повинен бути порожній. 

 
 
 
 

Вибір та налаштування програми 
Виберіть програму сушіння ... 

 
... і налаштуйте її відповідно до власних потреб 

Додаткові функції/індикатори 
стану та обслуговування Перемикач програм 

 
Натисніть кнопку  (Старт/Стоп).  Детальний огляд програм міститься 

на 7 сторінці. 
 

Експлуатацію сушильної машини здійснювати лише зі вставленим ворсовим фільтром. 
 

Резервуар/чищення Горить -> спорожніть резервуар для конденсату. 
Горить -> очистіть ворсовий фільтр і/або повітроохолоджувач. 

  
 При низькій температурі Зменшена температура для ніжних текстильних виробів, наприклад з 

поліакрилових, поліамідних, еластанових або ацетатних; для довшого часу 
сушіння. 

 
 Легке прасування Менше утворення складок на білизні і подовження фази захисту від 

утворення складок після закінчення програми. 
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Сушіння 
 
 

Барабан Панель керування 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ворсовий 
фільтр 

Резервуар для Вентиляційний отвір 
конденсату 
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Злиття конденсату 
 
Зливайте конденсат після кожного використання машини. 
1. Вийміть резервуар для конденсату й утримуйте його в 

горизонтальному положенні.  
2. Відкрийте затискну кришку. 
 
3. Вилийте водяний конденсат. 
 
4. Закрийте затискну кришку. 
5. Вставте резервуар до повної фіксації. 
Якщо загориться індикатор  (резервуар/чищення), -> див. 
сторінку 10. 
 

Очищення ворсового фільтра 
 
Чистьте ворсовий фільтр після кожного використання машини. 
1. Відкрийте дверцята та витягніть ворсовий фільтр. 
2. Усуньте ворс (протерши його рукою). 

Якщо ворсовий фільтр дуже забруднений або забитий, промийте 
його теплою водою та ретельно висушіть. 

3. Вставте ворсовий фільтр на місце. 
4. Очистіть дверцята та деталі, що поряд, від ворсу. 
 

Вимкнення сушильної машини 
 
Переведіть перемикач програм у положення «O» (Викл.). 
Не залишайте білизну в сушильній машині. 

 

Виймання білизни 
 
Ця сушильна машина оснащена функцією автоматичного захисту від утворення складок. Після закінчення 
програми барабан обертається через певні інтервали часу впродовж 30 хвилин. Білизна лежить вільно і 
менше мнеться (впродовж 90 хвилин, якщо вибрано додаткову функцію  (Легке прасування) – залежно 
від моделі). 
 
 
 
 
 

Завершення програми – загорається індикатор  
(Завершено/розпушування). 

 
 

Додавання або виймання білизни 
 

Цикл сушіння можна перервати для додавання або виймання білизни. 
Після цього програму необхідно продовжити або завершити. 

 
1. Відкрийте дверцята. Процес сушіння переривається. 
2. Додайте або вийміть білизну та зачиніть дверцята. 
3. За потреби можна вибрати нову програму і додаткові функції. 
4. Натисніть кнопку  (Старт/Стоп). 
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Інформація про білизну... 
 
 

Маркування текстильних виробів 
Дотримуйтесь вказівок виробника щодо догляду. 

 Сушіння при нормальній температурі. 
 Сушіння при низькій температурі -> додатково виберіть функцію (При низькій температурі). 
 Не можна сушити в сушильній машині. 

 

 

Дотримуйтеся вказівок із техніки безпеки -> див. сторінку 11! 
Наприклад, не використовуйте сушильну машину для сушіння таких текстильних виробів: 
– Текстильні вироби, що не пропускають повітря (напр., прогумовані). 
– Ніжні тканини (шовк, штори із синтетики) -> можуть утворитися складки. 
– Забруднена олією білизна. 
 
Перед першим використанням 
– Не кладіть білизну в сушильну машину. Переведіть перемикач програм на програму за часом 

(timed programme) (-> див. сторінку 7) і натисніть кнопку  (Старт/Пауза). Після завершення 
програми переведіть перемикач програм у положення «O» (Викл.). 

 
Рекомендації із сушіння 
– Для забезпечення прийнятних результатів сушіння відсортуйте білизну за типом тканини та 

програмою сушіння. 
– Дуже малі текстильні вироби (напр., дитячі шкарпетки) сушіть разом із великими речами (напр., 

рушниками для рук). 
– Застебніть застібки-блискавки, гачки та петельки, ґудзики на наволочках і підодіяльниках та 

зв’яжіть разом кінці матер’яних поясів, тасьми тощо. 
– Не пересушуйте білизну, яка не потребує особливого догляду -> можуть утворитися складки. 

Залиште білизну підсохнути на повітрі.  
– Не прасуйте білизну відразу ж після сушіння. На деякий час дозвольте речам полежати 

складеними -> залишки вологи рівномірно розподіляться білизною. 
– В’язані текстильні вироби (напр., футболки, трикотажні вироби) при першому сушінні часто 

зсідаються -> не використовуйте програму «Very Dry» (Дуже суха білизна). 
– Підкрохмалена білизна не завжди підходить для сушіння у сушильній машині -> крохмаль 

залишає на білизні наліт, що негативно позначається на процесі сушіння. 
– При пранні білизни, яка потім сушитиметься у машині, правильно дозуйте пом'якшувальний засіб 

для тканин, дотримуючись вказівок виробника. 
– Використання програми за часом для сушіння невеликої кількості білизни дозволить досягнути 

оптимальних результатів сушіння. 
 

 Захист довкілля/рекомендації щодо заощадження електроенергії 
– Перед сушінням ретельно відіжміть білизну у пральній машині -> чим вища швидкість віджимання, 

тим коротший час сушіння (споживається менше електроенергії). Також віджимайте білизну, яка 
не потребує особливого догляду. 

– Закладайте в машину максимально рекомендовану кількість білизни, але не більше -> огляд 
програм, див. сторінку 7. 

– Під час сушіння добре провітрюйте кімнату. 
– Прочищайте ворсовий фільтр після кожного циклу сушіння -> див. сторінку 4. 
– Не закривайте і не заклеюйте вентиляційний отвір. 
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Догляд і чищення   Тільки у вимкненому стані. 

 
 

Корпус сушильної машини, панель керування, повітроохолоджувач 
– Витирайте м’якою вологою ганчіркою. 
– Не використовуйте абразивні засоби для чищення або розчинники. 
– Відразу ж усувайте залишки засобів для чищення та миття. 

Чищення повітроохолоджувача здійснюйте 5–6 разів на рік
або якщо після чищення ворсового фільтра горить індикатор  (резервуар/чищення).

 
Повітроохолоджувач 
Повітроохолоджувач необхідно витягнути для чищення. 
– Дозвольте сушильній машині охолонути. 
– З неї можуть витекти залишки води, тому покладіть під дверцята для 

обслуговування ганчірку, що добре вбирає воду. 
 
 
1. Розімкніть дверцята для обслуговування (1). 
2. Відкрийте дверцята для обслуговування повністю (2). 
 
 
 
 
3. Поверніть обидва фіксатори назовні (1). 
4. Витягніть передню вставку (2). 
 
 
 
 
 
 
5. Вийміть повітроохолоджувач. 
 
 
Обережно! Не зламайте повітроохолоджувач. 
Для чищення використовуйте лише теплу воду. Не використовуйте жодних 
твердих/гострих предметів. 
 
6. Ретельно очистіть повітроохолоджувач і дайте воді стекти. 

Очистіть ущільнювачі. 
 
7. Спочатку вставте повітроохолоджувач (ручкою вниз), а потім передню 

вставку. 
8. Поверніть обидва фіксатори в початкове положення. 
9. Зачиніть дверцята для обслуговування. 
 

 
 

 

Датчики вологості 
Сушильна машина оснащена датчиками вологості з нержавіючої сталі. Датчики вимірюють 
ступінь вологості білизни. Після тривалої експлуатації на датчиках може з’явитися тонкий 
вапняний наліт. 

 1. Відкрийте дверцята. 
2. Почистіть датчик вологості трохи змоченою жорсткою губкою. 
 
 
Не використовуйте сталеву стружку або абразивні матеріали. 
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Огляд програм також див. сторінку 5 
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Cottons (Бавовна)  макс. 7 кг Для білих і кольорових речей з бавовни або льону. 

Iron Dry (Суха білизна для 
прасування) 

√  √ √  √   √  √ √  √ 

Cupboard Dry (Суха білизна в шафу)         √ √ √  √ √ 

Very Dry (Дуже суха білизна)         √ √ √  √ √ 

Easy-Care (Простий догляд) макс. 3,5 
кг

Для білизни, що не потребує прасування, із синтетичних, змішаних і бавовняних тканин. 

Iron Dry (Суха білизна для 
прасування) 

 √ √ √ √ √   √      

Cupboard Dry (Суха білизна в шафу)  √   √          

Сушіння за часом макс. 3,5 кг Для попередньо просушених, стьобаних, ніжних текстильних виробів з акрилового волокна або окрема білизна невеликого розміру. 

Warm 60 min (тепло 60 хв.) 
Warm 40 min (тепло 40 хв.) 

Для багатошарових, ніжних текстильних виробів з акрилового волокна або бавовни. 

Warm 20 min (тепло 20 хв.) Для попередньо просушених, багатошарових, ніжних текстильних виробів з акрилового волокна або окрема білизна невеликого 
розміру. Також для досушування. 

Cold 20 min (холодно 20 хв.) Для всіх типів текстильних виробів. Для освіження або провітрювання речей, які часто не носяться. 

 
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: 
http://www.bosch-hausgeraete.de 
Інформаційний центр компанії Bosch : bosch-infoteam@bshg.com 

0609 / 9000 420230 Robert Bosch Hausgeräte GmbH 
Carl-Wery-Str. 34 

81739 München/Deutschland 
WTC84101 BY 
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Монтаж  
 
 – Комплект поставки включає: сушильну машину, інструкцію з монтажу та експлуатації. 

– Перевірте сушильну машину на предмет пошкоджень при транспортуванні. 
– Сушильна машина дуже важка. Не піднімайте її без допомоги. 
– Обережно з гострими краями. 
– Не піднімайте машину за елементи конструкції, що виступають (наприклад, за дверцята) – це 

може призвести до поломки. 
– Не встановлюйте машину в приміщенні, не захищеному від морозів. Замерзла вода може 

призвести до пошкоджень. 
– В разі сумнівів доручіть підключення приладу фахівцеві. 
 
Встановлення сушильної машини 
– Штепсельна вилка повинна обов'язково знаходитися в 

доступному місці. 
– Пересвідчіться, що прилад стоїть на чистій, рівній і 

міцній поверхні. 
– Розташований спереду вентиляційний отвір для не 

повинен бути загороджений. 
– Тримайте територію довкола машини в чистоті. 
– Вирівняйте машину за допомогою передніх гвинтових 

ніжок. 
– Не викручуйте гвинтові ніжки більше ніж на 20 мм. 

У жодному разі не виймайте гвинтові ніжки. 
 
 
Не встановлюйте сушильну машину за дверима або 
розсувними дверима, які можуть заважати дверцятам 
машини або перешкоджати у їх відкриванні. У такий спосіб 
діти на зачиняться всередині і їхнє життя не буде піддане 
небезпеці. 
 

Вийміть всі предмети з 
барабана. Барабан повинен 
бути порожній. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чиста й рівна 
поверхня 
Пересвідчіться, що 
вентиляційний отвір 
не загороджений 

 

Підключення до електромережі Вказівки з техніки безпеки містяться на сторінці 11. 
– Підключіть до розетки змінного струму із заземленням. В разі сумнівів доручіть перевірку 

розетки фахівцеві. 
– Значення напруги в мережі та параметри напруги, наведені на паспортній табличці сушильної 

машини, повинні співпадати (-> див. стор. 9). 
– Підключене навантаження і необхідні параметри запобіжника вказані на паспортній табличці. 
 
Зміна споживаної потужності Пересвідчіться, що розетка захищена запобіжником. 

 
Переведіть 
перемикач у 
положення 
«O» (Викл.) 

Натисніть й утримуйте кнопку 
 (При низькій температурі) і 

переведіть перемикач програм 
на одну позицію вправо. 

Значення споживаної 
потужності змінюється за 
допомогою кнопки  (Легке 
прасування). 

Переведіть 
перемикач у 
положення 
«O» (Викл.) 

 

Захист від морозу/Перевезення Не користуйтеся машиною, 
якщо можливе замерзання 

 

Підготовка 
Спорожніть резервуар для конденсату -> див. сторінку 4. 
 
 
 
У сушильній машині може залишитися вода. 
При перехилені машини вода може витекти. 
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Технічні дані 
 
Габарити (Ш х Д х В) 60 x 60 x 85 см 
Вага прибл. 35 кг 
Макс. завантаження 7 кг  
Резервуар для конденсату  прибл. 4,2 л 
Температура повітря 5 - 35 °C 
Напруга в мережі 220 - 240 В 
Підключена потужність 2 025/2 600 Вт 
Запобіжник 10 А/16 А 
 
Номер моделі 
Заводський номер   -> на паспортній табличці або внутрішній стороні дверцят 

 
Паспортна табличка розташована на задній стінці сушильної машини. 
 
Значення витрат У таблиці вказані середні значення, визначені за умов нормальної експлуатації 

приладу.  Можливе відхилення значень до 10%. 
 
 Швидкість обертання 

центрифуги, об/хв (залишкова 
вологість) 

Час сушіння** у хв., 
включаючи 8 хв. на 

охолодження 

Споживання 
електроенергії в 

кВт/г** 

Cottons (Бавовна)  7 кг    10 А 16 А 10 А 16 А 
Cupboard Dry (Суха білизна в 
шафу) * 

1,400 (прибл. 50 %) 98 90 3,32 3,32 

 1,000 (прибл. 60 %) 117 106 3,92 3,92 
 800 (прибл. 70 %) 138 120 4,48 4,48 
Iron Dry (Суха білизна для 
прасування) * 

1,400 (прибл. 50 %) 76 66 2,45 2,45 

 1,000 (прибл. 60 %) 91 82 2,94 2,94 
 800 (прибл. 70 %) 106 96 3,43 3,43 
Easy-Care (Простий 
догляд)  

3,5 кг       

Cupboard Dry (Суха білизна в 
шафу) * 

800 (прибл. 40 %) 42 40 1,16 1,16 

 600 (прибл. 50 %) 53 45 1,45 1,45 
 
*Тестові програми відповідно до стандарту DIN EN 61121. 
**Значення можуть відхилятися від встановлених залежно від підвищеної/пониженої напруги, виду тканини, 
складу білизни, залишкової вологості у тканині, а також кількості покладеної білизни. 
 

Додаткове приладдя 
 
Код замовлення 

Комплект з’єднувальних елементів для встановлення сушильної машини на пральну 
Для економії місця сушильну машину можна поставити на відповідну пральну машину такої ж ширини 
і глибини. 
Сушильна машина повинна бути закріплена до пральної машини за допомогою цих з’єднувальних 
елементів. 
Платформа 
Для полегшення вкладання та виймання білизни. Кошик, розташований у висувному ящику, можна 
використовувати для перенесення білизни. 
Для підвбудовування 
Спеціаліст повинен вставити металеву кришку замість кришки приладу. 
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В разі несправності 

 

Ремонт приладу повинен виконуватися лише представниками центу післяпродажного обслуговування 
або вповноваженим спеціалістом. Перш ніж звернутися по допомогу у цент післяпродажного 
обслуговування, перевірте, чи можна усунути несправності самостійно. В разі звернення у цент 
післяпродажного обслуговування і виклику фахівців вам доведеться оплачувати виклик, навіть якщо 
гарантійний термін приладу ще не закінчився. Найближчий цент післяпродажного обслуговування 
можна знайти у переліку, що долучається. Звернувшись до фахівців центру післяпродажного 
обслуговування, вкажіть номер моделі (номер E) і заводський номер (номер FD) приладу (-> на звороті 
дверцят). 

 Індикаторна лампочка  
(Старт/Стоп) не світиться. 

Штепсельна вилка вставлена у розетку? 
Програма вибрана? 
Перевірте запобіжник у розетці. 

 Горить індикатор  
(Резервуар/чищення). 

Спорожніть резервуар для конденсату -> див. сторінку 4. 

 Спалахує індикатор  
(Резервуар/чищення). 

Прочистіть ворсовий фільтр -> див. сторінку 4. 
За потреби прочистіть повітроохолоджувач -> див. сторінку 6. 

 Сушильна машина не 
вмикається. 

Натиснута кнопка  (Старт/Стоп)? 
Дверцята зачинені? 
Програма вибрана? 

 Виконання програми 
припиняється відразу ж після 
початку. 

Температура повітря вища 5 °C? 

 Витікає вода.  Пересвідчіться, що машина стоїть рівно. 

 Дверцята відчиняються 
самостійно. 

Натисніть на дверцята так, щоб вони зачинилися із клацанням. 

 Результат сушіння 
незадовільний або тривалість 
сушіння дуже велика. 

Прочистіть ворсовий фільтр -> див. сторінку 4. 
Спорожніть резервуар для конденсату. 
Температура повітря вища 35 °C -> провітріть приміщення.  
Можливо, заблокований вентиляційний отвір -> усуньте перешкоду. 
Вибрано неправильну програму? -> див. сторінку 7. 
Сушильна машина встановлена занадто близько до інших предметів? 
Забезпечте належну циркуляцію повітря. 
Перебій в електропостачанні -> повторно увімкніть сушильну машину. 
Тонкий вапняний наліт на датчиках вологості. Очистіть датчики -> див. 
сторінку 6. 

 Білизна волога.  Виберіть наступну за інтенсивністю програму сушіння або додатково 
включіть програму за часом -> див. сторінку 7. 
Тепла білизна здається вологішою, ніж це є насправді! 

 Вологість у приміщенні сильно 
підвищилася. 

Забезпечте достатню вентиляцію приміщення. 
Заблокований вентиляційний отвір? -> Усуньте перешкоду. 
Пересвідчіться, що повітроохолоджувач вставлений на місце. 

 Спалахують один або декілька 
індикаторів. 

Прочистіть ворсовий фільтр і повітроохолоджувач -> див. сторінку 4/6.
Перевірте, чи дотримано всіх умов монтажу -> див. сторінку 8. 
Вимкніть прилад, дайте йому охолонути, увімкніть його і повторно 
запустіть програму. 

 Перебій в електропостачанні.  Негайно вийміть білизну із сушильної машини і розкладіть її. Можлива 
втрата тепла. 

 Якщо не вдалося усунути несправність самостійно або виникла необхідність у ремонті: 
– Переведіть перемикач програм у положення «O» (Викл.). 
– Вийміть штепсельну вилку з розетки. 
– Зверніться у цент післяпродажного обслуговування -> див. перелік центів післяпродажного 

обслуговування.  
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Вказівки з техніки безпеки 
 
В аварійних випадках – Негайно витягніть штепсельну вилку приладу або відключіть запобіжник. 

 Сушильною машиною 
користуватися ЛИШЕ... 

– У приміщеннях всередині будинку. 
– Для сушіння текстильних виробів. 

 Сушильну машину НЕ 
МОЖНА... 

– Використовувати для інших цілей, окрім тих, які вказані вище. 
– Змінювати в плані конструкції або властивостей. 

 Небезпека – Машиною не дозволено користуватися дітям і непроінструктованим 
особам. 

– Не залишайте дітей без догляду поблизу машини. 
– Не підпускайте домашніх тварин до сушильної машини. 
– Вийміть всі предмети з кишень одягу. 
– Не забудьте вийняти запальнички -> небезпека вибуху. 
– Не спирайтесь і не сідайте на дверцята -> машина може перевернутися. 
– Обережно відкривайте дверцята. Можливий викид гарячої пари. 

 Монтаж – Закріпіть всі вільні проводи -> через них можна спіткнутися. 
– Не користуйтеся сушильною машиною, якщо існує небезпека замерзання.

 Підключення до 
електромережі 

– Підключіть сушильну машину до відповідної мережевої розетки змінного 
струму із захисним контактом. В протилежному разі повна безпека 
приладу не гарантується. 

– Поперечний переріз кабелю повинен бути достатній. 
– Використовуйте лише автоматичні запобіжні вимикачі, що спрацьовують 

при появі струму витоку, які мають таке позначення:  
– Штепсельна вилка повинна підходити до мережевої розетки. 
– Не використовуйте великої кількості вилок/з’єднань або подовжувачів. 
– Не можна братися за штепсельну вилку мокрими руками -> небезпека 

ураження електричним струмом. 
– Ніколи не виймайте штепсельну вилку з розетки, тягнучи за кабель. 
– Не пошкодьте мережевий шнур -> небезпека ураження електричним 

струмом. 
 Експлуатація – Закладайте в барабан лише білизну. 

– Перевірте вміст перш ніж вмикати сушильну машину. 
– Сушильною машиною не можна користуватися, якщо на білизні є сліди 

розчинників, олії, воску, жиру або фарби (наприклад, засоби для 
укладання волосся, засоби для зняття лаку з нігтів, засіб для виведення 
плям, розчинник для очищення тощо) -> небезпека пожежі/вибуху. 

– Небезпека через пил (напр., вугільний пил, борошно): не використовуйте 
сушильну машину -> небезпека вибуху. 

– Не закладайте у сушильну машину білизну, яка містить пористий 
матеріал/гуму -> еластичний матеріал може розплавитися, і прилад може 
бути пошкоджений в результаті можливої деформації пористого 
матеріалу.  

– Вимкніть машину після закінчення програми. 
– Конденсат, що утворився, не можна пити. Він може містити ворс. 

 Несправність – Не користуйтеся машиною, якщо вона несправна або існують підзори у її 
несправності. Ремонт повинні виконувати лише фахівці центру 
післяпродажного обслуговування. 

– Не можна користуватися машиною з пошкодженим мережевим шнуром. 
Щоб уникнути небезпеки, доручіть заміну пошкодженого мережевого 
шнура лише фахівцям центру післяпродажного обслуговування. 

 Запасні деталі – З міркувань безпеки користуйтеся лише фірмовими запчастинами і 
приладдям. 

 Утилізація – Сушильна машина: вийміть штепсельну вилку, потім відріжте від машини 
шнур живлення. Утилізуйте її у громадському пункті утилізації. 

– Упаковка: Не дозволяйте дітям бавитися з пакувальними матеріалами -> 
вони можуть задихнутися. 

– Усі пакувальні матеріали нешкідливі для довкілля та піддаються 
переробці. Утилізуйте упаковку без шкоди навколишньому середовищу. 
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Гарантія виробника 
Якщо Вам необхідна інформація або обслуговування, якщо у Вас виникла проблема, відвідайте веб-
сайт компанії BOSCH:  www.bosch-home.com.ua або зверніться до Центру обслуговування клієнтів 
BOSCH у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає 
Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера BOSCH 
 

 


