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Werfen Sie Ladegeräte nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:
Gema ̈ß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und

Elektronik- Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr ge-
brauchsfähige Ladegeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugeführt werden.

English

Safety instructions
Read all the safety and general instructions. Failure
to observe the safety and general instructions may res-
ult in electric shock, fire and/or serious injury.
Store these instructions in a safe place.
Only use the charger if you can fully evaluate all func-

tions and carry them out without restrictions, or if you have received corresponding in-
structions.

u This charger is not intended for use by children or
persons with physical, sensory or mental limita-
tions or a lack of experience or knowledge. This
charger can be used by children aged 8 or older and
by persons who have physical, sensory or mental
limitations or a lack of experience or knowledge if a
person responsible for their safety supervises them
or has instructed them in the safe operation of the
charger and they understand the associated
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dangers. Otherwise, there is a risk of operating errors
and injuries.

u Supervise children during use, cleaning and main-
tenance. This will ensure that children do not play with
the charger.

u Charge only Bosch lithium-ion batteries with a ca-
pacity of 1,5  Ah or more ( 4  battery cells or more).
The battery voltage must match the battery char-
ging voltage of the charger. Do not charge any non-
rechargeable batteries. Otherwise there is a risk of
fire and explosion.

Do not expose the charger to rain or wet conditions. Water entering a power
tool will increase the risk of electric shock.
u Keep the charger clean. Dirt poses a risk of electric shock.
u Always check the charger, cable and plug before use. Stop using the charger if

you discover any damage. Do not open the charger yourself, and have it repaired
only by a qualified specialist using only original replacement parts. Damaged
chargers, cables and plugs increase the risk of electric shock.

u Do not operate the charger on an easily ignited surface (e.g. paper, textiles, etc.)
or in a flammable environment. There is a risk of fire due to the charger heating up
during operation.

u In case of damage and improper use of the battery, vapours may also be emitted.
Ensure the area is well-ventilated and seek medical attention should you experience
any adverse effects. The vapours may irritate the respiratory system.

u Do not cover the ventilation slots of the charger. Otherwise, the charger may over-
heat and no long function properly.

Products sold in GB only:
Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA
approved to BS 1362).
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If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate
plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug
should have the same fuse rating as the original plug.
The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never
be inserted into a mains socket elsewhere.

Product Description and Specifications
Product Features
The numbering of the components shown refers to the diagram of the charger on the
graphics page.
(1) Battery A)

(2) Red battery charge indicator
(3) Green battery charge indicator
(4) Charging slot
A) Accessories shown or described are not included with the product as standard. You can

find the complete selection of accessories in our accessories range.

Technical Data

Charger AL 1815 CV AL 1830 CV AL 1880 CV
Article number 2 607 226 0.. 2 607 225 9. . 2 607 226 1..
Battery charging
voltage (automatic
voltage detection)

V 14.4–18 14.4–18 14.4–18

Charging current A 1.5 3.0 8.0
Permitted char-
ging temperature
range

°C 0–45 0–45 0–45

Charging time at
battery capacity,
approx.

Battery charged A) Approx. 80% B) /
Battery charged A)

Approx. 80% B) /
Battery charged A)

– 1.5 Ah min 63 24/33 12/27
– 2.0 Ah min 84 32/45 22/30
– 2.5 Ah min 105 40/60 25/36
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Charger AL 1815 CV AL 1830 CV AL 1880 CV
– 3.0 Ah min 130 48/72 30/46
– 4.0 Ah min 168 64/95 27/35
– 6.0 Ah min 260 96/130 45/62
Number of battery
cells

4–10 4–10 4–10

Weight according
to EPTA-Proced-
ure 01:2014

kg 0.38 0.40 0.60

Protection class  / II  / II  / II

A) State of charge of the battery is 97–100%.

B) State of charge of the battery is approx. 80%. The battery can be removed for immediate use.

Operation
Start-up
u Note the mains voltage! The voltage of the power source must match the voltage

specified on the rating plate of the charger. Chargers marked with 230 V can also be
operated with 220 V.

Charging process
The charging process begins as soon as the mains plug for the charger is inserted into the
mains socket and the battery (1) is inserted into the charging slot (4).
Thanks to the intelligent charging process, the charge condition of the battery is auto-
matically detected and then charged up with the optimal charge current depending on
battery temperature and voltage.
In this way, the battery is treated with care and remains permanently fully charged when
it is stored in the charger.

Understanding the Indicators (AL 1815 CV)
Flashing battery charge indicator (3)

The charging process is indicated by the flashing of the battery charge
indicator (3).
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Continuous lighting of the battery charge indicator (3)

Full
Continuous lighting of the battery charge indicator (3) indicates that
the battery is fully charged or that the temperature of the battery is not

within the allowable charging temperature range, and cannot be charged for this reason.
The battery is charged as soon as the allowable charging temperature range is reached.
When the battery is not inserted, continuous lighting of the battery charge indicator (3)
indicates that the mains plug is inserted in the socket outlet and that the battery charger
is ready for operation.

Meaning of the Indication Elements (AL 1830 CV/AL 1880 CV)
(Fast) Flashing of the Green Battery Charge Indicator (3)

The rapid-charging procedure is indicated by fast flashing of the green
battery charge indicator (3).

Note: The rapid-charging procedure is only possible when the battery temperature is
within the allowable charging temperature range, see section “Technical Data”.

(Slow) Flashing of the Green Battery Charge Indicator (3)
When the charging condition of the battery is 80%, the green battery
charge indicator (3) flashes slowly.

The battery can be removed for immediate use.

Continuous Lighting of the Green Battery Charge Indicator (3)

Full
Continuous lighting of the green battery charge indicator (3) indicates
that the battery is fully charged.

When the battery is not inserted, continuous lighting of the battery charge indicator (3)
indicates that the mains plug is inserted in the socket outlet and that the battery charger
is ready for operation.

Continuous Lighting of the Red Battery Charge Indicator (2)
Continuous lighting of the red battery charge indicator (2) indicates
that the temperature of the battery is not within the allowable charging

temperature range, see section “Technical Data”. As soon as the allowable charging tem-
perature range is reached, the battery charger automatically switches to rapid charging.

Flashing Red Battery Charge Indicator (2)
A flashing red battery charge indicator (2) indicates a different mal-
function of the charging procedure, see section “Troubleshooting –

Causes and Corrective Measures”.
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Errors – Causes and Corrective Measures
Cause Corrective measure
AL 1815 CV: Battery charge indicator (3) is continuously lit

1830 AL 1880 CV: Battery charge indicator (3) is continuously lit. Red battery
charge indicator (2) is flashing.

Charging not possible
The battery is not connected (correctly) Connect battery to charger correctly
Battery contacts are dirty Clean battery contacts; e.g. by connecting

and disconnecting the battery several
times. Replace battery if necessary

Battery defective Replace battery
Green battery charge indicator(3)/red battery charge indicator (2) is not illumin-
ated
Mains plug of the charger is not (correctly)
plugged in

Insert the mains plug into the mains socket
(completely)

Socket outlet, mains cable or charger de-
fective

Check mains voltage, have charger
checked if necessary by an authorised
after-sales service centre for Bosch power
tools

Practical advice
When the charger is used continuously, or for several consecutive charge cycles without
interruption, the charger may heat up. This is, however, harmless and does not indicate
that the charger has a technical defect.
A significantly reduced operating time after charging indicates that the battery has de-
teriorated and must be replaced.

Battery Cooling (Active Air Cooling) (AL 1880 CV)
The fan control unit integrated into the charger monitors the temperature of the inserted
battery. As soon as the battery temperature is above approx. 0 °C, the battery will be
cooled by a fan. The fan generates a ventilation sound when switched on.
If the fan does not run, it is defective or the battery temperature is < 0 °C. This can in-
crease the charging time.
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Maintenance and Service
Maintenance and cleaning
In order to avoid safety hazards, if the power supply cord needs to be replaced, this must
be done by Bosch or by a customer service centre that is authorised to repair Bosch
power tools.

After-sales service and advice on using products
Our after-sales service can answer questions concerning product maintenance and re-
pair, as well as spare parts. You can find exploded drawings and information on spare
parts at: www.bosch-pt.com
The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about
our products and their accessories.
In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10‑digit article
number given on the type plate of the product.
Great Britain
Robert Bosch Ltd. (B.S.C.) 
P.O. Box 98 
Broadwater Park 
North Orbital Road 
Denham Uxbridge
UB 9 5HJ 
At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection of a product
in need of servicing or repair. 
Tel. Service: (0344) 7360109 
E-Mail: boschservicecentre@bosch.com
Ireland
Origo Ltd. 
Unit 23 Magna Drive 
Magna Business Park 
City West 
Dublin 24 
Tel. Service: (01) 4666700 
Fax: (01) 4666888
Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd. 
Power Tools 
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Locked Bag 66 
Clayton South VIC 3169 
Customer Contact Center 
Inside Australia: 
Phone: (01300) 307044 
Fax: (01300) 307045
Inside New Zealand: 
Phone: (0800) 543353 
Fax: (0800) 428570
Outside AU and NZ: 
Phone: +61 3 95415555 
www.bosch-pt.com.au 
www.bosch-pt.co.nz
Republic of South Africa
Customer service 
Hotline: (011) 6519600
Gauteng – BSC Service Centre 
35 Roper Street, New Centre 
Johannesburg 
Tel.: (011) 4939375 
Fax: (011) 4930126 
E-Mail: bsctools@icon.co.za
KZN – BSC Service Centre 
Unit E, Almar Centre 
143 Crompton Street 
Pinetown 
Tel.: (031) 7012120 
Fax: (031) 7012446 
E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com
Western Cape – BSC Service Centre 
Democracy Way, Prosperity Park 
Milnerton 
Tel.: (021) 5512577 
Fax: (021) 5513223 
E-Mail: bsc@zsd.co.za
Bosch Headquarters 
Midrand, Gauteng 
Tel.: (011) 6519600 
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Ελληνικά

Υποδείξεις ασφαλείας
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις
οδηγίες. Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και
των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε καλά αυτές τις οδηγίες.

Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο όταν είστε σε θέση να εκτιμήσετε πλήρως όλες τις
λειτουργίες του και να τις εκτελέσετε χωρίς περιορισμούς ή όταν έχετε λάβει ανάλογες
οδηγίες.

u Αυτός ο φορτιστής δεν προβλέπεται για χρήση από
παιδιά και άτομα με περιορισμένες φυσικές,
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη
εμπειρίας και ανεπαρκείς γνώσεις. Αυτός ο
φορτιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από
8 ετών και πάνω καθώς και από άτομα με
περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές
ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και ανεπαρκείς
γνώσεις, όταν επιβλέπονται από ένα υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους άτομο ή έχουν από αυτό
καθοδηγηθεί σχετικά με την ασφαλή εργασία με τον
φορτιστή και τους συνυφασμένους με αυτή
κινδύνους. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος
λανθασμένου χειρισμού και τραυματισμού.
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u Επιβλέπετε τα παιδιά κατά τη χρήση, τον καθαρισμό
και τη συντήρηση. Έτσι εξασφαλίζεται, ότι τα παιδιά δε
θα παίξουν με τον φορτιστή.

u Φορτίζετε μόνο μπαταρίες ιόντων λιθίου Bosch από
μια χωρητικότητα 1,5 Ah (από 4 στοιχεία
μπαταρίας). Η τάση της μπαταρίας πρέπει να
ταιριάζει με την τάση φόρτισης μπαταρίας του
φορτιστή. Μη φορτίσετε καμία μη
επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Διαφορετικά υπάρχει
κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης.

Μην εκθέτετε τον φορτιστή στη βροχή ή στην υγρασία. Η διείσδυση νερού σε μια
ηλεκτρική συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
u Διατηρείτε τον φορτιστή καθαρό. Με τη ρύπανση υπάρχει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
u Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τον φορτιστή, το καλώδιο και το φις. Μη

χρησιμοποιείτε τον φορτιστή, εφόσον διαπιστώσετε ζημιές. Μην ανοίξετε μόνοι
σας τον φορτιστή και αναθέστε την επισκευή μόνο σε ειδικευμένο τεχνικό
προσωπικό και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Τυχόν χαλασμένοι φορτιστές,
χαλασμένα καλώδια και φις αυξάνουν τον κίνδυνο μιας ηλεκτροπληξίας.

u Μη λειτουργείτε τον φορτιστή πάνω σε εύφλεκτο υπόστρωμα (π.χ. χαρτί,
υφάσματα κλπ.) ή σε εύφλεκτο περιβάλλον. Λόγω της δημιουργούμενης κατά τη
φόρτιση θέρμανσης του φορτιστή υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

u Σε περίπτωση βλάβης ή/και αντικανονικής χρήσης της μπαταρίας μπορεί να
εξέλθουν επίσης αναθυμιάσεις από την μπαταρία. Αφήστε να μπει φρέσκος αέρας
και επισκεφτείτε ένα γιατρό αν αισθανθείτε ενοχλήσεις. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να
ερεθίσουν τις αναπνευστικές οδούς.

u Μην καλύπτετε τις σχισμές αερισμού του φορτιστή. Διαφορετικά μπορεί να
υπερθερμανθεί ο φορτιστής και να μη λειτουργεί πλέον σωστά.
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Περιγραφή προϊόντος και ισχύος
Απεικονιζόμενα στοιχεία
Η απαρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων αναφέρεται στην εικόνα του φορτιστή στη
σελίδα με τα γραφικά.
(1) Μπαταρία A)

(2) Κόκκινη ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας
(3) Πράσινη ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας
(4) Υποδοχή φόρτισης
A) Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία.

Τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων μπορείτε να τον βρείτε στο πρόγραμμα εξαρτημάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Φορτιστής AL 1815 CV AL 1830 CV AL 1880 CV
Κωδικός αριθμός 2 607 226 0.. 2 607 225 9. . 2 607 226 1..
Τάση φόρτισης
μπαταρίας
(αυτόματη
αναγνώριση
τάσης)

V 14,4 – 18 14,4 – 18 14,4 – 18

Ρεύμα φόρτισης A 1,5 3,0 8,0
Επιτρεπόμενη
περιοχή
θερμοκρασίας

°C 0 – 45 0 – 45 0 – 45

Χρόνος φόρτισης
μπαταρίας με
χωρητικότητα,
περίπου

Μπαταρία
φορτισμένη A)

περίπου 80% B) /
Μπαταρία

φορτισμένη A)

περίπου 80% B) /
Μπαταρία

φορτισμένη A)

– 1,5 Ah min 63 24 / 33 12 / 27
– 2,0 Ah min 84 32 / 45 22 / 30
– 2,5 Ah min 105 40 / 60 25 / 36
– 3,0 Ah min 130 48 / 72 30 / 46
– 4,0 Ah min 168 64 / 95 27 / 35
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Φορτιστής AL 1815 CV AL 1830 CV AL 1880 CV
– 6,0 Ah min 260 96 / 130 45 / 62
Αριθμός των
στοιχείων
μπαταρίας

4 – 10 4 – 10 4 – 10

Βάρος κατά EPTA-
Procedure
01:2014

kg 0,38 0,40 0,60

Βαθμός
προστασίας

 / II  / II  / II

A) Κατάσταση φόρτιση της μπαταρίας 97% – 100%.

B) Κατάσταση φόρτιση της μπαταρίας περίπου 80%. Η μπαταρία μπορεί να αφαιρεθεί για άμεση
χρήση.

Λειτουργία
Θέση σε λειτουργία
u Προσέξτε την τάση δικτύου! Η τάση της πηγής ρεύματος πρέπει να ανταποκρίνεται

πλήρως στα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου του φορτιστή. Οι
χαρακτηριζόμενοι με 230 V φορτιστές μπορούν να λειτουργήσουν επίσης στα 220 V.

Διαδικασία φόρτισης
Η διαδικασία φόρτισης αρχίζει, μόλις συνδεθεί το φις του φορτιστή στην πρίζα και η
μπαταρία (1) τοποθετηθεί στην υποδοχή φόρτισης (4).
Χάρη στην έξυπνη διαδικασία φόρτισης αναγνωρίζεται αμέσως η κατάσταση φόρτισης της
μπαταρίας η οποία ακολούθως φορτίζεται, ανάλογα με τη θερμοκρασία και την τάση της, με
το ιδανικό ρεύμα φόρτισης.
Έτσι η μπαταρία προστατεύεται και όταν δεν αφαιρεθεί από τον φορτιστή παραμένει
διαρκώς πλήρως φορτισμένη.

Σημασία των στοιχείων ένδειξης (AL 1815 CV)
Αναβοσβήνον φως της ένδειξης φόρτισης της μπαταρίας (3)

Η διαδικασία της φόρτισης σηματοδοτείται με το αναβόσβημα της
ένδειξης φόρτισης της μπαταρίας (3).
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Συνεχής φωτεινή ένδειξη φόρτισης μπαταρίας (3)

Full
Η συνεχής φωτεινή ένδειξη φόρτισης μπαταρίας (3) σηματοδοτεί ότι η
μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη ή ότι η θερμοκρασία της μπαταρίας

βρίσκεται εκτός του επιτρεπόμενου εύρους θερμοκρασίας φόρτισης και γι΄ αυτό δεν
μπορεί να φορτιστεί. Η φόρτιση συνεχίζεται μόλις επιτευχθεί το επιτρεπόμενο εύρος
θερμοκρασίας της μπαταρίας.
Όταν η μπαταρία δεν είναι τοποθετημένη στο φορτιστή, η συνεχής φωτεινή ένδειξη της
φόρτισης της μπαταρίας (3), σηματοδοτεί ότι το φις του ηλεκτρικού καλωδίου του φορτιστή
είναι τοποθετημένο στην πρίζα και ο φορτιστής είναι έτοιμος για λειτουργία.

Σημασία των στοιχείων ένδειξης (AL 1830 CV/AL 1880 CV)
Αναλάμπουσα (γρήγορα) πράσινη ένδειξη φόρτισης μπαταρίας (3)

Η διαδικασία ταχυφόρτισης σηματοδοτείται με το γρήγορο αναβόσβημα
της πράσινης ένδειξης φόρτισης της μπαταρίας (3).

Υπόδειξη: Η ταχυφόρτιση είναι εφικτή μόνο όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας βρίσκεται
εντός του επιτρεπόμενου εύρους θερμοκρασίας, βλέπε κεφάλαιο «Τεχνικά
Χαρακτηριστικά».

Αναλάμπουσα (αργά) πράσινη ένδειξη φόρτισης μπαταρίας (3)
Όταν η φόρτιση της μπαταρίας φτάσει περίπου στο 80% η πράσινη
ένδειξη φόρτισης μπαταρίας αναβοσβήνει (3) αργά.

Η μπαταρία μπορεί να αφαιρεθεί για άμεση χρήση.

Συνεχώς αναμμένο φως της πράσινης ένδειξης φόρτισης της μπαταρίας (3)

Full
Το συνεχώς αναμμένο φως της πράσινης ένδειξης φόρτισης της
μπαταρίας (3) σηματοδοτεί, ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Χωρίς τοποθετημένη την μπαταρία το συνεχώς αναμμένο φως της ένδειξης φόρτισης της
μπαταρίας (3) σηματοδοτεί, ότι το φις είναι τοποθετημένο στην πρίζα και ο φορτιστής είναι
σε ετοιμότητα λειτουργίας.

Συνεχής φωτεινή κόκκινη ένδειξη φόρτισης μπαταρίας (2)
Η συνεχής κόκκινη φωτεινή ένδειξη φόρτισης (2) δείχνει ότι η
θερμοκρασία της μπαταρίας βρίσκεται εκτός του επιτρεπόμενου εύρους

θερμοκρασίας για τη φόρτιση της μπαταρίας, βλέπε «Τεχνικά Χαρακτηριστικά». Μόλις
επιτευχθεί το επιτρεπτό εύρος θερμοκρασίας, ο φορτιστής περνά αυτόματα στη λειτουργία
ταχυφόρτισης.
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Αναλάμπουσα κόκκινη φωτεινή ένδειξη φόρτισης μπαταρίας (2)
Η αναλάμπουσα κόκκινη ένδειξη φόρτισης μπαταρίας (2) σηματοδοτεί
μια άλλη διαταραχή της διαδικασίας φόρτισης, βλέπε τμήμα «Σφάλματα –

Αιτίες και αντιμετώπιση».

Σφάλματα – Αιτίες και αντιμετώπιση
Αιτία Αντιμετώπιση
AL 1815 CV: Η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας (3) ανάβει συνεχώς

AL 1830 CV/AL 1880 CV: Η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας (3) ανάβει συνεχώς. Η
κόκκινη ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας (2) αναβοσβήνει.

Η φόρτιση δεν είναι εφικτή
Η μπαταρία δεν τοποθετήθηκε (σωστά) Τοποθετήστε την μπαταρία σωστά πάνω

στον φορτιστή
Λερωμένες επαφές μπαταρίας Καθαρίστε τις επαφές της μπαταρίας, π.χ.

συνδέοντας και αποσυνδέοντας πολλές
φορές την μπαταρία, ενδεχομένως
αντικαταστήστε την μπαταρία

Μπαταρία ελαττωματική Αντικαταστήστε την μπαταρία
Οι ενδείξεις φόρτισης της μπαταρίας (3) ή (2) δεν ανάβουν
Το φις του φορτιστή δεν είναι (σωστά)
τοποθετημένο

Τοποθετήστε το φις (τέρμα) στην πρίζα

Χάλασε η πρίζα, το ηλεκτρικό καλώδιο ή ο
φορτιστής

Ελέγξτε την τάση δικτύου και ενδεχομένως
δώστε τον φορτιστή για έλεγχο σε ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για
ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch

Υποδείξεις εργασίας
Σε περιπτώσεις διαρκούς φόρτισης ή αλλεπάλληλων, χωρίς διακοπή κύκλων φόρτισης, ο
φορτιστής μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό όμως είναι ακίνδυνο και δεν υποδεικνύει τεχνικό
ελάττωμα του φορτιστή.
Ένας σημαντικά μειωμένος χρόνος λειτουργίας μετά τη φόρτιση σημαίνει ότι η μπαταρία
εξαντλήθηκε και πρέπει να αντικατασταθεί.

Ψύξη της μπαταρίας (Active Air Cooling) (AL 1880 CV)
Η ενσωματωμένη στον φορτιστή μονάδα ελέγχου του ανεμιστήρα παρακολουθεί τη
θερμοκρασία της τοποθετημένης μπαταρίας. Μόλις η θερμοκρασία της μπαταρίας βρίσκεται
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πάνω περίπου από 0 °C, ψύχεται η μπαταρία με τη βοήθεια ενός ανεμιστήρα. Ο
ενεργοποιημένος ανεμιστήρας δημιουργεί σε αυτή την περίπτωση έναν θόρυβο αερισμού.
Εάν ο ανεμιστήρας δε λειτουργεί, είναι ελαττωματικός ή η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι
<0 °C. Έτσι μπορεί να μεγαλώσει ο χρόνος φόρτισης.

Συντήρηση και σέρβις
Συντήρηση και καθαρισμός
Μια τυχόν αναγκαία αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να διεξαχθεί από την
Bosch ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Bosch, για να αποφευχθεί έτσι κάθε
κίνδυνος της ασφάλειας.

Εξυπηρέτηση πελατών και συμβουλές εφαρμογής
Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και
τη συντήρηση του προϊόντος σας καθώς και για τα αντίστοιχα ανταλλακτικά. Σχέδια
συναρμολόγησης και πληροφορίες για τα ανταλλακτικα θα βρείτε επίσης κάτω από:
www.bosch-pt.com
Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαρίστως τις ερωτήσεις σας για τα
προϊόντα μας και τα εξαρτήματά τους.
Δώστε σε όλες τις ερωτήσεις και παραγγελίες ανταλλακτικών οπωσδήποτε τον 10ψήφιο
κωδικό αριθμό σύμφωνα με την πινακίδα τύπου του προϊόντος.
Ελλάδα
Robert Bosch A.E. 
Ερχείας 37 
19400 Κορωπί – Αθήνα 
Τηλ.: 210 5701258 
Φαξ: 210 5701283 
www.bosch.com 
www.bosch-pt.gr
ABZ Service A.E. 
Τηλ.: 210 5701380 
Φαξ: 210 5701607

Απόσυρση
Οι φορτιστές, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό
προς το περιβάλλον.
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