
Ясна видимост Съвети 
за поддръжка на 
чистачките Bosch 

Чистачките на Bosch са висококачествени продукти. Монтирани на предното стъкло на автомобила, 
те осигуряват перфектна видимост във всяка ситуация. Нашите съвети и трикове ще ви покажат 
как чистачките Bosch ще ви осигурят идеално почистване за дълго време. 

Как да постигнем перфектно почистване 

Редовно почиствайте предното стъкло 
и гумените пера на чистачките! 
▶ Измийте всички остатъци от насекоми, 

смола и цветен прашец
▶ Ако имате възможност, ползвайте гъба за 
насекоми

Напълнете резервоара за измиване на 
предното стъкло! 

▶ Редовно проверявайте нивото на 
течността в резервоара

▶ Долейте резервоара с подходяща 
течност за измиване на стъклото
▶ Спазвайте посоченото съотношение за 
разреждане на течността!

Редовно сменяйте чистачките! 
▶ За перфектно почистване винаги 

сменяйте чистачките след края на 
зимния сезон

▶ Подменяйте чистачките веднъж
годишно 

Отстранете листата и полепналата 
мръсотия! 

▶ Не пускайте чистачките, ако предното 
стъкло е замърсено, тъй като гумата на 
перото може да се повреди.

▶ Добавете течност за почистване в 
резервоара с вода за измиване на 
предното стъкло

Подгответе чистачките за зимния 
сезон! 
▶ Добавете антифриз в резервоара за 

измиване на предното стъкло, щом 
температурите започнат да падат

▶ Вдигайте чистачките през нощта или 
поставяйте фолио/картон между 
чистачките и стъклото

▶ Никога не пускайте чистачките, ако 
предното стъкло е замръзнало!



Всичко е наред! Дребни дефекти. Чистачките трябва да се 
сменят в рамките на следващия месец. 

Чистачките трябва да се сменят 
незабавно. 

Лошо почистено стъкло 
въпреки правилната 
поддръжка на чистачките? 

Въпреки редовната смяна на чистачките и оптималната им поддръжка те невинаги почистват 
добре. Това може да е резултат от редица причини. Списъкът за проверка на чистачките ще ви 
помогне да решите проблемите си. 

Списък за проверка на чистачките 

Причина за лошото почистване Възможни решения 

Монтираните чистачки не са подходящи за 
автомобила. 

Намерете подходящите чистачки с приложението на 
Bosch или потърсете професионален съвет във Вашия 
сервиз 

Чистачките са подложени на екстремно 
натоварване или са много стари 

Достигнат е краят на експлоатационния им живот. В 
сервиза бързо ще ви монтират нови подходящи 
чистачки Bosch 

Сменено предно стъкло Проверете и регулирайте контактното налягане и 
ъгъл в сервиза.  

Проблем с моторчето или с механизма на 
чистачките 

Направете професионална проверка на системата в 
сервиза и отстранете дефектите 

Следите по стъклото казват много за състоянието на вашите чистачки 

Във външното зрително 
поле има най-много три 
ивици. Без оплаквания

Без ивици в основното 
поле. Без оплаквания

В основното зрително 
поле има макс. 1 ивица. 
Монтирайте нова 
чистачка.   

Във външното зрително 
поле остават макс. 4-5 
ивици или макс. 1-2 
ивици в основното 
зрително поле. 
Монтирайте нова 
чистачка. 

Замъгляване. Спешно е 
нужна нова чистачка. 

Замазани полета. 
Спешно е нужна е 
нова чистачка. 




