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Mai ales la îndepărtarea prin şlefuire a resturilor de lac se poa-
te întâmpla ca acestea să se topească şi să murdărească cu 
pete grase suprafaţa materialului şi banda de şlefuit. De ace-
ea, lucraţi cu instalaţie de aspirare a prafului.
O bandă de şlefuit cu care s-a prelucrat metal, nu ar mai trebui 
folosită pentru alte materiale.
Folosiţi numai accesorii de şlefuit originale Bosch.
Păstraţi benzile de şlefuit numai în poziţie atârnată şi nu le în-
doiţi, deoarece altfel devin inutilizabile.
Cu ajutorul cadrului de şlefuit (accesoriu) este posibilă obţi-
nerea unui randament de îndepărtare a materialului uniform, 
reglabil, la şlefuirea plană a suprafeţelor de lemn mai mari.

Întreţinere şi service
Întreţinere şi curăţare
 Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice 

scoateţi cablul de alimentare afară din priză.
 Pentru a lucra bine şi sigur păstraţi curate scula electri-

că şi fantele de aerisire.
Îndepărtaţi cu o pensulă praful rezultat în urma şlefuirii.

Curăţarea pasajului de trecere a prafului (vezi figura E)
Din când în când demontaţi capacul de protecţie 14 şi curăţaţi 
pasajul de trecere a prafului 15, pentru a menţine optimă ca-
pacitatea de aspirare.
Dacă este necesară înlocuirea cablului de racordare, pentru a 
evita punerea în pericol a siguranţei exploatării, această ope-
raţie se va executa de către Bosch sau de către un centru au-
torizat de asistenţă tehnică post-vânzări pentru scule electri-
ce Bosch.

Asistenţă clienţi şi consultanţă privind utilizarea
Serviciul de asistenţă clienţi vă răspunde la întrebări privind 
repararea şi întreţinerea produsului dumneavoastră cât şi pie-
sele de schimb. Găsiţi desenele de ansamblu şi informaţii pri-
vind piesele de schimb şi la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultanţă Bosch vă răspunde cu plăcere la între-
bări privind produsele noastre şi accesoriile acestora.
În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de schimb vă rugăm 
să indicaţi neapărat numărul de identificare compus din 
10 cifre, conform plăcuţei indicatoare a tipului sculei elec-
trice.

România
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30–34
013937 Bucureşti
Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanţă clienţi: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro

Eliminare
Sculele electrice, accesoriile şi ambalajele trebuie direcţiona-
te către o staţie de revalorificare ecologică.
Nu aruncaţi sculele electrice în gunoiul menajer!
Numai pentru ţările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE 
privind maşinile şi aparatele electrice şi 
electronice uzate şi transpunerea acesteia 
în legislaţia naţională, sculele electrice 
scoase din uz trebuie colectate separat şi 
direcţionate către o staţie de revalorificare 
ecologică.

Sub rezerva modificărilor.

Български
Указания за безопасна работа
Общи указания за безопасна работа

Прочетете внимателно всички ука-
зания. Неспазването на приведени-

те по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар 
и/или тежки травми.
Съхранявайте тези указания на сигурно място.
Използваният по-долу термин «електроинструмент» се от-
нася до захранвани от електрическата мрежа електроин-
струменти (със захранващ кабел) и до захранвани от аку-
мулаторна батерия електроинструменти (без захранващ 
кабел).

Безопасност на работното място
 Поддържайте работното си място чисто и добре ос-

ветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление 
могат да спомогнат за възникването на трудова злопо-
лука.

 Не работете с електроинструмента в среда с пови-
шена опасност от възникване на експлозия, в бли-
зост до леснозапалими течности, газове или прахо-
образни материали. По време на работа в електроин-
струментите се отделят искри, които могат да възпламе-
нят прахообразни материали или пари.

 Дръжте деца и странични лица на безопасно раз-
стояние, докато работите с електроинструмента. 
Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите 
контрола над електроинструмента.

Безопасност при работа с електрически ток
Щепселът на електроинструмента трябва да е под-

ходящ за ползвания контакт. В никакъв случай не се 
допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ко-
гато работите със занулени електроуреди, не из-
ползвайте адаптери за щепсела. Ползването на 
оригинални щепсели и контакти намалява риска от въз-
никване на токов удар.
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 Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела, 
напр. тръби, отоплителни уреди, пещи и хладилни-
ци. Когато тялото Ви е заземено, рискът от възникване 
на токов удар е по-голям.

 Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и 
влага. Проникването на вода в електроинструмента по-
вишава опасността от токов удар.

 Не използвайте захранващия кабел за цели, за кои-
то той не е предвиден, напр. за да носите електроин-
струмента за кабела или да извадите щепсела от 
контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, ома-
сляване, допир до остри ръбове или до подвижни 
звена на машини. Повредени или усукани кабели 
увеличават риска от възникване на токов удар.

 Когато работите с електроинструмент навън, из-
ползвайте само удължителни кабели, подходящи за 
работа на открито. Използването на удължител, 
предназначен за работа на открито, намалява риска от 
възникване на токов удар.

 Ако се налага използването на електроинструмента 
във влажна среда, използвайте предпазен прекъс-
вач за утечни токове. Използването на предпазен пре-
късвач за утечни токове намалява опасността от въз-
никване на токов удар.

Безопасен начин на работа
 Бъдете концентрирани, следете внимателно дейст-

вията си и постъпвайте предпазливо и разумно. Не 
използвайте електроинструмента, когато сте уморе-
ни или под влиянието на наркотични вещества, алко-
хол или упойващи лекарства. Един миг разсеяност 
при работа с електроинструмент може да има за по-
следствие изключително тежки наранявания.

 Работете с предпазващо работно облекло и винаги с 
предпазни очила. Носенето на подходящи за ползва-
ния електроинструмент и извършваната дейност лични 
предпазни средства, като дихателна маска, здрави 
плътнозатворени обувки със стабилен грайфер, защит-
на каска или шумозаглушители (антифони), намалява 
риска от възникване на трудова злополука.

 Избягвайте опасността от включване на електроин-
струмента по невнимание. Преди да включите щеп-
села в захранващата мрежа или да поставите акуму-
латорната батерия, се уверявайте, че пусковият 
прекъсвач е в положение «изключено». Ако, когато 
носите електроинструмента, държите пръста си върху 
пусковия прекъсвач, или ако подавате захранващо на-
прежение на електроинструмента, когато е включен, 
съществува опасност от възникване на трудова злопо-
лука.

 Преди да включите електроинструмента, се уверя-
вайте, че сте отстранили от него всички помощни ин-
струменти и гаечни ключове. Помощен инструмент, 
забравен на въртящо се звено, може да причини трав-
ми.

 Избягвайте неестествените положения на тялото. 
Работете в стабилно положение на тялото и във все-
ки момент поддържайте равновесие. Така ще можете 
да контролирате електроинструмента по-добре и по-
безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.

 Работете с подходящо облекло. Не работете с широ-
ки дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите 
и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се 
звена на електроинструментите. Широките дрехи, ук-
рашенията, дългите коси могат да бъдат захванати и ув-
лечени от въртящи се звена.

 Ако е възможно използването на външна аспира-
ционна система, се уверявайте, че тя е включена и 
функционира изправно. Използването на аспира-
ционна система намалява рисковете, дължащи се на от-
делящата се при работа прах.

Грижливо отношение към електроинструментите
 Не претоварвайте електроинструмента. Използвай-

те електроинструментите само съобразно тяхното 
предназначение. Ще работите по-добре и по-безопас-
но, когато използвате подходящия електроинструмент 
в зададения от производителя диапазон на натоварва-
не.

 Не използвайте електроинструмент, чиито пусков 
прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не 
може да бъде изключван и включван по предвидения от 
производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремон-
тиран.

 Преди да променяте настройките на електроинстру-
мента, да заменяте работни инструменти и допълни-
телни приспособления, както и когато про-
дължително време няма да използвате електроин-
струмента, изключвайте щепсела от захранващата 
мрежа и/или изваждайте акумулаторната батерия. 
Тази мярка премахва опасността от задействане на 
електроинструмента по невнимание.

 Съхранявайте електроинструментите на места, къ-
дето не могат да бъдат достигнати от деца. Не допус-
кайте те да бъдат използвани от лица, които не са за-
познати с начина на работа с тях и не са прочели тези 
инструкции. Когато са в ръцете на неопитни потребите-
ли, електроинструментите могат да бъдат изключи-
телно опасни.

 Поддържайте електроинструментите си грижливо. 
Проверявайте дали подвижните звена функциони-
рат безукорно, дали не заклинват, дали има счупени 
или повредени детайли, които нарушават или изме-
нят функциите на електроинструмента. Преди да из-
ползвате електроинструмента, се погрижете по-
вредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от 
трудовите злополуки се дължат на недобре поддържа-
ни електроинструменти и уреди.

 Поддържайте режещите инструменти винаги добре 
заточени и чисти. Добре поддържаните режещи ин-
струменти с остри ръбове оказват по-малко съпро-
тивление и се водят по-леко.
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 Използвайте електроинструментите, допълнителни-
те приспособления, работните инструменти и т.н., 
съобразно инструкциите на производителя. При то-
ва се съобразявайте и с конкретните работни усло-
вия и операции, които трябва да изпълните. 
Използването на електроинструменти за различни от 
предвидените от производителя приложения повиша-
ва опасността от възникване на трудови злополуки.

Поддържане
 Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви 

да се извършва само от квалифицирани специали-
сти и само с използването на оригинални резервни 
части. По този начин се гарантира съхраняване на без-
опасността на електроинструмента.

Указания за безопасна работа за шлифоващи 
машини
 Захващайте електроинструмента само за изолира-

ните повърхности на ръкохватките, тъй като същест-
вува опасност шлифоващата лента да допре до за-
хранващия кабел. При повреждане на изолацията на 
проводници под напрежение по металните елементи на 
електроинструмента може да се появи напрежение, 
което да предизвика токов удар.

 Използвайте електроинструмента само за сухо шли-
фоване. Проникването на вода в електроинструмента 
увеличава опасността от токов удар.

 Допирайте електроинструмента до обработвания 
детайл само след като сте го включили и го изключ-
вайте след като сте го отделили от детайла. Електро-
инструментът може да отскочи внезапно.

 Никога не допирайте движещата се шкурка. Същест-
вува опасност да се нараните.

 Внимавайте да не застрашите други лица с искрите, 
които се образуват при работа. Ако в близост се на-
мират леснозапалими материали, предварително ги 
отстранявайте. При шлифоване на метали се образува 
струя от искри.

 Не използвайте износени, напукани или силно заца-
пани ленти шкурка. Повредени ленти шкурка могат да 
се разкъсат, парченца от тях да отхвърчат с голяма ско-
рост и да наранят някого.

 Внимание, опасност от пожар! Избягвайте прегрява-
не на шлифования детайл и на шлифоващата маши-
на. При прекъсване на работа винаги изпразвайте 
прахоуловителната кутия. При неблагоприятни усло-
вия, напр. образуване на струя искри при шлифоване 
на метали, събралият се в прахоуловителната кутия 
(или филтърната торба, респ. филтъра на прахосмукач-
ката) прах може да се самовъзпламени. Опасността от 
самовъзпламеняване се увеличава изключително при 
смесване на прах от шлифоването с остатъци от лакови 
покрития, полиуретан или други органични вещества и 
когато в резултат на продължителната обработка шли-
фованият материал се е нагрял.

 Редовно почиствайте вентилационните отвори на 
Вашия електроинструмент. Турбината на електродви-

гателя засмуква прах в корпуса, а натрупването на ме-
тален прах увеличава опасността от токов удар.

 По време на работа дръжте електроинструмента 
здраво с двете ръце и заемайте стабилно положение 
на тялото. С двете ръце електроинструментът се води 
по-сигурно.

 Осигурявайте обработвания детайл. Детайл, захва-
нат с подходящи приспособления или скоби, е застопо-
рен по здраво и сигурно, отколкото, ако го държите с 
ръка.

 Преди да оставите електроинструмента, изчаквайте 
въртенето да спре напълно. В противен случай из-
ползваният работен инструмент може да допре друг 
предмет и да предизвика неконтролирано преместване 
на електроинструмента.

Описание на продукта и възмож-
ностите му

Прочетете внимателно всички указания. 
Неспазването на приведените по-долу ука-
зания може да доведе до токов удар, пожар 
и/или тежки травми.

Предназначение на електроинструмента
Електроинструментът е предназначен за сухо интензивно 
шлифоване на равнинни повърхности на дървесни мате-
риали, пластмаси, метали, замазки и лакови покрития.

Изобразени елементи
Номерирането на елементите на електроинструмента се 
отнася до изображенията на страниците с фигурите.

1 Спомагателна ръкохватка (Изолирана повърхност за 
захващане)

2 Лента шкурка *
3 Застопоряващ лост за лентата
4 Потенциометър за предварителен избор на скоростта 

на движение на лентата  (PBS 75 AE)
5 Пусков прекъсвач
6 Комплект прахоуловителна кутия (Microfilter System)
7 Застопоряващ бутон за пусковия прекъсвач
8 Ръкохватка (Изолирана повърхност за захващане)
9 Адаптер за прахоулавяне

10 Щуцер на отвора за изходящата въздушна струя
11 Лост за застопоряване на прахоуловителната кутия
12 Филтърен елемент (Microfilter System)
13 Регулиращ винт за хода на лентата
14 Предпазен капак
15 Канал за прахоулавяне

* Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспо-
собления не са включени в стандартната окомплектовка на 
уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособле-
ния можете да намерите съответно в каталога ни за допълни-
телни приспособления.
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Технически данни

Информация за излъчван шум и вибрации
Стойностите на излъчвания шум са определени съгласно 
EN 60745-2-4.
Равнището А на генерирания шум обикновено е: равнище 
на звуковото налягане 93 dB(A); мощност на звука 
104 dB(A). Неопределеност K=3 dB.
Работете с шумозаглушители!
Пълната стойност на вибрациите ah (векторната сума по 
трите направления) и неопределеността K са определени 
съгласно EN 60745:
ah =3,5 m/s2, K=1,5 m/s2.
Посоченото в това ръководство за експлоатация равнище 
на генерираните вибрации е измерено съгласно процеду-
ра, стандартизирана в EN 60745, и може да служи за срав-
няване на електроинструменти един с друг. То е подходя-
що също и за предварителна ориентировъчна преценка на 
натоварването от вибрации.
Посоченото ниво на генерираните вибрации е представи-
телно за най-често срещаните приложения на електроин-
струмента. Ако обаче електроинструментът бъде използ-
ван за други дейности, с различни работни инструменти 
или без необходимото техническо обслужване, нивото на 
вибрациите може да се различава. Това би могло да увели-
чи значително сумарното натоварване от вибрации в про-
цеса на работа.
За точната преценка на натоварването от вибрации трябва 
да бъдат взимани предвид и периодите, в които електро-
инструментът е изключен или работи, но не се ползва. То-
ва би могло значително да намали сумарното натоварване 
от вибрации.
Предписвайте допълнителни мерки за предпазване на ра-
ботещия с електроинструмента от въздействието на ви-
брациите, например: техническо обслужване на 
електроинструмента и работните инструменти, поддържа-
не на ръцете топли, целесъобразна организация на работ-
ните стъпки.

Декларация за съответствие
С пълна отговорност ние декларираме, че описаният в 
раздела «Технически данни» съответства на всички валид-
ни изисквания на директивите 2011/65/EС, 2014/30/EС, 
2006/42/EО, включително на измененията им и покрива 
изискванията на стандартите: EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Техническа документация (2006/42/ЕО) при:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
16.06.2014

Монтиране
 Преди извършване на каквито и да е дейности по 

електроинструмента изключвайте щепсела от за-
хранващата мрежа.

Система за прахоулавяне
 Прахове, отделящи се при обработването на материали 

като съдържащи олово бои, някои видове дървесина, 
минерали и метали могат да бъдат опасни за здравето. 
Контактът до кожата или вдишването на такива прахове 
могат да предизвикат алергични реакции и/или заболя-
вания на дихателните пътища на работещия с 
електроинструмента или намиращи се наблизо лица.
Определени прахове, напр. отделящите се при обра-
ботване на бук и дъб, се считат за канцерогенни, особе-
но в комбинация с химикали за третиране на дървесина 
(хромат, консерванти и др.). Допуска се обработването 
на съдържащи азбест материали само от съответно обу-
чени квалифицирани лица.

Лентова шлифоваща машина PBS 75 A PBS 75 AE
Каталожен номер 3 603 BA1 0.. 3 603 BA1 1..
Номинална консумирана мощност W 710 750
Скорост на движение на лентата на празен ход m/min 350 200 – 350
Дължина на лентата mm 533 533
Широчина на лентата mm 75 75
Предварително регулиране на скоростта на лентата – 

Включване на вградена/външна система за прахоулавяне  

Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003 kg 3,4 3,5
Клас на защита /II /II
Данните се отнасят до номинално напрежение [U] 230 V. При различно напрежение, както и при специалните изпълнения за някои страни да-
нните могат да се различават.

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
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– По възможност използвайте подходяща за обработ-
вания материал система за прахоулавяне.

– Осигурявайте добро проветряване на работното 
място.

– Препоръчва се използването на дихателна маска с 
филтър от клас P2.

Спазвайте валидните във Вашата страна законови разпо-
редби, валидни при обработване на съответните материа-
ли.
 Избягвайте натрупване на прах на работното място. 

Прахът може лесно да се самовъзпламени.

Вградена система за прахоулавяне с прахоуловителна 
кутия (вижте фигура A1–A4)
Вкарайте прахоуловителната кутия 6 на адаптера за пра-
хоулавяне 9, докато усетите отчетливо прещракване. По-
ставете адаптера за прахоулавяне 9 на щуцера 10.
За изпразване на прахоуловителната кутия 6 издърпайте 
кутията 6 заедно с адаптера 9.
Преди отваряне на прахоуловителната кутия 6 трябва да 
стръскате прахта в нея, като почукате с кутията върху твър-
да повърхност, както е показано на фигурата.
Захванете прахоуловителната кутия 6 на предвидените за 
целта места в долната част от двете страни, отворете фил-
търния елемент 12 нагоре и изпразнете прахоуловителна-
та кутия. С мека четка почистете ламелите на филтърния 
елемент 12.
Упътване: Лентовата шлифоваща машина е с висока про-
изводителност на отнемане на материал. Затова, за да 
осигурите постоянна оптимална степен на прахоулавяне, 
трябва да изпразвате прахоуловителната кутия 6 на всеки 
5 минути работа с електроинструмента и редовно да по-
чиствате филтърния елемент 12.

Външна система за прахоулавяне
Поставете шланга на щуцера на отвора за изходящата въз-
душна струя 10. Включете шланга към прахосмукачка. 
Преглед на възможностите за включване към различни 
прахосмукачки ще намерите в края на това ръководство 
за експлоатация.
Използваната прахосмукачка трябва да е пригодна за ра-
бота с обработвания материал.
Ако при работа се отделя особено вреден за здравето прах 
или канцерогенен прах, използвайте специализирана пра-
хосмукачка.

Смяна на лентата шкурка (вижте фигури B–D)
– Разтворете застопоряващия лост 3 докрай. Така лента-

та шкурка 2 се освобождава и може да бъде извадена.
– Поставете нова лента шкурка 2. При това внимавайте 

посоките на стрелките от вътрешната страна на лентата 
и на корпуса на електроинструмента да съвпадат.

– Отново върнете застопоряващия лост 3 в изходна пози-
ция.

– Вдигнете електроинструмента и го включете. При 
включване и по време на работа шлифоващата лента се 
центрира автоматично.

Ако след включване лентата не се центрира самостоятел-
но, може да се наложи да я регулирате ръчно. За целта за-
въртете регулиращия винт 13 на предната ролка, докато 
шлифоващата лента 2 започне да се движи на разстояние 
2–3 mm от алуминиевия корпус, вижте фигура D. Ако и 
след това шлифоващата лента 2 не се движи центрирано, 
тя трябва да бъде заменена.

Избор на лентата шкурка
В зависимост от обработвания материал и желаната интен-
зивност на отнемане можете да ползвате различни ленти 
шкурка:

Работа с електроинструмента
Пускане в експлоатация
 Внимавайте за напрежението на захранващата мре-

жа! Напрежението на захранващата мрежа трябва 
да съответства на данните, посочени на табелката на 
електроинструмента. Уреди, обозначени с 230 V, 
могат да бъдат захранвани и с напрежение 220 V.

Включване и изключване
За включване на електроинструмента натиснете и задръ-
жте пусковия прекъсвач 5.
За застопоряване на натиснатия пусков прекъсвач 5 на-
тиснете бутона 7.
За изключване на електроинструмента отпуснете пуско-
вия прекъсвач 5, съответно ако е застопорен с бутона 7, 
първо натиснете краткотрайно и след това отпуснете пу-
сковия прекъсвач 5.
За да пестите енергия, дръжте електроинструмента вклю-
чен само когато го ползвате.

Предварително регулиране на скоростта на движение 
на лентата (PBS 75 AE)
С потенциометъра 4 можете да регулирате скоростта на 
лентата също и по време на работа.
Необходимата скорост на движение зависи от материала и 
конкретните работни условия и може да бъде определена 
чрез изпробване на практика.

Зърнестост

За обработване на всички ви-
дове дървесен материал

40–240

За грубо шлифоване, напр. 
на грапави, нерендосани 
греди и дъски груба 40, 60
За равнинно шлифоване и 
изравняване на малки 
неравности средна 80, 100, 120
За окончателно и фино шли-
фоване на твърди дървесни 
материали фина 180, 240
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Указания за работа
 Преди извършване на каквито и да е дейности по 

електроинструмента изключвайте щепсела от за-
хранващата мрежа.

Интензивността на отнемане и качеството на повърхността 
се определят основно от избора на лентата шкурка, както 
и от предварително установената скорост на движение на 
лентата (PBS 75 AE). Колкото е по-висока скоростта, тол-
кова по-интензивно е отнемането и по-фина повърхността 
на детайла.
Само ленти шкурка в безукорно състояние осигуряват до-
бра производителност и предпазват електроинструмента 
от преждевременно износване.
По възможност работете с малка сила на притискане, за да 
увеличите дълготрайността на лентата. Собственото тегло 
на електроинструмента е достатъчно за постигането на до-
бра производителност. Прекомерното увеличаване на си-
лата на притискане не увеличава производителността, а 
води до по-интензивно износване на електроинструмента 
и лентата шкурка.
Поставете електроинструмента предварително включен 
на обработваната повърхност. Работете с умерено подава-
не и шлифовайте на успоредни ленти с припокриване. 
Шлифовайте успоредно на влакната, напречното шлифо-
ване води до образуването на следи от надраскване и не-
желани ефекти.
Особено при шлифоване на остатъци от бои може да се по-
лучи частично разтопяване и зацапване на обработваната 
повърхност и лентата шкурка. Затова работете с противо-
прахова дихателна маска.
Лента шкурка, с която е бил обработван метал, не трябва 
да бъде използвана за други материали.
Използвайте само оригинални шкурки, производство на 
Бош.
Съхранявайте лентите само окачени и не ги прегъвайте, 
защото така те стават неизползваеми.
С рамката за шлифоване (не е включена в окомплектовка-
та) е възможно равномерното, контролирано отнемане на 
материал при шлифоване на големи равнинни повърхно-
сти.

Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
 Преди извършване на каквито и да е дейности по 

електроинструмента изключвайте щепсела от за-
хранващата мрежа.

 За да работите качествено и безопасно, поддържай-
те електроинструмента и вентилационните отвори 
чисти.

Отстранете натрупалия се прах с мека четка.

Почистване на канала за прахоулавяне (вижте фиг. Е)
Периодично демонтирайте предпазния капак 14 и почист-
вайте канала за прахоулавяне 15, за да се запазва опти-
мална степен на прахоулавяне.
Когато е необходима замяна на захранващия кабел, тя 
трябва да се извърши в оторизиран сервиз за електроин-
струменти на Бош, за да се запази нивото на безопасност 
на електроинструмента.

Сервиз и технически съвети
Отговори на въпросите си относно ремонта и поддръжката 
на Вашия продукт можете да получите от нашия сервизен 
отдел. Монтажни чертежи и информация за резервни час-
ти можете да намерите също на адрес:
www.bosch-pt.com
Екипът на Бош за технически съвети и приложения ще от-
говори с удоволствие на въпросите Ви относно нашите 
продукти и допълнителните приспособления за тях.
Когато се обръщате с Въпроси към представителите, моля, 
непременно посочвайте 10-цифрения каталожен номер, 
означен на табелката на електроинструмента.

Роберт Бош EООД – България
Бош Сервиз Център
Гаранционни и извънгаранционни ремонти
бyл. Черни връx 51-Б
FPI Бизнес център 1407
1907 София
Тел.: (02) 9601061
Тел.: (02) 9601079
Факс: (02) 9625302
www.bosch.bg

Бракуване
С оглед опазване на околната среда електроинструментът, 
допълнителните приспособления и опаковката трябва да 
бъдат подложени на подходяща преработка за повторното 
използване на съдържащите се в тях суровини.
Не изхвърляйте електроинструменти при битовите отпадъ-
ци!
Само за страни от ЕС:

Съгласно Директивата на ЕС 2012/19/EC 
относно бракувани електрически и елек-
тронни устройства и утвърждаването й 
като национален закон електроинстру-
ментите, които не могат да се използват 
повече, трябва да се събират отделно и 

да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползо-
творяване на съдържащите се в тях вторични суровини.

Правата за изменения запазени.
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