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huÁltalános biztonsági előírások 
az elektromos kéziszerszá-
mokhoz

Olvassa el az összes 
biztonsági figyelmez-

tetést és előírást. A következőkben leírt előírá-
sok betartásának elmulasztása áramütésekhez, 
tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezet-
het.

Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze 
meg ezeket az előírásokat.

Az alább alkalmazott „elektromos kéziszerszám” 
fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat 
(hálózati csatlakozó kábellel) és az akkumulá-
toros elektromos kéziszerszámokat (hálózati 
csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

1) Munkahelyi biztonság

a) Tartsa tisztán és jól megvilágított álla-
potban a munkahelyét. A rendetlenség és 
a megvilágítatlan munkaterület balesetek-
hez vezethet.

b) Ne dolgozzon a berendezéssel olyan 
robbanásveszélyes környezetben, ahol 
éghető folyadékok, gázok vagy porok 
vannak. Az elektromos kéziszerszámok 
szikrákat keltenek, amelyek a port vagy a 
gőzöket meggyújthatják.

c) Tartsa távol a gyerekeket és az idegen 
személyeket a munkahelytől, ha az elekt-
romos kéziszerszámot használja. 
Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az 
uralmát a berendezés felett.

2) Elektromos biztonsági előírások

a) A készülék csatlakozó dugójának bele 
kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A 
csatlakozó dugót semmilyen módon sem 
szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel 
ellátott készülékekkel kapcsolatban ne 
használjon csatlakozó adaptert. 
A változtatás nélküli csatlakozó dugók és 
a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik 
az áramütés kockázatát.

b) Kerülje el a földelt felületek, mint 
például csövek, fűtőtestek, kályhák és 
hűtőgépek megérintését. Az áramütési 
veszély megnövekszik, ha a teste le van 
földelve.

c) Tartsa távol az elektromos kéziszerszá-
mot az esőtől vagy nedvességtől. Ha víz 
hatol be egy elektromos kéziszerszámba, 
ez megnöveli az áramütés veszélyét.

d) Ne használja a kábelt a rendeltetésétől 
eltérő célokra, vagyis a szerszámot soha 
ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél 
fogva, és sohase húzza ki a hálózati csat-
lakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa 
távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles 
élektől és sarkaktól és mozgó gépalkat-
részektől. Egy megrongálódott vagy cso-
mókkal teli kábel megnöveli az áramütés 
veszélyét.

e) Ha egy elektromos kéziszerszámmal a 
szabad ég alatt dolgozik, csak szabadban 
való használatra engedélyezett hosszab-
bítót használjon. A szabadban való hasz-
nálatra engedélyezett hosszabbító hasz-
nálata csökkenti az áramütés veszélyét.

f) Ha nem lehet elkerülni az elektromos 
kéziszerszám nedves környezetben való 
használatát, alkalmazzon egy hibaáram-
védőkapcsolót. Egy hibaáram-védőkap-
csoló alkalmazása csökkenti az áramütés 
kockázatát.

3) Személyi biztonság

a) Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen 
arra, amit csinál és meggondoltan dol-
gozzon az elektromos kéziszerszámmal. 
Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol 
hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett 
be, ne használja a berendezést. Egy 
pillanatnyi figyelmetlenség a szerszám 
használata közben komoly sérülésekhez 
vezethet.

FIGYELMEZTETÉS
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b) Viseljen személyi védőfelszerelést és 
mindig viseljen védőszemüveget. 
A személyi védőfelszerelések, mint 
porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, 
védősapka és fülvédő használata az 
elektromos kéziszerszám használata 
jellegének megfelelően csökkenti a 
személyi sérülések kockázatát.

c) Kerülje el a készülék akaratlan üzembe 
helyezését. Győződjön meg arról, hogy 
az elektromos kéziszerszám ki van kap-
csolva, mielőtt bedugná a csatlakozó 
dugót a dugaszolóaljzatba, csatlakoztat-
ná az akkumulátor-csomagot, és mielőtt 
felvenné és vinni kezdené az elektromos 
kéziszerszámot. Ha az elektromos kézi-
szerszám felemelése közben az ujját a 
kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket 
bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az 
áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.

d) Az elektromos kéziszerszám bekap-
csolása előtt okvetlenül távolítsa el 
a beállítószerszámokat vagy csavarkul-
csokat. Az elektromos kéziszerszám forgó 
részeiben felejtett beállítószerszám vagy 
csavarkulcs sérüléseket okozhat.

e) Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a 
normálistól eltérő testtartást, ügyeljen 
arra, hogy mindig biztosan álljon és az 
egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos 
kéziszerszám felett váratlan helyzetekben 
is jobban tud uralkodni.

f) Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő 
ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a 
haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó 
részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a 
hosszú hajat a mozgó alkatrészek 
magukkal ránthatják.

g) Ha az elektromos kéziszerszámra fel 
lehet szerelni a por elszívásához és ös-
szegyűjtéséhez szükséges berendezé-
seket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő 
módon hozzá vannak kapcsolva a 
készülékhez és rendeltetésüknek meg-
felelően működnek. A porgyűjtő beren-
dezések használata csökkenti a munka 
során keletkező por veszélyes hatását.

4) Az elektromos kéziszerszámok gondos 
kezelése és használata

a) Ne terhelje túl a berendezést. A munká-
jához csak az arra szolgáló elektromos 
kéziszerszámot használja. Egy alkalmas 
elektromos kéziszerszámmal a megadott 
teljesítménytartományon belül jobban és 
biztonságosabban lehet dolgozni.

b) Ne használjon olyan elektromos kézi-
szerszámot, amelynek a kapcsolója 
elromlott. Egy olyan elektromos kézi-
szerszám, amelyet nem lehet sem be-, 
sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell 
javíttatni.

c) Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló-
aljzatból és/vagy az akkumulátor-csoma-
got az elektromos kéziszerszámból, mi-
előtt az elektromos kéziszerszámon 
beállítási munkákat végez, tartozékokat 
cserél vagy a szerszámot tárolásra 
elteszi. Ez az elővigyázatossági intézke-
dés meggátolja a szerszám akaratlan 
üzembe helyezését.

d) A használaton kívüli elektromos kézi-
szerszámokat olyan helyen tárolja, ahol 
azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. 
Ne hagyja, hogy olyan személyek hasz-
nálják az elektromos kéziszerszámot, 
akik nem ismerik a szerszámot, vagy 
nem olvasták el ezt az útmutatót. Az 
elektromos kéziszerszámok veszélyesek, 
ha azokat gyakorlatlan személyek 
használják.

e) A készüléket gondosan ápolja. Ellenőriz-
ze, hogy a mozgó alkatrészek 
kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e 
beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy 
megrongálódva olyan alkatrészek, 
amelyek hatással lehetnek az elektro-
mos kéziszerszám működésére. A beren-
dezés megrongálódott részeit a készülék 
használata előtt javíttassa meg. Sok 
olyan baleset történik, amelyet az elektro-
mos kéziszerszám nem kielégítő karban-
tartására lehet visszavezetni.
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f) Tartsa tisztán és éles állapotban a vágó-
szerszámokat. Az éles vágóélekkel rendel-
kező és gondosan ápolt vágószerszámok 
ritkábban ékelődnek be és azokat 
könnyebben lehet vezetni és irányítani.

g) Az elektromos kéziszerszámokat, 
tartozékokat, betétszerszámokat stb. 
csak ezen előírásoknak és az adott 
készüléktípusra vonatkozó kezelési 
utasításoknak megfelelően használja. 
Vegye figyelembe a munkafeltételeket 
és a kivitelezendő munka sajátosságait. 
Az elektromos kéziszerszám eredeti 
rendeltetésétől eltérő célokra való alkal-
mazása veszélyes helyzetekhez vezethet.

5) Szerviz-ellenőrzés

a) Az elektromos kéziszerszámot csak 
szakképzett személyzet csak eredeti 
pótalkatrészek felhasználásával javít-
hatja. Ez biztosítja, hogy az elektromos 
kéziszerszám biztonságos szerszám 
maradjon.

A berendezéssel kapcsolatos 
biztonsági előírások

Figyelmeztető megjegyzések a 
falhoronymarókhoz

Olvassa el az ezen elektromos 
kéziszerszámhoz mellékelt 
valamennyi biztonsági 
tájékoztatót, útmutatót, ábrákat 
és előírásokat. A következő utasítások 

betartásának elmulasztása áramütésekhez, 
tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez 
vezethet.

Az elektromos kéziszerszámot csak az azzal 
szállított védőbúrával együtt használja. A 
védőbúrát biztonságosan kell felszerelni az 
elektromos kéziszerszámra és úgy kell 
beállítani, hogy az a lehető legnagyobb 
biztonságot nyújtsa, vagyis a 

darabolótárcsának csak a lehető legkisebb 
része mutasson a kezelő felé. A 
védőbúrának meg kell óvnia a kezelőt a 
letörött, kirepülő daraboktól és a 
darabolótárcsa véletlen megérintésétől.

Az elektromos kéziszerszámához csak 
gyémántbetétes darabolótárcsákat 
használjon. Az a tény, hogy a tartozékot 
rögzíteni tudja az elektromos 
kéziszerszámra, nem garantálja annak 
biztonságos alkalmazását.

A betétszerszám megengedett 
fordulatszámának legalább akkorának kell 
lennie, mint az elektromos kéziszerszámon 
megadott legnagyobb fordulatszám. A 
megengedettnél gyorsabban forgó 
tartozékok széttörhetnek és kirepülhetnek.

A gyémántbetétes darabolótárcsákat csak a 
javasolt célokra szabad használni. Például: 
Sohase csiszoljon egy darabolótárcsa 
oldalsó felületével. A darabolótárcsák arra 
vannak méretezve, hogy az anyagot a tárcsa 
élével munkálják le. Az ilyen csiszolótestekre 
ható oldalirányú erő a csiszolótest töréséhez 
vezethet.

Használjon mindig hibátlan, az Ön által 
választott darabolótárcsának megfelelő 
méretű és alakú befogókarimát. A megfelelő 
karimák megtámasztják a darabolótárcsát és 
így csökkentik a darabolótárcsa eltörésének 
veszélyét.

A betétszerszám külső átmérőjének és 
vastagságának meg kell felelnie az Ön 
elektromos kéziszerszámán megadott 
méreteknek. A hibásan méretezett 
betétszerszámokat nem lehet megfelelően 
eltakarni, vagy irányítani.

A darabolótárcsáknak, karimáknak vagy 
más tartozékoknak pontosan rá kell 
illeszkedniük az Ön elektromos 
kéziszerszámának a csiszolótengelyére. Az 
olyan betétszerszámok, amelyek nem illenek 
pontosan az elektromos kéziszerszám 
csiszolótengelyéhez, egyenletlenül forognak, 
erősen berezegnek és a készülék feletti 
uralom megszűnéséhez vezethetnek.
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Ne használjon megrongálódott 
betétszerszámokat. Minden egyes 
alkalmazás előtt ellenőrizze, nincsenek-e 
lepattant részek és repedések a 
betétszerszámokon. Ha az elektromos 
kéziszerszám vagy a betétszerszám leesik, 
vizsgálja felül, nem rongálódott-e meg, vagy 
használjon egy hibátlan betétszerszámot. 
Miután ellenőrizte, majd behelyezte a 
készülékbe a betétszerszámot, 
tartózkodjon Ön sajátmaga és minden más a 
közelben található személy is a forgó 
betétszerszám síkján kívül és járassa egy 
percig az elektromos kéziszerszámot a 
legnagyobb fordulatszámmal. A 
megrongálódott betétszerszámok ezalatt a 
próbaidő alatt általában már széttörnek.

Viseljen személyi védőfelszerelést. 
Használjon az alkalmazásnak megfelelő 
teljes védőálarcot, szemvédőt vagy 
védőszemüveget. Amennyiben célszerű, 
viseljen porvédő álarcot, zajtompító 
fülvédőt, védő kesztyűt vagy különleges 
kötényt, amely távol tartja a 
csiszolószerszám- és anyagrészecskéket. 
Mindenképpen védje meg a szemét a 
kirepülő idegen anyagoktól, amelyek a 
különböző alkalmazások során keletkeznek. 
A por- vagy védőálarcnak meg kell szűrnie a 
használat során keletkező port. Ha hosszú 
ideig ki van téve az erős zaj hatásának, 
elvesztheti a hallását.

Ügyeljen arra, hogy a többi személy 
biztonságos távolságban maradjon az Ön 
munkaterületétől. Minden olyan 
személynek, aki belép a munkaterületre, 
személyi védőfelszerelést kell viselnie. A 
munkadarab letört részei vagy a széttört 
betétszerszámok kirepülhetnek és a 
közvetlen munkaterületen kívül és személyi 
sérülést okozhatnak.

Az elektromos kéziszerszámot csak a 
szigetelt fogantyúfelületeknél fogva tartsa, 
ha olyan munkát végez, amelynek során a 
betétszerszám feszültség alatt álló, kívülről 
nem látható vezetékekhez, vagy a készülék 
saját hálózati csatlakozó kábeljéhez érhet.  
Ha a berendezés egy feszültség alatt álló 
vezetékhez ér, az elektromos kéziszerszám 
fémrészei szintén feszültség alá kerülnek és 
áramütéshez vezetnek.

Tartsa távol a hálózati csatlakozó kábelt a 
forgó betétszerszámoktól. Ha elveszíti az 
uralmát az elektromos kéziszerszám felett, az 
átvághatja, vagy bekaphatja a hálózati 
csatlakozó kábelt és az Ön keze vagy karja is 
a forgó betétszerszámhoz érhet.

Sohase tegye le az elektromos 
kéziszerszámot, mielőtt a betétszerszám 
teljesen leállna. A forgásban lévő 
betétszerszám megérintheti a támasztó 
felületet, és Ön ennek következtében 
könnyen elvesztheti az uralmát az elektromos 
kéziszerszám felett.

Ne járassa az elektromos kéziszerszámot, 
miközben azt a kezében tartja. A forgó 
betétszerszám egy véletlen érintkezés során 
bekaphatja a ruháját és a betétszerszám 
belefúródhat a testébe.

Tisztítsa meg rendszeresen az elektromos 
kéziszerszáma szellőzőnyílásait. A motor 
ventillátora beszívja a port a házba, és 
nagyobb mennyiségű fémpor felhalmozódása 
elektromos veszélyekhez vezethet.

Ne használja az elektromos kéziszerszámot 
éghető anyagok közelében. A szikrák ezeket 
az anyagokat meggyújthatják.

Ne használjon olyan betétszerszámokat, 
amelyek alkalmazásához folyékony 
hűtőanyagra van szükség. Víz és egyéb 
folyékony hűtőanyagok alkalmazása 
áramütéshez vezethet.
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Visszarúgás és megfelelő figyelmeztető 
tájékoztatók

A visszarúgás a beékelődő vagy leblokkoló 
forgó betétszerszám, például 
csiszolókorong, csiszoló tányér, drótkefe stb. 
hirtelen reakciója. A beékelődés vagy 
leblokkolás a forgó betétszerszám hirtelen 
leállásához vezet. Ez az irányítatlan 
elektromos kéziszerszámot a 
betétszerszámnak a leblokkolási ponton 
fennálló forgási irányával szembeni irányban 
felgyorsítja.

Tartsa szorosan fogva az elektromos 
kéziszerszámot, és hozza a testét és a 
karjait olyan helyzetbe, amelyben fel tudja 
venni a visszaütő erőket. Használja mindig a 
pótfogantyút, amennyiben létezik, hogy a 
lehető legjobban tudjon uralkodni a 
visszarugási erők, illetve felfutáskor a 
reakciós nyomaték felett. A kezelő személy 
megfelelő óvatossági intézkedésekkel 
uralkodni tud a visszarúgási és reakcióerők 
felett.

Sohase vigye a kezét a forgó betétszerszám 
közelébe. A betétszerszám egy visszarúgás 
esetén a kezéhez érhet.

Kerülje el a testével azt a tartományt, ahová 
egy visszarugás az elektromos 
kéziszerszámot mozgatja. A visszarúgás az 
elektromos kéziszerszámot a 
csiszolókorongnak a leblokkolási pontban 
fennálló forgásirányával ellentétes irányba 
hajtja.

A sarkok és élek közelében különösen 
óvatosan dolgozzon, akadályozza meg, hogy 
a betétszerszám lepattanjon a 
munkadarabról, vagy beékelődjön a 
munkadarabba. A forgó betétszerszám a 
sarkoknál, éleknél és lepattanás esetén 
könnyen beékelődik. Ez a készülék feletti 
uralom elvesztéséhez, vagy egy 
visszarúgáshoz vezet.

Ne használjon fafűrészlapot, vagy fogazott 
fűrészlapot. Az ilyen betétszerszámok 
gyakran visszarugáshoz vezetnek, vagy a 
kezelő elvesztheti az uralmát az elektromos 
kéziszerszám felett.

Kerülje el a hasítókorong leblokkolását, és 
ne gyakoroljon túl erős nyomást a 
készülékre. Ne végezzen túl mély vágást. A 
túlterhelés megnöveli a csiszolótest 
igénybevételét és beékelődési vagy 
leblokkolási hajlamát és visszarugáshoz vagy 
a csiszolótest töréséhez vezethet.

Ha a hasítókorong beékelődik, vagy ha Ön 
megszakítja a munkát, kapcsolja ki az 
elektromos kéziszerszámot és tartsa azt 
nyugodtan, amíg a korong teljesen leáll. 
Sohase próbálja meg kihúzni a még forgó 
hasítókorongot a vágásból, mert ez 
visszarugáshoz vezethet. Határozza meg és 
hárítsa el a beékelődés okát.

Addig ne kapcsolja ismét be az elektromos 
kéziszerszámot, amíg az még benne van a 
munkadarabban. Várja meg, amíg a 
hasítókorong eléri a teljes fordulatszámát, 
mielőtt óvatosan folytatná a vágást. A 
korong ellenkező esetben beékelődhet, 
kiugorhat a munkadarabból, vagy 
visszarúgáshoz vezethet.

Támassza fel a lemezeket vagy nagyobb 
munkadarabokat, hogy csökkentse egy 
beékelődő hasítókorong következtében 
fellépő visszarúgás kockázatát. A nagyobb 
munkadarabok saját súlyuk alatt 
meghajolhatnak. A munkadarabot mindkét 
oldalán, és mind a vágási vonal közelében, 
mind a szélénél alá kell támasztani.

Ha egy meglévő falban, vagy más be nem 
látható területen hoz létre „táska alakú 
beszúrást”, járjon el különös óvatossággal. 
Az anyagba behatoló hasítókorong gáz- vagy 
vízvezetékbe, elektromos vezetékekbe vagy 
más tárgyakba ütközhet, amelyek 
visszarúgást okozhatnak.
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Kiegészítő figyelmeztetések és 
tájékoztató

Viseljen védőszemüveget.

A rejtett vezetékek felkutatásához 
használjon alkalmas fémkereső készüléket, 
vagy kérje ki a helyi energiaellátó vállalat 
tanácsát. Ha egy elektromos vezetékeket a 
berendezéssel megérint, ez tűzhöz és 
áramütéshez vezethet. Egy gázvezeték 
megrongálása robbanást eredményezhet. Ha 
egy vízvezetéket szakít meg, anyagi károk 
keletkeznek, vagy villamos áramütést kaphat.

Kövek megmunkálása esetén mindig 
használjon porelszívást. Olyan porszívót 
kell használni, amely kőpor elszívására 
engedélyezve van. Ezen berendezések 
használata csökkenti a munka során 
keletkező por veszélyes hatását.

A munka során mindig mindkét kezével 
tartsa az elektromos kéziszerszámot és 
gondoskodjon arról, hogy szilárd, biztos 
alapon álljon. Az elektromos kéziszerszámot 
két kézzel biztosabban lehet vezetni.

A megmunkálásra kerülő munkadarabot 
megfelelően rögzítse. Egy befogó szerkezet-
tel vagy satuval rögzített munkadarab bizton-
ságosabban van rögzítve, mintha csak a 
kezével tartaná.

Sohase használja az elektromos kéziszer-
számot, ha a kábel megrongálódott. Ha a 
hálózati csatlakozó kábel a munka során 
megsérül, ne érintse meg a kábelt, hanem 
azonnal húzza ki a csatlakozó dugót a duga-
szoló aljzatból. Egy megrongálódott kábel 
megnöveli az áramütés veszélyét.

A működés leírása
Kérjük hajtsa ki a kihajtható ábrás oldalt, és 
hagyja így kihajtva, miközben ezt a kezelési 
útmutatót olvassa.

Rendeltetésszerű használat
Az elektromos kéziszerszám az M porosztálynak 
megfeleő porszívóval együtt, vezetőszán és 
szilárd rögzítés mellett, mindenekelőtt ásványi 
anyagokban, mint például vasbetonban, 
téglafalban és útburkolatokban vízhasználat 
nélküli darabolásra, vagy rések vágására szolgál.

Az ábrázolásra kerülő komponensek
A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek 
sorszámozása az elektromos kéziszerszámnak 
az ábra-oldalon található képére vonatkozik.

1 Rögzítőanya körmöskulcs*

2 Feloldózár

3 A maróegység reteszelésfeloldó gombja

4 Vágási mélységi skála

5 Mélységi ütköző beállító gomb

6 Mélységi ütköző

7 Görgők

8 A munkavégzési irányt jelző nyíl

9 Orsó-reteszelőgomb

10 Be-/kikapcsoló

11 Szerviz-kijelzés (GNF 35 CA)

12 Elszívó tömlő*

13 Elszívó csonk

14 Párhuzamos ütköző (GNF 20 CA) *

15 Vezetőcsap a párhuzamos ütközőhöz
(GNF 20 CA) *

16 Csiszolóorsó

17 Felfogó karima

18 Gyémántbetétes hasítókorong*

19 Távtartó tárcsa

20 Rögzítőanya

21 Kitörő szerszám*
*A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok 
részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz.
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Műszaki adatok

Zaj és vibráció értékek

Az ezen előírásokban megadott rezgésszint az 
EN 60745 szabványban rögzített mérési mód-
szerrel került meghatározásra és az elektromos 
kéziszerszámok összehasonlítására ez az érték 
felhasználható. Ez az érték a rezgési terhelés 
ideiglenes becslésére is alkalmas.
A megadott rezgésszint az elektromos kéziszer-
szám fő alkalmazási területein való használat 
során fellépő érték. Ha az elektromos kéziszer-

számot más alkalmazásokra, eltérő betétszer-
számokkal vagy nem kielégítő karbantartás 
mellett használják, a rezgésszint a fenti értéktől 
eltérhet. Ez az egész munkaidőre vonatkozó 
rezgési terhelést lényegesen megnövelheti.
A rezgési terhelés pontos megbecsüléséhez 
figyelembe kell venni azokat az időszakokat is, 
amikor a berendezés kikapcsolt állapotban van, 
vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de nem 

Horonyvéső GNF 20 CA
Professional

GNF 35 CA
Professional

Cikkszám 0 601 612 5.. 0 601 621 7..

Névleges felvett teljesítmény W 900 1400

Leadott teljesítmény W 520 750

Üresjárati fordulatszám perc-1 9300 9300

Gyémánt darabolótárcsák legnagyobb átmérője mm 115 150

Befogófurat mm 22,2 22,2

Horony mélysége mm 0 – 20 0 – 35

Horony szélessége mm 7 – 23 7 – 39

Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljárás) 
szerint kg 3,4 4,7

Érintésvédelmi osztály /II /II
Az adatok [U] = 230/240 V névleges feszültségre vonatkoznak. Alacsonyabb feszültségek esetén és az egyes országok 
számára készült különleges kivitelekben ezek az adatok változhatnak.

Kérjük vegye figyelembe az elektromos kéziszerszáma típustábláján található cikkszámot. Egyes elektromos 
kéziszerszámoknak több különböző kereskedelmi megnevezése is lehet.

GNF 20 CA
Professional

GNF 35 CA
Professional

A mérési eredmények az EN 60745 szabvány alkalmazásával 
kerültek meghatározásra (mészhomokkő).

A készülék A-értékelésű zajszintjének tipikus értékei:
Zajnyomásszint
Hangteljesítményszínt
Szórás, K=
Viseljen fülvédőt!

dB(A)
dB(A)

dB

94
105

3

102
113

3

Rezgési összértékek (a három irány vektorösszege), az 
EN 60745-nek megfelelő módon meghatározva:
Rezgéskibocsátási szint, ah
Szórás, K

m/s2

m/s2
=4,0
=1,5

=4,0
=1,5
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kerül ténylegesen használatra. Ez az egész mun-
kaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen 
csökkentheti.
Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a 
kezelőnek a rezgések hatása elleni védelmére, 
például: Az elektromos kéziszerszám és a betét-
szerszámok karbantartása, a kezek melegen 
tartása, a munkamenetek megszervezése.

Megfelelőségi nyilatkozat
Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a 
„Műszaki adatok” alatt leírt termék megfelel a 
következő szabványoknak, illetve irányadó 
dokumentumoknak: EN 60745 a 2004/108/EK, 
98/37/EK (2009.12.28-ig), 2006/42/EK 
(2009.12.29-től kezdve) irányelveknek 
megfelelően.

A műszaki dokumentáció a következő helyen 
található:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC, 
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

22.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Összeszerelés

Porelszívás
Az ólomtartalmú festékrétegek, egyes fafaj-
ták, ásványok és fémek pora egészségkárosí-
tó hatású lehet. A poroknak a kezelő vagy a 
közelben tartózkodó személyek által történő 
megérintése vagy belégzése allergikus reak-
ciókhoz és/vagy a légutak megbetegedését 
vonhatja maga után.
Egyes faporok, például tölgy- és bükkfaporok 
rákkeltő hatásúak, főleg ha a faanyag 
kezeléséhez más anyagok is vannak bennük 
(kromát, favédő vegyszerek). A készülékkel 
azbesztet tartalmazó anyagokat csak 
szakembereknek szabad megmunkálniuk.

– A lehetőségek szerint használjon 
porelszívást.

– Gondoskodjon a munkahely jó 
szellőztetéséről.

– Ehhez a munkához célszerű egy P2 
szűrőosztályú porvédő álarcot használni.

A feldolgozásra kerülő anyagokkal kapcsolat-
ban tartsa be az adott országban érvényes 
előírásokat.

Olyan porszívót kell használni, amely kőpor 
elszívására engedélyezve van. Bosch erre 
alkalmas porszívókat tud ajánlani.

Az elektromos kéziszerszámot közvetlenül hozzá 
lehet csatlakoztatni egy távindító szerkezettel 
ellátott univerzális Bosch porszívóhoz. Ez az 
elektromos kéziszerszám bekapcsolásakor 
automatikusan elindul.

Dugjon fel egy 12 elszívó tömlőt (külön tartozék) 
az 13 elszívó csonkra. Kapcsolja össze az 12 
elszívó tömlőt egy porszívóval (külön tartozék). 
A különböző porszívókhoz való csatlakoztatási 
lehetőség áttekintése ezen használati útmutató 
végén található.

Tájékoztató a falhoronymarók alkalmazásához

A munka során fellépő porkibocsátás 
csökkentésére vegye figyelembe a következő 
tájékoztatót.

– Csak a Bosch által javasolt falhoronymaró és 
M porosztályú porszívó kombinációkat 
használjon. Ettől eltérő kombinációk a por 
kevésbé megfelelő felvételéhez és 
leválasztásához vezetnek.

– Tartsa be a porszívó Kezelési Utasítását, 
különösen a porszívó és a szűrők tisztítására 
vonatkozó fejezetekben található 
utasításokat. Azonnal ürítse ki a porgyűjtő 
tartályokat, ha azok megteltek. 
Rendszeresen tisztítsa meg a porszívó 
szűrőit és mindig helyezze be teljesen a 
szűrőket a porszívóba.

– Csak a Bosch által erre a célra előirányzott 
elszívó tömlőket használja. Ne manipulálja az 
elszívó tömlőt. Ha az elszívó tömlőbe 
kődarabok jutnak, azonnal szakítsa meg a 
munkát és tisztítsa ki az elszívó tömlőt. 
Kerülje el az elszívó tömlő megtörését.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
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– A falhoronymarót csak a rendeltetésének 
megfelelő célokra használja.

– Csak kifogástalan állapotú, éles 
betétszerszámokat használjon. Ha a munka 
haladása észrevehetően lelassul, ez elkopott 
betétszerszámokra utal.

– Vegye tekintetbe az építési munkahelyeken 
általánosan érvényes követelményeket.

– Gondoskodjon a munkahely jó 
szellőztetéséről.

– Gondoskodjon egy jól hozzáférhető, szabad 
munkaterületről. Hosszabb hornyok esetén a 
porszívónak megfelelő helyet kell biztosítani 
az utánavezetéshez, illetve időben utána kell 
vezetni.

– Viseljen zajtompító fülvédőt, 
védőszemüveget, porvédő álarcot és szükség 
esetén kesztyűt. Porvédő álarcként legalább 
egy részecskéket kiszűrő, FFP 2 osztályú 
félálarcot használjon.

– A munkahely megtisztítására használjon egy 
megfelelő porszívót. A lerakódott port 
sepréssel ne keverje fel.

A gyémántbetétes darabolótárcsák 
felszerelése

Az elektromos kéziszerszámon végzendő 
bármely munka megkezdése előtt húzza ki a 
csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból.

A gyémántbetétes darabolótárcsák 
behelyezéséhez és kicseréléséhez célszerű 
védőkesztyűt viselni.

A gyémántbetétes darabolótárcsák a 
munka során igen erősen 
felforrósodhatnak; ne érjen a tárcsához, 
amíg az le nem hűlt.

A maróegység kifordítása

A maróegységet a szerszámcseréhez teljesen ki 
kell helyzetéből fordítani. Tegye az elektromos 
kéziszerszámot egy szilárd alapra. Forgassa el a 
2 feloldózárat, például az 1 körmöskulcs 
fogantyújának végével az óramutató járásával 
ellenkező irányba.

Ezzel a maróegység reteszelése kioldódik 
és a maróegységet a rugó azonnal kifordítja 
felfelé az eredeti helyzetéből.

A befogó szerkezetek leszerelése 
(lásd az „A” ábrát)

A csiszolótengely rögzítéséhez nyomja meg a 9 
tengelyrögzítő gombot.

A tengelyrögzítőgombot csak teljesen 
nyugalmi állapotban lévő csiszolótengely 
esetén szabad megnyomni! Ellenkező 
esetben az elektromos kéziszerszám 
megrongálódhat.

Lazítsa ki a 20 rögzítőanyát az 1 körmöskulccsal 
és csavarja le a 20 rögzítőanyát. Vegye ki a 19 
távtartó tárcsákat és a 17 szorítókarimát.

Tisztítsa meg a 16 csiszolóorsót és valamennyi 
felszerelésre kerülő alkatrészt.

A horony szélességének meghatározása

A horony szélességét a két 18 gyémántbetétes 
darabolótárcsa között elhelyezett 19 távtartó 
tárcsák száma és a gyémántbetétes 
darabolótárcsák vágási szélessége határozza 
meg.

A horony szélességét a következő képlettel lehet 
meghatározni:
Horony szélessége = a távtartó tárcsák 
vastagsága + a gyémántbetétes darabolótárcsák 
szélessége.

A megengedett horonyszélesség a „Műszaki 
adatok” fejezetben van megadva.

Az elektromos kéziszerszámot egy vagy két 
gyémántbetétes darabolótárcsával lehet 
használni.

A befogó szerkezetek felszerelése 
(lásd az „A” ábrát)

Tegye fel a 17 szorítókarimát a 16 
csiszolótengelyre. A szorítókarimának a 
menesztőcsapjával megfeleően fel kell feküdnie 
a csiszolótengelyre.

Tegye fel a 18 gyémántbetétes darabolótárcsát 
és a 19 távtartó tárcsákat a 17 szorítókarimára.

A kívánt horonyszélességtől függetlenül 
mindig fel kell szerelni a készülékkel 
szállított valamennyi 19 távtartó tárcsát. A 
18 gyémántbetétes darabolótárcsa ellenkező 
esetben üzem közben kilazulhat és személyi 
sérüléseket okozhat.
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A szükséges távtartó tárcsák száma:
GNF 20 CA: 5 darab 4 mm vastagságú tárcsa 
GNF 35 CA: 3 darab 4 mm vastagságú és 
4 darab 6 mm vastagságú tárcsa

2 darab 18 gyémántbetétes darabolótárcsa 
között legalább egy 19 távtartó tárcsának kell 
felszerelve lennie.

A gyémántbetétes darabolótárcsák 
felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a 
forgásirányt jelző nyíl a gyémántbetétes 
darabolótárcsákon megegyezzen az elektromos 
kéziszerszám forgásirányával (lásd a 
forgásirányt jelző nyilat a hajtóműfejen).

A csiszolótengely rögzítéséhez nyomja meg a 9 
tengelyrögzítő gombot.

Csavarja fel a 20 rögzítőanyát és húzza meg 
szorosra az 1 körmöskulccsal.

Ismét forgassa be a helyére a maróegységet. A 
fogantyú meghúzásável ellenőrizze a 
maróegység reteszelését.

Ha 2 darab 18 gyémántbetétes 
darabolótárcsával dolgozik, ezeket mindig 
páronként cserélje ki.

A szerelési sorrend az ábrákat tartalmazó 
oldalon látható.

Üzemeltetés

A vágási mélység előzetes beállítása
A vágási mélység előzetes beállítását csak 
kikapcsolt elektromos kéziszerszámon 
szabad végrehajtani.

A kívánt vágási mélységet a 6 mélységi ütközővel 
lehet előzetesen beállítani.

Nyomja meg az 5 mélységi ütköző beállító 
gombot és tolja el a 6 mélységi ütközőt a 4 
vágási mélység skálán a kívánt vágási 
mélységnek megfelelő helyzetbe. Ismét engedje 
el az 5 mélységi ütköző beállító gombot.

Győződjön meg arról, hogy a 6 mélységi ütköző 
ismét bepattant a megfelelő helyzetbe.

Üzembe helyezés
Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az 
áramforrás feszültségének meg kell 
egyeznie az elektromos kéziszerszám 
típustábláján található adatokkal. A 
230 V-os berendezéseket 220 V hálózati 
feszültségről is szabad üzemeltetni.

Be- és kikapcsolás

Az üzembe vétel előtt ellenőrizze, hogy be 
van-e pattanva a legfelső helyzetbe a 
maróegység. A gyémántbetétes 
darabolótárcsák ellenkező esetben 
megérinthetik a a munkadarabot és Ön az 
elektromos kéziszerszám bekapcsolásakor 
elveszíthati az uralmat a szerszám felett.

Az elektromos kéziszerszám üzembe 
helyezéséhez tolja el előre a 10 be-/kikapcsolót.

A 10 be-/kikapcsoló reteszeléséhez nyomja le 
elől a 10 be-/kikapcsolót, amíg az be nem pattan 
a reteszelési helyzetbe.

Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához 
engedje el a 10 be-/kikapcsolót, illetve, ha az 
reteszelve van, nyomja be rövid időre hátul a 10 
be-/kikapcsolót, majd engedje el azt.

A gyémántbetétes darabolótárcsát a 
használat előtt ellenőrizni kell. A 
gyémántbetétes darabolótárcsát 
kifogástalanul kell felszerelni, a tárcsának 
szabadon kell forogna. Hajtson végre egy 
legalább 1 perces, terhelésmentes 
próbafutást. Megrongálódott, nem kerek, 
vagy erősen berezgő gyémántbetétes 
darabolótárcsákkal nem szabad dolgozni. A 
megrongálódott gyémántbetétes 
darabolótárcsák széttörhetnek és személyi 
sérüléseket okozhatnak.

Indítási áram korlátozás

Az elektronikus felfutási árambehatárolás az 
elektromos kéziszerszám bekapcsolási 
teljesítményét korlátozza és így lehetővé teszi 
annak egy 16 Amperes biztosítékról való 
üzemeltetését.
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Konstantelektronika

A konstantelektronika az előre kiválasztott 
fordulatszámot az üresjárattól a teljes terhelésig 
gyakorlatilag állandó szinten tartja és egyenletes 
munkateljesítményt biztosít.

Túlterhelés elleni védelem

Túlterhelés esetén a motor leáll. Hagyja az 
elektromos kéziszerszámot terhelés nélkül a 
legmagasabb alapjárati fordulatszám mellett kb. 
30 másodpercig lehűlni.

Újraindulás elleni védelem (GNF 35 CA)

Az újraindulás elleni védelem az áramellátás 
megszakítása majd helyreállítása esetén 
meggátolja az elektromos kéziszerszám 
akaratlan újraindulását.

Az ismételt üzembe helyezéshez hozza a 10 be-
/kikapcsolót a kikapcsolt helyzetbe, majd ismét 
kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.

Megjegyzés: Rendszeresen ellenőrizze az 
újraindulás elleni védelem működését, ehhez 
húzza ki üzem közben, majd ismét dugja be a 
hálózati csatlakozódugót.

Munkavégzési tanácsok
Ha tartófalakba vág réseket, óvatosan 
járjon el, lásd a „Tájékoztató a statikáról” c. 
szakaszt.

Sohase vesse alá az elektromos 
kéziszerszámot akkora terhelésnek, hogy 
az ettől leálljon.

Fogja be a munkadarabot, ha azt a saját 
súlya nem megbízhatóan rögzíti.

Az elektromos kéziszerszámot csak száraz 
vágással való megmunkálására szabad 
használni.

– Állítsa be a vágási mélységet, lásd a „A vágási 
mélység előzetes beállítása” fejezetet. A két 
tárcsa közötti talprész kitörésekor keletkező 
pontatlanságok kiegyenlítésére a vágási 
mélységet a horony kívánt mélységénél kb. 
3 mm-rel nagyobb értékre kell beállítani.

– Tegye fel az elektromos kéziszerszámot a 7 
görgőkkel a megmunkálásra kerülő felületre. 
A maróegységet teljesen fel kell hajtani a 
felső helyzetbe.

– Kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.
– A maróegység reteszelésének feloldásához 

tolja el felfelé a 3 reteszelésfeloldó gombot. 
Lassan engedje le a maróegységet és 
süllyessze be az anyagba.

– Az elektromos kéziszerszámot mindkét 
fogantyúval vezesse, és a megmunkálásra 
kerülő anyag tulajdonságainak megfelelő, 
mérsékelt előtolással dolgozzon.

– Az elektromos kéziszerszámot mindig a 
forgással ellenkező irányba kell vezetni. 
Ellenkező esetben a készülék 
irányíthatatlanul kiugorhat a vágásból. Az 
elektromos kéziszerszámot a 8 nyíl által 
jelzett irányban vezesse.

– Az elektromos kéziszerszámot a vágás 
irányában tolni is és húzni is lehet. 
Függőleges réseket felülről lefelé irányúló 
húzással lehet a legkönnyebben előállítani.

– A munkamenet befejezése után a 
maróegységet még működő motor mellett 
forgassa ki a horonyból, amíg a maróegység 
be nem pattan a legfelső helyzetbe.

– Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot.

A kifutó gyémántbetétes darabolótárcsákat nem 
szabad oldalirányú nyomással lefékezni.

A gyémántbetétes darabolótárcsák a 
munka során igen erősen 
felforrósodhatnak; ne érjen a tárcsához, 
amíg az le nem hűlt.

Az anyagban megmaradó bordát a 21 kitörő 
szerszámmal távolítsa el.

Görbe vágásokat a készülékkel nem lehet 
végezni, mivel ekkor a gyémántbetétes 
darabolótárcsák beszorulnának a 
munkadarabba.

21
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Lemez alakú anyagok átvágásához ezeket vagy 
szilárd alapra kell helyezni, vagy alá kell 
támasztani.

Faláttörések létrehozásakor, például egy 
fúrókalapács alkalmazásával, az anyagnak a 
felületen való lepattogzását messzemenően 
meg lehet akadályozni, ha előzőleg a 
falhoronymaróval létrehoz egy maximális vágási 
mélységű hornyot.

Különösen kemény anyagok, például magas 
kavicstartalmú beton darabolásakor a 
gyémántbetétes darabolótárcsa túlhevülhet és 
megrongálódhat. A gyémántbetétes 
darabolótárcsával együtt körbefutó 
szikrakoszorú túlhevülésre utal.
Ebben az esetben szakítsa félbe a darabolási 
folyamatot és járassa a gyémántbetétes 
darabolótárcsát rövid ideig alapjáratban a 
legmagasabb fordulatszámon, hogy az 
lehűlhessen.

Ha a munkateljesítmény észrevehetően csökken 
és a tárcsát szikrakoszorú veszi körül, akkor ez 
arra utal, hogy a gyémántbetétes darabolótárcsa 
eltompult. A gyémántbetétes darabolótárcsát 
egy abrazív hatású anyagban (például 
mészhomokkő) végzett rövid vágásokkal ismét 
ki lehet élesíteni.

Párhuzamos ütköző (GNF 20 CA)

Ha a már készhornyokkal párhuzamos 
helyzetben további hornyokat akar marni, 
nyomja bele lefelé a 14 párhuzamvezető 15 
vezeőcsapját a már meglévő horonyba és így 
hajtsa végre a marási eljárást.

Tájékoztató a statikáról

A tartó falakban vágható rések a DIN 1053 
német szabvány 1. részében vagy az adott 
országban érvényes hasonló szabványokban 
vannak rögzítve.
Ezeket az előírásokat okvetlenül be kell tartani. 
A munka megkezdése előtt kérje ki a felelős 
statikus, építész vagy az illetékes 
építésvezetőség véleményét.

A rés megengedett mélysége és szélessége a rés 
hosszától, a fal vastagságától és a felhasznált 
építőanyagtól függ.

Karbantartás és szerviz

Karbantartás és tisztítás
Az elektromos kéziszerszámon végzendő 
bármely munka megkezdése előtt húzza ki a 
csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból.

Tartsa mindig tisztán az elektromos kézi-
szerszámot és annak szellőzőnyílásait, hogy 
jól és biztonságosan dolgozhasson.

A munka befejezése után szerelje le a befogó 
szerkezetek és tisztítsa meg valamennyi befogó 
alkatrészt és a védőburkolatot.

Szerviz-kijelzés 11 (GNF 35 CA)

Ha a szénkefék elhasználódtak, az elektromos 
kéziszerszám automatikusan kikapcsolódik. Ezt 
a 11 szerviz-kijelzés kigyulladása, vagy vibrálása 
már kb. 8 órával előre jelzi. Az elektr

omos kéziszerszámot ekkor be kell küldeni a 
karbantartási munkák elvégzésére a 
Vevőszolgálatnak. A címeket lásd a 
„Vevőszolgálat és tanácsadás” c. szakaszban.

Ha az elektromos kéziszerszám a gondos 
gyártási és ellenőrzési eljárás ellenére egyszer 
mégis meghibásodna, akkor a javítással csak 
Bosch elektromos kéziszerszám-műhely 
ügyfélszolgálatát szabad megbízni.

Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar 
megrendelni, okvetlenül adja meg az elektromos 
kéziszerszám típustábláján található 10-jegyű 
cikkszámot.
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Pótalkatrészek

GNF 20 CA

Felfogó karima 17  . . . . . . . . . . . 3 600 390 023

Távtartó tárcsa, 4 mm 19 . . . . . . 3 609 202 041

Rögzítőanya 20  . . . . . . . . . . . . . 3 603 345 005

GNF 35 CA

Felfogó karima 17  . . . . . . . . . . . 3 609 202 039

Távtartó tárcsa, 4 mm 19 . . . . . . 3 609 202 041

Távtartó tárcsa, 6 mm 19 . . . . . . 3 609 202 042

Rögzítőanya 20  . . . . . . . . . . . . . 3 609 202 040

Vevőszolgálat és tanácsadás
A vevőszolgálat a terméke javításával és karban-
tartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcso-
latos kérdésekre szívesen válaszol. A tartalékal-
katrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és 
egyéb információ a következő címen találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Vevőtanácsadó Csoport szívesen segít 
Önnek, ha a termékek és tartozékok vásárlásá-
val, alkalmazásával és beállításával kapcsolatos 
kérdései vannak.

Magyar

Robert Bosch Kft
1103 Budapest
Gyömrői út. 120
Tel.: +36 (01) 431-3835
Fax: +36 (01) 431-3888

Eltávolítás
Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat 
és a csomagolást a környezetvédelmi szempon-
toknak megfelelően kell újrafelhasználásra 
előkészíteni.

Csak az EU-tagországok számára:

Ne dobja ki az elektromos 
kéziszerszámokat a háztartási 
szemétbe!
A használt villamos és elektroni-
kus berendezésekre vonatkozó 
2002/96/EK sz. Európai 

Irányelvnek és ennek a megfelelő országok jog-
harmonizációjának megfelelően a már használ-
hatatlan elektromos kéziszerszámokat külön 
össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szem-
pontból megfelelő újra felhasználásra le kell 
adni.

A változtatások joga fenntartva.
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