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Elektrické náradie prikladajte k povrchovej ploche obrobku 
zapnuté. Pracujte s miernym posuvom a brúsenie vykonávajte 
paralelne a s prekrývaním brúsených dráh. Brúste v smere 
vlákien, priečne stopy po brúsení vytvárajú rušivé brúsne 
efekty.
Predovšetkým pri obrusovaní zvyškov laku sa môže stať, že sa 
tieto roztavia a spôsobia znečistenie povrchovej plochy ob-
robku a zanesenie brúsneho pásu. Pracujte preto s odsáva-
ním prachu.
Taký brúsny pás, ktorým ste predtým brúsili kov, by ste už po-
tom nemali používať na brúsenie iných materiálov.
Používajte na brúsenie len originálne príslušenstvo Bosch.
Brúsne pásy uschovávajte len v zavesenej polohe a nekrčte 
ich, pretože by sa stali nepoužiteľnými.
Pomocou brúsneho rámu (príslušenstvo) sa dá pri rovinnom 
brúsení veľkých drevených plôch dosiahnuť rovnomerný a re-
gulovateľný úberový výkon.

Údržba a servis
Údržba a čistenie
 Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vy-

tiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.
 Ručné elektrické náradie a jeho vetracie štrbiny udržia-

vajte vždy v čistote, aby ste mohli pracovať kvalitne a 
bezpečne.

Usadený prach odstráňte pomocou nejakého štetca.
Ak je potrebná výmena prívodnej šnúry, musí ju vykonať firma 
Bosch alebo niektoré autorizované servisné stredisko ručné-
ho elektrického náradia Bosch, aby sa zabránilo ohrozeniu 
bezpečnosti používateľa náradia.

Čistenie prachového kanála (pozri obrázok B)
Občas zložte ochranný kryt 11 a prachový kanál 12 vyčistite, 
aby zostal zachovaný optimálny odsávací výkon.

Výmena grafitovej platničky (príslušenstvo) 
(pozri obrázok C)
Grafitová platnička 13 (príslušenstvo) sa naskrutkuje na klzný 
plech 14 a umožňuje dosiahnutie optimálneho kvalitatívneho 
výsledku brúsenia.
Grafitová platnička 13 podlieha opotrebovaniu, ktoré závisí 
od intenzity jej používania. Pri výmene grafitovej platničky 13 
demontujte brúsny pás 2. Odskrutkujte grafitovú platničku 
13 a nahraďte ju novou. Po založení brúsneho pásu justujte 
chod pásu podľa popisu v odseku „Výmena brúsneho pásu“ na 
strane 76.

Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní
Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy 
a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozlo-
žené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj 
na web-stránke:
www.bosch-pt.com
Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri 
otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.

Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok 
uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené 
na typovom štítku výrobku.

Slovakia
Tel.: (02) 48 703 800
Fax: (02) 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk

Likvidácia
Ručné elektrické náradie, príslušenstvo a obal treba dať na re-
cykláciu šetriacu životné prostredie.
Neodhadzujte ručné elektrické náradie do komunálneho od-
padu!
Len pre krajiny EÚ:

Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ o 
starých elektrických a elektronických vý-
robkoch a podľa jej aplikácií v národnom 
práve sa musia už nepoužiteľné elektrické 
produkty zbierať separovane a dať na recyk-
láciu zodpovedajúcu ochrane životného 
prostredia.

Zmeny vyhradené.

Magyar
Biztonsági előírások
Általános biztonsági előírások az elektromos 
kéziszerszámokhoz

Olvassa el az összes bizton-
sági figyelmeztetést és elő-

írást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasz-
tása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez 
vezethet.
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 akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat 
(hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

Munkahelyi biztonság
 Tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban a munka-

helyét. A rendetlenség és a megvilágítatlan munkaterület 
balesetekhez vezethet.

 Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszé-
lyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok 
vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szik-
rákat keltenek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújt-
hatják.

 Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a 
munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot hasz-
nálja. Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a be-
rendezés felett.

FIGYELMEZTETÉS
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Elektromos biztonsági előírások
 A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie 

a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen 
módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel el-
látott készülékekkel kapcsolatban ne használjon csat-
lakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és 
a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés 
kockázatát.

 Kerülje el a földelt felületek, mint például csövek, fűtő-
testek, kályhák és hűtőgépek megérintését. Az áram-
ütési veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.

 Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől 
vagy nedvességtől. Ha víz hatol be egy elektromos kézi-
szerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.

 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 hő-
forrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkoktól és mozgó 
gépalkatrészektől. Egy megrongálódott vagy csomókkal 
teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.

 Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt 
dolgozik, csak szabadban való használatra engedélye-
zett hosszabbítót használjon. A szabadban való hasz-
nálatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az 
áramütés veszélyét.

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

Személyi biztonság
Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csi-

nál és meggondoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszámmal. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol 
hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használ-
ja a berendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szer-
szám használata közben komoly sérülésekhez vezethet.

 Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen 
védőszemüveget. A személyi védőfelszerelések, mint 
porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fül-
védő használata az elektromos kéziszerszám használata 
jellegének megfelelően csökkenti a személyi sérülések 
kockázatát.

 Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését. 
Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszer-
szám ki van kapcsolva, mielőtt bedugná a csatlakozó 
dugót a dugaszolóaljzatba, csatlakoztatná az akkumu-
látor-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.

 Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvet-
lenül távolítsa el a beállítószerszámokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben 
felejtett beállítószerszám vagy csavarkulcs sérüléseket 
okozhat.

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

 Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ék-
szereket. 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.

 Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a 
por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges 
berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő mó-
don hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendel-
tetésüknek megfelelően működnek. A porgyűjtő beren-
dezések használata csökkenti a munka során keletkező por 
veszélyes hatását.

Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és hasz-
nálata
 Ne terhelje túl a berendezést. A munkájához csak az ar-

ra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. 
Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott tel-
jesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban 
lehet dolgozni.

 Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, 
amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos 
kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javíttatni.

 Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból 
és/vagy az akkumulátor-csomagot az elektromos kézi-
szerszámból, mielőtt az elektromos kéziszerszámon 
beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a 
szerszámot tárolásra elteszi. Ez az elővigyázatossági 
intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan üzembe he-
lyezését.

 A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat 
olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem fér-
hetnek 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.

 A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a moz-
gó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincse-
nek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy 
megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással 
lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. A 
berendezés megrongálódott részeit a készülék haszná-
lata előtt javíttassa meg. Sok olyan baleset történik, 
amelyet az elektromos kéziszerszám nem kielégítő karban-
tartására lehet visszavezetni.

 Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat. 
Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágó-
szerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben 
lehet vezetni és irányítani.

 Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betét-
szerszámokat stb. csak ezen előírásoknak és az adott 
készüléktípusra vonatkozó kezelési utasításoknak 
megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkafel-
tételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az 
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elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő 
célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.

Szervíz-ellenőrzés
 Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett sze-

mélyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával 
javíthatja. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám 
biztonságos maradjon.

Biztonsági előírások a csiszológépekhez
 Az elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt fogan-

tyúfelületeknél fogva fogja meg, mivel a csiszolószalag 
a saját hálózati csatlakozó kábelhez is hozzáérhet. Ha a 
berendezés egy feszültség alatt álló vezetéket megrongál, 
az elektromos kéziszerszám fémrészei szintén feszültség 
alá kerülhetnek és áramütéshez vezethetnek.

 Az elektromos kéziszerszámot csak száraz csiszolásra 
használja. Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszámba, 
ez megnöveli az áramütés veszélyét.

 Az elektromos kéziszerszámot csak bekapcsolt állapot-
ban tegye fel a megmunkálásra kerülő munkadarabra 
és csak azután kapcsolja ki, miután leemelte a munka-
darabról. Az elektromos kéziszerszám hirtelen mozgásba 
jöhet.

 Sohase érjen hozzá a mozgásban lévő csiszolószalag-
hoz. Ellenkező esetben sérülésveszély áll fenn.

 Ügyeljen arra, hogy a szikraszórás ne veszélyeztethes-
sen személyeket. Távolítsa el a munkaterület közeléből 
az éghető anyagokat. A fémek csiszolásakor szikraszórás 
lép fel.

 Ne használjon elkopott, beszakadt, vagy erősen elszen-
nyeződött csiszolószalagokat. A megrongálódott csiszo-
lószalagok szétszakadhatnak, kirepülhetnek és sérülése-
ket okozhatnak.

 Vigyázat, tűzveszély! Előzze meg a csiszolásra kerülő 
munkadarab és a csiszológép túlmelegedését. A mun-
kaszünetekben mindig ürítse ki a porgyűjtő tartályt. A 
porzsákban mikroszűrőben, papírzsákban (vagy a szűrő-
zsákban, illetve a porszívó szűrőjében) található, a csiszo-
lás közben keletkeztt por hátrányos körülmények között 
(például szétrepülő szikrák) magától meggyulladhat. Ez a 
veszély még tovább növekszik, ha a csiszolás során kelet-
kező porban lakk, poliuretán, vagy más vegyszer is találha-
tó és a megmunkálásra kerülő munkadarab egy hosszabb 
időtartamú csiszolás során felforrósodott.

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

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

 A megmunkálásra kerülő munkadarabot megfelelően 
rögzítse. Egy befogó szerkezettel vagy satuval rögzített 
munkadarab biztonságosabban van rögzítve, mintha csak 
a kezével tartaná.

 Várja meg, amíg az elektromos kéziszerszám teljesen 
leáll, mielőtt letenné. A betétszerszám beékelődhet, és a 
kezelő elvesztheti az uralmát az elektromos kéziszerszám 
felett.

A termék és alkalmazási lehetőségei-
nek leírása

Olvassa el az összes biztonsági figyelmez-
tetést és előírást. A következőkben leírt elő-
írások betartásának elmulasztása áramüté-
sekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülések-
hez vezethet.

Kérjük hajtsa ki a kihajtható ábrás oldalt, és hagyja így kihajt-
va, miközben ezt a kezelési útmutatót olvassa.

Rendeltetésszerű használat
A – nagy lemunkálási teljesítményű – elektromos kéziszer-
szám fa, műanyag, fém, spatulyázó massza és lakkozott felü-
letek száraz felületi csiszolására szolgál.

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

1 Pótfogantyú (szigetelt fogantyú-felület)
2 Csiszolószalag*
3 Csiszolószalag rögzítőkar
4 Szalagsebesség előválasztó szabályozó tárcsa
5 Be-/kikapcsoló
6 Be-/kikapcsoló rögzítőgombja
7 Porzsák
8 Fogantyú (szigetelt fogantyú-felület)
9 Szalagfutás szabályozógomb

10 Kifúvó csőcsonk
11 Védősapka
12 Porcsatorna
13 Grafitlemez*
14 Csúszólemez

* A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem 
tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban va-
lamennyi tartozék megtalálható.

Műszaki adatok
Szalagcsiszoló GBS 75 AE
Cikkszám 0 601 274 7..
Névleges felvett teljesítmény W 750
Leadott teljesítmény W 410
Üresjárati szalagfutási sebesség m/perc 200 – 330
Csiszolószalag hossza mm 533
Csiszolószalag szélessége mm 75
Szalagsebesség előválasztó kerék 
Az adatok [U] = 230 V névleges feszültségre vonatkoznak. Ettől eltérő 
feszültségek esetén és az egyes országok számára készült különleges 
kivitelekben ezek az adatok változhatnak.
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Zaj és vibráció értékek
A zajmérési eredmények az EN 60745 szabványnak megfele-
lően kerültek meghatározásra.
A készülék A-értékelésű zajszintjének tipikus értékei: hang-
nyomásszint 85 dB(A); hangteljesítményszint 96 dB(A). 
Bizonytalanság K=3 dB.
Viseljen fülvédőt!
ah rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és K 
bizonytalanság az EN 60745 szabvány szerint:
ah =3 m/s2, K=1,5 m/s2.
Az ezen előírásokban megadott rezgésszint az EN 60745 
szabványban rögzített mérési módszerrel került meghatáro-
zásra és az elektromos kéziszerszámok összehasonlítására ez 
az érték felhasználható. Ez az érték a rezgési terhelés ideigle-
nes becslésére is alkalmas.
A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszám fő alkal-
mazási területein való használat során fellépő érték. Ha az 
elektromos kéziszerszámot más alkalmazásokra, különböző 
tartozékokkal vagy nem kielégítő karbantartás mellett használ-
ják, a rezgésszint a fenti értéktől eltérhet. Ez az egész munka-
időre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen megnövelheti.
A rezgési terhelés pontos megbecsüléséhez figyelembe kell 
venni azokat az időszakokat is, amikor a berendezés kikap-
csolt állapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de 
nem kerül ténylegesen használatra. Ez az egész munkaidőre 
vonatkozó rezgési terhelést lényegesen csökkentheti.
Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelőnek a 
rezgések hatása elleni védelmére, például: Az elektromos ké-
ziszerszám és a betétszerszámok karbantartása, a kezek me-
legen 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, EN 50581a 
2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EK irányelveknek 
megfelelően.

A műszaki dokumentációja (2006/42/EK) a következő helyen 
található:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
D-70538 Stuttgart

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Összeszerelés
 Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely 

munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a 
dugaszolóaljzatból.

Por- és forgácselszívás
 Az ólomtartalmú festékrétegek, egyes fafajták, ásványok 

és fémek pora egészségkárosító hatású lehet. A poroknak 
a kezelő vagy a közelben tartózkodó személyek által törté-
nő megérintése vagy belégzése allergikus reakciókhoz 
és/vagy a légutak megbetegedését vonhatja maga után.
Egyes faporok, például tölgy- és bükkfaporok rákkeltő ha-
tásúak, főleg ha a faanyag kezeléséhez más anyagok is van-
nak bennük (kromát, favédő vegyszerek). A készülékkel 
azbesztet tartalmazó anyagokat csak szakembereknek 
szabad megmunkálniuk.

– A lehetőségek szerint használjon az anyagnak megfele-
lő porelszívást.

– Gondoskodjon a munkahely jó szellőztetéséről.
– Ehhez a munkához célszerű egy P2 szűrőosztályú por-

védő álarcot használni.
A feldolgozásra kerülő anyagokkal kapcsolatban tartsa be 
az adott országban érvényes előírásokat.

 Gondoskodjon arról, hogy a munkahelyén ne gyűlhes-
sen össze por. A porok könnyen meggyulladhatnak.

Külső porelszívás
Dugjon fel egy elszívó tömlőt a 10 kifúvó csonkra. Kapcsolja 
össze a elszívó tömlőt egy porszívóval. A különböző porszí-
vókhoz való csatlakoztatási lehetőségek áttekintése ezen 
használati útmutató végén található.
A porszívónak alkalmasnak kell lennie a megmunkálásra kerü-
lő anyagból keletkező por elszívására.
Az egészségre különösen ártalmas, rákkeltő hatású vagy szá-
raz porok elszívásához egy speciálisan erre a célra gyártott 
porszívót kell használni.

Saját porelszívás porgyűjtő zsákkal
Kisebb munkákhoz elegendő egy 7 porgyűjtő zsák (külön tar-
tozék) csatlakoztatása. A porelszíváshoz dugja fel szorosan a 
porgyűjtő zsák csőcsonkját a 10 kifúvó csőcsonkra. Az opti-
mális porelszívás biztosítására rendszeresen ürítse ki időben 
a 7 porzacskót.

Saját/külső elszívás csatlakozó 

Súly az „EPTA-Procedure 
01:2014” (01:2014 EPTA-eljá-
rás) szerint kg 3,4
Érintésvédelmi osztály /II

Szalagcsiszoló GBS 75 AE

Az adatok [U] = 230 V névleges feszültségre vonatkoznak. Ettől eltérő 
feszültségek esetén és az egyes országok számára készült különleges 
kivitelekben ezek az adatok változhatnak.

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
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Csiszolószalag cseréje (lásd az „A” ábrát)
– Forgassa egészen ki a 3 rögzítőkart. Ekkor a 2 csiszolósza-

lag kilazul és le lehet venni a készülékről.
– Tegye fel az új 2 csiszolószalagot. Ügyeljen arra, hogy a csi-

szolószalag belső oldalán és az elektromos kéziszerszám 
házán található nyilak iránya egybeessen.

– Forgassa vissza a 3 rögzítőkart ismét a kiindulási helyzetébe.
– Emelje meg, majd kapcsolja be az elektromos kéziszerszá-

mot. Szabályozza be a 9 szabályozógombbal a csiszolósza-
lag futását, úgy hogy a csiszolószalag széle egy vonalba es-
sen a 14 csúszólemezzel.

Ügyeljen arra, hogy a 2 csiszolószalag ne csiszoljon bele a ház-
ba. Rendszersen ellenőrizze a szalag futását és szükség ese-
tén állítsa utána a 9 szabályozógombbal.

A csiszolószalag kiválasztása
A megmunkálásra kerülő anyagnak és a felület kívánt lemun-
kálási mélységének megfelelően különböző csiszolószalagok 
állnak rendelkezésre:

Üzemeltetés
Üzembe helyezés
 Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás 

feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kézi-
szerszám típustábláján található adatokkal. A 230 V-os 
berendezéseket 220 V hálózati feszültségről is szabad 
üzemeltetni.

Be- és kikapcsolás
Az elektromos kéziszerszám üzembe helyezéséhez nyomja 
be és tartsa benyomva az 5 be-/kikapcsolót.
Az benyomott 5 be-/kikapcsoló reteszeléséhez nyomja be a 
6 rögzítőgombot.
Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához engedje el az 5 
be-/kikapcsolót, illetve, ha az a 6 reteszelőgombbal reteszel-
ve van, nyomja be rövid időre az 5 be-/kikapcsolót, majd en-
gedje el azt.
Az energia megtakarítására az elektromos kéziszerszémot 
csak akkor kapcsolja be, ha használja.

A szalag sebességének előzetes kiválasztása
A 4 szalagsebesség előválasztó szabályozókerékkel a szüksé-
ges szalagsebesség üzem közben is előválasztható.

A szükséges szalagsebesség a megmunkálásra kerülő anyag 
tulajdonságaitól és a munka egyéb feltételeitől függ, ezt a leg-
jobb gyakorlati próbával megállapítani.

Munkavégzési tanácsok
A csiszolási lemunkálási teljesítmény és a felület minősége lé-
nyegében a csiszolószalag kiválasztásától és az előzetesen 
beállított szalagsebességtől függ. Minél nagyobb a szalag se-
bessége, annál nagyobb a lemunkálási teljesítmény és annál 
finomabb a csiszolással létrehozott felület.
Jó csiszolási teljesítményt az elektromos kéziszerszámot kí-
mélő használat mellett csak kifogástalan csiszolószalagok al-
kalmazásával lehet elérni.
Lehetőleg csak enyhén nyomja rá a szalagot a munkadarabra, 
hogy a csiszolószalagok élettartama magasabb legyen. Az 
elektromos kéziszerszám saját súlya elegendő egy jó csiszolá-
si teljesítményhez. Ha a nyomást túl magasra növeli, a lehor-
dási teljesítmény nem növekszik, hanem csak a csiszolószalag 
és az elektromos kéziszerszám használódik el gyorsabban.
Helyezze fel az elektromos kéziszerszámot bekapcsolt álla-
potban a megmunkálásra kerülő felületre. Mérsékelt előtolás-
sal dolgozzon és a csiszolást egymást átfedő párhuzamos csí-
kok végigmunkálásával hajtsa végre. A száliránnyal párhuza-
mosan csiszoljon, a szálirányra merőleges csiszolási nyomok 
zavaró hatásúak.
Különösen lakkmaradékok lecsiszolásakor előfordulhat, hogy 
a lakk megolvad és szétkenődik a megmunkálásra kerülő mun-
kadarab és a csiszolószalag felületén. Ezért használjon porel-
szívást.
Ha egy csiszolószalagot egyszer már valamilyen fém megmun-
kálására használt, azt más anyagok megmunkálására ne hasz-
nálja.
Csak eredeti Bosch gyártmányú csiszoló tartozékokat hasz-
náljon.
A csiszolószalagokat csak felakasztva tárolja és sohase törje 
meg azokat, mert akkot használhatatlanná válnak.
A csiszolókeret (külön tartozék) alkalmazásával nagyobb fafe-
lületek síkba csiszolásánál pontosan be lehet állítani az egyen-
letes lemunkálási teljesítményt.

Karbantartás és szerviz
Karbantartás és tisztítás
 Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely 

munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a 
dugaszolóaljzatból.

 Tartsa mindig tisztán az elektromos kéziszerszámot és 
annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan dol-
gozhasson.

Az csiszolás során keletkező és az anyaghoz tapadó port egy 
ecsettel távolítsa el.
Ha a csatlakozó vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével 
csak a magát a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos kézi-
szerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni, nehogy 
a biztonságra veszélyes szituáció lépjen fel.

Szemcsenagyság

Bármilyen faanyag megmun-
kálásához

40—320

Durva, gyalulatlan gerendák és 
lapok előzetes csiszolásához durva 40, 60
Síkra csiszoláshoz és kisebb 
egyenetlenségek kiegyenlítésé-
hez

köze-
pes

80, 100, 120, 
150

Keményfa anyagok készrecsi-
szolásához és finomcsiszolásá-
hoz finom

180, 220, 280, 
320
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A porcsatorna tisztítása (lásd a „B” ábrát)
Időről időre vegye le a 11 védősapkát és tisztítsa meg a 12 
porcsatornát, hogy az elszívási teljesítmény optimális marad-
jon.

A grafitlemez (külön tartozék) kicserélése 
(lásd a „C” ábrát)
A 13 grafitlemezt (külön tartozék) a 14 csúszólemezre kell fel-
csavarozni, ez optimális csiszolási felületet eredményez.
A 13 grafitlemez kopása a használat intenzitásától függ. A 13 
grafitlemez kicseréléséhez vegye le a 2 csiszolószalagot. Csa-
varozza le a 13 grafitlemezt és cserélje ki. A csiszolószalag fel-
helyezése után szabályozza be a szalag futását, amint ez a 
„Csiszolószalag cseréje” fejezetben a 81. oldalon leírásra ke-
rült.

Vevőszolgálat és használati tanácsadás
A Vevőszolgálat választ ad a termékének javításával és kar-
bantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kér-
déseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott áb-
rák és egyéb információk a címen találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termé-
keinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.
Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, 
okvetlenül adja meg az elektromos kéziszerszám típustáblá-
ján található 10-jegyű cikkszámot.

Magyarország
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
Tel.: (061) 431-3835
Fax: (061) 431-3888

Eltávolítás
Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat és a csoma-
golást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell 
újrafelhasználásra előkészíteni.
Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási sze-
métbe!
Csak az EU-tagországok számára:

A használt villamos és elektronikus beren-
dezésekre vonatkozó 2012/19/EU sz. Eu-
rópai Irányelvnek és ennek a megfelelő or-
szágok jogharmonizációjának megfelelően 
a már használhatatlan elektromos 
kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni 

és a környezetvédelmi szempontból megfelelő újra felhaszná-
lásra le kell adni.

A változtatások joga fenntartva.

Русский
В состав эксплуатационных документов, предусмотрен-
ных изготовителем для продукции, могут входить настоя-
щее руководство по эксплуатации, а также приложения.
Информация о подтверждении соответствия содержится 
в приложении.
Информация о стране происхождения указана на корпусе 
изделия и в приложении.
Дата изготовления указана на последней странице облож-
ки Руководства.
Контактная информация относительно импортера содер-
жится на упаковке.

Срок службы изделия
Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется 
к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изго-
товления без предварительной проверки (дату изготовле-
ния см. на этикетке).
Перечень критических отказов и ошибочные действия 
персонала или пользователя
– не использовать с поврежденной рукояткой или повре-

жденным защитным кожухом
– не использовать при появлении дыма непосредствен-

но из корпуса изделия
– не использовать с перебитым или оголенным электри-

ческим кабелем
– не использовать на открытом пространстве во время 

дождя (в распыляемой воде)
– не включать при попадании воды в корпус
– не использовать при сильном искрении
– не использовать при появлении сильной вибрации
Критерии предельных состояний
– перетёрт или повреждён электрический кабель
– поврежден корпус изделия
Тип и периодичность технического обслуживания
Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждо-
го использования.
Хранение
– необходимо хранить в сухом месте
– необходимо хранить вдали от источников повышенных 

температур и воздействия солнечных лучей
– при хранении необходимо избегать резкого перепада 

температур
– хранение без упаковки не допускается
– подробные требования к условиям хранения смотрите 

в ГОСТ 15150 (Условие 1)
Транспортировка
– категорически не допускается падение и любые меха-

нические воздействия на упаковку при транспортиров-
ке

– при разгрузке/погрузке не допускается использование 
любого вида техники, работающей по принципу зажима 
упаковки

– подробные требования к условиям транспортировки 
смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)
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148 |  

2 608 005 026
1 605 411 025

2 605 411 068
(10x)

2 605 411 027
(3x)

2 601 098 043
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GAS 25
GAS 50
GAS 50 M
GAS 15 L

GAS 25
GAS 50
GAS 50 M
GAS 15 L

     19 mm
3 m    2 607 002 161
5 m    2 607 002 162

1 609 200 933     19 mm
3 m    2 600 793 009
5 m    1 610 793 002
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