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[P(max.)] [P(max.)]

3 100 W 2 000 W

PAS 12-27 F

A
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2 607 432 013

2 605 411 150

2 607 002 149

2 607 002 150

1 609 201 229

2 607 000 162

1 609 390 479

2 607 000 165

2 607 000 170

2 607 000 168

2 607 000 166

1 609 390 481

1 609 390 478

1 609 201 230

1 600 499 005

2 607 000 748

3 m

5 m

Ø 35/19 mm

5 x

2 x
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PAS 12-27
PAS 11-21

PAS 12-27 F
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Românå - 1

Numerotarea elementelor maµinii se referå la 
ilustrarea acestuia de pe pagina graficå.

Vå rugåm så deschideøi pagina pliantå cu 
ilustrarea maµinii µi så o låsaøi deschiså cât timp 
citiøi instrucøiunile de folosire.

 1 Intrerupåtor pornit/oprit/comutatorul 
regimurilor de funcøionare (PAS 12-27 F)

 2 Plutitor

 3 Filtru permanent

 4 Adaptor pentru furtun

 5 Tastå de deblocare

 6 Furtun aspirator

 7 Suport pentru cablu

 8 Prizå de contact pentru scula electricå 
(PAS 12-27 F)

 9 Cap de suflantå

 10 Suport pentru accesorii

 11 Închizåtor

 12 Rezervor

 13 Sac de eliminare a prafului
Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse 
integral în setul de livrare.

Valorile måsurate au fost determinate conform 
ISO 11201 (înåløime 1,55 m, distanøå 1 m).

Nivelul presiunii sonore evaluat al maµinii este în 
mod tipic de 77 dB (A).

Maµina este destinatå absorbirii µi aspirårii 
substanøelor care nu dåuneazå sånåtåøii µi a 
lichidelor neinflamabile. Filtru de categorie C 
conform clasificårii BIA.

Lucrul cu maµina în condiøii de 
siguranøå este posibil numai 
dacå citiøi în totalitate 
instrucøiunile de utilizare µi 
respectaøi cu stricteøe conøinutul 
acestora.

■ Dacå în timpul lucrului cablul de alimentare se 
deterioreazå sau se stråpunge, nu-l atingeøi µi 
scoateøi imediat fiµa din prizå. Nu folosiøi 
niciodatå maµina cu cablul deteriorat.

Specificaøii tehnice

Aspirator universal PAS 11-21 PAS 11-21 PAS 12-27 PAS 12-27 F

Numår de identificare 0 603 395 034 0 603 395 003
0 603 395 008
0 603 395 032
0 603 395 037
0 603 395 042

0 603 395 1.. 0 603 395 2..

Putere nominalå [W]  900 1 100 1 100 1 100
Putere nominalå, max. [W] 1 100 1 300 1 300 3 100
Sarcinå conectatå max. 
pentru priza de curent 
integratå [W] – – – 2 000
Volum (brut) rezervor [l] 21 21 27 27
Volumul sacului de 
eliminare a prafului [l] 6 6 10 10
Depresiune* [mbari] 150 150 160 160
Curent de aer* [l/s] 50 50 60 60
Greutate conform EPTA-
Procedure (procedurå 
EPTA) 01/2003 [kg] 6,3 6,3 6,5 6,5
Claså de protecøie  / II  / II  / II / I
*) måsuratå la suflantå

Vå rugåm så luaøi în considerare numårul de identificare de pe plåcuøa indicatoare a tiupului aspiratorului dumneavoastrå. 
Denumirile comerciale ale diferitelor aspiratoare pot varia.

Elementele maµinii Informaøie privind zgomotele

Utilizare conform destinaøiei

Pentru siguranøa 
dumneavoastrå
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■ Maµinile folosite în aer liber, se conecteazå 
printr-un întrerupåtor de protecøie, al cårui 
curent de declanµare este de maximum 
30 mA. Nu folosiøi maµina pe ploaie sau 
umezealå.

■ Inainte de utilizare maµina trebuie controlat. 
Dacå se constatå defecøiuni, nu se va mai 
folosi în continuare maµina. Reparaøia va fi 
executatå numai de cåtre un specialist. Nu 
deschideøi niciodatå singuri maµina.

■ Inainte de utilizare trebuie controlat cablul µi 
fiµa de alimentare. Dacå se constatå 
defecøiuni, nu se va folosi în continuare 
maµina. Reparaøia va fi executatå numai de 
cåtre un specialist.

■ In pauzele de lucru, atunci când nu este 
folositå, precum µi înaintea tuturor lucrårilor la 
maµinå (de ex. înlocuirea dispozitivelor, 
întreøinere, curåøare, reglaje) scoateøi fiµa din 
prizå.

■ PAS 12-27 F: Racordaøi maµina numai la o 
prizå cu contact de protecøie.

■ PAS 12-27 F: Maµina trebuie racordat numai 
la o reøea cu împãmântare corespunzãtoare. 
Priza de curent µi cablul prelungitor trebuie sã 
fie prevãzute cu conductor de protecøie 
funcøional.

■ Nu cålcaøi pe cablu, nu-l striviøi µi nu-l zmuciøi.

■ Pericol de explozie µi de incendiu! Nu aspiraøi 
lichide inflamabile sau explozibile; de exemplu 
benzinå, ulei, alcool, solvenøi. Nu aspiraøi 
pulberi fierbinøi sau care ard. Nu folosiøi maµina 
în încåperi cu pericol de explozie.

■ Maµina nu trebuie folositå la aspirarea 
materialelor care dåuneazå sånåtåøii ca de ex. 
azbest.

■ Ocazional poate surveni încårcarea 
electrostaticå a pulberilor µi a maµinii.

■ Nu expuneøi maµina acøiunii ploii.

■ Copiii pot folosi maµina numai sub 
supravegherea aduløilor.

■ Bosch vå poate garanta funcøionarea 
perfectå a maµinii numai dacå folosiøi accesorii 
originale.

Introduceøi furtunul aspirator 6 în colierul de 
prindere a furtunului 4 pânå când acesta se 
înzåvoråµte.

Pentru scoaterea furtunului aspirator 6 apåsaøi 
împingând spre stânga tasta de deblocare 5 µi 
trageøi afarå furtunul aspirator.

■ Pentru aspirare se va folosi filtrul permanent 3.

■ La aspirarea uscatå se va monta suplimentar 
o pungå filtrantå 13.

În cazul folosirii unei pungi filtrante, filtrul 
permanent 3 råmâne curat un timp mai 
îndelungat, puterea de aspirare menøinîndu-se 
pe o perioadå mai lungå iar eliminarea prafului 
devine mai uµoarå.

În vederea montårii trageøi rama de carton pânå 
la marcaj pe racordul din interiorul recipientului. 
Punga filtrantå trebuie så se sprijine cu toatå 
lungimea pe marginea rezervorului 12. Montaøi 
apoi capacul.

Prindeøi închizåtorii 11 µi închideøi.

Fixaøi strâns unul într-altul tuburile aspiratoare.

Introduceøi de sus în jos suportul de accesorii 10 
în colierul de prindere de pe capul de suflantå 9. 
Apoi introduceøi corniera de jos în sus în suportul 
de accesorii pânå când se înclicheteazå 
perceptibil.

Pentru demontarea suportului de accesorii 10 
presaøi din ambele capete corniera µi extrageøi-o 
trågând-o în jos.

Atenøie la tensiunea de alimentare: Tensiunea 
de alimentare trebuie så corespundå datelor de 
pe plåcuøa indicatoare a maµinii. Maµinile 
marcate cu 230 V pot fi alimentate µi la 220 V.

Pornire/oprire

PAS 11-21/PAS 12-27:

Pentru punerea în funcøiune a maµinii 
poziøionaøi întrerupåtorul pornit /oprit 1 pe I.

Pentru oprirea maµinii poziøionaøi întrerupåtorul 
pornit/oprit 1 pe 0.

PAS 12-27 F:

Pentru punerea în funcøiune a maµinii 
poziøionaøi comutatorul modurilor de 
funcøionare 1 pe I.

Pentru oprirea maµinii poziøionaøi comutatorul 
modurilor de funcøionare 1 pe 0.

Montare

Punere în funcøiune
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Funcøionare cu telecomandå automatå 
(PAS 12-27 F)

În aspirator este integratå o prizå de curent 
prevåzutå cu un contact de protecøie 8. La 
aceasta puteøi conecta o sculå electricå externå. 
Aspiratorul este pus în funcøiune automat, prin 
intermediul sculei electrice racordate. Respectaøi 
puterea de conectare maximå admiså a sculei 
electrice racordate, vezi paragraful „Specificaøii 
tehnice“.

Poziøionaøi comutatorul regimurilor de 
funcøionare 1 pe II.

Pentru sculele electirce sunt disponibile ca 
accesorii diferite sisteme de furtunuri de legåturå.

Pornire: Porniøi scula electricå. Aspiratorul 
porneµte automat.

Oprire: Opriøi scula electricå. Aspiratorul se 
deconecteazå automat dupå cca. 
6 secunde.

■ Pericol de explozie µi de incendiu! Nu 
aspiraøi lichide inflamabile sau explozibile; 
de exemplu benzinå, ulei, alcool, solvenøi. 
Nu aspiraøi pulberi fierbinøi sau care ard. 
Nu folosiøi maµina în încåperi cu pericol de 
explozie.

■ Maµina este destinat aspirårii amestecului 
de aer cu apå. Nu este permiså folosirea 
maµinii pentru pomparea apei.

■ Inaintea aspirårii umede trebuie scos sacul de 
eliminare a prafului 13.

Goliøi rezervorul înaintea aspirårii umede.

Când se atinge înåløimea maximå de umplere 
curentul de aer este întrerupt prin plutitorul 2. 
Maµina nu mai aspirå.

Opriøi imediat maµina.

Scoateøi neapårat fiµa din prizå înainte de a 
deschide maµina sau înainte de a goli rezervorul.

Inainte de a-l folosi la aspirare uscatå, scoateøi 
filtrul permanent 3 din aparat µi låsaøi-l så se 
usuce bine pentru a evita apariøia mucegaiului.

■ Înaintea tuturor lucrårilor la maµinå, 
scoateøi fiµa din prizå.

■ Påstraøi întotdeauna curatå maµina.

■ Pentru a menøine optime performanøele 
maµinii se recomandå curåøirea filtrului 
permanent 3 dupå fiecare utilizare. In acest 
scop se va curåøa filtrul permanent cu o perie 
sau se va clåti cu apå.

Din când în când µtergeøi rezervorul 12 cu 
detergent necoroziv din comerø µi låsaøi-l så se 
usuce.

Inlocuirea filtrului permanent 
(vezi figura )

In caz de necesitate filtrul permanent 3 poate fi 
înlocuit. Se taie în douå banda de pe filtrul 
murdar µi se scoate coµul de plastic din interior. 
Se introduce prin apåsare coµul de plastic în noul 
filtru permanent 3.

Dacå, în ciuda procedeelor de fabricaøie µi control 
minuøioase, maµina are o panå, reparaøia se va 
efectua numai la un atelier service autorizat 
pentru scule electrice Bosch.

În caz de reclamaøii µi comenzi de piese de 
schimb, vå rugåm så indicaøi nepårat numårul de 
identificare conform plåcuøei indicatoare a tipului 
maµinii.

În caz de capacitate insuficientå de aspirare se 
va controla:

– Sistemul de furtunuri este înfundat?

– Tuburile de aspirare sunt bine fixate între ele?

– Rezervorul este plin?

– S-a umplut sacul de eliminare a prafului 13?

– Filtrul permanent 3 este îmbâcsit?

Golirea regulatå a rezervorului asigurå o 
capacitate de aspirare optimå.

Aspirare umedå

Întreøinere µi curåøare

Deranjamente

A
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Sculele electrice, accesoriile µi ambalajele 
trebuie direcøionate cåtre o staøie de revalorificare 
ecologicå.

Numai pentru øårile membre UE:

Nu aruncaøi sculele electrice în 
gunoiul menajer!
Conform Directivei Europene 
2002/96/CE privind aparatura 
electricå µi electronicå uzatå µi 
transpunerea acesteia în legislaøia 

naøionalå, sculele electrice casate trebuie 
colectate separat µi direcøionate cåtre o staøie de 
revalorificare ecologicå.

Desene de ansamblu µi informaøii cu privire la 
piesele de schimb gåsiøi la:
www.bosch-pt.com

Robert Bosch SRL
România
Splaiul Unirii nr. 74
040037 Bucureµti

✆ ..................................................  +40 (0)21 / 405 75 00

Fax ................................................  +40 (0)21 / 330 10 30

Centrul Service:
Robert Bosch SRL
Splaiul Unirii nr. 74
040037 Bucureµti

✆ ..................................................  +40 (0)21 / 405 75 40

✆ ..................................................  +40 (0)21 / 405 75 41

Fax ................................................  +40 (0)21 / 405 75 66

Declaråm cu deplinå råspundere cå acest produs 
corespunde urmåtoarelor norme µi documente 
normative: EN 60 335 conform prevederilor µi 
directivelor 73/23/CEE, 89/336/CEE.

 05
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge

Sub rezerva modificårilor

Eliminare Service µi asistenøå clienøi

Declaraøie de conformitate
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