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roIndicaţii generale de avertizare 
pentru scule electrice

Citiţi toate indicaţiile de 
avertizare şi instrucţiunile. 

Nerespectarea indicaţiilor de avertizare şi a 
instrucţiunilor poate provoca electrocutare, 
incendii şi/sau răniri grave.

Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi 
instrucţiunile în vederea utilizărilor viitoare.

Termenul de „sculă electrică“ folosit în indica-
ţiile de avertizare se referă la sculele electrice 
alimentate de la reţea (cu cablu de alimentare) 
şi la sculele electrice cu acumulator (fără cablu 
de alimentare).

1) Siguranţa la locul de muncă

a) Menţineţi-vă sectorul de lucru curat şi 
bine iluminat. Dezordinea sau sectoarele 
de lucru neluminate pot duce la 
accidente.

b) Nu lucraţi cu scula electrică în mediu cu 
pericol de explozie, în care există 
lichide, gaze sau pulberi inflamabile. 
Sculele electrice generează scântei care 
pot aprinde praful sau vaporii.

c) Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor 
persoane în timpul utilizării sculei elec-
trice. Dacă vă este distrasă atenţia puteţi 
pierde controlul asupra maşinii.

2) Siguranţă electrică

a) Ştecherul sculei electrice trebuie să fie 
potrivit prizei electrice. Nu este în nici 
un caz permisă modificarea ştecherului. 
Nu folosiţi fişe adaptoare la sculele 
electrice legate la pământ de protecţie. 
Ştecherele nemodificate şi prizele cores-
punzătoare diminuează riscul de electro-
cutare.

b) Evitaţi contactul corporal cu suprafeţe 
legate la pământ ca ţevi, instalaţii de 
încălzire, sobe şi frigidere. Există un risc 
crescut de electrocutare atunci când 
corpul vă este legat la pământ.

c) Feriţi maşina de ploaie sau umezeală. 
Pătrunderea apei într-o sculă electrică 
măreşte riscul de electrocutare.

d) Nu schimbaţi destinaţia cablului folo-
sindu-l pentru transportarea sau suspen-
darea sculei electrice ori pentru a trage 
ştecherul afară din priză. Feriţi cablul de 
căldură, ulei, muchii ascuţite sau compo-
nente aflate în mişcare. Cablurile de-
teriorate sau încurcate măresc riscul de 
electrocutare.

e) Atunci când lucraţi cu o sculă electrică în 
aer liber, folosiţi numai cabluri prelungi-
toare adecvate şi pentru mediul exterior. 
Folosirea unui cablu prelungitor adecvat 
pentru mediul exterior diminuează riscul 
de electrocutare.

f) Atunci când nu poate fi evitată utilizarea 
sculei electrice în mediu umed, folosiţi 
un întrerupător automat de protecţie 
împotriva tensiunilor periculoase. Între-
buinţarea unui întrerupător automat de 
protecţie împotriva tensiunilor pericu-
loase reduce riscul de electrocutare.

3) Siguranţa persoanelor

a) Fiţi atenţi, aveţi grijă de ceea ce faceţi şi 
procedaţi raţional atunci când lucraţi cu 
o sculă electrică. Nu folosiţi scula elec-
trică atunci când sunteţi obosiţi sau vă 
aflaţi sub influenţa drogurilor, a alcoolu-
lui sau a medicamentelor. Un moment de 
neatenţie în timpul utilizării maşinii poate 
duce la răniri grave.

b) Purtaţi echipament personal de protec-
ţie şi întotdeauna ochelari de protecţie. 
Purtarea echipamentului personal de pro-
tecţie, ca masca pentru praf, încălţăminte 
de siguranţă antiderapantă, casca de pro-
tecţie sau protecţia auditivă, în funcţie de 
tipul şi utilizarea sculei electrice, dimi-
nuează riscul rănirilor.

c) Evitaţi o punere în funcţiune involuntară. 
Înainte de a introduce ştecherul în priză 
şi/sau de a introduce acumulatorul în 
scula electrică, de a o ridica sau de a o 
transporta, asiguraţi-vă că aceasta este 
oprită. Dacă atunci când transportaţi scu-
la electrică ţineţi degetul pe întrerupător 
sau dacă porniţi scula electrică înainte de 
a o racorda la reţeaua de curent, puteţi 
provoca accidente.

AVERTISMENT
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d) Înainte de pornirea sculei electrice în-
depărtaţi dispozitivele de reglare sau 
cheile fixe din aceasta. Un dispozitiv sau 
o cheie lăsată într-o componentă de maşi-
nă care se roteşte poate duce la răniri.

e) Evitaţi o ţinută corporală nefirească. 
Adoptaţi o poziţie stabilă şi menţineţi-vă 
întotdeauna echilibrul. Astfel veţi putea 
controla mai bine maşina în situaţii 
neaşteptate.

f) Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu pur-
taţi îmbrăcăminte largă sau podoabe. 
Feriţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile 
de piesele aflate în mişcare. Îmbrăcămin-
tea largă, părul lung sau podoabele pot fi 
prinse în piesele aflate în mişcare.

g) Dacă pot fi montate echipamente de 
aspirare şi colectare a prafului, asigu-
raţi-vă că acestea sunt racordate şi 
folosite în mod corect. Folosirea unei 
instalaţii de aspirare a prafului poate duce 
la reducerea poluării cu praf.

4) Utilizarea şi manevrarea atentă a sculelor 
electrice

a) Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi pen-
tru executarea lucrării dv. scula electrică 
destinată acelui scop. Cu scula electrică 
potrivită lucraţi mai bine şi mai sigur în 
domeniul de putere indicat.

b) Nu folosiţi scula elecrică dacă aceasta 
are întrerupătorul defect. O sculă electri-
că, care nu mai poate fi pornită sau oprită, 
este periculoasă şi trebuie reparată.

c) Scoateţi ştecherul afară din priză şi/sau 
îndepărtaţi acumulatorul, înainte de a 
executa reglaje, a schimba accesorii sau 
de a pune maşina la o parte. Această 
măsură de prevedere împiedică pornirea 
involuntară a sculei electrice.

d) Păstraţi sculele electrice nefolosite la 
loc inaccesibil copiilor. Nu lăsaţi să 
lucreze cu maşina persoane care nu sunt 
familiarizate cu aceasta sau care nu au 
citit aceste instrucţiuni. Sculele electrice 
devin periculoase atunci când sunt folo-
site de persoane lipsite de experienţă.

e) Întreţineţi-vă scula electrică cu grijă. 
Controlaţi dacă componentele mobile 
ale sculei electrice funcţionează impe-
cabil şi dacă nu se blochează, sau dacă 
există piese rupte sau deteriorate astfel 
încât să afecteze funcţionarea sculei 
electrice. Înainte de utilizare daţi la repa-
rat piesele deteriorate. Cauza multor 
accidente a fost întreţinerea necorespun-
zătoare a sculelor electrice.

f) Menţineţi bine ascuţite şi curate dispo-
zitivele de tăiere. Dispozitivele de tăiere 
întreţinute cu grijă, cu tăişuri ascuţite se 
înţepenesc în mai mică măsură şi pot fi 
conduse mai uşor.

g) Folosiţi scula electrică, accesoriile, dis-
pozitivele de lucru etc. conform prezen-
telor instrucţiuni. Ţineţi cont de con-
diţiile de lucru şi de activitatea care 
trebuie desfăşurată. Folosirea sculelor 
electrice în alt scop decât pentru utili-
zările prevăzute, poate duce la situaţii 
periculoase.

5) Service

a) Încredinţaţi scula electrică pentru 
reparare numai personalului de specia-
litate, calificat în acest scop, repararea 
făcându-se numai cu piese de schimb 
originale. Astfel veţi fi siguri că este 
menţinută siguranţa maşinii.
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Instrucţiuni privind siguranţa 
specifice maşinii

Folosiţi scula electrică numai pentru 
şlefuire uscată. Pătrunderea apei în scula 
electrică măreşte riscul de electrocutare.

Aveţi grijă să nu puneţi în pericol persoane 
din cauza scânteilor care se degajă. Înde-
părtaţi materialele inflamabile aflate în 
apropiere. La şlefuirea metalelor se degajă 
scântei.

Atenţie, pericol de incendiu! Evitaţi 
încălzirea excesivă a materialului abraziv şi 
a şlefuitorului. Înaintea pauzelor de lucru 
goliţi întotdeauna recipientul de colectare a 
prafului. Praful rezultat în urma şlefuirii, din 
sacul colector de praf, microfiltru, sacul de 
hârtie (sau din sacul colector de praf respec-
tiv filtrul aspiratorului de praf) se poate auto-
aprinde în condiţii nefavorabile, ca degajarea 
de scântei în timpul şlefuirii metalelor. Un 
pericol deosebit apare atunci când praful 
rezultat în urma şlefuirii este amestecat cu 
resturi de lac, poliuretani sau alte substanţe 
chimice iar materialul abraziv este înfierbân-
tat în urma lucrului îndelungat.

Asiguraţi piesa de lucru. O piesă de lucru 
fixată cu dispozitive de prindere sau într-o 
menghină este ţinută mai sigur decât cu 
mâna dumneavoastră.

Păstraţi curăţenia la locul de muncă. 
Amestecurile de materiale sunt foarte peri-
culoase. Pulberea de metal uşor poate arde 
sau exploda.

Nu folosiţi scula electrică dacă are cablul 
deteriorat. Nu atingeţi cablul deteriorat şi 
trageţi ştecherul de alimentare afară din 
priză dacă cablul se deteriorează în timpul 
lucrului. Cablurile deteriorate măresc riscul 
de electrocutare.

Descrierea funcţionării
Citiţi toate indicaţiile de avertizare 
şi instrucţiunile. Nerespectarea 
indicaţiilor de avertizare şi a in-
strucţiunilor poate provoca electro-
cutare, incendii şi/sau răniri grave.

Utilizare conform destinaţiei
Scula electrică este destinată şlefuirii uscate a 
lemnului, materialului plastic, materialului de 
şpăcluit cât şi a suprafeţelor lăcuite.
Sculele electrice cu reglare electronică a vitezei 
de lucru sunt adecvate şi pentru lustruire.

Elemente componente
Numerotarea elementelor componente se referă 
la schiţa sculei electrice de pe pagina grafică.

1 Rozetă de reglare pentru preselecţia 
numărului de vibraţii (PEX 270 AE)

2 Întrerupător pornit/oprit

3 Tastă de fixare pentru întrerupătorul 
pornit/oprit

4 Cutie de microfiltrare completă 
(sistem de microfiltrare)

5 Disc abraziv

6 Foaie abrazivă*

7 Ştuţ de evacuare

8 Suport de fixare pentru cutia de 
microfiltrare

9 Pârghie de blocare pentru cutia de 
microfiltrare

10 Element de filtrare (sistem de microfiltrare)

11 Suport disc abraziv

12 Şuruburi pentru discul abraziv

13 Adaptor de aspirare*
*Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt incluse în 
setul de livrare standard.
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Date tehnice

Informaţie privind zgomotul/vibraţiile
Valorile măsurate au fost determinate conform 
EN 60745.

Nivelul presiunii sonore evaluat A al sculei elec-
trice este în mod normal: nivel presiune sonoră 
83 dB(A); nivel putere sonoră 94 dB(A). 
Incertitudine K=3 dB.
Purtaţi aparat de protecţie auditivă!

Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a 
trei direcţii) au fost determinate conform 
EN 60745:
Valoarea vibraţiilor emise ah = 5 m/s2, 
incertitudine K < 1,5 m/s2.

Nivelul vibraţiilor specificat în prezentele in-
strucţiuni a fost măsurat conform unei proce-
duri de măsurare standardizate în EN 60745 şi 
poate fi utilizat la compararea diferitelor scule 
electrice. El poate fi folosit şi pentru evaluarea 
provizorie a solicitării vibratorii.

Nivelul specificat al vibraţiilor se referă la cele 
mai frecvente utilizări ale sculei electrice. În 
eventualitatea în care scula electrică este utili-
zată pentru alte aplicaţii, împreună cu alte acce-
sorii decât cele indicate sau nu beneficiază de o 
întreţinere satisfăcătoare, nivelul vibraţiilor se 
poate abate de la valoarea specificată. Aceasta 
poate amplifica considerabil solicitarea vibra-
torie de-a lungul întregului interval de lucru.
Pentru o evaluare exactă a solicitării vibratorii ar 
trebui luate în calcul şi intervalele de timp în 
care scula electrică este deconectată sau 
funcţionează, dar nu este utilizată efectiv. 
Această metodă de calcul ar putea duce la 
reducerea considerabilă a valorii solicitării 
vibratorii pe întreg intervalul de lucru.
Stabiliţi măsuri de siguranţă suplimentare pen-
tru protejarea utilizatorului împotriva efectului 
vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei 
electrice şi a accesoriilor, menţinerea căldurii 
mâinilor, organizarea proceselor de muncă. 

Şlefuitor cu excentric PEX 270 A PEX 270 AE

Număr de identificare 0 603 369 0.. 0 603 369 7..

Preselecţia numărului de vibraţii –

Putere nominală W 270 270

Putere debitată W 125 125

Turaţie la mersul în gol rot./min 12000 7500–12000

Număr vibraţii la mersul în gol min-1 24000 15000–24000

Amplitudine vibraţii mm 4,0 4,0

Diametru disc abraziv mm 125 125

Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,6 1,6

Clasa de protecţie  / II  / II
Datele sunt valabile pentru tensiuni nominale [U] de 230/240 V. În caz de tensiuni mai joase şi la execuţiile specifice 
anumitor ţări, aceste date pot varia.

Vă rugăm să reţineţi numărul de identificare de pe plăcuţa indicatoare a tipului sculei dumneavoastră electrice. 
Denumirile comerciale ale sculelor electrice pot varia.
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Declaraţie de conformitate
Declarăm pe proprie răspundere că produsul 
descris la paragraful „Date tehnice“ este în con-
formitate cu următoarele standarde şi documen-
te normative: EN 60745 conform prevederilor 
Directivelor 2004/108/CE, 98/37/CE (până la 
28.12.2009), 2006/42/CE (începând cu 
29.12.2009).

Documentaţie tehnică la:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

23.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Montare
Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi cablul de alimentare afară din 
priză.

Alegerea foii abrazive
Corespunzător materialului de prelucrat şi cantităţii de material care se doreşte a fi îndepărtată de 
pe suprafaţa şlefuită, sunt disponibile diferite foi abrazive:

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

Material Utilizare Granulaţie

– vopsea
– lac
– filer
– material de şpăcluit

Pentru îndepărtarea prin şlefuire a stra-
turilor de vopsea

mare 40
60

Pentru şlefuirea vopselei de grund (de 
exemplu pentru îndepărtarea dârelor lăsate 
de pensulă, a picăturilor de vopsea şi a 
vopselei aplicate în exces)

medie 80
100
120

Pentru şlefuirea finală a grundurilor înainte 
de lăcuire

fină 180
240
320
400

red:Wood
– toate materialele 

lemnoase (de exemp-
lu lemn de exenţă tare 
şi moale, plăci aglo-
merate, plăci pentru 
construcţii)

red:Wood top
– lemn de esenţă tare
– PAL
– plăci de construcţiie
– materiale metalice

Pentru şlefuirea preliminară de ex. a grinzi-
lor şi scândurilor cu asperităţi, nerindeluite

mare 40
60

Pentru şlefuirea plană şi nivelarea micilor 
denivelări

medie 80
100
120

Pentru şlefuirea de finisare şi şlefuirea fină 
a lemnului

fină 180
240
320
400
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Schimbarea foii abrazive
Pentru demontarea foii abrazive 6 ridicaţi-o din 
lateral şi desprindeţi-o de pe discul abraziv 5.

Înainte de a monta o foaie abrazivă nouă înde-
părtaţi murdăria şi praful de pe discul abraziv 5, 
de exemplu cu o pensulă.

Suprafaţa discului abraziv 5 este alcătuită dintr-
o ţesătură cu arici, pentru ca dumneavoastră să 
puteţi fixa repede şi simplu pe aceasta foile 
abrazive cu prindere tip arici.

Fixaţi prin apăsare foaia abrazivă 6 pe partea 
inferioară a discului abraziv 5.

Pentru a asigura o aspirare optimă a prafului, 
aveţi grijă ca perforaţiile de pe foaia abrazivă să 
se suprapună pe găurile de pe discul abraziv.

Schimbarea discului abraziv 
(vezi figura B)
Indicaţie: Schimbaţi imediat un disc abraziv 5 
deteriorat.

Scoateţi foaia abrazivă respectiv dispozitivul de 
lustruit. Deşurubaţi complet cele 4 şuruburi 12 
şi demontaţi discul abraziv 5. Montaţi noul disc 
abraziv 5 şi strângeţi din nou bine şuruburile.

Indicaţie: Dacă suportul discului abraziv 11 s-a 
deteriorat, acesta poate fi înlocuit numai la un 
centru autorizat de asistenţă tehnică şi service 
post-vânzări pentru scule electrice Bosch.

Aspirarea prafului/aşchiilor
Pulberile rezultate din prelucrarea de mate-
riale cum sunt vopselele pe bază de plumb, 
anumite tipuri de lemn, minerale şi metal pot 
fi dăunătoare sănătăţii. Atingerea sau inspi-
rarea acestor pulberi poate provoca reacţii a-
lergice şi/sau îmbolnăvirile căilor respiratorii 
ale utilizatorului sau a le persoanelor aflate în 
apropiere.
Anumite pulberi cum sunt pulberea de lemn 
de stejar sau de fag sunt considerate a fi 
cancerigene, mai ales îm combinaţie cu 
materiale de adaos utilizate la prelucrarea 
lemnului (cromat, substanţe de protecţie a 
lemnului). Materialele care conţin azbest nu 
pot fi prelucrate decât de către specialişti.

– Folosiţi pe cât posibil o instalaţie de 
aspirare a prafului.

– Asiguraţi buna ventilaţie a locului de 
muncă.

– Este recomandabil să se utilizeze o mască 
de protecţie a respiraţiei având clasa de 
filtrare P2.

Respectaţi prescripţiile din ţara dumnea-
voastră referitoare la materialele de prelucrat.

– lac auto
– piatră
– marmură
– granit
– sticlă
– plexiglas
– materiale plastice 

armate cu fibre de 
sticlă

Pentru şlefuire brută mare 80

Pentru profilare şi rotunjire de muchii medie 100
120

Pentru şlefuire fină şi modelare fină 180
240
320
400

Pentru lustruire prin şlefuire şi rotunjirea 
muchiilor

foarte 
fină

600
1200

Material Utilizare Granulaţie
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Aspirare internă cu cutie de microfiltrare  
(vezi figura A1–A4)

Montaţi cutia de microfiltrare 4 pe racordul de 
evacuare 7 aşteptând ca aceasta se înclicheteze.

La montare aveţi girjă ca dispozitivul de prin-
dere 8 să se fixeze în degajarea corespunzătoare 
de pe scula electrică.

Pentru golirea cutiei de microfiltrare 4 apăsaţi 
pârghia de blocare 9 în partea dinspre cutia de 
microfiltrare ( ). Extrageţi cutia de micro-
filtrare trăgând-o în jos ( ).

Înainte de a deschide cutia de microfiltrare 4 ar 
trebui să o bateţi, cum este ilustrat în figură, 
lovind-o de un postament solid, pentru a 
desprinde praful de pe elementul de filtrare.

Ţineţi strâns cutia de microfiltrare 4, îndepărtaţi 
elementul de filtrare 10 repliându-l în sus şi go-
liţi de praf cutia de microfiltrare. Curăţaţi cu o 
perie moale lamelele elementului de filtrare 10.

Indicaţie: Pentru asigurarea aspirării optime a 
prafului, goliţi din timp cutia de microfiltrare 4 şi 
curăţaţi regulat elementul de filtrare 10.

În timpul prelucrării suprafeţelor verticale ţineţi 
astfel scula electrică încât cutia de microfiltrare 
4 să fie îndreptată în jos.

Aspirare cu instalaţie exterioară 
(vezi figura C)

Montaţi adaptorul de aspirare 13 pe racordul de 
evacuare 7. Aveţi grijă ca pârghia de blocare a 
adaptorului de aspirare să se înclicheteze. La 
adaptorul de aspirare 13 se poate racorda un 
furtun aspirator cu un diametru de 19 mm.

Aspiratorul de praf trebuie să fie adecvat pentru 
materialul de prelucrat.

La sfârşitul prezentelor instrucţiuni de folosire 
găsiţi o listă privind posibilităţile de racordare la 
diferite aspiratoare de praf.

Pentru aspirarea pulberilor extrem de nocive, 
cancerigene sau uscate, folosiţi un aspirator 
special.

Atunci când prelucraţi suprafeţe verticale ţineţi 
astfel scula electrică încât furtunul de aspirare 
să fie îndeptat în jos.

Pentru demontarea adaptorului de aspirare 13 
împingeţi spre spate pârghia de blocare a 
acestuia şi extrageţi adaptorul de aspirare.

Funcţionare

Punere în funcţiune
Atenţie la tensiunea reţelei de alimentare! 
Tensiunea sursei de curent trebuie să coin-
cidă cu datele de pe plăcuţa indicatoare a 
tipului sculei electrice. Sculele electrice in-
scripţionate cu 230 V pot funcţiona şi 
racordate la 220 V.

Pornire/oprire
Pentru pornirea sculei electrice apăsaţi întreru-
pătorul pornit/oprit 2.
Pentru blocarea întrerupătorului pornit/oprit, 
ţineţi-l pe acesta apăsat şi apăsaţi suplimentar 
tasta de fixare 3.
Pentru oprirea sculei electrice eliberaţi întreru-
pătorul pornit/oprit 2. Dacă întrerupătorul por-
nit/oprit 2 este fixat, apăsaţi-l mai întâi şi apoi 
eliberaţi-l.

Preselecţia numărului de vibraţii (PEX 270 AE)
Cu rozeta de reglare pentru preselecţia număru-
lui de vibraţii 1 puteţi preselecta numărul de 
vibraţii necesar, chiar în timpul funcţionării 
maşinii.

Numărul preselectat de vibraţii depinde de 
material şi de condiţiile de lucru, putând fi 
determinat prin probe practice.
După un timp de lucru mai îndelungat cu un 
număr redus de vibraţii, ar trebui să lăsaţi scula 
electrică să meargă în gol cu numărul maxim de 
vibraţii aprox. 3 minute, pentru a se răci.

Frâna discului abraziv
Frâna integrată a discului abraziv reduce 
numărul de vibraţii la mersul în gol, astfel încât 
să se împiedice formarea de crestături în 
momentul în care se pune jos scula electrică.
Dacă numărul de vibraţii la mersul în gol creşte 
continuu în timp, înseamnă că discul abraziv 
este deteriorat şi trebuie înlocuit sau frâna 
discului abraziv este uzată. O frână de disc 
abraziv uzată trebuie schimbată la un centru 
autorizat de asistenţă tehnică şi service post-
vânzări pentru scule electrice Bosch.

1–2 număr redus de vibraţiii
3–4 număr mediu de vibraţii
5–6 număr ridicat de vibraţii
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Instrucţiuni de lucru
Înainte de a pune jos scula electrică, 
aşteptaţi ca aceasta să se oprească complet 
din funcţionare. 

Şlefuirea suprafeţelor

Porniţi scula electrică, aşezaţi-o cu toată supra-
faţa de şlefuire pe materialul de prelucrat şi 
deplasaţi-o apăsând-o moderat deasupra piesei 
de lucru.

Performanţele de îndepărtare a materialului prin 
şlefuire şi aspectul suprafeţei şlefuite sunt de-
terminate în principal de alegerea foii abrazive, 
de treapta preselectată a numărului de vibraţii 
(PEX 270 AE) şi de presiunea de apăsare exer-
citată de utilizator.

Numai foile abrazive impecabile dau un randa-
ment bun la şlefuire şi menajează scula 
electrică.

Aveţi grijă să menţineţi o presiune de apăsare 
constantă, pentru a prelungi durabilitatea foilor 
abrazive.

Mărirea exagerată a presiunii de apăsare nu duce 
la creşterea randamentului la şlefuire ci la uzura 
mai mare a sculei electrice şi de foii abrazive.

Nu mai folosiţi pentru alte materiale o foaie 
abrazivă care a fost deja utilizată la prelucrarea 
metalului.

Folosiţi numai accesorii de şlefuit originale 
Bosch.

Şlefuire brută

Montaţi o foaie abrazivă cu granulaţie grosieră.

Apăsaţi numai în mică măsură scula electrică, 
astfel încât aceasta să lucreze cu număr ridicat 
de vibraţii atingând un nivel mai mare de înde-
părtare a materialului prin şlefuire.

Şlefuire fină

Montaţi o foaie abrazivă de granulaţie mai fină.

Variind uşor presiunea de apăsare respectiv 
modificând treapta numărului de vibraţii 
(PEX 270 AE) puteţi reduce număul de vibraţii al 
discului abraziv, menţinând neschimbată 
mişcarea excentrică a acestuia.

Deplasaţi scula electrică apăsând-o moderat şi 
executând cu aceasta mişcări circulare sau alter-
nativ, transversale şi longitudinale pe piesa de 
lucru. Pentru a evita crestarea piesei de lucru, 
de exemplu a furnirului, nu înclinaţi greşit scula 
electrică.

Opriţi scula electrică după terminarea procesu-
lui de lucru.

Lustruire (PEX 270 AE)

În vederea lustruirii lacurilor degradate sau 
pentru îndepărtarea prin lustruire a zgârieturilor 
(de exemplu de pe sticlă acrilică) scula electrică 
poate fi echipată cu dispozitive de lustruit 
corespunzătoare cum sunt discul din lână de 
miel, pâsla sau buretele de lustruit (accesoriu).

Selectaţi pentru lustruire un număr mai scăzut 
de vibraţii (treapta 1–2), pentru a evita 
încălzirea excesivă a suprafeţei prelucrate.

Aplicaţi pasta de lustruit cu un burete de lustruit 
executând mişcări încrucişate respectiv circu-
lare şi apăsaţi moderat, după care lăsaţi puţin să 
se usuce stratul aplicat.

Lustruiţi stratul de pastă parţial uscat cu un disc 
din lână de miel, executând mişcări încrucişate 
sau circulare.

Curăţaţi regulat dispozitivele de lustruit, pentru 
a asigura rezultate bune la lustruire. Spălaţi 
dispozitivele de lustruit cu detergenţi slabi şi 
apă caldă, nu întrebuinţaţi diluanţi.
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Tabelul utilizărilor

Cifrele din tabelul următor sunt valori recoman-
date.

Combinaţia cea mai avantajoasă pentru fiecare 
caz de prelucrare în parte se determină cel mai 
bine prin probe practice.

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 electrică şi fantele de aerisire.

Dacă în ciuda procedeelor de fabricaţie şi control 
riguroase maşina are totuşi o pană, repararea 
acesteia se va face numai la un atelier de asistenţă 
service autorizat pentru scule electrice Bosch.
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 electrice.

Serviciu de asistenţă tehnică post-
vânzări şi consultanţă clienţi
Serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vân-
zări răspunde întrebărilor dumneavoastră pri-
vind întreţinerea şi repararea produsului dum-
neavoastră cât şi privitor la piesele de schimb. 
Desene descompuse ale ansamblelor cât şi 
informaţii privind piesele de schimb găsiţi şi la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultanţă clienţi Bosch răspunde 
cu plăcere la întrebările privind cumpărarea, uti-
lizarea şi reglarea produselor şi accesoriior lor.

România

Robert Bosch SRL
Bosch Service Center
Str. Horia Măcelariu Nr. 30–34,
013937 Bucureşti
Tel. Service scule electrice: +40 (021) 4 05 75 40
Fax: +40 (021) 4 05 75 66
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. Consultanţă tehnică: +40 (021) 4 05 75 39
Fax: +40 (021) 4 05 75 66
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro

Eliminare
Sculele electrice, accesoriile şi ambalajele tre-
buie direcţionate către o staţie de revalorificare 
ecologică.

Numai pentru ţările UE:

Nu aruncaţi sculele electrice în 
gunoiul menajer!
Conform Directivei Europene 
2002/96/CE 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.
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Şlefuirea lacurilor 180/320 2/3

Repararea lacurilor 120/400 4/5

Îndepărtarea lacurilor 40/80 5

Lemn de esenţă moale 40/240 5/6

Lemn de esenţă tare 60/320 5/6

Furnir 240/320 5

Aluminiu 80/240 4/5

Oţel 60/240 5

Îndepărtarea ruginii de 
pe oţel 40/120 6

Oţel inoxidabil 120/240 5

Piatră 80/200 5/6
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PAS 12-27 F
PAS 12-27 
PAS 11-21

PAS 11-25 F 
PAS 11-25
PAS 12-50 F
PAS 12-50

PAS 10-20 
PAS 850

2 607 000 748

1 609 200 9332 600 306 007

1 609 390 474

Ø 19 mm:
2 600 793 009 (3 m) 
1 610 793 002 (5 m)
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2 605 411 145

2 605 190 264

2 608 601 169

2 608 613 005 (1x)

2 608 610 001 (1x)

2 608 601 126 (1x)

2 608 612 005 (5x) 
2 608 613 009 (1x)
2 608 612 006 (5x)
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