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roInstrucţiuni privind siguranţa 
şi protecţia muncii

Indicaţii 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 acci-
dente.

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 
corespunzătoare diminuează riscul de 
electrocutare.

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 

AVERTISMENT
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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.

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 condiţii-
le de lucru şi de activitatea care trebuie 
desfăşurată. Folosirea sculelor electrice 
în alt scop decât pentru utilizările pre-
văzute, 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.

Instrucţiuni privind siguranţa şi pro-
tecţia muncii pentru scule electrice 
multifuncţionale

Prindeţi scula electrică de mânerele izolate 
atunci cînd executaţi operaţii în cursul 
cărora accesoriul poate atinge conductori 
ascunşi sau propriul cordon de alimentare. 
Contactul dintre accesoriu şi un conductor 
electric aflat sub tensiune poate electrocuta 
utilizatorul.
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Folosiţi scula electrică numai pentru 
şlefuire uscată. Pătrunderea apei în scula 
electrică măreşte riscul de electrocutare.

Ţineţi mâinile în afara sectorului de 
debitare. Nu apucaţi pe dedesubt piesa 
prelucrată. În caz de contact cu pânza de 
ferăstrău există pericol de rănire.

Folosiţi detectoare adecvate pentru a 
localiza conducte de alimentare ascunse 
sau adresaţi-vă în acest scop regiei locale 
furnizoare de utilităţi. Contactul cu con-
ductorii electrici poate duce la incendiu şi 
electrocutare. Deteriorarea unei conducte de 
gaz poate provoca explozii. Spargerea unei 
conducte de apă cauzează pagube materiale 
sau poate duce la electrocutare.

Apucaţi strâns maşina în timpul lucrului şi 
adoptaţi o poziţie stabilă. Scula electrică se 
conduce mai bine cu ambele mâini.

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 
periculoase. 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.

Puneţi mănuşi de protecţie pentru schimba-
rea accesoriilor. După o utilizare mai 
îndelungată accesoriile se înfierbântă.

Nu răzuiţi materiale umezite (de ex. tapet) 
şi nici nu lucraţi pe un substrat umed. 
Pătrunderea apei în scula electrică măreşte 
riscul de electrocutare.

Nu trataţi suprafaţa de prelucrat cu lichide 
care conţin solvenţi. Din cauza încălzirii 
materialelelor de prelucrat în timpul răzuirii 
se pot degaja vapori nocivi.

Fiţi desebit de precauţi atunci când ma-
nevraţi răzuitorul. Scula este foarte ascuţită, 
există pericol de rănire.

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 şi tăierii şi sepa-
rării materialelor lemnoase, materialului plastic, 
gipsului, metalelor neferoase şi elementelor de 
fixare (de ex. cuie, cleme de capsare). Este 
deasemeni adecvată prelucrării plăcilor de 
faianţă moale cât şi şlefuirii şi răzuirii uscate a 
suprafeţelor mici. Este adecvată în special lucru-
lui în apropierea marginilor şi la nivel cu substra-
tul. Nu este permisă folosirea sculei electrice 
decât împreună cu accesorii Bosch.

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

1 Întrerupător pornit/oprit

2 Rozetă de reglare pentru preselecţia 
numărului de vibraţii

3 Racord de aspirare

4 Furtun de aspirare*

5 Fante de aerisire

6 Sistem de prindere accesorii

7 Pânză de ferăstrău pentru tăiere cu 
penetrare directă în material

8 Şurub de strângere cu şaibă

9 Cheie imbus

10 Placă de şlefuit

11 Foaie abrazivă

12 Pânză de ferăstrău segmentată

*Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în 
setul de livrare standard. Puteţi găsi accesoriile com-
plete în programul nostru de accesorii.
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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 
85 dB(A); nivel putere sonoră 96 dB(A). 
Incertitudine K<1,5 dB.
Purtaţi aparat de protecţie auditivă!
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorilă a 
trei direcţii) au fost determinate conform 
EN 60745:
Şlefuire: valoarea vibraţiilor emise ah=6,4 m/s2, 
incertitudine K<2,0 m/s2

Tăiere cu pânză de ferăstrău cu intrare directă în 
material: valoarea vibraţiilor emise ah=9,9 m/s2, 
incertitudine K<1,5 m/s2

Tăiere cu pânză de ferăstrău segmentată: 
valoarea vibraţiilor emise ah=5,0 m/s2, 
incertitudine K<1,5 m/s2

Răzuire: valoarea vibraţiilor emise ah=11,4 m/s2, 
incertitudine K=2,2 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 redu-
cerea 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. 

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

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.06.2008

Sculă electrică 
multifuncţională

PMF 180 E

Număr de identificare 3 603 A00 0..

Preselecţia 
numărului de vibraţii

Putere nominală W 180

Putere debitată W 74

Turaţie la mersul 
în gol n0 rot./min 15000–21000

Unghi de oscilaţie 
stânga/dreapta ° 1,4

Greutate conform 
EPTA-Procedure 
01/2003 kg 1,2

Clasa de protecţie /II

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

Vă rugăm să reţineţi numărul de identificare de pe plăcu-
ţa indicatoare a tipului sbulei dumneavoastră electrice. 
Denumirile comerciale ale sculelor electrice pot varia.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
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Montare

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

Pentru schimbarea accesoriilor folosiţi 
măuşi de protecţie. În caz de atingere a 
accesoriilor există pericol de rănire.

Selecţia accesoriilor

Tabelul următor prezintă exemple de accesorii. Alte accesorii găsiţi în programul complet de 
accesorii Bosch.

Accesoriu Material Utilizare

Pânză de 
ferăstrău 
bimetal 
segmentată

Materiale lemnoa-
se, material plastic, 
metale neferoase

Tăieri de separare şi tăieri cu penetrare 
directă în material; şi pentru tăierea în apro-
pierea marginilor, în colţuri şi în sectoarele 
greu accesibile;
Exemplu: scurtarea şipcilor de pardoseală 
sau a tocurilor de uşi deja montate, tăieri 
cu penetrare directă în material la păsuirea 
parchetului laminat

Placă de şle-
fuit pentru foi 
abrazive din 
seria Delta de 
93 mm

în funcţie de foia 
abrazivă

Şlefuirea plană a roţilor, în colţuri sau zone 
greu accesibile;
în funcţie de foaia abrazivă de ex. pentru şle-
fuirea lemnului, vopselei, lacului şi a pietrei

Pânză de 
ferăstrău HCS 
pentru lemn, 
tăiere cu 
penetrare 
directă în 
material

Materiale 
lemnoase, mate-
riale plastice moi

Tăieri de separare şi tăieri cu intrare directă, 
adâncă în material; şi pentru tăierea în 
apropierea marginilor, în colţuri şi zone greu 
accesibile;
Exemplu: tăiere îngustă cu intrare directă în 
lemn masiv, pentru construirea unui grătat de 
ventilaţie

Pânze de fe-
răstrău HCS 
pentru lemn

Materiale 
lemnoase, mate-
riale plastice moi

Tăieri de separare şi tăieri cu penetrare 
directă în material, de mai mică anvergură;
Exemplu: decupaje executate în mobilier 
pentru racordarea cablurilor

Pânze de 
ferăstrău 
bimetal de 
tăiere cu 
penetrare 
directă în 
material, 
pentru metal

Metal (de ex. cuie, 
şuruburi, profiluri 
mai mici), metale 
neferoase

Tăieri de separare şi tăieri cu penetrare 
directă în material, de mai mică anvergură;
Exemplu: scurtarea profilurilor subţiri, tăierea 
de separare a elementelor de fixare cum ar fi 
clemele şi scoabele
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Montarea/schimbarea accesoriilor

Dacă este necesar, extrageţi un accesoriu deja 
montat.

Pentru extragerea accesoriului slăbiţi cu cheia 
imbus 9 şurubul 8 şi extrageţi accesoriul.

Aşezaţi în aşa fel accesoriul (de ex. pânza de 
ferăstrău pentru tăiere cu penetrare directă în 
material 7) pe sistemul de prindere a accesorii-
lor 6, încât orificiile accesoriului să se fixeze pe 
camele sistemului de prindere a accesoriilor.

Pentru o poziţie de lucru sigură şi comodă puteţi 
monta accesoriile pe oricare dintre punctele de 
fixare din rasterul sistemului de prindere a acce-
soriilor. Aşezaţi astfel accesoriul încât scobitura 
să fie îndreptată în jos (inscripţia de pe acce-
soriu să poată fi citită de sus, vezi figura de la 
pagina grafică).

Fixaţi accesoriul cu şurubul 8. Strângeţi bine 
şurubul 8 cu cheia imbus 9.

Verificaţi fixarea sigură a accesoriului. 
Accesoriile fixate greşit sau nesigur se pot 
desprinde în timpul funcţionării sculei 
electrice şi vă pot pune în pericol.

Montarea/schimbarea foii abrazive de pe placa 
de şlefuit

Placa de şlefuit 10 este prevăzută cu o ţesătură 
tip arici, pentru ca dumneavoatră să puteţi fixa 
pe aceasta, repede şi simplu, foile abrazive cu 
prindere tip arici.

Scuturaţi prin batere ţesătura tip arici a plăcii de 
şlefuit 10 înainte de aşezarea foii abrazive 11, 
pentru a permite aderenţa optimă.

Puneţi foaia abrazivă 11 coliniar pe o latură a 
plăcii de şlefuit 10, apoi aplicaţi foaia abrazivă 
pe placa de şlefuit şi fixaţi-o bine prin presare.

Pentru asigurarea aspirării optime a prafului, 
aveţi grijă ca decupajele foile abrazive să se 
suprapună pe orificiile plăcii de şlefuit.

Pentru scoaterea foii abrazive 11 apucaţi-o pe 
aceasta de un vârf şi trageţi-o jos de pe placa de 
şlefuit 10.

Puteţi folosi toate foile abrazive, pâslele de 
lustruit şi de postavurile de curăţat cu dimen-
siunea de 93 mm, pentru şlefuitoare Delta ale 
programului de accesorii Bosch.

Accesoriile de şlefuit ca postavul/pâsla de 
lustruit se fixează în acelaşi mod pe placa de 
şlefuit.

Pânză de 
ferăstrău pre-
sărată cu car-
buri metalice 
– Riff

Rosturi umplute cu 
ciment, faianţă 
moale, materiale 
plastice armate cu 
fibre de sticlă şi alte 
materiale abrazive 

Tăierea şi debitarea în apropierea marginilor, 
în colţuri şi în sectoarele greu accesibile;
Exemplu: îndepărtara rosturilor dintre plăcile 
de faianţă în vederea executării lucrărilor de 
reparaţii, tăierea de degajări în plăcile de 
faianţă, de gips sau în materiale plastice

Placă Delta cu 
carburi meta-
lice, zimţată

Mortar, resturi de 
beton, lemn, 
materiale abrazive

Raşpeluirea şi şlefuirea suprafeţelor dure;
Exemplu: îndepărtarea mortarului şi a 
resturilor de adeziv (de ex. la înlocuirea 
plăcilor de faianţă şi gresie deteriorate)

Răzuitor, rigid Mochetă, acoperiri 
de pardoseală

Răzuirea suprafeţelor dure;
Exemplu: îndepărtarea adezivului de mochetă 
şi de faianţă şi gresie

Accesoriu Material Utilizare
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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:

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 pre-
lucrat.

Racordarea dispozitivului de aspirare a 
prafului

Pentru şlefuire racordaţi întotdeauna scula elec-
trică cu un dispozitiv de aspirare a prafului.

Montaţi furtunul de aspirare 4 (accessoriu) pe 
racordul de aspirare 3. Racordaţi furtunul de 
aspirare 4 la un aspirator de praf (accesoriu). La 
sfârşitul prezentelor instrucţiuni găsiţi o listă 
privind racordarea la diferite aspiratoare de praf.

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

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

foaie abrazivă Material Utilizare Granulaţie

sortiment de 
culoare roşie

– toate materialele 
lemnoase (de 
exemplu lemn de 
exenţă tare şi 
moale, plăci aglo-
merate, plăci 
pentru construcţii)

– materiale metalice

Pentru şlefuirea preliminară de ex. a 
grinzilor 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

sortiment de 
culoare albă

– vopsea
– lac
– filer
– material de şpăcluit

Pentru îndepărtarea prin şlefuire a 
straturilor 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
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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 împingeţi 
înainte întrerupătorul pornit/oprit 1, astfel încât 
la acesta să devină vizibil „I“.

Pentru oprirea sculei electrice împingeţi spre 
spate întrerupătorul pornit/oprit 1, astfel încât 
la acesta să devină vizibil „0“.

Preselecţia numărului de vibraţii

Cu rozeta de reglare pentru preselecţia numă-
rului de vibraţii 2 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.

Instrucţiuni de lucru
Indicaţie: În timpul lucrului nu ţineţi acoperite 
fantele de ventilaţie 5 ale sculei electrice, în caz 
contrar durata de viaţă a sculei electrice putând 
fi diminuată.

Atunci când lucraţi cu accesorii HCS aveţi grijă 
ca stratul de acoperire al acestora să nu fie 
deteriorat.

Principiu de lucru

Oscilaţiile mecanismului de antrenare face acce-
soriul să vibreze de până la 21000 ori pe minut 
într-o parte şi în alta, într-un unghi de 2,8°. 
Acest fapt face posibil lucrul de precizie într-un 
spaţiu extrem de îngust.

Tăiere cu ferăstrău

Folosiţi numai pânze de ferăstrău nede-
teriorate, impecabile. Pânzele de ferăstrău 
îndoite, tocite sau care prezintă orice alt fel 
de deteriorare, se pot rupe.

În cazul tăierii materialelor de construcţii 
uşoare respectaţi reglementările legale şi 
recomandările producătorilor de materiale.

Prin procedeul de tăiere cu pătrundere 
directă în material pot fi prelucrate numai 
materiale moi ca lemnul, gips-cartonul sau 
materiale similare!

Înainte de a executa tăieri cu pânze de ferăstrău 
HCS în lemn, PAL, materiale de construcţii etc. 
controlaţi mai întâi dacă acestea nu prezintă 
corpuri străine cum ar fi cuie, şuruburi sau altele 
asemănătoare. Îndepărtaţi corpurile străine 
dacă este cazul sau folosiţi pânze de ferăstrău 
bimetal.

Tăiere de separare

Indicaţie: La tăierea de separare a plăcilor de 
faianţă ţineţi seama de faptul că accesoriile 
utilizate un timp mai îndelungat sunt supuse 
unui grad înalt de uzură.

Şlefuire

Performanţele de îndepărtare a materialului şi 
aspectul şlefuirii sunt determinate în principal 
de alegerea foii abrazive, de treapta preselec-
tată pentru numărul de vibraţii şi de presiunea 
de apăsare.

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.
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Pentru şlefuirea la punct fix în colţuri, pe muchii 
şi în sectoarele greu accesibile puteţi lucra 
numai cu vârful sau muchia plăcii de şlefuit.

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

Folosiţi numai accesorii de şlefuit originale 
Bosch.

Pentru şlefuire racordaţi întotdeauna scula elec-
trică cu un dispozitiv de aspirare a prafului.

Răzuire

Pentru răzuire selectaţi o treaptă superioară de 
vibraţii.

Pe un substrat moale (de ex. lemn) lucraţi în 
unghi plan şi cu o presiune redusă de apăsare. 
În caz contrar şpaclul poate tăia substratul.

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.

Curăţaţi regulat dispozitivele de lucru Riff presă-
rate cu carburi metalice (accesorii) cu o perie de 
sârmă.

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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136 |  

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

1 609 200 933

1 609 390 474

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