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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 indicaţiile 
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 elec-
trice 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 periculoase 
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 electrică 
atunci când sunteţi obosiţi sau vă aflaţi 
sub influenţa drogurilor, a alcoolului sau a 
medicamentelor. Un moment de neatenţie 
în timpul utilizării maşinii poate duce la 
răniri grave.

b) Purtaţi echipament personal de protecţie 
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 scula 
electrică ţineţi degetul pe întrerupător sau 
dacă porniţi scula electrică înainte de a o 
racorda la reţeaua de curent, puteţi 
provoca accidente.

AVERTISMENT

OBJ_BUCH-180-002.book  Page 52  Monday, November 5, 2007  10:45 AM



 Română | 53

Bosch Power Tools 1 609 929 M90 | (5.11.07)

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 maşină 
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 pentru 
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 electrică, 
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 familia-
rizate cu aceasta sau care nu au citit 
aceste instrucţiuni. Sculele electrice devin 
periculoase atunci când sunt folosite de 
persoane lipsite de experienţă.

e) Întreţineţi-vă scula electrică cu grijă. 
Controlaţi dacă componentele mobile ale 
sculei electrice funcţionează impecabil şi 
dacă nu se blochează, sau dacă există 
piese rupte sau deteriorate astfel încât să 
afecteze funcţionarea sculei electrice. 
Înainte de utilizare daţi la reparat piesele 
deteriorate. Cauza multor accidente a fost 
întreţinerea necorespunzătoare 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 condiţiile 
de lucru şi de activitatea care trebuie 
desfăşurată. Folosirea sculelor electrice în 
alt scop decât pentru utilizările prevăzute, 
poate duce la situaţii periculoase.

5) Manevrarea şi utilizarea atentă a sculelor 
electrice cu acumulator

a) Încărcaţi acumulatorii numai în încărcă-
toarele recomandate de producător. Dacă 
un încărcător destinat unui anumit tip de 
acumulator este folosit la încărcarea altor 
tipuri de acumulator decât cele prevăzute 
pentru el, există pericol de incendiu.

b) Folosiţi numai acumulatori special desti-
naţi sculelor electrice respective. Utiliza-
rea altor acumulatori poate duce la răniri şi 
pericol de incendiu.

c) Feriţi acumulatorii nefolosiţi de agrafele 
de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau 
alte obiecte metalice mici, care ar putea 
provoca şuntarea contactelor. Un 
scurtcircuit între contactele acumulato-
rului poate duce la arsuri sau incendiu.

d) În caz de utilizare greşită, din acumulator 
se poate scurge lichid. Evitaţi contactul 
cu acesta. În caz de contact accidental 
clătiţi bine cu apă. Dacă lichidul vă intră 
în ochi, consultaţi şi un medic. Lichidul 
scurs din acumulator poate duce la iritaţii 
ale pielii sau la arsuri.
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6) 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 
specifice maşinii

Folosiţi detectoare adecvate pentru a 
depista conductori şi conducte de 
alimentare ascunse sau adresaţi-vă în acest 
scop regiei locale furnizoare de utilităţi. 
Atingerea conductorilor electrici poate duce 
la incendiu şi electrocutare. Deteriorarea unei 
conducte de gaz poate duce la explozie. 
Străpungerea unei conducte de apă provoacă 
pagube materiale.

Opriţi imediat scula electrică dacă 
dispozitivul de lucru se blochează. Fiţi 
pregătiţi la reculul generat de acest blocaj. 
Dispozitivul de lucru se blochează dacă:
– scula electrică este suprasolicitată sau 
– este răsucită în piesa de lucru.

Apucaţi scula electrică numai de mânerele 
izolate, atunci când executaţi lucrări la care 
există riscul ca scula electrică să atingă 
conductori electrici ascunşi. Contactul cu un 
conductor aflat sub tensiune pune sub 
tensiune şi componentele metalice ale sculei 
electrice şi duce la electrocutare.

Apucaţi strâns scula electrică. În timpul 
înşurubării şi deşurubării de şuruburi pentru 
scurt timp pot apărea reacţii puternice.

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.

Înainte de a pune jos scula electrică aştep-
taţi ca aceasta să se oprească complet. 
Dispozitivul de lucru se poate agăţa şi duce la 
pierderea controlului asupra sculei electrice.

Evitaţi pornirea accidentală a sculei electri-
ce. Înainte de a introduce acumulatorul 
asiguraţi-vă că întrerupătorul pornit/oprit se 
află în poziţia oprit. Dacă aţi transporta scula 
electrică ţinând degetul pe întrerupătorul 
pornit/oprit sau dacă aţi introduce acu-
mulatorul în scula electrică deja pornită v-aţi 
putea accidenta.

Nu deschideţi acumulatorul. Există pericol de 
scurtcircuit.

Feriţi acumulatorul de căldură, de ex. 
de expunere îndelungată la radiaţii 
solare, şi de foc. Există pericol de 
explozie.

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 înşurubării şi 
deşurubării de şuruburi cât şi găuririi în lemn, 
metal, ceramică şi material plastic.

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

1 Mandrină rapidă

2 Bucşă anterioară

3 Bucşă posterioară

4 Inel de reglare pentru preselecţia 
momentului de torsiune

5 Indicator direcţie de rotaţie, funcţionare 
dreapta

6 Indicator direcţie de rotaţie, funcţionare 
stânga

7 Mâner Softgrip
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8 Cap de şurubelniţă*

9 Tastă deblocare acumulator

10 Acumulator

11 Lampă „Power Light“

12 Comutator de schimbare a direcţiei de 
rotaţie

13 Întrerupător pornit/oprit

14 Adaptor universal de prindere*

*Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt incluse în 
setul de livrare standard.

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

Nivelul presiunii sonore evaluat A al sculei 
electrice este în mod normal de 75 dB(A). 
Incertitudine K=3 dB.
Nivelul zgomotului poate depăşi 80 dB(A) în 
timpul lucrului.
Purtaţi aparat de protecţie auditivă!

Valoarea vibraţiilor (suma vectorială a trei 
direcţii) a fost determinată conform EN 60745:
Găurire în metal: valoarea vibraţiilor emise 
ah<2,5 m/s2, incertitudine K=1,5 m/s2,
Înşurubare: valoarea vibraţiilor emise 
ah<2,5 m/s2, incertitudine K=1,5 m/s2.

Nivelul vibraţiilor specificat în prezentele in-
strucţiuni a fost măsurat conform unei proceduri 
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 pentru 
protejarea utilizatorului împotriva efectului 
vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei 
electrice şi a accesoriilor, menţinerea căldurii 
mâinilor, organizarea proceselor de muncă. 

Date tehnice

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator PSR 12 PSR 14,4 PSR 18

Număr de identificare 3 603 J55 5.. 3 603 J55 4.. 3 603 J55 3..

Tensiune nominală V= 12 14,4 18

Turaţie la mersul în gol rot./min 0–700 0–700 0–700

Moment de torsiune maxim, 
înşurubare dură/moale conform 
ISO 5393 Nm 26/11 28/12 30/13

Diam. max. şuruburi mm 8 8 8

Diam. max. găurire
– Oţel
– Lemn

mm
mm

10
20

10
25

10
28

Greutate conform EPTA-Procedure 
01/2003 kg 1,4 1,5 1,7

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

18.09.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Montare

Încărcarea acumulatorului
Un acumulator nou sau nefolosit o perioadă mai 
îndelungată, atinge capacitatea maximă numai 
după aprox. 5 cicluri de încărcare-descărcare.

Pentru extragerea acumulatorului 10 apăsaţi 
tastele de deblocare 9 şi trageţi acumulatorul în 
jos afară din scula electrică. Nu forţaţi.

Acumulatorul este prevăzut cu sistem NTC de 
supraveghere a temperaturii care permite 
încărcarea în domeniul de temperaturi cuprinse 
între 0 ˚C şi 45 ˚C. Astfel se obţine o durată de 
viaţă mai îndelungată a acumulatorilor.

Un timp de funcţionare considerabil diminuat 
după încărcare indică faptul că acumulatorul s-a 
uzat şi trebuie înlocuit.

Respectaţi instrucţiunile privind eliminarea.

Schimbarea accesoriilor (vezi figura A)
Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei 
electrice (de ex. întreţinere, schimbarea 
dispozitivelor, etc.) cât şi în timpul 
transportului şi depozitării acesteia aduceţi 
comutatorul de schimbare a direcţiei de 
rotaţie în poziţia de mijloc. În cazul acţionării 
involuntare a întrerupătorului pornit/oprit 
există pericol de rănire.

Fixaţi bucşa posterioară 3 a mandrinei rapide 1 şi 
rotiţi bucşa anterioară 2 în direcţia de rotaţie , 
până când accesoriul poate fi introdus. 
Introduceţi accesoriul.

Fixaţi bucşa posterioară 3 a mandrinei rapide 1 şi 
rotiţi puternic cu mâna bucşa anterioară 2 în 
direcţia de rotaţie , până când veţi auzi un clic. 
Prin aceasta mandrina se închide automat.

Mandrina se va debloca din nou, atunci când, 
pentru îndepărtarea accesoriului, veţi roti bucşa 
anterioară 2 în direcţie opusă.

Schimbarea mandrinei
La sculele electrice fără sistem de blocare a 
arborelui port-burghiu, mandrina trebuie 
schimbată la un atelier de asistenţă service 
autorizat pentru scule electrice Bosch.

Mandrina trebuie strânsă cu un moment 
de strângere de aprox. 30–35 Nm.

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 
alergice 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.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
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– 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.

Funcţionare

Punere în funcţiune

Montarea acumulatorului

Întrebuinţaţi numai acumulatori tip O 
originali Bosch având tensiunea specificată 
pe plăcuţa indicatoare a tipului sculei 
dumneavoastră electrice. Folosirea altor 
acumulatori poate duce la răniri şi pericol de 
incendiu.

Aduceţi comutatorul de schimbare a direcţiei de 
rotaţie 12 în poziţia de mijloc, pentru a împiedica 
pornirea involuntară. Introduceţi acumulatorul 
încărcat 10 în mâner până se înclichetează 
perceptibil şi se află la acelaşi nivel cu mânerul.

Reglarea direcţiei de rotaţie (vezi figura B)

Cu comutatorul de schimbare a direcţiei de 
rotaţie 12 puteţi schimba direcţia de rotaţie a 
sculei electrice. Atunci când întrerupătorul 
pornit/oprit 13 este apăsat acest lucru nu mai 
este însă posibil.

Funcţionare dreapta: Pentru găurire şi 
înşurubare împingeţi comutatorul de schimbare 
a direcţiei de rotaţie 12 spre stânga, până la 
marcajul opritor.

Indicatorul direcţiei de rotaţie funcţionare 
dreapta 5 luminează când întrerupătorul 
pornit-/oprit 13 este acţionat.

Funcţionare stânga: Pentru slăbirea respectiv 
deşurubarea şuruburilor apăsaţi comutatorul de 
schimbare a direcţiei de rotaţie 12 împingându-l 
spre dreapta, până la punctul de oprire.

Indicatorul direcţiei de rotaţie funcţionare 
stânga 6 luminează când întrerupătorul 
pornit-/oprit 13 este acţionat.

Preselecţia momentului de torsiune

Cu inelul de reglare pentru preselecţia 
momentului de torsiune 4 puteţi preselecta în 
10 trepte, momentul de torsiune necesar. Dacă 
reglajul este corect, dispozitivul de înşurubat se 
opreşte imediat ce şurubul a fost înşurubat la 
nivel cu materialul, respectiv imediat ce a fost 
atins momentul de torsiune prealabil reglat.
Pentru deşurubarea de şuruburi selectaţi 
eventual reglajul corespunzător unui moment 
mai puternic, respectiv poziţionaţi inelul pe 
simbolul de „găurire“.

Găurire

În poziţia de „găurire“ cuplajul de suprasarcină 
este dezactivat.

Pornire/oprire

Apăsaţi pentru punerea în funcţiune a sculei 
electrice întrerupătorul pornit/oprit 13 şi ţineţi-l 
apăsat.

Lampa 11 luminează atunci când întrerupătorul 
pornit/oprit 13 este complet sau numai pe 
jumătate apăsat şi face posibilă iluminarea 
locului de înşurubare în condiţii de vizibilitate 
slabă.

Pentru oprirea sculei electrice eliberaţi 
întrerupătorul pornit/oprit 13.

Reglarea turaţiei

Puteţi regla fără trepte turaţia sculei electrice 
deja pornite, exercitând o apăsare mai puternică 
sau mai uşoară asupra întrerupătorului 
pornit/oprit 13.

O apăsare uşoară asupra întrerupătorului 
pornit/oprit 13 are drept efect o turaţie scăzută. 
Pe măsură ce apăsarea creşte, turaţie se măreşte 
şi ea.
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Frână inerţială

La eliberarea întrerupătorului pornit/oprit 13 
mandrina este frânată, împiedicându-se prin 
aceasta mişcarea din inerţie a dispozitivului de 
înşurubat, după oprirea sculei electrice.

La înşurubarea de şuruburi, eliberaţi 
întrerupătorul pornit/oprit 13 numai după ce 
şurubul a fost înşurubat la nivel în piesa de lucru. 
Astfel, capul şurubului nu va pătrunde în piesa de 
lucru.

Instrucţiuni de lucru
Puneţi scula electrică pe şurub numai după 
ce în prealabil aţi oprit-o. Accesoriile care se 
rotesc pot aluneca.

Mâner Softgrip

Suprafaţa mânerului 7 (Softgrip) creşte gradul 
de siguranţă evitând alunecarea şi asigurând 
astfel o posibilitate de prindere şi o 
manevrabilitate mai bună a sculei electrice.
Învelişul din cauciuc are deasemeni un efect de 
amortizare a vibraţiilor.

Sfaturi utile

După ce aţi lucrat un timp mai îndelungat cu o 
turaţie redusă, lăsaţi scula electrică să meargă în 
gol la turaţie maximă aprox. 3 minute pentru a se 
răci.

Pentru găurirea metalului folosiţi numai burghie 
HSS impecabile, ascuţite (HSS=lb. germ: oţel de 
înaltă performanţă). Gama de accesorii Bosch vă 
garantează calitatea corespunzătoare.

Înaintea înşurubării de şuruburi mai mari, mai 
lungi, în materiale dure, ar trebui să executaţi o 
gaură prealabilă de acelaşi diametru ca miezul 
filetului, cu o adâncime de aproximativ 2/3 din 
lungimea şurubului.

Întreţinere şi service

Întreţinere şi curăţare
Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei 
electrice (de ex. întreţinere, schimbarea 
dispozitivelor, etc.) cât şi în timpul 
transportului şi depozitării acesteia aduceţi 
comutatorul de schimbare a direcţiei de 
rotaţie în poziţia de mijloc. În cazul acţionării 
involuntare a întrerupătorului pornit/oprit 
există pericol de rănire.

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 clienţă
Serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzări 
răspunde întrebărilor dumneavoastră privind 
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
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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.

Acumulatori/baterii:

Ni-Cd: Nichel-cadmiu 
Atenţie: Aceşti acumulatori conţin cadmiu, un 
metal greu, extrem de toxic.
Ni-MH: Nichel-metal

Nu aruncaţi acumulatorii/bateriile în gunoiul 
menajer, în foc sau în apă. Acumulatorii/bateriile 
trebuie colectate, reciclate sau eliminate 
ecologic.

Numai pentru ţările UE:
Conform Directivei 91/157/CEE acumulatorii/ba-
teriile defecte sau consumate trebuie reciclate.

Sub rezerva modificărilor.
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12 V (NiCd)
2 607 335 526 (1,2 Ah)
2 607 335 542 (1,5 Ah)
2 607 335 262 (2,0 Ah)
12 V (NiMH)
2 607 335 684 (2,6 Ah)

14,4 V (NiMH)
2 607 335 686 (2,6 Ah)

18 V (NiMH)
2 607 335 688 (2,6 Ah)

14,4 V (NiCd)
2 607 335 528 (1,2 Ah)
2 607 335 534 (1,5 Ah)
2 607 335 264 (2,0 Ah)

18 V (NiCd)
2 607 335 536 (1,5 Ah)
2 607 335 266 (2,0 Ah)

2 605 438 621

AL 2404
(7,2 – 24 V)
2 607 225 184 (EU)
2 607 225 186 (UK)
2 607 225 188 (AUS)

AL 2450 DV
(7,2 – 24 V)
2 607 225 028 (EU)
2 607 225 030 (UK)
2 607 225 032 (AUS)
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