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Românå - 1

 1 Rozetå de reglare pentru preselectarea 
turaøiei

 2 Întrerupåtor pornit /oprit

 3 Mâner suplimentar

 4 Tastå blocare ax

 5 Arbore de polizat

 6 Calotå de protecøie

 7 Pârghie de strângere

 8 Flanµå de prindere cu inel în O

 9 Disc de degroµare/tåiere* 

 10 Apåråtoare

 11 Piuliøå cu strângere rapidå * 

 12 Apåråtoare mânå* 

 13 Disc de µlefuit din cauciuc* 

 14 Hârtie abrazivå* 

 15 Piuliøå cilindricå* 

 16 Perie oalå* 

 17 Suport maµinå retezat* 

 18 Limitator de curså în adâncime* 

 19 Disc de tåiere diamantat* 

 20 Sanie de ghidare cu apåråtoare de protecøie 
µi aspiraøie* 

* Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse integral în setul de livrare.

Preselecøia turaøiei

Specificaøii tehnice

Polizoare unghiulare PWS 10-125 CE PWS 13-125 CE

Numår de comandå 0 603 347 7.. 0 603 348 7..
Putere nominalå* [W] 1 020 1 300
Putere debitatå* [W]  560  740
Turaøie de mers în gol [min-1] 2 800 – 11 000 2 800 – 11 000
Diametru discuri abrazive, max. [mm] 125 125
Filet arbore de polizat M 14 M 14
Greutate fårå cablu de reøea, cca. [kg] 1,60 1,80
Claså de protecøie  / II  / II
Vå rugåm reøineøi numårul de comandå al maµinii dumneavoastrå. Denumirile comerciale ale maµinilor pot fi diferite.

* Specificaøiile corespund unor tensiuni nominale de [U] 230/240 V. Aceste specificaøii pot înså varia în cazul tensiunilor 
inferioare valorilor menøionate cât µi la modelele specifice anumitor øåri.

Elementele maµinii

Material Utilizare Dispozitiv Rozetå de 
reglare

Mase plastice Lustruire Calotå din blanå de miel 1
Ωlefuire finå Disc de lustruit din pâslå 1

Metal Ωlefuire finå Disc de pâslå 1
Îndepårtarea vopselelor Hârtie abrazivå 2 – 3

Lemn, metal Periere, îndepårtarea ruginii Perie oalå, hârtie abrazivå 3
Metal, piatrå Ωlefuire Disc abraziv 4 – 6
Metal Degroµare Disc de degroµat 6
Piatrå** Tåiere** Disc de retezat µi sanie de ghidare 6
**Tåierea pietrei este permiså numai cu sanie de ghidare (accesoriu).
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Valorile måsurate au fost determinate conform 
EN 50 144.

Nivelul de zgomot evaluat A al maµinii este în 
mod normal de: nivelul presiunii sonore 
88 dB (A); nivelul puterii sonore 101 dB (A).
Purtaøi aparat de protecøie auditiv!

Acceleraøia evaluatå este în mod normal 5,0 m/s2.

Vibraøia mânå-braø este în mod tipic inferioarå 
valorii de 2,5 m/s2 în cazul utilizårii mânerului 
suplimentar cu amortizarea vibraøiei.

Maµina este destinatå tåierii, degroµårii µi perierii 
uscate a metalului µi a pietrei. Pentru tåierea 
pietrei este obligatorie o sanie de ghidare.

Pentru maµini cu reglare electronicå: Cu 
dispozitivele de µlefuit admise maµina poate fi 
folositå pentru µlefuire µi lustruire.

Canalele sau creståturile în pereøii portanøi cad 
sub incidenøa normei DIN 1053 partea 1 sau a 
reglementårilor specificice øårii respective.

Aceste prescripøii trebuie neapårat respectate. 
Înaintea începerii lucrului consultaøi specialiµtii în 
statica clådirilor, arhitecøii sau conducerea de 
resort a µantierului.

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

respectate instrucøiunile generale privind 
siguranøa µi protecøia muncii din broµura 
alåturatå. Înainte de prima utilizare, cereøi så 
vi se facå o demonstraøie practicå.

■ Purtaøi ochelari de protecøie µi cåµti de 
protecøie fonicå.

■ Pentru siguranøå purtaøi µi alte echipamente de 
protecøie ca månuµi de protecøie, încåløåminte 
antiderapantå, cascå µi µorø.

■ Praful degajat în timpul lucrului poate fi 
dåunåtor sånåtåøii, inflamabil sau explozibil. 
Sunt necesare måsuri de protecøie adecvate.
De exemplu: Unele pulberi sunt considerate ca 
fiind cancerigene. Folosiøi instalaøii 
corespunzåtoare de aspirare a prafului /
aµchiilor µi purtaøi mascå de protecøie antipraf.

■ Praful de metale uµoare poate arde sau 
exploda. Menøineøi permanent curat locul de 
muncå doarece amestecurile de materiale 
sunt extrem de periculoase.

■ 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.

■ 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.

■ Atunci când lucraøi øineøi strâns maµina µi 
pregåtiøi-vå o poziøie de lucru sigurå.

■ Asiguraøi piesa de lucru. O pieså de lucru 
fixatå cu dispozitive de prindere sau cu 
menghina este øinutå mai sigur decât cu mâna 
dv.

■ Aµezaøi cablul întotdeauna în spatele maµinii.

■ Întotdeauna înainte de a pune jos maµina 
deconectaøi-o µi aµteptaøi ca aceasta så se 
opreascå.

■ În caz de panå de curent sau dacå cablul de 
alimentare este tras afarå din prizå, deblocaøi 
imediat întrerupåtorul pornit /oprit µi aduceøi-l 
în poziøia Oprit. Aceasta împiedicå repornirea 
necontrolatå.

Informaøii privind zgomotul-/vibraøii

Utilizare conform destinaøiei

Indicaøii privind statica

Pentru siguranøa 
dumneavoastrå
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■ Utilizaøi maµina numai pentru µlefuire uscatå/
tåiere uscatå.

■ La orice lucrare maµina trebuie så aibå montat 
mânerul suplimentar 3.

■ Atunci când executaøi o operaøie în cursul 
cåreia dispozitivul de lucru poate nimeri 
conductori ascunµi sau propriul cablu de 
alimentare, apucaøi scula electricå numai 
de suprafeøe de prindere/mânere izolate.
Contactul cu un cablu sub tensiune va face din 
componentele metalice ale sculei electrice 
conductori de curent si va duce la 
electrocutarea lucråtorului.

■ Folosiøi detectoare adecvate pentru 
localizarea conductelor µi conductorilor 
ascunµi sau adresaøi-vå în acest scop 
furnizorilor locali de utilitåøi.
Atingerea conductorilor electrici poate duce la 
incendii µi electrocutare. Stråpungerea unei 
conducte de gaze poate provoca explozii. 
Spargerea unei conducte de apå cauzeazå 
pagube materiale sau poate duce la 
electrocutare.

■ Dacå se lucreazå cu discuri de degroµare
sau de tåiere, trebuie montatå calota de 
protecøie 6. Atunci când se lucreazå cu platoul 
de µlefuit din cauciuc 13, perii oalå 16, discuri 
perie, discuri evantai, se recomandå så se 
monteze apåråtoarea pentru mânå 12 
(accesoriu).

■ La prelucrarea pietrei folosiøi o instalaøie de 
aspirare a prafului. Aspiratorul de praf trebuie 
så fie autorizat pentru aspirarea pulberii de 
piatrå. Pentru tåierea pietrei folosiøi sania de 
ghidare.

■ Nu este permiså prelucrarea materialelor care 
conøin azbest.

■ Folosiøi numai dispozitive de µlefuit a cåror 
turaøie admiså este cel puøin egalå cu turaøia 
de mers în gol a maµinii.

■ Verificaøi dispozitivele de µlefuit înainte de 
folosire. Dispozitivul de µlefuit trebuie så fie 
montat perfect µi så se poatå roti liber. 
Executaøi o funcøionare de probå fårå sarcinå, 
de cel puøin 30 de secunde. Nu folosiøi 
dispozitive de µlefuit deteriorate, ovalizate sau 
care vibreazå.

■ Protejaøi dispozitivele de µlefuit de µocuri, 
lovituri µi unsoare.

■ Aduceøi maµina în poziøie de lucru deasupra 
piesei de prelucrat numai dupå ce în prealabil 
aøi pornit-o.

■ Nu atingeøi dispozitivele de µlefuit aflate în 
miµcare de rotaøie.

■ Respectaøi întotdeauna sensul de rotaøie. 
Øineøi maµina astfel încât corpul så fie ferit de 
scântei µi pulberea de µlefuit.

■ La µlefuirea metalelor se formeazå scântei. 
Aveøi grija så nu puneøi în pericol pe cineva. 
Din cauza pericolului de incendii nu trebuie så 
se afle în apropiere materiale inflamabile 
(pericol de scântei).

■ Atenøie la canelare sau crestare de ex. în 
pereøii portanøi. Vezi indicaøiile privind statica.

■ Blocarea discului de tåiere diamantat duce la 
apariøia unei forøe de reacøiune a maµinii 
asemånåtoare unor izbituri. În acest caz opriøi 
imediat maµina.

■ Respectaøi dimensiunile discurilor abrazive. 
Cavitatea discului de degroµare/tåiere trebuie 
så se potriveascå fårå joc cu inelul de centrare 
al flanµei 8. Nu folosiøi reductoare sau 
adaptoare.

■ Nu folosiøi niciodatå discuri de tåiere pentru 
lucråri de degroµare. Nu supuneøi discurile de 
retezat unor forøe laterale.

■ Respectaøi indicaøiile fabricantului la montaj µi 
utilizarea dispozitivelor de µlefuit.

■ Atenøie! Dupå oprirea maµinii dispozitivul de 
µlefuit mai funcøioneazå din inerøie.

■ Nu prindeøi maµina în menghinå.

■ Este absolut interzis copiilor så foloseacå 
maµina.

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

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

Apåråtoare

■ Dacå se lucreazå cu discuri de degroµare 
sau de tåiere, trebuie montatå calota de 
protecøie 6.

Desfaceøi pârghia de strângere 7.

Montaøi calota de protecøie 6 conform figurii pe 
gulerul axului maµinii. Camele codificate de pe 
calota de protecøie trebuie så intre perfect în 
degajårile corespunzåtoare de pe gulerul axului 
maµinii.

Montarea echipamentelor 
de protecøie
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Presaøi calota de protecøie pe gulerul axului pânå 
când inelul acesteia se sprijinå pe flanµa maµinii 
iar camele codificate se angreneazå în canalul 
circular de pe gulerul axului.

Rotiøi calota de protecøie 6 în sens contrar 
miµcårii acelor de ceasornic aducând-o în poziøia 
corespunzåtoare (poziøie de lucru).

Reglaøi astfel calota de protecøie 6 încât så 
împiedicaøi scurgerea fluxului de scântei spre 
utilizator.

Îndicaøie: Camele codificate de pe calota de 
protecøie 6, fac ca la fiecare tip de maµinå så se 
monteze numai calota de protecøie adecvatå 
acesteia.

Demontarea se va face în ordinea inverså a 
operaøiilor.

Mâner suplimentar cu amortizare a 
vibraøiilor

Mânerul suplimentar prevåzut cu înveliµ de 
amortizare a vibraøiilor permite lucrul cu vibraøii 
reduse µi în condiøii de siguranøå.

Nu aduceøi nici-un fel de modificåri 
mânerului suplimentar.

Dacå mânrerul suplimentar s-a deteriorat nu-l 
mai folosiøi în continuare.

■ La orice lucrare maµina trebuie så aibå 
montat mânerul suplimentar 3.

Înµurubaøi mânerul suplimentar 3, în funcøie de 
modul de lucru spre dreapta sau spre stânga.

Apåråtoare pentru mânå

Atunci când se lucreazå cu platoul de µlefuit din 
cauciuc 13, perii oalå 16, discuri perie, discuri 
evantai, se recomandå så se monteze 
apåråtoarea pentru mânå 12 (accesoriu). 
Apåråtoarea 12 se fixeazå cu mânerul 
suplimentar 3.

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

Folosiøi numai dispozitive de µlefuit a 
cåror turaøie admiså este cel puøin egalå 
cu turaøia de mers în gol a maµinii.

Discurile de degroµare µi tåiere se 
încålzesc foarte puternic în timpul 
lucrului: nu le atingeøi înainte ca acestea 
så se råceascå.

■ Curåøiøi arborele portsculå µi toate piesele care 
uremazå a fi montate. Pentru prinderea µi 
desprinderea dispozitivelor de µlefuit fixaøi 
arborele de polizat 5 cu tasta de blocare a 
axului 4.

Acøionaøi tasta de blocare a axului 4 numai 
când acesta este în repaus!

 6  7

 6

 7

Montarea dispozitivelor de µlefuit
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Discul de degroµare µi tåiere

Respectaøi dimensiunile discurilor abrazive. 
Cavitatea discului de degroµare/tåiere trebuie så 
se potriveascå fårå joc cu inelul de centrare al 
flanµei 8. Nu folosiøi reductoare sau adaptoare.

În cazul folosirii unui disc de retezat cu diamant 
aveøi grijå ca sågeata indicatoare a direcøiei de 
rotaøie de pe discul de tåiere diamantat µi direcøia 
de rotaøie a maµinii (sågeata indicatoare a 
direcøiei de rotaøie de pe capul maµinii) så 
coincidå.

Pentru montaj vezi figura.

Înµurubaøi piuliøa de strângere 10 µi strângeøi-o
cu cheia fixå de strângere pentru piuliøe
(vezi paragraful „Piuliøa cu strângre rapidå“).

În flanµa de 
prindere 8, în jurul 
inelului de centrare, 
este montat un inel O 
(pieså din plastic).

Dacå inelul în formå de O lipseµte sau este 
deteriorat, acesta trebuie neapårat înlocuit 
(numår de comandå 1 600 210 039). Înainte så 
se monteze flanµa de prindere 8.

☞ Dupå montarea dispozitivului de µlefuit 
verificaøi înaintea pornirii maµinii, dacå 
dispozitivul este montat corect µi dacå 
se poate roti liber.

Ωlefuitor cu lamele
(disc perie)

În funcøie de utilizare, dacå este necesar, 
demontaøi calota de protecøie 6 µi montaøi 
protecøia pentru mânå 12. Asezaøi flanµa 8 
pentru prindere (accesoriu, numår de comandå 
2 605 703 028) µi discul abraziv evantai pe 
arborele de µlefuit 5. Înµurubaøi piuliøa cu 
strângere 10 rapidå µi strângeøio cu cheia pentru 
piuliøe de strângere.

Disc de µlefuit din cauciuc 13
În funcøie de utilizare, dacå este necesar, 
demontaøi calota de protecøie 6 µi montaøi 
protecøia pentru mânå 12.

Pentru montaj vezi figura.

Înµurubaøi piuliøa cilindricå 15 µi strângeøi-o cu 
cheia pentru piuliøe de strângere.

Peria oala 16/discul perie

În funcøie de utilizare, dacå este necesar, 
demontaøi calota de protecøie 6 µi montaøi 
protecøia pentru mânå 12.

Înµurubaøi dispozitivul de µlefuit pe arborele
de polizat 5 astfel încât så fie fixatå pe filetul 
arborelui. Strângeøi cu cheia fixå.

În locul piuliøei de strângere 10 se poate folosi 
piuliøa cu strângere rapidå 11 (accesoriu). Astfel 
dispozitivele de µlefuit pot fi montate fårå cheie.

Piuliøa cu strângere rapidå 11 poate fi utilizatå 
numai pentru discuri de degroµat-retezat.

Folosiøi numai o piuliøå cu strângere rapidå 11 
în perfectå stare, nedeterioratå.

La înµurubare aveøi grijå ca partea înscriså så
nu fie îndreptatå spre discul de µlefuit, sågeata 
trebuie så arate indicele 21.

Opriøi arborele 
portsculå (cu tasta de 
blocare a arborelui 4) 
µi fixaøi mandrina 
rapidå rotind puternic 
discul de µlefuit în 
sensul acelor de 
ceasornic.

O piuliøå cu rapidå 
fixatå corespunzåtor, 
în bunå stare, se 
poate desprinde 
manual prin rotirea 
inelului moletat în 
sens contrar acelor 
de ceasornic.

Nu desprindeøi 
niciodatå cu 
cleµtele o piuliøå cu 
strângere rapidå 
care sa înøepenit, µi 
folosiøi cheia pentru 
piuliøe de strângere. 
Aµezaøi pe poziøie 
cheia pentru piuliøe 
de strângere, aµa 
cum se aratå în 
figurå.

 8

Piuliøå cu strângere rapidå 

 4

 21

 11

 4
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Pot fi utilizate toate dispozitivele de µlefuit 
menøionate în prezentele instrucøiuni de utilizare.

Turaøia [min-1] resp. viteza de rotaøie [m/s] 
admise pentru dispozitivele de µlefuit utilizate 
trebuie så fie cel puøin egale cu valorile din tabel.

De aceea respectaøi întotdeauna turaøia/viteza 
de rotaøie admiså de pe eticheta dispozitivelor 
de µlefuit.

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.

Pentru a pune maµina în funcøiune împingeøi 
înainte întrerupåtorul pornit /oprit 2.

Pentru fixare împingeøi înainte apåsând la 
maximum întrerupåtorul pornit /oprit 2 pânå se 
înclicheteazå.

Pentru oprirea maµinii eliberaøi întrerupåtorul 
pornit/oprit 2 resp. împingeøi-l spre spate µi 
apåsaøi-l.

☞ Probå de funcøionare!
Verificaøi înainte de folosire dispozitivele de 
µlefuit. Dispozitivul de µlefuit trebuie så fie 
montat ireproµabil µi så se poatå roti liber. 
Efectuaøi o probå de funcøionare în gol (fårå 
sarcinå) de minimum 30 de secunde. Nu 
folosiøi dispozitive de µlefuit deteriorate, 
ovalizate sau care vibreazå.

Limitarea curentului de pornire

Datoritå pornirii lente a maµinii este suficientå o 
siguranøå de 16 A.

În cazul aparatelor fårå limitarea curentului de 
pornire instalaøia electricå trebuie asiguratå în 
mod suplimentar (se va racorda o siguranøå 
fuzibilå de minimum 16 A).

Constantelectronic

Modulul constantelectronic menøine turaøia 
aproape constantå la mersul în gol µi în sarcinå µi 
asigurând un randament uniform de lucru.

Preselectaøi turaøia necesarå cu rozeta de 
reglare 1 conform tabelului de dupå paragraful 
„Specificaøii tehnice“ (valori de referinøå).

■ Fixaøi piesa de prelucrat, în måsura în care 
nu este deja asiguratå prin propria sa 
greutate.

■ Nu suprasolicitaøi maµina întratât încât 
aceasta så se opreascå.

■ Discurile de degroµare µi tåiere se 
încålzesc foarte puternic în timpul lucrului: 
nu le atingeøi înainte ca acestea så se 
råceascå.

Degroµare

Se obøin rezultate optime la 
degroµare folosind un unghi de 
lucru între 30° µi 40°. Miµcaøi 
maµina înainte µi înapoi apåsând 
moderat. Astfel, semifabricatul nu 
se încålzeµte, nu se coloreazå µi nu 
se formeazå striuri.

Nu folosiøi niciodatå discuri de tåiere 
pentru lucråri de degroµare.

Ωlefuitor cu lamele
(disc perie)

Cu discul evantai (accesoriu) se prelucreazå 
suprafeøe curbate µi profile (µlefuirea profilelor).

Discurile evantai sunt mult mai durabile decât 
hârtia abrazivå, o poluare sonorå mai reduså µi 
temperaturi de µlefuire inferioare.

Dispozitive de µlefuit permise

max.
[mm] [mm]

D b d [min-1] [m/s]

125 6 22,2 11 000 80

125 – – 11 000 80

75 30 M 14 11 000 45

Punere în funcøiune

b

d

D

D

D

b

d

Preselecøia turaøiei

Recomandåri de lucru
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Tåiere

La tåierea cu disc de µlefuire nu 
apåsaøi, nu înclinaøi, nu oscilaøi. 
Lucraøi cu avans moderat, adaptat 
materialului de prelucrat.

Discurile care se mai rotesc din inerøie, nu trebuie 
frânate prin contrapresåri laterale.

Importantå este 
direcøia în care se 
taie.

Maµina trebuie så 
lucreze întotdeauna 
în contraavans, de 
aceea nu conduceøi 
maµina în direcøia 
opuså! Altfel existå 
pericolul så fie 
împinså necontrolat 
afarå din linia de 
tåiere.

Suport de retezat

Cu suportul de retezat 17 (accesoriu) se pot tåia 
piese longitudinal în unghi de la 0° la 45°.

Profilele µi øevile påtrate se taie cel mai bine 
aµezând maµina în dreptul secøiunii celei mai 
mici.

Tåierea pietrei

■ Utilizaøi maµina numai pentru µlefuire 
uscatå/tåiere uscatå.

Cel mai bine folosiøi 
un disc de tåiere 
diamantat. Pentru 
prevenirea teµirii 
marginilor se va 
folosi sania de 
ghidare 20 cu calotå 
de aspirare µi 
protecøie.

Folosiøi maµina numai cu instalaøie de aspirare a 
prafului. Suplimentar purtaøi mascå de protecøie 
antipraf.

Aspiratorul de praf 
trebuie så fie admis 
pentru aspirarea 
prafului de piatrå.

Bosch oferå 
aspiratoare de praf 
adecvate.

Porniøi maµina µi 
fixaøi partea 
anterioarå a saniei 
de ghidare pe pieså.

Împingeøi maµina cu un avans moderat, adaptat 
la materialul de prelucrat (figura).

La tåierea sau retezarea materialelor extrem de 
dure, de ex. beton cu conøinut ridicat de pietriµ, 
discul de tåiere diamantat se poate încålzi 
excesiv µi prin aceasta se poate deteriora. Un 
cerc de scântei care înconjoarå discul de tåiere 
diamantat indicå clar acest fapt.

În acest caz întrerupeøi operaøia de tåiere µi låsaøi 
discul de tåiere diamantat så se roteascå în gol 
pentru scurt timp la turaøia de mers în gol pentru 
a se råci.

Scåderea perceptibilå a performanøelor de lucru 
ale discului de tåiere diamantat precum µi cercul 
de scântei carel înconjoarå indicå faptul cå discul 
sa tocit. El se poate reascuøi prin tåieri scurte în 
material abraziv (de ex. gresie).

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

Capul maµinii poate fi 
rotit în paµi de 
90°-faøå de carcasa 
maµinii. Prin aceasta 
întrerupåtorul pornit/
oprit poate fi adus 
întro poziøie mai 
avantajoaså de 
manevrare în 
cazurile speciale de 
lucru; de ex. pentru 
operaøiile de retezare 

cu sania de ghidare 20/suportul de retezat 17 
(accesoriu) sau pentru stângaci.

Deµurubaøi complet cele  patru µuruburi.

Rotiøi cu grijå în noua poziøie capul maµinii µi fårå 
al demonta de pe carcaså.

Prindeøi din nou µuruburile µi fixaøi-le.

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

☞ Pentru a putea lucra bine µi sigur, påstraøi 
întotdeauna curate maµina µi orificiile de 
aerisire.

În cazul unor condiøii extreme de lucru, în 
timpul prelucrårii metalelor, în interiorul 
maµinii se poate depune praf bun 
conducåtor electric. Izolaøia de protecøie a 
maµinii poate fi afectatå. În astfel de cazuri 
se recomandå folosirea unei instalaøii 
staøionare de aspirare, suflarea frecventå a 
fantelor de ventilaøie µi preconectarea unui 
întreruptor automat de protecøie contra 
tensiunilor de atingere periculoase (FI).

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 cazul întrebårilor µi comenzilor de piese de 
schimb vå rugåm så indicaøi neapårat numårul de 
comandå din 10 cifre de pe plåcuøa indicatoare a 
maµinii.

Recuperarea materiilor prime în loc de 
eliminarea deµeurilor

Maµina, accesoriile µi ambalajul ar trebui dirijate 
spre o staøie de recirculare ecologicå.

Aceste instrucøiuni au fost tipårite pe hârtie 
recycling fårå clor.

Piesele din plastic sunt marcate adecvat în 
vederea uµurårii sortårii la reciclare.

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
751031 Bucureµti 4

✆ ..................................................  +40 (0)21 / 330 10 15

✆ ..................................................  +40 (0)21 / 330 10 35

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

Centrul Service:
Robert Bosch SRL
Splaiul Unirii nr. 74
751031 Bucureµti 4

✆ ..................................................  +40 (0)21 / 330 10 35

✆ ........................... +40 (0)21 / 330 92 72 / int. 8001

Fax ...................................................  +40 (0)21 / 30 93 67

Declaråm cu deplinå råspundere cå acest produs 
corespunde urmåtoarelor norme µi documente 
normative: EN 50 144 conform prevederilor µi 
directivelor 89/336/EWG, 98/37/EG.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge

Sub rezerva modificårilor

Întreøinere µi curåøare

Protecøia mediului

Service µi asistenøå clienøi

Declaraøie de conformitate
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