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 לקוחות נכבדים,

 

 זו בטוןמלטשת חברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם 
 . BOSCH מתוצרת חברת

 

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת 
 זה.  ממוצרשתוכלו להפיק את מרב התועלת 

 

במידה שתיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, 
ה על פי הפירוט הנמצא בגב אנא פנו למעבדת השירות הקרוב

 החוברת. 

 

 לדיקו בע"מ                                                                 
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 הנחיות בטיחות

 חשמליים  עבודה כלילת ות בטיחות כלליואזהר
 

 קראו את כל התראות הבטיחות  אזהרה 
 . הנחיותהואת כל     

 

אי ציות לאזהרות ולאזהרות עלול לגרום 
 להתחשמלות, שריפה ו/או פציעה חמורה.

שמרו את כל האזהרות וההוראות להתייחסות 
 עתידית.

המונח "כלי חשמלי" באזהרות מתייחס לכלי 
החשמלי )בעל כבל חשמלי( או המופעל על ידי 

 סוללה )אלחוטי( שלכם.
 

 בטיחות סביבת העבודה
 ביבת עבודה נקייה ומוארת שמרו על ס

מקומות לא מסודרים עם תאורה  היטב.
 גרועה מועדים לתאונות.

  אל תפעילו כלים חשמליים באטמוספרה
נפיצה, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק 

כלים חשמליים יוצרים גצים העלולים  דליקים.
 להצית את האבק או האדים.

  הרחיקו ילדים ועומדים מן הצד בעת
הסחות דעת עלולות  לי חשמלי.הפעלת כ

 לגרום לאיבוד שליטה.
 

 בטיחות חשמלית
  תקעי כלים חשמליים חייבים להתאים

לשקעים. לעולם אל תשנו את התקע באופן 
כלשהו. או תשתמשו בתקעי התאמה עם 

תקעים שלא עברו  כלים חשמליים מוארקים.
שינוי ושקעים תואמים יפחיתו את סיכון 

 ההתחשמלות.
 ע גופני עם משטחים מוארקים הימנעו ממג

 כגון צינורות, מקרנים, תנורים ומקררים.
קיים סיכון מוגבר להתחשמלות אם גופכם 

 מוארק.
  אל תחשפו כלים חשמליים לגשם או תנאי

מים החודרים לכלי חשמלי יגבירו  רטיבות.
 התחשמלות.לסיכון האת 

  לעולם אל תשתמשו תגרמו נזק לכבלאל .
ו ניתוק הכלי בכבל לנשיאת, משיכת א

החשמלי מן החשמל. הרחיקו את הכבל 
 מחום, שמן, קצוות חדים וחלקים נעים.

כבלים פגומים או מפותלים מגבירים את סיכון 
 ההתחשמלות.

  בהפעלת כלי חשמלי מחוץ לבית, השתמשו
 בכבל הארכה מתאים לשימוש חיצוני.

שימוש בכבל מתאים מחוץ לבית מפחית את 
 סיכון ההתחשמלות.

 נה יפעלת כלי חשמלי במקום לח האם ה
בלתי נמנעת, השתמשו באספקת חשמל 

מפסק פחת עם הגנת כלי זרם שיורי )
RCD .)מפחית את  מפסק פחתשימוש ב

 סיכון ההתחשמלות.
 

 בטיחות אישית
  היו דרוכים, שימו לב לפעולותיכם

והשתמשו בשכל ישר בהפעלת כלי חשמלי. 
תשתמשו בכלי חשמלי אם אתם עייפים  אל
ו תחת השפעת סמים, אלכוהול או א

רגע של הסחת דעת בעת הפעלת  תרופות.
כלי חשמלי עלול לגרום לפציעה אישית 

 חמורה.
  השתמשו בציוד הגנה אישי. הרכיבו תמיד

ציוד מגן כמו מסכת אבק, נעליים  מגן עיניים.
 ,מונעות החלקה, קסדה או מגני אוזניים

יפחית פציעות  המשתמש בציוד עזר זה
 ת.אישיו

  הימנעו מהתנעה מקרית. ודאו כי המתג
לפני חיבור למקור חשמל ו/או  OFFבעמדת 

 מארז סוללות, הרמת או נשיאת הכלי.
נשיאת כלים חשמליים עם האצבע על המתג 
או הפעלת כלים חשמליים בעלי מתג מועדת 

 לתאונות.
  הסירו מפתחות התאמה או מפתחות ברגים

ים מפתח ברג לפני הפעלת הכלי החשמלי.
שנותר מחובר לחלק מסתובב של כלי חשמלי 

 עלול לגרום לפציעה אישית.
  אל תתמתחו אל הכלי. שמרו על מדרך רגל

כך תהיה לכם שליטה  ואיזון נאותים בכל עת.
טובה יותר על הכלי החשמלי בנסיבות לא 

 צפויות.
 .אל תלבשו ביגוד רופף  התלבשו בהתאם

או תענדו תכשיטים. הרחיקו שיער, ביגוד 
. ביגוד רופף, וכפפות מחלקים נעים

 סתכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפ
 בחלקים נעים.

  אם סופקו מכשירים לחיבור או התקני
פליטת ואגירת אבק, ודאו כי הם מחוברים 

. שימוש באוגר ונעשה בהם שימוש נאות
 אבק עשוי להפחית סיכונים הכרוכים באבק.
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 שימוש וטיפול בכלי חשמלי
 ו כוח על הכלי החשמלי. אל תפעיל

 השתמשו בכלי המתאים ליישום שלכם.
הכלי החשמלי המתאים יבצע את העבודה 

 באופן טוב ובטוח יותר בקצב שנועד לו.
  אל תשתמשו בכלי חשמלי אם המתג אינו

כל כלי חשמלי  מפעיל ומכבה אותו היטב.
שאינו ניתן לשליטה בעזרת המתג הנו מסוכן 

 וחייב תיקון.
 קע ממקור החשמל ו/או את נתקו את הת

מארז הסוללות מן הכלי לפני ביצוע 
התאמות, החלפת אביזרים או אחסון כלים 

אמצעי בטיחות מונעים אלה  חשמליים.
מפחיתים סיכון התנעה מקרית של כלי 

 חשמלי.
  אחסנו כלים חשמליים שאינם פועלים מחוץ

להישג יד של ילדים ואל תניחו לאנשים 
החשמלי או את  שאינם מכירים את הכלי

כלים  ההוראות להפעיל את הכלי החשמלי.
חשמליים הנם מסוכנים בידי משתמשים בלתי 

 מיומנים.
  תחזקו כלים חשמליים. בדקו אי התאמות או

פיתולים של חלקים נעים, שבירת חלקים 
וכל מצב אחר העלול להשפיע על פעולת 

הכלי החשמלי. אם הכלי ניזוק, דאגו 
תאונות רבות נגרמות  .לתיקונו לפני השימוש

 על ידי כלים המתוחזקים באופן גרוע.
  אביזרים .אביזריםשמרו על חדות וניקיון 

מתוחזקים היטב עם קצוות חיתוך חדים 
 מועדים פחות לפיתול וקלים יותר לשליטה.

 השתמשו בכלי החשמלי, באביזרים, 
וכו' בהתאם להוראות אלו, וקחו  בביטים

שימה בחשבון את תנאי העבודה והמ
שימוש בכלי חשמלי לפעולות שונות  לביצוע.

 מאלו שנועד להן עלול לגרום למצב מסוכן.
 

 שירות
  דאגו לשירות הכלי החשמלי שלכם על ידי

איש תיקונים מוסמך תוך שימוש בחלקי 
כך תובטח שמירת בטיחות  חילוף זהים.

 הכלי.
 

 

*חובה לחבוש מגני שמיעה בעת השימוש בכלי 
 .העבודה

 

 

  למלטשת בטוןבטיחות ייחודיות  הוראות
 בודה זה מיועד לתפקד ככלי כלי ע

. קראו את כל אזהרות הבטיחות, להשחזה
ההוראות, האיורים והמפרטים המצורפים 

אם לא תמלאו אחר כל  לכלי עבודה זה.
ההוראות המפורטות לעיל הדבר עשוי להוביל 

 להלם חשמלי, דליקה ו/או פציעה חמורה. 

 ש, שימוש במברשת ברזל, פעולות כגון ליטו
או חיתוך אינן מומלצות לביצוע עם  הברקה

פעולות שעבורן כלי העבודה כלי עבודה זה. 
לא תוכנן עשויות לגרום לסכנה ולהביא 

 לפציעה אישית. 
 באופן  ושלא יועד יםאין להשתמש באביזר

 לשימוש על ידי יצרן הכלי. צומיוחד או הומל
לי העבודה רק מפני שהאביזר ניתן לחיבור לכ

 שלכם, אין זה אומר שהוא מבטיח לכם
 בטיחות בשימוש. 

  דירוג המהירות שעל האביזר חייב להיות
שווה לפחות למהירות המרבית המצויינת 

אביזרי עזר הנעים מהר יותר על המכשיר. 
מאשר דירוג המהירות שלהם יכולים להישבר, 

 . לכל עבר להיפלט מהמכשיר ולעוף

 ת חייבם זריאבי הרכבה בהברגה של
תבריג כישור המלטשת. עבור להתאים ל

חור אביזרים אשר מורכבים על ידי אוגנים, 
העגינה של האביזר חייב להתאים לקוטר 

אביזרי עזר עם חורים של האוגן.  המיקום
שאינם מתאימים לחומרת ההתקנה של כלי 
העבודה ייצאו מאיזון, יירעדו יתר על המידה 

 ה. ועשויים לגרום לאובדן שליט

 שניזוקו. לפני כל  םאין להשתמש באביזרי
שימוש, בדקו את אביזרי העזר דוגמת 

שאין בהם שבבים או  ות שחוקותדיסקי
הגיבוי לסדקים,  רפידותסדקים, בדקו את 

קרעים או שחיקה עודפת, בדקו את מברשת 
שאין בה חוטים רפויים או סדוקים.  התיל

אם כלי העבודה או אביזרי העזר נפלו, 
שלא ניזוקו או התקינו אביזר נילווה  בדקו

אחר שאינו ניזוק. לאחר הבדיקה והתקנת 
אביזר העזר, הרחיקו את עצמכם ועוברי 
אורח ממישור הסיבוב של אביזר העזר 

והפעילו את כלי העבודה במהירות מרבית 
אביזרי עזר  עומס למשך דקה אחת.-ללא

 שניזוקו לרוב יישברו במהלך זמן הבדיקה. 
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 ציוד הגנה אישי. בתלות בשימוש,  הרכיבו
השתמשו במגן פנים, משקפי בטיחות או 
מסיכת בטיחות. בהתאם לצורך, הרכיבו 
מסיכת אבק, מגני אוזניים, כפפות וחלוק 

סדנא המסוגלים לבלום חלקיקים גסים 
ציוד  קטנים או חלקיקי חומר העבודה.

ההגנה לעיניים חייב להיות מסוגל לעצור 
פים המיוצרים על ידי שיירי פסולת מעופ

פעולות שונות. מסיכת האבק או מכשיר 
הנשימה חייבים להיות מסוגלים לסנן 

חלקיקים המיוצרים על ידי הפעולות שלכם. 
חשיפה ממושכת לרעש באינטנסיביות גבוהה 

 יכול לגרום לנזקי אובדן שמיעה. 

 הרחיקו עוברי אורח למרחק בטוח מאזור
עבודה כל אדם הנכנס לאזור ה העבודה.

חתיכות  חייב להרכיב ציוד בטיחות אישי.
עזר שבורים -מחומר העבודה או אביזרי

עשויים לעוף ולגרום לפציעה מחוץ לטווח 
 אזור העבודה המיידי. 

  משטחי אחיזה בהחזיקו את כלי העבודה
בעלי ציפוי מבודד בלבד, בעודכם מבצעים 
את הפעולה בה אביזר העזר החותך עשוי 

טים חסויים או עם כבל לבוא במגע עם חו
אביזר העזר החותך הבא  החשמל שלו עצמו.

במגע עם חוט חשמל "חי" עשוי לגרום 
לחשיפת חלקי המתכת של כלי העבודה 

 לחשמל וכך להמם את המשתמש. 

  מקמו את כבל החשמל הרחק מאביזר העזר
אם אתם מאבדים שליטה על כלי  המסתובב.

העבודה, הכבל עשוי להיחתך או להיתלש 
והיד שלכם או הזרוע עשויות להימשך לתוך 

 אביזר העזר המסתובב. 

  לעולם אל תניחו את כלי העבודה לפני
אביזר  שאביזר העזר הגיע לעצירה מלאה.

העזר המסתובב עשוי להיתפס בפני השטח 
ולמשוך את כל העבודה אל מחוץ להישג 

 שליטתכם. 

  אין להפעיל את כלי העבודה בעת שאתם
מגע בשוגג עם  ד הגוף.נושאים אותו לצ

אביזר העזר המסתובב יכול לגרום לתפיסה 
בבגדים שלכם, וכך למשוך את כלי העבודה 

 לעבר גופכם. 

  נקו בקביעות את פתחי האוויר של כלי
מאוורר המנוע ימשוך אבק לתוך  העבודה.

 של המארז של המכשיר והצטברות עודפת

אבקת מתכת יכולה להביא לסכנה של 
 התחשמלות. 

 ן להפעיל את כלי העבודה ליד חומרים אי
 ניצוצות יכולים להדליק חומרים אלו.  דליקים.

  אין להשתמש באביזרי עזר הדורשים חומרי
השימוש במים או נוזלי צינון  צינון נוזליים.

 אחרים יכול להביא להתחשמלות או הלם. 
 

 הדף ואזהרות הקשורות אליו
  ,הדף הוא תגובה פתאומית לדיסק מסתובב

, מברשת או כל אביזר עזר אחוריותיות כר
אחר שנתפס. היתפסות גורמת לעצירה 

פתאומית של אביזר העזר המסתובב, אשר 
שאינו בשליטה  בתורה גורמת לכלי עבודה

כראוי להילחץ בכוח בכיוון הנגדי לסיבובו של 
 אביזר העזר בנקודת הקישור.

למשל, אם דיסק חספוס נתפס בגוף העבודה, 
ק שנכנס לנקודת התפיסה הקצה של הדיס

יכול לחפור לתוך המשטח של החומר, בכך 
לגרום לדיסק לטפס מעלה או להדוף החוצה. 
הדיסק עשוי לקפוץ קדימה הרחק מהמפעיל, 
תלוי בכיוון תנועת הדיסק בנקודת התפיסה. 

דיסקי חספוס עשויים גם להישבר בתנאים 
 אלו.

ההדף הינו תוצאה של שימוש לקוי בכלי 
/או פעולות או תנאי תפעול לא העבודה ו

נכונים וניתן למנוע אותו על ידי נקיטת משני 
 הזהירות המפורטים לעיל.

  שימרו על אחיזה איתנה של כלי העבודה
והיציבה של גופכם וזרועכם, על מנת 
לאפשר לכם להתנגד לכוחות ההדף. 

השתמשו תמיד בידית העזר, אם ניתן, לשם 
סיבוב בקרה מרבית על ההדף או מומנט 

המפעילים יכולים  בעת הפעלת המכשיר.
לשלוט במומנט הסיבוב או בכוחות ההדף אם 

 ישתמשו במשני הבטיחות המתאימים.

  לעולם אל תניחו את ידכם ליד אביזר
אביזר עשוי להדוף ולעבור מעל ה מסתובב.

 ידכם.

  אין להציב את גופכם באזור בו כלי העבודה
ף ההד ינוע במידה ותתרחש תנועת הדף.

יסחרר את הכלי בכיוון הנגדי לתנוחתו של 
 הדיסק בנקודת התפיסה.

  נקטו בתשומת לב יתרה בעת עבודה על
 פינות, קצוות חדים וכדומה. הימנעו 
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 מקפיצות או היתפסות של אביזר העזר.
פינות, קצוות חדים או קופצים הינם בעלי 
נטייה לתפוס את אביזר העזר המסתובב 

 ו הדף.ולגרום לאובדן שליטה א
  אין לחבר להב שרשרת מסור לחיתוך עץ או

להבים כאלו יוצרים הדף  להב מסור משוננת.
לעיתים קרובות ומביאים לאובדן שליטה על 

 כלי העבודה.
 

הוראות בטיחות נוספות לפעולות השחזה 
 וחיתוך

  השתמשו רק בסוגי דיסקים המומלצים לכלי
העבודה שלכם ובכלי ההגנה הספציפי 

דיסקים שכלי  ק הנבחר.המעוצב לדיס
העבודה אינו מיועד עבורם אינם יכולים 

 להישמר כראוי ולפיכך אינם בטוחים.
 הממוקמות ות ימשטח הליטוש של הדסק

חייב להיות מורכב מתחת למשטח במרכז 
הרכבה לא נכונה של הדיסק  של שפת המגן.

אשר בולט דרך שפת המגן אינה יכולה להיות 
 מוגנת במידה מספקת. 

 חייב להיות מחובר היטב לכלי  המגן
העבודה ולהיות ממוקם כראוי לצורך 

בטיחות מרבית, כך שמידה מינימלית של 
 הדיסק תהיה חשופה בכיוון המשתמש.
המגן עוזר לשמור עליכם מחלקיקי דיסק 

וניצוצות  שבורים ומגע בשוגג עם הדיסק
 .שיכולות להדליק בגדים

  דיסקים חייבים לשמש רק ביישום המומלץ
עבורם. למשל: אין להשחיז בעזרת צידו של 

דיסקי חיתוך גסים מיועדים  דיסק החיתוך.
; כוחות צדדיים המופעלים ילשיוף פריפריאל

על דיסקים כאלו עשויים לגרום להם 
 להתבקע.

 ניזוקו -השתמשו תמיד בדיסקים שלא
שהינם בגודל ובצורה המתאימים לדיסק 

דיסקים מתאימים תומכים  הנבחר שלכם.
יסק ועל ידי כך מפחיתים את האפשרות בד

של שבירת הדיסק. שלוחות של דיסקי חיתוך 
עשויות להיות שונות משלוחות של דיסקי 

 השחזה.
  אין להשתמש בדיסקים שחוקים מכלי

. דיסקים המיועדים לכלי עבודה גדולים יותר
עבודה גדולים יותר אינם מתאימים למהירות 

כן עלולים  הגבוהה יותר של כלי קטן יותר ועל
 להתפרק.

 נוספות עבודהובטיחות הוראות 

 הרכיבו משקפי בטיחות 
  מתאימים כדי לקבוע אם השתמשו בגלאים

קווי שירות מוסתרים באזור העבודה או 
 תלחברת השירות המקומי והתקשר

מגע עם קווי החשמל עלולה  לקבלת סיוע.
קו גז בואש. פגיעה  התחשמלותלגרום 

קו המים ל הריחדלגרום לפיצוץ.  העלול
גורמת נזק לרכוש או עלול לגרום 

 להתחשמלות.
 וכיבוי והגדיר / את מתג הפעלה ושחרר 

, מופרעאותו למצב כבוי כאשר ספק הכוח 
, במקרה של הפסקת חשמל או לדוגמא

. זה מונע כאשר תקע החשמל נמשך
 הפעלה מחדש לא מבוקרת.

  ,השתמשו בשואב כאשר עובדים על אבן
חייב להיות מאושר  אבק. שואב האבק

שימוש בציוד זה  לצורך שאיבת אבק אבן.
 מפחיתה סכנות הקשורות לשאיפת אבק. 

 ם מאוד מתחממיחיתוך והשחיקה דיסקי ה
עד שהם בהם לגעת אין במהלך העבודה, 

 תקררו.י
  כאשר עובדים עם הכלי, אחזו בה תמיד

בחזקה עם שתי ידיכם על מנת שתקבלו 
בודה מונחה כלי הע אחיזה חזקה ובטוחה.

 בטוח יותר כאשר אוחזים בו בשתי ידיים. 
 .חומר עבודה  אבטחו את חומר העבודה

יוחזק  מהדקיםאשר הוצמד במלחציים או 
 ביתר בטיחות מאשר כזה המוחזק ביד.

 .שבבי חומר  שמרו את משטח העבודה נקי
מסוכנים במיוחד. אבק מחומרים המכילים 

 עופרת יכול להתלקח או להתפוצץ. 
 

מלטשת רות בטיחות עבור דיסקות אזה
 יהלום

  השתמשו רק בחיפוי ההרחבה המותאם
של אביזר העבודה שבו נעשה שימוש, 

 מחובר לשואב אבק מתאים. 
 מתאימה לחומר  מלטשת יהלוםבחרו ב

עליו אתם מתכוונים לעבוד. עיינו במידע 
 החומר על האריזה. 

  לפני הרכבה, נקו את ערכת ההידוק, כישור
 כוס היהלום. ואת דיסקת 

  שימו לב למידות דיסקת כוס היהלום. קוטר
 ההרכבה.חור ההרכבה חייב להתאים לעוגן 
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אל תשתמשו במפחיתים או מתאמים. חור 
ההרכבה של דיסקת כוס היהלום לא 

 יתרחב.
  המהירות המקסימלית המותרת של דיסקת

כוס היהלום חייבת להתאים עם המהירות 
 המרבית של כלי העבודה. 

 יעת נזק, הסירו את דיסקת כוס היהלום למנ
 מכלי העבודה לפני הובלתו. 

  כדי להשיג את תוצאות העבודה
המיטביים, הפעילו רק מעט לחץ כאשר 
מלטשים; אל תדחקו, תתקעו, תטלטלו, 

 את הכלי.  תקפיצותזעזעו או 
  עשויות להתחמם  מלטשת יהלוםדיסקות

מאוד תוך כדי עבודה; אל תגעו בהן לפני 
 תקררו היטב. שהן ה

  אל תניחו את כלי העבודה אלא רק לאחר
שדיסקת כוס היהלום נעצרה לחלוטין 

 מתנועה. 
 מקט. השתמשו במפתח שני פינים , 

כדי לשחרר את אום  017 950 607 3
 ההידוק. 

 

 המוצר ומפרטים טכנייםתיאור 
קראו את כל אזהרות הבטיחות 

. אם לא תמלאו אחר וההוראות
ההוראות אתם אזהרות הבטיחות ו

להלם חשמלי, שריפה  לגרוםעשויים 
 ו/או פציעה חמורה.

בעת קריאת הוראות התפעול, פירשו את עמוד 
 האיורים של המכשיר והשאירו אותו פתוח לעיון.

 

 שימוש ייעודי
הסרת קצוות המכשיר מיועד לליטוש יבש, 

( deburringמחוספסים או בולטים ממתכת )
רליים )כגון מלט, והחלקה בעיקר של חומרים מינ

אבן, שיש ומרצפות יציקה / גבס. הוא מתאים גם 
הכלי להסרת חומרי מילוי וכן משטחים מצופים. 

יכול להיות גם בשימוש באופן בלעדי בצירוף עם 
ושואב אבק של קטגוריית אבק  מלטשת יהלום

 . Mמסוג 
 

 מפרט הכלי
המספור של תכונות המוצר מתייחס לאיור 

 רים. המכשיר בעמוד האיו
 OFF/ONהפעלה / כיבוי  מתג .6
 ידית עזר .2
 חיפוי מגן והרחבה .3
 (GBR 15 CAGצווארון שני חלקים ) .4
 (GBR 15 CAGפתיחה ) .5
 (GBR 15 CAGחלקים נעים של המגן ) .1
 (GBR 15 CAGהתקן נעילה ) .7
 חיבור שואב .8
 כפתור נעילת ציר .9

 צינור שואב* .61
 (GBR 15 CAצווארון מברשת ) .66
 ידית )משטח אחיזה מבודד( .62
 ציר המלטשת .63
 Oאוגן חיבור עם טבעת  .64
 *מלטשת יהלום .65
 אום הידוק .61
 *אום הידוק מהיר  .67
 מפתח שני פינים להידוק האום  .68

 

אביזרי העזר המצויירים או מתוארים להלן * 
סקירה  אינם כלולים במשלוח הסטנדרטי.

מלאה של האביזרים ניתן למצוא בתכנית 
 האביזרים.
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 נתונים טכניים
 

 GBR 15 CAG GBR 15 CA בטון מלטשת 
 …G76 0… 3 601 G76 0 601 3  מספר פריט

 0011 0011 וואט דרוג הספק כניסה

 821 821 וואט הספק יציאה

 0011 0011 סל"ד דירוג מהירות

 020 020 מ"מ מלטשת יהלוםקוטר 

 M14 M14  תבריג ציר המלטשת

    הפעלה רכה

    הגנת אתחול

    מפחית זרן התחלה

    בקרה אלקטרונית רציפה

    הגנת עומס יתר

 -   ליטוש קרוב לקצה

 2.6 2.6 ק"ג EPTA-Procedure 01/2003משקל לפי 

   סוג הגנה
. למתחים נמוכים יותר ומודלים המתאימים למדינות V 201/241[ של Uהערכים הנתונים תקפים למתח נומינלי ]

 ינוי.ספציפיות, ערכים אלו נתונים לש

 

 רעידות / מידע רעש
 EN . GBR 15 CAG GBR 15 CA 61740נקבעו בהתאם לתקן ערכי השמע שנמדדו 

 …G76 0… 3 601 G76 0 601 3   דרוג הספק כניסה

 של המוצר הינן: Aבאופן כללי, רמות הרעש מרמה 

 dB(A) 02 02 רמת לחץ רעש

 dB(A) 010 010 רעש עוצמתרמת 

 K dB 0 0אי וודאות 

    חבשו מגני שמיעה!

( נקבעו בהתאם triaxערכי הרעד הכוללים )סכום גורם 
 :EN 61740לתקן 

  

 ah  =8.0 m/s2 m/s2 4.0 0.0ערך פליטת רעידות 

 K>0.0 m/s2 m/s2 0.0 0.0אי ודאות 

 
ערך פליטת הרעידות הנתון בדפי מידע אלו 
נמדד בהתאם למבחנים סטנדרטיים שניתנו 

, וניתן להשתמש בהם EN 61740במסגרת תקן 
על מנת להשוות כלי אחד באחר. ניתן השתמש 

 בהם להערכה ראשונית של רמת החשיפה. 
ערך פליטת הרעידות המוצהר מייצג את 

השימושים העיקריים של המכשיר. יחד עם זאת, 
-אם המכשיר משמש לדברים אחרים עם אביזרי

עזר שונים או שהוא מתוחזק באופן לקוי, פליטת 
עידות עשויה להשתנות. הדבר עשוי להגביר הר

באופן משמעותי את רמת החשיפה במהלך משך 
 עבודה כולל. 

הערכה של רמת החשיפה לרעידות צריכה 
 לקחת בחשבון את הפעמים בהם המכשיר כבוי 

או שהוא דלוק אך אינו פעיל. הדבר עשוי להקטין 
משמעותית את רמת החשיפה לאורך משך 

 עבודה כולל. 
אמצעי שמירת בטיחות נוספים על מנת זהו 

לשמור על מפעל המכשיר מהשפעות הרעידה, 
דוגמת: שמירה על המכשיר ואביזריו, שמירה על 

 ידיים חמות, ארגון תבניות עבודה.
 

 הצהרת תאימות 

אנו מצהירים תחת אחריותנו הבלעדית כי המוצר 
המתואר ב"מידע טכני" תואם לתקנים או מסמכי 

בהתאם לתנאי  EN 61740 התקינה הבאים:
, EC ,2006/42/EC/2004/108הנחיות 

2011/65/EU. 
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 בידי: (EU/2006/42)תיק טכני 
Robert Bosch GmbH, PT/ESC, 

D-70745 Leinfelden-Echterdingen 
 הנק בקרדר' הלמוט הנזלמן                    'דר

 סגן נשיא בכיר      ראש תחום אישור מוצר

 
Robert Bosch GmbH מחלקת כלים ,

 חשמליים
D-70745 Leinfelden-Echterdingen 

00.10.2100 
 

 הרכבה
  לפני ביצוע כל עבודה שהיא על המכשיר

 עצמו, נתקו את התקע החשמלי. 
 

הרכבה / החלפת מלטשת יהלום 
Diamond cup wheels  ראו תרשים(A) 

 כלי ליטוש מאושרים
יהלום המוזכרים בהוראות הפעלה הכל מלטשי 

 לו מתאימים לשימוש.א
בדקו מה גודל הטבעת. קוטר חור החיבור חייב 

להתאים לשפת המכשיר ללא תנועה. אין 
להרחיב את חור החיבור של מקדח יהלום כוס. 

 אין להשתמש במתאמים או אמצעי צמצום.
המהירות המותרת ]סל"ד[ או המהירות ההיקפית 

]מ/שנייה[ של מקדח יהלום הכוס חייבת להיות 
 על פי הערכים המפורטים בטבלה. לפחות

על המהירות ההיקפית המותרת לכן, בדקו מהי 
 תווית מלטשת יהלום הכוס.

 

 
 

 הכנסת מלטשת יהלום כוס
בחרו במלטשת הכוס המתאים לחומר שברצונכם 
לעבד. אנא קראו את המידע על החומר, המופיע 

 על אריזת מלטשת יהלום כוס.
לקים שיש ואת כל הח 63נקו את ציר המלטשת 

 להרכיב.

כך  63לציר המלטשת  64הרכיבו את האוגן 
שצווארון המרכוז תפנה הרחק מכיוון המכשיר. 
יש לחבר את כננת האוגן לחלק השטוח של ציר 

  המלטשת )הגנה מפני סיבוב(.
)רכיב פלסטיק(  Oטבעת 

סביב  64אוגן למוכנסת 
אם טבעת טבעת המרכוז. 

O יש חסרה או פגומה ,
ל מקרה )פריט להחליפה בכ

( לפני 1600210039מספר 
 .64הרכבת האוגן 

 
על האוגן  65הכוס  מלטשת יהלוםהרכיבו את 

 מלטשת. שימו לב שחצי כיוון הסיבוב על 64
הכוס מתאימים לחצי כיוון הסיבוב על כיסוי 

 .3השליפה 
כדי לנעול את ציר  9 לחצו על כפתור נעילת הציר

 המלטשת. 
והדקו אותו  61הבריגו את אום ההצמדה 

 .68באמצעות מפתח ברגים עם שני פינים 
 61שימו לב שטבעת הצווארון של אום ההצמדה 

 פונה הרחק מהמכשיר, כמתואר בתרשים.
  כוס היהלום ולפני  מלטשתלאחר הרכבת

הכוס  לטשתהפעלת המכשיר, ודאו שמ
לנוע בחופשיות.  הכשורה ויכול תמורכב
 תכמתחכהכוס אינו  שמלטשתודאו 

 ת, במכסה המגן או בכל חלק אחר.בדפנו
 

 החלפת מלטשת כוס יהלום 
מלטשת בזמן הובלת המכשיר, יש להסיר את 

 כדי שלא ייגרם לה נזק. 65הכוס 
  .אין לגעת במלטשת הכוס לפני שהתקרר

כוס יהלום נעשים חמים מאוד בזמן  מלטשי
 העבודה.

כדי לנעול את ציר  9 לחצו על כפתור מנעול הציר
 המלטשת.

 לו את כפתור מנעול הציר רק כאשר הפעי
אחרת, המכשיר עלול ציר המלטשת אינו זז. 

 להינזק.
באמצעות מפתח  61שחררו את אום ההצמדה 

ושחררו את בורג  68ברגים של שני פינים 
 .65ההצמדה. הסירו את מלטשת הכוס 

 

 אום להצמדה מהירה 
להחלפה נוחה של כלי המלטשת ללא שימוש 

ו להשתמש באום להצמדה בכלים נוספים, תוכל
 .61 במקום באום הצמדה 67 מהירה
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  תקין  67השתמשו אך ורק באום הצמדה מהירה
 וללא פגמים.

  בזמן ההברגה, שימו לב שהצד המודפס של אום
אינו פונה לדיסק החיתוך;  67ההצמדה המהירה 

   .69על החץ  להצביע על סימן 

נעלו את ציר המלטשת 
 .9עם כפתור נעילת הציר 

להידוק אום ההצמדה 
המהירה, סובבו בחוזקה 
את דסקית היהלום בכיוון 

 השעון.
אום הצמדה מהודק כראוי 

ותקין ניתן לשחרור ידני 
בעת סיבוב הטבעת 

הבולטת נגד כיוון השעון. 
בשום אופן אין להדק אום הצמדה מהירה עם פלייר. 

 .68השתמשו תמיד במפתח ברגים עם שני פינים 
 

 שאיבת אבק
 אבק מחומרים כדוגמת ציפויים המכילים ות שארי

 עלולות, מינרלים ומתכות מסוימים , סוגי עץעופרת
להזיק לבריאותכם. נגיעה או שאיפה של האבק 

יכולה לגרום לתגובות אלרגיות ו/או להוביל 
או  יםלזיהומים במערכת הנשימה של המשתמש

סוגי אבק, לדוגמה אבק של ישנם  של עוברי אורח.
אשור, שנחשבים כמסרטנים, במיוחד  אלון או של

עם תוספים לטיפול בעץ כשהם באים במגע 
)כרומאט, משמרי עץ(. רק מומחים רשאים לעבוד 

 עם חומרים המכילים אסבסט.
לשאיבת אבק ברמה גבוהה, השתמשו במכשיר זה  -

לאבק  GAS 50 MSבשילוב עם שואב אבק 
 מינרלים.

 ודאו שאזור העבודה מאוורר היטב. -
 .P2מנשם הכולל מסנן בדרגה חבוש למומלץ  -

עבודה בנוגע ל ץשימו לב לתקנות הרלוונטיות באר
 .שבכוונתכם לעבד חומריםהעם 

ודאו ששואב האבק מאושר לשאיבת אבק עץ. 
 חברת בוש מספקת שואבי אבק מתאימים.

)אביזר נלווה(  61הכניסו את צינור שואב האבק 
. חברו את צינור 8לתוך חיבור שואב האבק 

לשואב האבק )אביזר נלווה(.  61אב האבק שו
לסקירת חיבור שואב האבק עיינו בסוף החוברת 

 הזאת.
 

 הערות לשימוש במלטשות בטון
אנא קראו הערות אלו כדי להפחית פליטת אבק 

 בזמן העבודה.
 ליטושהשתמשו אך ורק בשילוב של דיסקית  -

יהלום, מלטשת בטון עם מגן מורכב וכיסוי וכן 
 המומלץ על ידי חברת M שואב אבק מסוג

Bosch שילובים אחרים עלולים לגרום .
 לאיסוף אבק בלתי מספק ולהפרדה 

קראו את הוראות ההפעלה של שואב האבק  -
לתחזוקה וניקוי שואב האבק, כולל המסנן. 

רוקנו את מכל איסוף האבק מיד כאשר הוא 
מתמלא. נקו את מסנני שואב האבק באופן 

ננים לגמרי לתוך קבוע ותמיד הכניסו את המס
 שואב האבק.

השתמשו רק בצינורות שואב אבק שנועדו  -
. אין לבצע שינויים Boschלכך על ידי חברת 

בצינור השואב. אם אבנים או פיסות עץ / 
שבבי אבן נשאבים לתוך צינור השואב, 

הפסיקו את העבודה ונקו את צינור השואב 
מיד. מנעו מצינור השואב להתכופף או 

 להתקמט. 
משו במלטשת הבטון רק למטרה השת -

 שלשמה נועדה.
 קראו את הדרישות הכלליות לאתרי בנייה. -
ודאו שאזור העבודה נקי ממכשולים.  -

שאפשר  ולמשימות ליטוש ממושכות, וודא
להזיז את שואב האבק בחופשיות ברגע 

 המתאים.
חבשו מגיני אוזניים, משקפות הגנה, מסכת  -

ו אבק וכפפות כנדרש. כמסכת אבק, השתמש
 2לפחות במסכת חצי לסינון חלקיקים מסוג 

FFP. 
השתמשו בשואב אבק מתאים לניקוי אזור  -

העבודה. מנעו פיזור אבק שהצטבר בזמן 
 הטאטוא.

 

  הפעלה
 תחילת ההפעלה

שימו לב למתח הנכון! המתח של מקור הכוח 
צריך להתאים למתח הרשום על גבי פלטת 

 -השם של המכשיר. מכשירים המסומנים ב
230 V 220 -יכולים לפעול גם ב V. 

 

  וכיבויהפעלה 
מתג דחפו קדימה את את המכשיר,  להפעילכדי 

 .6 ההפעלה / כיבוי
, לחצו על 6 ההפעלה / כיבויאת מתג  לנעולכדי 

כלפי מטה וקדימה עד  6 ההפעלה / כיבוימתג 
 .לנעילה

את המכשיר, שחררו את מתג לסגור כדי 
דחפו  –נעול  אם הוא - או  ,6ההפעלה / כיבוי 

 הפעלה / כיבויקלות את החלק האחורי של מתג 
 .ולאחר מכן שחררו אותו 6
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  בדקו את כלי הליטוש לפני השימוש. יש
להרכיב את כלי הליטוש היטב באופן שיוכלו 

לנוע בחופשיות. בצעו עבודת מבחן למשך 
דקה אחת לפחות ללא עומס. אין להשתמש 

 בכלי ליטוש פגומים, רוטטים או לא
כלי ליטוש פגומים עלולים ממורכזים. 

 להתפוצץ ולגרום לפציעה.
כדי לחסוך באנרגיה, הפעילו את כלי העבודה רק 

 כאשר אתם צריכים לעבוד אתו. 
 

 הגנה בעת הפעלה מחדש
אפשרות ההגנה מפני הפעלה מחדש מונעת 

הפעלה לא מבוקרת של המכשיר לאחר הפרעה 
 באספקת החשמל.

הפעלה / ו על מתג , לחצלהפעיל מחדשכדי 
 והפעילו את המכשיר מחדש. OFFלמצב  6 כיבוי

בדקו בקביעות אם אפשרות ההגנה שימו לב: 
מפני הפעלה מחדש פועלת, באמצעות שליפת 
כבל החשמל בזמן הפעלה וחיבורו שוב לאחר 

 מכן.
 

 הפחתת זרם הפעלה
מפחית זרם ההפעלה האלקטרוני מגביל את 

ר ומאפשר צריכת החשמל בעת הפעלת המכשי
 אמפר. 00הפעלה מנתיך 

 

 בקרה אלקטרונית מתמשכת
בקרה אלקטרונית מתמשכת שומרת על מהירות 

עומס או ללא עומס, -קבועה במצב של תת
  ושומרת על רמת ביצועים אחידה.

 

 הגנה מפני עומס יתר
בזמן עומס יתר, המנוע יפסיק לפעול. הפחיתו 
 את העומס על המכשיר מיד והניחו לו להתקרר

שניות במהירות הגבוהה ביותר  01 -למשך כ
 ללא עומס.

 

( )ראו GBR 15 CAGליטוש קרוב לקצה )
 (Bאיור 

לצורך ליטוש קרוב לקצה, הסיטו את התקן 
( וסובבו את החלק הנע של קדימה ) 7הנעילה 

 7(. נעלו את התקן הנעילה לצדדים ) 1המגן 
( .) 
 

 עצות לעבודה
 ת משטח השתמשו במהדקים כדי לייצב א

העבודה או החומר המעובד אם משקלו אינו 
 מאפשר לו להישאר יציב וקבוע במקומו.

  אין לאמץ את המכשיר במידה מופרזת עד
 שיגיע לעצירה.

  .אין לגעת במלטשי הכוס לפני שהתקררו
  מקדחי כוס יהלום מתחממים מאוד בזמן העבודה.

הניחו את המכשיר על משטח העבודה רק לאחר 
 שהופעל.

זו את המכשיר בתנועה סיבובית או לחלופין הזי
לאורך ולרוחב המשטח, תוך הפעלת לחץ מתון. 

להסרת ציפויים, אפשר להזיז את המכשיר 
בזווית קטנה אל משטח העבודה בלי להפחית 

 את פליטת האבק.
 

 תחזוקה ושירות
  תחזוקה וניקיון

  לפני כל פעולת תחזוקה במכשיר עצמו, נתקו
 את המכשיר מהחשמל.

  לעבודה בטוחה, תמיד שמרו על המכשיר ועל
 חריצי האוורור שלו נקיים.

  במצבים קיצוניים, תמיד השתמשו בשאיבת אבק
ככל האפשר. נקו את חריצי האוורור לעתים 

בעת עבודה עם קרובות והתקינו מפסק פחת. 

מתכות, אבק מוליך עשוי להצטבר בחלק הפנימי 
ולל של של המכשיר. הדבר עלול לפגוע בבידוד הכ

 המכשיר.
ניתנת להשחזה חוזרת  65מלטשת יהלום קהה 

באמצעות השחזה קצרה של חומרים שוחקים )כגון 
לבני חול וסיד(. אנא הקפידו לאחסן ולטפל באביזרים 

 בתשומת לב.
אם המכשיר אינו עובד כראוי למרות ההקפדה 

שננקטה בעת תהליכי הייצור והבדיקות שלו, תיקונו 
מכירה -ק במוקד שירות שלאחרחייב להתבצע אך ור
 .Boschשל כלי עבודה של 

בכל ההתכתבויות והזמנות חלקי החילוף, אנא 
 01 -הקפידו תמיד לציין את מספר הפריט בן ה

 ספרות המצוין על לוחית התיוג של המכשיר. 
 

 החלפת צווארון המברשת 
(brush collar) 

להוצאת אבק מיטבית, החליפו ראשי מברשת 
 מן.בז 8בלויים 

GBR 15 CA:  בעזרת מברג, שחררו בזהירות
בפתח החיבור בין  66את ראש המברשת 

המורכב. השתמשו  65המברשת למקדח הכוס 
 במקדח הכוס כמנוף בעת ההברגה החוצה.

לחיבור  66דחפו בזהירות ראש מברשת חדש 
המברשת, עד לעצירה. בעת הכנסת ראש 

המברשת החדש, הקפידו שקצוות ראש 
 המברשת.  ממוליכיייכנסו לאחת המברשת לא 
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GBR 15 CAG:  ( בעזרת מברגלחצו )למשל
של המגן. תוכלו להסיר את  5לתוך שני הפתחים 

מהחלק  4שני החלקים של צווארון המברשת 
 התחתון של הכלי. 

את שני החלקים החדשים של דחפו בזהירות 
לתוך המעצור במוליך  4צווארון המברשת 

את צווארון המברשת המברשת. כאשר מכניסים 
קפידו שקצוות ראש המברשת לא החדשה, ה

 המברשת.  ממוליכיייכנסו לאחת 
 

 שירות לאחר מכירה וסיוע ללקוחות
צוות השירות לאחר מכירה שלנו יענה לכל 

שאלותיכם בנוגע לתחזוקה ולתיקון המוצרים 
שברשותכם או לחלפים. תצוגות מפורטות ומידע 

ר לגבי חלפים ניתן למצוא באת
www.ledico.com. 

 
יועצי שירות הלקוחות שלנו יענו לשאלותיכם 
בנוגע למקום הרכישה הטוב ביותר, לשימוש 

 ולהתאמות של מוצרי ואבזרי בוש.

בכל ההתכתבויות והזמנות חלקי החילוף, 
בבקשה הקפידו לכלול תמיד את מספר הפריט 

צוין על לוחית התיוג של ספרות המ 01 -בן ה
 המכשיר. 

 

 השלכה
, האביזרים והאריזה  לצורך הכלייש למיין את 

 מחזור ידידותי לסביבה.
 

 בלבד: ECלמדינות 
 אל תשליכו את המכשירים     
 בפסולת הביתית!  
בהתאם להנחיות האירופאיות                

2002/96/EC  לפסולת של מוצרי חשמל
ה בזכויות הלאומיות, יש ואלקטרוניקה ויישומ

לאסוף מכשירים חשמליים שאינם בשימוש 
 בנפרד, ולהשליך אותם באופן ידידותי לסביבה.

  

 הוראות בטיחות כלליות למשחזות ומלטשות זווית 
  המהירות הנקובה של אופן )דיסק( ההשחזה חייבת להיות שווה או גדולה מהמהירות

 המקסימלית המצויינת על הכלי. 

 מש באופני השחזה או ליטוש פגומים. יש לבדוק את אופן )דיסק ההשחזה( או הליטוש אין להשת
 לפני כל שימוש ולוודא שאין בו שברים או סדקים. 

  .יש להקפיד שידית העזר )ידית הצד( מותקנת על גבי הכלי בעת השימוש 

 ה. השתמש רק באופני השחזה או ליטוש ובמגיני דיסק המומלצים על ידי היצרן לכלי ז 

  מגן הדיסק חייב להיות מחובר בביטחה למשחזת וממוקם כך, שחלק מינימלי של הדיסק יהיה
 חשוף כלפי המשתמש. 

  .אין להשתמש באופני השחזה שנשחקו ממשחזות גדולות יותר 
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 תוספת להוראות בטיחות
 

 יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מגן 
 אמפר. 1.10 -דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מלזרם 

 יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש 
 .הביקורת שלולחצן באמצעות לחיצה על 
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