
  
 
 

 

 

 הוראות הפעלה
  רוטטת מלטשת

GSS-280AE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 אזהרה:

 

יש לאחוז בכלי העבודה במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע         
פעולה שבה אביזר החיתוך / קידוח עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל 

   ההזנה של הכלי עצמו.

מוליכים "חיים" עלול להפוך את חלקי המתכת  אביזר חיתוך / קידוח שבא במגע עם 
 החשופים של הכלי ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.

 

 

 תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו 
המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן אמפר0 יש לבדוק את תקינות  0.0. -גדול מ

לאפשר גישה נוחה    ישהמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים במתקן0הביקורת שלו0 מותר 
 לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל

 לקוחות נכבדים,

 

 כלי עבודה חשמלי זה חברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם 
 . BOSCH מתוצרת חברת

 

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

 

במידה שתיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא פנו 
 השירות הקרובה על פי הפירוט הנמצא בגב החוברת.  למעבדת

 

 לדיקו בע"מ                                                                    



  

 לקוחות נכבדים,

 

 זה  כלי עבודה חשמליחברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם 
 . BOSCH מתוצרת חברת

 

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

 

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

 החוברת. 

 

 לדיקו בע"מ                                                                    



 



 



 אזהרות בטיחות כלליות לכלי עבודה
 

קראו את כל אזהרות  -אזהרה  
אם לא תמלאו  ואת כל ההוראות0הבטיחות 

אחר האזהרות וההוראות שלעיל אתם עלולים 
 להביא להתחשמלות, דליקה ו/או פציעה חמורה. 

 

שמרו על האזהרות וההוראות להתייחסות 
 עתידית0 

 

המונח "כלי עבודה" באזהרות אלו מתייחס לכלי 
העבודה המופעל בחשמל )על ידי כבל( או לכלי 

 חוטי(. -)אלעבודה מופעל בסוללה 
 

 בטיחות סביבת העבודה
 0שמרו על אזור העבודה נקי ומואר היטב 

אזורים מבולגנים או חשוכים מזמינים 
 תאונות. 

  אין להפעיל את כלי העבודה באווירות בהן
קימת סכנת פיצוץ, למשל בנוכחות נוזלים 

כלי עבודה יוצרים או גזים דליקים או אבק0 
את האבק  ניצוצות אשר עלולים להדליק באש

 או האדים. 
  הרחיקו ילדים ועוברי אורח בעת העבודה

הסחות דעת יכולות לגרום עם כלי העבודה0 
 לכם לאובדן שליטה. 

 

 בטיחות בחשמל
  0תקע כלי העבודה חייב להתאים לשקע

לעולם אל תשנו את התקע באופן כלשהו0 
אין להשתמש בתקעים מתאמים בכלי 

שקעים תקעים שלא שונו ו עבודה מוארקים0
המתאימים להם יפחיתו את הסיכון בהלם 

 חשמלי. 
  ,הימנעו ממגע גופני עם משטחים מוארקים

 דוגמת צינורות, רדיאטורים או מקררים0
ישנה עלייה בסיכון להלם חשמלי אם הגוף 

 שלכם מוארק. 
  אין לחשוף את כלי העבודה לגשם או תנאי

מים שנכנסים לכלי העבודה יגבירו  רטיבות0
 ן להלם חשמלי. את הסיכו

  אין להשחית את כבל החשמל0 לעולם אל
תשתמשו בכבל לנשיאת המכשיר, משיכתו 
או ניתוק המכשיר משקע החשמל0 הרחיקו 

את הכבל ממקורות חום, שמן, קצוות חדים 
כבלים שניזוקו או כבלים  וחלקים נעים0

 סבוכים מגבירים את הסיכון להלם חשמלי.
 תמשו בעת תפעול כלי עבודה בחוץ, הש

 בכבל מאריך המתאים לשימוש בחוץ0

השימוש בכבל מתאים לשימוש בחוץ מפחית 
 את הסיכון להלם חשמלי. 

  אם הפעלת כלי העבודה בסביבה לחה
הינה בלתי נמנעת, השתמשו במכשיר 

השימוש  ( כציוד הגנהRCD0עודפי מתח )
 מפחית את הסיכון להלם חשמלי.  RCF -ב

 

 בטיחות אישית
 ל ערנות, שימו לב מה הקפידו לשמור ע

אתם עושים והיעזרו בהגיון בריא בעת 
תפעול כלי עבודה0 אין להשתמש בכלי 

העבודה כשאתם עייפים או תחת השפעת 
רגע אחד של  סמים, אלכוהול או תרופות0

חוסר תשומת לב בעת הפעלת כלי עבודה 
 עשוי להסתיים בפציעה אישית חמורה. 

 ציוד  השתמשו בציוד מגן אישי0 תמיד חבשו
ציוד מגן דוגמת מסיכת אבק,  מגן לעיניים0

נעלי בטיחות מונעות החלקה, כובע בטיחות 
או מגני אוזניים המשמשים בתנאים 

 המתאימים יפחיתו את הפציעות האישיות. 
 הפעלה לא מכוונת0 וודאו כי  יש למנוע

( לפני חיבור offהמתג נמצא במצב כבוי )
למקור החשמל ו/או אריזת הסוללות, 

נשיאת כלי עבודה  רמת או נשיאת המכשיר0ה
כשאצבעכם על המתג או חיבור כלי עבודה 

למקור מתח כאשר המתג שלהם במצב הפעלה 
(on.הינה הזמנה לתאונה המבקשת להתרחש )  
  הסירו כל מפתחות או ברגי כיוונון לפני

מפתח או מברג שתפעילו את כלי העבודה0 
שנותרו מחוברים לגוף המסתובב של כלי 

  העבודה יכולים להביא לפציעה אישית.
  אל כלי העבודה0 עם גופכם אל תימתחו

הקפידו על מדרך רגל ויציבות במהלך 
מבטיח שליטה טובה יותר  הדבר העבודה0

 בכלי העבודה בתנאים בלתי צפויים. 
  התלבשו בהתאם0 אין ללבוש בדים רפויים

או תכשיטים0 הקפידו ששיערכם, בגדיכם 
בדים ו מהחלקים הנעים0 וכפפותיכם יורחק

רפויים, תכשיטים או שיער ארוך ומשוחרר 
 יכולים להיתפס בחלקים הנעים. 

  אם מצורפים מכשירים לחיבור מפנה אבק
ומתקני איסוף, וודאו כי הללו מחוברים 

השימוש במפנה ומשמשים אתכם כראוי0 
 האבק יכול להפחית סכנות הקשורות באבק.

שימוש חובה לחבוש מגני שמיעה בעת ה
 בכלי העבודה0

 

 



 

 שימוש וטיפול בכלי חשמלי
  0אל תפעילו כוח על הכלי החשמלי

 השתמשו בכלי המתאים ליישום שלכם0
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 היטב0
לשליטה בעזרת המתג הנו מסוכן  שאינו ניתן

 וחייב תיקון.
  נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את

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

אמצעי בטיחות מונעים אלה  חשמליים0
מפחיתים סיכון התנעה מקרית של כלי 

 חשמלי.
  אחסנו כלים חשמליים שאינם פועלים מחוץ

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

כלים  ההוראות להפעיל את הכלי החשמלי0
חשמליים הנם מסוכנים בידי משתמשים 

 בלתי מיומנים.
  תחזקו כלים חשמליים0 בדקו אי התאמות

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

הכלי החשמלי0 אם הכלי ניזוק, דאגו 
תאונות רבות  לתיקונו לפני השימוש0

 נגרמות על ידי כלים המתוחזקים באופן גרוע.
  אביזרים 0אביזריםשמרו על חדות וניקיון 

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

 השתמשו בכלי החשמלי, באביזרים, 
ו' בהתאם להוראות אלו, וקחו וכ בביטים

בחשבון את תנאי העבודה והמשימה 
שימוש בכלי חשמלי לפעולות שונות  לביצוע0

 מאלו שנועד להן עלול לגרום למצב מסוכן.
 

 שירות
  הביאו את כלי העבודה שלכם לקבלת שירות

אך ורק  מעבדה מוסמכת המשתמשתעל ידי 
הדבר יבטיח  בחלקי חילוף זהים למקוריים0

 .על בטיחותו של כלי העבודה שמירה
 
 
 
 

 

 אזהרות בטיחות למלטשת 

 0השתמשו בכלי העבודה רק לליטוש יבש 
חדירה של מים לתוך כלי העבודה תגביר את 

 .סכנת ההתחשמלות
  זהירות, סכנת התלקחות! הימנעו מגרימת

התחממות לחפצים שאתם מלטשים כמו 
גם המלטש עצמו0 רוקנו תמיד את מיכל 

ו הפסקה בעבודה0 האבק לפני שתעש
בתנאים לא נוחים, למשל כאשר נפלטים 
ניצוצות ממתכות שאותן אתם מלטשים, 

נסורת, חומר ליטוש מצטברת במיכל איסוף 
האבק, מסנן מיקרו או שקית נייר )או בתוך 

שקית המסנן או מסנן של שואב אבק( יכולים 
להתלקח מעצמם. במיוחד כאשר תערובת 

או חומרים עם שאריות לכה, פוליאורתן 
כימיים אחרים וכאשר שיירי נסורת הליטוש 

 חמים לאחר זמן עבודה ארוך.
  כאשר עובדים עם כלי העבודה, אחזו אותו

היטב תמיד בשתי ידיים והקפידו לעמוד 
כלי העבודה נשלט טוב יותר  עמידה יציבה0

 עם שתי הידיים. 
 עבודה  חומר העבודה0 חומראת  אבטחו

בטוח יותר  בהבכליאו  במלחצייםהמוחזק 
 אחיזה ידנית.מאשר ב

 

 תיאור המוצר ומפרט
קראו את כל הנחיות הבטיחות 

אי יישום של האזהרות וההוראות0 
וההוראות עלול לגרום לקצר 

 חשמלי, שריפה ו/או פציעה חמורה.
 

בעת קריאת הנחיות ההפעלה פרשו את עמודי 
 האיורים של המכונה והשאירו אותם פרושים.

 

 מכשירבשימוש ייעוד ה
פלסטיק, כלי העבודה מיועד לליטוש  יבש של עץ, 

 . ם מצופיםמשטחי
 

 מאפייני המוצר

המספור של מאפייני המוצר מתייחס לאיורים 
 של המכונה בעמוד הגראפי.

 ידית עזר )משטח אחיזה מבודד(* 1
 בורג עבור ידית עזר* 2
 מהירות רטיטהלבחירה מראש של   גלגלת 0

(GSS 230 AE / GSS 280 AE) 
 ON/OFF הפעלה / כיבוי תגמ 4



 הפעלה / כיבוי מתגכפתור נעילה ל 5
ON/OFF 

 )מערכת מיקרו פילטר(* מיכל אבק 6
 מפתח אלן 7
 ליטוש מהדק נייר 8
 פלטת ליטוש 9

 מסגרת הידוק .1
 ידית )משטח אחיזה מבודד( 11
 מחזיק למיכל אבק* 12
 פלסטיק מגלש 10
 יציאת שאיבה 14
 למיכל אבק*תפסן  15
 *גוף מסנן )מערכת מיקרו פילטר( 16

 *שאיבהמתאם  17
 *צינור שאיבה 18
 *ליטושנייר  19
 כלי ניקוב* .2
 בורג לפלטת ליטוש 21
 , מורחבת*הפלטת ליטוש, דק 22
 פלטת ליטוש, מורחבת* 20
 בורג עבור פלטת ליטוש מורחבת* 24
 משולש* ליטושגיליון  25
 משולשת, מורחבת* ליטוש תפלט 26

* האביזרים המשורטטים או המתוארים אינם 
י0 סקירה מלאה של נכללים במשלוח סטנדרט

 מצוא בתוכנית האביזרים שלנוהאביזרים ניתן ל

 נתונים טכניים 
 GSS… 230A 230AE 230AE 280A 280AE 280AE מלטשת רוטטת

 ..6 293 ..7 293 ..0 293 ..6 292 ..7 292 ..0 292 … 601 0 מספר פריט

מיכל אבק כלול במארז 
 המשלוח

 - -  - -  

בחירה מראש של 
 מהירות רטיטה

 -   -   

 003 003 003 033 033 033 וואט דירוג הספק כניסה

 מהירות ללא עומס
 00333 סל"ד

0033 – 
00333 

0033 – 
00333 

00333 
0033 – 

00333 
0033 – 

00333 

ללא  רטיטהמהירות 
 עומס

 00333 ל"דפ
00333 – 

00333 
00333 – 

00333 
00333 

00333 – 
00333 

00333 – 
00333 

 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 מ"מ קוטר אורביטלי

        ליטוש מידת נייר
הצמדה באמצעות  -

 גב צמדן )סקוטצ'(
 x 185 93 x 185 93 x 185 115 x 230 115 x 230 115 x 230 93 מ"מ

הצמדה באמצעות  -
 הידוק

 x 230 93 x 230 93 x 230 115 x 280 115 x 280 115 x 280 93 מ"מ

 x 182 92 x 182 92 x 182 114 x 226 114 x 226 114 x 226 92 מ"מ מידות פלטת ליטוש

משקל לפי פרוטוקול 
EPTA ,01:2014 

 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 ק"ג

        רמת הגנה
וולט. למתחים ודגמים שונים עבור מדינות ספציפיות,  003[ של Uהערכים המצוינים תקפים עבור מתח נומינלי ]

 להשתנות.  הערכים עשויים להיות
 

 מידע על רעש / רעידות
 . EN 23720ערכי פליטת רעש מדודים שנקבעו בהתאם לתקן 

 K  =0אי ודאות (. Aדציבל ) 72של המוצר הם: רמת לחץ צליל  Aמפלסי רעש אופייניים משוקללי 
 דציבל.

 (. Aדציבל ) 03רמת הרעש בעת עבודה יכולה לעלות עד 
 השתמשו במגני שמיעה!

  ינהשנקבעו בהתאם לתק Kכיווני( ואי ודאות -סכום וקטור תלת) ahערכי רעידות כוללים 
23720 EN : 

ah  =2.0 מ'/שנייה
0

מ'/שנייה K  =0.0, אי ודאות 
0

 
 



 

 23720מפלס פליטת הרעידות הניתן בדף מידע זה נמדד בהתאם לבדיקה התקנית הניתנת בתקן 
EN .וניתן להשתמש בו להשוואת כלי אחד למשנהו 

 רכת חשיפה ראשונית.ניתן להשתמש בו להע
עוצמת פליטת הרעידות המוצהר מייצג את היישום העיקרי של הכלי. עם זאת, אם נעשה בכלי 

שימוש ליישומים שונים, עם אביזרים שונים או אם התחזוקה לקויה, פליטת הרעידות עשויה 
 לת.להשתנות. עובדה זו עלולה להעלות באופן ניכר את רמת החשיפה לאורך תקופת עבודה כול

מופעל אך  הערכת רמת חשיפה לרעידות חייבת להביא בחשבון גם את הזמנים בהם הכלי כבוי או
אינו מבצע עבודה בפועל. זמנים אלה עשויים להפחית באופן ניכר את הרמה לאורך תקופת עבודה 

 כוללת.
רעידות כגון: תחזוקת הכלי  השפעתאנא שימרו על אמצעי הבטיחות הבאים על מנת להגן מפני 

 והאביזרים, שמירת חום הידיים, ארגון תוואי עבודה.
 

 הצהרת תאימות 
אנו מצהירים תחת אחריותנו הבלעדית כי המוצר המתואר תחת "מידע טכני" תואם לתקנים או 

, EU/2011/65 בהתאם לפרסומי התקנות EN 60745 ,EN 50581 למסמכי התקינה הבאים:
2014/30/EU ,2006/42/EC. 
 ( נמצא ב:EC/2006/42התיק הטכני )

Robert Bosch GmbH, PT/ESC, 
D-70745 Leinfelden-Echterdingen 

 הלמוט היינזלמן
ראש מחלקת תיעוד 

 מוצר
PT/ETM9 

 
 

 הנק בקר
 סגן נשיא

 מחלקת הנדסה
 

Robert Bosch GmbH.מחלקת כלי עבודה , 
D-70764 Leinfelden-Echterdingen 

Leinfelden ,30.30.0307 

 

 הרכבה
  נתקו את כבל החשמל0כלי העבודה עצמולפני ביצוע עבודה כלשהי על , 

 

 פליטת אבק / שבבים
  אבק מחומרים כגון ציפויים המכילים עופרת, סוגי עץ מסוימים, מינרלים ומתכות עלול להזיק

ו להוביל לדלקות מגע או שאיפה של סוגי אבק אלה עלולים לגרום לתגובות אלרגיות ו/א לבריאות0
 בדרכי הנשימה אצל המשתמש או עומדים מן הצד.

סוגי אבק מסוימים כגון אבק עצי אלון או אשור נחשבים כמסרטנים, במיוחד בשילוב עם תוספי 
  טיפול בעץ )כרומט, חומר שימור עץ(. עם חומרים המכילים אזבסט יעבדו רק מומחים לכך.

 מתאימה לחומר.עד כמה שניתן, השתמשו במערכת שאיבה ה -
 ספקו אוורור טוב לאזור העבודה. -
 .0Pמומלץ לחבוש מסנן נשימה מסוג  -

 הקפידו על התקנות המקומיות המתאימות התקפות בארצכם בנוגע לעבודה עם חומרים. 
  0אבק עלול להידלק בקלות.מנעו הצטברות אבק באזור העבודה 

 

 
 
 



 אבק  מיכלשאיבת אבק משולבת עם 
 (4A - 1A)ראו איורים 

אל תוך  6. הניחו את מיכל האבק 10, משכו החוצה את מגלש הפלסטיק 6לפני הרכבת מיכל האבק 
משתלב בתוך  10ואפשרו להם להשתלב יחדיו. וודאו שמגלש הפלסטיק  14יציאת ההרחבה 

 . 12המחזיק 
ק האב מיכלמשכו את (. בצידו של מיכל האבק ) 00ההצמדה  לחצו על תפסן, 6האבק  מיכללריקון 

 .() כלפי מטה
, מומלץ לשחרר את האבק מגוף המסנן בטפיחה עדינה של גוף המסנן 6האבק  מיכללפני פתיחת 

 כנגד תמיכה חזקה )כמודגם באיור(.
כלפי מעלה ורוקנו את  16, קפלו את גוף המסנן באמצעות שקע האחיזה 6האבק  במיכלאחזו היטב 

 מברשת רכה.עם  16 האבק. נקו את הלוחות הדקים של גוף המסנן מיכל
 

 (Bשאיבת אבק חיצונית )ראו איור 
וודאו שבריחי הנעילה של מתאם השאיבה . 14 פתח היציאהעל  17מתאם שאיבת האבק הסיטו את 

 משתלבים. 
 מ"מ.  01יכול לקבל כל צינור שאיבה בקוטר של  17מתאם שאיבת האבק 

האחורי ומשכו את המתאם , לחצו על בריחי הנעילה בחלקם 17להסרת מתאם שאיבת האבק 
 החוצה. 

 שואב אבק חייב להיות מתאים לחומר עמו עובדים.
 בעת שאיבת אבק יבש, שהינו פוגעני במיוחד לבריאות או מסרטן, השתמשו בשואב אבק מיוחד.

 

 ליטוש  ניירהחלפת 
)למשל בעזרת  9הליטוש  , הסירו את כל האבק והפסולת מפלטתליטוש חדש ניירבעת חיבור 

 ת(.מברש
נייר הליטוש יתאימו על מנת להבטיח שאיבת אבק מיטבית, הקפידו על כך שהחורים המנוקבים ב

 הליטוש. לחורים בפלטת
 

 '( עם צמדן וולקרו )סקוץ ליטושגיליונות 
 (C)ראו איור 

 בהדבקת סקוץ'. ליטושה ניירותבתמיכת סקוץ' להידוק מהיר וקל של  תמצויד 9הליטוש  פלטת
מכל פסולת על ידי טפיחת  9 הליטוש נייר, שחררו את תמיכת הסקוץ' של 19 ליטוש ניירלפני חיבור 

 על הלוח על מנת לאפשר הדבקה מיטבית.
. כעת פרשו את 9הליטוש  לאורך קצה אחד של פלטת א מישוריוכאשר ה 19 הליטוש ניירמקמו את 

 חוזקה.בהליטוש ולחצו  פלטתהליטוש על  נייר
 .9הליטוש  פלטתזו באחד הקצוות ומשכו אותה מ, אח19 הליטוש ניירלהסרת 

 

 '( ץללא צמדן וולקרו )סקו ליטושגיליונות 
 (D)ראו איור 

 . 8הליטוש  ניירהרימו קלות ושחררו את מהדק 
 עצור והדקו את ניירעד למ .1מסגרת ההידוק האחורית הפתוחה הוליכו את נייר הליטוש מתחת ל

 . 8הליטוש  ירעל ידי הכנסה מחדש של מהדק ניהליטוש 
הליטוש  ש. הוליכו את הקצה האחר של ניירבחוזקה מסביב לפלטת הליטו 19הליטוש  קפלו את נייר

על ידי הכנסה מחדש של הליטוש  ניירוהדקו את  .1מתחת למסגרת ההידוק הקדמית הפתוחה  19
 . 8הליטוש  מהדק נייר

לשימוש עם שואב , .2 הניקובם אביזר ע ניקובגיליונות ליטוש ללא חורים, למשל מגלילים, ניתנים ל
 (. Eהליטוש המורכב אל תוך אביזר הניקוב )ראו איור  , לחצו את הכלי יחד עם נייראבק. לשם כך

 הליטוש. מפלטתהחוצה משכו אותה ו 8הליטוש  שחררו את מהדק נייר, 19 הליטוש ניירלהסרת 

 
 



 

 ליטוש ניירבחירת 
 עבורכם: יםזמינ יםשונ שוטיל ניירותסרת החומר הדרוש, מותנה בסוג החומר עליו תעבדו ובקצב ה

 
 

 גודל גרעין 

 
 לעבודה על כל חומרי עץ0

 40 - 400 

 23, 23 גס .קורות ולוחות גסים, בלתי מהוקצעים ללליטוש גס יותר, למש
 03, 033, 003 בינוני .לליטוש פני שטח ויישור חריגות קטנות

 003, 233, 003, 023 עדין .לגימור וליטוש עדין של עצים קשים

 
 יל או צבע יסוד או מילוי0 יצביעה / ציפויי אמלעבודה על 

 40 - 320 

 23, 23 גס להסרת צבע
 03, 033, 003 בינוני לליטוש צבע יסוד

 003, 003, 023 עדין לליטוש סופי של צבע יסוד לפני ציפוי
 

 (Fהחלפת פלטת הליטוש )ראו איור 
 , אם יש צורך. 9טת הליטוש ניתן להחליף את פל

 9הצמידו את פלטת הליטוש . 9והסירו את פלטת הליטוש  21שחררו לגמרי את ששת הברגים 
 והדקו שוב את הברגים. החדשה 

 

 פלטות ליטוש מיוחדות 
 בפלטות ליטוש מיוחדות, אשר זמינות כאביזרים.  1ת הליטוש המסופקת ף את פלטלהחלי ניתן

 וצמדת באותו האופן כמו הפלטה שסופקה עם כלי העבודה. פלטת הליטוש המיוחדת מ
 הצמידו והסירו את גיליונות הליטוש המתאימים באותו האופן כמו עם גיליונות הליטוש המקוריים. 

 

 , מלבנית, דקהמורחבתפלטת ליטוש 
(GSS 230 A / GSS 230 AE ראו איור( )G) 

ליטוש במיקומים קשים להגעה  מאפשרת 22, מלבנית, דקה מורחבתשימוש בפלטת ליטוש 
 ובמרחבים צרים, למשל על מסילות חלונות ודלתות, חריצים ומאחורי רדיאטורים או צינורות מים. 

 . 24, השתמשו בברגים התאימים 22, מלבנית, דקה המורחבתכדי לחבר את פלטת הליטוש 
 מורחבת, משולשתפלטת ליטוש 

(GSS 230 A / GSS 230 AE ראו איור( )H) 
 מאפשרת ליטוש בקצוות ובפינות.  26מוש בפלטת ליטוש מורחבת, משולשת שי

  

 גימור )ללא גב צמדן וולקרו(פלטת ליטוש 
(GSS 230 AE / GSS 280 AE ) 

 (D)ראו איור 
בעת הפעלה בעיקר עם גיליונות ליטוש רגילים ללא גב צמדן וולקרו, מומלץ להשתמש בפלטת ליטוש 

בגלל משטח פלטת הליטוש החלקה שלו, מושגות תוצאות מיטביות, גימור ללא גב צמדן וולקרו. 
 במיוחד לליטוש גימור )פיניש(. 

 

 ידית עזר
מאפשרת טיפול נוח והפצה אופטימאלית של כוח על כלי העבודה, במיוחד במקומות  1ידית העזר 

 קשים להסרה. 
 הכלי.  לגוף 2עם בורג  1העזר ידית הדקו את 

 

 
 



 הפעלה
  אשר חייב להיות תואם למתח  מקור זרם החשמלנכון! המתח של הקפידו על מתח רשת

יכולים להיות  V .20מפורט על תווית השם של כלי העבודה0 כלי עבודה המסומנים עם 
 וולט0 .22מופעלים גם עם מתח של 

 

 Offוכיבוי  Onהפעלה 
 ליו. והמשיכו ללחוץ עכלפי מטה  ON/OFF 4 ההפעלה / כיבוי , דחפו את מתגהמלטשת להפעלת
 . 5, לחצו על כפתור הנעילה ON/OFF 4 ההפעלה / כיבוי מתגלנעילת 

הוא נעול עם כפתור הנעילה או כאשר  ON/OFF 4 ההפעלה / כיבוי מתגאת  שחררוהמכונה,  לכיבוי
 ואז שחררו אותו.  ON/OFF 4 ההפעלה / כיבוי מתג על , לחצו קלות5

 כאשר נעשה בו שימוש.  רק נרגיה, הפעילו את כלי העבודה כדי לחסוך בא
 

 בחירה מראש של קצב מסלול ההלימה
(GSS 230 AE / GSS 280 AE  ) 

מהלך , תוכלו לקבוע מראש את ערך 0 הרטיטהבאמצעות בורר הבוהן לבחירה מראש של קצב 
 הדרוש, אפילו במהלך פעולה.  הרטיטה

 מספר ניסיונות מעשיים. הדרוש תלוי בחומר ובתנאי העבודה ויכול להיקבע באמצעות  ערך הרטיטה
 

 עצות לעבודה
  0המלטשתגיע לעצירה מוחלטת לפני הנחת שכלי העבודה יהמתינו עד 
  0לפני כל עבודה על כלי העבודה עצמו, נתקו את תקע החשמל מהשקע 

 כמו גם קצב  הרטיטה הליטוש גיליוןיכולת הסרת חומר בעת הליטוש נקבעת בעיקר על ידי בחירת 
 מראש שנבחר 

(GSS 230 AE / GSS 280 AE). 
 .כלי העבודהאת חיי השירות של  יםיכולת ליטוש טובה ומאריכ יםללא פגם משיג ליטושגיליונות רק 

 .שוטיגיליונות הלהקפידו להפעיל לחץ ליטוש אחיד. כך תאריכו את חיי השירות של 
המכונה ושל הגברת לחץ הליטוש אינה מובילה להגדלת יכולת הליטוש, אלא להגדלת השחיקה של 

 הליטוש. גיליון
 שימוש על מתכת לחומרים אחרים. ליטוש שנעשה בו  גיליוןאסור להשתמש ב

 .Boschהשתמשו רק באביזרי ליטוש מקוריים של 
 

 תחזוקה ושירות
 0לפני ביצוע עבודה כלשהי על המכונה עצמה, נתקו את כבל החשמל 
 ריצי האוורור0לעבודה בטוחה ונאותה, שמרו תמיד על ניקיון המכונה וח 

על  Boschשירות מורשה של  טכנאיאם יש צורך בהחלפת כבל החשמל, יש לבצע החלפה זו על ידי 
 מנת למנוע סיכוני בטיחות.

 

 שירות לאחר מכירה וסיוע ללקוחות
שלנו יענה לכל שאלותיכם בנוגע לתחזוקה ולתיקון המוצרים שברשותכם או  שירות הלקוחותצוות 

 . www.ledico.comרטות ומידע לגבי חלפים ניתן למצוא באתר לחלפים. תצוגות מפו

יועצי שירות הלקוחות שלנו יענו לשאלותיכם בנוגע למקום הרכישה הטוב ביותר, לשימוש ולהתאמות 
 של מוצרי ואבזרי בוש.

 
 יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.

 מכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.אין להשתמש ב
 יש להשאיר את התקן הניתוק מרשת החשמל )תקע( נגיש למקרה הצורך. 

 תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת. 
 

http://www.ledico.com/


 

 
 



  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 היבואן ומעבדות השירות:

 

 בע"מלדיקו 
 

                          4565717, ראשל"צ 13רחוב לזרוב 
                                                  31-0613373טל. 

                                                31-0613353פקס. 
 service@ledico.comדוא"ל: 
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