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 בע"מלדיקו 
 

 הוראות הפעלה

7/1.2731 
 

 צנטרית מקצועיתמלטשת אק
  

 GEX 125 A | 125 AC | 150 AC םמידג
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 לקוחות נכבדים,

 

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

 

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת 
 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                                                                 



11 

 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

 
 



11 
 



 21 

 הנחיות בטיחות

 חשמליים  עבודה כלילת ות בטיחות כלליואזהר
 

 קראו את כל התראות הבטיחות  אזהרה 
 2 ההנחיותואת כל     

 

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

שמרו את כל האזהרות וההוראות להתייחסות 
 עתידית2

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

 סוללה )אלחוטי( שלכם.
 
 בטיחות סביבת העבודה (7

שמרו על סביבת עבודה נקייה ומוארת  2א
מקומות לא מסודרים עם תאורה  היטב2

 גרועה מועדים לתאונות.
אל תפעילו כלים חשמליים באטמוספרה  2ב

נפיצה, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק 
כלים חשמליים יוצרים גצים העלולים  דליקים2
 את האבק או האדים.להצית 

הרחיקו ילדים ועומדים מן הצד בעת  2ג
הסחות דעת עלולות  הפעלת כלי חשמלי2

 לגרום לאיבוד שליטה.
 
 בטיחות חשמלית (.

תקעי כלים חשמליים חייבים להתאים  2א
לשקעים2 לעולם אל תשנו את התקע באופן 

כלשהו2 או תשתמשו בתקעי התאמה עם 
תקעים שלא עברו  כלים חשמליים מוארקים2

שינוי ושקעים תואמים יפחיתו את סיכון 
 ההתחשמלות.

הימנעו ממגע גופני עם משטחים מוארקים  2ב
 כגון צינורות, מקרנים, תנורים ומקררים2

קיים סיכון מוגבר להתחשמלות אם גופכם 
 מוארק.

אל תחשפו כלים חשמליים לגשם או תנאי  2ג
מים החודרים לכלי חשמלי יגבירו  רטיבות2

 .התחשמלותלסיכון האת 
אל תשתמשו בכבל לרעה2 לעולם אל  2ד

תשתמשו בכבל לנשיאת, משיכת או ניתוק 
הכלי החשמלי מן החשמל2 הרחיקו את 
הכבל מחום, שמן, קצוות חדים וחלקים 

כבלים פגומים או מפותלים מגבירים  נעים2
 את סיכון ההתחשמלות.

בהפעלת כלי חשמלי מחוץ לבית,  2ה
השתמשו בכבל הארכה מתאים לשימוש 

שימוש בכבל מתאים מחוץ לבית  2חיצוני
 מפחית את סיכון ההתחשמלות.

נה יאם הפעלת כלי חשמלי במקום לח ה 2ו
בלתי נמנעת, השתמשו באספקת חשמל 

מפסק פחת עם הגנת כלי זרם שיורי )
RCD 2)מפחית את  מפסק פחתשימוש ב

 סיכון ההתחשמלות.
 
 בטיחות אישית (/

היו דרוכים, שימו לב לפעולותיכם  2א
ישר בהפעלת כלי חשמלי2  והשתמשו בשכל

תשתמשו בכלי חשמלי אם אתם עייפים  אל
או תחת השפעת סמים, אלכוהול או 

רגע של הסחת דעת בעת הפעלת  תרופות2
כלי חשמלי עלול לגרום לפציעה אישית 

 חמורה.
השתמשו בציוד הגנה אישי2 הרכיבו תמיד  2ב

ציוד מגן כמו מסכת אבק, נעליים  מגן עיניים2
סדה או מגני אוזניים מונעות החלקה, ק

המשמש בתנאים מתאימים יפחית פציעות 
 אישיות.

הימנעו מהתנעה מקרית2 ודאו כי המתג  2ג
לפני חיבור למקור חשמל ו3או  OFFבעמדת 

 מארז סוללות, הרמת או נשיאת הכלי2
נשיאת כלים חשמליים עם האצבע על המתג 
או הפעלת כלים חשמליים בעלי מתג מועדת 

 לתאונות.
תחות התאמה או מפתחות הסירו מפ 2ד

מפתח  ברגים לפני הפעלת הכלי החשמלי2
ברגים שנותר מחובר לחלק מסתובב של כלי 

 חשמלי עלול לגרום לפציעה אישית.
אל תתמתחו אל הכלי2 שמרו על מדרך רגל  2ה

כך תהיה לכם שליטה  ואיזון נאותים בכל עת2
טובה יותר על הכלי החשמלי בנסיבות לא 

 צפויות.
אל תלבשו ביגוד רופף או  2התלבשו בהתאם 2ו

תענדו תכשיטים2 הרחיקו שיער, ביגוד 
. ביגוד רופף, וכפפות מחלקים נעים

תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפש 
 בחלקים נעים.
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קו מכשירים לחיבור או התקני אם סופ 2ז
ואגירת אבק, ודאו כי הם מחוברים  שאיבת

שואב . שימוש בונעשה בהם שימוש נאות
 פחית סיכונים הכרוכים באבק.אבק עשוי לה

 
 שימוש וטיפול בכלי חשמלי (4

אל תפעילו כוח על הכלי החשמלי2  2א
 השתמשו בכלי המתאים ליישום שלכם2

הכלי החשמלי המתאים יבצע את העבודה 
 באופן טוב ובטוח יותר בקצב שנועד לו.

אל תשתמשו בכלי חשמלי אם המתג אינו  2ב
כל כלי חשמלי  מפעיל ומכבה אותו היטב2

ינו ניתן לשליטה בעזרת המתג הנו מסוכן שא
 וחייב תיקון.

נתקו את התקע ממקור החשמל ו3או את  2ג
מארז הסוללות מן הכלי לפני ביצוע 

התאמות, החלפת אביזרים או אחסון כלים 
אמצעי בטיחות מונעים אלה  חשמליים2

מפחיתים סיכון התנעה מקרית של כלי 
 חשמלי.

מחוץ אחסנו כלים חשמליים שאינם פועלים  2ד
להישג יד של ילדים ואל תניחו לאנשים 

שאינם מכירים את הכלי החשמלי או את 
כלים  ההוראות להפעיל את הכלי החשמלי2

חשמליים הנם מסוכנים בידי משתמשים בלתי 
 מיומנים.

תחזקו כלים חשמליים2 בדקו אי התאמות  2ה
או פיתולים של חלקים נעים, שבירת חלקים 

ל פעולת וכל מצב אחר העלול להשפיע ע
הכלי החשמלי2 אם הכלי ניזוק, דאגו 

תאונות רבות נגרמות  לתיקונו לפני השימוש2
 על ידי כלים המתוחזקים באופן גרוע.

כלי חיתוך  שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך2 2ו
מתוחזקים היטב עם קצוות חיתוך חדים 

 מועדים פחות לפיתול וקלים יותר לשליטה.
ם ובחלקי השתמשו בכלי החשמלי, באביזרי 2ז

חיתוך וכו' בהתאם להוראות אלו, וקחו 
בחשבון את תנאי העבודה והמשימה 

שימוש בכלי חשמלי לפעולות שונות  לביצוע2
 מאלו שנועד להן עלול לגרום למצב מסוכן.

 שירות 
שמלי שלכם על י החדאגו לשירות הכל 2א

מוסמך תוך שימוש בחלקי  טכנאיידי 
כך תובטח שמירת  2מקורייםחילוף 

 יחות הכלי.בט
 

  הוראות בטיחות ייחודיות למכשיר
 2חדירת  השתמשו המכשיר רק לליטוש יבש

מים לתוך המכשיר מגדילה את הסיכון של הלם 
 חשמלי. 

  הקפידו שלא להציב אחרים בסכנת פגיעה
מגיצים2 פנו את כל החומרים הדליקים 

גצים מופיעים כאשר מלטשים  מהסביבה2
 חומרים מתכתיים. 

 יתר -נת דליקה! הימנעו מחימוםזהירות, סכ
של החפץ שאותו אתם מלטשים כמו גם 

יתר של המלטשת עצמה2 הקפידו -חימום
תמיד לרוקן את אוגר האבק לפני שאתם 

 -מועדפים -בתנאים בלתיעושים הפסקה2 
 -למשל כאשר עפים ניצוצות בעת ליטוש מתכות 

מסנן או -פסולת הליטוש שבשק האבק, המיקרו
שק המסנן או במסנן של שואב שק הנייר )או ב

האבק( יכולה לעלות באש; במיוחד כאשר 
הפסולת מעורבבת עם שאריות של לכה, 

פוליאורתן או חומרים כימיקלים אחרים וכאשר 
פסולת הליטוש חמה לאחר פרקי זמן ארוכים 

 של עבודה. 
 2סביבת  אבטחו את סביבתם העבודה שלכם

קת עבודה הלחוצה במלחציים או מלקחיים מוחז
 באופן בטוח יותר מאשר כזו המוחזקת ביד. 

 מושא עבודה  את מושא העבודה2 אבטחו

או במאחז בטוח יותר  תפסניתהמוחזק באביזרי 
 אחיזה ידנית.מאשר ב

 שמרו את סביבת העבודה שלכם נקייה .
ערבובי חומרים הינם מסוכנים במיוחד. אבק 
 מסגסוגות קלות יכול להישרף או להתפוצץ. 

 שתמשו במכשיר עם כבל פגום2 לעולם אל ת
אל תגעו בכבל הפגום ואל תמשכו את תקע 

 החשמל כאשר הכבל נפגם בעת העבודה2
כבלים פגומים מגדילים את הסיכון להלם 

 חשמלי. 
 

 תיאור השימושיות
 קראו את כל אזהרות הבטיחות וכל             
 . אי יכולת למלא אחר ההוראות            
 רות וההוראות עשוייה להסתיים האזה            

בהלם חשמלי, דליקה ו/או פציעה חמורה. 
בעודכם קוראים את הוראות התפעול, פרסו את 
 עמוד האיורים של המכשיר והשאירו אותו פתוח. 
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 שימוש ייעודי
המכשיר מיועד לליטוש יבש של עץ, פלסטיק, 

ים. מכונות שטחים מצופמתכת, חומרי מילוי וכן מ
 מתאימות גם למירוק.  ויסות מהירותבעלות 

 

 מפרט הכלי
המוצר מתייחס לאיור  חלקיפור של המס

 המכשיר בעמוד האיורים. 
 *ידית עזר 72
 *ורגב 2.
הסיבוב  מהירותמראש של -ת לבחירהגלגל 2/

(GEX 125 AC / GEX 150 AC) 
 OFF/ONמתג  42
  ON/OFFכפתור נעילה למתג  52
 )מערכת מיקרופילטר(* מיכל אבק 72

 תח אלןמפ 12
 ליטוש בסיס 82
 נייר ליטוש* 92

 הליטוש בסיסלחיזוק בורג  712
 מחזיק למיכל האבק* 772
 פלסטיק מחליק 7.2
 יציאהפתח  7/2
 מיכל האבק* תפס 742
 מסנן(*-יחידת מסנן )מערכת מיקרו 752
 *שאיבהמתאם  772
 *שאיבהצינור  712
 שקית אבק* 782

 

אביזרי העזר המצויירים או מתוארים להלן * 
ירה סק אינם כלולים במשלוח הסטנדרטי2

מלאה של האביזרים ניתן למצוא בתכנית 
 האביזרים2 

 

 נתונים טכניים
 

 … GEXאקצנטריתמלטשת 
Professional 

     

 ..7 372 ..6 372 ..5 372 ..4 372  ..0 372 … 601 0 מספר פריט

מיכל אבק כלול 
 במארז הכלי

 -  -  - 

בחירה מוקדמת 
של ערך מסלול 

 הלימה
 -     

רוג כניסת די
 הספק

W 013 013 013 013 013 

מהירות ללא 
 עומס

 
 סל"ד

  
21333 

1033 
21333- 

1033 
21333- 

1033 
21333- 

1033 
21333- 

ערך מסלול 
הלימה ללא 

 עומס

 
 סל"ד

 
11333 

0333 
11333- 

0333 
11333- 

0333 
11333- 

0333 
11333- 

 1.3 1.3 0.3 0.3 0.3 מ"מ קוטר מסלול

 בסיסקוטר 
 ליטוש

 203 203 210 210 210 מ"מ

 משקל לפי 
EPTA-

Procedure 
01/2003 

 1.2 1.2 1.3 1.3 2.0 ק"ג

       רמת הגנה
 

. למתחים נמוכים יותר ומודלים המתאימים למדינות V 103/113[ של Uהערכים הנתונים תקפים למתח נומינלי ]
 ספציפיות, ערכים אלו נתונים לשינוי. 

ר הפריט שעל לוחית התיוג של המכשיר שלכם. השמות המקצועיים של מכונות בבקשה שימו לב למספ
 אינדיבידואליות עשויים להיות שונים. 
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 מידע רעש3רעידות
 13710הערכים המדודים נקבעו בהתאם לתקן 

EN . 
של המוצר  Aבאופן כללי, רמות הרעש מרמה 

(; רמת כוח A) dB12הינן: רמת לחץ רעש של 
 דציבלים.  K  =0אי וודאות dB01 (A ;)רעש של 

 חבשו מגני שמיעה!
( נקבעו triaxערכי הרעד הכוללים )סכום גורם 

 :EN 13710בהתאם לתקן 
, אי ודאות ah  =1.0 m/s2ערך פליטת רעידות 

K>2.0 m/s2 
ערך פליטת הרעידות הנתון בדפי מידע אלו 
נמדד בהתאם למבחנים סטנדרטיים שניתנו 

תן להשתמש בהם , וניEN 13710במסגרת 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 
ה להשתנות. הדבר עשוי להגביר הרעידות עשוי

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. 
בטיחות נוספים על מנת  זהו אמצעי שמירת

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 

התאם לתנאי ב EN 13710התקינה הבאים: 
)עד  EC ,98/37/EC/2004/108הנחיות 

11.21.1330 ,)2006/42/EC החל מ(-
10.21.1330 .) 

 
 תיק טכני בידי:

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

 
 דר' אקרהרד שטרוטגן אגברט שניידר 'דר

 ראש מח' אישור מוצרים סגן נשיא בכיר
  הנדסה

 
   

12.31.1331 ,Robert Bosch GmbH מחלקת ,
 כלים חשמליים

D-70745 Leinfelden-Echterdingen 
 

 הרכבה
  לפני ביצוע כל עבודה שהיא על המכשיר

 עצמו, נתקו את התקע החשמלי. 
 

 החלפת נייר הליטוש
רו על חלקיקי בעת חיבור נייר ליטוש חדש, הסי

, למשל בעזרת 8הליטוש  בסיססורת מאבק או נ
 מברשת. 

מצוייד בחיפוי  8הליטוש  בסיסח הפנים של שט
Velcro  להידוק מהיר וקל של ניירות ליטוש עם
 . Velcro-זיקה ל

בחוזקה כנגד החלק  9לחצו את נייר הליטוש 
 . 8הליטוש  בסיסהתחתון של 

על מנת להבטיח פליטת אבק מיטבית, שימו לב 
הליטוש מתאימים  שהחורים שנעשו בנייר

 הליטוש.  בסיסים שעל לחור
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 בחירת נייר הליטוש

ניתן לבחור ניירות ליטוש שונים, בהתאם לסוג החומר שעליו אתם עובדים ורמת הסרת החומר 
 שאתם מבקשים להשיג. 

 

 גודל גרגרים שימוש חומר 

 

 צבע -
 לכה -
 תרכובות מילוי -
 מילוי -

 13 גס לשיוף צבע מהחומר
13 

לליטוש צבע יסוד )למשל לצורך הסרת חריצי 
 מברשת, טיפות צבע ונזילות צבע(. 

 13 בינוני
233 
213 

 213 דק יסוד לפני השמת ציפוי. -לליטוש סופי של צבעי
133 

 

כל חומרי העץ )למשל:  -
עץ קשיח, עץ רך, 

 נייה(. סיבית, לוחות ב
 חומרים מתכתיים.  -

לשיוף גס, למשל של קורות או לוחות גסים ולא 
 משוייפים. 

 13 גס
13 

 13 בינוני סדירויות קטנות בחומר. -פנים ושיוף אי-לליטוש
233 
213 

 213 דק לליטוש סופי ועדין של עץ
113 
013 
133 

 

 בניין, אבן -
 שיש -
 גרניט -
 קרמיקה -
 זכוכית -
 פלקסיגלאס -
 צבע ממונע -
- Corian® 
- Varicor® 

 13 גס ליטוש-לקדם

 13 ביננוני לעיצוב ושבירת שוליים וקצוות
233 
213 

 213 דק לליטוש סופי ועיצוב צורה
113 
013 
133 

 133 דק מאוד ליטוש ועיגול הפינות-למירוק
2133 

 

 הליטוש בסיסבחירת 

בסיס ליטוש ויידת במכונה יכולה להיות מצה
נות, בהתאם לדרישות ת קשיחויות שובעל

 התפעול:

ירוק ולליטוש למ םך: מתאיבסיס ליטוש ר -
 למשטחים מקומרים(.  םרגיש )כמו כן מתאי

לכל צרכי תפעול  ם: מתאיליטוש בינוני בסיס -
 הליטוש ומטרות שימוש כלליות. 

לקיבולת ליטוש  םליטוש קשה: מתאי בסיס -
 גבוהה על משטחים שטוחים. 

 ושהליט בסיסהחלפת 

באופן  םפגו  1 ושבסיס ליטהחליפו  הערה:
 מיידי. 

משכו והסירו את נייר הליטוש או כלי המירוק. 
והסירו את  23הבריגו החוצה לחלוטין את בורג 

 חדש 1ליטוש  בסיס. חברו 1הליטוש  בסיס
 והדקו את הבורג שנית. 

 

הליטוש, שימו לב  בסיסבעת חיבור  הערה:
לתוך הפתח של  ה נעותששיני מנגנון גורם ההנע

 הליטוש.  בסיס
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 שאיבת אבק

  אבק מחומרים כדוגמת ציפויים המכילים
מתכת, סוגי עץ שונים, מינרלים ומתכות יכול 

להזיק לבריאותכם. נגיעה או שאיפה של 
האבק יכולה לגרום לתגובות אלרגיות ו/או 

להוביל לזיהומים במערכת הנשימה של 
ימים סוגי קי המשתמש או של עוברי אורח.

אבק, לדוגמה אבק של אלון או של אשור, 
שנחשבים כמסרטנים, במיוחד בקשר עם 

תוספים לטיפול בעץ )כרומאט, משמרי עץ(. 
רק מומחים רשאים לעבוד עם חומרים 

 המכילים אסבסט.
 השתמשו בהסרת אבק ככל שניתן. -
 ודאו שאזור העבודה מאוורר היטב. -
מומלץ שתחבשו מנשם הכולל מסנן  -

 .P2ה בדרג
שימו לב לתקנות הרלוונטיות בארצכם לגבי 

 עבודה עם חומרים אלה.
 

 אבק  מיכלשאיבת אבק משולבת עם 
 (C1-C4)ראו איורים 
, הוציאו את מחליקי 7האבק  מיכללפני הרכבת 

ליציאת  7האבק  מיכלחברו את  7.2 הפלסטיק
וודאו שהיא נתפסת. ודאו שמחליקי  /7 השאיבה

 .77 במחזיק נתפסים .7הפלסטיק 
, לחצו על ידיות 7האבק  מיכלכדי לרוקן את 

(. משכו את האבק ) מיכלשבצד  74התפיסה 
 (.האבק לתחתית ) מיכל

, מומלץ לשחרר את 7האבק  מיכללפני פתיחת 
האבק מהמסנן באמצעות הטחת הקופסה 

 בעדינות כנגד משטח יציב )כפי שמוצג באיור(.
ת התפס באמצעו 7האבק  מיכלתפסו את 

כלפי מעלה ורוקנו  75השקוע, קפלו את המסנן 
האבק. נקו את הפלטות הדקות של  מיכלאת 

 באמצעות מברשת רכה. 75המסנן 
 (Dשאיבת אבק חיצונית )ראו איור 

על גבי היציאה  77החליקו את מתאם השאיבה 
. ודאו שהידיות התופסות את מתאם השאיבה /7

חבר יכול להת 77נתפסות. למתאם השאיבה 
 מ"מ. 20צינור שאיבה בקוטר 

 

, לחצו על הידיות 77רת מתאם השאיבה סלה
התופסות וקרבו אותן, כדי למשוך את מתאם 

 השאיבה ולנתק אותו מהמכשיר.
שואב האבק יהיה מתאים לחומר שאיתו אתם 

 עובדים.
בעת שאיבת אבק יבש המזיק במיוחד לבריאות 
 או נחשב מסרטן, השתמשו בשואב אבק מיוחד.

שאיבת אבק פנימית באמצעות שקית אבק 
 (E)ראו איור 

לעבודות שיוף קטנות, ניתן לחבר שקית אבק 
 .78)אבזר( 

, משכו את מחליקי 78לפני הרכבת שקית האבק 
החוצה. החליקו את שרוול שקית  .7הפלסטיק 

. שימו לב /7האבק מעל ליציאת השאיבה 
נתפסים במחזיק המיועד  .7שמחליקי הפלסטיק 

 .78ל גבי שקית האבק להם ע
כדי לשמור על איסוף אבק מיטבי, רוקנו את 

 במועד. 78שקית האבק 
 

 *ידית עזר
מאפשרת טיפול נוח וחלוקה שווה  7ידית העזר 

 של עצמה, במיוחד בקצבי עבודה מהירים.
על  .באמצעות הבורג  7הדקו את ידית העזר 

 המכשיר. גוףגבי 
 

 הפעלה
 

 התחלת ההפעלה
  הנכון! המתח של מקור שימו לב למתח

הכוח צריך להתאים למתח הרשום על גבי 
פלטת השם של המכשיר2 מכשירים 

 -יכולים לפעול גם ב V 230 -המסומנים ב
220 V2 

את המכשיר, לחצו על מתג  להפעילכדי 
 והחזיקו אותו לחוץ. 4ההפעלה / כיבוי 

, לחצו על 4את מתג ההפעלה / כיבוי  לנעולכדי 
 .5לחצן הנעילה 

את המכשיר, שחררו את מתג לכבות די כ
או אם הוא נעול באמצעות   ,4ההפעלה / כיבוי 

, לחצו לחיצה קצרה על מתג 5לחצן הנעילה 
 , ולאחר מכן שחררו אותו.4ההפעלה / כיבוי 
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  בחירת קצב הפעולה הסיבובית
(GEX 125 AC / GEX 150 AC) 

הפעולה הסיבובית יכולה להיות מכוונת 
 , אפילו במהלך ההפעלה./לגלת באמצעות הג

 פעולה סיבובית מעטה 2-1
 פעולה סיבובית בינונית 0-1
 פעולה סיבובית גדולה 0-1

קצב הפעולה הסיבובית הנדרש תלוי בחומר 
ובתנאי העבודה וניתן לקבוע אותו באמצעות 

 ה.יניסוי ותהי
הבקרה האלקטרונית המתמשכת שומרת על 

עומס  קצב כמעט אחיד ללא עומס או בתנאי
 ומבטיחה ביצועי עבודה אחידים.

לאחר פרקי זמן ארוכים של עבודה בקצב נמוך, 
אפשרו למכשיר להתקרר באמצעות הפעלתו 

 דקות בקצב מקסימאלי ללא עומס. 0 -למשך כ
 
 סיס ליטושבלם ב

המשולב מפחית את קצב  בסיס ליטושבלם 
הפעולה הסיבובית בעת ההפעלה ללא עומס כדי 

ל משטח העבודה בעת קירוב שתמנעו שריטות ש
 המכשיר למשטח העבודה.

עומס גוברת במשך אם הפעולה הסיבובית ללא 
, וויש להחליפ ניזוק בסיס הליטושסימן שהזמן, 

בלוי. יש להחליף את  בסיס הליטושאו שבלם 
הבלם הבלוי אצל סוכן שירות מוסמך למוצרי 

 בוש.
 

 עצות לעבודה
  המתינו עד שהמכשיר יעצור לחלוטין לפני

 יחו אותו2שתנ
 

 משטחים ליטוש
בסיס הניחו אותו כאשר  הפעילו את המכשיר,

והזיזו את  ליטושלבא במגע עם המשטח  הליטוש
המכשיר תוך הפעלת לחץ מתון על משטח 

 העבודה.
 י"ענקבעות בעיקר  ליטושיכולת ההסרה וצורת ה

, בחירת קצב הפעולה ליטושבחירת גיליון ה
( GEX 125 AC / GEX 150 ACהסיבובית )

 והלחץ המופעל על המכשיר.
 

 שיגים תוצאות ללא פגמים מ ליטושרק גיליונות 
 טובות ומאריכים את משך חיי השימוש במכשיר.
שימו לב שאתם מפעילים לחץ אחיד; כך תאריכו 

 .ליטושמשך חיי השימוש של גיליונות האת 
ץ אינה מובילה להגברת יכולת העצמת הלח

מכשיר ושל וגבר של ה, אלא לבלאי מליטושה
 .ליטושגיליון ה

מתכת לא ישמש  ליטושששימש ל ליטושגיליון 
 חומרים אחרים. ליטושל
 
 

 גס ליטוש
 גס. ליטושבעל יכולת ל ליטושחברו גיליון 

הפעילו מעט לחץ על המכשיר כדי שהוא יעבוד 
ר בקצב גבוה יותר ושתוכלו להסיר כמות חומ

 גדולה יותר.
 

 עדין ליטוש
 עדין. ליטושבעל יכולת ל ליטושחברו גיליון 

באמצעות שינוי עדין של לחץ השימוש או שינוי 
 GEX 125 AC / GEXקצב הפעולה הסיבובית )

150 AC קצב פלטת השיוף יכול להיות מופחת ,)
 כאשר הפעולה הסיבובית נשמרת.

באמצעות לחץ בינוני, הזיזו את המכשיר בתנועה 
סיבובית או לחילופין לאורך ולרוחב משטח 

העבודה. אל תטו את המכשיר כדי למנוע שיוף 
דרך משטח העבודה )לדוגמה, כאשר אתם 

 משייפים לבד(.
 לאחר שסיימתם את העבודה, כבו את המכשיר.

 

 (פוליש)הברקה
להברקת צבע או לשיוף שריטות )לדוגמה 

בזכוכית אקרילית(, ניתן לחבר למכשיר אבזרי 
אימים, לדוגמה רצועה מצמר כבשים, הברקה מת

 רצועת הברקה או ספוג )אבזרים(.
( 2-1בחרו בקצב פעולה סיבובית נמוך )הגדרה 

 להברקה כדי למנוע חימום יתר של פני השטח.
השתמשו בחומר הברקה ומרחו אותו לרוחב 

משטח העבודה או בתנועה סיבובית באמצעות 
ספוג ולחץ מתון, ולאחר מכן הניחו לחומר 

 התייבש. ל
 

הבריקו את חומר ההברקה היבש למחצה 
בתנועות רוחביות או סיבוביות, תוך שימוש 

 ברצועה מצמר כבשים.

 
נקו את אבזרי ההברקה באופן סדיר כדי להבטיח 

 .תוצאות הברקה טובות. שטפו את אבזרי
ההברקה באמצעות חומר ניקוי עדין ומים חמים; 

 אל תשתמשו בחומר מדלל
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 תתחזוקה ושירו

 

 תחזוקה וניקיון
  לפני ביצוע כל עבודה שהיא על המכשיר

 עצמו, נתקו את התקע החשמלי. 
  לעבודה בטוחה ונאותה, הקפידו תמיד

 שהמכשיר וחריצי האוורור יישמרו נקיים. 
 

אם המכשיר אינו עובד כראוי למרות ההקפדה 
שננקטה בעת תהליכי הייצור והבדיקות שלו, 

במוקד שירות  תיקונו חייב להתבצע אך ורק
 . Boschמכירה של כלי עבודה של -שלאחר

 

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

ספרות המצוין על לוחית התיוג של  23 -בן ה
 המכשיר. 

 

-אזהרה! הנחיות חשובות לחיבור תקע תלת
 פיני2 -פיני חדש לכבל דו

 תאם לקוד הבא:החוטים שבכבל צבועים בה
 
 
 
 

 
 

 למחברתחברו את החוט הכחול או החום  אל
  ההארקה של התקע.

 
חשוב: אם מסיבה כלשהו התקע היצוק הוסר 
 מכבל הכלי החשמלי, יש להשליך אותו באופן

 בטיחותי.
אם המכונה אינה עובדת למרות ההקפדה 

שננקטה בעת תהליכי הייצור והבדיקה, יש לבצע 
-י מרכז שירות שלאחרתיקונים במכשיר על יד
 . Boschמכירה לכלי עבודה של 

 

בכל ההתכתבויות והזמנות חלקי חילוף, בבקשה 
הספרות  23כללו תמיד את מספר הפריט בן 

 שניתן לכם על לוחית הסיווג של המכונה. 
 

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

ולתיקון המוצרים שאלותיכם בנוגע לתחזוקה 
שברשותכם או לחלפים. תצוגות מפורטות 

ומידע לגבי חלפים ניתן למצוא באתר 
www.ledico.com 

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

 ולהתאמות של מוצרי ואבזרי בוש.
 

 השלכה
למיין את המברגה, האביזרים והאריזה  יש 

 לצורך מחזור ידידותי לסביבה.
 

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

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

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

 
 

  
 היבואן ומעבדות השירות:

 

 בע"מלדיקו 
 

 ew@ledico.comדוא"ל:                                              סניף ראשון לציון:
                          45657, ראשל"צ 13רחוב לזרוב 

                                                  31-0613373טל. 
                                                31-0613353פקס. 

 

http://www.ledico.com/
http://www.ledico.com/

