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التوافق ترصيح
الفنية بالبيانات املنتج املوصوف بأن اخلاصة وعلی مسؤوليتنا نرصح إننا
أحكام  EN 60745 حسب الوثائق املعيارية التالية: املعايري أو يتوافق مع

.2006/42/EG ،2004/108/EG، 2000/14/EG  التوجيهات
.(A نوع) 106 ديسيبل صوت أن مستوی قدرة يضمن :2000/14/EG

.VI املرفق حسب التوافق تقييم إجراءات
10 املنتَج: فئة

املذكور: املركز
TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG, 

Am TÜV 1, 30519 Hannover

:(2006/42/EG) لدی الفنية األوراق
Robert Bosch GmbH, PT/ESC, 

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strötgen 
Head of Product 

Certification

Dr. Egbert Schneider 
Senior Vice President 

Engineering

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

11.11.2010

الرتكيب
محل مقبض

املحززة 4، الصامولة حل الطلب. حسب 3 مقبض احلمل تربم أن يمكنك
وشد الصامولة  إلی الوضع املرغوب اجلهاز حمور حول 3 احلمل مقبض ابرم

بإحكام. 4 املحززة
الصامولة  فك أيضاً. األخری اجلهة علی 3 مقبض احلمل تركب يمكنك أن

من  احلواف للخارج السدايس اللولب اسحب ثم كامل بشكل 4 املحززة
املتبقية بمقدار  الشدّ قطعة وابرم للجانب 3 احلمل مقبض انزع األعلی.

املعاكس. بالتسلسل 3 ركب مقبض احلمل .180°

(GSH 16-28) استبدال العدد
علی  عمل أي إجراء قبل الكهربائية الشبكة مقبس من القابس  اسحب

الكهربائية. العدة
اليشء. بعض وشحمها 7 العدة ساق نظف

(B – A الصور دون طوق (تراجع الشغل عدد
يف  الشغل عدة ولقم تقريباً األعلی إلی 6 بمقدار 150° االحتجاز ذراع ابرم

.8 العدة حاضن
الشغل. عدة تثبيت أجل من األسفل إلی 6 االحتجاز ذراع ابرم

العدة. سحب خالل اإلقفال من تفحص ثبات

(C – D الصورتني (تراجع طوق مع الشغل عدد
152 مم  مسافة التلقيم طول هبا يبلغ التي الشغل عدد تستعمل أن يمكنك

الطوق. حتی (6")
يف  الشغل عدة ولقم تقريباً األعلی إلی 6 بمقدار 180° االحتجاز ذراع ابرم

.8 العدة حاضن

ينبغي  تثبيتها. أجل من الشغل عدة اجتاه إلی وأرجعه 6 االحتجاز ذراع ابرم
االحتجاز 6. ذراع قبل من 9 الطوق احتجاز يتمّ أن

العدة. سحب خالل اإلقفال من تفحص ثبات

(E-F الصور (راجع (GSH 16-30) استبدال العدد
علی  عمل أي إجراء قبل الكهربائية الشبكة مقبس من القابس  اسحب

الكهربائية. العدة
اليشء. بعض وشحمها 7 العدة ساق نظف

اجتاه حركة  بعكس بمقدار 180° وافتله اخلارج إلی 5 مسامر احلرص اسحب
ليتعاشق. واتركه 5 احلرص مسامر اطلق الساعة. عقارب

بساق  احلز يدل جيب أن التصادم. حد إلی 8 العدة حاضن الشغل يف عدة لقم
الصورة. يف ذلك يظهر كام إلی األعلی 7 العدة

عقارب  حركة باجتاه بمقدار 180° وافتله اخلارج إلی 5 مسامر احلرص اسحب
ليتعاشق. واتركه 5 احلرص مسامر اطلق الساعة.
العدة. سحب خالل اإلقفال من تفحص ثبات

الغبار/النشارة شفط
وبعض الرصاص، علی حيتوي كالطالء الذي املواد بعض أغربة  إن

مالمسة إن بالصحة. مرضة تكون قد والفلزات واملعادن، اخلشب أنواع
إلی و/أو احلساسية زائدة فعل ردود إلی يؤدي قد األغربة استنشاق أو

املتواجدين األشخاص لدی أو املستخدم لدی التنفسية املجاري أمراض
املكان. مقربة من  علی

للرسطان، مسببة بأهنا كأغربة البلوط والزان بعض األغربة املعينة، تعترب
حامض (ملح اخلشب ملعاجلة اإلضافية املواد مع باالتصال وال سيام

حتتوي التي معاجلة املواد يتم أن جيوز للخشب). احلافظة املواد الكروميك،
غريهم. دون املتخصصني فقط قبل العامل من األسبستوس  علی

بشكل جيد. الشغل مكان علی هتوية حافظ - 
.P2 بفئة املرشح للتنفس وقاية قناع ينصح بارتداء - 

معاجلتها. املرغوب للمواد بلدكم بالنسبة السارية يف تراعی األحكام

التشغيل
التشغيل بدء

مع  منبع التيار جهد يتطابق أن جيب الكهربائية! جهد الشبكة إلی انتبه
العدد تشغيل يتم أن يمكن اجلهاز. طراز علی الئحة املعلومات املذكورة

فولط أيضا. بـ ٢٢٠ ٢٣٠ فولط بـ الكهربائية املحددة

التشغيل واإلطفاء
املركز  إلی واإلطفاء 2 التشغيل يقلب مفتاح الكهربائية العدة تشغيل أجل من

.“I”

املركز  إلی واإلطفاء 2 التشغيل يقلب مفتاح الكهربائية العدة إطفاء أجل من
.“0”

درجات تكون عندما الطرق الكاملة قدرة الكهربائية إلی العدة تتوصل ال
معينة. فرتة إال بعد منخفضة  احلرارة

بالعدة املركبة الشغل تدق عدة بأن الفرتة التمهيدية تقرص هذه أن يمكنك
باألرض. واحدة مرة الكهربائية
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تراشه و براده گرد، مکش
ها چوب از سرب بعضی دارای های رنگ موادی مانند غبار و  گرد

دست زدن باشند. مضر سالمتی برای فلزات میتوانند و معدنی مواد
بیماری یا و بروز آلرژی باعث است ممکن غبار و گرد تنفس کردن یا و

نزدیکی آن در که یا افرادی و استفاده کننده شخص تنفسی مجاری
بشود.  میباشند

یا درخت و بلوط غبار درخت و گرد مخصوصی مانند و غبارهای گرد
سایر موادی که با آنها ترکیب بخصوص هستند. راش سرطان زا

برده بکار از چوب) محافظت برای مواد (کرومات روی چوب بر کار برای
آزبست دارای که موادی با مجازند متخصص افراد فقط میشوند.

کنند. کار  میباشند
کافی داشته باشید که محل کار شما از تهویه هوای  – توجه

باشد. برخوردار  
P2 استفاده  فیلتر ایمنی با درجه تنفسی میشود از ماسک  – توصیه

کنید.  
مواد و از با استفاده در رابطه خود در کشور مقررات معتبر و به قوانین

قطعات کاری توجه کنید.

دستگاه با کار طرز

دستگاه کاربرد نحوه و اندازی راه
باید با  برق شبکه توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق  به ولتاژ

مطابقت داشته الکتریکی ابزار برچسب روی بر مقادیر موجود
اند،  مشخص شده V 230 ولت ولتاژ با که را برقی ابزارهای باشد.

بکار برد. ولت نیز 220 V ولتاژ حتت توان می

خاموش کردن و نحوه روشن

بطرف «I» فشار  وصل 2 را قطع و کلید روشن کردن ابزار برقی برای
دهید.

بطرف «0» فشار  وصل 2 را قطع و کلید کردن ابزار برقی خاموش برای
دهید.

ضربه قدرت به از مدتی کار بعد پایین حرارت در درجه های برقی ابزار این
میرسد. کامل  زنی

ابزار که این ترتیب کنید به میتوانید کوتاه افتادن دستگاه را راه زمان
بکوبید. زمین به بار یک را دستگاه روی

(G تصویر به شود (رجوع عملی های راهنمائی
اتصال  الکتریکی، دوشاخه ابزار روی بر کاری اجنام هرگونه از پیش

بکشید. برق بیرون داخل پریز از آنرا

دسته  نگهدارید. دست دو هر با 1 را برقی دسته ابزار با هنگام کار

بطرف  حرکت قابل میزان تقریباً mm 30 میلیمتر به محور خود 1 در
های موجود نوسان و ارتعاش کاهش باعث امر این میباشد. و پائین باال

میشود.

کنید. متعادل کار فشار با شدید کاهش ضربات برای

تخریب و کاری قلم ابزار کردن تیز

باید رو این میدهد. از بدست خوبی نتایج تیز زنی قلم تراش و ابزار تنها
ابزار عمر افزایش طول باعث این کنید. تیز موقع به کاری را قلم ابزار

به همراه دارد. خوبی و نتیجه کاری شده

کردن تیز
مرغوب کوراندوم با مثالً ساب صفحه بوسیله کاری را قلم ابزارهای

کنید. تیز آب منظم جریان حتت معدنی بسیار سخت) سنگ نوع (یک
توجه کنید. مراجعه به تصویر الزم های به اندازه یافنت دست برای

و سرد اثر در کاری قلم ابزار برش های کناره و سطوح که باشید داشته
دیدن صدمه باعث ندهند. این رنگ تغییر اکسیده شدن یا و شدن گرم

میشود. کاری قلم ابزار استحکام

4

60 

ca
.6

0

ca
.4

0

60 60 

20 

(قرمز  کنید داغ بین 850 تا C° 1050 درجه را زنی قلم آهنگری ابزار برای
زرد). تا رنگ کم

حدود C° 900 درجه داغ کنید. سپس آنرا  تا را زنی قلم دادن ابزار آب برای
در و ساعت یک مدت تقریباً به کوره در سپس آنرا کنید. سرد روغن در

کمرنگ). آبی رنگ به کنید (تغییر داغ درجه 320 °C حرارت

سرویس و مراقبت

دستگاه کردن و متیز تعمیر مراقبت،
اتصال  الکتریکی، دوشاخه ابزار روی بر کاری اجنام هرگونه از پیش

بکشید. برق بیرون داخل پریز از آنرا

شما  ایمنی تا دارید، متیز نگاه آنرا تهویه شیارهای و الکتریکی ابزار
گردد. تضمین کار در

ابزار میشود. خاموش اتوماتیک بطور برقی ابزار ذغال استهالک صورت در
شود. ارسال فروش خدمات پس از منایندگی به سرویس جهت برقی باید

منائید. خدمات» اقتباس و «سرویس مبحث را از ارسال آدرس

مراحل در که بسیاری دقت وجود با الکتریکی ابزار افتادن کار از صورت در
از به یکی آن تعمیر برای باید است گرفته صورت آن و آزمایش تولید

مراجعه بوش برقی فروش ابزارآالت از خدمات پس و مجاز های تعمیرگاه
کنید.

شماره حتماً متعلقات و سفارش ابزار یدکی یا و سئوال هرگونه برای
دهید. اطالع برقی ابزار مطابق برچسب روی را کاال رقمی فنی ده

مشتریان با مشاوره و فروش از پس خدمات
و سرویس تعمیرات باره در شما از فروش به سئواالت پس خدمات دفتر

اطالعات و تصاویر داد. متعلقات پاسخ خواهد و یدکی قطعات همچنین
ذیل نامبرده سایت میتوانید در را و متعلقات یدکی قطعات باره در

منایید: جستجو
www.bosch-pt.com

سئواالت به میل کمال با فروش شرکت بوش از پس خدمات مشاور تیم
پاسخ متعلقات و محصوالت تنظیم و استفاده طرز خرید باره در شما

میدهد.

افراد به فقط يدكی تهيه ابزار و دستگاه گارانتی تعمير از استفاده برای
متخصص مراجعه كنيد.
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ارتعاش و صدا به مربوط اطالعات
استاندارد مطابق با صدا میزان برای شده اندازه گیری  مقادیر

شوند. می محاسبه 2000/14/EG

معادل برقی ابزار خصوص این نوع در شده ارزیابی A کالس صوتی سطح
.104 dB(A) سطح قدرت صوتی dB(A) 93؛ صوتی سطح فشار با است

.K  = 2 dB قطعیت) (عدم خطا ضریب

کنید! ایمنی استفاده گوشی از

خطا K بر  ضریب و جهت) سه بردارهای ah (جمع ارتعاشات کل میزان
:EN 60745 می شوند  مبنای استاندارد محاسبه

K = 1,5 m/s2 ah = 10 m/s2 کاری: کنده

طبق گیری اندازه روش با دستورالعمل این در شده قید ارتعاش سطح
ابزارهای  مقایسه برای میتوان آن از و دارد EN 60745 مطابقت استاندارد
فشار سطح موقتی همچنین برای برآورد منود و یکدیگر استفاده برقی با

مناسب است. ارتعاش نیز  ناشی از
اگر است. البته برقی ابزار اصلی کاربرد معرف شده ارتعاش قید سطح

و مراقبت بدون یا و دیگر کاربردی ابزارهای با دیگر موارد برای برقی ابزار
ارتعاش سطح تغییر امکان آنصورت در شود برده بکار کافی سرویس

زمان کار مدت طول در را ارتعاش از ناشی فشار میتواند امر این وجود دارد.
بدهد. افزایش وضوح  به

هم که را زمانهائی باید ارتعاش از ناشی فشار دقیق جهت برآورد
زمان آن در ولیکن روشن است دستگاه یا اینکه و است خاموش دستگاه

فشار سطح میتواند مسئله این گرفت. نظر در منیشود بکار گرفته
وضوح کم کند. به کار کل طول در را  ناشی از ارتعاش

را آنها قبل از تأثیرگذاری ها و مضاعف در برابر ارتعاش ایمنی اقدامات
بعنوان نظر بگیرید در دستگاه کار میکند با فردی که حفاظت برای

و دستها گرم نگهداشنت آن و ملحقات ابزار و ابزار برقی سرویس مثال
کاری. مراحل دهی سازمان

مطابقت اظهاریه
محصول میداریم که اظهار انحصاری مسئولیت قبول بدینوسیله با

و ها استاندارها نورم با فنی» مشخصات و حتت «ارقام مشروحه
مطابق با مقررات EN 60745 استاندارد دارند: مطابقت زیر فنی مدارک

.2006/42/EG  2004/108/EG  2000/14/EG  دستورالعملهای
شده تضمین صوتی قدرت سطح :2000/14/EG 

.VI ضمیمه طبق مطابقت اظهاریه ارزیابی فرآيند .106 dB(A) 

10 محصول: بندی دسته

مرجع:  نام
TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG, 

Am TÜV 1, 30519 Hannover

توسط: (2006/42/EG) فنی  مدارک
Robert Bosch GmbH, PT/ESC, 

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strötgen 
Head of Product 

Certification

Dr. Egbert Schneider 
Senior Vice President 

Engineering

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

11.11.2010

نصب

نقل و حمل مخصوص دسته
بچرخانید.  دخلواه بطور را 3 نقل و حمل مخصوص دسته میتوانید شما
محور  در نقل 3 را حمل و مخصوص دسته و شل کنید 4 را جانبی مهره

محکم  مجدداً 4 را مهره جانبی و بگردانید دخلواه موقعیت در دستگاه
کنید.

نصب  نیز دیگر طرف در 3 را نقل و حمل مخصوص دسته میتوانید شما
(پیچ شش  آلن پیچ سپس و کنید باز کامالً را 4 جانبی مهره کنید.

3 را از  و نقل حمل مخصوص دسته بکشید. بیرون باال بطرف را گوش)
°180 درجه  نگهدارنده را عضو و مابقی بکشید جانبی) پهلو (سطح

برای  معکوس مراحل طبق 3 را نقل و حمل مخصوص دسته بچرخانید.
کنید. نصب مجدداً آن کردن باز

(GSH 16-28) ابزار تعویض
اتصال  الکتریکی، دوشاخه ابزار روی بر کاری اجنام هرگونه از پیش

بکشید. برق بیرون داخل پریز از آنرا

کنید. چرب آنرا کمی کنید و متیز را 7 ابزار (شفت) میله

نشیمنگاه یا طوقه بدون متعلقات و  ابزار
(A – B تصاویر به شود (رجوع

و  ابزار بچرخانید و باال بطرف درجه 6 را 150° ابزار نگهدارنده قالب
قرار دهید. 8 ابزارگیر داخل در را متعلقات

بشود. قفل و تثبیت بچرخانید تا ابزار پائین بطرف را 6 نگهدارنده قالب

شوید. مطمئن شدن آن قفل ابزار از کشیدن با

(C – D تصویر به شود (رجوع نشیمنگاه یا طوقه با متعلقات و ابزار

الی (شفت) انتهائی طول میله با و متعلقاتی ابزارها توانید می شما
ببرید. آن بکار طوقه یا نشيمنگاه تا انتهای میلیمتر (6") 152 mm

در  را ابزار و بچرخانید باال درجه بطرف 6 را 180° ابزار نگهدارنده قالب
قرار دهید. 8 ابزارگیر داخل

شود.  قفل و تثبیت ابزار تا برگردانید ابزار بطرف 6 را ابزار نگهدارنده قالب
شود. نگهداشته ابزار 6 نگهدارنده قالب باید بوسیله 9 ابزار طوقه

شوید. مطمئن شدن آن قفل ابزار از کشیدن با

(E – F تصویر به شود (رجوع (GSH 16-30) ابزار تعویض
اتصال  الکتریکی، دوشاخه ابزار روی بر کاری اجنام هرگونه از پیش

بکشید. برق بیرون داخل پریز از آنرا

کنید. چرب آنرا کمی کنید و متیز را 7 ابزار (شفت) میله

جهت  در خالف درجه آنرا 180° و بکشید بیرون 5 را کننده مسدود بولت
 ً 5 مجددا کننده مسدود بولت بچرخانید. بگذارید ساعت عقربه حرکت

شود. و تثبیت بیفتد جا

میله  شکاف کنید. 8 هدایت ابزارگیر داخل ممکن حد آخرین را تا ابزار
است بطرف  داده شده نشان تصویر در 7 باید همانگونه که ابزار (شفت)

باشد. باال

جهت  در آنرا °180 درجه و بکشید بیرون 5 را کننده مسدود بولت
 ً 5 مجددا کننده مسدود بولت بچرخانید. بگذارید ساعت عقربه حرکت

شود. و تثبیت بیفتد جا

شوید. مطمئن شدن آن قفل ابزار از کشیدن با








