Kortfattet brugervejledning

 Accu bore/skrue GSB/GSR

Indtastet af Robert Bosch A/S
Senest opdateret: 2004-06-11

Materieldatabase reg.nr.: 1044

Arbejdsmiljømæssige oplysninger
Måleværdier beregnes iht. EN 50
1.
GSR: Værktøjets A-vurderede lydtrykniveau er typisk mindre end 70 dB
(A).
Under arbejde med værktøjet kan lydniveauet overstige 85 dB (A).
Brug høreværn.
Hånd-arm-vibrationsniveauet er typisk under 2,5 m/s
1.
GSB: Maskinens A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtrykniveau 89 dB
(A), lyde ektniveau 102 dB (A).
Brug høreværn.
Det vægtede accelerationsniveau er typisk 7,5 m/s
1.

Personlige værnemidler
Brug beskyttelsesbriller.
Beskyt langt hår under et hårnet. Arbejd kun med tætsiddende tøj.

Anvendelse
GSR: Maskinen er beregnet til i- og udskruning af skruer samt til boring i
træ, metal, keramik og kunststof.
GSB: Maskinen er beregnet til i- og udskruning af skruer, boring i træ,
metal, keramik og kunststof og slagboring i mursten, beton og sten.

Sikkerhedsregler
Sikkert arbejde med maskinen
forudsætter, at brugsvejledningen
og sikkerhedsforskrifterne
læses helt igennem og anvisningerne
overholdes, før den tages i
brug. Desuden skal de generelle
sikkerhedsforskrifter overholdes.
Brug beskyttelsesbriller.
Beskyt langt hår under et hårnet. Arbejd kun med tætsiddende tøj.

Transport og læsning
Vægt: GSR 2,3-2,9 kg. med accu
Vægt: GSB 2,5-3,2 kg. med accu

Drivmidler
Accu 12V / 14,4V / 18V / 24V

Vedligeholdelse
Akkuen skal tages ud, før der arbejdes på maskinen.
Maskine og ventilationshuller skal altid holdes rene for at sikre et godt
og sikkert arbejde.
Skift af kulbørster:
El-værktøjet stopper automatisk, når kulbørsterne skal udskiftes.
Kullene udskiftes ved at løsne skruerne og tage beskyttelseskappen af.
Stik en skruetrækker eller lignende ind i snippen på kulholderen 16 og
løft den forsigtigt ud.
Tag den gamle kulbørste ud og sæt en ny i. Den nye kulbørste kan også
indsættes, så den er forskudt
180°. Tryk den nye kulbørste let nedad,
indtil der høres et klik. Montér herefter beskyttelseskapperne igen.

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan
ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

