
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 2H4 (2016.0 ) PS / 167 

GBH Professional
8-45 D | 8-45 DV

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke 

gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство 

по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з 

експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының 

түпнұсқасы 
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция

mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa

  

  

OBJ_BUCH-1387-004.book  Page 1  Monday, August 22, 2016  4:33 PM



 Magyar | 81

Bosch Power Tools 1 609 92A 2H4 | (22.8.16)

Údržba a čistenie
Ručné elektrické náradie a jeho vetracie štrbiny udržia-
vajte vždy v čistote, aby ste mohli pracovať kvalitne a 
bezpečne.

Ak je potrebná výmena prívodnej šnúry, musí ju vykonať firma 
Bosch alebo niektoré autorizované servisné stredisko ručné-
ho elektrického náradia Bosch, aby sa zabránilo ohrozeniu 
bezpečnosti používateľa náradia.

Servisný indikátor 
(pozri obrázok 9, strana 163)
V prípade opotrebovania uhlíkov sa ručné elektrické náradie 
automaticky vypne. To sa 8 hodín predtým indikuje rozsviete-
ním alebo blikaním servisného indikátora . Na vykonanie ser-
visu treba ručné elektrické náradie zaslať do autorizovanej 
servisnej opravovne, adresy nájdete v odseku „Servisné stre-
disko a poradenstvo pri používaní“.
Keď servisný indikátor bliká v pravidelných intervaloch, ručné 
elektrické náradie je poškodené (indikácia poruchy). V takom-
to prípade ručné elektrické náradie prestaňte používať a okam-
žite ho odošlite do autorizovaného servisného strediska.

Servisné stredisko a poradenstvo pri 
používaní
Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy 
a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozlo-
žené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj 
na web-stránke:
www.bosch-pt.com
Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri 
otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.
V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných sú-
čiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo 
uvedené na typovom štítku výrobku.

Slovakia
Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja 
alebo náhradné diely online.
Tel.: (02) 48 703 800
Fax: (02) 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk

Likvidácia
Ručné elektrické náradie, príslušenstvo a obal treba dať na re-
cykláciu šetriacu životné prostredie.
Neodhadzujte ručné elektrické náradie do komunálneho od-
padu!

Len pre krajiny EÚ:
Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ o 
starých elektrických a elektronických vý-
robkoch a podľa jej aplikácií v národnom 
práve sa musia už nepoužiteľné elektrické 
náradia zbierať separovane a treba ich dá-
vať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane 
životného prostredia.

Zmeny vyhradené.

Magyar

Általános biztonsági előírások az 
elektromos kéziszerszámokhoz

Olvassa el az összes bizton-
sági figyelmeztetést és elő-

írást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasz-
tása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez 
vezethet.
Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket 
az előírásokat.
Az alább alkalmazott „elektromos kéziszerszám” fogalom a 
hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó 
kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat 
(hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

Munkahelyi biztonság
Tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban a munka-
helyét. A rendetlenség és a megvilágítatlan munkaterület 
balesetekhez vezethet.
Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszé-
lyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok 
vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szik-
rákat keltenek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújt-
hatják.
Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a 
munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot hasz-
nálja. Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a be-
rendezés felett.

Elektromos biztonsági előírások
A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie 
a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen 
módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel el-
látott készülékekkel kapcsolatban ne használjon csat-

Nastavenie počtu obrátok 8 162

Všimnite si servisný indikátor 9 163

Cieľ činnosti Obrázok Dodržiavajte nasledovné Strana
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lakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és 
a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés 
kockázatát.
Kerülje el a földelt felületek, mint például csövek, fűtő-
testek, kályhák és hűtőgépek megérintését. Az áram-
ütési veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.
Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől 
vagy nedvességtől. Ha víz hatol be egy elektromos kézi-
szerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, 
vagyis a szerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel 
a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a hálózati csat-
lakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hő-
forrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkoktól és mozgó 
gépalkatrészektől. Egy megrongálódott vagy csomókkal
teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt 
dolgozik, csak szabadban való használatra engedélye-
zett hosszabbítót használjon. A szabadban való hasz-
nálatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az 
áramütés veszélyét.
Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám 
nedves környezetben való használatát, alkalmazzon 
egy hibaáram-védőkapcsolót. Egy hibaáram-védőkap-
csoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.

Személyi biztonság
Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csi-
nál és meggondoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszámmal. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol 
hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használ-
ja a berendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szer-
szám használata közben komoly sérülésekhez vezethet.
Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen 
védőszemüveget. A személyi védőfelszerelések, mint
porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fül-
védő használata az elektromos kéziszerszám használata 
jellegének megfelelően csökkenti a személyi sérülések 
kockázatát.
Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését. 
Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszer-
szám ki van kapcsolva, mielőtt bedugná a csatlakozó 
dugót a dugaszolóaljzatba, csatlakoztatná az akkumu-
látor-csomagot, és mielőtt felvenné és vinni kezdené 
az elektromos kéziszerszámot. Ha az elektromos kézi-
szerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, 
vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja 
az áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.
Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvet-
lenül távolítsa el a beállítószerszámokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben 
felejtett beállítószerszám vagy csavarkulcs sérüléseket 
okozhat.
Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a normálistól eltérő 
testtartást, ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon 
és az egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos kéziszer-
szám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ék-
szereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét 
a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú 
hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a 
por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges 
berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő mó-
don hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendel-
tetésüknek megfelelően működnek. A porgyűjtő beren-
dezések használata csökkenti a munka során keletkező por 
veszélyes hatását.

Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése 
és használata

Ne terhelje túl a berendezést. A munkájához csak az ar-
ra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. 
Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott tel-
jesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban 
lehet dolgozni.
Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, 
amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos
kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javíttatni.
Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból 
és/vagy az akkumulátor-csomagot az elektromos kézi-
szerszámból, mielőtt az elektromos kéziszerszámon 
beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a 
szerszámot tárolásra elteszi. Ez az elővigyázatossági 
intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan üzembe he-
lyezését.
A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat 
olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem fér-
hetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek hasz-
nálják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik
a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az
elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat 
gyakorlatlan személyek használják.
A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a moz-
gó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincse-
nek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy 
megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással 
lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. A 
berendezés megrongálódott részeit a készülék haszná-
lata előtt javíttassa meg. Sok olyan baleset történik, 
amelyet az elektromos kéziszerszám nem kielégítő karban-
tartására lehet visszavezetni.
Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat. 
Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágó-
szerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben 
lehet vezetni és irányítani.
Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betét-
szerszámokat stb. csak ezen előírásoknak és az adott 
készüléktípusra vonatkozó kezelési utasításoknak 
megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkafel-
tételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az
elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő 
célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
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Szervíz-ellenőrzés
Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett sze-
mélyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával 
javíthatja. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám 
biztonságos maradjon.

Biztonsági előírások a kalapácsok szá-
mára

Viseljen fülvédőt. Ennek elmulasztása esetén a zaj hatása 
a hallóképesség elvesztéséhez vezethet.
Használjon pótfogantyút, ha mellékelve van az elektro-
mos kéziszerszámhoz. Ha elveszti az uralmát a berende-
zés felett, ez sérülésekhez vezethet.
Az elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt fogan-
tyúfelületeknél fogva tartsa, ha olyan munkát végez, 
amelynek során a betétszerszám feszültség alatt álló, 
kívülről nem látható vezetékekhez, vagy a készülék sa-
ját hálózati csatlakozó kábeljéhez érhet. Ha a berende-
zés egy feszültség alatt álló vezetékhez ér, a berendezés 
fémrészei szintén feszültség alá kerülhetnek, amely áram-
ütéshez vezethet.

További biztonsági és munkavégzési 
útmutató

Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás 
feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kézi-
szerszám típustábláján található adatokkal.
A rejtett vezetékek felkutatásához használjon alkal-
mas fémkereső készüléket, vagy kérje ki a helyi ener-
giaellátó vállalat tanácsát. Ha egy elektromos vezetéket 
a berendezéssel megérint, az tűzhöz és áramütéshez ve-
zethet. Egy gázvezeték megrongálása robbanást eredmé-
nyezhet. Ha egy vízvezetéket szakít meg, anyagi károk ke-
letkeznek.
Húzza meg szorosra a pótfogantyút, a munka során 
mindig mindkét kezével szorosan tartsa az elektromos 
kéziszerszámot és gondoskodjon arról, hogy szilárd, 
biztos alapon álljon. Az elektromos kéziszerszámot két 
kézzel biztosan lehet vezetni.
Válassza ki a megmunkálásra kerülő anyagnak megfe-
lelő üzemmódot és betétszerszámot.
Az SDS-max betétszerszám behelyezése: Húzza meg a 
szerszámot, és ellenőrizze így a megfelelő reteszelést.
Ha egy porvédősapka megrongálódott, azonnal cserél-
tesse ki.  A porvédősapka üzem közben messzemenően 
meggátolja a fúrás során keletkező por behatolását a szem-
számbefogó egységbe. A szerszám behelyezésekor ügyel-
jen arra, hogy ne rongálja meg a porvédő sapkát.
Egyes anyagok, mint például ólomtartalmú festékek, 
bizonyos fafajták, ásványok és fémek porai egészség-
károsító hatásúak lehetnek és allergiás reakciókat, lég-
úti betegségeket és/vagy rákos megbetegedéseket 
válthatnak ki. A készülékkel azbesztet tartalmazó anyago-
kat csak szakembereknek szabad megmunkálniuk.

– A lehetőségek szerint használjon az anyagnak megfelelő 
porelszívást.

– Gondoskodjon a munkahely jó szellőztetéséről.
– Ehhez a munkához célszerű egy P2 szűrőosztályú por-

védő álarcot használni.
A feldolgozásra kerülő anyagokkal kapcsolatban tartsa be 
az adott országban érvényes előírásokat.
Ha a betétszerszám leblokkolt, kapcsolja ki az elektro-
mos kéziszerszámot. Vegye ki a betétszerszámot.
Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt győ-
ződjön meg arról, hogy a betétszerszám szabadon mo-
zog. Ha leblokkolt fúrószerszám mellett kapcsolja be a ké-
ziszerszámot, igen magas reakciós nyomatékok lépnek fel.
Az energia megtakarítására az elektromos kéziszerszémot 
csak akkor kapcsolja be, ha használja.
Várja meg, amíg az elektromos kéziszerszám teljesen 
leáll, mielőtt letenné. A betétszerszám beékelődhet, és a 
kezelő elvesztheti az uralmát az elektromos kéziszerszám 
felett.
Újraindulás elleni védelem
Az újraindulás elleni védelem vésési üzemmódban az 
áramellátás megszakítása majd helyreállítása esetén meg-
gátolja az elektromos kéziszerszám akaratlan újraindulá-
sát.
– Az ismételt üzembe helyezéshez hozza a  be-/kikap-

csolót a kikapcsolt helyzetbe, majd ismét kapcsolja be 
az elektromos kéziszerszámot.

Jelképes ábrák
Az ezt követő jelmagyarázat az Üzemeltetési útmutató elolva-
sásának és megértésének megkönnyítésére szolgál. Jegyezze 
meg ezeket a szimbólumokat és jelentésüket. A szimbólumok 
helyes értelmezése segítségére lehet az elektromos kéziszer-
szám jobb és biztonságosabb használatában.

Rezgéscsillapítás (GBH 8-45 DV)

A beépített rezgéscsillapítás csökkenti a munka során fel-
lépő rezgéseket.

Jel Magyarázat

GBH 8-45 D/
GBH 8-45 DV: Fúrókalapács
szürke tartomány: Fogantyú 
(szigetelt fogantyú-felület)

Cikkszám

Olvassa el valamennyi biztonsági
előírást és utasítást
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Szállítmány tartalma
Fúrókalapács, pótfogantyú.
A betétszerszám és képeken látható vagy a szövegben leírt to-
vábbi tartozékok nem tartoznak a standard szállítmányhoz.
Tartozékprogramunkban valamennyi tartozék megtalálható.

Rendeltetésszerű használat
A készülék betonban, téglában és terméskőben végzett ütve-
fúrásra, valamint vésési munkákra szolgál.

Műszaki adatok
A termék műszaki adatai a 159. oldalon, a táblázatban talál-
hatók.
Az adatok [U] = 230 V névleges feszültségre vonatkoznak. Et-
től eltérő feszültségek esetén és az egyes országok számára 
készült különleges kivitelekben ezek az adatok változhatnak.

Az elektromos kéziszerszámon 
végzendő bármely munka megkezdése 
előtt húzza ki a csatlakozó dugót a 
dugaszoló aljzatból
Viseljen védőkesztyűt

Viseljen fülvédőt.

Viseljen védőszemüveget

Mozgásirány

A reakció iránya

Következő munkalépés

Tilos tevékenység

Kalapácsos fúrás

Vésés

Vario-Lock

Bekapcsolás

Kikapcsolás

A be-/kikapcsoló rögzítése

A be-/kikapcsoló reteszelésének 
feloldása

Alacsony fordulat-/ütésszám

Magas fordulat-/ütésszám

Szerszámbefogó egység

Zsírozza kissé be a betétszerszámnak a 
szerszámbefogó egységbe bedugásra 
kerülő végét

Jel Magyarázat

Szerviz-jelző 

P1 Névleges felvett teljesítmény
E Egyedi ütőerő az 

„EPTA-Procedure 05/2009” 
(2009/05 EPTA-eljárás) szerint

n0 Üresjárati fordulatszám
Újraindulás elleni védelem

Ø Furatátmérő max.
Betonban

Téglafalban

Csigafúró

Áttörő fúró

Üreges fúrófej

Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” 
(01:2014 EPTA-eljárás) szerint
Érintésvédelmi osztály

LwA Hangteljesítmény-szint
LpA Hangnyomás-szint
ah Rezgési összérték
K Bizonytalanság

Jel Magyarázat
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Zaj és vibráció értékek
A termék mért értékei a 159. oldalon, a táblázatban találhatók.
A zajmérési eredmények az EN 60745-2-6 szabványnak meg-
felelően kerültek meghatározásra.
ah rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és K 
bizonytalanság az EN 60745-2-6 szabvány szerint.

Az ezen előírásokban megadott rezgésszint az EN 60745 szab-
ványban rögzített mérési módszerrel került meghatározásra és 
az elektromos kéziszerszámok összehasonlítására ez az érték 
felhasználható. Ez az érték a rezgési terhelés ideiglenes becslé-
sére is alkalmas.
A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszám fő alkalma-
zási területein való használat során fellépő érték. Ha az elektro-

mos kéziszerszámot más alkalmazásokra, különböző tartozé-
kokkal vagy nem kielégítő karbantartás mellett használják, a 
rezgésszint a fenti értéktől eltérhet. Ez az egész munkaidőre vo-
natkozó rezgési terhelést lényegesen megnövelheti.
A rezgési terhelés pontos megbecsüléséhez figyelembe kell 
venni azokat az időszakokat is, amikor a berendezés kikapcsolt 
állapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de nem 
kerül ténylegesen használatra. Ez az egész munkaidőre vonat-
kozó rezgési terhelést lényegesen csökkentheti.
Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelőnek a rez-
gések hatása elleni védelmére, például: Az elektromos kézi-
szerszám és a betétszerszámok karbantartása, a kezek mele-
gen tartása, a munkamenetek megszervezése.

Felszerelés és üzemeltetés
A következő táblázat az elektromos kéziszerszám felszerelési és üzemeltetési műveleteinek célját tartalmazza. Az egyes műveleti 
célokhoz tartozó előírások a megadott ábrán találhatók. Az alkalmazástól függően az egyes előírások különböző kombinációira 
van szükség. Tartsa be a biztonsági előírásokat.

A tevékenység célja Ábra Kérjük vegye tekintetbe a 
következőket

Oldal

Az SDS-max betétszerszám 
behelyezése

1 160

Az SDS-max betétszerszám 
kivétele

2 160

Üzemmód kijelölése 3 161

A véső helyzetének 
megváltoztatása (Vario-lock)

4 161

A pótfogantyú elfordítása 5 161

Be-/kikapcsolás fúrási üzemben 6 162

Be-/kikapcsolás vésési üzemben 7 162
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Karbantartás és tisztítás
Tartsa mindig tisztán az elektromos kéziszerszámot és 
annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan dol-
gozhasson.

Ha a csatlakozó vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével 
csak a magát a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos kézi-
szerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni, nehogy 
a biztonságra veszélyes szituáció lépjen fel.

Szerviz-jelző (lásd az 9 ábrát a 163. oldalon)
Ha a szénkefék elhasználódtak, az elektromos kéziszerszám 
automatikusan kikapcsolódik. Ezt a  szerviz-jelző kigyulladá-
sa, vagy vibrálása már kb. 8 órával előre jelzi. Az elektromos 
kéziszerszámot ekkor be kell küldeni a karbantartási munkák 
elvégzésére a Vevőszolgálatnak. A címeket lásd a „Vevőszol-
gálat és használati tanácsadás” c. szakaszban.
Ha a szerviz-jelző rendszeres időközökben felvillan, az elekt-
romos kéziszerszám elromlott. Ebben az esetben ne használja 
tovább az elektromos kéziszerszámot és azonnal küldje be a 
Vevőszolgálathoz.

Vevőszolgálat és használati tanács-
adás
A Vevőszolgálat választ ad a termékének javításával és kar-
bantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kér-
déseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott áb-
rák és egyéb információk a címen találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termé-
keinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.
Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretne rendelni, 
okvetlenül adja meg a termék típustábláján található 10-jegyű 
cikkszámot.

Magyarország
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készüléké-
nek javítását.
Tel.: (061) 431-3835
Fax: (061) 431-3888

Hulladékkezelés
Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat és a csoma-
golást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell 
újrafelhasználásra előkészíteni.
Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási sze-
métbe!
Csak az EU-tagországok számára:

Az elhasznált villamos és elektronikus be-
rendezésekre vonatkozó 2012/19/EU eu-
rópai irányelvnek és a megfelelő országos 
törvényekbe való átültetésének megfelelő-
en a már nem használható elektromos kézi-
szerszámokat külön össze kell gyűjteni és a 

környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafel-
használásra leadni.

A változtatások joga fenntartva.

A fordulatszám beállítása 8 162

Vegye figyelembe a szerviz-jelzőt 9 163

A tevékenység célja Ábra Kérjük vegye tekintetbe a 
következőket

Oldal
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