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Česky

Bezpečnostní upozornění

Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí
Čtěte všechna varovná upozornění a 
pokyny. Zanedbání při dodržování va-

rovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah 
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna 
uschovejte.
Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektronářadí“ se 
vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se síťovým 
kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru 
(bez síťového kabelu).

Bezpečnost pracovního místa
Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené. 
Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést 
k úrazům.

S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém 
explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo 
prach. Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach ne-
bo páry zapálit.

Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí da-
leko od Vašeho pracovního místa. Při rozptýlení můžete 
ztratit kontrolu nad strojem.

Elektrická bezpečnost
Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se zá-
suvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem uprave-
na. Společně s elektronářadím s ochranným uzemně-
ním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky. Neupra-
vené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko zásahu elek-
trickým proudem.

Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako 
např. potrubí, topení, sporáky a chladničky. Je-li Vaše 
tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým 
proudem.

Chraňte stroj před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do 
elektronářadí zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým prou-
dem.

Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či zavě-
šení elektronářadí nebo k vytažení zástrčky ze zásuv-
ky. Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran 
nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo spletené 
kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.

Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte pou-
ze takové prodlužovací kabely, které jsou způsobilé i 
pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, jež 
je vhodný pro použití venku, snižuje riziko zásahu elektric-
kým proudem.

Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve vlh-
kém prostředí, použijte proudový chránič. Nasazení 
proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým 
proudem.

Bezpečnost osob
Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistu-
pujte k práci s elektronářadím rozumně. Nepoužívejte 
žádné elektronářadí pokud jste unaveni nebo pod vli-
vem drog, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při 
použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.

Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brý-
le. Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska pro-
ti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, 
ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu nasazení 
elektronářadí, snižují riziko poranění.

Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Přesvědč-
te se, že je elektronářadí vypnuté dříve než jej uchopí-
te, ponesete či připojíte na zdroj proudu a/nebo aku-
mulátor. Máte-li při nošení elektronářadí prst na spínači 
nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu zapnutý, pak to 
může vést k úrazům.

Než elektronářadí zapnete, odstraňte seřizovací ná-
stroje nebo šroubováky. Nástroj nebo klíč, který se na-
chází v otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.

Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si bez-
pečný postoj a udržujte vždy rovnováhu. Tím můžete 
elektronářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.

Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv nebo 
šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko od 
pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vla-
sy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.

Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, 
přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity. Po-
užití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.

Svědomité zacházení a používání elektronářadí
Stroj nepřetěžujte. Pro svou práci použijte k tomu urče-
né elektronářadí. S vhodným elektronářadím budete pra-
covat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.

Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je vad-
ný. Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je nebez-
pečné a musí se opravit.

Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů příslušen-
ství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky 
a/nebo odstraňte akumulátor. Toto preventivní opatření 
zabrání neúmyslnému zapnutí elektronářadí.

Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo dosah 
dětí. Nenechte stroj používat osobám, které se strojem 
nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny. Elektroná-
řadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.

Pečujte o elektronářadí svědomitě. Zkontrolujte, zda 
pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nevzpřičují se, 
zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je ome-
zena funkce elektronářadí. Poškozené díly nechte před 
nasazením stroje opravit. Mnoho úrazů má příčinu ve 
špatně udržovaném elektronářadí.

Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřova-
né řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně 
vzpřičují a dají se lehčeji vést.

VAROVÁNÍ

OBJ_BUCH-45-006.book  Page 10  Wednesday, February 19, 2014  9:01 AM



 Česky | 11

Bosch Power Tools 2 609 932 915 | (19.2.14)

Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací ná-
stroje apod. podle těchto pokynů. Respektujte přitom 
pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elek-
tronářadí pro jiné než určující použití může vést k nebez-
pečným situacím.

Servis
Nechte Vaše elektronářadí opravit pouze kvalifikova-
ným odborným personálem a pouze s originálními ná-
hradními díly. Tím bude zajištěno, že bezpečnost stroje 
zůstane zachována.

Bezpečnostní upozornění pro brusky
Elektronářadí používejte pouze pro suché broušení. 
Vniknutí vody do elektrického stroje zvyšuje riziko elektric-
kého úderu.

Pozor, nebezpečí požáru! Zabraňte přehřátí broušené-
ho materiálu a brusky. Před pracovními přestávkami 
vždy vyprázdněte nádobu s prachem. Brusný prach v 
prachovém sáčku, mikrofiltru, papírovém sáčku (nebo ve 
filtračním sáčku popř. filtru vysavače) se může za nepřízni-
vých podmínek jako je odlet jisker při broušení kovů, sa-
movznítit. Zvláštní nebezpečí vzniká, je-li brusný prach 
smíchán se zbytky polyuretanů nebo jinými chemickými 
látkami a broušený materiál je po dlouhé práci horký.

Elektronářadí držte při práci pevně oběma rukama a za-
jistěte si bezpečný postoj. Oběma rukama je elektronářa-
dí vedeno bezpečněji.

Zajistěte obrobek. Obrobek pevně uchycený upínacím 
přípravkem nebo svěrákem je držen bezpečněji než Vaší 
rukou.

Popis výrobku a specifikací
Čtěte všechna varovná upozornění a poky-
ny. Zanedbání při dodržování varovných upo-
zornění a pokynů mohou mít za následek úraz 
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká po-
ranění.

Určené použití
Stroj je určen k suchému broušení dřeva, plastu, tmelů a též 
lakovaných povrchů.

Zobrazené komponenty
Číslování zobrazených komponent se vztahuje na zobrazení 
elektronářadí na grafické straně.

1 Nastavovací kolečko předvolby počtu kmitů
(PSS 250 AE)

2 Spínač
3 Prachový box kompletní (Microfilter System)
4 Upínací třmen (PSS 200 AC/PSS 250 AE)
5 Brusná deska
6 Brusný list
7 Rukojeť (izolovaná plocha rukojeti)
8 Výfukové hrdlo
9 Filtrační prvek (Microfilter System)

10 Odsávací hadice*
11 Děrovací nástroj*

* Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu 
obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem pro-
gramu příslušenství.

Technická data

Vibrační bruska PSS 200 A PSS 200 AC PSS 250 AE

Objednací číslo 3 603 ... C40 0.. C40 1.. C40 2..

Jmenovitý příkon W 200 200 250

Předvolba počtu kmitů – –

Otáčky naprázdno min-1 12000 12000 7000 – 12000

Počet kmitů při volnoběhu min-1 24000 24000 14000 – 24000

Průměr oscilační kružnice mm 2,0 2,0 2,0

Rozměry brusného listu
— Uchycení na suchý zip
— Svorkové upnutí

mm
mm

93 x 185
–

–
93 x 230

93 x 185
93 x 230

Hmotnost podle EPTA-Procedure 
01/2003 kg 1,6 1,6 1,6

Třída ochrany /II /II /II
Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a podle země specifických provedení se mohou tyto údaje lišit.

OBJ_BUCH-45-006.book  Page 11  Wednesday, February 19, 2014  9:01 AM

12 | Česky 

2 609 932 915 | (19.2.14) Bosch Power Tools

Informace o hluku a vibracích
Naměřené hodnoty hluku zjištěny podle EN 60745.

Hodnocená hladina hluku stroje A činí typicky: hladina akus-
tického tlaku 82 dB(A); hladina akustického výkonu 
93 dB(A). Nepřesnost K=3 dB.
Noste chrániče sluchu!
Celkové hodnoty vibrací ah (vektorový součet tří os) a nepřes-
nost K stanoveny podle EN 60745:
ah =5,5 m/s2, K=1,5 m/s2.

V těchto pokynech uvedená úroveň vibrací byla změřena 
podle měřicích metod normovaných v EN 60745 a může být 
použita pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se i pro 
předběžný odhad zatížení vibracemi.
Uvedená úroveň vibrací reprezentuje hlavní použití elektroná-
řadí. Pokud se ovšem bude elektronářadí používat pro jiné 
práce, s odlišným příslušenstvím, s jinými nástroji nebo 
s nedostatečnou údržbou, může se úroveň vibrací lišit. To mů-
že zatíženi vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit.
Pro přesný odhad zatížení vibracemi by měly být zohledněny 
i doby, v nichž je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale fakticky se 
nepoužívá. To může zatíženi vibracemi po celou pracovní do-
bu zřetelně zredukovat.
Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně obslu-
hy před účinky vibrací, jako je např. údržba elektronářadí 
a nástrojů, udržování teplých rukou, organizace pracovních 
procesů.

Prohlášení o shodě
Prohlašujeme v plné naší zodpovědnosti, že v odstavci „Tech-
nická data“ popsaný výrobek je v souladu s následujícími nor-
mami nebo normativními dokumenty: EN 60745 podle usta-
novení směrnic 2011/65/EU, 2004/108/ES, 2006/42/ES.

Technická dokumentace (2006/42/ES) u:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
06.02.2014

Montáž
Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku 
ze zásuvky.

Výměna brusného listu
Před nasazením nového brusného listu odstraňte z brusné 
desky 5 nečistoty a prach, např. štětcem.

Pro zaručení optimálního odsávání dbejte na to, aby děrování 
brusného listu souhlasilo s otvory v brusné desce.

Brusné listy se suchým zipem (PSS 200 A/PSS 250 AE) 
(viz obr. A)
Brusná deska 5 je vybavena tkaninou suchého zipu, pomocí 
níž mohou být brusné listy se suchým zipem rychle a jednodu-
še upevněny.

Tkaninu suchého zipu brusné desky 5 před nasazením brus-
ného listu 6 vyklepejte, aby bylo umožněno optimální přilnutí.

Brusný list 6 přiložte v jedné přímce na jedné straně brusné 
desky 5, poté brusný list položte na brusnou desku a pevně jej 
přitlačte.

Pro odejmutí brusného listu 6 jej uchopte na jednom rohu a 
stáhněte z brusné desky 5.

Brusné listy bez suchého zipu (PSS 200 AC/PSS 250 AE) 
(viz obr. B)
Lehce nadzdvihněte upínací třmeny 4 a vyvěste je.

Nasuňte brusný list 6 až na doraz pod otevřený zadní upínací 
třmen 4 a brusný list upněte svěšením upínacího třmenu 4.

Položte brusný list 6 natažený na brusnou desku. Dejte druhý 
konec brusného listu 6 pod přední upínací třmen 4 a brusný 
list upněte svěšením upínacího třmenu 4.

Brusné listy bez otvorů, z rolí popř. z metrového zboží můžete 
pro odsávání prachu proděrovat děrovacím nástrojem 11. K 
tomu natlačte elektronářadí s namontovaným brusným listem 
na děrovací nástroj (viz obr. E).

K odejmutí brusného listu 6 uvolněte upínací třmeny 4 a brus-
ný list vytáhněte.

Volba brusného listu
Podle opracovávaného materiálu a požadovaného úběru po-
vrchu jsou k dispozici různé brusné listy:

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

Zrnitost

K opracování veškerých 
dřevěných materiálů

40—240

K předbroušení např. drsných, 
nehoblovaných trámů a prken hrubý 40, 60

K rovinnému broušení a ke 
srovnání malých nerovností střední 80, 100, 120

Ke konečnému a jemnému 
broušení tvrdého dřeva jemný 180, 240

K opracování barevných a 
lakovaných vrstev popř. 
podkladů jako jsou plniva a 
tmely

40—320

K odbroušení barvy hrubý 40, 60

K broušení napouštěcích 
barev střední 80, 100, 120

Ke konečnému broušení 
podkladů pro lakování jemný 180, 240, 320
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Odsávání prachu/třísek
Vyvarujte se usazenin prachu na pracovišti. Prach se 
může lehce vznítit.

Prach materiálů jako olovoobsahující nátěry, některé dru-
hy dřeva, minerálů a kovu mohou být zdraví škodlivé. Kon-
takt s prachem nebo vdechnutí mohou vyvolat alergické re-
akce a/nebo onemocnění dýchacích cest obsluhy nebo v 
blízkosti se nacházejících osob.
Určitý prach jako dubový nebo bukový prach je pokládán 
za karcinogenní, zvláště ve spojení s přídavnými látkami 
pro ošetření dřeva (chromát, ochranné prostředky na dře-
vo). Materiál obsahující azbest smějí opracovávat pouze 
specialisté.

– Pokud možno používejte pro daný materiál vhodné od-
sávání prachu.

– Pečujte o dobré větrání pracovního prostoru.
– Je doporučeno nosit ochrannou dýchací masku s tří-

dou filtru P2.
Dbejte ve Vaší zemi platných předpisů pro opracovávané 
materiály.

Vlastní odsávání pomocí prachového boxu 
(viz obr. C1 –C4)
Nasaďte prachový box 3 na výfukové hrdlo 8 až zaskočí.

K vyprázdnění prachového boxu 3 stáhněte prachový box do-
lů.

Před otevřením prachového boxu 3 by jste jej měli, jak je uká-
záno na obrázku, oklepat na pevnou podložku kvůli uvolnění 
prachu na filtračním prvku.

Uchopte prachový box 3 na uchopovacích prohlubních, vy-
klopte filtrační prvek 9 nahoru a prachový box vyprázněte. La-
mely filtračního prvku 9 čistěte pomocí měkkého kartáče.

Externí odsávání (viz obr. D)
Nastrčte odsávací hadici 10 na výfukové hrdlo 8. Spojte odsá-
vací hadici 10 s vysavačem. Přehled k připojení na různé vysa-
vače naleznete na konci tohoto návodu k obsluze.

Vysavač musí být vhodný pro opracovávaný materiál.

Při odsávání obzvlášť zdraví škodlivého, karcinogenního nebo 
suchého prachu použijte speciální vysavač.

Provoz

Uvedení do provozu
Dbejte síťového napětí! Napětí zdroje proudu musí sou-
hlasit s údaji na typovém štítku elektronářadí. Elektro-
nářadí označené 230 V smí být provozováno i na 220 V.

Zapnutí – vypnutí
K uvedení elektronářadí do provozu posuňte spínač 2 vpřed 
do polohy „I“.

K vypnutí elektronářadí posuňte spínač 2 vzad do polohy „0“.

Aby se šetřila energie, zapínejte elektronářadí jen pokud jej 
používáte.

Předvolba počtu kmitů (PSS 250 AE)
Pomocí nastavovacího kolečka předvolby počtu kmitů 1 mů-
žete předvolit požadovaný počet kmitů i během provozu.

Potřebný počet kmitů je závislý na materiálu a pracovních 
podmínkách a lze jej zjistit praktickými zkouškami.

Pracovní pokyny
Vyvarujte se usazenin prachu na pracovišti. Prach se 
může lehce vznítit.

Počkejte, až se stroj zastaví, než jej odložíte. 
Před každou prací na elektronářadí vytáhněte síťovou 
zástrčku ze zásuvky

Výkon úběru při broušení je určen hlavně volbou brusného lis-
tu a též předvoleným počtem kmitů (PSS 250 AE).

Pouze bezvadné brusné listy dávají dobrý brusný výkon a šetří 
elektronářadí.

Dbejte na rovnoměrný přítlak, abyste zvýšili životnost brus-
ných papírů.

Nadměrné zvýšení přítlaku nevede k vyššímu brusného výko-
nu, ale k silnějšímu opotřebení elektronářadí a brusného listu.

Brusný list, který byl použit pro kov, už nepoužívejte pro jiné 
materiály.

Používejte pouze originální brusné příslušenství Bosch.

Údržba a servis

Údržba a čištění
Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku 
ze zásuvky.
Udržujte elektronářadí a větrací otvory čisté, abyste 
pracovali dobře a bezpečně.

Je-li nutné nahrazení přívodního kabelu, pak to nechte kvůli 
zamezení ohrožení bezpečnosti provést firmou Bosch nebo 
autorizovaným servisem pro elektronářadí Bosch.

Zákaznická a poradenská služba
Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Va-
šeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a in-
formace k náhradním dílům naleznete i na:
www.bosch-pt.com
Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách 
k našim výrobkům a jejich příslušenství.

Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně 
prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového 
štítku elektronářadí.

Czech Republic
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Na www.bosch-pt.cz si můžete objednat oprava Vašeho stro-
je online.
Tel.: 519 305700
Fax: 519 305705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz
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