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kişiler tarafından kullanıldığında elektrikli el aletleri
tehlikelidir.

u Elektrikli el aletinizin ve aksesuarlarınızın bakımını
özenle yapın.  Elektrikli el aletinizin kusursuz olarak
çalışmasını engelleyebilecek bir durumun olup
olmadığını, hareketli parçaların kusursuz olarak işlev
görüp görmediklerini ve sıkışıp sıkışmadıklarını,
parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. 
Elektrikli el aletini kullanmaya başlamadan önce
hasarlı parçaları onartın. Birçok iş kazası elektrikli el
aletlerine yeterli bakım yapılmamasından kaynaklanır.

u Kesici uçları daima keskin ve temiz tutun.  Özenle
bakımı yapılmış keskin kenarlı kesme uçlarının malzeme
içinde sıkışma tehlikesi daha azdır ve daha rahat kullanım
olanağı sağlarlar.

u Elektrikli el aletini, aksesuarı, uçları ve benzerlerini,
bu özel tip alet için öngörülen talimata göre kullanın.
Bu sırada çalışma koşullarını ve yaptığınız işi dikkate
alın.  Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen alanın
dışında kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.

u Tutamak ve kavrama yüzeylerini kuru, yağsız ve temiz
tutun.  Kaygan tutamak ve kavrama yüzeyleri, aletin
beklenmeyen durumlarda güvenli şekilde tutulmasını ve
kontrol edilmesini engeller.

Servis
u Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve

orijinal yedek parça kullanma koşulu ile onartın. Bu
sayede elektrikli el aletinin güvenliğini sürekli hale
getirirsiniz.

Zımpara makineleri için güvenlik talimatı
u Çalışırken elektrikli el aletini iki elinizle sıkıca tutun

ve duruşunuzun güvenli olmasına dikkat edin. Elektrikli
el aleti iki elle daha güvenli kullanılır.

u Bu elektrikli el aletini sadece kuru zımparalama işleri
için kullanın. Suyun elektrikli el aleti içine sızması elektrik
çarpma tehlikesini artırır.

u Dikkat yangın tehlikesi! Zımparalanan malzemenin ve
zımpara makinesinin aşırı ölçüde ısınmasından
kaçının. İşe ara vermeden önce daima toz haznesini
boşaltın. Toz torbası, mikro filtre, kağıt torbası (veya
filtre torbası veya elektrikli süpürge filtresi) içindeki
zımpara tozu elverişsiz koşullarda, örneğin metaller
zımparalanırken, kendiliğinden tutuşabilir. Zımpara tozu
boya, poliüretan kalıntıları veya diğer kimyasal
maddelerle karıştığında ve zımparalanan malzeme uzun
süreli çalışma nedeniyle aşırı ölçüde ısındığında tehlike
daha da artar.

u Elektrikli el aletinizin havalandırma aralıklarını
düzenli aralıklarla temizleyin. Motor fanı tozu aletin
gövdesine çeker ve metal tozunun aşırı birikimi elektrik
çarpma tehlikesi yaratır.

u İş parçasını emniyete alın. Bir germe tertibatı veya
mengene ile sabitlenen iş parçası elle tutmaya oranla
daha güvenli tutulur.

u Elinizden bırakmadan önce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasını bekleyin.

Ürün ve performans açıklaması
Bütün güvenlik talimatını ve uyarıları
okuyun. Güvenlik talimatlarına ve uyarılara
uyulmadığı takdirde elektrik çarpmasına,
yangına ve/veya ciddi yaralanmalara neden
olunabilir.

Lütfen kullanma kılavuzunun ön kısmındaki resimlere dikkat
edin.

Usulüne uygun kullanım
Bu elektrikli el aleti ahşap, plastik, metal, macun ve laklı
yüzeylerin kuru olarak zımparalanması için tasarlanmıştır.

Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynıdır.
(1) Titreşim sayısını ayarlama düğmesi
(2) Açma/kapama şalteri
(3) Açma/kapama şalteri sabitleme tuşu
(4) Toz kutusu komple (mikro filtre sistemi)
(5) Sıkma kolu
(6) Zımpara plakası
(7) Zımpara kağıdı
(8) Ön sıkma kolu boşa alma kolu
(9) Ön sıkma kolu
(10) Delme aleti A)

(11) Zımpara plakası vidaları
(12) Üfleme rakoru
(13) Filtre elemanı (mikro filtre sistemi)
(14) Emme hortumu A)

(15) Tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
A) Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat

kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar
programımızda bulabilirsiniz.

Teknik veriler

Titreşimli zımpara
makinesi

GSS 23 AE

Ürün kodu 3 601 K70 7..
Giriş gücü W 190
Titreşim sayısı ön seçimi ●
Boştaki devir sayısı dak-1 7000–12000
Boştaki titreşim sayısı dak-1 14000 –24000
Titreşim dairesi çapı mm 2,0
Zımpara kağıdı ölçüleri
– Cırt cırt kavramalı mm 93 x 185
– Sıkma gerilimi mm 93 x 230
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Titreşimli zımpara
makinesi

GSS 23 AE

Zımpara plakası ölçüleri mm 92 x 182
Ağırlık 
EPTA-Procedure 01:2014
uyarınca

kg 1,7

Koruma sınıfı  / II
Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı
gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.

Gürültü/Titreşim bilgisi
Gürültü emisyon değerleri EN 62841-2-4 uyarınca
belirlenmektedir.
Elektrikli el aletinin A değerlendirmeli ses basıncı seviyesi
tipik olarak: Ses basıncı seviyesi 80 dB(A); gürültü emisyon
seviyesi 91 dB(A). Tolerans K = 3 dB.
Koruyucu kulaklık kullanın!
Toplam titreşim değerleri ah (üç yönün vektör toplamı) ve
tolerans K EN 62841-2-4 uyarınca belirlenmektedir:
ah = 4,5 m/s2, K = 1,5 m/s2,
Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi ve gürültü emisyon
değeri standartlaştırılmış ölçme yöntemine göre
belirlenmiştir ve elektrikli el aletlerinin birbirleri ile
kıyaslanmasında kullanılabilir. Bu değerler aynı zamanda
titreşim ve gürültü emisyonunun geçici olarak tahmin
edilmesine de uygundur.
Belirtilen titreşim seviyesi ve gürültü emisyon değeri
elektrikli el aletinin esas kullanımını temsil etmektedir. Ancak
elektrikli el aleti farkı uçlar veya yetersiz bakımla kullanılacak
olursa, titreşim seviyesi ve gürültü emisyonu farklılık
gösterebilir. Bu da titreşim ve gürültü emisyonunu bütün
kullanım süresince önemli ölçüde artırabilir.
Titreşim ve gürültü emisyonunun tam olarak tahmin
edilebilmesi için, aletin kapalı olduğu veya açık fakat
kullanımda olmadığı sürelerin de dikkate alınması gerekir.
Bu, titreşim ve gürültü emisyonunu bütün çalışma süresinde
önemli ölçüde düşürebilir.
Titreşimin kullanıcıya bindirdiği yük için önceden ek güvenlik
önlemleri alın. Örneğin: Elektrikli el aletinin ve uçların
bakımı, ellerin sıcak tutulması, iş aşamalarının organize
edilmesi.

Montaj
u Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan

önce her defasında fişi prizden çekin.

Toz ve talaş emme
Kurşun içeren boyalar, bazı ahşap türleri, mineraller ve
metaller gibi maddeler işlenirken ortaya çıkan toz sağlığa
zararlı olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozları
solumak alerjik reaksiyonlara ve/veya kullanıcının veya onun
yakınındaki kişilerin nefes alma yollarındaki hastalıklara
neden olabilir. 
Kayın veya meşe gibi bazı ağaç tozları kanserojen etkiye
sahiptir, özellikle de ahşap işleme sanayiinde kullanılan katkı

maddeleri (kromat, ahşap koruyucu maddeler) ile birlikte.
Asbest içeren malzemeler sadece uzmanlar tarafından
işlenmelidir.
– Mümkün olduğu kadar işlediğiniz malzemeye uygun bir toz

emme tertibatı kullanın.
– Çalışma yerinizi iyi bir biçimde havalandırın.
– P2 filtre sınıfı filtre takılı soluk alma maskesi kullanmanızı

tavsiye ederiz.
İşlenen malzemelere ait ülkenizdeki geçerli yönetmelik
hükümlerine uyun.
u Çalıştığınız yerde toz birikmemesine dikkat edin.

Tozlar kolayca alevlenebilir.

Toz kutusu ile alete entegre toz emme 
(Bakınız: Resimler G1–G4)
Toz kutusunu (4) kavrama yapıncaya kadar üfleme rakoruna
(12) takın.
Toz kutusunu (4) boşaltmak için toz kutusunu aşağı doğru
çekerek çıkarın.
Toz kutusunu (4) açmadan önce, resimde gösterildiği gibi,
filtre elemanında biriken tozu çıkarmak için toz kutusunu sert
bir zemine vurmanız gerekir.
Toz kutusunu (4) tutamak girintisinden tutun, filtre
elemanını (13) yukarı kaldırın ve toz kutusunu boşaltın. Filtre
elemanının (13) lamellerini yumuşak bir fırça ile temizleyin.

Harici toz emme (Bakınız: Resim H)
Emme hortumunu (14) üfleme rakoruna (12) takın.
Emme hortumunu (14) bir elektrikli süpürgeye takın. Çeşitli
elektrikli süpürgelere bağlantıya ait genel görünüşü bu
kullanma kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.
Elektrik süpürgesi işlenen malzemeye uygun olmalıdır.
Özellikle sağlığa zararlı, kanserojen veya kuru tozları
emdirirken özel elektrik süpürgesi (sanayi tipi elektrik
süpürgesi) kullanın.
Almanya'da ahşap tozları için TRGS 553 nedeniyle test
edilmiş emme donanımları istenmektedir, alete entegre toz
emme donanımları profesyonel sektörde
kullanılmamaktadır. Diğer malzemeler için profesyonel
kullanıcılar karşılanması gerekli hususları yetkili meslek
kuruluşları ile açıklığa kavuşturmak zorundadır.

Zımpara kağıdının değiştirilmesi
Yeni zımpara kağıdını takmadan önce zımpara plakasındaki
(6) kir ve tozları bir fırça ile temizleyin.
Toz emme işlevinin optimum düzeyde olması için zımpara
kağıdındaki deliklerin zımpara plakasındaki deliklerle üst
üste gelmesine dikkat edin.

Cırt cırt kavramalı zımpara kağıtları (Bakınız: Resim A)
Zımpara plakası (6), cırt cırt kavramalı zımpara kağıtlarının
hızla ve basitçe takılmasını sağlayan bir cırt cırt doku ile
donatılmıştır.
Optimum kavrama kuvvetinin sağlanabilmesi için zımpara
plakasındaki (6) cırt cırt kavrama yüzeyini zımpara kağıdını
(7) takmadan öne bir yere vurarak temizleyin.
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Zımpara kağıdının (7) bir kenarını zımpara plakasına (6)
hizalı biçimde yerleştirin, daha sonra zımpara kağıdını
zımpara plakasına yatırın ve iyice bastırın.
Zımpara kağıdını (7) çıkarmak için bir ucundan tutun ve
zımpara plakasından (6) çekerek çıkarın.

Cırt cırt kavramasız zımpara kağıtları (Bakınız: Resimler
B–D)
❶ Boşa alma tuşuna (8) basın ve tuşu basılı tutun.
❷ Zımpara kağıdını (7) açılmış bulunan ön sıkma kolunun

(9) altına sürün ve boşa alma tuşunu (8) bırakın.
Zımpara kağıdının merkezi olarak sıkıldığından emin
olun.

❸ Sıkma kolunu (5) içeri bastırın ve sonuna kadar hareket
ettirin.

❹ Zımpara kağıdını (7) düzgün bir biçimde zımpara
plakasına yatırın. Zımpara kağıdının (7) diğer ucunu arka
sıkma kolu ile sıkma kolundaki (5) kırmızı makara arasına
yerleştirin.

❺ Zımpara kağıdını gergin olarak tutun ve sıkma kolunu (5)
zımpara plakasına doğru bastırarak zımpara kağıdının
sabitlenmesini sağlayın.

Örneğin rulo halinde veya metre ile satılan deliksiz zımpara
kağıtlarını, toz emme işlevini sağlamak üzere bir delme aleti
(10) ile delebilirsiniz. Zımpara kağıdı takılı elektrikli el aletini
delme aleti üzerine bastırın (Bakınız: Resim E).
Zımpara kağıdını (7) çıkarmak için sıkma kolunu (5) gevşetin
ve zımpara kağıdını arka mesnetten çekerek çıkarın. Boşa
alma tuşuna (8) basın ve zımpara kağıdını tam olarak çıkarın.

Zımpara kağıdının seçilmesi
İşlenen malzemeye ve yüzeyde istenen kazıma ölçüsüne göre
çeşitli zımpara kağıtları kullanabilirsiniz:

Tane büyüklüğü

Her türlü ahşap malzemeyi işlemek için

40 – 240

Ön zımpara işlemi için, örneğin kaba,
planyalanmamış dilme ve tahtaların
işlenmesi için

Kaba 40, 60

Plan zımparalama ve küçük pürüzlerin
düzeltilmesi için

Orta 80, 100,
120

Sert ahşabın son ve hassas zımparası
için

İnce 180, 240

Boyalı /cilalı yüzeylerin veya dolgu
malzemeli ve macunlu yüzeylerin işlenmesi
için

40 – 320

Boyaların zımparalanması için Kaba 40, 60
Astar boyaların zımparalanması için Orta 80, 100,

120
Cilalama işleminden önce astarların
son zımpara işlemleri için

İnce 180, 240,
320

Zımpara plakasının değiştirilmesi (Bakınız:
Resim F)
Zımpara plakası (6) gerektiğinde değiştirilebilir.
4 vidayı (11) sökün ve zımpara plakasını (6) çıkarın. Yeni
zımpara plakasını (6) yerine yerleştirin ve vidaları tekrar
sıkın.

İşletim
Çalıştırma
u Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının

gerilimi elektrikli el aletinin tip etiketinde belirtilen
gerilimle aynı olmalıdır. 230 V ile işaretlenmiş
elektrikli el aletleri 220 V ile de çalıştırılabilir.

Açma/kapama
u Tutamağı bırakmadan açma/kapama şalterini

kullanabildiğinizden emin olun.
Elektrikli el aletini açmak için açma/kapama şalterine (2)
basın ve şalteri basılı tutun.
Açma/kapama şalterini sabitlemek (2) için şalteri basılı
tutun ve buna ek olarak sabitleme tuşuna (3) basın.
Elektrikli el aletini kapatmak için açma/kapama şalterini (2)
bırakın. Açma/kapama şalteri (2) kilitli durumda iken önce
şaltere basın, sonra tekrar bırakın.
Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece
kullandığınızda açın.

Titreşim sayısı ön seçimi
Titreşim sayısı ön seçim ayar düğmesi (1) ile işletme
esnasında da gerekli titreşim sayısını önceden seçerek
ayarlayabilirsiniz.
Gerekli titreşim sayısı işlenen malzemeye ve çalışma
koşullarına bağlı olup, pratik deneyle belirlenebilir.

Çalışırken dikkat edilecek hususlar
u Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan

önce her defasında fişi prizden çekin.
u Elinizden bırakmadan önce elektrikli el aletinin tam

olarak durmasını bekleyin.
Zımpara yaparken kazıma performansı esas olarak zımpara
kağıdının seçimine ve önceden seçilerek ayarlanan titreşim
sayısına bağlıdır.
Sadece kusursuz zımpara kağıtları iyi bir zımpara
performansı sağlar ve elektrikli el aletini korurlar.
Zımpara kağıtlarının kullanım ömrünü uzatmak için düzgün
bir bastırma kuvveti uygulamaya dikkat edin.
Aşırı bastırma kuvveti daha yüksek bir kazıma performansına
değil, zımpara kağıdının elektrikli el aletinin daha hızlı
aşınmasına ve yıpranmasına neden olur.
Metal malzeme için kullanılmış olan bir zımpara kağıdını
başka malzeme için kullanmayın.
Sadece orijinal Bosch zımparalama aksesuarlarını kullanın.
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Ø 19 mm

2 600 793 009 (3 m)

1 610 793 002 (5 m)

Ø 19 mm

2 607 002 161 (3 m)

2 607 002 162 (5 m)

1 609 200 933 GAS 25

GAS 50

GAS 50 M

GAS 25

GAS 50

GAS 50 M

2 608 190 016 2 605 438 599

2 608 000 326
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