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Inden du betjener værktøjet første gang, skal du læse og følge betjeningsvejledningen og 

sikkerhedsoplysningerne. Gem denne brugermanual. 

 

 

http://www.bosch-professional.com/gb/en/gex-125-1-ae-14161-ocs-p/


Beregnet anvendelse 

Maskinen er beregnet til tørslibning af træ, plast, metal, spartelmasse samt 

lakerede overflader. Maskiner med elektrisk styring er også egnede til polering. 

Elværktøjet er ikke egnet til stationært brug. 

 

Illustrerede komponenter 

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af 

maskinen på illustrationssiden. 

 

 

1 Tænd/sluk-knap                2 Slibeblad    

3 Støvboks                       4 Håndgreb 

5 Klembøjle 

 

Tekniske data 

Rystepudser   

Strømspænding V 230-240 V ~ 50 Hz 

Nominel effekt W 240 

Tomgangsslagtal min-1 15000 

Slibebladsdiameter mm 113 × 108 

Vægt Kg 1,2 

Beskyttelsesklasse  回/II 

 

 

Betjening 

 

 

 

Tænd/sluk 

1. Med ledningen sat i stikkontakten tændes rystepudseren ved at trykke på 

mærket “I” på beskyttelseskappen på tænd/sluk-knappen. 

 



2. Rystepudseren slukkes ved at trykke på mærket “0” på beskyttelseskappen 

på tænd/sluk-knappen. 

 

BEMÆRK. Tænd og sluk et par gange, så du kan vende dig til at tænde og 

slukke for rystepudseren med beskyttelseskappen. Formålet med 

beskyttelseskappen er at beskytte knappen og dermed forøge dens levetid. 

 

Brug af rystepudseren 

1. Rystepudseren kan bruges til de fleste slibeopgaver på materialer såsom træ, 

plast, metal og malede overflader. 

2. Brug beskyttelsesbriller, støvmaske og høreværn. 

3. Tænd for rystepudseren, mens den hviler på arbejdsemnet. Sørg for, at hele 

pladens overflade ligger på arbejdsemnet. 

4. Bevæg rystepudseren hen over arbejdsemnets overflade med roterende 

bevægelser og et jævnt, moderat pressetryk. 

 

BEMÆRK. Hvis der stadig er ridser på arbejdsemnet efter slibning, kan du gøre 

følgende: 

1. Gå tilbage til en grovere kornstørrelse, og slib mærkerne væk, inden du 

begynder igen med den oprindelige kornstørrelse. 

2. Prøv at bruge et nyt sandpapir med samme kornstørrelse for at fjerne de 

uønskede mærker, inden du går videre med en finere kornstørrelse og afslut 

arbejdet. 

 

Montering af slibeblad 

ADVARSEL. Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og stikket er trukket ud af 

stikkontakten, før der udføres indstillinger eller vedligeholdelse. 

   

1. Slibepapiret ilægges ved at åbne klembøjlen med håndtaget til klembøjlen.  

 

2. Før slibepapiret ind i bøjlen. Sørg for, at papiret ligger midtpå, og at 

kanterne ligger parallelt med slibebladet. 



           

3. Sænk klembøjlens håndtag, så papiret sidder fast. (Papir, der er bukket på 

forhånd, gør ilægningen nemmere.) 

 

4.   Gør det sammen i den anden ende, så papiret er korrekt spændt. 

 

Bemærk: Papiret skal sidde stramt over bladet, da der ellers kan opstå for stort 

slid på bladet. 

 

Støvopsugning 

ADVARSEL. Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og stikket er trukket ud af 

stikkontakten, før der udføres indstillinger eller vedligeholdelse. 

1. Sæt støvposen på værktøjet ved at skubbe 

slangen fast på udblæsningsstudsen. 

ADVARSEL. Den bedste støvopsugning opnås ved at fjerne og 

tømme posen, når den er halvt fuld. 

Støvposen må ikke bruges ved slibning af metal. De varme metalpartikler 

kan få rester af træstøv eller den indvendige pose til at bryde i brand. 

2. Rystepudseren kan tilsluttes din egen støvsuger eller værkstedets 

støvudsugningssystem ved hjælp af en almindelig støvsugerslange. 

  

 

Vedligeholdelse og rengøring 

Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbejde på selve 

maskinen. 

For at maskinen kan fungere korrekt, skal maskinen og 

ventilationsåbningerne altid holdes rene. 

Hvis det er nødvendigt at udskifte tilslutningsledningen, skal dette udføres af et 

autoriseret serviceværksted for at undgå eventuelle sikkerhedsfarer. 

 



MILJØ 

Hvis apparatet skal udskiftes efter brug, må det ikke smides ud 

sammen med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes på en 

miljøvenlig måde. 

Affald fra elektriske maskiner må ikke håndteres som almindeligt 

husholdningsaffald. Det skal genbruges, hvis det er muligt. Kontakt 

kommunen eller forhandleren for at få at vide, hvordan det skal genbruges. 

 

 

 


