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Før du bruker verktøyet første gang, må du lese og følge instruksjonene og 

sikkerhetsinformasjonen. Ta vare på denne veiledningen. 

 

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


 

 

Tiltenkt bruk 

Maskinen er beregnet til tørrsliping av tre, plast, metall, sparkelmasse og 

lakkerte overflater. Maskiner med elektronisk styring er også egnet til polering. 

Elverktøyet er ikke egnet til stasjonær bruk. 

 

Illustrerte komponenter 

Nummereringen av de illustrerte komponentene viser til illustrasjonen av 

maskinen på illustrasjonssiden. 

 

 

1 Av/på-bryter                2 Slipeblad    

3 Støvkassett         4 Håndtak 

5 Klembøyle 

 

Tekniske data 

Eksentersliper   

Spenning V 230–240 V ~ 50 Hz 

Nominell effekt W 240 

Tomgangsslagtall min-1 15 000 

Slipebladsdiameter mm 113 × 108 

Vekt kg 1,2 

Beskyttelsesklasse  回/II 

 

 

Betjening 

 

 

 

Slå på og av 



1. Med ledningen i stikkontakten slår du på slipemaskinen ved å trykke på 

merket “I” på beskyttelseskappen på av/på-bryteren. 

 

2. Slå av slipemaskinen ved å trykke på merket “0” på beskyttelseskappen på 

av/på-bryteren. 

 

MERK: Slå av og på maskinen et par ganger slik at du blir vant til å slå 

slipemaskinen av og på med beskyttelseskappen. Formålet med 

beskyttelseskappen er å beskytte bryteren og dermed øke levetiden. 

 

Bruke slipemaskinen 

1. Slipemaskinen kan brukes til de fleste slipeoppgaver på materialer som tre, 

plast, metall og malte overflater. 

2. Bruk vernebriller, støvmaske og hørselvern. 

3. Slå slipemaskinen på når den hviler på arbeidsstykket. Pass på at hele 

overflaten ligger på arbeidsstykket. 

4. Beveg slipemaskinen over overflaten til arbeidsstykket i roterende 

bevegelser med et jevnt, moderat trykk. 

 

MERK: Hvis det fortsatt er riper på arbeidsstykket etter sliping, kan du gjøre 

følgende: 

1. Gå tilbake til en grovere kornstørrelse og slip merkene bort før du begynner 

med den opprinnelige kornstørrelsen igjen. 

2. Prøv å bruke et nytt sandpapir med samme kornstørrelse for å fjerne de 

uønskede merkene før du går over til en finere kornstørrelse og avslutter 

jobben. 

 

Montere sandpapir 

ADVARSEL. Sørg alltid for at verktøyet er slått av og støpselet er trukket ut av 

stikkontakten før du gjør innstillinger eller vedlikehold. 

   

1. Legg i slipepapiret ved å åpne klembøylen med håndtaket til klembøylen.  

 

2. Før slipepapiret inn i bøylen. Pass på at papiret ligger midt på, og at kantene 

ligger parallelt med slipebladet. 



           

3. Senk håndtaket til klembøylen slik at papiret sitter fast. (Papir som er bøyd 

på forhånd, gjør det enklere å feste.) 

 

4.   Gjør det samme i den andre enden, slik at papiret er riktig spent. 

 

Merk: Papiret skal sitte stramt over bladet, de det ellers kan oppstå for stor 

slitasje på bladet. 

 

Støvavsug 

ADVARSEL. Sørg alltid for at verktøyet er slått av og støpselet er trukket ut av 

stikkontakten før du gjør innstillinger eller vedlikehold. 

1. Fest støvposen til slipemaskinen ved å skyve 

røret fast på koblingen til støvavsuget. 

ADVARSEL. Du oppnår det beste støvavsuget ved å fjerne og 

tømme posen når den er halvfull. 

Ikke bruk posen ved sliping av metall. De varme metallpartiklene 

kan få rester av trestøv eller den innvendige posen til å ta fyr. 

2. Slipemaskinen kan kobles til din egen støvsuger eller verkstedets 

støvavsugingssystem med en vanlig støvsugerslange. 

  

 

Vedlikehold og rengjøring 

Trekk støpselet ut av stikkontakten før du gjør arbeid på selve 

maskinen. 

For at maskinen skal fungere korrekt, må maskinen og 

ventilasjonsåpningene alltid holdes rene. 

Hvis det blir nødvendig å skifte ut strømledningen, må dette utføres av et 

autorisert serviceverksted for å unngå eventuelle sikkerhetsfarer. 

 



MILJØ 

Hvis enheten skal skiftes ut etter bruk, må det ikke kastes sammen 

med husholdningsavfallet, men på en miljøvennlig måte. 

Avfall fra elektriske maskiner skal ikke håndteres som vanlig 

husholdningsavfall. Det skal gjenvinnes hvis det er mulig. Kontakt de 

lokale myndighetene eller forhandleren for råd om hvordan det skal gjenvinnes. 

 

 

 


