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noSikkerhetsinformasjon

Generelle advarsler for elektroverktøy
Les gjennom alle advarslene 
og anvisningene. Feil ved over-

holdelsen av advarslene og nedenstående anvis-
ninger kan medføre elektriske støt, brann og/el-
ler alvorlige skader.

Ta godt vare på alle advarslene og informasjo-
nene.

Det nedenstående anvendte uttrykket «elektro-
verktøy» gjelder for strømdrevne elektroverktøy 
(med ledning) og batteridrevne elektroverktøy 
(uten ledning).

1) Sikkerhet på arbeidsplassen

a) Hold arbeidsområdet rent og ryddig og 
sørg for bra belysning. Rotete arbeids-
områder eller arbeidsområder uten lys 
kan føre til ulykker.

b) Ikke arbeid med elektroverktøyet i ek-
splosjonsutsatte omgivelser – der det 
befinner seg brennbare væsker, gass el-
ler støv. Elektroverktøy lager gnister som 
kan antenne støv eller damper.

c) Hold barn og andre personer unna når 
elektroverktøyet brukes. Hvis du blir for-
styrret under arbeidet, kan du miste kon-
trollen over elektroverktøyet.

2) Elektrisk sikkerhet

a) Støpselet til elektroverktøyet må passe 
inn i stikkontakten. Støpselet må ikke 
forandres på noen som helst måte. Ikke 
bruk adapterstøpsler sammen med jor-
dede elektroverktøy. Bruk av støpsler 
som ikke er forandret på og passende 
stikkontakter reduserer risikoen for elek-
triske støt.

b) Unngå kroppskontakt med jordede over-
flater slik som rør, ovner, komfyrer og 
kjøleskap. Det er større fare ved elektris-
ke støt hvis kroppen din er jordet.

c) Hold elektroverktøyet unna regn eller 
fuktighet. Dersom det kommer vann i et 
elektroverktøy, øker risikoen for elektris-
ke støt.

d) Ikke bruk ledningen til andre formål, 
f. eks. til å bære elektroverktøyet, henge 
det opp eller trekke det ut av stikkontak-
ten. Hold ledningen unna varme, olje, 
skarpe kanter eller verktøydeler som be-
veger seg. Med skadede eller opphopede 
ledninger øker risikoen for elektriske støt.

e) Når du arbeider utendørs med et elektro-
verktøy, må du kun bruke en skjøteled-
ning som er egnet til utendørs bruk. Når 
du bruker en skjøteledning som er egnet 
for utendørs bruk, reduseres risikoen for 
elektriske støt.

f) Hvis det ikke kan unngås å bruke elek-
troverktøyet i fuktige omgivelser, må du 
bruke en jordfeilbryter. Bruk av en jord-
feilbryter reduserer risikoen for elektriske 
støt.

3) Personsikkerhet

a) Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, 
gå fornuftig frem når du arbeider med et 
elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy 
når du er trett eller er påvirket av narko-
tika, alkohol eller medikamenter. Et øye-
blikks uoppmerksomhet ved bruk av elek-
troverktøyet kan føre til alvorlige skader.

b) Bruk personlig verneutstyr og husk alltid 
å bruke vernebriller. Bruk av personlig 
sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklifaste 
arbeidssko, hjelm eller hørselvern – av-
hengig av type og bruk av elektroverktøyet 
– reduserer risikoen for skader.

c) Unngå å starte verktøyet ved en feilta-
gelse. Forviss deg om at elektroverktøy-
et er slått av før du kobler det til strøm-
men og/eller batteriet, løfter det opp 
eller bærer det. Hvis du holder fingeren 
på bryteren når du bærer elektroverktøyet 
eller kobler elektroverktøyet til strømmen 
i innkoblet tilstand, kan dette føre til 
uhell.

d) Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler 
før du slår på elektroverktøyet. Et verk-
tøy eller en nøkkel som befinner seg i en 
roterende verktøydel, kan føre til skader.

ADVARSEL
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e) Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg 
for å stå stødig og i balanse. Dermed kan 
du kontrollere elektroverktøyet bedre i 
uventede situasjoner.

f) Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide 
klær eller smykker. Hold hår, tøy og han-
sker unna deler som beveger seg. Løst-
sittende tøy, smykker eller langt hår kan 
komme inn i deler som beveger seg.

g) Hvis det kan monteres støvavsug- og 
oppsamlingsinnretninger, må du forvisse 
deg om at disse er tilkoblet og brukes på 
korrekt måte. Bruk av et støvavsug redu-
serer farer på grunn av støv.

4) Omhyggelig bruk og håndtering av elektro-
verktøy

a) Ikke overbelast verktøyet. Bruk et elek-
troverktøy som er beregnet til den type 
arbeid du vil utføre. Med et passende 
elektroverktøy arbeider du bedre og sik-
rere i det angitte effektområdet.

b) Ikke bruk elektroverktøy med defekt 
på-/av-bryter. Et elektroverktøy som ikke 
lenger kan slås av eller på, er farlig og må 
repareres.

c) Trekk støpselet ut av stikkontakten 
og/eller fjern batteriet før du utfører inn-
stillinger på elektroverktøyet, skifter til-
behørsdeler eller legger maskinen bort. 
Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet 
starting av elektroverktøyet.

d) Elektroverktøy som ikke er i bruk må 
oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la 
maskinen brukes av personer som ikke 
er fortrolig med dette eller ikke har lest 
disse anvisningene. Elektroverktøy er far-
lige når de brukes av uerfarne personer.

e) Vær nøye med vedlikeholdet av elektro-
verktøyet. Kontroller om bevegelige 
verktøydeler fungerer feilfritt og ikke 
klemmes fast, og om deler er brukket el-
ler skadet, slik at dette innvirker på elek-
troverktøyets funksjon. La disse skade-
de delene repareres før 
elektroverktøyet brukes. Dårlig vedlike-
holdte elektroverktøy er årsaken til mange 
uhell.

f) Hold skjæreverktøyene skarpe og rene. 
Godt stelte skjæreverktøy med skarpe 
skjær setter seg ikke så ofte fast og er let-
tere å føre.

g) Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy 
osv. i henhold til disse anvisningene. Ta 
hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet 
som skal utføres. Bruk av elektroverktøy 
til andre formål enn det som er angitt kan 
føre til farlige situasjoner.

5) Service

a) Elektroverktøyet ditt skal alltid kun re-
pareres av kvalifisert fagpersonale og 
kun med originale reservedeler. Slik opp-
rettholdes verktøyets sikkerhet.

Sikkerhetsinformasjoner for hammere
Bruk hørselvern. Innvirkning av støy kan føre 
til at man mister hørselen.

Bruk ekstrahåndtakene som leveres 
sammen med elektroverktøyet. Hvis du mis-
ter kontrollen, kan dette føre til skader.

Hold elektroverktøyet på de isolerte gripe-
flatene, hvis du utfører arbeid der innsats-
verktøyet kan treffe på skjulte strømlednin-
ger eller den egne strømledningen. Kontakt 
med en spenningsførende ledning kan også 
sette elektroverktøyets metalldeler under 
spenning og føre til elektriske støt.

Bruk egnede detektorer til å finne skjulte 
strøm-/gass-/vannledninger, eller spør hos 
det lokale el-/gass-/vannverket. Kontakt 
med elektriske ledninger kan medføre brann 
og elektrisk støt. Skader på en gassledning 
kan føre til eksplosjon. Inntrenging i en vann-
ledning forårsaker materielle skader og kan 
medføre elektriske støt.

Hold elektroverktøyet fast med begge hen-
der under arbeidet og sørg for å stå stødig. 
Elektroverktøyet føres sikrere med to hen-
der.

Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som 
holdes fast med spenninnretninger eller en 
skrustikke, holdes sikrere enn med hånden.
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Vent til elektroverktøyet er stanset helt før 
du legger det ned. Innsatsverktøyet kan kile 
seg fast og føre til at du mister kontrollen 
over elektroverktøyet.

Funksjonsbeskrivelse
Les gjennom alle advarslene og an-
visningene. Feil ved overholdelsen 
av advarslene og nedenstående an-
visninger kan medføre elektriske 
støt, brann og/eller alvorlige ska-
der.

Brett ut utbrettssiden med bildet av maskinen, 
og la denne siden være utbrettet mens du leser 
bruksanvisningen.

Formålsmessig bruk
Maskinen er beregnet til hammerboring i be-
tong, murstein og stein pluss til meisling.

Illustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene 
gjelder for bildet av elektroverktøyet på illustra-
sjonssiden.

1 Støvkappe

2 Låsehylse

3 Slag-/dreiestopp-bryter

4 Vibrasjonsdemping

5 På-/av-bryter

6 Håndtak (isolert grepflate)

7 Stillhjul turtallforvalg/slagtallforvalg

8 Service-melding

9 Stand-by-lampe

10 Ekstrahåndtak (isolert grepflate)

Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i stan-
dard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i 
vårt tilbehørsprogram.

Tekniske data

Borhammer GBH 5-40 DCE Professional

Produktnummer 3 611 B64 0..

Opptatt effekt W 1150

Nominelt turtall min-1 170 – 340

Slagtall
– Boring
– Meisling

min-1

min-1
1500 –2900
1500 –3050

Enkeltslagstyrke tilsvarende EPTA-Procedure 05/2009 J 8,8

Meiselstillinger 12

Verktøyfeste SDS-max

Smøring Sentral livstidsmøring

Max. bor-Ø
– Betong (med spiralbor)
– Betong (med gjennombruddsbor)
– Murverk (med hullborkrone)

mm
mm
mm

40
55
90

Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003 kg 6,8

Beskyttelsesklasse /II

Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på visse nasjonale modeller 
kan disse informasjonene variere noe.

Legg merke til produktnummeret på typeskiltet til elektroverktøyet ditt. Handelsbetegnelsene for de enkelte elektro-
verktøyene kan variere.
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Støy-/vibrasjonsinformasjon
Måleverdier for lyden funnet i henhold til 
EN 60745.
Maskinens typiske A-bedømte støynivå er: Lyd-
trykknivå 93 dB(A); lydeffektnivå 104 dB(A). 
Usikkerhet K=3 dB.
Bruk hørselvern!
Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre 
retninger) beregnet jf. EN 60745:
Hammerboring i betong: Svingningsemisjons-
verdi ah=10 m/s2, usikkerhet K=1,5 m/s2,
Meisling: Svingningsemisjonsverdi ah=8 m/s2, 
usikkerhet K=1,5 m/s2.
Vibrasjonsnivået som er angitt i disse anvisnin-
gene er målt iht. en målemetode som er standar-
disert i EN 60745 og kan brukes til sammenlig-
ning av elektroverktøy med hverandre. Den 
egner seg til en foreløbig vurdering av sving-
ningsbelastningen.
Det angitte svingningsnivået representerer de 
hovedsakelige anvendelsene til elektroverktøy-
et. Men hvis elektroverktøyet brukes til andre 
anvendelser, med avvikende innsatsverktøy eller 
utilstrekkelig vedlikehold, kan svingningsnivået 
avvike. Dette kan føre til en tydelig øking av 
svingningsbelastningen over hele arbeidstids-
rommet.
Til en nøyaktig vurdering av svingningsbelastnin-
gen skal det også tas hensyn til de tidene maski-
nen er slått av eller går, men ikke virkelig brukes. 
Dette kan tydelig redusere svingningsbelastnin-
gen over hele arbeidstidsrommet.
Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av 
brukeren mot svingningenes virkning, som for 
eksempel: Vedlikehold av elektroverktøy og inn-
satsverktøy, holde hendene varme, organisere 
arbeidsforløpene. 

Samsvarserklæring
Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som 
beskrives under «Tekniske data» stemmer over-
ens med følgende normer eller normative doku-
menter: EN 60745 jf. bestemmelsene i direktive-
ne 2004/108/EF, 2006/42/EF.

Tekniske underlag hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC, 
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 23.04.2010

Montering
Før alle arbeider på elektroverktøyet utfø-
res må støpselet trekkes ut av stikkontak-
ten.

Ekstrahåndtak
Bruk elektroverktøyet kun med ekstrahånd-
taket 10.

Du kan svinge ekstrahåndtaket 10 hvor som 
helst, for å oppnå en sikker og lite anstrengende 
arbeidsposisjon.

– Drei den nedre delen på ekstrahåndtaket 10 
mot urviserne og sving ekstrahåndtaket 10 til 
ønsket posisjon. Deretter dreier du nedre del 
av ekstrahåndtaket 10 fast igjen med urviser-
ne.

Verktøyskifte
Med verktøyfestet SDS-max kan du skifte inn-
satsverktøy på en enkel og behagelig måte uten 
å bruke ekstra verktøy.

Støvkappen 1 forhindrer at det trenger borestøv 
inn i verktøyfestet i løpet av driften. Ved innset-
ting av verktøy må du passe på at støvkappen 1 
ikke tar skade.

En skadet støvkappe skal straks skiftes ut. 
Det anbefales å la en kundeservice utføre 
dette.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification

OBJ_BUCH-491-005.book  Page 80  Friday, July 9, 2010  3:27 PM



 Norsk | 81

Bosch Power Tools 1 609 929 W79 | (9/7/10)

Innsetting av innsatsverktøy (se bilde A)

– Rengjør innstikksenden og smør den litt inn.

De røde symbolene (åpne låser og bjelker) på lå-
sehylsen 2 viser at verktøyfestet er åpnet.

– Sett innsatsverktøyet dreiende inn i verktøy-
festet til det låses automatisk. Låsehylsen 
springer da automatisk fremover og de røde 
symbolene er ikke lenger synlig. Dette viser 
at verktøyfestet er låst.

Fjerning av innsatsverktøyet (se bilde B)

– Skyv låsehylsen 2 bakover til låsehylsen 
smekker i lås. De røde symbolene på låsehyl-
sen er nå synlige igjen. Låsehylsen forblir i 
denne posisjonen og innsatsverktøyet kan 
tas ut uten å holde fast låsehylsen.

Støv-/sponavsuging
Støv fra materialer som blyholdig maling, noen 
tresorter, mineraler og metall kan være helsefar-
lige. Berøring eller innånding av støv kan utløse 
allergiske reaksjoner og/eller åndedrettssyk-
dommer hos brukeren eller personer som be-
finner seg i nærheten.
Visse typer støv som eik- eller bøkstøv gjelder 
som kreftfremkallende, spesielt i kombinasjon 
med tilsetningsstoffer til trebearbeidelse (kro-
mat, trebeskyttelsesmidler). Asbestholdig mate-
riale må kun bearbeides av fagfolk.

– Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
– Det anbefales å bruke en støvmaske med fil-

terklasse P2.

Følg ditt lands gyldige forskrifter for de materia-
lene som skal bearbeides.

Bruk

Igangsetting
Ta hensyn til strømspenningen! Spenningen 
til strømkilden må stemme overens med an-
givelsene på elektroverktøyets typeskilt. 
Elektroverktøy som er merket med 230 V 
kan også brukes med 220 V.

Innstilling av driftstypen

Med slag-/dreiestopp-bryteren 3 velger du 
driftstypen til elektroverktøyet.

Merk: Du må kun endre driftstypen når elektro-
verktøyet er slått av! Elektroverktøyet kan ellers 
ta skade.

– Drei slag-/dreiestopp-bryteren 3 til ønsket 
stilling.

I stillingen «Meisling» økes slagtallet som er for-
håndsinnstilt med stillhjulet 7 automatisk ved 
innkobling; slik arbeider elektroverktøyet med 
økt effekt ved meisling.

Inn-/utkobling ved boring

– Trykk til igangsetting av elektroverktøyet på 
på-/av-bryteren 5 og hold den trykt inne.

– Til utkobling av elektroverktøyet slipper du 
på-/av-bryteren 5.

Posisjon til hammerboring
Hvis innsatsverktøyet ikke straks 
dreier seg ved innkopling, må du la 
elektroverktøyet gå langsomt til inn-
satsverktøyet dreies med.

Posisjon Vario-Lock til innstilling av 
meiselposisjonen

Posisjon til meisling
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Inn-/utkobling ved meisling

– Til igangsetting av elektroverktøyet må du 
trykke oppe (I) på på-/av-bryteren 5 til den 
går i lås.

– Til utkobling av elektroverktøyet trykker du 
nede (0) på på-/av-bryteren 5 og slipper den.

Ved lave temperaturer oppnår elektroverktøyet 
først etter en viss tid den fulle hammer-/slagef-
fekten.

Innstilling av turtallet/slagtallet

Reguleringselektronikken muliggjør et trinnløst 
tur- og slagtallforvalg for et materialtilpasset ar-
beid.

Konstantelektronikken holder det forhåndsinn-
stilte tur- og slagtallet nesten konstant mellom 
tomgang og belastet drift.

Når støpselet settes inn i stikkontakten eller et-
ter strømbrudd innstiller reguleringselektronik-
ken automatisk det høyeste tur- og slagtallet. 
Dette forhindrer at det ikke arbeides med opti-
mal effekt på grunn av lav forinnstilling av tur-
tallsregulatoren 7.

– Velg slagtallet med stillhjulet 7 i henhold til 
materialet.

Informasjonene i nedenstående tabell er anbe-
falte verdier.

Overlastkopling

Hvis innsatsverktøyet er fastklemt og har 
hengt seg opp, avbrytes driften av bore-
spindelen. På grunn av de kreftene som da 
oppstår må du alltid holde elektroverktøyet 
godt fast med begge hendene og sørge for å 
stå stødig.

Slå av elektroverktøyet og løsne innsats-
verktøyet hvis elektroverktøyet blokkerer. 
Ved innkobling med blokkert boreverktøy 
oppstår det høye reaksjonsmomenter.

Endring av meiselstillingen (Vario-Lock)

Du kan låse meiselen i 12 stillinger. Slik kan du 
innta den mest optimale arbeidsposisjonen.

– Sett meiselen inn i verktøyfestet.
– Drei slag-/dreiestopp-bryteren 3 inn i posi-

sjon «Vario-Lock» (se «Innstilling av driftsty-
pen», side 81).

– Drei verktøyfestet til ønsket meiselstilling.
– Drei slag-/dreiestopp-bryteren 3 inn i posi-

sjon «Meisling». Verktøyfestet er da låst.

Slag-/dreiestopp-bryteren 3 må til meisling 
alltid stå i stillingen «Meisling».

Arbeidshenvisninger
Før alle arbeider på elektroverktøyet utfø-
res må støpselet trekkes ut av stikkontak-
ten.

Vibrasjonsdemping

Den integrerte vibrasjonsdempingen reduserer 
vibrasjonene som oppstår.

Softgrepet øker sklisikkerheten og sørger for et 
bedre grep og bedre håndtering av elektroverk-
tøyet.

Anvendelse Posisjon 
stillhjul

Bearbeidelse av puss/lette 
byttematerialer

Løsning av fliser

Bearbeidelse av murstein

Bearbeidelse av betong
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Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjøring
Før alle arbeider på elektroverktøyet utfø-
res må støpselet trekkes ut av stikkontak-
ten.

Hold elektroverktøyet og ventilasjonsspal-
tene alltid rene, for å kunne arbeide bra og 
sikkert.

En skadet støvkappe skal straks skiftes ut. 
Det anbefales å la en kundeservice utføre 
dette.

Service-melding 8

Ved oppbrukte slipekull kobles elektroverktøyet 
automatisk ut. Dette anvises ca. 8 timer på for-
hånd ved at service-meldingen 8 lyser eller blin-
ker. Elektroverktøyet må sendes inn til service 
hos kundeservice (adresse se avsnittet «Kunde-
service og kunderådgivning»).

Stand-by-lampe 9

Ved innplugget strømstøpsel og eksisterende 
nettspenning må stand-by-lampen 9 lyse. Hvis 
elektroverktøyet ikke kan slås på når stand-by-
lampen 9 lyser, må det sendes inn til kundeser-
vice, adresser se avsnitt «Kundeservice og kun-
derådgivning», side 83.

Hvis elektroverktøyet til tross for omhyggelige 
produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle 
svikte, må reparasjonen utføres av et autorisert 
serviceverksted for Bosch-elektroverktøy.

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger 
må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret 
som er angitt på elektroverktøyets typeskilt.

Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om re-
parasjon og vedlikehold av produktet ditt og re-
servedelene. Deltegninger og informasjoner om 
reservedeler finner du også under:
www.bosch-pt.com
Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spørs-
mål om kjøp, bruk og innstilling av produkter og 
tilbehør.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: (+47) 64 87 89 50
Faks: (+47) 64 87 89 55

Deponering
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leve-
res inn til miljøvennlig gjenvinning.

Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!

Kun for EU-land:

Jf. det europeiske direktivet 
2002/96/EF vedr. gamle elektris-
ke og elektroniske apparater og 
tilpassingen til nasjonale lover må 
gammelt elektroverktøy som ikke 
lenger kan brukes samles inn og 

leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.

Rett til endringer forbeholdes.
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