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În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de schimb vă rugăm 
să indicaţi neapărat numărul de identificare compus din 
10 cifre, conform plăcuţei indicatoare a tipului sculei elec-
trice.

România
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30–34
013937 Bucureşti
Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanţă clienţi: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro

Eliminare
Sculele electrice, accesoriile şi ambalajele trebuie direcţiona-
te către o staţie de revalorificare ecologică.
Nu aruncaţi sculele electrice în gunoiul menajer!
Numai pentru ţările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE 
privind deşeurile de echipamente electrice 
şi electronice şi transpunerea acesteia în le-
gislaţia naţională, sculele electrice scoase 
din uz trebuie colectate separat şi direcţio-
nate către o staţie de reciclare ecologică.

Sub rezerva modificărilor.

Български
Указания за безопасна работа
Общи указания за безопасна работа

Прочетете внимателно всички ука-
зания. Неспазването на приведени-

те по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар 
и/или тежки травми.
Съхранявайте тези указания на сигурно място.
Използваният по-долу термин «електроинструмент» се от-
нася до захранвани от електрическата мрежа електроин-
струменти (със захранващ кабел) и до захранвани от аку-
мулаторна батерия електроинструменти (без захранващ 
кабел).

Безопасност на работното място
 Поддържайте работното си място чисто и добре ос-

ветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление 
могат да спомогнат за възникването на трудова злопо-
лука.

 Не работете с електроинструмента в среда с пови-
шена опасност от възникване на експлозия, в бли-
зост до леснозапалими течности, газове или прахо-
образни материали. По време на работа в електроин-
струментите се отделят искри, които могат да възпламе-
нят прахообразни материали или пари.

 Дръжте деца и странични лица на безопасно раз-
стояние, докато работите с електроинструмента. 
Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите 
контрола над електроинструмента.

Безопасност при работа с електрически ток
Щепселът на електроинструмента трябва да е под-

ходящ за ползвания контакт. В никакъв случай не се 
допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ко-
гато работите със занулени електроуреди, не из-
ползвайте адаптери за щепсела. Ползването на 
оригинални щепсели и контакти намалява риска от въз-
никване на токов удар.

 Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела, 
напр. тръби, отоплителни уреди, пещи и хладилни-
ци. Когато тялото Ви е заземено, рискът от възникване 
на токов удар е по-голям.

 Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и 
влага. Проникването на вода в електроинструмента по-
вишава опасността от токов удар.

 Не използвайте захранващия кабел за цели, за кои-
то той не е предвиден, напр. за да носите електроин-
струмента за кабела или да извадите щепсела от 
контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, ома-
сляване, допир до остри ръбове или до подвижни 
звена на машини. Повредени или усукани кабели 
увеличават риска от възникване на токов удар.

 Когато работите с електроинструмент навън, из-
ползвайте само удължителни кабели, подходящи за 
работа на открито. Използването на удължител, 
предназначен за работа на открито, намалява риска от 
възникване на токов удар.

 Ако се налага използването на електроинструмента 
във влажна среда, използвайте предпазен прекъс-
вач за утечни токове. Използването на предпазен пре-
късвач за утечни токове намалява опасността от въз-
никване на токов удар.

Безопасен начин на работа
 Бъдете концентрирани, следете внимателно дейст-

вията си и постъпвайте предпазливо и разумно. Не 
използвайте електроинструмента, когато сте уморе-
ни или под влиянието на наркотични вещества, алко-
хол или упойващи лекарства. Един миг разсеяност 
при работа с електроинструмент може да има за по-
следствие изключително тежки наранявания.

 Работете с предпазващо работно облекло и винаги с 
предпазни очила. Носенето на подходящи за ползва-
ния електроинструмент и извършваната дейност лични 
предпазни средства, като дихателна маска, здрави 
плътнозатворени обувки със стабилен грайфер, защит-
на каска или шумозаглушители (антифони), намалява 
риска от възникване на трудова злополука.
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 Избягвайте опасността от включване на електроин-
струмента по невнимание. Преди да включите щеп-
села в захранващата мрежа или да поставите акуму-
латорната батерия, се уверявайте, че пусковият 
прекъсвач е в положение «изключено». Ако, когато 
носите електроинструмента, държите пръста си върху 
пусковия прекъсвач, или ако подавате захранващо на-
прежение на електроинструмента, когато е включен, 
съществува опасност от възникване на трудова злопо-
лука.

 Преди да включите електроинструмента, се уверя-
вайте, че сте отстранили от него всички помощни ин-
струменти и гаечни ключове. Помощен инструмент, 
забравен на въртящо се звено, може да причини трав-
ми.

 Избягвайте неестествените положения на тялото. 
Работете в стабилно положение на тялото и във все-
ки момент поддържайте равновесие. Така ще можете 
да контролирате електроинструмента по-добре и по-
безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.

 Работете с подходящо облекло. Не работете с широ-
ки дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите 
и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се 
звена на електроинструментите. Широките дрехи, ук-
рашенията, дългите коси могат да бъдат захванати и ув-
лечени от въртящи се звена.

 Ако е възможно използването на външна аспира-
ционна система, се уверявайте, че тя е включена и 
функционира изправно. Използването на аспира-
ционна система намалява рисковете, дължащи се на от-
делящата се при работа прах.

Грижливо отношение към електроинструментите
 Не претоварвайте електроинструмента. Използвай-

те електроинструментите само съобразно тяхното 
предназначение. Ще работите по-добре и по-безопас-
но, когато използвате подходящия електроинструмент в 
зададения от производителя диапазон на натоварване.

 Не използвайте електроинструмент, чиито пусков 
прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не 
може да бъде изключван и включван по предвидения от 
производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремон-
тиран.

 Преди да променяте настройките на електроинстру-
мента, да заменяте работни инструменти и допълни-
телни приспособления, както и когато про-
дължително време няма да използвате електроин-
струмента, изключвайте щепсела от захранващата 
мрежа и/или изваждайте акумулаторната батерия. 
Тази мярка премахва опасността от задействане на 
електроинструмента по невнимание.

 Съхранявайте електроинструментите на места, къ-
дето не могат да бъдат достигнати от деца. Не допус-
кайте те да бъдат използвани от лица, които не са за-
познати с начина на работа с тях и не са прочели тези 
инструкции. Когато са в ръцете на неопитни потребите-
ли, електроинструментите могат да бъдат изключи-
телно опасни.

 Поддържайте електроинструментите си грижливо. 
Проверявайте дали подвижните звена функциони-
рат безукорно, дали не заклинват, дали има счупени 
или повредени детайли, които нарушават или изме-
нят функциите на електроинструмента. Преди да из-
ползвате електроинструмента, се погрижете по-
вредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от 
трудовите злополуки се дължат на недобре поддържа-
ни електроинструменти и уреди.

 Поддържайте режещите инструменти винаги добре 
заточени и чисти. Добре поддържаните режещи ин-
струменти с остри ръбове оказват по-малко съпро-
тивление и се водят по-леко.

 Използвайте електроинструментите, допълнителни-
те приспособления, работните инструменти и т.н., 
съобразно инструкциите на производителя. При то-
ва се съобразявайте и с конкретните работни усло-
вия и операции, които трябва да изпълните. 
Използването на електроинструменти за различни от 
предвидените от производителя приложения повиша-
ва опасността от възникване на трудови злополуки.

Поддържане
 Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви 

да се извършва само от квалифицирани специали-
сти и само с използването на оригинални резервни 
части. По този начин се гарантира съхраняване на без-
опасността на електроинструмента.

Указания за безопасна работа с прави шлифо-
ващи машини
Общи указания за безопасна работа при шлифоване, 
работа с телени четки, полиране и фрезоване
 Този електроинструмент може да се използва за 

шлифоване, полиране (GGS 8 CE), фрезоване и за 
работа с телени четки (GGS 8 CE). Спазвайте всички 
указания за безопасна работа и препоръки, съобра-
зявайте се с техническите данни и изображенията, 
които сте получили с електроинструмента. Ако не 
спазвате следните указания, последствията могат да 
бъдат токов удар, пожар и/или тежки травми.

 Този електроинструмент не е подходящ за работа с 
шкурка и за абразивно рязане. Приложения, за които 
електроинструментът не е предназначен, водят до уве-
личаване на опасността от трудови злополуки и могат 
да предизвикат наранявания.

 Не използвайте допълнителни приспособления, 
които не се препоръчват от производителя специал-
но за този електроинструмент. Фактът, че можете да 
закрепите към машината определено приспособление 
или работен инструмент, не гарантира безопасна рабо-
та с него.

 Допустимата скорост на въртене на използваните 
инструменти за шлифоване трябва да е най-малко 
равна на посочената на табелката на електроинстру-
мента максимална скорост на въртене. Шлифоващи 
инструменти, които се въртят по-бързо от допустимото, 
могат да се разрушат и парчета от тях да отхвърчат с ви-
сока скорост.

OBJ_BUCH-1269-005.book  Page 140  Wednesday, June 18, 2014  2:52 PM



 Български | 141

Bosch Power Tools 3 609 929 C85 | (18.6.14)

 Външният диаметър и дебелината на работния ин-
струмент трябва да съответстват на данните, посо-
чени в техническите характеристики на Вашия елек-
троинструмент. Работни инструменти с неподходящи 
размери не могат да бъдат екранирани по необходимия 
начин или да бъдат контролирани достатъчно добре.

Шлифоващите дискове, валци или други работни 
инструменти трябва да пасват точно на вала на елек-
троинструмента или в патронника за захващане. Ра-
ботни инструменти, които не пасват точно на присъеди-
нителните звена на електроинструмента, имат биене 
при въртене, вибрират силно и могат да предизвикат 
загуба на контрол.

Монтирани на дорник шлифоващи дискове, валци 
режещи инструменти или други работни инструмен-
ти трябва да влязат изцяло в гнездото или патронни-
ка на електроинструмента. «Подаването», респ. сво-
бодно подаващия се край на дорника между шлифо-
ващото тяло и гнездото или патронника трябва да е 
възможно по-малко. Ако дорникът не е захванат дос-
татъчно или ако шлифоващият инструмент се подава 
твърде много, работният инструмент може да се откъс-
не и да отхвърчи с голяма скорост.

 Не използвайте повредени работни инструменти. 
Винаги преди работа проверявайте работните ин-
струменти, напр. шлифоващите дискове, за откър-
тени парченца и пукнатини, шлифоващите валци за 
пукнатини или силно износване, телените четки за 
разхлабени или счупени телчета. Ако изтървете 
електроинструмента или работния инструмент, ги 
проверявайте внимателно за увреждания или из-
ползвайте нови неповредени работни инструменти. 
След като сте проверили и монтирали работния ин-
струмент, застанете извън равнината на въртенето 
му, като внимавате и намиращи се наблизо лица да 
са извън нея, и оставете електроинструмента да ра-
боти в продължение на една минута на максимални 
обороти.  Най-често повредени работни инструменти 
се чупят през този пробен период.

 Работете с лични предпазни средства. В зависимост 
от приложението работете с цяла маска за лице, за-
щита за очите или предпазни очила. Ако е необходи-
мо, работете с дихателна маска, шумозаглушители 
(антифони), работни обувки или специализирана 
престилка, която Ви предпазва от малки откъртени 
при работата частички. Очите Ви трябва да са защи-
тени от летящите в зоната на работа частички. Противо-
праховата или дихателната маска филтрират възниква-
щия при работа прах. Ако продължително време сте 
изложени на силен шум, това може да доведе до загуба 
на слух.

 Внимавайте други лица да бъдат на безопасно раз-
стояние от зоната на работа. Всеки, който се намира 
в зоната на работа, трябва да носи лични предпазни 
средства. Откъртени парченца от обработвания детайл 
или работния инструмент могат в резултат на силното 
ускорение да отлетят надалече и да предизвикат 
наранявания също и извън зоната на работа.

 Когато изпълнявате дейности, при които работният 
инструмент може да попадне на скрити под повърх-
ността проводници под напрежение или да пререже 
захранващия кабел, допирайте електроинструмен-
та само до изолираните повърхности на ръкохватки-
те. При контакт с проводници под напрежение то може 
да се предаде на металните елементи на електроин-
струмента и това да предизвика токов удар.

 По време на шлифоване дръжте постоянно здраво 
електроинструмента. При развъртане на електродви-
гателя до максимална скорост на въртене реакционни-
ят момент може да предизвика изместване на електро-
инструмента.

 Когато това е възможно, използвайте винтови ско-
би, за да застопорите обработвания детайл. Никога 
не работете, като държите малък детайл в едната ръ-
ка, а с другата – електроинструмента. Като захванете 
малки детайли по подходящ начин, можете с двете ръце 
да контролирате електроинструмента по-добре. При от-
рязване на детайли с кръгло сечение, напр. дюбели, 
прокатен материал или тръби, съществува опасност де-
тайлите да се търкалят, при което работният инструмент 
може да се заклини и да бъде ускорен към Вас.

 Дръжте захранващия кабел на безопасно разстоя-
ние от въртящи се работни инструменти. Ако загуби-
те контрол над електроинструмента, захранващият ка-
бел може да бъде прерязан или увлечен и усукан, а вър-
тящият се работен инструмент да допре ръцете Ви и да 
Ви нарани.

 Никога не оставяйте електроинструмента, преди ра-
ботният инструмент да спре напълно въртенето си. 
Въртящият се инструмент може да допре до предмет, в 
резултат на което да загубите контрол над електроин-
струмента.

 След смяната на работни инструменти или промяна 
на настройки се уверете, че холендровата гайка на 
цангата, патронникът или други захващащи елемен-
ти са затегнати добре. Разхлабени застопоряващи 
елементи могат да предизвикат загуба на контрол по 
време на работа; недобре захванати въртящи се еле-
менти отхвърчат с висока скорост.

 Докато пренасяте електроинструмента, не го оста-
вяйте включен. При неволен допир дрехите или коси-
те Ви могат да бъдат увлечени от работния инструмент, 
в резултат на което работният инструмент може да се 
вреже в тялото Ви.

 Редовно почиствайте вентилационните отвори на 
Вашия електроинструмент. Турбината на електродви-
гателя засмуква прах в корпуса, а натрупването на ме-
тален прах увеличава опасността от токов удар.

 Не използвайте електроинструмента в близост до 
леснозапалими материали. Летящи искри могат да 
предизвикат възпламеняването на такива материали.

 Не използвайте работни инструменти, които изис-
кват прилагането на охлаждащи течности. Използва-
нето на вода или други охлаждащи течности може да 
предизвика токов удар.
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Откат и съвети за избягването му
 Откат е внезапна сила на реакцията вследствие на за-

клинване или блокиране на работния инструмент, напр 
диск за шлифоване, шлифоваща лента, телена четка и 
т.н. Заклинването или блокирането водят до внезапно 
спиране на въртенето на работния инструмент. При то-
ва недостатъчно здраво държан електроинструмент се 
ускорява в посока, обратна на посоката на въртене на 
работния инструмент.
Ако напр. абразивен диск се заклини или блокира в об-
работваното изделие, ръбът на диска, който допира де-
тайла, може да се огъне и в резултат дискът да се счупи 
или да възникне откат. В такъв случай дискът се ускоря-
ва към работещия с машината или в обратна посока, в 
зависимост от посоката на въртене на диска и мястото 
на заклинване. В такива случаи абразивните дискове 
могат и да се счупят.
Откат възниква в резултат на неправилно или погрешно 
използване на електроинструмента. Възникването му 
може да бъде предотвратено чрез спазването на под-
ходящи предпазни мерки, както е описано по-долу.

 Дръжте електроинструмента здраво и заемайте 
стойка на тялото и ръцете си, която Ви позволява да 
противодействате на евентуални реакционни мо-
менти, възникващи при работа. Чрез взимане на под-
ходящи предпазни мерки работещият с електроинстру-
мента може да овладее възникнал откат.

 Работете особено предпазливо в зоните на ъгли, ос-
три ръбове и др. п. Избягвайте отблъскването или 
заклинването на работните инструменти в обработ-
вания детайл. При обработване на ъгли или остри ръ-
бове или при рязко отблъскване на въртящия се рабо-
тен инструмент съществува повишена опасност от за-
клинване. Това предизвиква загуба на контрол над ма-
шината или откат.

 Не използвайте режещи дискове със зъби. Такива 
работни инструменти често предизвикват откат или за-
губа на контрол над електроинструмента.

 Врязвайте работния инструмент в обработвания де-
тайл винаги в посоката, в която режещият ръб изли-
за от детайла (това е посоката, в която се изхвърлят 
стружките). Воденето на електроинструмента в обра-
тната посока предизвиква изхвърляне на режещия ин-
струмент от детайла, при което електроинструментът се 
издърпва в тази посока.

 При използване на въртящи се пили, твърдосплавни 
фрезери или фрезери от бързорезна стомана вина-
ги застопорявайте обработвания детайл по подхо-
дящ начин. В противен случай леко отместване на де-
тайла би предизвикало заклинване на диска в среза и 
откат. При заклинване на дискове за шлифоване, ра-
ботни инструменти, въртящи се с голяма скорост или 
режещи инструменти с твърдосплавни пластини работ-
ният инструмент може да отскочи от среза и да предиз-
вика загуба на контрол.

Специални указания за безопасност при шлифоване
 Използвайте само режещи инструменти, утвърдени 

от производителя за Вашия електроинструмент, 

и само за приложения, за които те са предназначе-
ни. Например: никога не шлифовайте със странич-
ната повърхност на абразивен диск за рязане. Дис-
ковете за рязане са предназначени за отнемане на ма-
териал с ръба си. Странично прилагане на сила може да 
ги счупи.

 За конични и прави шлифоващи щифтове с резба из-
ползвайте само изрядни дорници с подходяща голе-
мина и дължина без надрез на рамото. Използването 
на подходящи дорници намалява вероятността за счуп-
ване.

Специални указания за безопасна работа при почист-
ване с телени четки (GGS 8 CE)
 Не забравяйте, че и при нормална работа от телена-

та четка падат телчета. Не претоварвайте телената 
четка, като я притискате твърде силно. Отхвърчащи-
те от телената четка телчета могат лесно да проникнат 
през дрехите и/или кожата Ви.

 Преди да започнете работа, оставяйте четките да се 
въртят на празен ход със скоростта, при която рабо-
тят, най-малко в продължение на една минута. Вни-
мавайте през този период пред или в равнината на 
въртене на четките да няма други лица. По време на 
пробния период разхлабени телчета на четките могат 
да отхвърчат с висока скорост.

 Насочвайте въртящата се телена четка в обратна на 
тялото Ви посока. При работа с тези телени четки могат 
да отхвърчат с висока скорост и да проникнат през ко-
жата Ви малки частички и телчета.

 Не допирайте дискове за шлифоване, преди да са се 
охладили. По време на работа дисковете се нагряват 
силно.

 Осигурявайте обработвания детайл. Детайл, захва-
нат с подходящи приспособления или скоби, е застопо-
рен по здраво и сигурно, отколкото, ако го държите с 
ръка.

Описание на продукта и възмож-
ностите му

Прочетете внимателно всички указания. 
Неспазването на приведените по-долу ука-
зания може да доведе до токов удар, пожар 
и/или тежки травми.

Моля, отворете разгъващата се корица с фигурите и, дока-
то четете ръководството за експлоатация, я оставете отво-
рена.

Предназначение на електроинструмента
Електроинструментът е предназначен за шлифоване и по-
чистване на израстъци по метални предмети с шлифоващи 
инструменти от корунд, както и за работа с инструменти с 
шлифоващи ленти.
GGS 8 CE: В допълнение електроинструментът е предназ-
начен и за почистване с телени четки и полиране на мета-
ли.
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Изобразени елементи
Номерирането на елементите на електроинструмента се 
отнася до изображенията на страниците с фигурите.

1 Цанга
2 Застопоряваща гайка
3 Вал
4 Шийка на вала
5 Пусков прекъсвач

6 Потенциометър за предварителен избор на скоростта 
на въртене (GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

7 Ръкохватка (Изолирана повърхност за захващане)
8 Гаечен ключ за вала*
9 Гаечен ключ за затягащата гайка*

10 Подаваща се дължина на опашката L0
* Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспо-
собления не са включени в стандартната окомплектовка на 
уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособле-
ния можете да намерите съответно в каталога ни за допълни-
телни приспособления.

Технически данни

Информация за излъчван шум и вибрации
Стойностите на излъчвания шум са определени съгласно EN 60745-2-23.

Права шлифоваща машина GGS ... 8 CE 28 C 28 CE 28 LC 28 LCE
Каталожен номер 3 601 ... B22 1.. B20 0.. B20 1.. B21 0.. B21 1..
Номинална консумирана мощност W 750 600 650 650 650
Полезна мощност W 420 350 380 380 380
Номинална скорост на въртене min-1 8000 28000 28000 28000 28000
Диапазон на регулиране на скоростта на въртене min-1 2500

– 8000 –
10000

– 28000 –
10000

– 28000
макс. диаметър на отвора на цангата mm 8 8 8 8 8
Размер на ключа за
– затягащата гайка
– вала на инструмента

mm
mm

19
13

19
19

19
19

19
13

19
13

Ø на шийката на вала mm 43 43 43 43 43
макс. диаметър на работния инструмент mm 50 50 50 50 50
макс. диаметър на полиращия инструмент mm 80 – – – –
Модул за поддържане на постоянна скорост на 
въртене     

Предварителен избор на скоростта на въртене  –  – 

Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,7 1,4 1,4 1,6 1,6
Клас на защита /II /II /II /II /II
Данните се отнасят до номинално напрежение [U] 230 V. При различно напрежение, както и при специалните изпълнения за някои страни да-
нните могат да се различават.

GGS ... 28 C
28 CE

28 LC
28 LCE

8 CE

Равнището А на излъчвания шум обикновено е
Равнище на звуковото налягане
Мощност на звука
Неопределеност K
Работете с шумозаглушители!

dB(A)
dB(A)

dB

78
89

3

77
88

3

82
93

3

Пълната стойност на вибрациите ah (векторната сума по трите направления) и 
неопределеността K са определени съгласно EN 60745:
Повърхностно шлифоване (грубо шлифоване с абразивни тела с диаметър 
25 mm):
ah
K

m/s2

m/s2
3

1,5
6

1,5
≤2,5

1,5
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Посоченото в това ръководство за експлоатация равнище 
на генерираните вибрации е измерено съгласно процеду-
ра, стандартизирана в EN 60745, и може да служи за срав-
няване на електроинструменти един с друг. То е подходя-
що също и за предварителна ориентировъчна преценка на 
натоварването от вибрации.
Посоченото ниво на генерираните вибрации е представи-
телно за най-често срещаните приложения на електроин-
струмента. Ако обаче електроинструментът бъде използ-
ван за други дейности, с различни работни инструменти 
или без необходимото техническо обслужване, нивото на 
вибрациите може да се различава. Това би могло да увели-
чи значително сумарното натоварване от вибрации в про-
цеса на работа.
За точната преценка на натоварването от вибрации трябва 
да бъдат взимани предвид и периодите, в които електро-
инструментът е изключен или работи, но не се ползва. То-
ва би могло значително да намали сумарното натоварване 
от вибрации.
Предписвайте допълнителни мерки за предпазване на ра-
ботещия с електроинструмента от въздействието на ви-
брациите, например: техническо обслужване на 
електроинструмента и работните инструменти, поддържа-
не на ръцете топли, целесъобразна организация на работ-
ните стъпки.

Декларация за съответствие
С пълна отговорност ние декларираме, че описаният в 
раздела «Технически данни» съответства на всички валид-
ни изисквания на директивите 2011/65/EС, 2014/30/EС, 
2006/42/EО, включително на измененията им и покрива 
изискванията на стандартите: EN 60745-1, 
EN 60745-2-23.
Техническа документация (2006/42/ЕО) при:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
07.05.2014

Монтиране
 Преди извършване на каквито и да е дейности по 

електроинструмента изключвайте щепсела от за-
хранващата мрежа.

Монтиране на инструменти за шлифоване 
(вижте фиг. А)
 Използвайте само изправни гаечни ключове с под-

ходящи размери (вижте «Технически данни»).
– Почистете вала 3 и всички детайли, които ще монтира-

те.
– Захванете вала 3 на пневматичния инструмент с гаеч-

ния ключ 8, като използвате скосените повърхности.
Развийте затягащата гайка 2 с гаечния ключ 9, като зах-
ванете повърхностите и въртите обратно на часовнико-
вата стрелка.

– Вкарайте опашката на шлифоващия инструмент до 
упор в цангата 1.

– Задръжте вала 3 с гаечния ключ 8 и затегнете работния 
инструмент, като с гаечния ключ 9 захванете повърхно-
стите и въртите по посока на часовниковата стрелка.

Абразивните инструменти трябва да се въртят без да бият. 
Не продължавайте да работите с дискове, чиято кръглост е 
нарушена, а ги заменяйте незабавно.
 В никакъв случай не затягайте цангата с гайката, ко-

гато в нея няма поставена опашка на инструмент. В 
противен случай цангата може да се повреди.

 Използвайте само шлифоващи щифтове с подходя-
щи диаметри. Шлифоващ щифт, чиято опашка не е 
подходяща за патронника на електроинструмента (ви-
жте раздела «Технически данни»), не може да бъде зах-
ванат правилно и поврежда патронника.

 Работният инструмент трябва да бъде захванат най-
малко на 10 mm. С помощта на подаващия се край на 
опашката L0 от данните на производителя на работния 
инструмент може да се определи максимално допусти-
мата скорост на въртене. Тя не трябва да е по-ниска от 
максималната скорост на въртене на електроинстру-
мента.

Система за прахоулавяне
 Прахове, отделящи се при обработването на материали 

като съдържащи олово бои, някои видове дървесина, 
минерали и метали могат да бъдат опасни за здравето. 
Контактът до кожата или вдишването на такива прахове 
могат да предизвикат алергични реакции и/или заболя-
вания на дихателните пътища на работещия с 
електроинструмента или намиращи се наблизо лица.

Пълната стойност на вибрациите ah (векторната сума по трите направления) и 
неопределеността K са определени съгласно EN 60745:
Повърхностно шлифоване (грубо шлифоване с абразивни тела с макс. диаметър 
50 mm):
ah
K

m/s2

m/s2
8

1,5
14

1,5
≤2,5

1,5

GGS ... 28 C
28 CE

28 LC
28 LCE

8 CE

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
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Определени прахове, напр. отделящите се при обра-
ботване на бук и дъб, се считат за канцерогенни, особе-
но в комбинация с химикали за третиране на дървесина 
(хромат, консерванти и др.). Допуска се обработването 
на съдържащи азбест материали само от съответно обу-
чени квалифицирани лица.
– Осигурявайте добро проветряване на работното 

място.
– Препоръчва се използването на дихателна маска с 

филтър от клас P2.
Спазвайте валидните във Вашата страна законови разпо-
редби, валидни при обработване на съответните материа-
ли.
 Избягвайте натрупване на прах на работното място. 

Прахът може лесно да се самовъзпламени.

Работа с електроинструмента
Пускане в експлоатация
 Внимавайте за напрежението на захранващата мре-

жа! Напрежението на захранващата мрежа трябва 
да съответства на данните, посочени на табелката на 
електроинструмента. Уреди, обозначени с 230 V, 
могат да бъдат захранвани и с напрежение 220 V.

Включване и изключване
За включване на електроинструмента преместете пуско-
вия прекъсвач 5 напред.
За застопоряване на пусковия прекъсвач 5 натиснете пу-
сковия прекъсвач 5 в предния му край, докато усетите 
прещракване.
За изключване на електроинструмента отпуснете пуско-
вия прекъсвач 5 респ. ако е застопорен, кратковременно 
натиснете и отпуснете пусковия прекъсвач 5.
За да пестите енергия, дръжте електроинструмента вклю-
чен само когато го ползвате.

Изключване при обратен откат
При внезапно понижаване на скоростта на въртене, напр. 
при блокиране на диска в среза, подаването на ток към 
електродвигателя се прекъсва от електронното управле-
ние.
За повторно включване поставете пусковия прекъсвач 5 
в позиция «изключено» и включете електроинструмента 
отново.

Електронен модул за постоянна скорост на въртене
Електронен модул поддържа скоростта на въртене на пра-
зен ход и под натоварване практически постоянна, с което 
осигурява постоянно добра производителност.

Предварителен избор на скоростта на въртене 
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)
С потенциометъра за предварително установяване на ско-
ростта на въртене 6 можете да изменяте скоростта на вър-
тене съобразно конкретната дейност също и по време на 
работа.
Необходимата скорост на въртене зависи от вида на обра-
ботвания материал и диаметъра на използвания работен 

инструмент. Не превишавайте максимално допустимата 
скорост на въртене на работния инструмент.

Указания за работа
Премествайте абразивния инструмент с лек натиск на-
пред и назад, за да постигнете оптимално качество на по-
върхността. Твърде силното притискане намалява произ-
водителността на машината и води до по-бързото износва-
не на абразивния инструмент.
 Съхранявайте инструментите за шлифоване на мес-

та, където няма опасност от ударно натоварване.

Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
 Преди извършване на каквито и да е дейности по 

електроинструмента изключвайте щепсела от за-
хранващата мрежа.

 За да работите качествено и безопасно, поддържай-
те електроинструмента и вентилационните отвори 
чисти.

 При екстремно тежки работни условия се старайте 
винаги да използвате аспирационна система. Про-
духвайте вентилационните отвори често и включ-
вайте уреда през дефектнотоков предпазен прекъс-
вач (FI). При обработване на метали по вътрешността 
на електроинструмента може да се отложи токопровеж-
дащ прах. Това може да наруши защитната изолация на 
електроинструмента.

Съхранявайте и се отнасяйте към допълнителните принад-
лежности грижливо.
Когато е необходима замяна на захранващия кабел, тя 
трябва да се извърши в оторизиран сервиз за електроин-
струменти на Бош, за да се запази нивото на безопасност 
на електроинструмента.

Сервиз и технически съвети
Отговори на въпросите си относно ремонта и поддръжката 
на Вашия продукт можете да получите от нашия сервизен 
отдел. Монтажни чертежи и информация за резервни час-
ти можете да намерите също на адрес:
www.bosch-pt.com
Екипът на Бош за технически съвети и приложения ще от-
говори с удоволствие на въпросите Ви относно нашите 
продукти и допълнителните приспособления за тях.

Позиция на 
потенциометъра

Скорост на въртене на празен 
ход (min-1)
GGS 28 CE
GGS 28 LCE

GGS 8 CE

1 10000 2500
2 12700 3600
3 16700 4600
4 19700 5700
5 23500 6800
6 28000 8000
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Когато се обръщате с Въпроси към представителите, моля, 
непременно посочвайте 10-цифрения каталожен номер, 
означен на табелката на електроинструмента.
Роберт Бош EООД – България
Бош Сервиз Център
Гаранционни и извънгаранционни ремонти
бyл. Черни връx 51-Б
FPI Бизнес център 1407
1907 София
Тел.: (02) 9601061
Тел.: (02) 9601079
Факс: (02) 9625302
www.bosch.bg

Бракуване
С оглед опазване на околната среда електроинструментът, 
допълнителните приспособления и опаковката трябва да 
бъдат подложени на подходяща преработка за повторното 
използване на съдържащите се в тях суровини.
Не изхвърляйте електроинструменти при битовите отпадъ-
ци!
Само за страни от ЕС:

Съгласно Европейска директива 
2012/19/EC относно излязла от употре-
ба електрическа и електронна апаратура 
и утвърждаването й като национален за-
кон електрическите и електронни устрой-
ства, които не могат да се използват пове-

че, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на 
подходяща преработка за оползотворяване на съдържа-
щите се в тях суровини.

Правата за изменения запазени.

Македонски
Безбедносни напомени
Општи напомени за безбедност за 
електричните апарати

Прочитајте ги сите 
напомени и упатства за 

безбедност. Грешките настанати како резултат од 
непридржување до безбедносните напомени и упатства 
може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или 
тешки повреди.
Зачувајте ги безбедносните напомени и упатства за 
користење и за во иднина.
Поимот „електричен алат“ во напомените за безбедност се 
однесува на електрични апарати што користат струја (со 
струен кабел) и електрични апарати што користат батерии 
(без струен кабел).

Безбедност на работното место
 Работниот простор секогаш нека биде чист и добро 

осветлен. Неуредниот или неосветлен работен 
простор може да доведе до несреќи.

 Не работете со електричниот апарат во околина 
каде постои опасност од експлозија, каде има 
запаливи течности, гас или прашина. Електричните 
апарати создаваат искри, кои може да ја запалат правта 
или пареата.

 Држете ги децата и другите лица подалеку за време 
на користењето на електричниот апарат. Доколку 
нешто Ви го попречи вниманието, може да ја изгубите 
контролата над уредот.

Електрична безбедност
 Приклучокот на електричниот апарат мора да 

одговара на приклучокот во ѕидната дозна. 
Приклучокот во никој случај не смее да се менува. 
Не употребувајте прекинувач со адаптер заедно со 
заземјениот електричен апарат. Неменувањето на 
прекинувачот и соодветните ѕидни дозни го намалуваат 
ризикот од електричен удар.

 Избегнувајте физички контакт со заземјените 
површини на цевки, радијатори, шпорет и 
фрижидери. Постои зголемен ризик од електричен 
удар, доколку Вашето тело е заземјено.

 Електричните апарати држете ги подалеку од дожд 
и влага. Навлегувањето на вода во електричниот 
апарат го зголемува ризикот од електричен удар.

 Не го користите кабелот за друга намена, за да го 
носите електричниот апарат, за да го закачите или 
да го влечете приклучокот од ѕидната дозна. Држете 
го кабелот понастрана од топлина, масло, остри 
рабови или подвижните компоненти на уредот. 
Оштетениот или свиткан кабел го зголемува ризикот за 
електричен удар.

 Доколку со електричниот апарат работите на 
отворено, користете само продолжен кабел што е 
погоден за користење на надворешен простор. 
Користењето на соодветен продолжен кабел на 
отворено го намалува ризикот од електричен удар.

 Доколку користењето на електричниот апарат во 
влажна околина не може да се избегне, користете 
заштитен уред со диференцијална струја. 
Употребата на заштитниот уред со диференцијална 
струја го намалува ризикот од електричен удар.

Безбедност на лица
 Бидете внимателни како работите и разумно 

користете го електричниот апарат. Не користете 
електрични апарати, доколку сте уморни или под 
влијание на дрога, алкохол или лекови. Еден момент 
на невнимание при употребата на електричниот апарат 
може да доведе до сериозни повреди.

 Носете заштитна опрема и секогаш носете заштитни 
очила. Носењето на заштитна опрема, како на пр.маска 
за прав, обувки за заштита од лизгање, заштитен шлем 
или заштита за слухот, во зависност од видот и 
примената на електричниот апарат, го намалува 
ризикот од повреди.

 Избегнувајте неконтролирано користење на 
апаратите. Осигурете се, дека е исклучен 
електричниот апарат, пред да го приклучите на 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
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