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Български
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.
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.
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Грижливо отношение към електроинстру-
ментите

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 натоварва-
не.
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.
За да пестите енергия, дръжте електроинструмента 
включен само когато го ползвате.

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 ъг-
лошлайфи
Общи указания за безопасна работа при шли-
фоване с диск и с шкурка, почистване с телена 
четка и рязане с абразивен диск

Този електроинструмент може да се използва за 
шлифоване с абразивен диск и с шкурка, почиства-
не с телена четка, полиране и рязане с абразивен 
диск. Спазвайте всички указания и предупрежде-
ния, съобразявайте се с приведените технически па-
раметри и изображения. Ако не спазвате посочените 
по-долу указания, последствията могат да бъдат токов 
удар, пожар и/или тежки травми.
Този електроинструмент не е подходящ за полира-
не. Извършването на дейности, за които електроин-
струментът не е предназначен, може да бъде опасно и 
да доведе до травми.
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 работния ин-
струмент трябва да е най-малкото равна на изписа-
ната на табелката на електроинструмента макси-
мална скорост на въртене. Работни инструменти, кои-
то се въртят с по-висока скорост от допустимата, могат 
да се счупят и парчета от тях да отхвърчат с висока ско-
рост.
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.
Работни инструменти с опашка на резба трябва да 
пасват точно на присъединителната резба на вала на 
машината. При работни инструменти, които се мон-
тират с помощта на фланец, диаметърът на отвора 
трябва да пасва точно на диаметъра на присъедини-
телното стъпало на фланеца. Работни инструменти, 
които не бъдат захванати правилно към електроинстру-
мента, се въртят неравномерно, вибрират силно и мо-
гат да предизвикат загуба на контрол над електроин-
струмента.
Не използвайте повредени работни инструменти. 
Преди всяка употреба проверявайте работните ин-
струменти, напр. абразивните дискове за пукнатини 
или откъртени ръбчета, подложните дискове за пук-
натини или силно износване, телените четки за недо-
бре захванати 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 внимателно и сте монтира-
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ли работния инструмент, оставете електроинстру-
мента да работи на максимални обороти в продъл-
жение на една минута; стойте и дръжте намиращи се 
наблизо лица встрани от равнината на въртене. 
Най-често повредени работни инструменти се чупят 
през този тестов 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 съществува опасност работният инструмент 
да попадне на скрити под повърхността проводници 
под напрежение, дръжте електроинструмента само 
за елетроизолираните ръкохватки. При контакт с про-
водници под напрежение то може да се предаде на ме-
талните елементи на електроинструмента и това да пре-
дизвика токов удар.
Дръжте захранващия кабел на безопасно разстоя-
ние от въртящите се работни инструменти. Ако изгу-
бите контрол над електроинструмента, кабелът може да 
бъде прерязан или увлечен от работния инструмент и 
това да предизвика наранявания, напр. на ръката Ви.
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.
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.

Откат и съвети за избягването му
Откат е внезапната реакция на машината вследствие на 
заклинване или блокиране на въртящия се работен ин-
струмент, напр. абразивен диск, гумен подложен диск, 
телена четка и др. п. Заклинването или блокирането во-
ди до рязкото спиране на въртенето на работния ин-
струмент. Вследствие на това електроинструментът по-
лучава силно ускорение в посока, обратна на посоката 
на движение на инструмента в точката на блокиране, и 
става неуправляем.
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 дръжте ръце-
те и тялото си в такава позиция, че да противостоите 
на евентуално възникващ откат. Ако електроинстру-
ментът има спомагателна ръкохватка, винаги я из-
ползвайте, за да го контролирате по-добре при откат 
или при възникващите реакционни моменти по вре-
ме на включване. Ако предварително вземете 
подходящи предпазни мерки, при възникване на откат 
или силни реакционни моменти можете да овладеете 
машината.
Никога не поставяйте ръцете си в близост до въртя-
щи се работни инструменти. Ако възникне откат, ин-
струментът може да нарани ръката Ви.
Избягвайте да заставате в зоната, в която би отско-
чил електроинструментът при възникване на откат. 
Откатът премества машината в посока, обратна на по-
соката на движение на работния инструмент в зоната на 
блокиране.
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 верижни или назъбени режещи ли-
стове. Такива работни инструменти често предизвик-
ват откат или загуба на контрол над електроинструмен-
та.

Специални указания за безопасна работа при 
шлифоване или рязане с абразивни дискове

Използвайте само предвидените за Вашия електро-
инструмент абразивни дискове и предназначения 
за използвания абразивен диск предпазен кожух. 
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Абразивни дискове, които не са предназначени за 
електроинструмента, не могат да бъдат екранирани до-
бре и не гарантират безопасна работа.
Огънати дискове трябва да се монтират така, че шли-
фоващата им повърхност да не се подава извън рав-
нината на външния ръб на предпазния кожух. Непра-
вилно монтиран шлифоващ диск, който се подава из-
вън предпазния кожух, не може да бъде екраниран от 
кожуха достатъчно добре.
Предпазният кожух трябва да е поставен сигурно на 
електроинструмента и с оглед осигуряване на мак-
симална степен на защита да е настроен така, че от-
крита към работещия с електроинструмента да оста-
ва възможно най-малка част от абразивния инстру-
мент. Предпазният кожух защитава работещия с елек-
троинструмента от откъртени парченца от обработва-
ния материал, от неволен контакт с абразивния диск, 
както и от искри, които биха могли да възпламенят дре-
хите.
Допуска се използването на абразивните дискове 
само за целите, за които те са предвидени. Напр.: ни-
кога не шлифовайте със страничната повърхност на 
диск за рязане. Дисковете за рязане са предназначени 
за отнемане на материал с ръба си. Странично прилага-
не на сила може да ги счупи.
Винаги използвайте застопоряващи фланци, които 
са в безукорно състояние и съответстват по размери 
и форма на използвания абразивен диск. Използва-
нето на подходящ фланец предпазва диска и по този на-
чин намалява опасността от счупването му. Застопоря-
ващите фланци за режещи дискове могат да се разли-
чават от тези за дискове за шлифоване.
Не използвайте износени абразивни дискове от 
по-големи електроинструменти. Дисковете за по-го-
леми машини не са предназначени за въртене с високи-
те скорости, с които се въртят по-малките, и могат да се 
счупят.

Специални указания за безопасна работа с ре-
жещи дискове

Избягвайте блокиране на режещия диск или силно-
то му притискане. Не изпълнявайте твърде дълбоки 
срезове. Претоварването на режещия диск увеличава 
опасността от заклинването му или блокирането му, а с 
това и от възникването на откат или счупването му, до-
като се върти.
Избягвайте да заставате в зоната пред и зад въртя-
щия се режещ диск. Когато режещият диск е в една 
равнина с тялото Ви, в случай на откат електроинстру-
ментът с въртящия се диск може да отскочи непосред-
ствено към Вас и да Ви нарани.
Ако режещият диск се заклини или когато прекъсва-
те работа, изключвайте електроинструмента и го ос-
тавяйте едва след окончателното спиране на върте-
нето на диска. Никога не опитвайте да извадите вър-
тящия се диск от междината на рязане, в противен 
случай може да възникне откат. Определете и отстра-
нете причината за заклинването.

Не включвайте повторно електроинструмента, ако 
дискът се намира в разрязвания детайл. Преди вни-
мателно да продължите рязането, изчакайте реже-
щият диск да достигне пълната си скорост на върте-
не. В противен случай дискът може да се заклини, да от-
скочи от обработвания детайл или да предизвика откат.
Подпирайте плочи или големи разрязвани детайли 
по подходящ начин, за да ограничите риска от въз-
никване на откат в резултат на заклинен режещ 
диск. По време на рязане големи детайли могат да се 
огънат под действие на силата на собственото си тегло. 
Детайлът трябва да е подпрян от двете страни, както в 
близост до линията на разрязване, така и в другия си 
край.
Бъдете особено предпазливи при прорязване на ка-
нали в стени или други зони, които могат да крият из-
ненади. Режещият диск може да предизвика откат на 
машината при допир до газо- или водопроводи, елек-
тропроводи или други обекти.

Специални указания за безопасна работа при 
шлифоване с шкурка

Не използвайте твърде големи листове шкурка, 
спазвайте указанията на производителя за разме-
рите на шкурката. Листове шкурка, които се подават 
извън подложния диск, могат да предизвикат наранява-
ния, както и да доведат до блокиране и разкъсване на 
шкурката или до възникване на откат.

Специални указания за безопасна работа при 
почистване с телени четки

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.
Ако се препоръчва използването на предпазен ко-
жух, предварително се уверявайте, че телената чет-
ка не допира до него. Дисковите и чашковидните теле-
ни четки могат да увеличат диаметъра си в резултат на 
силата на притискане и центробежните сили.

Допълнителни указания за безопас-
на работа

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.
Използвайте подходящи прибори, за да откриете 
евентуално скрити под повърхността тръбопроводи, 
или се обърнете към съответното местно снабдител-
но дружество. Влизането в съприкосновение с про-
водници под напрежение може да предизвика пожар и 
токов удар. Увреждането на газопровод може да дове-
де до експлозия. Повреждането на водопровод има за 
последствие големи материални щети и може да пре-
дизвика токов удар.
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Ако захранващото напрежение бъде прекъснато 
(напр. вследствие на прекъсване на тока или ако 
щепселът бъде изваден от контакта), деблокирайте 
пусковия прекъсвач и го поставете в позиция «из-
ключено». Така предотвратявате неконтролирано 
включване на електроинструмента.
Праховете на материали като съдържащи олово бои, 
някои дървесни видове, минерални материали и ме-
тали могат да са опасни за здравето и да предизви-
кат алергични реакции, заболяване на дихателните 
пътища и/или ракови заболявания. Допуска се обар-
ботването на азбестосъдържащи материали само от съ-
ответно обучени лица.
– По възможност използвайте подходяща за обработ-

вания материал система за прахоулавяне.
– Осигурявайте добро проветряване на работното 

място.
– Препоръчва се използването на дихателна маска с 

филтър от клас P2.
Спазвайте валидните във Вашата страна законови раз-
поредби, валидни при обработване на съответните ма-
териали.
Избягвайте натрупване на прах на работното място. 
Прахът може лесно да се самовъзпламени.
Осигурявайте обработвания детайл. Детайл, захва-
нат с подходящи приспособления или скоби, е застопо-
рен по здраво и сигурно, отколкото, ако го държите с 
ръка.
След счупване на абразивен диск по време на работа 
или при повреждане на приспособленията за захваща-
не на електроинструмента или на предпазния кожух 
електроинструментът трябва да бъде изпратен за ре-
монт в оторизиран сервиз за електроинструменти на 
Бош, за адреси вижте раздела «Сервиз и технически съ-
вети».
Настройте предпазния кожух така, че да не позволя-
ва струята искри да е насочена към работещия с 
електроинструмента.
Не допирайте абразивните дискове, преди да са се 
охладили. По време на работа дисковете се нагряват 
силно.
Натискайте бутона за блокиране на вала само когато 
той е в покой. В противен случай електроинструментът 
може да бъде повреден.
След монтирането на абразивния диск, преди да 
включите електроинструмента, се уверете, че ди-
скът е монтиран правилно и може да се върти сво-
бодно. Уверете се, че абразивният диск не допира 
до предпазния кожух или други детайли на електро-
инструмента.
При захранване на електроинструмента от мобилни из-
точници на ток (генератори) при включване е възмож-
но да има смущения или нетипично поведение.
Ако притискате твърде силно, може да претоварите 
електроинструмента. Претоварването може да пре-
дизвика прегряване и повреждане на електроин-
струмента. След силно натоварване оставяйте елек-

троинструмента да работи няколко минути на пра-
зен ход с максимални обороти, за да се охлади.
Не използвайте електроинструмента, монтиран в ст-
енд за рязане.
Никога не използвайте режещи дискове за грубо 
шлифоване.
Допуска се използването на гайката за бързо затяга-
не само за шлифоващи и режещи дискове. Използ-
вайте само гайки за бързо затягане, които функцио-
нират правилно и нямат повреди.
При работа с гумения подложен диск , с чашковид-
на/дискова телена четка или пластинчат диск за 
шлифоване винаги използвайте предпазния екран .
При рязане с композитни абразивни дискове винаги 
използвайте предпазния кожух за рязане.
При рязане на каменни материали осигурявайте ви-
наги добро прахоулавяне. Работете с противопрахова 
маска.

Символи
Символите по-долу са важни при запознаването с ръко-
водството за експлоатация. Моля, прегледайте ги и запом-
нете значението им. Правилната интерпретация на симво-
лите ще Ви помогне да ползвате електроинструмента по-
добре и по-безопасно.

Символ Значение
Каталожен номер

Прочетете указанията за безопасна 
работа и за работа с електроинстру-
мента

Преди да извършвате каквито и да е 
дейности по електроинструмента из-
ключвайте щепсела от контакта

Работете с предпазни ръкавици

Работете с шумозаглушители 
(атнифони)

Работете с предпазни очила

Посока на движение

Не прилагайте сила.
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Окомплектовка
Ъглошлайф, предпазен кожух, спомагателна ръкохватка.
Специални предпазни кожуси, работни инструменти и 
други изобразени или описани в ръководството за експло-
атация допълнителни приспособления не са включени в 
окомплектовката.
Пълен списък с допълнителните приспособления можете 
да намерите в каталога ни за допълнителни приспособле-
ния.

Предназначение на електро-
инструмента
Електроинструментът е предназначен за грубо шлифова-
не на метали, каменни и керамични материали и за проби-
ване на фаянсови плочки.
При рязане с композитни дискове за рязане трябва да се 
използва специален предпазен кожух за рязане.
При рязане на каменни материали трябва да бъде осигуре-
на достатъчно мощна аспирационна система.
При монтиране на предпазен екран за ръката (допълни-
телно приспособление) електроинструментът може да се 
използва и за почистване с телена четка и шлифоване с 
еластични подложни дискове.
Електроинструментът е подходящ само за работа на сухо.

Технически данни
Техническите параметри на продукта са посочени в табли-
цата на страница 242.
Данните се отнасят до номинално напрежение [U] 230 V. 
При различно напрежение, както и при специалните из-
пълнения за някои страни данните могат да се различават.

Декларация за съответствие
С пълна отговорност ние декларираме, че описаният в 
«Технически данни» продукт съответства на следните 
стандарти или нормативни документи: EN 60745 съгласно 
изискванията на Директиви 2011/65/EC, 2004/108/ЕО, 
2006/42/ЕО.
Техническа документация (2006/42/ЕО) при:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.08.2013

Малка скорост на въртене

Голяма скорост на въртене

Включване

Изключване

Застопоряване на пусковия прекъс-
вач
Освобождаване на блокировката на 
пусковия прекъсвач
Забранено действие

Допустимо действие

следваща стъпка

P1 Номинална консумирана мощност
P2 Полезна мощност
n Номинална скорост на въртене
nv Диапазон на регулиране на скоростта 

на въртене
l = дължина на шлифоващия вал
d1 = диаметър на шлифоващия вал

D = макс. диаметър на абразивния 
диск
d2 = вътрешен диаметър на диска
Предварителен избор на скоростта на 
въртене

Допълнителна информация

Шлифоване
Шлифоване с шкурка
Маса съгласно EPTA-Procedure 
01/2003 с поглъщаща вибрациите 
спомагателна ръкохватка
Маса съгласно EPTA-Procedure 
01/2003 със стандартна ръкохватка

/II Символ за клас на защита II (напълно 
изолиран)

LwA Звукова мощност
LpA Налягане на звука
K Неопределеност
ah Пълна стойност на вибрациите

Символ Значение

d1

l

d2

D

1

2

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
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Информация за излъчван шум и ви-
брации
Измерените стойности за продукта са посочени в таблица-
та на страница 242.
Стойностите за генерираните шум и вибрации (векторната 
сума по трите направления) са определени съгласно 
EN 60745.
Равнището на генерираните вибрации, посочено в това 
Ръководство за експлоатация, е определено съгласно 
процедурата, дефинирана в EN 60745, и може да бъде из-
ползвано за сравняване с други електроинструменти. То е 
подходящо 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. Все пак, ако електроинструментът се използва 

за други дейности, с други работни инструменти или ако 
не бъде поддържан, както е предписано, равнището на ге-
нерираните вибрации може да се промени. Това би могло 
да увеличи значително сумарното натоварване от вибра-
ции в процеса 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.

Монтиране и работа
Таблицата по-долу показва различни дейности, монтирането на приспособления и начина на работа с електроинструмен-
та. Указанията за дейностите се показват на посочената фигура. В зависимост от вида на приложението са необходими 
различни комбинации на указанията. Спазвайте указанията за безопасна работа.

Дейност Фигура Внимание Страница
Подготовка за шлифоване 1 243 – 244

Подготовка за рязане 2 245 – 246

Подготовка за рязане на 
каменни материали и фаянсо-
ви плочки (препоръчително)

3 247 – 248

Подготовка за премахване на 
бои

4 249

Подготовка за почистване на 
ръжда

5 250

Подготовка за пробиване на 
фаянсови плочки

6 251

30°
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Поддържане и почистване
За да работите качествено и безопасно, поддържай-
те електроинструмента и вентилационните отвори 
чисти.

При екстремно тежки работни условия се старайте ви-
наги да използвате аспирационна система. Продухвай-
те вентилационните отвори често и включвайте уреда 
през дефектнотоков предпазен прекъсвач (FI). При об-
работване на метали по вътрешността на електроинстру-
мента може да се отложи токопровеждащ 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
Когато се обръщате с Въпроси към представителите, моля, 
непременно посочвайте 10-цифрения каталожен номер, 
означен на табелката на електроинструмента.
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.

Монтиране на гайката за 
бързо захващане

7 251 – 252

Демонтиране на гайката за 
бързо захващане

8 252

Включване и изключване 9 252

Предварителен избор на 
скоростта на въртене

10 253

Ефективен начин на работа 
с ъглошлайфа

11 254

маркирана със сиво зона: 
ръкохватка (изолирана 
повърхност за захващане)

12 254

Избор на допустим абразивен 
инструмент

13 255

Избор на допълнителни
приспособления

– 256 – 257

Дейност Фигура Внимание Страница
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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 Директивата на ЕС 2012/19/EC 
относно бракувани електрически и елек-
тронни устройства и утвърждаването й 
като национален закон електроинстру-
ментите, които не могат да се използват 
повече, трябва да се събират отделно и 

да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползо-
творяване на съдържащите се в тях вторични суровини.

Правата за изменения запазени.

Македонски
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 
напојување со струја и/или на батерија, пред да го 
земете или носите. Доколку при носењето на 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
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