
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen
GERMANY

www.bosch-pt.com

2 609 932 924 (2014.09) T / 197 EURO

  

GST Professional
1400 CE | 1400 BCE

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı

pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по 

эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з 

експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының 

түпнұсқасы 
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа

sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa

  
  

OBJ_BUCH-1857-002.book  Page 1  Monday, September 22, 2014  1:42 PM



126 | Български 

2 609 932 924 | (22.9.14) Bosch Power Tools

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
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 осве-

тено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат 
да спомогнат за възникването на трудова злополука.

 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.
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 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 травми.

 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 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 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 
прободни триони
 Когато съществува опасност по време на работа ра-

ботният инструмент да засегне скрити под повърх-
ността проводници под напрежение или захранва-
щия кабел, захващайте електроинструмента само 
до изолираните ръкохватки. При контакт с проводни-
ци под напрежение то може да се предаде на металните 
елементи на електроинструмента и това да предизвика 
токов удар.

Допълнителни указания за 
безопасна работа
 Дръжте ръцете си на разстояние от зоната на рязане. 

Не пипайте под обработвания детайл. Съществува 
опасност да се нараните, ако допрете режещия лист.

 Допирайте електроинструмента до обработвания 
детайл, след като предварително сте го включили. В 
противен случай съществува опасност от възникване 
на откат, ако режещият лист се заклини в обработвания 
детайл.

 По време на рязане внимавайте основната плоча да 
контактува с обработвания детайл стабилно по цяла-
та си повърхност. Ако режещият лист се заклини, това 
може да предизвика откат или счупване на режещия 
лист.

 След приключване на работа първо изключвайте 
електроинструмента и изваждайте режещия лист от 
междината едва след окончателното му спиране. Та-
ка избягвате опасността от възникване на откат и може-
те безопасно да оставите електроинструмента на работ-
ната повърхност.

 Използвайте само ножове в безукорно състояние. 
Огънати или затъпени ножове могат да се счупят, да по-
вредят среза или да предизвикат заклинване.
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 След изключване на електроинструмента не спи-
райте режещия лист принудително, като го притис-
кате от двете страни. Режещият лист може да бъде по-
вреден, да се счупи или да предизвика обратен откат.

 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.

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

 Преди да оставите електроинструмента, изчаквайте 
въртенето да спре напълно. В противен случай из-
ползваният работен инструмент може да допре друг 
предмет и да предизвика неконтролирано преместване 
на електроинструмента.

 Преди извършване на каквито и да е дейности по 
електроинструмента изключвайте щепсела от за-
хранващата мрежа.

 Когато изхвърляте режещия лист, дръжте електро-
инструмента така, че режещият лист да не нарани 
намиращи се наблизо лица или животни.

 Проверете дали режещият лист е захванат здраво. 
Ако режещият лист не е захванат здраво, по време на 
работа може да изхвръкне и да Ви нарани.

 Режещият лист не трябва да е по-дълъг от необходи-
мото за изпълняване на среза. При рязане по дъга с 
малък радиус използвайте тесни ножове.

 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.

 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.

 Защитата срещу повторно включване предотвратя-
ва неконтролираното включване на електроинстру-
мента след прекъсване на захранването. За да вклю-
чите отново електроинструмента първо поставете пу-
сковия прекъсвач в позиция «изключено» и след това 
отново в позиция «включено».

Монтираната на корпуса предпазна скоба (вижте 
фигура 14, страница 194) предотвратява допиране 
по невнимание до триона по време на работа и де-
монтирането й не се допуска.

 При разрязване на детайли от дървесни материали, 
ПДЧ плоскости, при рязане в строителни материали 
и т.н. предварително проверявайте за чужди тела 
като пирони, пирони, винтове и др.п. и при необхо-
димост ги отстранявайте.

 Използвайте техниката на разрязване с пробиване 
само при меки материали като дървесни материали, 
гипскартон или др.п. При разрязване с пробиване 
използвайте само къси ножове.

Металната подложка предотвратява надраскването 
на пластмасовата основна плоча, преди всичко при 
рязане на метали.

 Предпазната вложка предотвратява откъртване по 
ръбчетата на разрязвания детайл. Не използвайте 
предпазната вложка при рязане под наклон.

 Избирайте подходящи настройки на електроинстру-
мента за конкретно извършваната дейност. Напр. 
при разрязване на метални детайли и при изпълне-
ние на дъги с малък радиус избирайте по-малка чес-
тота на възвратно-постъпателните движения и по-
малки колебателни движения.

 При екстремно тежки работни условия се старайте 
винаги да използвате аспирационна система. Редов-
но продухвайте вентилационните отвори и ползвай-
те дефектнотоков предпазен прекъсвач (PRCD). 
При обработване на метали по вътрешността на елек-
троинструмента може да се отложи токопровеждащ 
прах. Това може да наруши защитната изолация на 
електроинструмента.

 При обработването на малки или тънки детайли ви-
наги използвайте стабилна подложка, напр. стенд за 
рязане (допълнително приспособление).

 За да пестите енергия, дръжте електроинструмента 
включен само когато го ползвате.
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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
GST 1400 CE: Прободен трион с 
електронно управление
маркирана със сиво зона: ръкох-
ватка (изолирана повърхност за 
захващане)

GST 1400 BCE: Прободен трион с 
електронно управление и огъната 
ръкохватка
маркирана със сиво зона: ръкох-
ватка (изолирана повърхност за 
захващане)

Прочетете указанията за безопас-
на работа и за работа с електроин-
струмента

Преди да извършвате каквито и да 
е дейности по електроинструмен-
та изключвайте щепсела от конта-
кта
Работете с предпазни ръкавици

Допълнителна информация

Посока на движение

Посока на реакцията

следваща стъпка

Приспособление за издухване на 
стружките

Прахоулавяне

Наклон

ниска скорост/честота на възврат-
но/постъпателните движения

висока скорост/честота на въз-
вратно/постъпателните движения

Включване

Изключване

Застопоряване на пусковия пре-
късвач
Забранено действие

Правилен резултат

За да постигате оптимални резул-
тати и висока точност на работа, 
разрязвайте с умерено притиска-
не.
При разрязване на метал нанесете 
по продължение на линията на 
среза смазваща течност

Каталожен номер (10-цифрен)

P1 Номинална консумирана мощност
n0 Честота на възвратно-постъпател-

ните движения на празен ход
Макс. дълбочина на рязане

в дърво

в алуминий

Метал

Плочи шперплат

Маса съгласно 
EPTA-Procedure 01/2003

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

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

Ръкохватка

Глава на редуктора

Символ Значение
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Окомплектовка
Прободен трион, предпазна пластина, отвертка с шес-
тостенен накрайник и един режещ лист.
Комплектът за прахоулавяне, металният предпазител, ра-
ботните инструменти и други описани в ръководството за 
експлоатация и изобразени на фигурите допълнителни 
приспособления не са включени в стандартната оком-
плектовка.
Пълен списък с допълнителните приспособления можете 
да намерите в каталога ни за допълнителни приспособле-
ния.

Предназначение на електро-
инструмента
Електроинструментът е предназначен за разрязване и из-
рязване на вътрешен контур в дървесни материали, пласт-
маси, метали, керамични плочи и гума при използване на 
стабилна основа. Той може да се използва за прави и кри-
волинейни срезове с ъгъл на скосяване до 45°. При това 
трябва да бъдат спазвани и указанията за ползване на ре-
жещия лист.

Технически данни
Техническите параметри на продукта са посочени в табли-
цата на страница 185.
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 
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 60745-2-11.
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
Leinfelden, 03.09.2014

Информация за излъчван шум и 
вибрации
Стойностите на излъчвания шум са определени съгласно 
EN 60745-2-11.
Пълната стойност на вибрациите ah (векторната сума по 
трите направления) и неопределеността K са определени 
съгласно EN 60745.
Измерените стойности за продукта са посочени в таблица-
та на страница 185.
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.

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
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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
Поставяне на режещ лист 1 186

Изхвърляне на режещия лист 2 186

Включване на приспособлението 
за издухване на стружките

3 186

Включване на прахоулавяне 4 187–188

Регулиране на ъгъла на скосяване 5 188–189

Монтиране на металната подложка 6 189

Монтиране на предпазната вложка 7 190

Регулиране на колебателните 
движения

8 190

Предварително установяване на 
честотата на възвратно-постъпа-
телните движения

9 191

Включване и изключване 10 191–192

Допирайте електроинструмента до 
детайла след като предварително 
сте го включили

11 192
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4
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6

± 45°
1

3

2

1

2

± 45° 1
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10

9

GST 1400 BCE

GST 1400 CE

GST 1400 BCE
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GST 1400 CE
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3
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12

13

1
2

6

max. 80 mm

2

1
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T 144 D

T 244 D

T 144 DP

T 101 B

T 308 B

T 308 BF

T 101 BIF

T 118 B

T 123 X

T 127 D

T 345 XF
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GAS 25
GAS 50
GAS 50 M

Ø 19 mm
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)

2 605 510 301

2 601 098 123

2 601 016 096
(5x)

2 605 438 686

2 608 438 692
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de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı

pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по 

эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з 

експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының 

түпнұсқасы 
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа

sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa

  
  

OBJ_BUCH-1857-002.book  Page 1  Monday, September 22, 2014  1:42 PM


