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Tăiere cu limitator paralel (vezi figura D)
Limitatorul paralel 11 permite executarea de tăieri exacte,
de-a lungul unei muchii a piesei de lucru, respectiv tăierea
unor fâşii de dimensiuni egale.
Slăbiţi şurubul-fluture 7 şi împingeţi scala limitatorului paralel
11 prin ghidajul tălpii de fixare 13. Reglaţi lăţimea de tăiere
dorită ca valoare scalară pe marcajul de tăiere corespunzător
9 resp. 10, vezi paragraful „Marcaje ale adâncimilor de tăiere“. Strângeţi bine din nou şurubul-fluture 7.
Tăiere cu limitator auxiliar (vezi figura E)
Pentru prelucrarea pieselor mai mari sau pentru tăierea de
margini drepte puteţi fixa o scândură sau o şipcă drept limitator auxiliar pe piesa de lucru şi conduce ferăstrăul circular cu
talpa de fixare de-a lungul limitatorului auxiliar.
Tăiere cu şină de ghidare (GKS 65 G/GKS 65 GCE)
(vezi figura F)
Cu ajutorul şinei de ghidare 30 puteţi executa tăieri în linie
dreaptă.
Lamela din cauciuc a şinei de ghidare serveşte drept protecţie
împotriva ruperii aşchiilor împiedicând sfâşierea suprafeţei la
debitarea materialelor lemnoase. Dinţii pânzei de ferăstrău
trebuie să se sprijine direct pe lamela din cauciuc.
Înainte de prima tăiere cu şina de ghidare 30, lamela din cauciuc trebuie adaptată la ferăstrăul circular utilizat. Pentru aceasta, aşezaţi şina de ghidare 30 cu toată lungimea sa pe piesa de lucru. Reglaţi o adâncime de tăiere de aproximativ 9 mm
şi un unghi de tăiere drept. Porniţi ferăstrăul circular şi conduceţi-l uniform împingându-l uşor în direcţia de tăiere.
Cu piesa de legătură 31 se pot asambla două şine de ghidare.
Fixarea se va face cu cele patru şuruburi ale piesei de legătură.

Întreţinere şi service
Întreţinere şi curăţare
 Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice
scoateţi cablul de alimentare afară din priză.
 Pentru a lucra bine şi sigur păstraţi curate scula electrică şi fantele de aerisire.
Apărătoarea trebuie întotdeauna să se poată mişca liber şi închide automat. De aceea, păstraţi întotdeauna curată zona
din jurul apărătorii. Îndepărtaţi prin suflare cu aer comprimat
sau cu o pensulă praful şi aşchiile.
Pânzele de ferăstrău care nu sunt prevăzute cu strat de protecţie pot fi protejate împotriva coroziunii prin aplicarea unui
strat subţire de ulei nonacid. Înainte de tăiere, îndepărtaţi din
nou uleiul, în caz contrar acesta lăsând pete pe lemnul tăiat.
Resturile de răşină sau clei depuse pe pânza de ferăstrău afectează calitatea tăierii. De aceea, curăţaţi pânzele de ferăstrău
imediat după utilizare.
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Asistenţă clienţi şi consultanţă privind utilizarea
Serviciul de asistenţă clienţi vă răspunde la întrebări privind
repararea şi întreţinerea produsului dumneavoastră cât şi piesele de schimb. Găsiţi desenele de ansamblu şi informaţii privind piesele de schimb şi la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultanţă Bosch vă răspunde cu plăcere la întrebări privind produsele noastre şi accesoriile acestora.
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 electrice.
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 direcţionate către o staţie de revalorificare ecologică.
Nu aruncaţi sculele electrice în gunoiul menajer!
Numai pentru ţările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE
privind maşinile şi aparatele electrice şi
electronice uzate şi transpunerea acesteia
în legislaţia naţională, sculele electrice
scoase din uz trebuie colectate separat şi
direcţionate către o staţie de revalorificare
ecologică.
Sub rezerva modificărilor.

Български
Указания за безопасна работа
Общи указания за безопасна работа
Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените 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 отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) и до захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти (без захранващ
кабел).
Bosch Power Tools
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Безопасност на работното място
 Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление
могат да спомогнат за възникването на трудова злополука.
 Не работете с електроинструмента в среда с повишена опасност от възникване на експлозия, в близост до леснозапалими течности, газове или прахообразни материали. По време на работа в електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни материали или пари.
 Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, 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 подходящ за ползвания контакт. В никакъв случай не се
допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Когато работите със занулени електроуреди, не използвайте адаптери за щепсела. Ползването на
оригинални щепсели и контакти намалява риска от възникване на токов удар.
 Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела,
напр. тръби, отоплителни уреди, пещи и хладилници. 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 повишава опасността от токов удар.
 Не използвайте захранващия кабел за цели, за които той не е предвиден, напр. за да носите електроинструмента за кабела или да извадите щепсела от
контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, омасляване, 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, използвайте 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 прекъсвач за утечни токове. Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от възникване на токов удар.
Безопасен начин на работа
 Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте предпазливо и разумно. Не
използвайте електроинструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или упойващи лекарства. Един миг разсеяност
при работа с електроинструмент може да има за последствие изключително тежки наранявания.
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 Работете с предпазващо работно облекло и винаги с
предпазни очила. Носенето на подходящи за ползвания електроинструмент и извършваната дейност лични
предпазни средства, като дихателна маска, здрави
плътнозатворени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или шумозаглушители (антифони), намалява
риска от възникване на трудова злополука.
 Избягвайте опасността от включване на електроинструмента по невнимание. Преди да включите щепсела в захранващата мрежа или да поставите акумулаторната батерия, се уверявайте, че пусковият
прекъсвач е в положение «изключено». Ако, когато
носите електроинструмента, държите пръста си върху
пусковия прекъсвач, или ако подавате захранващо напрежение на електроинструмента, когато е включен,
съществува опасност от възникване на трудова злополука.
 Преди да включите електроинструмента, се уверявайте, че сте отстранили от него всички помощни инструменти 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 всеки момент поддържайте равновесие. Така ще можете
да контролирате електроинструмента по-добре и побезопасно, ако възникне неочаквана ситуация.
 Работете с подходящо облекло. Не работете с широки дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите
и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се
звена на електроинструментите. Широките дрехи, украшенията, дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се звена.
 Ако е възможно използването на външна аспирационна система, се уверявайте, че тя е включена и
функционира изправно. Използването на аспирационна система намалява рисковете, дължащи се на отделящата се при работа прах.
Грижливо отношение към електроинструментите
 Не претоварвайте електроинструмента. Използвайте електроинструментите само съобразно тяхното
предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, 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 ремонтиран.
 Преди да променяте настройките на електроинструмента, да заменяте работни инструменти и допълнителни приспособления, както и когато продължително време няма да използвате електроинструмента, изключвайте щепсела от захранващата
мрежа и/или изваждайте акумулаторната батерия.
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Тази мярка премахва опасността от задействане на
електроинструмента по невнимание.
 Съхранявайте електроинструментите на места, където не могат да бъдат достигнати от деца. Не допускайте те да бъдат използвани от лица, които не са запознати с начина на работа с тях и не са прочели тези
инструкции. Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат изключително опасни.
 Поддържайте електроинструментите си грижливо.
Проверявайте дали подвижните звена функционират безукорно, дали не заклинват, дали има счупени
или повредени детайли, които нарушават или изменят функциите на електроинструмента. Преди да използвате електроинструмента, се погрижете повредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от
трудовите злополуки се дължат на недобре поддържани електроинструменти и уреди.
 Поддържайте режещите инструменти винаги добре
заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове оказват по-малко съпротивление и се водят по-леко.
 Използвайте електроинструментите, допълнителните приспособления, работните инструменти и т.н.,
съобразно инструкциите на производителя. При това се съобразявайте и с конкретните работни условия и операции, които трябва да изпълните.
Използването на електроинструменти за различни от
предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудови злополуки.
Поддържане
 Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви
да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с използването на оригинални резервни
части. По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на електроинструмента.

Указания за безопасна работа с циркуляри
Техника на рязане
 ОПАСНОСТ: дръжте ръцете си на разстояние от зоната на рязане и от циркулярния диск. С втората си
ръка дръжте спомагателната ръкохватка или корпуса на електродвигателя. Когато държите циркуляра с
двете си ръце, няма опасност да ги нараните с режещия
диск.
 Не поставяйте ръцете си под детайла. Предпазният
кожух не може да Ви защити в зоната под обработвания
детайл.
 Регулирайте дълбочината на рязане съобразно дебелината на стената на обработвания детайл. От обратната страна на детайла дискът трябва да се подава на
разстояние, по-малко от една височина на зъба.
 Никога не дръжте разрязвания детайл на ръка или
притиснат към крака си. Осигурявайте детайла, като
го захващате в стабилно приспособление. За да ограничите опасността от влизане в съприкосновение с тялото, заклинване на режещия диск или загуба на кон1 609 92A 089 | (12.4.13)

трол над електроинструмента, е важно да застопорите
обработвания детайл добре.
 Ако изпълнявате дейности, при които съществува
опасност работният инструмент да попадне на скрити проводници под напрежение или да засегне
захранващия кабел, допирайте електроинструмента само до електроизолираните ръкохватки. При
влизане на работния инструмент в контакт с проводници под напрежение то се предава по металните детайли
на електроинструмента и това може да доведе до токов
удар.
 При надлъжно разрязване винаги използвайте опора или прав направляващ ръб. Режещи дискове, които не пасват точно на монтажните елементи на електроинструмента, при имат биене и могат да доведат до загуба на контрол над електроинструмента.
 Използвайте винаги режещи дискове с правилна големина и подходящ отвор (напр. звездообразен или
кръгъл). Режещи дискове, които не пасват точно на
монтажните елементи на циркулярната машина, имат
биене по време на работа и водят до загуба на контрол
над електроинструмента.
 Никога не използвайте повредени или неподходящи
подложни шайби или винтове за режещия диск. Подложните шайби и винтовете са проектирани специално
за Вашия циркуляр и осигуряват оптимални производителност и сигурност при работа.
 Откат – причини за възникване и мерки за предотвратяване
– Откатът е внезапна реакция вследствие на закачане,
заклинване или неправилно ориентиране на работния
инструмент, което води до неконтролируемо отскачане
на триона в посока от разрязвания детайл към работещия с електроинструмента;
– ако циркулярният диск се закачи или заклини в затварящата се междина на среза, той се блокира внезапно,
а инерцията на електродвигателя оттласква циркуляра
по посока на работещия с електроинструмента;
– ако циркулярният диск бъде усукан или насочен неправилно в междината на среза, зъби от задния ръб могат да се закачат в повърхността на разрязвания детайл,
вследствие на което циркулярният диск отскача от междината на среза по посока работещия с електроинструмента.
Откатът възниква като резултат от неправилното боравене с електроинструмента. Това може да бъде избегнато чрез взимането на подходящи предпазни мерки,
както е описано по-долу.
 Дръжте циркуляра здраво с двете ръце и заемайте
положение, при което ръцете Ви са насочени да противодействат на евентуално възникнал откат. Тялото Ви трябва да е разположено странично на равнината на въртене на диска, никога не поставяйте режещия диск в една равнина с тялото си. При възникване на откат циркулярът може да отскочи назад, но при
взимане на подходящи предпазни мерки работещият с
него може да овладее отката.

Bosch Power Tools
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 Ако режещият диск се заклини или прекъснете работа, изключете ръчния циркуляр и го задръжте неподвижен в междината, докато режещият диск спре
да се върти. Не се опитвайте да извадите ръчния
циркуляр от детайла или да го издърпате назад, докато дискът се върти, в противен случай може да
възникне откат. Открийте и отстранете причината за
заклинването на режещия диск.
 Ако искате да включите циркуляра, докато той е в
детайла, центрирайте режещия диск в междината и
предварително се уверете, че зъбите не допират до
детайла. Ако режещият диск се заклини, при включване на циркуляра той може да изскочи от детайла или да
предизвика откат.
 Когато разрязвате големи плочи, ги подпирайте, за
да намалите опасността от заклинване на режещия
диск. Големи плочи могат да се огънат под действие на
силата на собствената си тежест. Плочите трябва да бъдат подпирани и от двете страни, както в близост до среза, така и в отдалечените им краища.
 Не използвайте затъпени или повредени режещи
дискове. Когато дисковете са затъпени или обърнати в
неправилната посока, разрязваната междина е тясна,
поради което силно се увеличават триенето, както и
опасността от заклинване и откат.
 Преди да започнете разрязването, се уверете, че
механизмите за регулиране на дълбочината и наклона на разрязване са затегнати здраво. Ако по време
на рязане под действие на възникващите сили настройките се променят, това може да доведе до заклинване и
откат на електроинструмента.
 Бъдете особено предпазливи при разрязване в съществуващи стени или други елементи, под чиято
повърхност може да има скрити чужди тела. Врязващият се циркулярен диск може да попадне на скрит
обект, да блокира и да предизвика откат.
Функция на долния предпазен кожух
 Винаги преди започване на работа се уверявайте, че
долният предпазен кожух се затваря безпроблемно. Не използвайте циркуляра, ако долният предпазен кожух не може да се движи свободно и не се затваря веднага. Никога не захващайте или завързвайте долния предпазен кожух в отворена позиция.
Ако циркулярът падне на земята, долният предпазен кожух може да се огъне. Отворете предпазния кожух с лоста за изтегляне назад и се уверете, че кожухът може да
се движи свободно, както и че не допира до други детайли при всички възможни наклони и дълбочини на
среза.
 Проверявайте функционирането на пружината за
долния предпазен кожух. Ако долният кожух и пружината не работят правилно, преди бъде използван,
електроинструментът трябва да бъде ремонтиран.
Повредени детайли, полепвания на замърсявания или
натрупване на стружки предизвикват забавяне на движението на долния предпазен кожух.
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 Отваряйте долния кожух на ръчно само при специални срезове, напр. «разрязване с пробиване» или
разрязване в ъгли. Отворете долния кожух с лоста и
го отпуснете, щом режещият диск разреже детайла.
При всички други видове дейности долният кожух трябва да работи автоматично.
 Не оставяйте циркуляра на работния плот или на земята, без преди това долният предпазен кожух да е
покрил режещия диск. Незащитен въртящ се по инерция режещ диск ще премести циркуляра в посока, обратна на посоката на рязане, и ще разреже намиращи
се на пътя му предмети. Съобразявайте се с времето за
въртене по инерция на диска.
Допълнителни указания за безопасна работа
 Не поставяйте пръстите си в отворите за изхвърляне
на стружките. Можете да се нараните от въртящите се
детайли.
 Не работете с циркуляра в таванна позиция. Така не
можете да контролирате електроинструмента в достатъчна степен.
 Използвайте подходящи прибори, за да откриете
евентуално скрити под повърхността тръбопроводи,
или се обърнете към съответното местно снабдително дружество. Влизането в съприкосновение с проводници под напрежение може да предизвика пожар и
токов удар. Увреждането на газопровод може да доведе до експлозия. Повреждането на водопровод има за
последствие големи материални щети и може да предизвика токов удар.
 Не монтирайте стационарно електроинструмента.
Той не е проектиран за работа на стенд.
 Не използвайте циркулярни дискове от бързорезна
стомана (HSS). Такива дискове се чупят лесно.
 Не разрязвайте черни метали. Нагорещени стружки
могат да запалят прахоуловителната система.
 По време на работа дръжте електроинструмента
здраво с двете ръце и заемайте стабилно положение
на тялото. С двете ръце електроинструментът се води
по-сигурно.
 Осигурявайте обработвания детайл. Детайл, захванат с подходящи приспособления или скоби, е застопорен по здраво и сигурно, отколкото, ако го държите с
ръка.
 Преди да оставите електроинструмента, изчаквайте
въртенето да спре напълно. В противен случай използваният работен инструмент може да допре друг
предмет и да предизвика неконтролирано преместване
на електроинструмента.
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Описание на продукта и възможностите му
Прочетете внимателно всички указания.
Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар
и/или тежки травми.
Моля, отворете разгъващата се корица с фигурите и, докато четете ръководството за експлоатация, я оставете отворена.

Предназначение на електроинструмента
GKS 65/GKS 65 G:
Електроинструментът е предназначен за разрязване на
дървесни материали по права линия, перпендикулярно
или със скосяване. С подходящи режещи листове могат да
бъдат разрязвани и тънкостенни детайли от цветни метали,
напр. профили.
Не се допуска разрязването на черни метали.
GKS 65 GCE:
Електроинструментът е предназначен за разрязване на
дървесни материали по права линия, перпендикулярно
или със скосяване. С подходящи режещи листове могат да
бъдат разрязвани и тънкостенни детайли от цветни метали
(напр. профили), леки строителни материали и пластмаси.
Не се допуска разрязването на черни метали.

Изобразени елементи
Номерирането на елементите на електроинструмента се
отнася до изображенията на страниците с фигурите.
1 Пусков прекъсвач
2 Блокировка на пусковия прекъсвач
3 Потенциометър за предварителен избор на скоростта
на въртене (GKS 65 GCE)
4 Спомагателна ръкохватка (Изолирана повърхност за
захващане)
5 Бутон за блокиране на вала
6 Скала за измерване на ъгъла на скосяване
7 Винт с крилчата глава за опората за успоредно водене
8 Застопоряващ лост за предварително установяване
на наклона на среза
9 Маркировка на среза 0°
10 Маркировка на среза 45°
11 Опора за успоредно водене*
12 Шарнирно окачен предпазен кожух
13 Основна плоча
14 Лост за регулиране на шарнирно окачения предпазен
кожух
15 Отвор за изхвърляне на стружките
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Предпазен кожух
Ръкохватка (Изолирана повърхност за захващане)
Шестостенен ключ
Застопоряващ винт с шайба
Застопоряващ фланец
Циркулярен диск*
Центроващ фланец
Вал на електроинструмента
Застопоряващ винт за адаптера за прахоулавяне*
Адаптер за прахоулавяне*
Застопоряващ лост за предварително регулиране на
дълбочината на врязване
Скала за отчитане на дълбочината на среза
Винт с крилчата глава за предварително установяване на наклона на среза
Двойка скоби за застопоряване*
Направляваща шина*
Съединително звено*
Маркуч на аспирационната уредба*

*Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на
уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.

Информация за излъчван шум и вибрации
Стойностите за шума са определени съгласно EN 60745.
Равнището А на генерирания шум обикновено е: равнище
на звуковото налягане 92 dB(A); мощност на звука
103 dB(A). Неопределеност K=3 dB.
Работете с шумозаглушители!
Пълната стойност на вибрациите ah (векторната сума по
трите направления) и неопределеността K са оценени съгласно EN 60745:
Рязане на дърво: ah =3,0 m/s2, K=1,5 m/s2,
Рязане на металl: ah =5,0 m/s2, K=1,5 m/s2.
Равнището на генерираните вибрации, посочено в това
Ръководство за експлоатация, е определено съгласно
процедурата, дефинирана в EN 60745, и може да бъде използвано за сравняване с други електроинструменти. То е
подходящо също и за предварителна ориентировъчна
преценка на натоварването от вибрации.
Посоченото ниво на генерираните вибрации е представително за най-често срещаните приложения на електроинструмента. Все пак, ако електроинструментът се използва
за други дейности, с други работни инструменти или ако
не бъде поддържан, както е предписано, равнището на генерираните вибрации може да се промени. Това би могло
да увеличи значително сумарното натоварване от вибрации в процеса на работа.
За точната преценка на натоварването от вибрации трябва
да бъдат взимани предвид и периодите, в които електроинструментът е изключен или работи, но не се ползва. Това би могло значително да намали сумарното натоварване
от вибрации.
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Предписвайте допълнителни мерки за предпазване на работещия с електроинструмента от въздействието на вибрациите, например: техническо обслужване на
електроинструмента и работните инструменти, поддържане на ръцете топли, целесъобразна организация на работните стъпки.

Техническа документация (2006/42/ЕО) при:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Helmut Heinzelmann
Senior Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9

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.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
24.01.2013

Технически данни
Ръчен циркуляр
Каталожен номер
Номинална консумирана мощност
Скорост на въртене на празен ход
макс. скорост на въртене под натоварване
макс. дълбочина на среза
– при наклон 0°
– при наклон 45°
Блокиране на вала
Предварителен избор на скоростта на въртене
Модул за поддържане на постоянна скорост на въртене
Температурна защита от претоварване
Ограничение на пусковия ток
Размери на основната плоча
макс. диаметър на режещия диск
мин. диаметър на режещия диск
макс. дебелина на тялото на диска
макс. дебелина на зъбите/чапраз
мин. дебелина на зъбите/чапраз
присъединителен отвор
Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003
Клас на защита

W
min-1
min-1
mm
mm

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg

GKS 65
3 601 F67 0..
1600
5900
4200

GKS 65 G
3 601 F68 9..
1600
5900
4200

GKS 65 GCE
3 601 F68 9..
1800
2300 – 5000
1400 – 4000

65
48

–
–
–
–
170 x 305
190
184
1,7
2,6
1,8
30
4,8
/ II

65
48

–
–
–
–
203 x 327
190
184
1,7
2,6
1,8
30
5,1
/ II

65
48





203 x 327
190
184
1,7
2,6
1,8
30
5,2
/ II

Данните се отнасят до номинално напрежение [U] 230 V. При различно напрежение, както и при специалните изпълнения за някои страни данните могат да се различават.
Само за електроинструменти без ограничение на пусковия ток: При включване възниква краткотрайно намаляване на напрежението в захранващата мрежа. При неблагоприятни стечения на обстоятелствата могат да възникнат смущения на работата на други електроуреди. При импеданс на захранващата мрежа, по-малък от 0,36 ома не би следвало да възникват смущения.

Монтиране
Поставяне/смяна на режещия диск
 Преди извършване на каквито и да е дейности по
електроинструмента изключвайте щепсела от захранващата мрежа.
 При монтирането на циркулярния диск работете с
предпазни ръкавици. При допир до циркулярния диск
съществува опасност да се нараните.
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 Използвайте само режещи дискове, които съответстват на данните, посочени в това ръководство за
експлоатация.
 В никакъв случай не използвайте абразивни дискове.
Избор на циркулярния диск
Обзор на препоръчваните режещи дискове можете да намерите в края на това ръководство за експлоатация.
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Демонтиране на режещия диск (вижте фиг. А)
Най-добре е при смяна на циркулярния диск да поставите
електроинструмента легнал на челната страна на електродвигателя.
– Натиснете и задръжте бутона за блокиране на вала 5.
 Натискайте бутона за блокиране на вала 5 само когато въртенето на вала е спряло напълно. В противен
случай електроинструментът може да бъде повреден.
– С шестостенния ключ 18 развийте застопоряващия
винт 19 като въртите в посоката .
– Завъртете шарнирния предпазен кожух 12 назад и го
задръжте.
– Демонтирайте застопоряващия фланец 20 и циркулярния диск 21 от вала на електроинструмента 23.
Монтиране на режещия диск (вижте фиг. А)
Най-добре е при смяна на циркулярния диск да поставите
електроинструмента легнал на челната страна на електродвигателя.
– Почистете режещия диск 21 и всички детайли, които
ще монтирате.
– Завъртете шарнирния предпазен кожух 12 назад и го
задръжте.
– Поставете режещия диск 21 на центроващия фланец
22. Посоката на рязане на зъбите (означена със стрелка
върху диска) и посоката на въртене (означена със
стрелка върху предпазния кожух 16) трябва да съвпадат.
– Поставете застопоряващия фланец 20 и навийте винта
19 като го въртите в посоката . Внимавайте опорният
фланец 22 и застопоряващият фланец 20 да са влезли
правилно в позициите си.
– Натиснете и задръжте бутона за блокиране на вала 5.
– С шестостенния ключ 18 затегнете застопоряващия
винт 19 като го въртите в посоката . Въртящият момент на затягане трябва да бъде 6–9 Nm това съответства прибл. на затягане на ¼ оборот.

Система за прахоулавяне
 Преди извършване на каквито и да е дейности по
електроинструмента изключвайте щепсела от захранващата мрежа.
 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 заболявания на дихателните пътища на работещия с
електроинструмента или намиращи се наблизо лица.
Определени прахове, напр. отделящите се при обработване на бук и дъб, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с химикали за третиране на дървесина
(хромат, консерванти и др.). Допуска се обработването
на съдържащи азбест материали само от съответно обучени квалифицирани лица.
– По възможност използвайте подходяща за обработвания материал система за прахоулавяне.
– Осигурявайте добро проветряване на работното
място.
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– Препоръчва се използването на дихателна маска с
филтър от клас P2.
Спазвайте валидните във Вашата страна законови разпоредби, валидни при обработване на съответните материали.
 Избягвайте натрупване на прах на работното място.
Прахът може лесно да се самовъзпламени.
Монтиране на адаптера за прахоулавяне
(вижте фиг. В)
Вкарайте адаптера за прахоулавяне 25 в отвора за изхвърляне на стърготините 15, докато усетите прещракване.
Към адаптера за прахоулавяне 25 може да се включи
шланг на прахосмукачка с диаметър 35 mm.
 Адаптерът за прахоулавяне не трябва да се монтира
без към него да се включи външна система за прахоулавяне. В противен случай каналът за изхвърляне на
стърготини може да се запуши.
 На адаптера за прахоулавяне не трябва да се поставя прахоуловителна торба. В противен системата за
прахоулавяне може да се запуши.
За осигуряване на оптимална степен на прахоулавяне
адаптерът 25 трябва периодично да бъде почистван.
Външна система за прахоулавяне
Свържете шланга 32 с прахосмукачка (не е включена в
окомплектовката). Обзор на възможностите за включване
към различни прахосмукачки ще намерите в края на това
ръководство за експлоатация.
Електроинструментът може да бъде включен непосредствено към контакта на универсална прахосмукачка на
Бош с модул за дистанционно задействане. При стартирането на електроинструмента автоматично започва да работи и прахосмукачката.
Използваната прахосмукачка трябва да е пригодна за работа с обработвания материал.
Ако при работа се отделя особено вреден за здравето прах
или канцерогенен прах, използвайте специализирана прахосмукачка.

Работа с електроинструмента
Режими на работа
 Преди извършване на каквито и да е дейности по
електроинструмента изключвайте щепсела от захранващата мрежа.
Регулиране на дълбочината на врязване
(вижте фиг. C)
 Регулирайте дълбочината на рязане съобразно дебелината на стената на обработвания детайл. От обратната страна на детайла дискът трябва да се подава на
разстояние, по-малко от една височина на зъба.
Освободете застопоряващия лост 26. За намаляване на
дълбочината на врязване отдалечете циркуляра от основната плоча 13, за увеличаване – приближете циркуляра
към основната плоча 13. Установете желания размер на
скалата за дълбочината на врязване. Отново затегнете застопоряващия лост 26.
Bosch Power Tools
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Ако след освобождаване на застопоряващия лост 26 не
можете да промените докрай дълбочината на врязване,
издърпайте застопоряващия лост 26 от ръчния циркуляр и
го наклонете надолу. След това отпуснете застопоряващия лост 26. Повторете тази операция, докато желаната
дълбочина на врязване може да бъде установена.
Ако след затягане на застопоряващия лост 26 установената дълбочина на врязване не се фиксира достатъчно здраво, издърпайте застопоряващия лост 26 от ръчния циркуляр и го наклонете нагоре. След това отпуснете застопоряващия лост 26. Повторете тази операция, докато дълбочината на врязване се фиксира достатъчно здраво.
Регулиране на ъгъла на скосяване
Най-добре е да поставите електроинструмента легнал на
челната страна на предпазния кожух 16.
Освободете застопоряващия лост 8 и винта с крилчата глава 28. Наклонете ръчния циркуляр настрани. По скалата 6.
настройте желания ъгъл. Отново затегнете застопоряващия лост 8 и винта с крилчата глава 28.
Упътване: При срезове под наклон дълбочината на среза
е по-малка от стойността, която се отчита по скалата 27.
Маркировки за среза
Маркировката 0° (9) показва позицията на циркулярния
диск при рязане под прав ъгъл. Маркировката 45° (10) показва позицията на циркулярния диск при рязане под ъгъл
45° – при ползване без водеща шина.

Пускане в експлоатация
 Внимавайте за напрежението на захранващата мрежа! 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 първо натиснете
бутона за деблокиране на пусковия прекъсвач 2 и след това dнатиснете и задръжте пусковия прекъсвач 1.
За изключване на електроинструмента отпуснете пусковия прекъсвач 1.
Упътване: Поради съображения за сигурност пусковият
прекъсвач 1 не може да бъде застопорен във включено положение и по време на работа трябва да бъде държан натиснат.
За да пестите енергия, дръжте електроинструмента включен само когато го ползвате.
Ограничение на пусковия ток (GKS 65 GCE)
Електронната система за ограничаване на пусковия ток
ограничава мощността при включване на електроинструмента и позволява захранването му да се извършва от
мрежи с предпазители 16 А.
Електронен модул за постоянна скорост на въртене
(GKS 65 GCE)
Електронен модул поддържа скоростта на въртене на празен ход и под натоварване практически постоянна, с което
осигурява постоянно добра производителност.
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Температурна защита от претоварване (GKS 65 GCE)
При претоварване електроинструментът се изключва до
достигане на оптималния температурен интервал за работа. Отпуснете пусковия прекъсвач 1 и след това отново
включете електроинструмента, за да продължите работа.
Предварителен избор на скоростта на въртене
(GKS 65 GCE)
С потенциометъра за предварително установяване на скоростта на въртене 3 можете да изменяте скоростта на въртене съобразно конкретната дейност също и по време на
работа.
Необходимата скорост на въртене зависи от използвания
режещ лист и обработвания материал (вижте прегледа на
производствената гама режещи листове в края на това ръководство за експлоатация).

Указания за работа
Предпазвайте режещите дискове от резки натоварвания и
удари.
Водете електроинструмента равномерно и с леко притискане по посока на рязане. Твърде силното подаване намалява значително дълготрайността на работните инструменти и може да повреди електроинструмента.
Производителността на рязане и качеството на среза зависят в значителна степен от състоянието и формата на зъбите на режещия диск. Затова използвайте само добре заточени и подходящи за разрязвания материал дискове.
Разрязване на дървесен материал
Изборът на режещия диск зависи от вида на дървесината,
качеството и дали се разрязва надлъжно или напречно на
влакната.
При надлъжно разрязване на смърч/бор се образуват дълги, спираловидни стърготини.
Отделящият се при обработването на бук и дъб прах е изключително вреден за здравето, затова винаги работете с
прахоуловителна/аспирационна система.
Разрязване на пластмаси (GKS 65 GCE)
Упътване: При разрязване на пластмаси, особено на PVC,
се образуват дълги спираловидни стружки, които могат да
са наелектризирани. Те могат да запушат отвора за изхвърляне на стружки 15 и да блокират шарнирно окачения
предпазен кожух 12. Най-добре е да работите с външна
система за прахоулавяне.
Включете електроинструмента, допрете го до детайла и
внимателно започнете среза. След това продължете с
по-голямо подаване и без прекъсване, за да не се зацапат
режещите зъби.
Разрязване на цветни метали (GKS 65 GCE)
Упътване: Използвайте само добре заточени режещи листове, предназначени за цветни метали. Така се осигурява
гладък срез и се предотвратява заклинването на режещия
лист.
Включете електроинструмента, допрете го до детайла и
внимателно започнете среза. След това продължете с помалко подаване и без прекъсване.
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При профили започвайте среза винаги на тясната страна,
при U-профили–в никакъв случай от отворената страна.
Подпирайте свободните краища на дълги детайли, за да
предотвратите заклинването на режещия диск и възникването на откат.
Разрязване на леки строителни материали (материали
с минерални съставки) (GKS 65 GCE)
 При разрязване на леки строителни материали спазвайте законовите разпоредби и указанията на производителя.
Допуска се само сухо разрязване на леки строителни материали и само при използването на външна система за
прахоулавяне. Винаги работете с водещата шина 30 (не е
включена в окомплектовката).
Използваната система трябва да е сертифицирана за работа с каменна прах. Фирма Бош предлага подходящи
прахосмукачки.
Разрязване с опора за успоредно водене
(вижте фиг. D)
Опората за успоредно водене 11 позволява извършването на прецизни срезове успоредно на ръб на детайла, напр. разрязването на еднакви летви.
Развийте винта с крилчата глава 7 и вкарайте скалата на
опората за успоредно водене 11 през водачите в основната плоча 13. Настройте на скалата желаната широчина, като използвате съответната маркировка 9 или 10, вижте
раздела «Маркировки за среза». Затегнете отново винта с
крилчата глава 7.
Разрязване с помощна опора (вижте фиг. Е)
За обработване на по-големи детайли или за разрязване
по права линия можете да закрепите към детайла дъска
или летва като помощна опора и да водите циркуляра, като
опирате основната плоча към нея.
Разрязване с водеща шина (GKS 65 G/GKS 65 GCE)
(вижте фигура F)
С помощта на водещата шина 30 можете да изпълнявате
праволинейни срезове.
Гуменото уплътнение на водещата шина служи като предпазител, който при рязане на дървени детайли предпазва
откъртване на парченца от повърхността. За целта зъбите
на циркулярния диск трябва да са разположени плътно до
гуменото уплътнение.
Преди първо ползване на гуменото уплътнение с водещата шина 30 то трябва да бъде настроено за работа с ползвания ръчен циркуляр. За целта допрете водещата шина
30 до детайл по цялата й дължина. Настройте дълбочина
на рязане прибл. 9 mm и наклон на среза 90°. Включете
циркуляра и го преместете с равномерно подаване и умерено притискане по посока на рязане.
С помощта на съединителното звено 31 могат да бъдат
наставени две водещи шини. Застопоряването се извършва с помощта на четирите винта, които са на съединителното звено.
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Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
 Преди извършване на каквито и да е дейности по
електроинструмента изключвайте щепсела от захранващата мрежа.
 За да работите качествено и безопасно, поддържайте електроинструмента и вентилационните отвори
чисти.
Шарнирният предпазен кожух трябва да може винаги да
се върти свободно и да се затваря самостоятелно. Затова
винаги поддържайте зоната около шарнирния предпазен
кожух свободна и чиста. Отстранявайте прах и стърготини
с продухване със сгъстен въздух или с мека четка.
Режещи дискове без повърхностно покритие могат да бъдат смазвани леко с машинно масло, несъдържащо киселини. За да предотвратите изцапването на дървото, преди
разрязване почиствайте машинното масло.
Отлагането на смола или лепило/туткал по режещия диск
влошава качеството на среза. Затова почиствайте дисковете веднага след употреба.

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 части можете да намерите също на адрес:
www.bosch-pt.com
Екипът на Бош за технически съвети и приложения ще отговори с удоволствие на въпросите Ви относно нашите
продукти и допълнителните приспособления за тях.
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 отпадъци!
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Само за страни от ЕС:
Съгласно Директивата на ЕС 2012/19/EC
относно бракувани електрически и електронни устройства и утвърждаването й
като национален закон електроинструментите, които не могат да се използват
повече, трябва да се събират отделно и
да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични суровини.
Правата за изменения запазени.

Македонски
Безбедносни напомени
Општи напомени за безбедност за
електричните апарати
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 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.
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 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
апаратот, сте го ставиле прстот на прекинувачот или сте
го приклучиле уредот додека е вклучен на напојување
со струја, ова може да предизвика несреќа.
 Извадете ги алатите за подесување или клучевите за
зашрафување, пред да го вклучите електричниот
апарат. Доколку има алат или клуч во некој од деловите
на уредот што се вртат, ова може да доведе до повреди.
 Избегнувајте абнормално држење на телото.
Застанете во сигурна положба и постојано држете
рамнотежа. На тој начин ќе може подобро да го
контролирате електричниот апарат во неочекувани
ситуации.
 Носете соодветна облека. Не носете широка облека
или накит. Тргнете ја косата, облеката и ракавиците
подалеку од подвижните делови. Лесната облека,
накитот или долгата коса може да се зафатат од
подвижните делови.
 Доколку треба да се инсталираат уреди за
вшмукување прав, осигурете се дека тие правилно
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