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flexible for Metal

S 522 AF BIM
0,7–3 mm

S 522 EF BIM
1,5–4 mm

S 522 BF BIM
3–8 mm

S 422 BF BIM
1,5–6 mm

flexible for Wood+Metal 

S 511 DF BIM
<50 mm <50 mm <50 mm

special for Plaster

S 528 DF BIM
<50 mm

special for Inox

S 518 EHM HM
2–4 mm 2–50 mm <50 mm
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Acumulatori/baterii:
Li-Ion:
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de la 
paragraful „Transport“, pagina 125.

Sub rezerva modificărilor.

Български
Указания за безопасна работа
Общи указания за безопасна работа

Прочетете внимателно всички ука-
зания. Неспазването на приведени-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Безопасен начин на работа
 Бъдете концентрирани, следете внимателно дейст-

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

 Работете с предпазващо работно облекло и винаги с 
предпазни очила. Носенето на подходящи за ползва-
ния електроинструмент и извършваната дейност лични 
предпазни средства, като дихателна маска, здрави 
плътнозатворени обувки със стабилен грайфер, защит-
на каска или шумозаглушители (антифони), намалява 
риска от възникване на трудова злополука.

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

Грижливо отношение към електроинструментите
 Не претоварвайте електроинструмента. Използвай-

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

Грижливо отношение към акумулаторни електроин-
струменти
 За зареждането на акумулаторните батерии използ-

вайте само зарядните устройства, препоръчвани от 

производителя. Когато използвате зарядни устрой-
ства за зареждане на неподходящи акумулаторни бате-
рии, съществува опасност от възникване на пожар.

 За захранване на електроинструментите използвай-
те само предвидените за съответния модел акуму-
латорни батерии. Използването на различни акуму-
латорни батерии може да предизвика трудова злополу-
ка и/или пожар.

 Предпазвайте неизползваните акумулаторни бате-
рии от контакт с големи или малки метални предме-
ти, напр. кламери, монети, ключове, пирони, винто-
ве и др.п., тъй като те могат да предизвикат късо съ-
единение. Последствията от късото съединение могат 
да бъдат изгаряния или пожар.

 При неправилно използване от акумулаторна бате-
рия от нея може да изтече електролит. Избягвайте 
контакта с него. Ако въпреки това на кожата Ви по-
падне електролит, изплакнете мястото обилно с во-
да. Ако електролит попадне в очите Ви, незабавно се 
обърнете за помощ към очен лекар. Електролитът мо-
же да предизвика изгаряния на кожата.

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 електрически 
ножовки
 Когато съществува опасност по време на работа ра-

ботният инструмент да засегне скрити под повърх-
ността проводници под напрежение, допирайте 
електроинструмента само до изолираните ръкох-
ватки. При контакт с проводник под напрежение то се 
предава на металните детайли на електроинструмента 
и това може да предизвика токов удар.

 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 2 
постоянно да допира плътно до изделието. Режещи-
ят лист може да се заклини и да предизвика загуба на 
контрол над електроинструмента.

 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.
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 Използвайте само ножове в безукорно състояние. 
Огънати или затъпени ножове могат да се счупят, да по-
вредят среза или да предизвикат заклинване.

 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.

 Застопорявайте здраво обработвания детайл. Не го 
дръжте само с ръка или с крак. Внимавайте да не до-
прете с работещата електрическа ножовка до други 
предмети или до пода. Съществува опасност от откат.

 Използвайте подходящи уреди, за да проверите за 
наличието на скрити под повърхността електро- 
и/или тръбопроводи, или се обърнете за информа-
ция към съответните местни снабдителни служби. 
Влизането на работния инструмент в съприкосновение 
с електропроводи може да предизвика пожар или то-
ков удар. Увреждането на газопровод може да предиз-
вика експлозия. Увреждането на водопровод предиз-
виква значителни материални щети.

 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, 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.

 Не отваряйте акумулаторната батерия. Съществува 
опасност от възникване на късо съединение.

Предпазвайте акумулаторната батерия от ви-
соки температури, напр. вследствие на про-
дължително излагане на директна слънчева 
светлина или огън, както и от вода и овлажня-
ване. Съществува опасност от експлозия.

 При повреждане и неправилна експлоатация от аку-
мулаторната батерия могат да се отделят пари. Про-
ветрете помещението и, ако се почувствате нераз-
положени, потърсете лекарска помощ. Парите могат 
да раздразнят дихателните пътища.

 Използвайте акумулаторната батерия само с елек-
троинструмента, за който е предназначена. Само та-
ка тя е предпазена от опасно за нея претоварване.

 Предмети с остри ръбове, напр. пирони или отверт-
ки или силни механични въздействия могат да по-
вредят акумулаторната батерия. Може да бъде пре-
дизвикано вътрешно късо съединение и акумулаторна-
та батерия може да се запали, да запуши, да експлоди-
ра или да се прегрее.

Описание на продукта и 
възможностите му

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

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

Предназначение на електроинструмента
Електроинструментът е предназначен за разрязване с 
твърда опора, на дърво, пластмаса, метал и строителни 
материали. Той е подходящ прави и криволинейни срезо-
ве. Трябва да бъдат спазвани и указанията за работа с из-
ползвания режещ лист.
Лампата на този електроинструмент е предназначена за 
непосредствено осветяване на зоната на работа и не е 
подходяща за осветяване на помещения или за битови це-
ли.

Изобразени елементи
Номерирането на елементите на електроинструмента се 
отнася до изображенията на страниците с фигурите.

1 Режещ лист*
2 Основна плоча
3 Застопоряваща втулка за режещия диск
4 Задвижваща щанга
5 Освобождаващи бутони за акумулаторната батерия
6 Блокировка на пусковия прекъсвач
7 Пусков прекъсвач
8 Лампа „PowerLight“
9 Индикатор за състоянието на акумулаторната батерия

10 Светлинен индикатор на системата за температурен 
контрол/претоварване

11 Ръкохватка (Изолирана повърхност за захващане)
12 Акумулаторна батерия
13 Гнездо за захващане на режещия лист

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

Технически данни
Електрическа ножовка GSA 12V-14
Каталожен номер 3 601 F4L 9..
Номинално напрежение V= 12
Честота на възвратно-постъпател-
ните движения на празен ход n0 min-1 0–3000
1) в зависимост от използваната акумулаторна батерия
2) ограничена производителност при температури <0 °C
Техническите параметри са определени с акумулаторната батерия, 
включена в окомплектовката.
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Информация за излъчван шум и вибрации
Стойностите на излъчвания шум са определени съгласно 
EN 60745-2-11.
Равнището А на звуковото налягане обикновено е 
70 dB(A). Неопределеност K=3 dB.
По време на работа равнището на излъчвания шум може 
да надхвърли 80 dB(A).
Работете с шумозаглушители!

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.

Монтиране
Зареждане на акумулаторната батерия
 Използвайте само посочените в раздела Технически 

данни зарядни устройства. Само тези зарядни устрой-
ства са подходящи за използваната във Вашия електро-
инструмент литиево-йонна акумулаторна батерия.

Упътване: Акумулаторната батерия се доставя частично 
заредена. За да достигнете пълния капацитет на акумула-
торната батерия, преди първото й използване я заредете 
докрай в зарядното устройство.
Литево-йонната акумулаторна батерия може да бъде за-
реждана по всяко време, без това да съкращава дългот-
райността й. Прекъсване на зареждането също не й вреди.
Литиево-йонната акумулаторна батерия е защитена срещу 
пълно разреждане от електронния модул „Electronic Cell 
Protection (ECP)“. При разреждане на акумулаторната ба-
терия електроинструментът се изключва от предпазен 
прекъсвач: Pаботният инструмент спира да се движи.
 След автоматичното изключване на електроинстру-

мента не продължавайте да натискате пусковия пре-
късвач. Акумулаторната батерия може да бъде повре-
дена.

Спазвайте указанията за бракуване.

Изваждане на акумулаторната батерия (вижте фиг. А)
За демонтиране на акумулаторната батерия 12 натиснете 
бутоните 5 и издърпайте батерията надолу от електроин-
струмента. При това не прилагайте сила.
Светлинен индикатор за състоянието на акумулаторна-
та батерия
Трите зелени светодиода на светлинния индикатор за със-
тоянието на акумулаторната батерия 9 показват степента 
на зареденост на батерията 12.
За да видите степента на зареденост на батерията, нати-
снете пусковия прекъсвач 7 наполовина или докрай.

Ако след натискане на пусковия прекъсвач 7 не светне ни-
то един светодиод, акумулаторната батерия е повредена и 
трябва да бъде заменена.

Гнездо эа работен инструмент SDS
Ход mm 14,5
Макс. дълбочина на рязане
– в дървесни материали
– в стомана, нелегирана
– Диаметър на тръбата

mm
mm
mm

65
8

50
Маса съгласно 
EPTA-Procedure 01:2014 kg 1,2 – 1,41)

Допустима температура на окол-
ната среда
– при зареждане
– по време на работа2) и 

за складиране

°C

°C

0...+45

–20...+50
препоръчителни акумулаторни 
батерии

GBA 10,8V...
GBA 12V...

препоръчителни зарядни 
устройства

AL 11.. CV
GAL 12.. CV

Пълната стойност на вибрациите ah (векторната сума по 
трите направления) и неопределеността K са определени 
съгласно EN 60745-2-11: 
Рязане на ПДЧ: ah =8,0 m/s2, K=1,5 m/s2,
Рязане на дървени греди: ah =12,0 m/s2, K=1,5 m/s2.
Данните за разрязване на шперплат се отнасят до дебелина 20 mm.

Електрическа ножовка GSA 12V-14

1) в зависимост от използваната акумулаторна батерия
2) ограничена производителност при температури <0 °C
Техническите параметри са определени с акумулаторната батерия, 
включена в окомплектовката.

Светодиод Капацитет
Непрекъснато светене 3 х зелено ≥2/3
Непрекъснато светене 2 х зелено ≥1/3
Непрекъснато светене 1 х зелено <1/3
Мигаща светлина 1 x зелена резерва
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Поставяне/смяна на режещ лист
 Преди да извършвате каквито и да е дейности по 

електроинструмента демонтирайте акумулаторната 
батерия.

 При монтиране на режещия лист работете с пред-
пазни ръкавици. Съществува опасност да се нараните 
при допир до режещите ръбове на листа.

 При смяна на режещия лист внимавайте гнездото да 
не е замърсено с отпадъци от рязането, напр. стърго-
тини или стружки.

Избор на режещия лист
Използвайте само режещи листове, които са подходящи 
за обработвания материал.
Преглед на препоръчваните ножове можете да намерите в 
началото на това ръководство за експлоатация. Използ-
вайте само ножове с универсална опашка ½". Ножът не 
трябва да е по-дълъг от необходимото за изпълнявания 
срез.
При рязане по дъги с малък радиус използвайте тесни ре-
жещи листове.

Поставяне на режещ лист (вижте фиг. В)
Завъртете и задръжте застопоряващата втулка 3 прилб. на 
90° в посоката, указана със стрелка. Вкарайте и притисне-
те ножа 1 в гнездото 13. Отново отпуснете застопорява-
щата втулка 3.
 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.

При изпълняване на някои дейности режещият лист 1 мо-
же да бъде завъртян на 180° (зъбите да са обърнати наго-
ре) и да бъде поставен така.

Изваждане на ножа (вижте фиг. C)
Завъртете и задръжте застопоряващата втулка 3 прилб. на 
90° в посоката, указана със стрелка. Извадете ножа 1.

Система за прахоулавяне
 Прахове, отделящи се при обработването на материали 

като съдържащи олово бои, някои видове дървесина, 
минерали и метали могат да бъдат опасни за здравето. 
Контактът до кожата или вдишването на такива прахове 
могат да предизвикат алергични реакции и/или заболя-
вания на дихателните пътища на работещия с 
електроинструмента или намиращи се наблизо лица.
Определени прахове, напр. отделящите се при обра-
ботване на бук и дъб, се считат за канцерогенни, особе-
но в комбинация с химикали за третиране на дървесина 
(хромат, консерванти и др.). Допуска се обработването 
на съдържащи азбест материали само от съответно обу-
чени квалифицирани лица.
– Осигурявайте добро проветряване на работното 

място.
– Препоръчва се използването на дихателна маска с 

филтър от клас P2.

Спазвайте валидните във Вашата страна законови раз-
поредби, валидни при обработване на съответните ма-
териали.

 Избягвайте натрупване на прах на работното място. 
Прахът може лесно да се самовъзпламени.

Работа с електроинструмента
Пускане в експлоатация
Поставяне на акумулаторната батерия
 Използвайте само оригинални литиево-йонни бате-

рии, производство на Бош, с посоченото на табелка-
та на Вашия електроинструмент номинално напре-
жение. Използването на други акумулаторни батерии 
може да предизвика травми и опасност от пожар.

Натиснете бутона за блокиране на включването 6 наляво, 
за да предпазите електроинструмента от включване по не-
внимание.
Вкарайте заредената акумулаторна батерия 12 докрай в 
ръкохватката, докато усетите отчетливо прещракване.

Включване и изключване (вижте фиг. D)
Натиснете бутона за блокиране на включването 6 надясно.
За включване на електроинструмента натиснете пуско-
вия прекъсвач 7 и го задръжте.
За изключване на електроинструмента отпуснете пуско-
вия прекъсвач 7.
След това натиснете бутона за блокиране на включването 
6 отново наляво.
За да пестите енергия, дръжте електроинструмента вклю-
чен само когато го ползвате.

Регулиране на честотата на възвратно-постъпателните 
движения
Чрез увеличаване или намаляване на натиска върху пу-
сковия прекъсвач 7 можете безстепенно да регулирате 
честотата на възвратно-постъпателните движения на елек-
троинструмента.
Необходимата честота на възвратно-постъпателните дви-
жения зависи от конкретните условия и се определя 
най-добре чрез изпробване.
Препоръчва се ограничаване на честотата при започване 
на среза и при разрязване на пластмаси и алуминиеви 
сплави.

Светлинен индикатор на системата за температурен 
контрол/претоварване
Червеният светодиод 10 Ви помага по време на работа да 
предпазвате акумулаторната батерия от прегряване, а 
електродвигателя от претоварване.
Ако червеният светодиод 10 свети с непрекъсната чер-
вена светлина, температурата на акумулаторната батерия 
е твърде висока и електроинструментът се изключва.
– Изключете електроинструмента.
– Преди да продължите работа, изчакайте акумулаторна-

та батерия да се охлади.
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Ако червеният светодиод 10 мига с червена светлина, 
електроинструментът е блокирал и се изключва автома-
тично.
– Извадете електроинструмента от разрязвания детайл.

Когато блокирането бъде отстранено, електроинстру-
ментът продължава да работи с настроената честота на 
възвратно-постъпателните движения.

Указания за работа
 Преди да извършвате каквито и да е дейности по 

електроинструмента (напр. техническо обслужва-
не, смяна на работния инструмент и т.н.), когато го 
транспортирате или съхранявате, демонтирайте 
акумулаторната батерия. Съществува опасност от на-
раняване при задействане на пусковия прекъсвач по 
невнимание.

Полезни съвети
 При разрязване на леки строителни материали спаз-

вайте законовите разпоредби и указанията на про-
изводителя.

Преди разрязване на дърво, шперплат, строителни мате-
риали и др. п. предварително проверявайте за наличието 
на метални предмети, като пирони и винтове, и при необ-
ходимост ги отстранявайте.
Включете електроинструмента и го приближете до обра-
ботвания детайл. Допрете основната плоча 2 до детайла и 
го разрежете, като постоянно притискате електроинстру-
мента към него, респ. с равномерно подаване. След при-
ключване на рязането изключете електроинструмента.
Ако режещият лист се заклини, незабавно изключете 
електроинструмента. Разтворете леко среза с подходящ 
инструмент и извадете електроинструмента.

Разрязване с пробиване (вижте фиг. Е)
 Допуска се разрязване с пробиване да се извършва 

само при меки материали, като дърво, гипскартон 
или др. п.! Не се опитвайте да разрязвате с пробива-
не метали!

При разрязване с пробиване използвайте само къси реже-
щи листове.
Допрете ръба на основната плоча 2 на електроинструмен-
та до повърхността на детайла и включете електроинстру-
мента. Ако електроинструментът е с възможност за регу-
лиране, установете максимална честота на възвратно-по-
стъпателните движения. Притиснете електроинструмента 
здраво към детайла и бавно врежете режещия лист.
Когато основната плоча 2 допре до детайла с цялата си по-
върхност, продължете разрязването по желаната линия.
За изпълняването на специфични дейности режещият 
лист 1 може да бъде захванат завъртян на 180° и електри-
ческата ножовка да бъде водена съответно завъртяна.

Охлаждащо-смазваща течност
За да предотвратите прегряване при разрязване на мета-
ли, трябва да нанесете охлаждащо-смазваща течност по 
продължение на линията на рязане.

Указания за оптимална работа с акумулаторната бате-
рия
Предпазвайте акумулаторната батерия от влага и вода.
Съхранявайте акумулаторната батерия само в темпера-
турния диапазон от –20 °C до 50 °C. Напр. не оставяйте 
акумулаторната батерия през лятото в автомобил на слън-
це.
Периодично почиствайте вентилационните отвори на аку-
мулаторната батерия с мека чиста и суха четка.
Съществено съкратено време за работа след зареждане 
показва, че акумулаторната батерия е изхабена и трябва 
да бъде заменена.
Спазвайте указанията за бракуване.

Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
 Внимание! Преди техническо обслужване или по-

чистване изключете електроинструмента и включе-
те блокировката на пусковия прекъсвач 6.

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

Почиствайте гнездото на режещия лист предимно със 
сгъстен въздух или с мека четка. За целта извадете реже-
щия лист от електроинструмента. Поддържайте механи-
зма за захващане в добро техническо състояние, като из-
ползвате подходящи машинни масла за смазване.
Силното замърсяване на електроинструмента може да до-
веде до нарушения на функционирането му. Затова не 
разрязвайте отдолу или в таванна позиция материали, 
които отделят голямо количество стружки.

Сервиз и технически съвети
Отговори на въпросите си относно ремонта и поддръжката 
на Вашия продукт можете да получите от нашия сервизен 
отдел. Монтажни чертежи и информация за резервни час-
ти можете да намерите също на адрес:
www.bosch-pt.com
Екипът на Бош за технически съвети и приложения ще от-
говори с удоволствие на въпросите Ви относно нашите 
продукти и допълнителните приспособления за тях.
Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части ви-
наги посочвайте 10-цифрения каталожен номер, изписан 
на табелката на уреда.

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
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Транспортиране
Включените в окомплектовката литиево-йонни акумулута-
рони батерии са в обхвата на изискванията на норматив-
ните документи, касаещи продукти с повишена опасност. 
Акумулаторните батерии могат да бъдат транспортирани 
от потребителя на публични места без допълнителни раз-
решителни.
При транспортиране от трети страни (напр. при въздушен 
транспорт или ползване на куриерски услуги) има специ-
ални изисквания към опаковането и обозначаването им. 
За целта се консултирайте с експерт в съответната област.
Изпращайте акумулаторни батерии само ако корпусът им 
не е повреден. Изолирайте открити контактни клеми с ле-
пящи ленти и опаковайте акумулаторните батерии така, че 
да не могат да се изместват в опаковката си.
Моля, спазвайте също и допълнителни национални пред-
писания.

Бракуване
Електроинструментите, акумулаторните батерии и 
допълнителните приспособления трябва да бъдат 
предавани за оползотворяване на съдържащите се 
в тях суровини.

Не изхвърляйте електроинструменти и акумулаторни или 
обикновени батерии при битовите отпадъци!

Само за страни от ЕС:
Съгласно Европейска директива 
2012/19/EC относно излязла от употреба 
електрическа и електронна апаратура и 
съгласно Европейска директива 
2006/66/ЕО акумулаторни или обикнове-
ни батерии, които не могат да се използват 

повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани 
на подходяща преработка за оползотворяване на съдър-
жащите се в тях суровини.

Акумулаторни или обикновени батерии:
Li-Ion:
Моля, спазвайте указанията в раз-
дел „Транспортиране“, 
страница 132.

Правата за изменения запазени.

Македонски
Безбедносни напомени
Општи напомени за безбедност за 
електричните апарати

Прочитајте ги сите 
напомени и упатства за 

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

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

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

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

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

Електрична безбедност
 Приклучокот на електричниот апарат мора да 

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

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

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

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

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
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pl Deklaracja zgodności UE Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty 
odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i 
rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami.
Dokumentacja techniczna: *

Akumulatorowa piła 
szablasta

Numer katalogowy

cs EU prohlášení o shodě Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje 
všechna příslušná ustanovení níže uvedených směrnic a nařízení a je 
v souladu s následujícími normami:
Technické podklady u: *

Akumulátorová pila 
ocaska

Objednací číslo

sk EU vyhlásenie o zhode Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa všetky 
príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc a nariadení a je v súlade 
s nasledujúcimi normami:
Technické podklady má spoločnosť: *

Akumulátorová 
chvostová píla

Vecné číslo

hu EU konformitási nyilatkozat Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termékek megfelelnek 
az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvek és rendeletek valamennyi 
idevágó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak.
Műszaki dokumentumok megőrzési pontja: *

Akkumulátoros 
kardfűrész

Cikkszám

ru Заявление о соответствии ЕС Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные 
продукты соответствуют всем действующим предписаниям 
нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных 
норм.
Техническая документация хранится у: *

Аккумуляторная 
сабельная пила

Товарный №

uk Заява про відповідність ЄС Мизаявляємо під нашу одноособову відповідальність, що названі вироби 
відповідають усім чинним положенням нищеозначених директив і 
розпоряджень, а також нижчеозначеним нормам.
Технічна документація зберігається у: *

Акумуляторна 
шабельна ножівка

Товарний номер

kk ЕО сәйкестік мағлұмдамасы Өз жауапкершілікпен біз аталған өнімдер төменде жзылған 
директикалар мен жарлықтардың тиісті қағидаларына сәйкестігін және 
төмендегі нормаларға сай екенін білдіреміз.
Техникалық құжаттар: *

Аккумуляторлық 
қылышты ара

Өнім нөмірі

ro Declaraţie de conformitate UE Declarăm pe proprie răspundere că produsele menţionate corespund tuturor 
dispoziţiilor relevante ale directivelor şi reglementărilor enumerate în cele ce 
urmează şi sunt în conformitate cu următoarele standarde.
Documentaţie tehnică la: *

Ferăstrău sabie cu 
acumulator

Număr de 
identificare

bg ЕС декларация за съответствие С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти 
отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите 
по-долу и съответства на следните стандарти.
Техническа документация при: *

Акумулаторен 
електрически 
трион

Каталожен номер

mk EU-Изјава за сообразност Со целосна одговорност изјавуваме, дека опишаните производи се во 
согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и 
прописи и се во согласност со следните норми.
Техничка документација кај: *

Батериска сабјеста 
пила

Број на дел/артикл

sr EU-izjava o usaglašenosti Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju 
svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u 
skladu sa sledećim standardima.
Tehnička dokumentacija kod: *

Akumulatorska 
sabljasta testera

Broj predmeta

sl Izjava o skladnosti ES Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z 
vsemi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim 
standardom.
Tehnična dokumentacija pri: *

Akumulátorová 
chvostová píla

Številka artikla

hr EU izjava o sukladnosti Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju 
svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i 
da su sukladni sa sljedećim normama.
Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *

Akumulatorska 
sabljasta pila

Kataloški br.
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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
ko 사용 설명서 원본
ar
fa
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