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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 pie-
sele de schimb. Găsiţi desenele de ansamblu şi informaţii pri-
vind piesele de schimb şi la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultanţă Bosch vă răspunde cu plăcere la între-
bări 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 produsului.

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

Transport
Acumulatorii Li-Ion integraţi respectă cerinţele legislaţiei pri-
vind transportul mărfurilor periculoase. Acumulatorii pot fi 
transportaţi rutier fără restricţii de către utilizator.
În cazul transportului de către terţi (de exemplu: transport a-
erian sau prin firmă de expediţii) trebuie respectate cerinţe 
speciale privind ambalarea şi marcarea. În această situaţie, la 
pregătirea expedierii trebuie consultat un expert în transpor-
tul mărfurilor periculoase.
Expediaţi acumulatorii numai în cazul în care carcasa acestora 
este intactă. Acoperiţi cu bandă de lipit contactele deschise şi 
ambalaţi astfel acumulatorul încât să nu se poată deplasa în 
interiorul ambalajului.
Vă rugăm să respectaţi eventualele norme naţionale supli-
mentare.

Eliminare
Sculele electrice, acumulatorii, accesoriile şi ambala-
jele trebuie direcţionate către o staţie de revalorifica-
re ecologică.

Nu aruncaţi sculele electrice şi acumulatorii/bateriile în guno-
iul menajer!
Numai pentru ţările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE 
sculele electrice scoase din uz şi, conform 
Directivei Europene 2006/66/CE, acumula-
torii/bateriile defecte sau consumate trebuie 
colectate separat şi direcţionate către o sta-
ţie de reciclare ecologică.

Acumulatori/baterii:
Li-Ion:
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de la 
paragraful „Transport“, pagina 134.

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

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

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

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

Безопасен начин на работа
 Бъдете концентрирани, следете внимателно дейст-

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

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

 Избягвайте опасността от включване на електроин-
струмента по невнимание. Преди да включите щеп-
села в захранващата мрежа или да поставите акуму-
латорната батерия, се уверявайте, че пусковият 
прекъсвач е в положение „изключено“. Ако, когато 
носите електроинструмента, държите пръста си върху 
пусковия прекъсвач, или ако подавате захранващо на-
прежение на електроинструмента, когато е включен, 
съществува опасност от възникване на трудова злопо-
лука.

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

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

 Работете с подходящо облекло. Не работете с широ-
ки дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите 

и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се 
звена на електроинструментите. Широките дрехи, ук-
рашенията, дългите коси могат да бъдат захванати и ув-
лечени от въртящи се звена.

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

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.
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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 за бормашини и 
винтоверти
 Когато изпълнявате дейности, при които работният 

инструмент или винта може да попадне на скрити 
под повърхността проводници под напрежение, 
внимавайте да допирате електроинструмента само 
до изолираните ръкохватки. При контакт с проводник 
под напрежение то може да се предаде на металните 
елементи на електроинструмента и да предизвика то-
ков удар.

 Използвайте спомагателните ръкохватки, ако са 
включени в окомплектовката на електроинструмен-
та. При загуба на контрол над електроинструмента мо-
же да се стигне до травми.

 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.

 Ако работният инструмент се заклини, незабавно 
изключете електроинструмента. Бъдете подготвени 
за възникването на големи реакционни моменти, 
които предизвикват откат. Електроинструментът бло-
кира, ако:
– бъде претоварен или
– се заклини в обработвания детайл.

 Дръжте електроинструмента здраво. При завиване и 
развиване на винтове могат рязко да възникнат силни 
реакционни моменти.

 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.
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Предназначение на електроинструмента
Електроинструментът е предназначен за завиване и раз-
виване на винтови съединения, както и за пробиване в 
дървесни материали, метали и пластмаси.
Електроинструментът може да се използва с ъглова прис-
тавка (GFA 12-W), ексцентрикова приставка (GFA 12-E), 
приставка за битове (GFA 12-X) или патронник за свредла 
(GFA 12-B).
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 Гнездо
2 Пръстен за предварително регулиране на въртящия 

момент
3 Превключвател за предавките

4 Освобождаващи бутони за акумулаторната 
батерия  (2x)

5 Акумулаторна батерия
6 Превключвател за посоката на въртене
7 Пусков прекъсвач
8 Индикатор за състоянието на акумулаторната батерия
9 Работна лампа

10 Приставка за битове GFA 12-X*
11 Патронник за свредла GFA 12-B*
12 Ексцентрикова приставка GFA 12-E*
13 Ъглова приставка GFA 12-W*
14 Затягащ пръстен
15 Ръкохватка (Изолирана повърхност за захващане)
16 Универсално гнездо за битове*

* 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
Акумулаторен винтоверт GSR  12V-15 FC GFA 12-X GFA 12-B GFA 12-E GFA 12-W
Каталожен номер 3 601 JF6 0.. – – – –
Номинално напрежение V= 12 – – – –
Скорост на въртене на празен ход
– 1. предавка
– 2. предавка

min-1

min-1
0 – 400

0 – 1300
–
–

–
–

–
–

–
–

Mакс. въртящ момент при меко винто-
во съединение по ISO 5393 Nm 15 * – – – –
макс. въртящ момент при твърди вин-
тови съединения съгласно ISO 5393 Nm 30 * – – – –
Mакс. Ø на пробивания отвор 
(1./2. предавка)
– в дърво
– в стомана

mm
mm

19
10

–
–

–
–

–
–

–
–

Mакс. Ø на винтове mm 7 – – – –
Гнездо эа работен инструмент 6,35 (¼") 6,35 (¼") 1 – 10 6,35 (¼") 6,35 (¼")
Маса съгласно EPTA-Procedure 
01:2014 kg 0,8 – 1,1* 0,1 0,2 0,3 0,3
Допустима температура на околната 
среда
– при зареждане
– по време на работа** и за 

складиране

°C

°C

0 ... +45

– 20 ... +50

–

–

–

–

–

–

–

–
препоръчителни акумулаторни 
батерии

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

–
–

–
–

–
–

–
–

препоръчителни зарядни устройства GAL 12..CV
AL 11..CV

–
–

–
–

–
–

–
–

* в зависимост от използваната акумулаторна батерия
** ограничена производителност при температури <0 °C
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Информация за излъчван шум и вибрации
Стойностите на излъчвания шум са определени съгласно EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Равнището А на звуковото налягане обикновено е 79 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.

Изваждане на акумулаторната батерия (вижте фиг. А)
За демонтиране на акумулаторната батерия 5 натиснете 
бутоните 4 и издърпайте батерията надолу от електроин-
струмента. При това не прилагайте сила.
Спазвайте указанията за бракуване.

Смяна на работния инструмент
 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.

Поставяне на работния инструмент (вижте фиг. В)
Поставете работния инструмент до упор в гнездото 1.

Монтиране на приставка (вижте фиг. C)
Извадете работния инструмент.
Вкарайте приставката в гнездото 1. Завъртете затягащия 
пръстен 14, докато усетите отчетливо прещракване.

GSR  12V-15 FC GFA 12-X GFA 12-B GFA 12-E GFA 12-W
Пълната стойност на вибрациите ah (ве-
кторната сума по трите направления) и не-
определеността K са определени съгласно 
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Пробиване в метал:
ah
K
Завиване/развиване:
ah
K

m/s2

m/s2

m/s2

m/s2

< 2,5
1,5

< 2,5
1,5

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–
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Поставяне на работен инструмент в приставка
GFA 12-E, GFA 12-X (вижте фиг. D):
Поставете работния инструмент до упор в гнездото 1. Ра-
ботният инструмент се задържа в гнездото с помощта на 
магнити.
GFA 12-B (вижте фиг. Е):
Отворете патронника за свредла 11 чрез завъртане в по-
соката , докато работният инструмент може да бъде вка-
ран. Поставете работния инструмент.
Завъртете силно на ръка втулката на патронника 11 в по-
соката . Така патронникът автоматично захваща работ-
ния инструмент.

Завъртане на приставка (вижте фигура F)
Издърпайте захванатата приставка прибл. на 5 mm от 
електроинструмента. Завъртете я в желаната позиция и я 
отпуснете. 

Демонтиране на приставка (вижте фигура G)
Извадете работния инструмент.
Освободете приставката в посоката  и я извадете от 
гнездото 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
Упътване: Използването на акумулаторни батерии, които 
не са предназначени за Вашия електроинструмент, може 
да предизвика неправилното му функциониране или да го 
повреди.

Поставете превключвателя за посоката на въртене 6 в 
средно положение, за да предотвратите включване по не-
внимание. Поставете заредената акумулаторна батерия 5 
в ръкохватката, докато усетите отчетливо прещракване и 
акумулаторната батерия бъде захваната здраво в ръкох-
ватката.

Избор на посоката на въртене (вижте фигура H)
С помощта на превключвателя 6 можете да сменяте посо-
ката на въртене на електроинструмента. Това обаче не е 
възможно при натиснат пусков прекъсвач 7.
Въртене надясно: За пробиване и завиване на винтове 
натиснете превключвателя за посоката на въртене 6 до 
упор наляво.
Въртене наляво: За развиване на винтове и гайки нати-
снете превключвателя за посоката на въртене 6 надясно 
до упор.

Регулиране на въртящия момент
С помощта на пръстена 2 можете предварително да на-
строите въртящия момент на 15 степени. При правилно 
установяване работният инструмент спира да се върти, ко-
гато винтът бъде завит здраво в детайла, респ. когато бъде 
достигнат зададеният въртящ момент. В позиция „ “ съ-
единителят е деактивиран, напр. за режим пробиване.
При развиване на винтове изберете по-висока стойност на 
въртящия момент, респ. поставете пръстена на символа 
„ “.

Механичен редуктор
 Задействайте превключвателя за предавките 3 са-

мо когато електроинструментът е в покой.
С превключвателя 3 можете предварително да изберете 
два диапазона на скоростта на въртене.
1. предавка:
Нисък диапазон на скоростта на въртене; при завиване/ 
развиване или при работа със свредла с голям диаметър.
2. предавка :
Висок диапазон на скоростта на въртене; при работа със 
свредла с малък диаметър.
 Премествайте превключвателя за предавките вина-

ги до упор. В противен случай електроинструментът 
може да бъде повреден.

Включване и изключване
За включване на електроинструмента натиснете и задръ-
жте пусковия прекъсвач 7.
Работната лампа 9 свети при полу- или напълно натиснат 
пусков прекъсвач 7 и така при неблагоприятни светлинни 
условия осветява работната зона.
Работната лампа 9 свети прибл. 10 секунди след отпуска-
не на пусковия прекъсвач 7.
За да пестите енергия, дръжте електроинструмента вклю-
чен само когато го ползвате.

Регулиране на скоростта на въртене
Можете безстепенно да регулирате скоростта на въртене 
на електроинструмента по време на работа в зависимост 
от силата на натиска върху пусковия прекъсвач 7.
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По-лек натиск върху пусковия прекъсвач 7 води до по-ни-
ска скорост на въртене. С увеличаване на натиска нара-
ства и скоростта на въртене.

Автоматично блокиране на вала (Auto-Lock)
Когато пусковият прекъсвач 7 не е натиснат, валът, а с това 
и гнездото за работни инструменти, са блокирани.
Това позволява завиването на винтове също и при изхабе-
на акумулаторна батерия, респ. използването на електро-
инструмента като обикновена отвертка.

Температурна защита от претоварване
При употреба съгласно предназначението електроинстру-
ментът не може да бъде претоварен. При твърде голямо 
натоварване или при излизане извън допустимия темпе-
ратурен интервал за работа скоростта на въртене се нама-
лява. Електроинструментът започва да работи на пълните 
си обороти едва след достигане на температурния интер-
вал за работа.

Светлинен индикатор за състоянието на акумулаторна-
та батерия
Светлинният индикатор 8, състоящ се от 3 зелени светоди-
ода, показва за няколко секунди състоянието на зареде-
ност на акумулаторната батерия, когато пусковият прекъс-
вач 7 бъде натиснат наполовина или докрай.

Указания за работа
 Допирайте електроинструмента до винта само кога-

то е изключен. Въртящият се работен инструмент мо-
же да се изметне.

След продължителна работа с ниска скорост на въртене 
трябва да охладите електроинструмента, като го оставите 
да работи на празен ход в продължение прибл. на 3 мину-
ти с максимална скорост на въртене.
При пробиване на метал използвайте само отлично зато-
чени свредла в безукорно състояние от бързорезна стома-
на (обозначени с HSS = High Speed Steel). Подходящи 
свредла можете да намерите в богатата производствена 
гама на Бош за допълнителни приспособления.
Преди завиването на по-големи и по-дълги винтове в твър-
ди материали трябва да пробиете отвор с вътрешния диа-
метър на резбата прибл. на 2/3 от дължината на винта.

Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
 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.

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

Ако акумулаторната батерия се повреди или изхаби, моля, 
обърнете се към оторизиран сервиз за електроинструмен-
ти на Бош.

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

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!

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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