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Nu aruncaţi sculele electrice în gunoiul
menajer!

Numai pentru ţările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind sculele 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.

Български
Указания за сигурност
Общи указания за безопасна работа

ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ

Прочетете всички предупрежде-
ния, указания, запознайте се с
фигурите и техническите харак-

теристики, приложени към електроинструмента.  Про-
пуски при спазването на указанията по-долу могат да пре-
дизвикат токов удар 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
u Пазете работното си място чисто и добре осветено.

Разхвърляните или тъмни работни места са предпос-
тавка за инциденти.

u 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 възпла-
менят прахообразни материали или пари.

u Дръжте деца и странични лица на безопасно разсто-
яние, докато работите с електроинструмента.  Ако
вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите кон-
трола над електроинструмента.

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

ходящ за ползвания контакт.  В никакъв случай не
се допуска изменяне на конструкцията на щепсе-
ла.  Когато работите със занулени електроуреди, не
използвайте адаптери за щепсела.  Ползването на
оригинални щепсели и контакти намалява риска от
възникване на токов удар.

u Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела,
напр. тръби, отоплителни уреди, печки и хладилни-

ци.  Когато тялото Ви е заземено, рискът от възникване
на токов удар е по‑голям.

u Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и
влага.  Проникването на вода в електроинструмента
повишава опасността от токов удар.

u Не използвайте захранващия кабел за цели, за кои-
то той не е предвиден.  Никога не използвайте зах-
ранващия кабел за пренасяне, теглене или откача-
ване на електроинструмента.  Предпазвайте кабела
от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове
или до подвижни звена на машини.  Повредени или
усукани кабели увеличават риска от възникване на то-
ков удар.

u Когато работите с електроинструмент навън, изпол-
звайте само удължителни кабели, подходящи за ра-
бота на открито.  Използването на удължител, пред-
назначен за работа на открито, намалява риска от въз-
никване на токов удар.

u Ако се налага използването на електроинструмента
във влажна среда, използвайте предпазен прекъс-
вач за утечни токове.  Използването на предпазен
прекъсвач за утечни токове намалява опасността от
възникване на токов удар.

Безопасен начин на работа
u Бъдете концентрирани, следете внимателно дейст-

вията си и постъпвайте предпазливо и разумно.  Не
използвайте електроинструмента, когато сте умо-
рени или под влиянието на наркотични вещества,
алкохол или упойващи лекарства. Един миг разсея-
ност при работа с електроинструмент може да има за
последствие изключително тежки наранявания.

u Работете с предпазващо работно облекло.  Винаги
носете предпазни очила.  Носенето на подходящи за
ползвания електроинструмент и извършваната дей-
ност лични предпазни средства, като дихателна маска,
здрави плътнозатворени обувки със стабилен грай-
фер, защитна каска или шумозаглушители (антифо-
ни), намалява риска от възникване на трудова злопо-
лука.

u Избягвайте опасността от включване на електроин-
струмента по невнимание.  Преди да включите щеп-
села в контакта или да поставите батерията, както и
при пренасяне на електроинструмента, се уверя-
вайте, че пусковият прекъсвач е позиция "изключе-
но".  Носенето на електроинструменти с пръст върху
пусковия прекъсвач или подаването на захранващо
напрежение, докато пусковият прекъсвач е включен,
увеличава опасността от трудови злополуки.

u Преди да включите електроинструмента, се уверя-
вайте, че сте отстранили от него всички помощни
инструменти и гаечни ключове.  Помощен инстру-
мент, забравен на въртящо се звено, може да причини
травми.

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

u Работете с подходящо облекло.  Не работете с ши-
роки дрехи или украшения.  Дръжте косата и дрехи-
те си на безопасно разстояние от движещи се зве-
на. Широките дрехи, украшенията, дългите коси могат
да бъдат захванати и увлечени от въртящи се звена.

u Ако е възможно използването на външна аспираци-
онна система, се уверявайте, че тя е включена и
функционира изправно.  Използването на аспираци-
онна система намалява рисковете, дължащи се на от-
делящи се при работа прахове.

u Доброто познаване на електроинструмента вследс-
твие на честа работа с него не е повод за намалява-
не на вниманието и пренебрегване на мерките за
безопасност. Едно невнимателно действие може да
предизвика тежки наранявания само за части от секун-
дата.

Грижливо отношение към електроинструментите
u Не претоварвайте електроинструмента.  Използ-

вайте електроинструментите само съобразно тях-
ното предназначение.  Ще работите по‑добре и
по‑безопасно, когато използвате подходящия електро-
инструмент в зададения от производителя диапазон на
натоварване.

u 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 ре-
монтиран.

u Преди да извършвате каквито и да е дейности по
електроинструмента, напр. настройване, смяна на
работен инструмент, както и когато го прибирате,
изключвайте щепсела от контакта, респ. изваждай-
те батерията, ако е възможно. Тази мярка премахва
опасността от задействане на електроинструмента по
невнимание.

u Съхранявайте електроинструментите на места, къ-
дето не могат да бъдат достигнати от деца. Не до-
пускайте те да бъдат използвани от лица, които не
са запознати с начина на работа с тях и не са проче-
ли тези инструкции.  Когато са в ръцете на неопитни
потребители, електроинструментите могат да бъдат из-
ключително опасни.

u Поддържайте добре електроинструментите си и ак-
сесоарите им.  Проверявайте дали подвижните зве-
на функционират безукорно, дали не заклинват, да-
ли има счупени или повредени детайли, които нару-
шават или изменят функциите на електроинстру-
мента.  Преди да използвате електроинструмента,
се погрижете повредените детайли да бъдат ремон-
тирани. Много от трудовите злополуки се дължат на
недобре поддържани електроинструменти и уреди.

u Поддържайте режещите инструменти винаги добре
заточени и чисти.  Добре поддържаните режещи инст-

рументи с остри ръбове оказват по‑малко съпротивле-
ние и се водят по‑леко.

u Използвайте електроинструментите, допълнител-
ните приспособления, работните инструменти и т.
н., съобразно инструкциите на производителя. При
това се съобразявайте и с конкретните работни ус-
ловия и операции, които трябва да изпълните.  Из-
ползването на електроинструменти за различни от
предвидените от производителя приложения повиша-
ва опасността от възникване на трудови злополуки.

u Поддържайте дръжките и ръкохватките сухи, чисти
и неомаслени.  Хлъзгавите дръжки и ръкохватки не
позволяват безопасната работа и доброто контролира-
не на електроинструмента при възникване на неочак-
вана ситуация.

Поддържане
u Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви

да се извършва само от квалифицирани специалис-
ти и само с използването на оригинални резервни
части. По този начин се гарантира съхраняване на бе-
зопасността на електроинструмента.

Указания за безопасна работа с настолни
отрезни машини за метал
u Стойте и дръжте намиращи се наблизо лица встра-

ни от равнината на въртене на диска. Предпазният
кожух пази оператора от счупени парченца от диска и
неволно допиране до диска.

u С Вашия електроинструмент използвайте само
композитни уякчени абразивни дискове. Фактът, че
определен работен инструмент може да бъде монти-
ран на електроинструмента, не означава, че работата с
него е безопасна.

u Скоростта на въртене на работния инструмент тряб-
ва да е най-малкото равна на максималната скорост
на въртене на електроинструмента. Работни инстру-
менти, които се въртят по-бързо от предвиденото, мо-
гат да се разрушат и да се разлетят на парчета.

u Дисковете трябва да се ползват само за целите, за
които са предназначени. Например: не шлифовай-
те с диск за рязане. Абразивните дискове за рязане
са предназначени за отнемане на материал с ръба на
диска, странично натоварване може да ги счупи.

u Винаги ползвайте изправни фланци с подходящ за
избрания абразивен диск диаметър. Подходящите
фланци укрепват диска и така намаляват опасността от
счупването му.

u Външният диаметър и дебелината на работния инст-
румент трябва да бъдат в границите, за които елект-
роинструментът е проектиран. Работни инструменти
с неподходящи размери не могат да бъдат осигурени и
контролирани правилно.

u Отворите на дисковете и фланците трябва да пас-
ват на вала на електроинструмента. Дискове и флан-
ци с отвори, които не са подходящи на захващащите
механизми на електроинструментите, няма да се вър-
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тят гладко, вибрират силно и могат да предизвикат за-
губа на контрол.

u Не използвайте повредени дискове. Винаги преди
ползване проверявайте дисковете за откъртени
парченца и пукнатини. Ако изпуснете електроинст-
румента или диска, проверете диска за повреди
или използвайте друг неповреден диск. След като
проверите диска, застанете встрани и кажете на на-
миращи се наблизо лица да стоят встрани от равни-
ната на въртене и включете електроинструмента да
работи на максимална скорост на въртене в про-
дължение на една минута. Дискове с дефекти се чу-
пят най-често през този пробен период.

u Работете с лични предпазни средства. В зависи-
мост от конкретните условия използвайте цяла мас-
ка за лице, защита на очите или предпазни очила.
Ако е необходимо, работете с противопрахова мас-
ка, шумозаглушители (антифони), ръкавици и ра-
ботна престилка, която е в състояние да спре отх-
върчащи малки абразивни парченца. Очите трябва
да са предпазени от дребни парченца, които могат да
отхвърчат по време на работа. Противопраховата или
дихателната маска трябва да могат да филтрират въз-
никващия по време на работа прах. Ако продължител-
но време сте изложени на въздействието на силен
шум, можете да претърпите частична загуба на слух.

u Дръжте намиращи се наблизо лица на безопасно
разстояние от работната зона. Всеки, който се на-
мира в работната зона, трябва да носи лични пред-
пазни средства. Парчета от обработвания детайл или
от абразивния диск могат да отхвърчат с голяма сила и
да предизвикат наранявания също и извън непосредс-
твената зона на работа.

u Дръжте захранващия кабел на безопасно разстоя-
ние от въртящи се елементи. Ако загубите контрол,
захранващият кабел може да бъде прерязан или усу-
кан и съществува опасност ръката Ви да бъде допряна
от въртящия се диск.

u Периодично почиствайте вентилационните отвори
на електроинструмента. Вентилаторът на електрод-
вигателя може да засмуче прах във вътрешността на
корпуса, а отложен по вътрешните повърхности мета-
лен прах увеличава опасността от токов удар.

u Не работете с електроинструмента в близост до
леснозапалими материали. Не работете с електро-
инструмента, ако е поставен върху леснозапалима
повърхност, напр. от дърво. Искри могат да възпла-
менят тези материали.

u Не използвайте работни инструменти и приспособ-
ления, които изискват течно охлаждане. Ползването
на вода или друг течен реагент може да предизвика къ-
со съединение или токов удар.

Откат и мерки за предотвратяването му
Откат е внезапна реакция, възникваща при заклинен или
блокиран въртящ се диск. Заклинването или блокирането
водят до бързо спиране на въртящия се с голяма скорост

диск, което от своя страна предизвиква изхвърлянето на
режещия модул нагоре по посока на оператора.
Ако напр. абразивен диск се заклини или блокира в де-
тайла, частта от ръба на диска, която се врязва в детайла,
може да се вреже рязко в повърхността, вследствие на
което дискът да отскочи силно. В такива случаи абразив-
ните дискове могат и да се счупят.
Откатът възниква като следствие от неправилно или пог-
решно ползване на електроинструмента и може да бъде
избегнат чрез подходящи предпазни мерки, както е опи-
сано по-долу.
u Дръжте електроинструмента винаги здраво и под-

държайте позиция на тялото и на ръцете си, при ко-
ято ще можете ефективно да противостоите на
евентуално възникнал откат. Операторът може да
овладее силите, възникващи при откат, ако е взел под-
ходящи предпазни мерки.

u Не заставайте на една линия с въртящия се диск.
Ако възникне откат, той ще ускори режещия модул на-
горе по посока на оператора.

u Не монтирайте циркулярни дискове, дискове за
дървесни материали, сегментни диамантени диско-
ве с периферна междина по-голяма от 10 mm и дис-
кове с режещи зъби. Такива инструменти предизвик-
ват често откат и загуба на контрол.

u Внимавайте да не предизвикате заклинване на дис-
ка; не го притискайте силно. Не изпълнявайте пре-
калено дълбоки срезове. Претоварването на реже-
щия диск увеличава склонността му към измятане или
блокиране и с това опасността от откат или счупване
на абразивния диск.

u Ако дискът се притиска в страничните повърхности
на среза или когато прекъсвате рязането, изключе-
те електроинструмента и задръжте режещия модул
неподвижен, докато въртенето на диска спре на-
пълно. Никога не се опитвайте да извадите диска от
среза, докато се върти по инерция, в противен слу-
чай може да възникне откат. Определете и отстране-
те причината за заклинването.

u Не включвайте електроинструмента, ако той е още
в детайла. Преди внимателно да продължите ряза-
нето, изчакайте дискът да се развърти до пълните
си обороти. Ако електроинстурментът бъде включен,
докато дискът е в среза, дискът може да се заклини, да
изскочи от детайла или да предизвика откат.

u Подпирайте по подходящ начин отрязвания детайл,
ако е голям, за да намалите опасността от притиска-
не и заклинване на диска и възникване на откат. Го-
леми детайли могат да се огънат под действие на сила-
та на собственото си тегло. Детайлът трябва да бъде
подпрян от двете страни на среза, както в близост до
среза, така и в далечния край.

Допълнителни указания за безопасност
u Когато не използвате електроинструмента, го съх-

ранявайте на сигурно място. Мястото за съхранява-
не трябва да е сухо и да се заключва. Това предотв-
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ратява повреждането на електроинструмента, докато
се съхранява, както и работата с него на неопитни ли-
ца.

u Винаги застопорявайте обработвания детайл здра-
во. Не обработвайте детайли, които са твърде мал-
ки, за да бъдат застопорени. В противен случай раз-
стоянието от режещия диск до ръката Ви ще е опасно
малко.

u Периодично проверявайте захранващия кабел и,
ако установите повреди, предайте електроинстру-
мента в оторизиран сервиз за електроинструменти
на Бош, за да бъде заменен. Не работете с повре-
ден захранващ кабел. По този начин се гарантира
съхраняване на безопасността на електроинструмен-
та.

u Не се качвайте върху електроинструмента. Могат да
станат сериозни злополуки, ако електроинструментът
се преобърне или ако по невнимание допрете цирку-
лярния диск.

u Винаги използвайте предпазния кожух. Предпазни-
ят кожух предпазва работещия от откъртващи се пар-
ченца от диска и от допир по невнимание до режещия
диск.

u След изключване на електроинструмента не се
опитвайте да спрете въртенето на диска принуди-
телно, като го притискате странично. Режещият диск
може да се повреди, да се счупи или да предизвика от-
кат.

u Никога не оставяйте електроинструмента без над-
зор, докато въртенето му не спре напълно. Въртя-
щите се по инерция режещи инструменти могат да
причинят травми.

Символи
Следните символи могат да бъдат важни в процеса на екс-
плоатация на Вашия електроинструмент. Моля, запомне-
те символите и значението им. Правилното интерпрети-
ране на символите и тяхното значение ще Ви помогнат
при по-доброто и по-сигурно ползване на електроинстру-
мента.
Символи и тяхното значение

Работете с предпазни очила.

Носете защита за слуха. Въздействие-
то на шум може да предизвика загуба
на слух.

Работете с противопрахова маска.

Символи и тяхното значение
Докато електроинструментът работи,
не поставяйте ръката си в близост до
зоната на рязане. При случаен контакт
с режещия лист съществува опасност
от нараняване.
Работете с предпазни ръкавици. Ре-
жещите дискове са много остри и по
време на работа режещите дискове се
нагорещяват силно.

Описание на продукта и дейността
Прочетете внимателно всички указания и
инструкции за безопасност. Пропуски при
спазването на инструкциите за безопасност
и указанията за работа могат да имат за пос-
ледствие токов удар, пожар и/или тежки

травми.
Моля, имайте предвид изображенията в предната част на
ръководството за работа.

Предназначение на електроинструмента
Електроинструментът е предназначен за стационарно
надлъжно и напречно разрязване под права линия и под
хоризонтален наклон до 45° в метални материали без из-
ползване на вода.
Използването на покрити с диамант режещи дискове не е
допустимо.

Изобразени елементи
Номерирането на елементите на електроинструмента се
отнася до изображенията на страниците с фигурите.
(1) Блокировка на пусковия прекъсвач
(2) Пусков прекъсвач
(3) Ръкохватка
(4) Шарнирно окачен предпазен кожух
(5) Застопоряване на вала
(6) Диск за рязане
(7) Ъглова опора
(8) Вал на приспособлението за застопоряване
(9) Бутон за освобождаване
(10) Ръкохватка на приспособлението за застопоря-

ване
(11) Монтажни отвори
(12) Шестостенен ключ (8 mm)
(13) Основна плоча
(14) Челюст
(15) Поставка за работни детайли с напречно сече-

ние макс. 40 x 40 mm
(16) Застопоряващ винт за ъгловата опора
(17) Транспортно обезопасяване
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(18) Рамо на електроинструмента
(19) Ръкохватка за пренасяне
(20) Предпазен кожух
(21) Предпазен екран за отхвърчащите искри
(22) Вал на електроинструмента
(23) Застопоряващ фланец
(24) Подложна шайба
(25) Винт с шестостенна глава

Технически данни
Ъглошлайф за рязане GCO 14-24 J
Каталожен номер 3 601 M37 2..
Номинална консумирана
мощност

W 2400

Скорост на въртене на пра-
зен ход

min-1 3800

Плавно включване ●
Маса съгласно EPTA-
Procedure 01:2014

кг 18,0

Клас на защита  / II
Допустими размери на обработвания детайл (максимални/мини-
мални): Допустими размери на обработвания детайл
Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При откло-
няващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения
тези данни могат да варират.

Размери на дисковете за рязане
макс. диаметър на диска за
рязане

mm 355

макс. дебелина на диска за
рязане

mm 3

Диаметър на отвора на дис-
ка

mm 25,4

Информация за излъчван шум
Стойностите на емисии на шум са установени съгласно
EN 62841-3-10.
Равнището А на генерирания шум от електроинструмента
обикновено е: равнище на звуковото налягане
101 dB(A); мощност на звука 112 dB(A). Неопределеност
K=3 dB.
Работете с шумозаглушители!
Посоченото в това ръководство за експлоатация ниво на
излъчвания шум е измерено по посочен в стандартите
метод и може да служи за сравняване на различни елект-
роинструменти. То е подходящо също така за предвари-
телна оценка на емисиите шум.
Посоченото ниво на излъчвания шум е представително за
основните приложения на електроинструмента. Ако оба-
че електроинструментът се ползва в други условия, с раз-
лични работни инструменти или след недобро поддържа-
не, нивото на излъчвания шум може да е различно. Това
би могло значително да увеличи емитирания шум през
периода на ползване на електроинструмента.

За по-точното оценяване на излъчвания шум трябва да се
отчитат и периодите, в които електроинструментът е изк-
лючен или работи на празен ход. Това би могло значител-
но да намали емитирания шум през периода на ползване
на електроинструмента.

Монтиране
u Избягвайте включване по невнимание на електро-

инструмента. По време на монтирането и при из-
вършване на каквито и да е дейности по електроин-
струмента щепселът трябва да е изключен от зах-
ранващата мрежа.

Окомплектовка
Извадете внимателно всички включени в окомплектовка-
та детайли.
Отстранете всички опаковъчни материали от електроинс-
трумента и включените в окомплектовката детайли.
Преди да започнете експлоатация на електроинструмента
дали всички изброени по-долу елементи са налични:
– Ъглошлайф с монтиран диск за рязане
– Шестостенен ключ (12)
Указание: Огледайте електроинструмента за евентуални
повреди.
Преди да продължите използването на електроинстру-
мента, трябва внимателно да проверите дали предпазни-
те съоръжения или леко повредени детайли функциони-
рат изрядно и съобразно предназначението си. Провере-
те дали подвижните детайли функционират правилно и не
се заклинват или дали има други повредени детайли.
Всички детайли трябва да са монтирани правилно и да из-
пълняват всички условия за безопасна работа.
Повредени предпазни съоръжения и детайли трябва да
бъдат ремонтирани или заменени от квалифициран тех-
ник в оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош.

Стационарно или мобилно монтиране
u За осигуряване на сигурна работа с електроинстру-

мента, преди да го използвате, трябва да го монти-
рате на равна и стабилна работна повърхност (напр.
работен тезгях).

Монтиране на работна повърхност (вж. фиг. A)
– Застопорете електроинструмента с подходящи винто-

ви съединения към работната повърхност. За тази цел
служат отворите (11).

Гъвкаво поставяне (не се препоръчва!)
Ако в изключително редки случаи не е възможно застопо-
ряването на електроинструмента към работната повърх-
ност, можете като помощен алтернативен вариант да из-
ползвате електроинструмента, поставен без монтиране
върху подходяща равна повърхност (напр. работен тез-
гях, равен под и др.п.) така, че краката на основната пло-
ча (13) да са стъпили стабилно.
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Смяна на режещия диск (вж. фиг. B1−B2)
u Преди извършване на каквито и да е дейности по

електроинструмента изключвайте щепсела от зах-
ранващата мрежа.

u Натискайте бутона за застопоряване на вала (5) са-
мо при напълно спрял вал (22). В противен случай
електроинструментът може да бъде повреден.

u След работа не допирайте режещия диск, преди да
се е охладил. По врвеме на работа режещият диск се
нагрява силно.

Използвайте само режещи дискове, които съответстват
на параметрите, посочени в това ръководство за експло-
атация и са изпитани по EN 12413 и съответно обозначе-
ни.
Използвайте с евентуално доставените с режещия диск
междинни слоеве.
Съхранявайте режещите дискове, които не използвате, в
затворена кутия или в оригиналната им опаковка. Съхра-
нявайте режещите дискове легнали.

Демонтиране на режещия диск
– Поставете електроинструмента в работна позиция.
– Завъртете шарнирно окачения предпазен кожух (4) до

упор назад.
– Завъртете винта с глава с вътрешен шестостен (25) с

включения в окомплектовката шестостенен ключ (12)
и едновременно натиснете бутона за блокиране на ва-
ла (5), докато усетите прещракване.

– Задръжте бутона за блокиране на вала натиснат и раз-
вийте винта с шестостенна глава (25).

– Демонтирайте подложната шайба (24) и застопорява-
щия фланец (23).

– Свалете режещия диск (6).

Монтиране на режещия диск
Ако е необходимо, почистете всички детайли, които ще
монтирате.
– Поставете новия режещи диск на вала на електроинст-

румента (22), така че етикетът му да е обърнат в посо-
ката, обратна на рамото на електроинструмента.

– Поставете застопоряващия фланец (23), подложната
шайба (24) и винта с шестостенна глава (25). Натисне-
те бутона за блокиране на вала (5), докато усетите
прещракване, и отново затегнете винта (25) по посока
на часовниковата стрелка. (затягане с въртящ момент
прибл. 18–20 Nm)

– Спуснете шарнирно окачения предпазен кожух (4)
бавно надолу, докато покрие режещия диск.

– Уверете се, че шарнирно окаченият предпазен кожух
(4) функционира нормално.

След монтиране на режещия диск и преди да включите
електроинструмента се уверете, че дискът е монтиран
правилно и се върти свободно.
– Уверете се, че режещият диск не допира до шарнирно

окачения предпазен кожух (4), до неподвижния пред-
пазен кожух (20) или до други детайли.

– Включете електроинструмента прибл. за 30 секунди. 
Ако при това усетите значителни вибрации, изключете
електроинструмента незабавно и демонтирайте и от-
ново монтирайте режещия диск.

Работа с електроинструмента
u Преди извършване на каквито и да е дейности по

електроинструмента изключвайте щепсела от зах-
ранващата мрежа.

Транспортно обезопасяване (вж. фиг. C)
Транспортно обезопасяване (17) улеснява пренасянето
на електроинструмента до различни работни площадки.

Освобождаване на електроинструмента (работна
позиция)
– Натиснете малко надолу рамото на електроинструмен-

та, като го захванете за ръкохватката (3), за да освобо-
дите приспособлението за застопоряване при транс-
портиране (17).

– Издърпайте бутона за застопоряване при транспорти-
ране (17) докрай навън.

– Повдигнете бавно нагоре рамото на електроинстру-
мента.

Указание: По време на работа внимавайте бутонът за
застопоряване при транспортиране да не е натиснат на-
вътре, в противен случай рамото на електроинструмента
не може да бъде спуснато надолу до желаната дълбочина.

Блокиране на електроинструмента (позиция за
транспортиране)
– Прекарайте рамото на инструмента дотолкова надолу,

че транспортното обезопасяване (17) да се притисне
докрай навътре.

Допълнителни указания за транспортиране (вж. „Транс-
портиране“, Страница 176).

Настройване на хоризонталния ъгъл на наклон
(вж. фиг. D)
Хоризонталният ъгъл на наклон може да бъде настроен в
диапазона от 0° до 45°. 
Основни ъгли са означени на ъгловата опора със съответ-
ни маркировки (7). Позициите 0° и 45° и се осигуряват от
съответните крайни опори.
– Освободете застопоряващите винтове (16) на ъглова-

та опора с включения в окомплектовката шестостенен
ключ (12) (8 mm).

– Настройте желания ъгъл и отново затегнете винтовете
(16).

Преместване на ъгловата опора (вж. фиг. D−E)
Ако искате да режете детайли с широчина повече от
140 mm, можете да изместите ъгловата опора (7) назад.
– Развийте напълно застопоряващите винтове (16) с

включения в окомплектовката шестостенен ключ (12)
(8 mm).
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– Изместете ъгловата опора (7) назад на желаното раз-
стояние до първите или вторите отвори.

– Настройте желания ъгъл и отново затегнете винтовете
(16).

Застопоряване на детайла
За осигуряване на оптимална сигурност на работа трябва
винаги да застопорявате детайла. 
Не обработвайте детайли, които са твърде малки, за да
бъдат застопорени механично.

Застопоряване на детайла (вж. фиг. E)
– Поставете детайла до ъгловата опора (7).
– Допрете застопоряващия вал (8) до детайла и с по-

мощта на ръкохватката (10) затегнете детайла.

Закрепете детайла (напречно сечение макс. 40 x 40
мм) върху подложката за детайл (вж. фиг. F−H)
– Настройте на ъгловата опора (7) стандартен наклон 0°.
– Повдигнете подложката за обработваемия детайл (15)

леко и я избутайте през отвора в ъгловата опора.
– Окачете куката на подложката за обработваемия де-

тайл в отвора на затегателната челюст (14).
– Поставете детайла легнал на основната плоча (15).
– Допрете застопоряващия вал (8) до детайла и с по-

мощта на ръкохватката (10) затегнете детайла.
u Уверете се, че подложката на детайла е здраво

свързана със затегателната челюст и не се преобръ-
ща когато поставите обработваемия детайл.

u Уверете се, че височината на обработваемия де-
тайл върху подложката възлиза на макс. 40 мм. По-
високите обработваеми детайли не могат да се за-
тягат сигурно.

u Уверете се, че подложката за детайла след използ-
ване е напълно вкарана в ограничителя. Показва-
щата се кука предотвратява сигурното затягане на
детайла.

Освобождаване на детайла
– Развийте ръкохватката (10).
– Отворете приспособлението за бързо освобождаване

(9) и отдръпнете застопоряващия вал (8) от детайла.

Пускане в експлоатация
u Съобразявайте се с напрежението на захранващата

мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва
да съответства на данните, написани на табелката на
зарядното устройство. Зарядни устройства, обозначе-
ни с 230 V, могат да бъдат захранвани и с 220 V.

u Преди употреба проверете режещия диск. Реже-
щият диск трябва да е монтиран безукорно и да мо-
же да се върти свободно. Изпълнете пробно включ-
ване най-малко за 30 секунди без натоварване. Не
използвайте повредени, биещи или вибриращи
силно режещи дискове. Повредени режещи дискове
могат да се разрушат внезапно и да предизвикат тежки
наранявания.

Праховете на материали като съдържащи олово бои, ми-
нерали и метали могат да бъдат вредни за здравето. Кон-
тактът 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 минерални прахове се счита за опасни за
здравето, особено в комбинация със сплави напр. на ос-
новата на цинк, алуминий или хром. Допуска се обарбот-
ването на азбестосъдържащи материали само от съответ-
но обучени лица.
– Осигурявайте добро проветряване на работното мяс-

то.
– Препоръчва се използването на дихателна маска с

филтър от клас P2.
Спазвайте валидните във Вашата страна законови разпо-
редби, валидни при обработване на съответните материа-
ли.
Възможно е вследствие на натрупване на прах, стружки
или отчупени от обработвания материал частици реже-
щият диск да се блокира в отвора в основната плоча (13).
– Изключете електроинструмента и извадете щепесела

от контакта.
– Изчакайте, докато режещият диск спре въртенето си

напълно.
– Наклонете електроинструмента назад, за да могат мал-

ки парченца, откъртени от обработения материал, да
изпаднат през предвидения за целта отвор. 
При необходимост използвайте подходящ инструмент,
за да отстраните всички парченца.

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

Позиция на оператора
u Не заставайте в равнината на въртене на режещия

диск пред електроинструмента, а винаги встрани от
нея.При счупване на режещ диск Вашето тяло е по-
добре защитено от възможни парчета.

Включване и изключване (вж. фиг. I)
– За включване първо натиснете деблокиращия бутон

(1).
След това натиснете и задръжте пусков прекъсвач (2).

Указание: Поради съображения за сигурност пусков пре-
късвач (2) не може да бъде застопорен във включено по-
ложение и по време на работа трябва да бъде държан на-
тиснат.
– За изключване отпуснете пусковия прекъсвач (2).

Плавно включване
Електронно управление за плавно включване ограничава
въртящия момент при стартиране и увеличава дълготрай-
ността на електродвигателя.
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Указания за работа
Общи указания за рязане
u След работа не допирайте режещия диск, преди да

се е охладил. По врвеме на работа режещият диск се
нагрява силно.

u Уверете се, че предпазният екран за отхвърчащите
искри (21) е монтиран правилно. При шлайфане на
метали възникват искри.

Предпазвайте режещия диск от резки натоварвания, уда-
ри и от омасляване. Не излагайте режещия диск на стра-
нични натоварвания.
Не претоварвайте електроинструмента до степен, при ко-
ято въртенето му да спира напълно. 
Твърде силното подаване ограничава значително произ-
водителността на електроинструмента и скъсява живота
на режещия диск.
Използвайте само режещи дискове, подходящи за мате-
риала на разрязвания детайл.

Допустими размери на обработвания детайл
Максимален размер на детайла:
Форма на детай-
ла

ъгъл на скосяване в хоризонтална
равнина

0° 45°
129 Ø 128 Ø

119 x 119 110 x 110

100 x 196 107 x 115

130 x 130 115 x 115

Mинимални обработваеми детайли 
(= всички обработваеми детайли, които се фиксират със
застопоряващия вал (8)): дължина 80 mm
Максимална дълбочина на рязане (0°/0°): 129 mm

Рязане на метал
– При необходимост настройте желания хоризонтален

наклон на среза.
– Застопорете детайла по подходящ за размерите му на-

чин.
– Включете електроинструмента.
– С помощта на ръкохватката (3) спуснете рамото на ин-

струмента бавно надолу.
– Разрежете детайла с равномерно подаване.
– Изключете електроинструмента и изчакайте режещият

диск да спре въртенето си напълно.

– Повдигнете бавно нагоре рамото на електроинстру-
мента.

Транспортиране
– При пренасяне дръжте електроинструмента винаги за

транспортната ръкохватка (19).
u За захващане на електроинструмента при пренася-

не използвайте само предвидените за целта прис-
пособления и никога предпазните съоръжения.

Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
u Преди извършване на каквито и да е дейности по

електроинструмента изключвайте щепсела от зах-
ранващата мрежа.

u За да работите качествено и безопасно, поддър-
жайте електроинструмента и вентилационните му
отвори чисти.

Когато е необходима замяна на захранващия кабел, тя
трябва да се извърши в оторизиран сервиз за електроин-
струменти на Bosch, за да се запази нивото на безопас-
ност на Bosch електроинструмента.
u Почиствайте редовно отвора за проветрение на Ва-

шия електроинструмент. Турбината на електродвига-
теля засмуква прах в корпуса, а натрупването на мета-
лен прах увеличава опасността от токов удар.

u Използвайте при екстремни условия на употреба по
възможност винаги изсмукваща инсталация. Ре-
довно продухвайте вентилационните отвори и полз-
вайте дефектнотоков предпазен прекъсвач
(PRCD). При обработване на метали по вътрешността
на електроинструмента може да се отложи токопро-
веждащ прах. Това може да наруши защитната изола-
ция на електроинструмента.

u Оставяйте поддържането и ремонтните дейности да
се извършват само от квалифицирани техници. Така
се гарантира запазване на безопасността на електро-
инструмента.

Шарнирно окаченият предпазен кожух трябва да може да
се затваря самостоятелно. Затова поддържайте зоната
около него чиста.

Допълнителни приспособления
Каталожен номер

Режещи дискове за метал
Режещ диск 355 x 25,4 мм 2 608 600 208
Режещ диск 355 x 25,4 мм 2 608 600 223

Клиентска служба и консултация относно
употребата
Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти
и поддръжка на закупения от Вас продукт, както и относ-
но резервни части. Покомпонентни чертежи и информа-
ция за резервните части ще откриете и на: www.bosch-
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pt.com
Екипът по консултация относно употребата на Bosch ще
Ви помогне с удоволствие при въпроси за нашите про-
дукти и техните аксесоари.
Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части
винаги посочвайте 10-цифрения каталожен номер, изпи-
сан на табелката на уреда.

България
Robert Bosch SRL
Service scule electrice 
Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1 
013937 Bucureşti, România 
Тел.: +359(0)700 13 667 (Български) 
Факс: +40 212 331 313 
Email: BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com
www.bosch-pt.com/bg/bg/

Други сервизни адреси ще откриете на:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Бракуване
С оглед опазване на околната среда електроинструмен-
тът, допълнителните приспособления и опаковката тряб-
ва да бъдат подложени на подходяща преработка за пов-
торното използване на съдържащите се в тях суровини.

Не изхвърляйте електроинструменти при би-
товите отпадъци!

Само за страни от ЕС:
Съгласно европейска директива 2012/19/EС и хармони-
зирането на националното законодателство с нея елект-
ронни и електрически уреди, които не могат да се използ-
ват, трябва да бъдат събирани отделно и да бъдат преда-
вани за оползотворяване на съдържащите се в тях суро-
вини.

Македонски
Безбедносни напомени
Општи предупредувања за безбедност на
електрични алати

ПРЕДУ-
ПРЕДУВАЊЕ

Прочитајте ги сите безбедносни
предупредувања, илустрации и
спецификации приложени со

овој електричен алат.  Непридржувањето до сите
упатства приложени подолу може да доведе до струен
удар, пожар и/или тешки повреди.
Зачувајте ги безбедносните предупредувања и
упатства за користење и за во иднина.
Поимот „електричен алат“ во безбедносните
предупредувања се однесува на електрични апарати што

користат струја (кабелски) или апарати што користат
батерии (акумулаторски).

Безбедност на работниот простор
u Работниот простор одржувајте го чист и добро

осветлен. Преполни или темни простории може да
доведат до несреќа.

u Не работете со електричните алати во експлозивна
околина, како на пример, во присуство на запаливи
течности, гасови или прашина. Електричните алати
создаваат искри коишто може да ја запалат прашината
или гасовите.

u Држете ги децата и присутните подалеку додека
работите со електричен алат.  Невниманието може
да предизвика да изгубите контрола.

Електрична безбедност
u Приклучокот на електричниот алат мора да

одговара на приклучницата.  Никогаш не го
менувајте приклучокот.  Не користите приклучни
адаптери со заземјените електрични алати. 
Неизменетите приклучоци и соодветните приклучници
го намалуваат ризикот од струен удар.

u Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини, како на пример, цевки, радијатори,
метални ланци и ладилници.  Постои зголемен ризик
од струен удар ако вашето тело е заземјено.

u Не ги изложувајте електричните алати на дожд или
влажни услови.  Ако влезе вода во електричниот алат,
ќе се зголеми ризикот од струен удар.

u Не постапувајте несоодветно со кабелот.  Никогаш
не го користете кабелот за носење, влечење или
исклучување од струја на електричниот алат. 
Кабелот чувајте го подалеку од оган, масло, остри
ивици или подвижни делови.  Оштетени или
заплеткани кабли го зголемуваат ризикот од струен
удар.

u При работа со електричен алат на отворено,
користете продолжен кабел соодветен за
надворешна употреба.  Користењето на кабел
соодветен за надворешна употреба го намалува
ризикот од струен удар.

u Ако мора да работите со електричен алат на влажно
место, користете заштитен уред за диференцијална
струја (RCD).  Користењето на RCD го намалува
ризикот од струен удар.

Лична безбедност
u Бидете внимателни, внимавајте како работите и

работете разумно со електричен алат.  Не
користете електричен алат ако сте уморни или под
дејство на дроги, алкохол или лекови. Еден момент
на невнимание додека работите со електричните алати
може да доведе до сериозна лична повреда.

u Користете лична заштитна опрема.  Секогаш носете
заштита за очи.  Заштитната опрема, како на пр.,
маска за прашина, безбедносни чевли коишто не се
лизгаат, шлем или заштита за уши, коишто се користат
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