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Service scule electrice
Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1
013937 Bucureşti 
Tel.: +40 21 405 7541 
Fax: +40 21 233 1313 
E-Mail: BoschServiceCenter@ro.bosch.com
www.bosch-pt.ro

Mai multe adrese ale unităţilor de service sunt
disponibile la:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminare
Sculele electrice, accesoriile şi ambalajele trebuie
direcţionate către o staţie de revalorificare ecologică.

Nu aruncaţi sculele electrice în gunoiul
menajer!

Numai pentru ţările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind 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 безопасност за
електроинструменти

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
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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-
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.

Предупреждения за безопасност за шмиргел
u Не използвайте повредени работни инструменти.

Винаги преди ползване проверявайте аксесоара
като напр. абразивните дискове за откъртени пар-
ченца и пукнатини. След като сте проверили и мон-
тирали работния инструмент оставете електроинст-
румента да работи в продължение на една минута с
максимална скорост на въртене, като държите себе
си и намиращи се наблизо лица извън равнината на
въртене на работния инструмент. Повредени работ-
ни инструменти се чупят най-често през този пробен
период.

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 Никога не работете отстрани на диска на шмиргела.
Работата отстрани може да причини счупване и отлита-
не на диска на шмиргела.
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Работете с предпазни очила.

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.

u Когато не използвате електроинструмента и при-
надлежностите, ги съхранявайте на сигурно място.
Мястото за съхраняване трябва да е сухо и да се
заключва. Това предотвратява повреждането на елек-
троинструмента, докато се съхранява, както и работата
с него на неопитни лица.

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 Включвайте уреда към правилно заземена мрежа.
Контактът и евентуално ползван удължителен захран-
ващ кабел трябва да имат изправен предпазен провод-
ник.

u Поддържайте работното си място чисто. Смесите от
материал са особено опасни. Прахът от лек метал мо-
же да гори или експлодира.

u Предпазвайте електроинструмента от удари, изпус-
кане и омасляване.

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

Не поставяйте ръцете си в близост до
зоната на шлифовъчния диск, докато
електроинструментът работи. Същес-
твува опасност да се нараните при кон-
такт с шлифоващия диск.
Носете защита за слуха. Въздействие-
то на шум може да предизвика загуба
на слух.

Работете с предпазни очила.

Символи и тяхното значение
Работете с противопрахова маска.

Работете с предпазни ръкавици.

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 заточване на ин-
струменти, както и за шлифоване и премахване на муста-
ци по метални детайли. Допуска се използването на елек-
троинструмента само в режим на краткотрайно натовар-
ване (макс. 60 минути).

Изобразени елементи
Номерирането на елементите на електроинструмента се
отнася до изображенията на страниците с фигурите.
(1) Капак
(2) Обтяжна гайка
(3) Застопоряващ фланец
(4) Центроващ фланец
(5) Вал
(6) Предпазен кожух
(7) Монтажни отвори
(8) Пусков прекъсвач
(9) Гаечен ключA)

(10) Планка за монтиране на предпазния екран
(11) Предпазен екран за искрите
(12) Опора за обработвания детайл
A) Изобразените на фигурите и описаните допълнителни

приспособления не са включени в стандартната окомп-
лектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнител-
ните приспособления можете да намерите съответно в
каталога ни за допълнителни приспособления.

Технически данни
Шмиргел GBG 60-20
Каталожен номер 3 601 B7A 4..
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Шмиргел GBG 60-20
Номинална потребляема мощ-
ност P1

W 600

Предавателна мощност P2

– 50 Hz W 420
– 60 Hz W 430
Режим на работаA) S2 (60 min)
Скорост на въртене на празен ход
– 50 Hz min-1 3000
– 60 Hz min-1 3600
Присъединителна резба на ва-
ла

M12

Дискове за шлифоване
– Диаметър mm 200
– Широчина mm 25
– присъединителен отвор mm 32
– Зърнестост 24/60
Центроващ фланец
– Присъединителен отвор mm 15
– мин. отвор mm 1,5
Маса съгласно EPTA-Procedure
01:2014

kg 16,5

Клас на защита  / I
A) Режимът на работа S2 (60 min) обозначава кратка работа с

максимално времетраене от 60 min. След това време спрете
електрическия инструмент и го оставете да се охлади.

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.

Информация за излъчван шум
Стойностите на емисии на шум са установени съгласно
EN 62841-3-4.
Равнището А на генерирания шум от електроинструмента
обикновено е: равнище на звуковото налягане 93 dB(A);
мощност на звука 99 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 Преди извършване на каквито и да е дейности по

електроинструмента изключвайте щепсела от зах-
ранващата мрежа.

– Захващайте електроинструмента с подходящи винтове
към работния плот, като използвате четирите предви-
дени за целта отвора (7).

Монтаж на защитата от искри/опората за
обработвания детайл (вж. фиг. A−D)
– Монтирайте държача за защитата от искри (10) с двата

винта.
– Завинтете защитата от искри (11) към държача за за-

щитата от искри (10).
– Монтирайте опората за обработвания детайл (12) как-

то е показано на фигурата.
u Проверявайте редовно разстоянието между опора-

та за обработвания детайл (12) респ. държача на
защитата от искри (11) към шлифовъчния диск и
при нужда донастройвайте. Разстоянието до шли-
фовъчния диск не бива да е по-голямо от 2 mm. При
голямо разстояние не сте защитени срещу отхвърча-
щите искри. Обработваният детайл може да бъде увле-
чен от въртящия се диск и да предизвика наранявания.

u Използвайте електроинструмента само със защита-
та от искри (11) и го наклонете доколкото е въз-
можно надолу. Отхвърчащите искри могат да наранят
очите Ви или да запалят намиращи се наблизо предме-
ти.

u Използвайте електроинструмента само с опората
за обработвания детайл. Не разменяйте дясната и
лявата опора (12). В противен случай разстоянието
между опората (12) и шлифоващия диск е твърде го-
лямо. При голямо разстояние не сте защитени срещу
отхвърчащите искри. Обработваният детайл може да
бъде увлечен от въртящия се диск и да предизвика на-
ранявания.

Смяна на абразивния диск
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 Не се допуска ползването на абразивни дискове,
чиито диаметър надхвърля посоченото върху елек-
троинструмента.

u Използвайте електроинструмента само с монтира-
ни на двата вала работни инструменти. Така се из-
бягва контакта с въртящия се вал.
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Сменяйте шлифовъчния диск, ако държача за защитата от
искри (10) вече не може да се настройва на нужното раз-
стояние от най-много 2 mm до шлифовъчния диск.
– Развийте трите винта на капака (1) и махнете капака.

Задръжте неподвижен вала (5) с гаечния ключ (9) и
развийте гайката (2) от вала (5).

Указание: Излизащият от лявата страна на електричес-
кия инструмент шлифовъчен шпиндел (5) има лява рез-
ба.
– Свалете затегателния фланец (3) и шлифовъчния диск

от шлифовъчния шпиндел (5).
– Монтирането на новия абразивен диск се извършва в

обратна последователност. Поставете обратно капака
(1) със силен натиск и го завийте с трите винта.

Използвани и неравномерно износени и биещи абразив-
ни дискове трябва да бъдат заточвани с камък за заточва-
не (не е включен в окомплектовката).
u Преди извършване на каквито и да е дейности по

електроинструмента изключвайте щепсела от зах-
ранващата мрежа.

Система за прахоулавяне
Прахове, отделящи се при обработването на материали
като съдържащи олово бои, някои видове дървесина, ми-
нерали и метали могат да бъдат опасни 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 прахове, напр. отделящите се при обработ-
ване на бук и дъб, се считат за канцерогенни, особено в
комбинация с химикали за третиране на дървесина (хро-
мат, консерванти и др.). Допуска се обработването на съ-
държащи азбест материали само от съответно обучени
квалифицирани 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.
u Избягвайте натрупване на прах на работното място.

Прахът може лесно да се самовъзпламени.

Работа с електроинструмента
Пускане в експлоатация
u Съобразявайте се с напрежението в захранващата

мрежа! Напрежението на захранващата мрежа
трябва да съответства на данните, изписани на та-
белката на електроинструмента. Уреди, обозначе-
ни с 230 V, могат да бъдат захранвани и с напреже-
ние 220 V.

u Преди ползване проверявайте шлифоващите инст-
рументи.  Шлифоващият инструмент трябва да е

монтиран безукорно и да може да се върти свобод-
но.  Оставяйте за проба инструмента да се върти в
продължение на най-малко 1 минута.  Не използ-
вайте повредени, биещи или вибриращи шлифова-
щи инструменти. Повредени шлифоващи инструмен-
ти могат да се разрушат и да предизвикат наранява-
ния.

Включване и изключване
– За включване на електроинструмента преместете

пусковия прекъсвач (8) в позиция "І".
– За изключване на електроинструмента завъртете пус-

ковия прекъсвач (8) до позиция "0".

Указания за работа
u Подвеждайте детайла само към включен електро-

инструмент и изключвайте електроинструмента ед-
ва след като детайлът е бил повдигнат. Детайлът мо-
же внезапно да се задвижи.

u Никога не пипайте движещия се шлифовъчен диск
на инструмента. Това може да предизвика тежки
травми.

u Винаги работете с предпазна престилка. Внимавай-
те да не бъдат застрашени лица от летящи искри.
Отстранете горимите материали от близката окол-
ност. При шлайфане на метали възникват искри.

За шлифоването на твърдосплавни инструменти използ-
вайте абразивни дискове тип С със силициев карбид (не
са включени в окомплектовката).
– Поставете обработвания детайл върху опората за об-

работвания детайл (12) и леко натиснете към шлифо-
въчния диск. За да постигате оптимални резултати,
придвижвайте обработвания детайл леко напред и на-
зад. По този начин и абразивният диск се износва рав-
номерно.

– Докато работите, охлаждайте обработвания детайл във
вода.

Транспортиране
– Отстранете всички детайли и приспособления, които

не могат да бъдат монтирани здраво към електроинст-
румента.

– Навийте напълно захранващия кабел и го захванете.
– За вдигане или пренасяне на електроинструмента го

захващайте отдолу за двата предпазни кожуха (6). Мо-
жете да подпирате електроинструмента в зоната на от-
ворите за монтиране (7).

u При пренасяне на електроинструмента никога не
ползвайте защитата от искри (11) или опората за
обработвания детайл (12).
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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.

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-
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 за
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
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