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Clemă de prindere la centură
Cu clema de prindere la centură (10) puteţi prinde scula
electrică, de exemplu, de o centură. Astfel veţi avea ambele
mâini libere, iar scula electrică vă va fi întotdeauna la
îndemână.

Întreţinere şi service
Întreţinere şi curăţare
u Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice

(de ex. întreţinere, schimbarea accesoriilor, etc.) cât
şi în timpul transportului şi depozitării acesteia
extrageţi acumulatorul din scula electrică. În cazul
acţionării involuntare a întrerupătorului pornit/oprit
există pericol de rănire.

u Pentru a putea lucra bine şi sigur, menţineţi curate
scula electrică şi fantele de aerisire ale acesteia.

Serviciu de asistenţă tehnică post-vânzări şi
consultanţă clienţi
Serviciul nostru de asistenţă tehnică răspunde întrebărilor
tale atât în ceea ce priveşte întreţinerea şi repararea
produsului tău, cât şi referitor la piesele de schimb. Pentru
desenele descompuse şi informaţii privind piesele de
schimb, poţi de asemenea să accesezi: 
www.bosch-pt.com
Echipa de consultanţă Bosch îţi stă cu plăcere la dispoziţie
pentru a te ajuta în chestiuni legate de produsele noastre şi
accesoriile acestora.
În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de schimb, te rugăm
să specifici neapărat numărul de identificare compus din
10 cifre, indicat pe plăcuţa cu date tehnice a produsului.

România
Robert Bosch SRL
PT/MKV1-EA
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

Transport
Acumulatorii Li-Ion integraţi respectă cerinţele legislaţiei
privind transportul mărfurilor periculoase. Acumulatorii pot
fi transportaţi rutier fără restricţii de către utilizator.
În cazul transportului de către terţi (de exemplu: transport
aerian sau prin firmă de expediţii) trebuie respectate cerinţe
speciale privind ambalarea şi marcarea. În această situaţie,
la pregătirea expedierii trebuie consultat un expert în
transportul 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 suplimentare.

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

Nu aruncaţi sculele electrice şi acumulatorii/
bateriile în gunoiul menajer!

Numai pentru ţările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE sculele electrice
scoase din uz şi, conform Directivei Europene 2006/66/CE,
acumulatorii/bateriile defecte sau consumate trebuie
colectate separat şi direcţionate către o staţie de reciclare
ecologică.

Acumulatori/baterii:
Li-Ion:
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de la paragraful Transport
(vezi „Transport“, Pagina 192).

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-
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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-
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-
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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.

Грижливо отношение към акумулаторни
електроинструменти
u За зареждането на акумулаторните батерии изпол-

звайте само зарядните устройства, препоръчвани
от производителя.  Когато използвате зарядни уст-
ройства за зареждане на неподходящи акумулаторни
батерии, съществува опасност от възникване на по-
жар.

u За захранване на електроинструментите използ-
вайте само предвидените за съответния модел аку-
мулаторни батерии.  Използването на различни аку-
мулаторни батерии може да предизвика трудова зло-
полука и/или пожар.

u 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.

u 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, след неза-
бавно обилно изплакване потърсете помощ от ле-

кар. Електролитът може да предизвика изгаряния на
кожата.

u Не използвайте акумулаторна батерия или електро-
инструмент, които са повредени или с изменена
конструкция.  Повредени или изменени акумулаторни
батерии могат да се възпламенят, експлодират или да
предизвикат наранявания.

u Не излагайте акумулаторната батерия на високи
температури или огън.  Излагането на огън или темпе-
ратури над 130 °C могат да предизвикат експлозии.

u Спазвайте всички указания за зареждане на акуму-
латорната батерия; не я зареждайте, ако темпера-
турата й е извън диапазона, посочен в инструкции-
те. Неправилното зареждане или зареждането при
температури извън допустимия диапазон могат да ув-
редят батерията и увеличават опасността от пожар.

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.

u Никога не ремонтирайте повредени акумулаторни
батерии.  Ремонтът на акумулаторни батерии трябва
да се извършва само от производителя или от оторизи-
ран сервиз.

Указания за безопасна работа за бормашини и
винтоверти
Инструкции за безопасност за всякакви дейности
u Носете защита за ушите при ударно пробиване. Из-

лагането на шум може да причини загуба на слуха.
u Използвайте спомагателната дръжка(и). Загубата

на контрол може да причини персонално нараняване.
u Когато изпълнявате операция, при която съществу-

ва опасност работният инструмент или фиксаторите
могат да засегнат скрити под повърхността провод-
ници под напрежение, допирайте електроинстру-
мента само до електролизираните повърхности на
ръкохватките. При контакт на режещия инструмент
или фиксатора с проводник под напрежение е въз-
можно напрежението да се предаде по металните де-
тайли на електроинструмента и това да предизвика то-
ков удар.

Инструкции за безопасност при използване на дълги
бургии
u Никога не работете при по-висока от максималната

скорост за бургията. При по-високи скорости бургия-
та може да се огъне, ако й се позволи да се върти сво-
бодно без контакт с детайла, а това може да доведе до
персонално нараняване.

u Винаги стартирайте пробиване при ниски скорости
и с върха на бургията в контакт с детайла. При по-
високи скорости бургията може да се огъне, ако й се
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позволи да се върти свободно без контакт с детайла, а
това може да доведе до персонално нараняване.

u Прилагайте натиск само по права линия към бурги-
ята и не натискайте твърде много.Бургиите могат да
се огънат и това да доведе до счупване или загуба на
контрол, водещо до персонално нараняване.

Допълнителни указания за безопасност
u Дръжте електроинструмента здраво. При завиване

и развиване на винтове могат рязко да възникнат сил-
ни реакционни моменти.

u Осигурявайте обработвания детайл. Детайл, захва-
нат с подходящи приспособления или скоби, е засто-
порен по здраво и сигурно, отколкото, ако го държите
с ръка.

u Използвайте подходящи прибори, за да откриете
евентуално скрити под повърхността тръбопрово-
ди, или се обърнете към съответното местно снаб-
дително дружество. Влизането в съприкосновение с
проводници под напрежение може да предизвика по-
жар и токов удар. Увреждането на газопровод може да
доведе до експлозия. Увреждането на водопровод
предизвиква значителни материални щети.

u Преди да оставите електроинструмента, изчаквай-
те въртенето да спре напълно. В противен случай из-
ползваният работен инструмент може да допре друг
предмет и да предизвика неконтролирано премества-
не на електроинструмента.

u При повреждане и неправилна експлоатация от
акумулаторната батерия могат да се отделят пари.
Акумулаторната батерия може да се запали или да
експлодира. Погрижете се за добро проветряване и
при оплаквания се обърнете към лекар. Парите могат
да раздразнят дихателните пътища.

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

u Акумулаторната батерия може да бъде повредена
от остри предмети, напр. пирони или отвертки, или
от силни удари. Може да бъде предизвикано вътреш-
но късо съединение и акумулаторната батерия може да
се запали, да запуши, да експлодира или да се прег-
рее.

u Използвайте акумулаторната батерия само в про-
дукти на производителя. Само така тя е предпазена
от опасно за нея претоварване.

Предпазвайте акумулаторната батерия от
високи температури, напр. вследствие на
продължително излагане на директна
слънчева светлина, огън, мръсотия, вода и
овлажняване. Има опасност от експлозия и
късо съединение.

u Ако работният инструмент се заклини, незабавно
изключвайте електроинструмента. Бъдете подгот-
вени за големи реакционни моменти, които предиз-
викват откат. Работният инструмент блокира, ако
електроинструментът се претовари или се заканти в
обработвания детайл.

u Внимание! При ползването на електроинструмент с
Bluetooth ® може да възникне смущение по други
уреди и съоръжения, самолети и медицински уреди
(напр. пейсмейкъри, слухови апарати). Също така
не може да се изключи евентуално вредно влияние
върху хора и животни. Не използвайте електроинст-
румента с Bluetooth® в близост до медицински уре-
ди, бензиностанции, химични съоръжения, зони с
опасност от експлозция и в близост до взривоопас-
ни материали. Не използвайте електроинструмента
с Bluetooth® в самолети. Избягвайте продължителна-
та работа в непосредствена близост до тялото.

Наименованието Bluetooth® както и графичните еле-
менти (лога) са регистрирани търговски марки на
фирма Bluetooth SIG, Inc. Ползването на това наиме-
нование и на графичните елементи от фирма Robert
Bosch Power Tools GmbH става по лиценз.

Описание на продукта и дейността
Прочетете внимателно всички указания
и инструкции за безопасност. Пропуски
при спазването на инструкциите за безо-
пасност и указанията за работа могат да
имат за последствие 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 завиване и раз-
виване на винтове, както и за пробиване в дърво, метал,
керамични материали и пластмаси. Моделът GSB освен
това е подходящ и за ударно пробиване в тухли, зидария
и каменни материали.
При включен модул Bluetooth® Low Energy GCY 42 данни
и настройки могат да се пренасят между електроинстру-
мента и мобилното устройство с помощта на безжичната
технология Bluetooth®.

Изобразени елементи
Номерирането на елементите на електроинструмента се
отнася до изображенията на страниците с фигурите.
(1) Гнездо за работен инструмент
(2) Бързозатегателен патронник
(3) Дълбочинен ограничител
(4) Спомагателна ръкохватка (изолирана повърхност

за захващане)
(5) Крилчат винт за регулиране на дълбочинния огра-

ничител
(6) Пръстен за предварителен избор на въртящия мо-

мент
(7) Превключвател за режима на работа
(8) Превключвател за предавките
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(9) Светодиод за електронно откриване на ъгъла
(EAD)

(10) Скоба за окачване на колан
(11) Акумулаторна батерия
(12) Освобождаващ бутон за акумулаторната батерия
(13) Работна светлина (Потребителски интерфейс)
(14) Потребителски интерфейс
(15) Държач на битовеa)

(16) Превключвател за посоката на въртене
(17) Пусков прекъсвач
(18) Ръкохватка (изолирана повърхност за захващане)
(19) Капак на Bluetooth® Low Energy Module GCY 42
(20) Бутон за електронно откриване на ъгъла (ЕAD)

(Потребителски интерфейс)

(21) Светодиод за предварително настроен ъгъл на нак-
лон при електронното откриване на ъгъла (ЕAD)
(Потребителски интерфейс)

(22) Светодиод за електроинструмент (потребителски
интерфейс)

(23) Светодиод за KickBack Control (потребителски ин-
терфейс)

(24) Бутон за KickBack Control (потребителски интер-
фейс)

(25) Каталожен номер допълнителна ръкохватка 1 602
025 07Y

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

Акумулаторен винтоверт GSR 18V-150 C GSB 18V-150 C
Каталожен номер 3 601 JJ5 0.. 3 601 JJ5 1..
Номинално напрежение V= 18 18
Обороти на празен ходA)

– 1. предавка min–1 0–550 0–550
– 2. предавка min–1 0–2 200 0–2 200
Честота на ударитеA) min–1 – 0–30 000
Въртящ момент твърдо/меко завинтване съгласно
ISO 5393 (2017)A)

Nm 100/84 100/84

Макс. въртящ моментA) Nm 150 150
Макс. диаметър на отвора
– Дърво mm 150 150
– Стомана mm 16 16
– Зидария mm − 20
Гнездо за работен инструмент 1,5–13 1,5–13
Макс. диаметър на винтове mm 13 13
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014B) kg 2,4–3,5 2,5–3,6
Препоръчителна температура на околната среда при
зареждане

°C 0 ... +35 0 ... +35

Разрешена температура на околната среда при работа
и при складиране

°C –20 ... +50 –20 ... +50

Съвместими акумулаторни батерии GBA 18V...
ProCORE18V…

GBA 18V...
ProCORE18V…

Препоръчителни акумулаторни батерии за пълна мощ-
нос

ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah ProCORE18V… ≥ 5,5 Ah

Препоръчителни зарядни устройства GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...

GAL 18...
GAX 18...
GAL 36...

A) Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия ProCORE18V 8.0Ah.
B) Измерено с GBA 18V 1.5Ah и GBA 18V 12.0Ah.
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Информация за излъчван шум и вибрации

GSR 18V-150 C GSB 18V-150 C
Стойностите на емисии на шум са установени съгласно EN 62841-2-1.

Равнището А на генерирания шум от електроинструмента обикновено е
Равнище на звуковото налягане

Мощност на звука

Неопределеност K

Работете с шумозаглушители!

dB(A)

dB(A)

dB

81

92

5

94

105

5

Пълната стойност на вибрациите ah (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са определени
съгласно EN 62841-2-1:
Пробиване:
ah

K

m/s2

m/s2

< 2,5

1,5

< 2,5

1,5
Ударно пробиване:
ah

K

m/s2

m/s2

–

–

9,5

1,5

Посочените в това ръководство за експлоатация ниво на
вибрациите и стойност на емисия на шум са измерени
съгласно процедура, определена и може да служи за
сравняване с други електроинструменти. Те са подходя-
щи също така за предварителна оценка на емисиите на
вибрации и шум.
Посочените ниво на вибрациите и стойност на емисии на
шум са представителни за основните приложения на
електроинструмента. Ако обаче електроинструментът бъ-
де използван за други дейности, с различни работни инс-
трументи или без необходимото техническо обслужване,
нивото на вибрациите и стойността на емисии на шум мо-
же да се различават. Това би могло значително да увели-
чи вибрациите и шума през периода на ползване на елек-
троинструмента.
За по-точното оценяване на вибрациите и шума трябва да
се отчитат и периодите, в които електроинструментът е
изключен или работи на празен ход. Това би могло значи-
телно да намали емисиите на вибрации и шум през пери-
ода на ползване на електроинструмента.
Предписвайте допълнителни мерки за предпазване на
работещия с електроинструмента от въздействието на
вибрациите, например: техническо обслужване на елект-
роинструмента и работните инструменти, поддържане на
ръцете топли, целесъобразна организация на работните
стъпки.

Монтиране
u 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.

Ползване на Bluetooth® Low Energy GCY 42
модул
За информация относно модула Bluetooth® Low Energy
GCY 42 прочетете приложеното с него ръководство за ек-
сплоатация.

Зареждане на акумулаторната батерия
u Използвайте само посочените в раздела Техничес-

ки данни зарядни устройства. Само тези зарядни уст-
ройства са подходящи за използваната във Вашия
електроинструмент литиево-йонна акумулаторна бате-
рия.

Указание: 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 вре-
ди.
Литиево-йонната акумулаторна батерия е защитена сре-
щу дълбоко разреждане чрез електронната система
"Electronic Cell Protection (ECP)". При разреждане на аку-
мулаторната батерия електроинструментът се изключва
от предпазен прекъсвач: Pаботният инструмент спира да
се движи.
u След автоматичното изключване на електроинстру-

мента не продължавайте да натискате пусковия
прекъсвач. Акумулаторната батерия може да бъде
повредена.

Спазвайте указанията за бракуване.

Изваждане на акумулаторната батерия
Акумулаторната батерия (11) е с две степени на осво-
бождаване, с което се предотвратява изпадането й при
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натискане по невнимание на деблокиращия бутон (12).
Когато акумулаторната батерия е поставена в електроин-
струмента, се придържа в нужната позиция от пружина.
За изваждане на акумулаторната батерия (11) натиснете
бутона за освобождаване (12) и издърпайте акумулатор-
ната батерия странично от електроинструмента. При това
не прилагайте сила.

Индикатор за акумулаторната батерия
Зелените светодиоди на индикатора за акумулаторната
батерия показват степента на зареденост на акумулатор-
ната батерия. Поради съображения за сигурност провер-
ката на степента на зареденост е възможна само когато
електроинструментът е в покой.
За да видите степента на зареденост на батерията, натис-
нете бутона за индикация  или . Това е възможно съ-
що и при извадена акумулаторна батерия.
Ако след натискане на бутона за индикация не свети нито
един светодиод, акумулаторната батерия е повредена и
трябва да бъде заменена.
Указание: Индикатор за акумулаторната батерия се по-
казва и на потребителския интерфейс (14) (вж. „Индика-
тори за състоянието“, Страница 200).

Акумулаторна батерия модел GBA 18V...

Светодиоди Капацитет
Непрекъснато светене 3× зелено 60−100 %
Непрекъснато светене 2× зелено 30−60 %
Непрекъснато светене 1× зелено 5−30 %
Мигаща светлина 1× зелено 0−5 %

Акумулаторна батерия модел ProCORE18V...

Светодиоди Капацитет
Непрекъснато светене 5× зелено 80−100 %
Непрекъснато светене 4× зелено 60−80 %
Непрекъснато светене 3× зелено 40−60 %
Непрекъснато светене 2× зелено 20−40 %
Непрекъснато светене 1× зелено 5−20 %
Мигаща светлина 1× зелено 0−5 %

Спомагателна ръкохватка
u Използвайте Вашия електроинструмент само с мон-

тирана спомагателна ръкохватка (4).
Този електроинструмент може да се използва само
със спомагателната ръкохватка с каталожен номер 1
602 025 07Y.

u Преди извършване на всякакви дейности се уверя-
вайте, че допълнителната ръкохватка е затегната.
При загуба на контрол над електроинструмента може
да се стигне до травми. Имайте предвид, че спомага-
телната ръкохватка се затяга с подходящ за метода на
закрепване въртящ момент, закрепвайте я върху елек-
троинструмента, така че всяко движение на спомага-
телната ръкохватка около или по дължината на пробив-
ната ос да е изключено.

Монтиране на спомагателната ръкохватка
За да отворите спомагателната ръкохватка, завъртете
долната част на ръкохватката (4) обратно на часовнико-
вата стрелка.
Издърпайте назад и задръжте междинното звено на спо-
магателната ръкохватка .
За да монтирате спомагателната ръкохватка към електро-
инструмента, я вкарайте през патронника върху шийката
на вала.
След това отпуснете междинното звено .
След това отново затегнете долната ръкохватка на спома-
гателната ръкохватка (4).

Накланяне на спомагателната ръкохватка
Можете да завъртите спомагателната ръкохватка (4) до
произволна позиция, за да работите в сигурна и удобна
позиция.
Завъртете долната част на захвата на спомагателната ръ-
кохватка (4) обратно на часовниковата стрелка и завър-
тете спомагателната ръкохватка (4) в желаната позиция.
След това отново затегнете долната ръкохватка на спома-
гателната ръкохватка (4).

Настройване на дълбочината на пробиване
С дълбочинния ограничител (3) може предварително да
се настрои желаната дълбочина на пробиване X.
Натиснете бутона за дълбочинния ограничител (5) и пос-
тавете ограничителя в гнездото в спомагателната ръкох-
ватка (4).
Издърпайте дълбочинния ограничител (3) толкова, че
разстоянието между върха на свредлото и върха на дъл-
бочинния ограничител (3) да е равно на желаната дълбо-
чина на пробивания отвор X.
Затегнете отново крилчатия винт за регулиране на дълбо-
чинния ограничител (5).

Смяна на инструмент (вж. фиг. A)
u 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.

Когато пусковият прекъсвач (17) не е натиснат, валът на
електроинструмента се блокира. Това позволява бърза-
та, удобна и лесна замяна на работния инструмент в пат-
ронника.
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Разтворете патронника за бързо захващане (2) чрез за-
въртане в посока ➊, докато работният инструмент може
да бъде поставен. Вкарайте инструмента.
Завъртете силно на ръка втулката на патронника за бързо
захващане (2) в посоката на въртене ➋. Така патронни-
кът автоматично захваща работния инструмент.

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
Поставяне на акумулаторната батерия
Указание: 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 (16) в
средно положение, за да предотвратите включване по
невнимание. Поставете заредената акумулаторна бате-
рия (11) в ръкохватката, докато усетите отчетливо прещ-
ракване и акумулаторната батерия бъде захваната здраво
в ръкохватката.

Настройване на посоката на въртене (вж. фиг. B)
С помощта на превключвателя (16) можете да сменяте
посоката на въртене на електроинструмента. Това обаче
не е възможно при натиснат пусков прекъсвач (17).

Въртене надясно: Преместете превключвателя за
посоката на въртене (16) двустранно до упор на по-
зиция .
Въртене наляво: Преместете превключвателя за
посоката на въртене (16) двустранно до упор на по-
зиция .

Избор на режима на работа

Пробиване
Поставете превключвателя за режима на
работа (7) на символа "Пробиване".
Завинтване
Поставете превключвателя за режима на
работа (7) на символа "Завинтване".
Ударно пробиване (GSB 18V-150 C)
Поставете превключвателя за режима на
работа (7) на символа "Ударно пробиване".

Включване и изключване
За включване на електроинструмента натиснете и зад-
ръжте пусковия прекъсвач (17).
Светодиодът (13) свети при частично или напълно натис-
нат пусков прекъсвач (17) и при неблагоприятни свет-
линни условия подобрява видимостта в зоната на работа.
За да изключите електроинструмента, отпуснете пуско-
вия прекъсвач (17).

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 (17).
По-лек натиск върху пусковия прекъсвач (17) води до по-
ниска скорост на въртене. С увеличаване на натиска на-
раства и скоростта на въртене.

Предварителен избор на въртящ момент (важи за
режим на работа Завиване)
С помощта на пръстена за настройка на въртящия момент
(6) можете да настроите предварително необходимия
въртящ момент на 25 степени. При достигането на избра-
ния въртящ момент работният инструмент спира.

Механичен редуктор
u Задействайте превключвателя за избор на ход (8)

само когато електроинструментът е в покой.
Предавка 1:
Нисък диапазон на скоростта на въртене; при работа със
свредла с голям диаметър или при завиване.
Предавка 2:
Висока скорост на въртене; за пробиване със свредла с
малък диаметър.
u Премествайте превключвателя за предавките вина-

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

Бързо изключване (KickBack Control)
Системата за бързо изключване
(KickBack Control) осигурява по-добър
контрол над електроинструмента и така
повишава сигурността на оператора в

сравнение с електроинструменти без KickBack
Control. При внезапно и непредвидено завъртане на
електроинструмента около оста на свредлото елект-
роинструментът се изключва автоматично.
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Бързото изключване се означава с червено мигане на
светодиода (22), присветване на работната
светлина (13) и червено светене на светодиода за
KickBack Control (23) върху електроинструмента.
За повторно включване отпуснете пусковия прекъсвач
и отново го натиснете.
u Ако функцията KickBack Control е повредена, елек-

троинструментът не може да бъде включен. Допус-
кайте ремонтът на електроинструмента да се извър-
шва само от квалифицирани техници и само с из-
ползване на оригинални резервни части.

Бързото изключване може да се деактивира върху потре-
бителския интерфейс (14) с бутона (24). Ако електроин-
струментът не се използва за повече от 5 минути или ако
акумулаторната батерия се извади, бързото изключване
автоматично се включва отново. Актуалното състояние се
показва чрез светодиода за KickBack Control (23) върху
потребителския интерфейс (14).
Имайте предвид, че предупредителната лампичка не се
вижда от всички посоки. При силна слънчева светлина
предупредителната лампичка трудно се различава.

Electronic Angle Detection (EAD)
С електронното откриване на ъгъла (EAD) може да се из-
бере предварително ъгъл на наклон, който при работа се
разпознава от електроинструмента и се показва на потре-
бителя. Така например е възможно да се пробива или за-
винтва под прав ъгъл в скосена повърхност. Електронно-
то откриване на ъгъла (EAD) се управлява през потреби-
телския интерфейс (14).
Изберете ъгъл (45°, 60°, дефиниран от потребителя) вър-
ху потребителския интерфейс (14). Указание: В настрой-
ките на ъгъла дефинираният от потребителя ъгъл е 90°.
Той може да се адаптира през Bosch приложението. 
Натискайте за настройване на ъгъла бутона за електронно
откриване на ъгъла (EAD) (20) дотогава, докато светоди-
одът на желания ъгъл за наклон (21) не започне да мига.

Наред със светодиода за желания ъгъл за наклон (21) за-
почва да мига в жълто и светодиодът за електронното отк-
риване на ъгъла (EAD) (9). Сега позиционирайте електро-
инструмента върху желаната повърхност и го дръжте по
възможност неподвижен. Указание: Ако електроинстру-
ментът по време на процеса на инициализиране не се
държи неподвижно, процесът автоматично приключва
след 10 секунди и последната настроена стойност отново
се показва. 
Електроинструментът започва с процеса на инициализи-
ране след позиционирането. По време на процеса на
инициализиране желаната повърхност се заучава. Проце-
сът на инициализиране е приключен, ако светодиодът за
електронно откриване на ъгъла (EAD) (9) свети за ок. 1
секунда в зелено и след това угасне, а светодиодът за ъгъ-
ла на наклон (21) свети трайно.
Отстранете електроинструмента от повърхността. Цент-
рирайте електроинструмента в желания ъгъл на наклон
към заучената повърхност. Светодиодът (22) свети в жъл-
то, ако ъгълът на наклон е в диапазон +/- 10° от предвари-
телно настроения ъгъл на наклон.
Ако се достигне ъгъл на наклон от +/- 3° към предварител-
но настроения ъгъл на наклон, светодиодът (9) свети в зе-
лено. За да се прекрати електронното откриване на ъгъла
(EAD), натиснете бутона на електронното откриване на
ъгли (EAD) (20) дотогава, докато никой от светодиодите
за избора на ъгъл (21) не свети повече (45° → 60° → де-
финиран от потребителя → изкл). Настроеният ъгъл и ре-
ферентната повърхност се запазват и при смяна на аку-
мулаторната батерия или при събуждане на електроинст-
румента от режим на покой.

Потребителски интерфейс (вж. фиг. D)
Потребителският интерфейс (14) служи за настройка и
проверка на ъгъла на наклон в рамките на електронното
откриване на ъгъла (EAD), за деактивиране на бързото из-
ключване (KickBack Control) и за индикация на състояни-
ето на електроинструмента.

Индикатори за състоянието

Индикация за състоя-
ние на електроинст-
румента (22)

Значения/причина Решение

Зелено Състояние OK –
Жълто Достигната е критична температура, акумула-

торната батерия е почти празна или KickBack
Control е изключен

Оставете електроинструмента да работи на
празен ход и да се охлади, сменете или зареде-
те скоро акумулаторната батерия или натисне-
те бутона за KickBack

Светещ в червено Електроинструментът е прегрял или акумула-
торната батерия е празна

Оставете електроинструмента да се охлади
или сменете, респ. заредете акумулаторната
батерия

Мигащ в червено Изключването на отката се е активирало Изключете и отново включете електроинстру-
мента

Мигащ в синьо Електроинструментът е свързан с мобилно уст-
ройство или се зареждат настройки

–
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Индикация за състояние на електро-
инструмента (9)

Значения/причина

Зелено Избраният ъгъл е достигнат с толеранс от +/-3° към заучената повърхностA)

Жълто Избраният ъгъл е достигнат с толеранс от +/-10° към заучената повърхностA)

Мигащ в жълто, след това за кратко
светещ в зелено

Повърхността се заучава

Мигащ в жълто, след това за кратко
светещ в жълто

Процесът на инициализиране не е извършен правилно

A) Абсолютната точност на измерване поради различните условия може да варира (напр. грешно подравняване на уреда към винта по-
ради хлабина между бинта на винтоверта и/или адаптера; заравненост на повърхността, която се използва като референтна; ...)

Комуникационни функции
В комбинация с модула Bluetooth® Low Energy GCY 42
разполагате със следните възможности за свързване на
електроинструмента:
– Регистриране и персонализиране
– Проверка на състоянието, предаване на предупреди-

телни съобщения
– Обща информация и настройки
– Управление
За информация относно модула Bluetooth® Low Energy
GCY 42 прочетете приложеното с него ръководство за ек-
сплоатация.

Указания за работа
u Електроинструментът с използван Bluetooth® Low

Energy GCY 42 модул е снабден с радиопредавател.
Трябва да се спазват евентуални ограничения,
напр. в самолети или болници.

u Допирайте електроинструмента до винта само кога-
то е изключен. Въртящият се работен инструмент мо-
же да се изметне.

За да демонтирате накрайници за завиване/развиване
или универсалното гнездо за накрайници, можете да из-
ползвате помощен инструмент.
Скоба за окачване на колан
С помощта на скобата (10) можете да окачите електроин-
струмента напр. на колана си. Така и двете Ви ръце ще са
свободни, а електроинструментът ще е винаги лесно дос-
тъпен.

Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
u 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.

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

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

Транспортиране
Включените в окомплектовката литиево-йонни акумулу-
тарони батерии са в обхвата на изискванията на норма-
тивните документи, касаещи продукти с повишена опас-
ност. Акумулаторните батерии могат да бъдат транспорти-
рани от потребителя на публични места без допълнителни
разрешителни.
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 при подготовката на пакетирането се консулти-
райте 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 предписа-
ния.
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Бракуване
Електроинструментите, акумулаторните ба-
терии и допълнителните приспособления
трябва да бъдат предавани за оползотворя-
ване на съдържащите се в тях суровини.
Не изхвърляйте електроинструменти и аку-
мулаторни или обикновени батерии при би-
товите отпадъци!

Само за страни от ЕС:
Съгласно европейска директива 2012/19/EС електроу-
редите, които не могат да се ползват повече, а съгласно
европейска директива 2006/66/EО повредени или изха-
бени обикновени или акумулаторни батерии трябва да се
събират и предава за оползотворяване на съдържащите
се в тях суровини.

Акумулаторни или обикновени батерии:
Литиево-йонни:
Моля, спазвайте указанията в раздела Транспортиране
(вж. „Транспортиране“, Страница 201).

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
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
за соодветни услови, ќе доведат до намалување на
лични повреди.

u Спречете ненамерно активирање.  Проверете дали
прекинувачот е исклучен пред да го вклучите во
струја и/или со сетот на батерии, пред да го земете
или носите алатот.  Носење на електричните алати со
прстот позициониран на прекинувачот или
вклучување во струја на електричните алати чијшто
прекинувачот е вклучен, може да предизвика несреќа.

u Отстранете каков било клуч за регулирање или
француски клуч пред да го вклучите електричниот
алат.  Француски клуч или клуч прикачен за
ротирачкиот дел на електричниот алат може да доведе
до лична повреда.
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