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Қол арасы (H суретін қарау)
 Қол арасымен тек ағаш, гипсокартон және т.б. 

сияқты жұмсақ материалдарды өңдеу қажет!
Қол ара үшін тек қысқа ара полотноларын пайдаланыңыз. 
Қол арасымен аралауды тек 0°  бұрышында орындау 
қажет.
Электр құралын тіреу тақтасының 6 алғы шетімен 
дайындамаға салып ара полотносын 15 дайындамаға 
тигізбей электр құралды қосыңыз. Жүрісі басқарылатын 
электр құралдарында максималды жүріс санын таңдаңыз. 
Электр құралын дайындамаға басып ара полотносын 
ақырын кіргізіңіз.
Тіреу тақтасы 6 толық бетімен дайындамада жатқанда 
қажетті аралау сызығымен аралаңыз.

Суытқыш / Майлау заттары
Металды аралау кезінде материал қызуы себебінен аралау 
сызығында суытқыш немесе майлау затын жағу керек.

Техникалық күтім және қызмет
Қызмет көрсету және тазалау
 Барлық жұмыстардан алдын электр құралының 

желілік айырын розеткадан шығарыңыз.
 Дұрыс және сенімді істеу үшін электр құралмен 

желдеткіш тесікті таза ұстаңыз.
Ара полотносының бекіткішін жүйелі түрде тазалаңыз. Ол 
үшін ара полотносын электр құралынан алып электр 
құралын тегіс жерге жай қағыңыз.
Электр құралының ластануы ақаулар тудыруы мүмкін. Ол 
үшін шаңды материалдарды бас үстінде немесе астында 
араламаңыз.
 Төтенше жұмыс жағдайында мүмкін болғанша 

шаңсорғышты пайдаланыңыз. Желдеткіш тесікті 
жиі үрлеп тазартып артық тоқтан сақтайтын 
қосқышты қосыңыз. Металды өңдеуде тоқ өткізетін 
шаң электр құралының ішінде жиналуы мүмкін. Электр 
құралының оқшаулануы зақымдалуы мүмкін.

Бағыттаушы дөңгелекті 14  майлаңыз.
Бағыттаушы дөңгелекті 14 жүйелі түрде тексеріңіз. Тозған 
бөлшек Bosch сервис орталығында алмастырылуы қажет.
Жасап шығару және бақылау әдістерінің мұқияттылығына 
қарамастан электр құрал жұмыс істемесе, Bosch электр 
құралдарының өкілетті сервистік орталықтарының 
біреуінде жөндеу өткізу керек.
Барлық сұраулар мен қосалқы бөлшектерге тапсырыс 
беру кезінде міндетті түрде электр құрал зауыттық 
тақтайшасындағы 10-орынды өнім нөмірін жазыңыз.

Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану 
кеңестері
Қызмет көрсету шеберханасы өнімді жөндеу және күту, 
сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап 
береді. Қажетті сызбалар мен қосалқы бөлшектер туралы 
ақпаратты мына мекенжайдан табасыз:
www.bosch-pt.com

Кеңес беруші Bosch қызметкерлері өнімді пайдалану және 
олардың қосалқы бөлшектері туралы сұрақтарыңызға 
тиянақты жауап береді.
Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен 
электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету 
барлық мемлекеттер аумағында тек „Роберт Бош“ 
фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету 
орталықтарында орындалады.
ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану 
қауіпті, денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді 
заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық 
тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.

Қазақстан
ЖШС „Роберт Бош“
Электр құралдарына қызмет көрсету орталығы
Алматы қаласы
Қазақстан
050050
Райымбек данғылы
Коммунальная көшесінің бұрышы, 169/1
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
Ресми сайты: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Кәдеге жарату
Электр құралдар, жабдықтар және бумаларын айналаны 
қорғайтын кәдеге жаратуға апару қажет.
Электр құрлдарды үй қоқысына тастамаңыз!

Тек қана ЕО елдері үшін:
Электр және электрондық ескі құралдар 
бойынша Еуропа 2012/19/EU ережесі 
және оның ұлттық заңдарда орындалуы 
бойынша басқа пайдаланып болмайтын 
электр құралдар бөлек жиналып кәдеге 
жаратылуы қажет.

Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.

Română
Instrucţiuni privind siguranţa şi 
protecţia muncii
Indicaţii generale de avertizare pentru scule 
electrice

Citiţi toate indicaţiile de avertiza-
re şi instrucţiunile. Nerespectarea 

indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor poate provoca 
electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.
Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile în 
vederea utilizărilor viitoare.

AVERTISMENT
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Termenul de „sculă electrică“ folosit în indicaţiile de avertiza-
re se referă la sculele electrice alimentate de la reţea (cu cablu 
de alimentare) şi la sculele electrice cu acumulator (fără cablu 
de alimentare).

Siguranţa la locul de muncă
Menţineţi-vă sectorul de lucru curat şi bine iluminat. 

Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la 
accidente.

 Nu lucraţi cu scula electrică în mediu cu pericol de ex-
plozie, în care există lichide, gaze sau pulberi inflama-
bile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde 
praful sau vaporii.

 Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în tim-
pul utilizării sculei electrice. Dacă vă este distrasă aten-
ţia puteţi pierde controlul asupra maşinii.

Siguranţă electrică
 Ştecherul sculei electrice trebuie să fie potrivit prizei 

electrice. Nu este în nici un caz permisă modificarea 
ştecherului. Nu folosiţi fişe adaptoare la sculele electri-
ce legate la pământ de protecţie. Ştecherele nemodifica-
te şi prizele corespunzătoare diminuează riscul de electro-
cutare.

 Evitaţi contactul corporal cu suprafeţe legate la pă-
mânt ca ţevi, instalaţii de încălzire, sobe şi frigidere. 
Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul 
vă este legat la pământ.

 Feriţi maşina de ploaie sau umezeală. Pătrunderea apei 
într-o sculă electrică măreşte riscul de electrocutare.

 Nu schimbaţi destinaţia cablului folosindu-l pentru 
transportarea sau suspendarea sculei electrice ori pen-
tru a trage ştecherul afară din priză. Feriţi cablul de căl-
dură, ulei, muchii ascuţite sau componente aflate în 
mişcare. Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul 
de electrocutare.

 Atunci când lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, folo-
siţi numai cabluri prelungitoare adecvate şi pentru me-
diul exterior. Folosirea unui cablu prelungitor adecvat 
pentru mediul exterior diminuează riscul de electrocutare.

 Atunci când nu poate fi evitată utilizarea sculei electri-
ce în mediu umed, folosiţi un întrerupător automat de 
protecţie împotriva tensiunilor periculoase. Între-
buinţarea unui întrerupător automat de protecţie împotri-
va tensiunilor periculoase reduce riscul de electrocutare.

Siguranţa persoanelor
 Fiţi atenţi, aveţi grijă de ceea ce faceţi şi procedaţi raţi-

onal atunci când lucraţi cu o sculă electrică. Nu folosiţi 
scula electrică atunci când sunteţi obosiţi sau vă aflaţi 
sub influenţa drogurilor, a alcoolului sau a medicamen-
telor. Un moment de neatenţie în timpul utilizării maşinii 
poate duce la răniri grave.

 Purtaţi echipament personal de protecţie şi întotdeau-
na ochelari de protecţie. Purtarea echipamentului perso-
nal de protecţie, ca masca pentru praf, încălţăminte de si-
guranţă antiderapantă, casca de protecţie sau protecţia 
auditivă, în funcţie de tipul şi utilizarea sculei electrice, 
diminuează riscul rănirilor.

 Evitaţi o punere în funcţiune involuntară. Înainte de a 
introduce ştecherul în priză şi/sau de a introduce acu-
mulatorul în scula electrică, de a o ridica sau de a o 
transporta, asiguraţi-vă că aceasta este oprită. Dacă 
atunci când transportaţi scula electrică ţineţi degetul pe 
întrerupător sau dacă porniţi scula electrică înainte de a o 
racorda la reţeaua de curent, puteţi provoca accidente.

 Înainte de pornirea sculei electrice îndepărtaţi dispozi-
tivele de reglare sau cheile fixe din aceasta. Un dispozi-
tiv sau o cheie lăsată într-o componentă de maşină care se 
roteşte poate duce la răniri.

 Evitaţi o ţinută corporală nefirească. Adoptaţi o poziţie 
stabilă şi menţineţi-vă întotdeauna echilibrul. Astfel 
veţi putea controla mai bine maşina în situaţii neaşteptate.

 Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi îmbrăcă-
minte largă sau podoabe. Feriţi părul, îmbrăcămintea şi 
mănuşile de piesele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea 
largă, părul lung sau podoabele pot fi prinse în piesele afla-
te în mişcare.

 Dacă pot fi montate echipamente de aspirare şi colec-
tare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate 
şi folosite în mod corect. Folosirea unei instalaţii de aspi-
rare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf.

Utilizarea şi manevrarea atentă a sculelor electrice
 Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi pentru executarea 

lucrării dv. scula electrică destinată acelui scop. Cu 
scula electrică potrivită lucraţi mai bine şi mai sigur în do-
meniul de putere indicat.

 Nu folosiţi scula elecrică dacă aceasta are întrerupăto-
rul defect. O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită 
sau oprită, este periculoasă şi trebuie reparată.

 Scoateţi ştecherul afară din priză şi/sau îndepărtaţi 
acumulatorul, înainte de a executa reglaje, a schimba 
accesorii sau de a pune maşina la o parte. Această măsu-
ră de prevedere împiedică pornirea involuntară a sculei 
electrice.

 Păstraţi sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil co-
piilor. Nu lăsaţi să lucreze cu maşina persoane care nu 
sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit aceste 
instrucţiuni. Sculele electrice devin periculoase atunci 
când sunt folosite de persoane lipsite de experienţă.

 Întreţineţi-vă scula electrică cu grijă. Controlaţi dacă 
componentele mobile ale sculei electrice funcţionează 
impecabil şi dacă nu se blochează, sau dacă există pie-
se rupte sau deteriorate astfel încât să afecteze funcţi-
onarea sculei electrice. Înainte de utilizare daţi la repa-
rat piesele deteriorate. Cauza multor accidente a fost în-
treţinerea necorespunzătoare a sculelor electrice.

Menţineţi bine ascuţite şi curate dispozitivele de tăie-
re. Dispozitivele de tăiere întreţinute cu grijă, cu tăişuri as-
cuţite se înţepenesc în mai mică măsură şi pot fi conduse 
mai uşor.

 Folosiţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lu-
cru etc. conform prezentelor instrucţiuni. Ţineţi cont 
de condiţiile de lucru şi de activitatea care trebuie des-
făşurată. Folosirea sculelor electrice în alt scop decât pen-
tru utilizările prevăzute, poate duce la situaţii periculoase.
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Service
 Încredinţaţi scula electrică pentru reparare numai per-

sonalului de specialitate, calificat în acest scop, repa-
rarea făcându-se numai cu piese de schimb originale. 
Astfel veţi fi siguri că este menţinută siguranţa maşinii.

Instruţiuni privind siguranţa şi protecţia muncii 
pentru ferăstraie verticale
 Prindeţi scula electrică de mânerele izolate atunci cînd 

executaţi operaţii în cursul cărora accesoriul poate 
atinge conductori ascunşi sau propriul cordon de ali-
mentare. Contactul dintre accesoriu şi un conductor elec-
tric aflat sub tensiune poate electrocuta utilizatorul.

 Ţineţi mâinile în afara sectorului de debitare. Nu apu-
caţi pe dedesubt piesa prelucrată. În caz de contact cu 
pânza de ferăstrău există pericol de rănire.

 Porniţi scula electrică şi numai după aceasta condu-
ceţi-o asupra piesei prelucrate. În caz contrar există pe-
ricol de recul în situaţia în care dispozitivul de lucru se aga-
ţă în piesa prelucrată.

 Aveţi grijă ca talpa de fixare 6 să se sprijine sigur în tim-
pul tăierii. O pânză de ferăstrău înclinată greşit se poate 
rupe sau poate provoca recul.

 După terminarea procesului de lucru opriţi scula elec-
trică şi scoateţi pânza de ferăstrău afară din tăietură 
numai după ce aceasta s-a oprit. Astfel evitaţi reculul şi 
puteţi pune jos scula electrică în condiţii de siguranţă.

 Folosiţi numai pânze de ferăstrău nedeteriorate, impe-
cabile. Pânzele de ferăstrău îndoite sau tocite se pot rupe 
şi influenţa negativ tăierea sau pot provoca recul.

 După oprirea maşinii nu frânaţi pânza de ferăstrău prin 
contrapresiuni laterale. Pânza de ferăstrău se poate de-
teriora, rupe sau poate provoca un recul.

 Folosiţi detectoare adecvate pentru a localiza conduc-
te de alimentare ascunse sau adresaţi-vă în acest scop 
regiei locale furnizoare de utilităţi. Contactul cu conduc-
torii electrici poate duce la incendiu şi electrocutare. Dete-
riorarea unei conducte de gaz poate provoca explozii. 
Spargerea unei conducte de apă cauzează pagube materi-
ale sau poate duce la electrocutare.

 Asiguraţi piesa de lucru. O piesă de lucru fixată cu dispo-
zitive de prindere sau într-o menghină este ţinută mai sigur 
decât cu mâna dumneavoastră.

 Înainte de a pune jos scula electrică aşteptaţi ca aceas-
ta să se oprească complet. Dispozitivul de lucru se poate 
agăţa şi duce la pierderea controlului asupra sculei 
electrice.

Descrierea produsului şi a 
performanţelor

Citiţi toate indicaţiile de avertizare şi in-
strucţiunile. Nerespectarea indicaţiilor de 
avertizare şi a instrucţiunilor poate provoca 
electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.

Utilizare conform destinaţiei
Maşina este destinată executării de tăieri şi decupări cu rea-
zem fix în lemn, material plastic, metal, plăci ceramice şi cau-
ciuc. Este adecvată pentru tăieri în linie dreaptă şi curbă, cu 
un unghi de înclinare de până la 45°. Trebuie respectate reco-
mandările privind pânzele de ferăstrău.

Elemente componente
Numerotarea elementelor componente se referă la schiţa scu-
lei electrice de pe pagina grafică.

1 Dispozitiv de blocare a întrerupătorului pornit/oprit
2 Întrerupător pornit/oprit
3 Furtun de aspirare*
4 Racord de aspirare
5 Depozit pentru pânze de ferăstrău
6 Talpă de fixare
7 Manetă de reglare a mişcării pendulare
8 Comutator pentru dispozitivul de suflare a aşchiilor
9 Apărătoare pentru aspirare

10 Soclu pentru controlul liniei de tăiere „Cut Control“
11 Fereastră transparentă pentru controlul liniei de tăiere 

„Cut Control“
12 Mâner (suprafaţă de prindere izolată)
13 Orificiu de prindere pânză de ferăstrău
14 Rolă de ghidare
15 Pânză de ferăstrău*
16 Apărătoare antişpan*
17 Sistem de prindere accesorii
18 Protecţie împotriva atingerii
19 Şurub
20 Scala unghiurilor de înclinare
21 Marcaj de tăiere la 0°
22 Marcaj de tăiere la 45°

*Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de li-
vrare standard. Puteţi găsi accesoriile complete în programul nos-
tru de accesorii.

Date tehnice
Ferăstrău vertical PST 750 PE PST 800. PEL
Număr de identificare 3 603 CA0 5.. 3 603 CA0 1..
Sistem de control al 
liniei de tăiere 
„Cut Control“ – 

Reglarea numărului de 
curse  

Mişcare pendulară  

Putere nominală W 530 530
Putere debitată W 290 290
Număr de curse la 
mersul în gol n0 min-1 500 –3000 500 –3000
Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În 
cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anu-
mitor ţări, aceste speificaţii pot varia.
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Informaţie privind zgomotul/vibraţiile
Valorile măsurate pentru zgomot au fost determinate conform 
EN 60745.
Nivelul presiunii sonore evaluat A al sculei electrice este în 
mod normal: nivel presiune sonoră 85 dB(A); nivel putere so-
noră 96 dB(A). Incertitudine K=3 dB.
Purtaţi aparat de protecţie auditivă!
Valorile totale ale vibraţiilor ah (suma vectorială a trei direcţii) 
şi incertitudinea K au fost determinate conform EN 60745:
Debitarea PAL-ului: ah =13 m/s2, K=3 m/s2,
Debitarea tablei de metal: ah =7 m/s2, K=1,5 m/s2.
Nivelul vibraţiilor specificat în prezentele instrucţiuni a fost 
măsurat conform unei proceduri de măsurare standardizate 
în EN 60745 şi poate fi utilizat la compararea diferitelor scule 
electrice. El poate fi folosit şi pentru evaluarea provizorie a so-
licitării vibratorii.
Nivelul specificat al vibraţiilor se referă la cele mai frecvente 
utilizări ale sculei electrice. În eventualitatea în care scula 
electrică este utilizată pentru alte aplicaţii, împreună cu alte 
accesorii decât cele indicate sau nu beneficiază de o întreţine-
re satisfăcătoare, nivelul vibraţiilor se poate abate de la valoa-
rea specificată. Aceasta poate amplifica considerabil solicita-
rea vibratorie de-a lungul întregului interval de lucru.
Pentru o evaluare exactă a solicitării vibratorii ar trebui luate 
în calcul şi intervalele de timp în care scula electrică este de-
conectată sau funcţionează, dar nu este utilizată efectiv. A-
ceastă metodă de calcul ar putea duce la reducerea conside-
rabilă a valorii solicitării vibratorii pe întreg intervalul de lucru.
Stabiliţi măsuri de siguranţă suplimentare pentru protejarea 
utilizatorului împotriva efectului vibraţiilor, ca de exemplu: în-
treţinerea sculei electrice şi a accesoriilor, menţinerea căldu-
rii mâinilor, organizarea proceselor de muncă. 

Declaraţie de conformitate
Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la para-
graful „Date tehnice“ este în conformitate cu următoarele 
standarde şi documente normative: EN 60745 conform pre-
vederilor Directivelor 2011/65/UE, 2004/108/CE, 
2006/42/CE.

Documentaţie tehnică (2006/42/CE) la:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 
D-70745 Leinfelden-Echterdingen 
Leinfelden, 29.05.2013

Montare
 Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice 

scoateţi cablul de alimentare afară din priză.

Montarea/schimbarea pânzei de ferăstrău
 Purtaţi mănuşi de protecţie la montarea pânzei de fe-

răstrău. La atingerea pânzei de ferăstrău există pericol de 
rănire.

Alegerea pânzei de ferăstrău
La sfârşitul prezentelor instrucţiuni găsiţi lista pânzelor de fe-
răstrău recomandate. Utilizaţi numai pânze de ferăstrău pre-
văzute cu tijă cu un prag de prindere (sistem de prindere în T) 
sau cu tijă de prindere universală de 1/4" (sistem de prindere 
în U). Lungimea pânzei de ferăstrău nu ar trebui să fie mai ma-
re decât este necesar pentru tăierea preconizată.
La tăierea în linie curbă strânsă folosiţi o pânză de ferăstrău 
îngustă.

Montarea pânzei de ferăstrău (vezi figura A1)
 Curăţaţi tija de prindere a pânzei de ferăstrău înainte 

de montare. O tijă de prindere murdară nu poate fi fixată 
în condiţii de siguranţă.

Dacă este cazul demontaţi capacul de protecţie 9 (vezi „Apă-
rătoarea pentru aspirare“).
Împingeţi în sus sistemul de prindere al pânzei de ferăstrău 13 
în direcţia săgeţii. Împingeţi pânza de ferăstrău 15, cu dinţii în 
direcţia de tăiere, până la punctul de oprire în sistemul de 
prindere al pânzei de ferăstrău.
Aveţi grijă la montarea pânzei de ferăstrău ca spatele acesteia 
să se afle în canelura rolei de ghidare 14.
 Verificaţi dacă pânza de ferăstrău este bine fixată. O 

pânză de ferăstrău cu fixare slăbită poate să cadă afară şi 
să vă rănească.

Extragerea pânzei de ferăstrău (vezi figura A2)
Împingeţi în sus sistemul de prindere al pânzei de ferăstrău 13 
în direcţia săgeţii şi extrageţi pânza de ferăstrău 15.
Dacă în timpul extragerii pânza de feărstrău se blochează, 
aduceţi maneta de reglare 7 în poziţia corespunzătoare pen-
dularii maxime şi împingeţi puţin înainte sistemul de prindere 
al pânzei de ferăstrău 13 (maximum 2 mm).

Cursă mm 20 20
Adâncime de tăiere 
maximă
– în lemn
– în aluminiu
– în oţel (nealiat)

mm
mm
mm

75
12

5

80
12

5
Unghi de tăiere 
(stânga/dreapta) max. ° 45 45
Greutate conform 
EPTA-Procedure 
01/2003 kg 1,9 1,9
Clasa de protecţie /II /II

Ferăstrău vertical PST 750 PE PST 800. PEL

Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În 
cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anu-
mitor ţări, aceste speificaţii pot varia.

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
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Depozitul pentru pânze de ferăstrău (vezi figura B) 
(PST 800 PEL/PST 8000 PEL)
În depozitul pentru pânze de ferăstrău 5 puteţi păstra până la 
şase pânze de ferăstrău cu o lungime de până la 110 mm. In-
troduceţi pânzele de ferăstrău cu tijă cu un singur prag de 
prindere (sistem de prindere T) în degajarea prevăzută în 
acest scop a depozitului pânzelor de ferăstrău. Pot fi suprapu-
se pînă la trei pânze de ferăstrău.
Închideţi depozitul pentru pânze de ferăstrău şi împingeţi-o 
până la punctul de oprire în degajarea tălpii de fixare 6.

Apărătoarea antişpan (vezi figura C)
Apărătoarea antişpan 16 (accesoriu) poate împiedica smul-
gerea aşchiilor din suprafaţa prelucrată în timpul debitării 
lemnului. Apărătoarea antişpan poate fi utilizată numai la anu-
mite tipuri de pânze de ferăstrău şi numai la un unghi de tăiere 
de 0°. Nu este permis ca talpa de fixare 6 să fie deplasată spre 
spate în vederea tăierii în apropierea marginilor, în cazul debi-
tării cu apărătoarea antişpan montată.
Introduceţi apărătoarea antişpan 16 împingând-o de jos în 
talpa de fixare 6.

Sistem de control al liniei de tăiere „Cut Control“ 
(PST 800 PEL/PST 8000 PEL)
Sistemul de control al liniei de tăiere „Cut Control“ permite 
ghidarea precisă a sculei electrice de-a lungul unei linii de tă-
iere marcate pe piesa de lucru. Setul de montaj „Cut Control“ 
este compus din fereastra transparentă 11 cu marcaje de tă-
iere şi soclul 10 pentru fixarea sculei electrice.

Montarea „Cut Control“ pe talpa de fixare (vezi figura D)
Fixaţi fereastra transparentă pentru controlul liniei de tăiere 
„Cut Control“ 11 în suporturile de prindere de pe soclul 10. 
Presaţi apoi puţin soclul şi lăsaţi-l să se fixeze prin înclichetare 
în sistemul de prindere accesorii 17 al tălpii de fixare.

Aspirarea prafului/aşchiilor
 Pulberile rezultate din prelucrarea de materiale cum sunt 

vopselele pe bază de plumb, anumite tipuri de lemn, mine-
rale şi metal pot fi dăunătoare sănătăţii. Atingerea sau 
inspirarea acestor pulberi poate provoca reacţii alergice 
şi/sau îmbolnăvirile căilor respiratorii ale utilizatorului sau 
a le persoanelor aflate în apropiere.
Anumite pulberi cum sunt pulberea de lemn de stejar sau 
de fag sunt considerate a fi cancerigene, mai ales îm com-
binaţie cu materiale de adaos utilizate la prelucrarea lem-
nului (cromat, substanţe de protecţie a lemnului). Materia-
lele care conţin azbest nu pot fi prelucrate decât de către 
specialişti.
– Folosiţi pe cât posibil o instalaţie de aspirare a prafului 

adecvată pentru materialul prelucrat.
– Asiguraţi buna ventilaţie a locului de muncă.
– Este recomandabil să se utilizeze o mască de protecţie 

a respiraţiei având clasa de filtrare P2.
Respectaţi prescripţiile din ţara dumneavoastră referitoa-
re la materialele de prelucrat.

 Evitaţi acumulările şi depunerile de praf la locul de 
muncă. Pulberile se pot aprinde cu uşurinţă.

Apărătoarea pentru aspirare (vezi figurile E –F) 
(PST 800 PEL/PST 8000 PEL)
Montaţi apărătoarea pentru aspirare 9, înainte de a racorda 
scula electrică la o instalaţie de aspirare a prafului.
Puneţi astfel apărătoarea pentru aspirare 9 pe scula electrică, 
încât brida de prindere din mijloc să se fixeze pe protecţia îm-
potriva atingerii 18 iar cele două bride de prindere exterioare 
să se fixeze în degajările carcasei.
Demontaţi apărătoarea pentru aspirare 9 înaintea executării 
lucrărilor care nu necesită aspirarea prafului cât şi înaintea tă-
ierilor oblice. Pentru aceasta presaţi bilateral apărătoarea la 
nivelul bridelor de fixare exterioare şi scoateţi-o trăgând-o 
spre înainte.

Racordarea dispozitivului de aspirare a prafului
Montaţi furtunul de aspirare 3 (accessoriu) pe racordul de as-
pirare 4. Racordaţi furtunul de aspirare 3 la un aspirator de 
praf (accesoriu). La sfârşitul prezentelor instrucţiuni găsiţi o 
listă privind racordarea la diferite aspiratoare de praf.
Decuplaţi dispozitivul de suflare a aşchiilor în cazul în care aţi 
conectat instalaţia de aspirare a prafului (vezi „Dispozitiv de 
suflare a aşchiilor“).
Aspiratorul de praf trebuie să fie adecvat pentru materialul de 
prelucrat.
Pentru aspirarea pulberilor extrem de nocive, cancerigene 
sau uscate, folosiţi un aspirator special.

Funcţionare
Moduri de funcţionare
 Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice 

scoateţi cablul de alimentare afară din priză.
Reglarea mişcării pendulare
Mişcarea pendulară reglabilă în patru trepte permite adapta-
rea optimă a vitezei de tăiere, a randamentului şi a aspectului 
tăieturii în funcţie de structura materialului de prelucrat.
Cu maneta de reglare 7 puteţi regla mişcarea pendulară chiar 
în timpul funcţionării.

Treapta de mişcare pendulară optimă pentru fiecare tip de 
utilizare în parte poate fi determinată prin probe practice. În 
acest scop facem recomandările următoare:
– Selectaţi o treaptă de mişcare pendulară mai mică, respec-

tiv opriţi complet mişcarea pendulară, în funcţie de cât de 
fină şi curată trebuie să fie marginea de tăiere obţinută.

– La prelucrarea materialelor subţiri (de ex. tablă) opriţi miş-
carea pendulară.

– Prelucraţi materialele dure (de ex. oţelul) cu mişcare pen-
dulară redusă.

– La prelucrarea materialelor moi şi la tăierea lemnului în di-
recţia fibrei puteţi lucra cu mişcare pendulară de amploare 
maximă.

fără mişcare pendulară
mişcare pendulară redusă
mişcare pendulară medie
mişcare pendulară amplă
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Reglarea unghiului de înclinare (vezi figura G)
Talpa de fixare 6 poate fi întoarsă spre dreapta sau spre stân-
ga pentru tăieri oblice de până la 45°.
Capacul de protecţie 9 şi apărătoarea antişpan 16 nu pot fi fo-
losite la tăierile oblice.
Dacă este necesar scoateţi apărătoarea pentru aspirare 9 
(vezi „Apărătoarea pentru aspirare“, pagina 52) şi îndepărtaţi 
apărătoarea antişpan 16 (vezi „Apărătoarea antişpan“, 
pagina 52).
Extrageţi depozitul pentru pânze de ferăstrău 5 din talpa de fi-
xare 6 (PST 800 PEL/PST 8000 PEL).
Desprindeţi şurubul 19 şi împingeţi uşor talpa de fixare 6 în 
direcţia racordului de aspirare 4.
Pentru reglarea precisă a unghiurilor de înclinare talpa de fixa-
re are în partea dreaptă şi stângă puncte de oprire la 0°, 
22,5°  şi 45°. Întoarceţi talpa de fixare 6 corespunzător scalei 
20 aducând-o în poziţia dorită. Alte unghiuri de înclinare pot 
fi reglate cu ajutorul unui raportor.
Apoi împingeţi talpa de fixare 6 până la punctul de oprire în di-
recţia pânzei de ferăstrău 15.
Strângeţi din nou şurubul 19.

Controlul liniei de tăiere în cazul tăierilor oblice

Pentru controlul liniei de tăiere, pe fereastra transparentă 
pentru „Cut Control“ 11 există un marcaj 21 pentru tăierea în 
unghi drept de 0°  şi câte un marcaj 22 pentru tăiere oblică în 
unghi de 45°, spre deapta sau spre stânga, conform scalei 
gradate 20.
Marcajul de tăiere pentru un unghi de înclinare între 0°  şi 45° 
se obţine în mod proporţional. El poate fi aplicat suplimentar 
pe fereastra de vizualizare pentru „Cut Control“ 11, cu un 
marker nepermanent după care se va şterge ulterior cu 
uşurinţă.
Pentru lucrul la dimensiuni exacte, cel mai bine executaţi mai 
întâi o tăiere de probă.

Deplasarea tălpii de fixare (vezi figura G)
Pentru debitarea în apropierea marginilor puteţi deplasa talpa 
de fixare 6 spre spate.
Desprindeţi şurubul 19 şi împingeţi talpa de fixare 6 până la 
punctul de oprire în direcţia racordului de aspirare 4.
Strângeţi din nou şurubul 19.
Tăierea cu talpa de fixare 6 deplasată este posibilă numai într-
un unghi de înclinare de 0°. În afară de aceasta, nu este per-
misă utilizarea sistemului de control al aliniei de tăiere „Cut 
Control“ cu soclul 10 şi apărătoarea antşpan 16.

Dispozitiv de suflare a aşchiilor
Cu ajutorul curentului de aer produs de dispozitivul de suflare 
a aşchiilor 8 linia de tăiere poate fi menţinută liberă de aşchii.

Punere în funcţiune
 Atenţie la tensiunea reţelei de alimentare! Tensiunea 

sursei de curent trebuie să coincidă cu datele de pe plă-
cuţa indicatoare a tipului sculei electrice. Sculele elec-
trice inscripţionate cu 230 V pot funcţiona şi racordate 
la 220 V.

Pornire/oprire
Pentru a economisi energie, ţineţi scula electrică pornită nu-
mai atunci când o folosiţi.
Pentru pornirea sculei electrice apăsaţi întrerupătorul pornit/ 
oprit 2.
Pentru fixarea întrerupătorului pornit/oprit 2 ţineţi-l apăsat şi 
împingeţi dispozitivul de blocare 1 spre dreapta sau spre 
stânga.
Pentru oprirea sculei electrice eliberaţi întrerupătorul pornit/ 
oprit 2. Dacă întrerupătorul pornit/oprit 2 este fixat, apăsaţi-l 
mai întâi şi apoi eliberaţi-l.

Reglarea numărului de curse
Mărind sau reducând apăsarea exercitată asupra întrerupăto-
rului pornit/oprit 2 puteţi regla fără trepte numărul de curse al 
sculei electrice pornite.
Când întrerupătorul pornit/oprit 2 este blocat, nu este posibi-
lă reducerea numărului de curse.
Numărul necesar de curse depinde de materialul prelucrat şi de 
condiţiile de lucru şi poate fi determinat prin probă practică.
Se recomandă reducerea numărului de curse în momentul pu-
nerii pânzei de ferăstrău pe piesa de lucru cât şi în cazul tăierii 
materialului plastic şi a aluminiului.
în cazul lucrului mai îndelungat cu un număr redus de curse, 
scula electrică se poate înfierbânta puternic. Demontaţi pân-
za de ferăstrău şi lăsaţi scula electrică să funcţioneze în gol cu 
numărul maxim de curse, pentru a se răci, timp de aproxima-
tiv 3 min.

Instrucţiuni de lucru
 Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice 

scoateţi cablul de alimentare afară din priză.
 La prelucrarea pieselor de lucru mici sau subţiri folosiţi 

întotdeauna un suport de susţinere stabil sau o staţie 
de tăiere (Bosch PLS 300).

0°
45°

45°

0°
22,5°

45°

0°
45°

45°

21 2211 10 6 20

Conectarea dispozitivului de suflare a aş-
chilor: Atunci când tăierea presupune 
desprinderea unei cantităţi mari de aşchii 
de lemn, material plastic ş.a.m.d., împin-
geţi comutatorul 8 în direcţia racordului 
de aspirare.
Deconectarea dispozitivului de suflare a 
aşchiilor: Pentru prelucrarea metalului, 
precum şi atunci când este racordată in-
stalaţia de aspirare a prafului, împingeţi 
comutatorul 8 în direcţia pânzei de ferăs-
trău.
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Tăiaţi cu o apăsare moderată pentru a obţine un rezultat de tă-
iere optim şi precis.
La tăierile lungi şi drepte în lemn gros (>40 mm) făgaşul de tă-
iere poate avea un traseu imprecis. Pentru tăieri precise se re-
comandă în acest caz utilizarea unui ferăstrău circular Bosch.

Tăiere cu pătrundere directă în material (vezi figura H)
 Prin procedeul de tăiere cu pătrundere directă în mate-

rial pot fi prelucrate numai materiale moi ca lemnul, 
gips-cartonul sau materiale similare!

Pentru tăierea cu penetrare directă în material folosiţi numai 
pânze de ferăstrău scurte. Tăierea cu penetrare directă în ma-
terial este posibilă numai cu unghiul de înclinare de 0°.
Puneţi scula electrică cu marginea anterioară a tălpii de fixare 
6 pe piesa de lucru, fără ca pânza de ferăstrău 15 să atingă 
piesa de lucru şi porniţi-o. La sculele electrice prevăzute cu re-
glarea numărului de curse, selectaţi numărul maxim de curse. 
Apăsaţi strâns scula electrică pe piesa de lucru şi lăsaţi pânza 
de ferăstrău să pătrundă lent în piesa de lucru.
De îndată ce talpa de fixare 6 se spijină cu toată suprafaţa pe 
piesa de lucru, tăiaţi mai departe de-a lungul liniei de tăiere 
dorite.

Agent de răcire/lubrifiant
La tăierea metalului, din cauza încălzirii acestuia, se va aplica 
un strat de agent de răcire resp. lubrifiant de-a lungul liniei de 
tăiere.

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

scoateţi cablul de alimentare afară din priză.
 Pentru a lucra bine şi sigur păstraţi curate scula electri-

că şi fantele de aerisire.
Curăţaţi regulat sistemul de prindere al pânzei de ferăstrău. În 
acest scop demontaţi pânza de ferăstrău din scula electrică şi 
bateţi uşor scula electrică pe o suprafaţă plană.
Murdărirea puternică a sculei electrice poate duce la deranja-
mente funcţionale. De aceea nu tăiaţi de jos sau deasupra ca-
pului materiale care produc mult praf.
 În cazul unor condiţii extreme de lucru, pe cât posibil, 

folosiţi întotdeauna o instalaţie de aspirare. Suflaţi 
frecvent fantele de aerisire şi conectaţi în serie un în-
trerupător de protecţie la curenţi reziduali (FI). În cazul 
prelucrării metalelor în interiorul sculei electrice se poate 
depune praf bun conducător electric. Izolaţia de protecţie 
a sculei electrice poate fi afectată.

Gresaţi rola de ghidare 14 ocazional cu o picătură de ulei.
Controlaţi rola de ghidare 14 regulat. Dacă este uzată, trebuie 
schimbată la un centru autorizat de asistenţă service post-
vânzări Bosch.
Dacă în ciuda procedeelor de fabricaţie şi control riguroase 
maşina are totuşi o pană, repararea acesteia se va face numai 
la un atelier de asistenţă service autorizat pentru scule elec-
trice Bosch.

În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de schimb vă rugăm 
să indicaţi neapărat numărul de identificare compus din 
10 cifre, conform plăcuţei indicatoare a tipului sculei elec-
trice.

Asistenţă clienţi şi consultanţă privind utilizarea
Serviciul de asistenţă clienţi vă răspunde la întrebări privind 
repararea şi întreţinerea produsului dumneavoastră cât şi pie-
sele de schimb. Găsiţi desenele de ansamblu şi informaţii pri-
vind piesele de schimb şi la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultanţă Bosch vă răspunde cu plăcere la între-
bări privind produsele noastre şi accesoriile acestora.

România
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30 –34
013937 Bucureşti
Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanţă clienţi: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro

Eliminare
Sculele electrice, accesoriile şi ambalajele trebuie direcţiona-
te către o staţie de revalorificare ecologică.
Nu aruncaţi sculele electrice în gunoiul menajer!

Numai pentru ţările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE 
privind deşeurile de echipamente electrice 
şi electronice şi transpunerea acesteia în le-
gislaţia naţională, sculele electrice scoase 
din uz trebuie colectate separat şi direcţio-
nate către o staţie de reciclare ecologică.

Sub rezerva modificărilor.

Български
Указания за безопасна работа
Общи указания за безопасна работа

Прочетете внимателно всички ука-
зания. Неспазването на приведени-

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

T 144 D
U 144 D

T 244 D

T 144 DP

T 308 B

T 121 AF

T 123 X
U 123 X

T 127 D
U 127 D

T 345 XF
U 345 XF
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0°
45°

45°0°
45°

45°

2 607 010 079 (5x)

2 608 040 289

2 609 256 981

PAS 12-27 F
PAS 12-27
PAS 11-21

2 607 000 748Ø 19 mm:
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)

P LS 300
0 603 B04 000
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