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V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných sú-
čiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo 
uvedené na typovom štítku výrobku.

Slovakia
Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja 
alebo náhradné diely online.
Tel.: (02) 48 703 800
Fax: (02) 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk

Likvidácia
Ručné elektrické náradie, príslušenstvo a obal treba dať na re-
cykláciu šetriacu životné prostredie.

Neodhadzujte ručné elektrické náradie do komunálneho od-
padu!

Len pre krajiny EÚ:
Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ o 
starých elektrických a elektronických výrob-
koch a podľa jej aplikácií v národnom práve 
sa musia už nepoužiteľné elektrické pro-
dukty zbierať separovane a dať na recykláciu 
zodpovedajúcu ochrane životného pro-
stredia.

Zmeny vyhradené.

Magyar

Biztonsági előírások

Általános biztonsági előírások az elektromos 
kéziszerszámokhoz

Olvassa el az összes bizton-
sági figyelmeztetést és elő-

írást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasz-
tása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez 
vezethet.

Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket 
az előírásokat.
Az alább alkalmazott „elektromos kéziszerszám” fogalom a 
hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó 
kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat 
(hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

Munkahelyi biztonság
Tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban a munka-
helyét. A rendetlenség és a megvilágítatlan munkaterület 
balesetekhez vezethet.

Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszé-
lyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok 
vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szik-
rákat keltenek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújt-
hatják.

Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a 
munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot hasz-
nálja. Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a be-
rendezés felett.

Elektromos biztonsági előírások
A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie 
a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen 
módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel el-
látott készülékekkel kapcsolatban ne használjon csat-
lakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és 
a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés 
kockázatát.

Kerülje el a földelt felületek, mint például csövek, fűtő-
testek, kályhák és hűtőgépek megérintését. Az áram-
ütési veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.

Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől 
vagy nedvességtől. Ha víz hatol be egy elektromos kézi-
szerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.

Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, 
vagyis a szerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel 
a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a hálózati csat-
lakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hő-
forrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkoktól és mozgó 
gépalkatrészektől. Egy megrongálódott vagy csomókkal 
teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.

Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt 
dolgozik, csak szabadban való használatra engedélye-
zett hosszabbítót használjon. A szabadban való hasz-
nálatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az 
áramütés veszélyét.

Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám 
nedves környezetben való használatát, alkalmazzon 
egy hibaáram-védőkapcsolót. Egy hibaáram-védőkap-
csoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.

Személyi biztonság
Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csi-
nál és meggondoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszámmal. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol 
hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használ-
ja a berendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szer-
szám használata közben komoly sérülésekhez vezethet.

Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen 
védőszemüveget. A személyi védőfelszerelések, mint 
porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fül-
védő használata az elektromos kéziszerszám használata 
jellegének megfelelően csökkenti a személyi sérülések 
kockázatát.

Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését. 
Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszer-
szám ki van kapcsolva, mielőtt bedugná a csatlakozó 
dugót a dugaszolóaljzatba, csatlakoztatná az akkumu-
látor-csomagot, és mielőtt felvenné és vinni kezdené 
az elektromos kéziszerszámot. Ha az elektromos kézi-
szerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, 
vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja 
az áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.

FIGYELMEZTETÉS

OBJ_BUCH-2756-002.book  Page 106  Wednesday, August 31, 2016  4:02 PM



 Magyar | 107

Bosch Power Tools 1 609 92A 3BP | (31.8.16)

Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvet-
lenül távolítsa el a beállítószerszámokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben 
felejtett beállítószerszám vagy csavarkulcs sérüléseket 
okozhat.
Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a normálistól eltérő 
testtartást, ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon 
és az egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos kéziszer-
szám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ék-
szereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét 
a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú 
hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a 
por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges 
berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő mó-
don hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendel-
tetésüknek megfelelően működnek. A porgyűjtő beren-
dezések használata csökkenti a munka során keletkező por 
veszélyes hatását.

Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és hasz-
nálata

Ne terhelje túl a berendezést. A munkájához csak az ar-
ra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. 
Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott tel-
jesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban 
lehet dolgozni.
Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, 
amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos 
kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javíttatni.
Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból 
és/vagy az akkumulátor-csomagot az elektromos kézi-
szerszámból, mielőtt az elektromos kéziszerszámon 
beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a 
szerszámot tárolásra elteszi. Ez az elővigyázatossági 
intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan üzembe he-
lyezését.
A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat 
olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem fér-
hetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek hasz-
nálják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik 
a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az 
elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat 
gyakorlatlan személyek használják.
A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a moz-
gó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincse-
nek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy 
megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással 
lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. A 
berendezés megrongálódott részeit a készülék haszná-
lata előtt javíttassa meg. Sok olyan baleset történik, 
amelyet az elektromos kéziszerszám nem kielégítő karban-
tartására lehet visszavezetni.
Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat. 
Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágó-
szerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben 
lehet vezetni és irányítani.

Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betét-
szerszámokat stb. csak ezen előírásoknak és az adott 
készüléktípusra vonatkozó kezelési utasításoknak 
megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkafel-
tételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az 
elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő 
célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.

Szervíz-ellenőrzés
Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett sze-
mélyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával 
javíthatja. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám 
biztonságos maradjon.

Biztonsági előírások a körfűrészek számára

Fűrészelési eljárás
VESZÉLY: Sohase tegye be a kezét a fűrészelési terü-
letre és sohase érjen hozzá a fűrészlaphoz. Fogja meg a 
másik kezével a pótfogantyút vagy a motorházat. Ha 
mindkét kezével fogja a fűrészt, a fűrészlap nem sértheti 
meg a kezét.

Sohase nyúljon be a munkadarab alá. A védőburkolat a 
munkadarab alatt nem nyújt védelmet a fűrészlappal szem-
ben.

A vágási mélységet a munkadarab vastagságának meg-
felelően kell megválasztani. A fűrészlapból a munkada-
rab alatt kevesebb mind egy teljes fogmagasságnyinak kell 
kilátszania.

Sohase a kezével, vagy a lábán, vagy a lábával próbálja 
meg a fűrészelésre kerülő munkadarabot lefogni. A 
megmunkálásra kerülő munkadarabot mindig egy sta-
bil felfogó egységre rögzítse. Nagyon fontos, hogy a 
munkadarabot biztonságosan rögzítse, hogy csökkentse 
annak veszélyét, hogy a munkadarab vagy a készülék neki-
vágódjon valamelyik testrésznek, a fűrészlap beékelődjön, 
vagy hogy a kezelő elveszítse az uralmát a körfűrész felett.

Az elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt fogan-
tyúfelületeknél érintse meg, ha olyan munkákat végez, 
amelyek során a betétszerszám kívülről nem látható, 
feszültség alatt álló vezetékeket, vagy a saját hálózati 
kábelét is átvághatja. Ha a berendezés egy feszültség 
alatt álló vezetékhez ér, a berendezés fémrészei szintén fe-
szültség alá kerülnek, amely áramütéshez vezet.

Hosszirányú vágásokhoz használjon mindig egy ütkö-
zőt vagy egy egyenes vezetőlécet. Ez megnöveli a vágás 
pontosságát és csökkenti a fűrészlap beakadásának lehe-
tőségét.

Mindig csak a helyes méretű és a készüléknek megfele-
lő rögzítő (például rombuszalakú vagy körkeresztmet-
szetű) nyílással ellátott fűrészlapokat használjon. Azok 
a fűrészlapok, amelyek nem illenek hozzá a fűrész rögzítő 
alkatrészeihez, nem futnak körben és ahhoz vezetnek, 
hogy a kezelő elveszti a készülék feletti uralmát.

Sohase használjon megrongálódott vagy hibás fűrész-
lap-alátéttárcsákat vagy-csavarokat. A fűrészlap-alá-
téttárcsák és-csavarok kifejezetten az Ön fűrészéhez ke-
rültek kifejlesztésre és hozzájárulnak annak optimális telje-
sítményéhez és biztonságához.
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Visszarúgás – Okok és megfelelő biztonsági előírások 
– egy visszarúgás a beakadó, beékelődő, vagy hibás hely-
zetbe állított fűrészlap következtében fellépő hirtelen re-
akció, amely ahhoz vezet, hogy a fűrész, amely felett a ke-
zelő elvesztette az uralmát, akaratlanul kiemelkedik a mun-
kadarabból és a kezelő személy felé mutató irányba moz-
dul;
– ha a fűrészlap az összezáródó fűrészelési résbe beakad 
vagy beékelődik, akkor leblokkol, és a motor ereje az egész 
fűrészt a kezelő személy irányába rántja vissza;
– ha a fűrészlapot megfordítva vagy hibás irányba állítva 
teszik be a vágásba, a fűrészlap hátsó élén elhelyezkedő fű-
részfogak beakadhatnak a munkadarab felületébe, mely-
nek következtében a fűrészlap kilép a vágásból és a fűrész 
hátrafelé, a kezelő személy felé mutató irányba ugrik.
Egy visszarugás a fűrész hibás vagy helytelen használatá-
nak következménye. Ezt az alábbiakban leírásra kerülő 
megfelelő óvatossági intézkedésekkel meg lehet gátolni.
Tartsa a fűrészt mindkét kezével szorosan fogva és 
hozza a karjait olyan helyzetbe, amelyben a visszaütő 
erőket jobban fel tudja venni. A fűrészlaphoz viszonyít-
va mindig oldalt álljon, sohase hozza a fűrészlapot a 
testével egy síkba. Egy visszarúgás esetén a fűrész hátra-
felé is ugorhat, de megfelelő óvatossági intézkedések meg-
hozatala esetén a kezelő személy a visszaütő erőket fel tud-
ja fogni.
Ha a fűrészlap beékelődik, vagy ha Ön megszakítja a 
munkát, kapcsolja ki a fűrészt és tartsa azt nyugodtan 
a munkadarabban, amíg a fűrészlap teljesen leáll. So-
hase próbálja meg kivenni a fűrészt a munkadarabból, 
vagy hátrafelé húzni, amíg a fűrészlap még mozgásban 
van, vagy visszarúgás léphet fel. Határozza meg és hárít-
sa el a fűrészlap beékelődésének okát.
Ha a munkadarabban álló fűrészlapot újra el akarja in-
dítani, először hozza a fűrészlapot a fűrészelési rés kö-
zepére, és ellenőrizze, nincsnek-e beakadva a fogak a 
munkadarabba. Ha a fűrészlap be van szorulva, akkor az 
újraindításkor kiugorhat a munkadarabból, vagy egy vis-
szarugást is okozhat.
Nagyobb lapok megmunkálásánál támassza ezt megfe-
lelően alá, hogy csökkentse a beszorult fűrészlap kö-
vetkeztében visszarúgás kockázatát. A nagyobb méretű 
lapok saját súlyuk alatt lelóghatnak, illetve meggörbülhet-
nek. A lapokat mindkét oldalukon, mind a fűrészelési rés 
közelében, mind a szélükön alá kell támasztani.
Sohase használjon életlen vagy megrongálódott fű-
részlapokat. Az életlen vagy hibásan beállított fogú fűrész-
lapok egy túl keskeny vágási résben megnövekedett súrló-
dáshoz, a fűrészlap beragadásához és visszarugásokhoz 
vezetnek.
A fűrészelés előtt húzza meg szorosra a vágási mélység 
és vágási szög beállító elemeket. Ha a fűrészelés során 
megváltoznak a beállítások, a fűrészlap beékelődhez és a 
fűrész visszarúghat.
Ha egy meglévő falban, vagy más be nem látható terü-
leten fűrészel, járjon el különös óvatossággal. Az anyag-
ba besűllyedő fűrészlap a fűrészelés közben kívülről nem 
látható akadályokban megakadhat és egy visszarúgáshoz 
vezethet.

A fűrészlap alsó védőburkolatának működése
Ellenőrizze minden használat előtt, hogy az alsó védő-
burkolat tökéletesen zár-e. Ne használja a fűrészt, ha 
az alsó védőburkolat nem mozog szabadon és nem zár 
azonnal. Sohase akassza be vagy kösse meg nyitott 
helyzetben az alsó védőburkolatot. Ha a fűrész véletle-
nül leesik a padlóra, az alsó védőburkolat meggörbülhet. 
Nyissa ki a visszahúzó karral a védőburkolatot és gondos-
kodjon arról, hogy az szabadon mozogjon és semmilyen vá-
gási szögnél és vágási mélységnél se érintse meg sem a fű-
részlapot, sem a berendezés egyéb alkatrészeit.

Ellenőrizze az alsó védőburkolat rugójának működé-
sét. Ha az alsó védőburkolat és annak mozgató rugója 
nem működik tökéletesen, akkor végeztesse el fűré-
szen a megfelelő karbantartási munkákat. Megrongáló-
dott alkatrészek, ragasztós lerakódások, vagy forgácsok 
lelassítják az alsó védőburkolat működését.

Az alsó védőburkolatot csak különleges vágásokhoz, 
mint például „besüllyesztéses vagy szögletvágáshoz” 
nyissa ki. Az alsó védőburkolatot a visszahúzó karral 
nyissa ki, és engedje azt el, mihelyt a fűrészlap bemerül 
a munkadarabba. Az alsó védőburkolatnak minden más 
fűrészelési munkánál automatikusan kell működnie.

Sohase tegye le a fűrészt a munkapadra vagy a padlóra, 
ha az alsó védőburkolat nem borítja be teljesen a fű-
részlapot. Egy védetlen, utánfutó fűrészlap a vágási irán-
nyal ellenkező irányba mozog és mindenbe belevág, ami az 
útjába kerül. Ügyeljen ekkor a fűrész utánfutási idejére.

Kiegészítő figyelmeztetések és tájékoztató
Sohase nyúljon bele a kezével a forgácskivetőbe. A for-
gó alkatrészek sérüléseket okozhatnak.

Ne dolgozzon a fűrésszel a feje felett. Ebben az esetben 
nem tudja kielégítő biztonsággal irányítani az elektromos 
kéziszerszámot.

A rejtett vezetékek felkutatásához használjon alkal-
mas fémkereső készüléket, vagy kérje ki a helyi ener-
giaellátó vállalat tanácsát. Ha egy elektromos vezetéket 
a berendezéssel megérint, ez tűzhöz és áramütéshez ve-
zethet. Egy gázvezeték megrongálása robbanást ered-
ményezhet. Ha egy vízvezetéket szakít meg, anyagi károk 
keletkeznek, vagy villamos áramütést kaphat.

Ne használja rögzítve az elektromos kéziszerszámot. A 
berendezés fűrészasztallal való működésre nincs méretez-
ve.

Ne használjon HSS-acélból (nagyteljesítményű gyors-
vágó acél) készült fűrészlapokat. Az ilyen fűrészlapok 
könnyen eltörhetnek.

Vasat ne fűrészeljen. Az ízzó forgácsok meggyújthatják a 
porelszívó berendezést.

A munka során mindig mindkét kezével tartsa az elekt-
romos kéziszerszámot és gondoskodjon arról, hogy szi-
lárd, biztos alapon álljon. Az elektromos kéziszerszámot 
két kézzel biztosabban lehet vezetni.

A megmunkálásra kerülő munkadarabot megfelelően 
rögzítse. Egy befogó szerkezettel vagy satuval rögzített 
munkadarab biztonságosabban van rögzítve, mintha csak 
a kezével tartaná.
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Várja meg, amíg az elektromos kéziszerszám teljesen 
leáll, mielőtt letenné. A betétszerszám beékelődhet, és a 
kezelő elvesztheti az uralmát az elektromos kéziszerszám 
felett.

A termék és alkalmazási lehetőségei-
nek leírása

Olvassa el az összes biztonsági figyelmez-
tetést és előírást. A következőkben leírt elő-
írások betartásának elmulasztása áramüté-
sekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülések-
hez vezethet.

Kérjük hajtsa ki a kihajtható ábrás oldalt, és hagyja így kihajt-
va, miközben ezt a kezelési útmutatót olvassa.

Rendeltetésszerű használat
Az elektromos kéziszerszám rögzített alapra való felfekvés 
mellett faanyagokban egyenes hossz- és keresztirányú, vala-
mint sarokvágások végzésére szolgál. Megfelelő fűrészlapok 
alkalmazásával vékony falú színes fémeket, például profilokat 
is lehet fűrészelni.
A kéziszerszámmal vasat megmunkálni tilos.

Az ábrázolásra kerülő komponensek
A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek sorszámozá-
sa az elektromos kéziszerszámnak az ábra-oldalon található 
képére vonatkozik.

1 Be-/kikapcsoló
2 A be-/kikapcsoló bekapcsolás reteszelője

(3 601 FA9 00.)
2 Be-/kikapcsoló rögzítőgombja

(3 601 FA9 0K./3 601 FA9 0L.)
3 Orsó-reteszelőgomb
4 Sarkalószög skála
5 Szárnyascsavar a sarokszög-előválasztáshoz
6 Szárnyascsavar a párhuzamos ütközőhöz
7 Vágási szög jele 45°
8 Vágási szög jele 0°
9 Párhuzamos ütköző

10 Lengő védőburkolat
11 Alaplap
12 Lengő védőburkolat beállító kar
13 Forgácskivető
14 Védőburkolat
15 Fogantyú (szigetelt fogantyú-felület)
16 Motorház (szigetelt fogantyú-felület)
17 Belső hatszögletű csavarkulcs
18 Befogócsavar alátéttel
19 Befogó karima
20 Körfűrészlap*
21 Felfogó karima
22 Fűrésztengely
23 Pótfogantyú (szigetelt fogantyú-felület)*

24 Pótfogantyú tartó*
25 Pótfogantyú tartó rögzítőcsavar*
26 Elszívó-adapter*
27 Elszívó adapter rögzítőcsavar*
28 Szorító kar a vágási mélység előválasztásához
29 Vágási mélységi skála
30 Csavaros szorító**

* A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem 
tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban va-
lamennyi tartozék megtalálható.

** a kereskedelemben szokásosan kapható (nem tartozik a szállít-
mányhoz)

Műszaki adatok

Zaj és vibráció értékek
A zajmérési eredmények az EN 60745-2-5 szabványnak meg-
felelően kerültek meghatározásra.

A készülék A-értékelésű zajszintjének tipikus értékei: hang-
nyomásszint 87 dB(A); hangteljesítményszint 98 dB(A). 
Bizonytalanság K=3 dB.
Viseljen fülvédőt!
ah rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és K 
bizonytalanság az EN 60745-2-5 szabvány szerint: 
Fa fűrészelése: ah < 2,5 m/s2, K=1,5 m/s2

Az ezen előírásokban megadott rezgésszint az EN 60745 
szabványban rögzített mérési módszerrel került meghatáro-
zásra és az elektromos kéziszerszámok összehasonlítására ez 
az érték felhasználható. Ez az érték a rezgési terhelés ideigle-
nes becslésére is alkalmas.
A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszám fő alkal-
mazási területein való használat során fellépő érték. Ha az 
elektromos kéziszerszámot más alkalmazásokra, különböző 
tartozékokkal vagy nem kielégítő karbantartás mellett használ-

Kézi körfűrész GKS 600

Cikkszám 3 601 FA9 0..

Névleges felvett teljesítmény W 1200

Üresjárati fordulatszám perc-1 5200

max. vágási mélység 165 mm 
fűrészlap átmérővel
– 0° sarkalószög esetén
– 45° sarkalószög esetén

mm
mm

55
37

Tengely reteszelés

Az alaplap méretei mm 235 x 138

max. fűrészlap átmérő mm 165

min. fűrészlap átmérő mm 160

max. magvastagság mm 2,2

Befogófurat mm 20

Súly az „EPTA-Procedure 
01:2014” (01:2014 EPTA-eljárás) 
szerint kg 3,6

Érintésvédelmi osztály  / II
Az adatok [U] = 230 V névleges feszültségre vonatkoznak. Ettől eltérő 
feszültségek esetén és az egyes országok számára készült különleges ki-
vitelekben ezek az adatok változhatnak.
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ják, a rezgésszint a fenti értéktől eltérhet. Ez az egész munka-
időre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen megnövelheti.
A rezgési terhelés pontos megbecsüléséhez figyelembe kell 
venni azokat az időszakokat is, amikor a berendezés kikap-
csolt állapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de 
nem kerül ténylegesen használatra. Ez az egész munkaidőre 
vonatkozó rezgési terhelést lényegesen csökkentheti.
Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelőnek a 
rezgések hatása elleni védelmére, például: Az elektromos ké-
ziszerszám és a betétszerszámok karbantartása, a kezek me-
legen tartása, a munkamenetek megszervezése.

Összeszerelés

A körfűrészlap behelyezése/kicserélése
Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely 
munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a 
dugaszolóaljzatból.
A fűrészlap felszereléséhez viseljen védőkesztyűt. A 
fűrészlap megérintése sérülésveszéllyel jár.
Csak olyan fűrészlapokat használjon, amelyek megfe-
lelnek a Kezelési Utasításban megadott műszaki köve-
telményeknek.
Helyettesítő szerszámként semmiképpen se használ-
jon csiszolótárcsákat.

A fűrészlap kiválasztása
A javasolt fűrészlapok áttekintése ezen útmutató végén talál-
ható.

A fűrészlep leszerelése (lásd az „A” ábrát)
A szerszám kicseréléséhez az elektromos kéziszerszámot a 
legcélszerűbb a motorház homlokoldalára fektetni.
– Nyomja be és tartsa benyomva a 3 tengely reteszelőgom-

bot.
A 3 tengely reteszelőgombot csak teljesen nyugalmi ál-
lapotban lévő fűrésztengely esetén szabad megnyom-
ni! Ellenkező esetben az elektromos kéziszerszám meg-
rongálódhat.

– Csavarja ki a 17 imbuszkulccsal az  forgásirányban a 18 
befogó csavart.

– Forgassa vissza és tartsa fogva a 10 elforgatható védőbur-
kolatot.

– Vegye le a 19 befogó karimát és a 20 fűrészlapot a 22 fű-
résztengelyről.

A fűrészlap felszerelése (lásd az „A” ábrát)
A szerszám kicseréléséhez az elektromos kéziszerszámot a 
legcélszerűbb a motorház homlokoldalára fektetni.
– Tisztítsa meg a 20 fűrészlapot és valamennyi felszerelésre 

kerülő alkatrészt.
– Forgassa vissza és tartsa fogva a 10 elforgatható védőbur-

kolatot.
– Tegye fel a 20 fűrészlapot a 21 szorító karimára. A fogak 

vágási irányának (a fűrészlapon található nyíl által jelzett 
irány) és a 14 védőburkolaton található, a forgásirányt jel-
ző nyíl irányának azonosnak kell lennie.

– Tegye fel a 19 befogó karimát és csavarja be a  forgási-
rányban a 18 befogócsavart. Ügyeljen a 21 szorító karima 
és a 19 befogó karima helyes beépítési helyzetére.

– Nyomja be és tartsa benyomva a 3 tengely reteszelőgom-
bot.

– Húzza meg szorosra a 17 imbuszkulccsal a  forgásirány-
ban a 18 befogó csavart. A meghúzási nyomaték előírt ér-
téke 6–9 Nm, ez kézi erővel végzett meghúzásnak plusz 
további ¼ fordulatnak felel meg.

A pótfogantyú felszerelése (lásd a „B” ábrát)
Rögzítse a 24 pótfogantyú tartót a 25 rögzítőcsavarral a 14 
védőbúrához.

Csavarozza rá szorosan a 23  pótfogantyút a 24  pótfogantyú 
tartóra.

Por- és forgácselszívás
Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely 
munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a 
dugaszolóaljzatból.
Az ólomtartalmú festékrétegek, egyes fafajták, ásványok 
és fémek pora egészségkárosító hatású lehet. A poroknak 
a kezelő vagy a közelben tartózkodó személyek által törté-
nő megérintése vagy belégzése allergikus reakciókhoz 
és/vagy a légutak megbetegedését vonhatja maga után.
Egyes faporok, például tölgy- és bükkfaporok rákkeltő ha-
tásúak, főleg ha a faanyag kezeléséhez más anyagok is van-
nak bennük (kromát, favédő vegyszerek). A készülékkel 
azbesztet tartalmazó anyagokat csak szakembereknek 
szabad megmunkálniuk.
– A lehetőségek szerint használjon az anyagnak megfelelő 

porelszívást.
– Gondoskodjon a munkahely jó szellőztetéséről.
– Ehhez a munkához célszerű egy P2 szűrőosztályú por-

védő álarcot használni.
A feldolgozásra kerülő anyagokkal kapcsolatban tartsa be 
az adott országban érvényes előírásokat.

Gondoskodjon arról, hogy a munkahelyén ne gyűlhes-
sen össze por. A porok könnyen meggyulladhatnak.

Az elszívó adapter felszerelése (lásd a „C” ábrát)
Dugja fel a 26 elszívó-adaptert a 13 forgácskivetőre, amíg az 
be nem pattan a helyére. Kiegészítőleg biztosítsa a 26 elszívó 
adapert még a 27 csavarral is.
A 26 elszívó-adapterre fel lehet szerelni egy 35 mm átmérőjű 
elszívó tömlőt.

Az elszívó-adaptert az arra csatlakoztatott külső porel-
szívás nélkül nem szabad felszerelni. Ellenkező esetben 
az elszívó csatorna eldugulhat.

Az elszívó-adapterhez nem szabad porzsákot csatla-
koztatni. Ellenkező esetben az elszívó rendszer eldugul-
hat.

Az optimális elszívás biztosítására a 26 elszívó-adaptert rend-
szeresen meg kell tisztítani.

Külső porelszívás
Csatlakoztassa a  elszívó tömlőt egy porszívóhoz (külön tarto-
zék). A különböző porszívókhoz való csatlakozók áttekintése 
ezen Útmutató végén található.

Az elektromos kéziszerszámot közvetlenül hozzá lehet csatla-
koztatni egy távindító szerkezettel ellátott univerzális Bosch 
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porszívóhoz. Ez az elektromos kéziszerszám bekapcsolásakor 
automatikusan elindul.

A porszívónak alkalmasnak kell lennie a megmunkálásra kerü-
lő anyagból keletkező por elszívására.

Az egészségre különösen ártalmas, rákkeltő hatású vagy szá-
raz porok elszívásához egy speciálisan erre a célra gyártott 
porszívót kell használni.

Üzemeltetés
Üzemmódok

Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely 
munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a 
dugaszolóaljzatból.

A vágási mélység beállítása (lásd a „D” ábrát)
A vágási mélységet a munkadarab vastagságának meg-
felelően kell megválasztani. A fűrészlapból a munkada-
rab alatt kevesebb mind egy teljes fogmagasságnyinak kell 
kilátszania.

Oldja ki a 28 szorító kart. Kisebb vágási mélységekhez húzza 
el a fűrészt a 11 alaplaptól, nagyobb vágási mélységekhez 
nyomja el a fűrészt a 11 alaplap felé. Állítsa be a vágási mély-
ségi skálán a kívánt méretet. Húzza meg ismét szorosra a 28 
szorító kart.

Ha a 28 szorító kar kioldása után a vágási mélységet nem sike-
rül teljesen beállítani, húzza el a 28 szorítókart a fűrésztől és 
hajtsa le. Engedje ismét el a 28 szorító kart. Ismételje meg ezt 
az eljárást, amíg el nem éri a kívánt vágási mélységet.

Ha a 28 szorító kar meghúzása után a vágási mélységet nem 
sikerül teljesen rögzíteni, húzza el a 28 szorítókart a fűrésztől 
és hajtsa le. Engedje ismét el a 28 szorító kart. Ismételje meg 
ezt az eljárást, amíg nem sikerül rögzíteni a kívánt vágási mély-
séget.

A sarkalószög beállítása
Oldja ki az 5 szárnyascsavart. Forgassa el oldalra a fűrészt. 
Állítsa be a 4 vágási mélységi skálán a kívánt méretet. Húzza 
meg ismét szorosra az 5 szárnyascsavart.

Megjegyzés: Sarokvágás esetén a vágási mélység kisebb, 
mint a 29 vágási mélység skálán kijelzett érték.

Vágási jelek

A 0° 8 vágási jel a fűrészlapnak a derékszögű vágások esetén 
elfoglalt helyzetét helyzetét jelzi. A 45° 7 vágási jel a fűrész-
lapnak a 45°-os vágások esetén elfoglalt helyzetét jelzi.

Pontos méretrevágáshoz az ábrán látható módon helyezze fel 
a körfűrészt a munkadarabra. Hajtson végre legalább egy pró-
bavágást.

Üzembe helyezés
Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás 
feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kézi-
szerszám típustábláján található adatokkal. A 230 V-os 
berendezéseket 220 V hálózati feszültségről is szabad 
üzemeltetni.

Be- és kikapcsolás
(3 601 FA9 00.)
Az elektromos kéziszerszám üzembe helyezéséhez nyomja 
meg először a 2 bekapcsolás reteszelést, majd ezután nyom-
ja be és tartsa benyomva az 1 be-/kikapcsolót.

Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához engedje el az 1 
be-/kikapcsolót.

Megjegyzés: Az 1 be-/kikapcsolót biztonsági meggondolá-
sokból nem lehet tartós üzemhez bekapcsolt állapotban rete-
szelni, hanem az üzemeltetés közben végig benyomva kell tar-
tani.

Be- és kikapcsolás
(3 601 FA9 0K./3 601 FA9 0L.)
Az elektromos kéziszerszám üzembe helyezéséhez nyomja 
be és tartsa benyomva az 1 be-/kikapcsolót.

Az benyomott 1 be-/kikapcsoló reteszeléséhez nyomja be a 
2 rögzítőgombot.

Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához engedje el az 1 
be-/kikapcsolót, illetve, ha az a 2 reteszelőgombbal reteszel-
ve van, nyomja be rövid időre az 1 be-/kikapcsolót, majd en-
gedje el azt.

Az energia megtakarítására az elektromos kéziszerszémot 
csak akkor kapcsolja be, ha használja.

Munkavégzési tanácsok
Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely 
munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a 
dugaszolóaljzatból.

Óvja meg a fűrészlapokat a lökésektől és ütésektől.

Egyenletes, nem túl erős nyomással tolja az elektromos kézi-
szerszámot a vágási irányba. A túl erős előtolás lényegesen 
csökkenti a betétszerszámok élettartamát és az elektromos 
kéziszerszám megrongálódásához vezethet.

A fűrészelési teljesítmény és a vágás minősége lényeges mér-
tékben függ a fűrészlap állapotától és a fogak alakjától. Ezért 
csak éles és a megmunkálásra kerülő anyag tulajdonságainak 
megfelelő fűrészlapokat használjon.

Fa fűrészelése
A fűrészlapot a fafajtának, a fa minőségének és annak megfe-
lelően kell kiválasztani, hogy hosszirányú, vagy harántvágá-
sokra van szükség.

Fenyőfa hosszirányú fűrészelése esetén hosszú, spirális alakú 
forgács keletkezik.

A bükk- és tölgyfaporok különösen ártalmasak az egészségre, 
ezért csak porelszívással dolgozzon.

0 45 0 45 
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Fűrészelés a párhuzamos ütköző használatával 
(lásd az „E” ábrát)
A 9 párhuzamos ütköző a munkadarab széle mentén tesz lehe-
tővé precíz vágásokat; ezen kívül ezzel azonos méretű sávokat 
is ki lehet vágni.

Lazítsa ki a 6 szárnyascsavart és tolja át a 9 párhuzamos ütkö-
ző skáláját a 11 alaplap megvezetésén. Állítsa be a skálán a kí-
vánt vágási szélességet a megfelelő 8, illetve 7 vágási jelnél, 
lásd az alábbi fejezetet: „Vágási jelek”. Húzza meg ismét szo-
rosra a 6 szárnyascsavart.

Fűrészelés a segédütköző alkalmazásával 
(lásd az „F” ábrát)
Nagyobb munkadarabok megmunkálásához vagy egyenes 
élek fűrészeléséhez egy falapot vagy lécet is lehet e munkada-
rabra rögzíteni és a körfűrészt az alaplappal a segédütköző 
mentén lehet végigvezetni.

Karbantartás és szerviz

Karbantartás és tisztítás
Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely 
munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a 
dugaszolóaljzatból.

Tartsa mindig tisztán az elektromos kéziszerszámot és 
annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan dol-
gozhasson.

A fűrészlap védőburkolatának szabadon kell mozognia és au-
tomatikusan kell záródnia. Ezért az elforgatható védőburkolat 
körülötti területet mindig tisztán kell tartani. A port és a forgá-
csokat préslevegővel vagy ecsettel el kell távolítani.

A bevonatlan fűrészlapok egy vékony réteg savmentes olajjal 
meg lehet védeni a korrózió ellen. A fűrészlap használata előtt 
ismét távolítsa el az olajat, mert a fa ellenkező esetben foltos 
lesz.

A fűrészlapon maradt gyanta- vagy ragasztóanyagmaradékok 
rosszabb vágási minőséghez vezetnek. Ezért a fűrészlapokat 
a használat után azonnal tisztítsa meg.

Ha a csatlakozó vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével 
csak a magát a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos kézi-
szerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni, nehogy 
a biztonságra veszélyes szituáció lépjen fel.

Vevőszolgálat és használati tanácsadás
A Vevőszolgálat választ ad a termékének javításával és kar-
bantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kér-
déseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott áb-
rák és egyéb információk a címen találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termé-
keinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.

Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretne rendelni, 
okvetlenül adja meg a termék típustábláján található 10-jegyű 
cikkszámot.

Magyarország
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készüléké-
nek javítását.
Tel.: (061) 431-3835
Fax: (061) 431-3888

Hulladékkezelés
Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat és a csoma-
golást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell 
újrafelhasználásra előkészíteni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási sze-
métbe!

Csak az EU-tagországok számára:
A használt villamos és elektronikus berende-
zésekre vonatkozó 2012/19/EU sz. Európai 
Irányelvnek és ennek a megfelelő országok 
jogharmonizációjának megfelelően a már 
használhatatlan elektromos kéziszerszá-
mokat külön össze kell gyűjteni és a kör-
nyezetvédelmi szempontból megfelelő újra 
felhasználásra le kell adni.

A változtatások joga fenntartva.
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