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Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
u Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres ar-

bejde på el‑værktøjet.
u El‑værktøj og el‑værktøjets ventilationsåbninger skal

altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert ar-
bejde.

Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal
dette arbejde udføres af Bosch eller på et autoriseret servi-
ceværksted for Bosch el‑værktøj for at undgå farer.
Rengør savklingeholderen med regelmæssige mellemrum.
Tag savklingen ud af el‑værktøjet og bank el‑værktøjet let på
en lige flade.
En kraftig tilsmudsning af el-værktøjet kan føre til funktions-
fejl. Sav derfor ikke meget støvdannende materialer nedefra
eller over hovedhøjde.
u Brug så vidt muligt altid et udsugningsanlæg ved ek-

streme anvendelsesforhold. Blæs ventilationsåbnin-
gerne igennem med hyppige mellemrum, og forkobl
en fejlstrømsafbryder (PRCD). Ved bearbejdning af me-
tal kan ledende støv aflejre sig inde i elværktøjet. Elværk-
tøjets beskyttelsesisolering kan forringes.

Hvis støvudgangen tilstoppes, skal du slukke el-værktøjet,
tage støvudsugningen af og fjerne støv og spåner.
Smør af og til føringsrullen (9) med en dråbe olie.
Kontrollér føringsrullen (9) regelmæssigt. Er den slidt, skal
den udskiftes på et autoriseret Bosch-kundeværksted.

Kundeservice og anvendelsesrådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du også
på: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesrådgivningsteamet hjælper dig gerne,
hvis du har spørgsmål til produkter og tilbehørsdele.
Produktets 10‑cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center 
Telegrafvej 3 
2750 Ballerup 
På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre. 
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755 
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bortskaffelse
El‑værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljø-
venlig måde.

Smid ikke el-værktøj ud sammen med det al-
mindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU‑lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr skal kasseret elektrisk udstyr ind-
samles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Svensk

Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg

VARNING Läs alla säkerhetsvarningar,
instruktioner och specifikationer

som tillhandahålls med detta elverktyg.  Fel som uppstår
till följd av att instruktionerna nedan inte följts kan orsaka
elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Begreppet Elverktyg hänför sig till nätdrivna elverktyg (med
nätsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdlösa).

Arbetsplatssäkerhet
u Håll ditt arbetsområde rent och väl upplyst. Ostädade

och mörka areor ökar olycksrisken.
u Använd inte elverktyget i explosionsfarliga

omgivningar när det t.ex. finns brännbara vätskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan
antända dammet eller gaserna.

u Håll under arbetet med elverktyget barn och
obehöriga personer på betryggande avstånd.  Om du
störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen
över elverktyget.

Elektrisk säkerhet
u Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget. 

Stickproppen får absolut inte förändras.  Använd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg.  Oförändrade stickproppar och passande
vägguttag reducerar risken för elstöt.

u Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör,
värmeelement, spisar och kylskåp.  Det finns en större
risk för elstöt om din kropp är jordad.

u Skydda elverktyg mot regn och väta.  Tränger vatten in
i ett elverktyg ökar risken för elstöt.

u Missbruka inte nätsladden.  Använd inte nätsladden
för att bära eller hänga upp elverktyget och inte heller
för att dra stickproppen ur vägguttaget.  Skadade eller
tilltrasslade ledningar ökar risken för elstöt.

u När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd
endast förlängningssladdar som är avsedda för
utomhusbruk.  Om en lämplig förlängningssladd för
utomhusbruk används minskar risken för elstöt.
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u Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att
undvika att elverktyget används i fuktig miljö. 
Felströmsskyddet minskar risken för elstöt.

Personsäkerhet
u Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd

elverktyget med förnuft.  Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller om du är påverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Under användning av elverktyg
kan även en kort ouppmärksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.

u Använd personlig skyddsutrustning.  Använd alltid
skyddsglasögon.Användning av personlig
skyddsutrustning, som t. ex. dammfiltermask, halkfria
säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd, som är
anpassade för användningsområdet, reducerar risken för
kroppsskada.

u Undvik oavsiktlig igångsättning.  Kontrollera att
elverktyget är frånkopplat innan du ansluter
stickproppen till vägguttaget och/eller ansluter/tar
bort batteriet, tar upp eller bär elverktyget.  Om du bär
elverktyget med fingret på strömställaren eller ansluter
påkopplat elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå.

u Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget.  Ett verktyg eller en nyckel
i en roterande komponent kan medföra kroppsskada.

u Undvik onormala kroppsställningar.  Se till att du alltid
står stadigt och håller balansen.  I detta fall kan du
lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.

u Bär lämpliga arbetskläder.  Bär inte löst hängande
kläder eller smycken.  Håll håret och kläderna borta
från rörliga delar. Löst hängande kläder, långt hår och
smycken kan dras in av roterande delar.

u När elverktyg används med dammsugnings- och
‑uppsamlingsutrustning, se till att dessa är rätt
monterade och används på korrekt sätt.  Användning
av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.

u Låt inte vanan att ofta använda verktygen göra att du
blir slarvig och ignorerar verktygets
säkerhetsprinciper. En vårdslös åtgärd kan leda till
allvarlig personskada inom bråkdelen av en sekund.

Korrekt användning och hantering av elverktyg
u Överbelasta inte elverktyget.  Använd rätt elverktyg

för det jobb du tänker göra.  Med ett lämpligt elverktyg
kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet
effektområde.

u Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre
användas.  Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur
är farligt och måste repareras.

u Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort
batteriet, om det kan tas ut ur elverktyget, innan
inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller
elverktyget lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

u Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt
elverktyget inte användas av personer som inte är

förtrogna med dess användning eller inte läst denna
anvisning.  Elverktygen är farliga om de används av
oerfarna personer.

u Underhåll elverktyg och tillbehör omsorgsfullt. 
Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt
och inte kärvar, att komponenter inte brustit eller
skadats och kontrollera orsaker som kan leda till att
elverktygets funktioner påverkas menligt.  Låt
skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk.
Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.

u Håll skärverktygen skarpa och rena.  Omsorgsfullt
skötta skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i
kläm och går lättare att styra.

u Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till
arbetsvillkoren och arbetsmomenten.  Om elverktyget
används på ett sätt som det inte är avsett för kan farliga
situationer uppstå.

u Håll handtag och greppytor torra, rena och fria från
olja och fett.  Hala handtag och greppytor ger ingen säker
hantering och kontroll över verktyget i oväntade
situationer.

Service
u Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera

elverktyget och endast med originalreservdelar. Detta
garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsanvisningar för sticksågar
u Håll elverktyget i de isolerade gripytorna när du utför

ett arbete där skärtillbehören kan komma i kontakt
med dolda kablar eller den egna elförsörjningskabeln.
Vid kontakt med en strömförande ledning kan oskyddade
metalldelar på verktyget som är strömförande ge
användaren en elektrisk stöt.

u Använd klämmor eller någon annan praktisk metod för
att säkra och stötta arbetsstycket mot en stabil
plattform. Om du håller arbetsstycket i handen eller mot
din kropp är det ostadigt och du kan förlora kontrollen.

u Se till att hålla händerna utanför sågområdet. För inte
in handen under arbetsstycket. Kontakt med sågbladet
medför risk för personskada.

u Elverktyget ska vara i påslaget när det förs mot
arbetsstycket. Risk för bakslag uppstår om
insatsverktyget fastnar i arbetsstycket.

u Se till att fotplattan ligger an säkert under sågningen.
Ett snedställd sågblad kan brytas eller orsaka bakslag.

u Slå från elverktyget när arbetsmomentet är avslutat
och dra sågbladet ur sågsnittet först när sågbladet har
stannat. Därigenom undviks bakslag och elverktyget kan
säkert läggas åt sidan.

u Vänta tills elverktyget stannat helt innan du lägger
bort det. Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att
du kan förlora kontrollen över elverktyget.

u Använd endast oskadade, felfria sågblad. Deformerade
eller oskarpa sågblad kan brytas, negativt påverka snittet
eller orsaka bakslag.
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u Sågbladet får inte bromsas efter frånkopplingen
genom tryck från sidan. Sågbladet kan skadas, brytas
eller orsaka bakslag.

u Använd lämpliga detektorer för att lokalisera dolda
försörjningsledningar eller konsultera det lokala
eldistributionsbolaget. Kontakt med elledningar kan
orsaka brand och elstöt. En skadad gasledning kan leda
till explosion. Inträngning i en vattenledning kan orsaka
materiell skada eller elstöt.

Produkt- och prestandabeskrivning
Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstår till följd av att
säkerhetsinstruktionerna och anvisningarna
inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller
allvarliga personskador.

Beakta bilden i den främre delen av bruksanvisningen.

Ändamålsenlig användning
Sticksågen är avsedd för att på fast underlag såga genom
och göra urtag i trä, plast, metall, keramikplattor och gummi.
Den är lämplig för raka och böjda snitt med en geringsvinkel
upp till 45°. Beakta rekommendationen av sågblad.

Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av
elverktyget på grafiksida.

(1) Arretering av på-/av-strömbrytaren (GST 90 BE)

(2) På-/av-strömbrytare
(3) Inställningshjul förval antal slag
(4) Sexkantnyckel
(5) Fotplatta
(6) På-/av-strömbrytare spånblåsanordning
(7) Inställningsspak pendling
(8) SDS-spak sågbladsupplåsning
(9) Styrrulle

(10) SågbladA)

(11) Beröringsskydd
(12) Handtag (isolerad greppyta)
(13) Sågbladsupptagning
(14) SpjälkningsskyddA)

(15) Skyddskåpa för dammutsug
(16) Bortsugningsstutsen
(17) UtsugsslangA)

(18) Skala för geringsvinkel
(19) Skruv fotplatta
(20) Styrning för parallellanslaget
(21) Parallellanslagets arreteringsskruvA)

(22) Parallellanslag med cirkelskärareA)

(23) Cirkelskärarens centreringsspetsA)

A) I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår
inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs
allt tillbehör som finns.

Tekniska data

Sticksåg GST 90 E GST 90 BE
Artikelnummer 3 601 E8G 0.. 3 601 E8F 0..
Styrning av antalet slag ● ●
Upptagen märkeffekt W 650 650
Antal slag vid tomgång n0 min-1 500–3100 500–3100
Slag mm 26 26
max. sågdjup
– i trä mm 90 90
– i aluminium mm 20 20
– i stål (olegerat) mm 10 10
Skärvinkel (vänster/höger) max. ° 45 45
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,3 2,6
Skyddsklass  / II  / II

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Buller-/vibrationsdata

GST 90 E GST 90 BE
Bullernivåvärde fastställt enligt EN 62841-2-11.
Den A-klassade bullernivån hos elverktyget ligger typiskt på:
Ljudtrycksnivå dB(A) 86 84
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GST 90 E GST 90 BE
Ljudeffektnivå dB(A) 97 95
Osäkerhet K dB 5 5
Bär hörselskydd!
Totala vibrationsvärden ah (vektorsumma för tre riktningar) och osäkerhet K beräknad enligt EN 62841-2-11:
Sågning av spånplatta med sågblad T 144 DF:
ah,B m/s2 8,5 4,5
K m/s2 1,5 1,5
Sågning av metallplåt med sågblad T 118 A:
ah,M m/s2 8,5 6,5
K m/s2 1,5 1,5

Den vibrationsnivå och det bullervärde som anges i dessa
anvisningar har uppmätts enligt en mätmetod som
normerats och kan användas för att jämföra elverktyg med
varandra. Mätmetoden är även lämplig för preliminär
bedömning av vibrations- och bullernivån.
Den angivna vibrations- och bullernivån representerar den
huvudsakliga användningen av elverktyget. Om däremot
elverktyget används för andra ändamål, med andra
insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan vibrations-
och bullernivån avvika. Då kan vibrations- och bullernivån
under arbetsperioden öka betydligt under hela arbetstiden.
För en exakt bedömning av vibrations- och bullernivån bör
även de tider beaktas när elverktyget är avstängt eller är
igång, men inte används. Detta reducerar vibrations- och
bullerbelastningen för den totala arbetsperioden betydligt.
Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverktyget
och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation
av arbetsförloppen.

Montage
u Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs

på elverktyget.

Sätta in/byta sågblad
u Använd skyddshandskar vid montering eller byte av

insatsverktyget. Insatsverktyg är vassa och kan bli heta
vid längre användning.

Välja sågblad
En översikt över rekommenderade sågblad hittar du i slutet
av denna bruksanvisning. Använd endast sågblad med
enkamsskaft (T-skaft). Sågbladet ska inte vara längre än vad
som behövs för avsett snitt.
Använd helst smala sågblad för snäva kurvor.

Sätta in sågbladet (se bild A)
u Rengör sågbladsskaftet innan du sätter in det. Ett

smutsigt skaft kan inte fästas säkert.
Tryck SDS-spaken (8) framåt till anslag och håll den intryckt.
Skjut sågbladet (10), med tänderna i sågriktningen ända till
anslaget i sågbladsupptagningen (13).

Var vid insättningen av sågbladet uppmärksam på att
sågbladsryggen ligger i styrrullens (9) spår.
u Kontrollera att sågbladet sitter fast. Ett löst sågblad

kan falla ut och orsaka personskada.

Ta ut sågbladet (se bild B)
Tryck SDS-spaken (8) framåt till anslag och ta ut
sågbladet (10).

Spjälkningsskydd (se bild C)
Spjälkningsskyddet (14) (tillbehör) kan förhindra att det
bildas flisor i ytan vid sågning av trä. Spjälkningsskyddet kan
endast användas vid vissa typer av sågblad och endast vid
en sågningsvinkel på 0°. Fotplattan (5) får inte flyttas bakåt
för kantnära sågning vid sågning med spjälkningsskyddet.
Tryck in spjälkningsskyddet (14) underifrån in i fotplattan
(5).

Damm-/spånutsugning
Dammet från material som t. ex. blyhaltig målning, vissa
träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Beröring
eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reaktioner
och/eller andningsbesvär hos användaren eller personer
som uppehåller sig i närheten. 
Vissa damm från ek eller bok anses vara cancerogena,
speciellt då i förbindelse med tillsatsämnen för
träbehandling (kromat, träkonserveringsmedel). Endast
yrkesmän får bearbeta asbesthaltigt material.
– Använd om möjligt en för materialet lämplig

dammutsugning.
– Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
– Vi rekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.
Beakta de föreskrifter som i aktuellt land gäller för bearbetat
material.
u Undvik dammanhopning på arbetsplatsen. Damm kan

lätt självantändas.

Skyddskåpa (se bild D)
Montera skyddskåpan (15), innan du ansluter elverktyget till
en stoftsug.
Sätt skyddskåpan (15) på elverktyget så att hållaren hakar
fast i beröringsskyddet (11).
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Ta av skyddskåpan (15) för arbeten utan dammutsug och för
geringssågningar. Dra av skyddskåpan framåt från
beröringsskyddet (11).

Ansluta dammutsuget (se bild E–F)
Sätt utsugsstutsen (16) i urtaget på fotplattan (5).
Se till att kammen på utsugsstutsen hakar fast i motsvarande
urtag på elverktyget som på bild E.
Sätt en sugslang (17) på sugstutsen (16). Anslut sugslangen
(17) till en sug (tillbehör).
En översikt över anslutning till olika sugare finns i slutet av
denna bruksanvisning.
För en optimal bortsugning sätter du om möjligt på
spjälkningsskyddet (14).
Stäng av spånblåsanordningen när du har anslutit utsuget.
Sugen måste vara lämplig för det material som ska
bearbetas.
Använd en specialsug för att suga hälsovådligt och
cancerframkallande eller torrt damm.

Drift
Driftstyper
u Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs

på elverktyget.

Inställning av pendling
Pendlingen som kan ställas in fyra steg möjliggör en optimal
anpassning av såghastighet, sågeffekt och sågbild till det
material som skall bearbetas.
Med inställningsspaken (7) kan du ställa in pendlingen även
under driften.

Nivå 0 ingen pendling
Nivå I liten pendling
Nivå II medelstor pendling
Nivå III stor pendling

Det optimala pendlingssteget för respektive användning
fastställs med praktiska försök. I det sammanhanget gäller
följande rekommendationer:
– Välj pendlingssteget desto mindre eller stäng av

pendlingen helt ju finare och snyggare sågkanten skall bli.
– Stäng av pendlingen vid bearbetningen av tunna material

(t.ex. plåtar).
– Arbeta med liten pendling i hårda material (t.ex. stål).
– I mjuka material och vid sågning av trä i fiberriktning kan

du arbeta med maximal pendling.

Ställa in geringsvinkeln (se bild G)
Fotplattan (5) kan vridas upp till 45° till höger eller vänster
för geringssågning.
Skyddskåpan (15), utsugsstutsen (16) och
spjälkningsskyddet (14) kan inte användas vid
geringssågningar.
– Tryck utsugsstutsen (16) lätt neråt och dra ut den ur

fotplattan (5).

– Ta av skyddskåpan (15) och spjälkningsskyddet (14).
– Lossa skruven (19) med insexnyckeln (4) och skjut

fotplattan (5) lätt i riktning mot strömkabeln.
– För inställning av exakt geringsvinkel har fotplattan till

höger och vänster spärrlägen vid 0° och 45°. Sväng
fotplattan (5) till önskad position i enlighet med
skalan (18). Andra geringsvinklar kan ställas in med en
vinkelmätare.

– Skjut därefter fotplattan (5) till anslag i riktning mot
sågbladet (10).

– Dra åt skruven (19) igen.

Flytta fotplattan (se bild G)
För kantnära sågning kan fotplattan (5) flyttas bakåt.
Lossa skruven (19) och skjut fotplattan (5) till anslag i
riktning mot strömkabeln.
Dr åt skruven (19) igen.
Sågning med förskjuten fotplatta (5) kan bara göras med en
geringsvinkel på 0°. Dessutom får parallellanslaget med
cirkelskärare (22) (tillbehör) samt spjälkningsskydd (14)
inte användas.

Spånutblåsningsanordning
Med luftströmmen till spånblåsanordningen kan såglinjen
hållas fri från spån.

Starta spånblåsanordningen: För att arbeta
med stor spånnedtagning i trä, plast och dyl.
skjuts brytaren (6) i riktning mot sugstutsen.
Stänga av spånblåsanordningen: För arbeten i
metall och vid ansluten stoftbortsugning
skjuter du brytaren (6) i riktning mot
sågbladet.

Driftstart
u Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans

spänning överensstämmer med uppgifterna på
elverktygets typskylt. Elverktyg märkta med 230 V
kan även anslutas till 220 V.

In-/urkoppling (GST 90 E)
u Se till att du kan manövrera på-/av-strömbrytaren

utan att släppa handtaget.
För att koppla in elverktyget, skjut på-/av-strömbrytaren (2)
framåt så att ”I” visas på knappen.
För att koppla ur elverktyget, skjut på-/av-
strömbrytaren (2) bakåt så att ”0” visas på knappen.

In-/urkoppling (GST 90 BE)
u Se till att du kan manövrera på-/av-strömbrytaren

utan att släppa handtaget.
För att slå på elverktyget, tryck på på-/av-knappen (2).
För att arretera på-/av-knappen (2) håller du den intryckt
och skjuter arreteringen (1) åt höger eller vänster.
För urkoppling av elverktyget, släpp på-/av-knappen (2).
Vid arreterad på-/av-knapp (2) trycker du först på denna och
släpper den sedan.
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Styra slagfrekvensen (GST 90 BE)
Du kan reglera det startade elverktygets antal slag medan
det är igång, beroende på hur långt du trycker in på-/
avknappen (2).
Ett lätt tryck på på-/av-knappen (2) ger ett lågt antal slag.
Med tilltagande tryck ökar antalet slag.

Förval av slagfrekvens
Med inställningshjulet förval av antal slag (3) kan du förvälja
antalet slag och ändra det under driften.
Lämpligt slagtal beror på material och arbetsförhållande.
Prova fram den bästa inställningen genom praktiska försök.
En reducering av antalet slag rekommenderas när sågbladet
sätts mot arbetsstycket och vid sågning av plast och
aluminium.
Vid en längre tids arbete med ett lågt slagantal kan
elverktyget bli mycket varmt. Ta ut sågbladet och låt
verktyget gå med maximalt antal slag i cirka 3 minuter för att
svalna.

Arbetsanvisningar
u Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs

på elverktyget.
u Slå ifrån elverktyget om sågbladet blockeras.
u Använd ett stabilt underlag eller ett sågbord

(tillbehör) vid bearbetning av små eller tunna
arbetstycken.

Kontrollera före sågning i trä, spånskivor, byggmaterial mm
att alla främmande partiklar som t.ex. spikar, skruvar har
avlägsnats.

Doppsågning (se bild H)
u Inga mjuka material såsom trä, gipskartong eller

liknande får bearbetas med doppsågning!
Använd bara korta sågblad för doppsågning. Doppsågning är
endast möjlig med en geringsvinkel på 0°.
Sätt elverktyget med den främre kanten av fotplattan (5)
mot arbetsstycket utan att sågbladet (10) berör
arbetsstycket och sätt på det. Välj maximalt varvtal vid
elverktyg med varvtalsstyrning. Tryck elverktyget fast mot
arbetsstycket och låt sågbladet långsamt sjunka ner i
arbetsstycket.
Så snart fotplattan (5) ligger an med hela ytan mot
arbetsstycket sågar du vidare utmed den önskade såglinjen.

Parallellanslag med cirkelsåg (tillbehör)
För arbeten med parallellanslaget med cirkelsåg (22)
(tillbehör) får arbetsstyckets tjocklek maximalt vara 30 mm.
Parallellsågningar (se bild I): Lossa arreteringsskruven (21)
och skjut parallellanslagets skala genom styrningen (20) i
fotplattan. Ställ in den önskade sågningsbredden som
skalvärde mot den inre kanten av fotplattan. Skruva fast
arreteringsskruven (21).
Cirkelrunda sågningar (se bild J): Borra ett hål vid såglinjen
för den cirkel som skall sågas, som är tillräckligt stort för att
sticka ner sågbladet i. Bearbeta hålet med en fräs eller fil så
att sågbladet ligger an mot snittlinjen.

Sätt arreteringsskruven (21) på parallellanslagets andra
sida. Skjut parallellanslagets skala genom styrningen (20) i
fotplattan. Borra ett hål i arbetsstycket i mitten av urtaget.
Stick centreringsspetsen (23) genom parallellanslagets inre
öppning och in i det borrade hålet. Ställ in radien som
skalvärde mot den inre kanten av fotplattan. Skruva fast
arreteringsskruven (21).

Kyl-/smörjmedel
Vid sågning av metall bör du applicera kyl- resp. smörjmedel
på grund av materialets uppvärmning.

Underhåll och service
Underhåll och rengöring
u Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs

på elverktyget.
u Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena

för bra och säkert arbete.
Om nätsladden för bibehållande av verktygets säkerhet
måste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad
serviceverkstad för Bosch elverktyg.
Rengör sågbladsinfästningen regelbundet. Ta ur sågbladet
från elverktyget och knacka på elverktyget mot en jämn yta.
En kraftig nedsmutsning av elverktyget kan leda till
funktionsstörningar. Material som förorsakar stora mängder
stoft bör därför inte sågas underifrån eller över huvudhöjd.
u Vid extrema användningsförhållanden bör du om

möjligt alltid använda en bortsugningsanläggning.
Renblås ventilationsöppningarna ofta och förkoppla
en jordfelsbrytare (PRCD). Vid bearbetning av metall
kan damm samlas i elverktygets inre. Elverktygets
skyddsisolering kan försämras.

Om dammutloppet skulle bli igensatt stänger du av
elverktyget, ta av sugen och ta bort stoft och spån.
Smörj styrrullen (9) då och då med en droppe olja.
Kontrollera styrrullen (9) regelbundet. Om styrrullen är
sliten måste den bytas ut av en auktoriserad Bosch-
kundtjänst.

Kundtjänst och applikationsrådgivning
Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och
underhåll av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du också under:
www.bosch-pt.com
Boschs applikationsrådgivnings-team hjälper dig gärna med
frågor om våra produkter och tillbehören till dem.
Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det
10‑siffriga produktnumret som finns på produktens typskylt.
Svenska
Bosch Service Center 
Telegrafvej 3 
2750 Ballerup 
Danmark 
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige) 
Fax: (011) 187691

Bosch Power Tools 1 609 92A 4V4 | (23.04.2019)


