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âesky - 1

 1 Spínaã
 2 Stupnice hloubky fiezu
 3 Nastavovací ‰roub
 4 Rychloupínací páãka pro ochrann˘ kryt
 5 Upínací matice
 6 Distanãní podloÏky
 7 Diamantov˘ dûlící kotouã* 
 8 Uná‰ecí pfiíruba
 9 Brusné vfieteno

 10 Pojezdové kladky
 11 Pfiídavná rukojeÈ
 12 Zaji‰Èovací ‰roub pro drÏák pfiídavné 

rukojeti
 13 Tlaãítko aretace vfietene
 14 Ochrann˘ kryt s vodícími sanûmi
 15 Upínací páãka pro volbu hloubky fiezu
 16 Odsávací oblouk
 17 Odsávací hadice* 
 18 Vylamovací nástroj
 19 Klíã se dvûma ãepy pro upínací matici
* Vyobrazené nebo popsané pfiíslu‰enství zãásti 

nepatfií k objemu dodávky.

Bezpeãná práce se strojem je 
moÏná jen pokud si dÛkladnû 
proãtete návod k obsluze a 
bezpeãnostní pfiedpisy a pfiísnû 
dodrÏíte zde uvedené pokyny. 
Dodateãnû je tfieba se fiídit 

v‰eobecn˘mi bezpeãnostními pfiedpisy v 
pfiiloÏené broÏufie. Nechte se pfied prvním 
pouÏitím stroje prakticky pouãit.
■ Noste ochranné br˘le a chrániãe sluchu. Z 

dÛvodu bezpeãnosti noste i dal‰í ochranné 
vybavení jako ochranné rukavice, pevnou 
obuv, pfiilbu a zástûru.

■ Pfii práci drÏte stroj vÏdy pevnû obûma 
rukama a zajistûte si bezpeãn˘ postoj.

■ Pokud pfii práci dojde k po‰kození síÈového 
kabelu, nedot˘kejte se jej a okamÏitû 
vytáhnûte zástrãku ze zásuvky. Nikdy 
nepouÏívejte stroj s po‰kozen˘m kabelem.

■ Kabel veìte vÏdy od stroje dozadu.
■ Stroje, které se pouÏívají venku, pfiipojte pfies 

proudov˘ chrániã (FI) s vybavovacím 
proudem max. 30 mA. ProdluÏovací kabel 
pouÏívejte v provedení pro venkovní uÏití.

■ Nesmí se zpracovávat azbestov˘ materiál.
■ PouÏívejte pouze takové diamantové dûlící 

kotouãe, jejichÏ dovolené otáãky jsou 
alespoÀ tak vysoké jako otáãky stroje pfii 
chodu naprázdno.

■ Diamantové dûlící kotouãe pfied pouÏitím 
provûfite. Tyto musí b˘t bezvadnû 
namontovány a musí se volnû otáãet. 
Proveìte zku‰ební bûh alespoÀ 30 sekund 
bez zatíÏení. NepouÏívejte po‰kozené, 
nekruhové nebo vibrující diamantové dûlící 
kotouãe.

■ Dbejte rozmûrÛ diamantov˘ch dûlících 
kotouãÛ. PrÛmûr otvoru musí lícovat k 
uná‰ecí pfiírubû 8. NepouÏívejte Ïádné 
redukce nebo adaptéry.

■ Diamantové dûlící kotouãe chraÀte pfied 
údery, nárazy a tukem.

■ Zajistûte obrobek. Obrobek, kter˘ je pevnû 
upnut˘ upínacími pfiípravky nebo svûrákem, 
je drÏen bezpeãnûji neÏ Va‰í rukou.

■ Stroj veìte proti obrobku pouze v zapnutém 
stavu.

■ Dejte ruce pryã od rotujícího diamantového 
dûlícího kotouãe.

■ Stroj smí b˘t pouÏit pouze k opracování 
kamene pfii brou‰ení za sucha.

Charakteristické údaje

DráÏkovací frézka do 
zdiva GNF 65 A
Objednací ãíslo 0 601 368 7..
Jmenovit˘ pfiíkon [W] 2 400
V˘stupní v˘kon [W] 1 670
Otáãky naprázdno [min-1] 5 000
Ø diamantového 
dûlícího kotouãe, max. [mm] 230
Upínací otvor kotouãe [mm] 22,2
Hloubka dráÏky [mm] 20 – 65
·ífika dráÏky [mm] 8 – 40
Hmotnost (bez 
pfiíslu‰enství), ca. [kg] 8,4
Tfiída ochrany  / II
Dbejte prosím na objednací ãíslo Va‰eho stroje. 
Obchodní oznaãení jednotliv˘ch strojÛ se mÛÏe mûnit.

âásti stroje

Pro Va‰i bezpeãnost
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âesky - 2

■ Pozor u záfiezÛ napfi. v nosn˘ch stûnách: viz 
poznámky ke statice.

■ PouÏijte vhodné detekãní pfiístroje na 
vyhledání skryt˘ch rozvodn˘ch vedení 
nebo kontaktujte místní dodavatelskou 
spoleãnost.
Kontakt s elektrick˘m vedením mÛÏe vést k 
poÏáru a elektrickému úderu. Po‰kození 
vedení plynu mÛÏe vést k explozi. Proniknutí 
do vodovodního potrubí zpÛsobuje vûcné 
‰kody nebo mÛÏe zpÛsobit úder elektrick˘m 
proudem.

■ Pokud nasazen˘ nástroj mÛÏe zasáhnout 
skryté vedení nebo vlastní síÈov˘ kabel, 
berte stroj pouze za izolovanou rukojeÈ.
Kontakt s elektrick˘m vedením mÛÏe 
zpÛsobit napûtí na kovov˘ch dílech stroje a 
vést k úderu elektrick˘m proudem.

■ Pozor! Jiskry mohou proniknout i ke skryt˘m 
hofilav˘m materiálÛm.

■ Zablokování dûlícího kotouãe vede k 
zpûtnému rázu stroje. V tomto pfiípadû stroj 
okamÏitû vypnûte.

■ Dbejte pokynÛ v˘robce k montáÏi a pouÏití 
diamantov˘ch dûlících kotouãÛ.

■ Pozor! Diamantové dûlící kotouãe po vypnutí 
stroje je‰tû dobíhají. Nevystavujte 
diamantov˘ dûlící kotouã postrannímu tlaku.

■ Stroj provozujte pouze s odsáváním prachu. 
DoplÀkovû noste ochrannou masku proti 
prachu. Vysavaã musí b˘t schválen k 
odsávání kamenného prachu. Odsávací 
oblouk 16 nastrãte do odsávacího hrdla a 
pfiipojte odsávací hadici (pfiíslu‰enství).

■ Pozor! Diamantové dûlící kotouãe se pfii práci 
velmi zahfiívají; nedot˘kejte se jich dokud 
nezchladnou.

■ Dobíhající stroj neodkládejte na pojezdové 
kladky 10, ale odloÏte jej na bok tak, aby se 
dûlící kotouãe mohly volnû otáãet a 
nesmûfiovaly k tûlu.

■ Stroj pfied odloÏením vÏdy vypnûte a poãkejte 
aÏ je stroj ve stavu klidu.

■ Nikdy nedovolte dûtem pouÏívat tento stroj.
■ Firma Bosch mÛÏe zaruãit bezvadnou funkci 

stroje pouze tehdy, pokud bude k tomuto 
stroji pouÏito urãené originální pfiíslu‰enství.

Záfiezy v nosn˘ch stûnách budov podléhají 
normû DIN 1053 díl 1 nebo specifick˘m 
ustanovením dané zemû.
Tyto pfiedpisy je nezbytné dodrÏet. Pfied 
zaãátkem práce je tfieba se poradit u 
zodpovûdného statika, architekta nebo 
pfiíslu‰ného vedoucího stavby.
Pfiípustná hloubka záfiezu je závislá na délce 
záfiezu, tlou‰Èce stûny a na pouÏitém stavebním 
materiálu.

Stroj je urãen, na pevné podloÏce za pomocí 
vodících saní, k dûlení nebo k zafiezávání 
pfieváÏnû do minerálních materiálÛ jako napfi. 
armovan˘ beton, zdivo a obklady bez pouÏití 
vody.

Ochrann˘ kryt lze vÛãi stroji omezenû pfiestavit.
Uvolnûte rychloupínací páãku pro ochrann˘ 
kryt 4 a ochrann˘ kryt nastavte podle 
pracovních podmínek. Pfiitom nepfiestavujte 
nastavovací ‰roub 3.
Pomocí upínací páãky pro ochrann˘ kryt 4 
ochrann˘ kryt opût zajistûte.

Pfiídavnou rukojeÈ za‰roubujte v závislosti na 
druhu práce vpravo nebo vlevo na drÏák 
rukojeti.
DrÏák rukojeti lze po uvolnûní zaji‰Èovacího 
‰roubu 12 pfiizpÛsobit pfiíslu‰né pracovní poloze 
v krocích po 30°.
Pfii utaÏení zaji‰Èovacího ‰roubu drÏáku 
pfiídavné rukojeti 12 dbejte na to, aby ãtyfii 
fixaãní kolíky na drÏáku rukojeti sedûly v 
otvorech ochranného krytu.

Poznámky ke statice

PouÏití

Nastavení ochranného krytu

Pfiídavná rukojeÈ
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■ Pfied kaÏdou prací na stroji vytáhnûte 
síÈovou zástrãku.

■ Noste ochranné rukavice.
■ PouÏívejte pro dan˘ materiál vhodné 

diamantové dûlící kotouãe a to pouze 
takové, jejichÏ dovolen˘ poãet otáãek je 
nejménû tak vysok˘ jako jsou otáãky 
stroje naprázdno.

Stroj poloÏte na bok tak, aby stupnice hloubky 
fiezu 2 byla viditelná.
Uvolnûte upínací páãku pro volbu hloubky 
fiezu 15 a pfiedvolte nejmen‰í hloubku fiezu.

Odstranûní upínacích pfiípravkÛ
Pomocí tlaãítka aretace vfietene 13 zajistûte 
brusné vfieteno (jen tehdy, je-li brusné vfieteno v 
klidu!).
Upínací matici 5 uvolnûte pomocí klíãe se 
dvûma ãepy 19 a od‰roubujte. Odejmûte 
distanãní podloÏky 6 a upínací pfiírubu a 
oãistûte upínací díly.

Urãení ‰ífiky dráÏky
·ífika dráÏky je dána poãtem distanãních 
podloÏek mezi obûma diamantov˘mi dûlícími 
kotouãi 7 a fieznou ‰ífikou diamantov˘ch dûlících 
kotouãÛ.
·ífika dráÏky se vypoãte následovnû:
·ífika dráÏky = tlou‰Èka distanãních podloÏek + 
‰ífika diamantov˘ch dûlících kotouãÛ (4 mm).
Dovolená ‰ífika dráÏky je patrná v odstavci 
„Charakteristické údaje“.
Stroj smí pracovat pouze se dvûma nebo jedním 
diamantov˘m dûlícím kotouãem.

MontáÏ upínacích pfiípravkÛ
Uná‰ecí pfiírubu 8 nasaìte na brusné vfieteno 9. 
Uná‰ecí pfiíruba 8 musí sv˘m una‰eãem 
správnû dosedat na brusné vfieteno.
Diamantov˘ dûlící kotouã 7 a distanãní 
podloÏky 6 nasaìte na uná‰ecí pfiírubu 8.
Nezávisle na poÏadované ‰ífice dráÏky musí b˘t 
vÏdy namontovány v‰echny dodávané distanãní 
podloÏky 6.
Mezi dvûma diamantov˘mi dûlícími kotouãi 7 
musí b˘t namontována alespoÀ jedna distanãní 
podloÏka 6.

Pfii upínání diamantov˘ch dûlících kotouãÛ 
dbejte na to, aby ‰ipky smûru otáãení na 
diamantov˘ch dûlích kotouãích souhlasily se 
‰ipkami smûru otáãení na tûlese stroje.
Pomocí tlaãítka aretace vfietene 13 zajistûte 
brusné vfieteno (jen tehdy, je-li brusné vfieteno v 
klidu!).
Na‰roubujte upínací matici 5 utáhnûte pomocí 
klíãe se dvûma ãepy 19.

☞ Pfii práci se dvûma diamantov˘mi dûlícími 
kotouãi tyto vymûÀujte vÏdy po párech.

☞ Namontované diamantové dûlící kotouãe 
vyãnívají z ochranného krytu i pfii 
nejmen‰í zvolené hloubce fiezu, proto 
stroj neodkládejte na pojezdové 
kladky 10, ale odloÏte jej na bok.

■ Pfied kaÏdou prací na stroji vytáhnûte 
síÈovou zástrãku.

Uvolnûte upínací páãku pro volbu hloubky 
fiezu 15 a nastavte poÏadovanou hloubku fiezu 
podle stupnice hloubky fiezu 2.
Upínací páãku pro volbu hloubky fiezu 15 opût 
utáhnûte.

■ Prach, kter˘ vzniká pfii práci, mÛÏe b˘t 
zdraví ‰kodliv˘, hofilav˘ nebo v˘bu‰n˘. 
Jsou Ïádoucí vhodná ochranná opatfiení.
Napfiíklad: Nûkter˘ prach je karcinogenní. 
PouÏívejte vhodné odsávání prachu ãi 
tfiísek a noste ochrannou masku proti 
prachu.

■ Vysavaã musí b˘t schválen k odsávání 
kamenného prachu.

Odsávací oblouk 16 nastrãte do odsávacího 
hrdla a pfiipojte odsávací hadici (pfiíslu‰enství).
Pfii poru‰e systému odsávání prachu 
pfieru‰te pracovní postup, stroj vypnûte a 
odstraÀte poruchu v odsávání prachu.
Stroj lze pfiipojit pfiímo do zásuvky 
víceúãelovébo vysavaãe Bosch s dálkov˘m 
spínáním. Tento se pfii zapnutí stroje 
automaticky zapne.
Vysavaã musí b˘t vhodn˘ pro dan˘ 
opracovávan˘ materiál.
Pfii odsávání obzvlá‰È zdraví ohroÏujícího, 
karcinogenního, suchého prachu pouÏijte 
speciální vysavaã.

V˘mûna nástroje

Pfiedvolba fiezné hloubky

Odsávání prachu
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Dbejte na správné síÈové napûtí: Napûtí 
zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém 
‰títku stroje. Stroje oznaãené 230 V mohou 
pracovat i pfii 220 V.

☞ Dfiíve neÏ stroj zapnete, postavte jej na 
obû zadní pojezdové kladky 10 tak, aby 
se diamantové dûlící kotouãe 
nedot˘kaly obrobku.

Zapnutí/vypnutí
K uvedení stroje do provozu  posuÀte spínaã 1 
vpfied a následnû jej stlaãte.
K zaaretování posuÀte spínaã 1 ve stlaãeném 
stavu dále vpfied.
K vypnutí stroje uvolnûte spínaã 1 popfi. jej 
stlaãte a uvolnûte.
Provedení spínaãe bez aretace
(specifické pro jednotlivé zemû):
K uvedení stroje do provozu stlaãte spínaã 1 a 
drÏte jej ve stlaãeném stavu.
K vypnutí stroje uvolnûte spínaã 1.

☞ Dobíhající stroj neodkládejte na 
pojezdové kladky 10, ale odloÏte jej na 
bok tak, aby se dûlící kotouãe mohly volnû 
otáãet a nesmûfiovaly k tûlu.

☞ Diamantové dûlící kotouãe pfied pouÏitím 
provûfite. Tyto musí b˘t bezvadnû 
namontovány a musí se volnû otáãet. 
Proveìte zku‰ební bûh alespoÀ 
30 sekund bez zatíÏení. NepouÏívejte 
po‰kozené, nekruhové nebo vibrující 
diamantové dûlící kotouãe.

Omezení rozbûhového proudu
Díky pozvolnému rozbûhu stroje je dostaãující 
ji‰tûní 16 A.

Ochrana proti pfietíÏení
Pfii pfietíÏení zÛstane motor stát. Stroj je nutné 
okamÏitû odtíÏit a nezatíÏen˘ jej nechte ca 
30 sekund pfii nejvy‰‰ích otáãkách naprázdno 
ochladit.

Ochrana proti znovuspu‰tûní
ZabraÀuje nekontrolovatelnému rozbûhu stroje 
po pfieru‰ení dodávky proudu.
Znovuuvedení do provozu: Spínaã 1 uveìte 
do polohy vypnuto a stroj znovu zapnûte.

■ Stroj smí b˘t pouÏit pouze k opracování 
kamene pfii brou‰ení za sucha.

Pfiedvolte fieznou hloubku, jak je popsáno ve 
shodném odstavci.
Upozornûní: K vyrovnání nepfiesností, které 
vznikají pfii vylomení mÛstku, musí b˘t 
pfiedvolena hloubka fiezu o ca. 3 mm hlub‰í neÏ 
poÏadovaná hloubka dráÏky.
Stroj veìte vÏdy obûma rukama. Stroj 
neveìte ani nenoste za odsávací oblouk.

➊ Stroj postavte na obû zadní pojezdové 
kladky 10 tak, aby se diamantové dûlící 
kotouãe nedot˘kaly obrobku.

➋ Stroj zapnûte, pomalu spusÈte a zanofite do 
materiálu.

➌ Pracujte s mírn˘m posuvem pfiizpÛsoben˘m 
opracovávanému materiálu. Pfiitom dbejte 
na smûr fiezu!

DÛleÏit˘ je smûr, podle kterého se oddûluje
Stroj musí vÏdy vÛãi obrobku pracovat 
nesouslednû; proto nezajíÏdûjte se strojem do 
jiného smûru! Jinak vzniká nebezpeãí, Ïe bude 
nekontrolovanû vyraÏen z fiezu.
Na konci pracovního postupu vytáhnûte oba 
bûÏící diamantové kotouãe ven z dráÏky a stroj 
vypnûte.
Dobíhající dûlící brusné kotouãe nebrzdûte 
boãním protitlakem.

Uvedení stroje do provozu Pracovní pokyny
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■ Dobíhající stroj neodkládejte na 
pojezdové kladky 10, ale odloÏte jej na bok 
tak, aby se dûlící kotouãe mohly volnû 
otáãet a nesmûfiovaly k tûlu.

■ Pozor! Diamantové dûlící kotouãe a 
odsávací oblouk se pfii práci velmi 
zahfiívají; nedot˘kejte se jich dokud 
nezchladnou.

Zbyl˘ mÛstek v materiálu odstraÀte pomocí 
dodávaného vylamovacího nástroje 18.
Obloukové fiezy nejsou moÏné, protoÏe pfii nich 
dojde k vzpfiíãení diamantov˘ch dûlících 
kotouãÛ v materiálu.
Pfii oddûlování deskov˘ch materiálÛ musí tyto 
leÏet na pevné podloÏce nebo musí b˘t 
podepfieny.
K lep‰ímu vedení stroje pfii vodorovn˘ch ãi 
úhlopfiíãn˘ch záfiezech do stûn mÛÏete jako 
pomocné vodítko pouÏít dfievûnou laÈku.
Pfii provádûní prÛrazÛ zdiva napfi. pfiíklepov˘m 
kladivem lze zabránit odpuknutí materiálu na 
vrchní plo‰e tím, Ïe se pfiedem provede dráÏka 
s maximální fieznou hloubkou.

☞ Pfii dûlení obzvlá‰È tvrd˘ch materiálÛ, jako 
napfi. beton s vysok˘m obsahem kfiemíku, 
mÛÏe dojít k pfiehfiátí diamantového 
dûlícího kotouãe a tím k jeho po‰kození. 
Vûnec jisker obíhající diamantov˘ dûlící 
kotouã na to zfietelnû upozorÀuje.

V takovém pfiípadû pfieru‰te pracovní proces a 
diamantov˘ dûlící kotouã nechte zchladit 
nezatíÏen˘ pfii otáãkách naprázdno.
Viditelnû ochabující postup práce a obíhající 
vûnec jisker jsou znaky pro tup˘ diamantov˘ 
kotouã. Krátk˘mi záfiezy do abrazivního 
materiálu (napfi. vápnitého pískovce) jej lze opût 
oÏivit.

■ Pfied kaÏdou prací na stroji vytáhnûte 
síÈovou zástrãku.

☞ Abyste mohli dobfie a bezpeãnû pracovat, 
udrÏujte stroj i vûtrací otvory vÏdy v 
ãistotû.

Po ukonãení práce vymontujte diamantové 
dûlící kotouãe a také upínací díly a ochrann˘ 
kryt oãistûte.
Pokud dojde pfies peãlivou v˘robu a nároãné 
kontroly k poru‰e stroje, svûfite provedení 
opravy autorizovanému servisnímu stfiedisku 
pro elektrické ruãní náfiadí firmy Bosch.
Pfii v‰ech dotazech a objednávkách náhradních 
dílÛ nutnû prosím uveìte desetimístné 
objednací ãíslo podle typového ‰títku stroje.

Namûfiené hodnoty byly zji‰tûny podle 
EN 50 144 (vápencov˘ pískovec).
Podle kfiivky A vyhodnocená úroveÀ hladiny 
hluãnosti tohoto stroje je následující: hladina 
akustického tlaku 97 dB (A); hladina zvukového 
v˘konu 110 dB (A). 
PouÏívejte prostfiedky pro ochranu sluchu!
VáÏená efektivní hodnota zrychlení vibrací ãiní 
normálnû 6 m/s2.

 18

ÚdrÏba a ãi‰tûní

Informace o hluãnosti a vibracích
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Zpûtné získávání surovin namísto likvidace 
odpadÛ
Stroj, pfiíslu‰enství a obaly by mûly b˘t 
recyklovány v souladu se zásadami ochrany 
Ïivotního prostfiedí.
Tento návod je vyti‰tûn na recyklovaném 
papífie, bûlen˘m bez pouÏití chlóru.
Pro umoÏnûní optimálního recyklování jsou díly 
vyrobené z umûl˘ch hmot opatfieny oznaãením 
materiálu.

Robert Bosch odbytová spol. s r.o.
142 01 Praha 4 - Krã
Pod vi‰Àovkou 19
✆ .......................................  +420 (0)2 / 61 30 05 65-6
Fax............................................ +420 (0)2 / 44 40 11 70

Prohla‰ujeme v plné na‰í zodpovûdnosti, Ïe 
tento v˘robek je v souladu s následujícími 
normami nebo normativními dokumenty: 
EN 50 144 podle ustanovení smûrnic
89/336/EWG, 98/37/EG.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

 Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge

Zmûny vyhrazeny

Ochrana Ïivotního prostfiedí Servis

Prohlá‰ení o shodnosti 
provedení
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 1 Vypínaã
 2 Stupnica hæbky rezu
 3 Justovacia skrutka
 4 R˘chloupínacia páka ochranného krytu
 5 Upínacia matica
 6 Di‰tanãné podloÏky
 7 Diamantov˘ rezací kotúã* 
 8 Upínacia príruba
 9 Brúsne vreteno

 10 Vodiace valãeky
 11 Prídavná rukoväÈ
 12 Aretaãná skrutka prídavnej rukoväte
 13 Aretaãné tlaãidlo vretena
 14 Ochrann˘ kryt s vodiacimi saÀami
 15 Upínacia páãka pre nastavenie hæbky rezu
 16 Koleno odsávacej hadice
 17 Odsávacia hadica* 
 18 Vylamovací nástroj
 19 Kolíkov˘ kºúã pre upínaciu maticu
* Vyobrazené alebo popísané príslu‰enstvo nepatrí 

celé do rozsahu ‰tandardnej dodávky.

Bezpeãná práca s náradím je 
moÏná iba vtedy, ak sa 
dôkladne oboznámite s cel˘m 
návodom na pouÏívanie a 
budete bezpodmieneãne 
dodrÏiavaÈ uvedené pokyny. 

Okrem toho treba re‰pektovaÈ v‰eobecné 
bezpeãnostné predpisy uvedené v 
priloÏenom texte. Pred prv˘m pouÏitím si 
nechajte náradie prakticky predviesÈ.
■ PouÏívajte ochranné okuliare a chrániã 

sluchu. Pre vlastnú bezpeãnosÈ pouÏívajte aj 
ìal‰ie ochranné pomôcky ako pracovné 
rukavice, pevnú obuv, prilbu a zásteru.

■ Pri práci drÏte náradie vÏdy pevne oboma 
rukami a zaujmite stabiln˘ postoj.

■ Ak sa pri práci po‰kodí, odpojí alebo roztrhne 
prívodná ‰núra, nedot˘kajte sa jej, ale ihneì 
vytiahnite zástrãku zo zásuvky. Nikdy 
nepouÏívajte náradie s po‰kodenou ‰núrou.

■ Prívodnú ‰núru vÏdy odvádzajte od prístroja 
smerom dozadu.

■ Náradie, ktoré sa pouÏíva vonku, pripájajte 
zásadne cez istiã s maximálnym spú‰Èacím 
prúdom 30 mA. PouÏívajte len predlÏovaciu 
‰núru s ochrann˘m vodiãom vhodnú do 
vonkaj‰ieho prostredia.

■ Materiál, ktor˘ obsahuje azbest, sa opracúvaÈ 
nesmie.

■ PouÏívajte len také diamantové rezacie 
kotúãe, ktor˘ch prípustn˘ poãet obrátok je 
minimálne tak˘ vysok˘ ako voºnobeÏné 
obrátky náradia.

■ Diamantové rezacie kotúãe pred pouÏitím 
prekontrolujte. Diamantové rezacie kotúãe 
musia byÈ bezchybne namontované a musia 
sa daÈ voºne otáãaÈ. Vykonajte vÏdy skú‰obn˘ 
beh bez zaÈaÏenia po dobu minimálne 
30 sekúnd. Nikdy nepouÏívajte po‰kodené, 
neokrúhle alebo vibrujúce diamantové 
kotúãe.

■ DodrÏiavajte rozmery diamantov˘ch kotúãov. 
Priemer otvoru sa musí presne hodiÈ k 
upínacej prírube 8. NepouÏívajte Ïiadne 
redukcie ani adaptéry.

■ ChráÀte diamantové rezacie kotúãe pred 
údermi, nárazmi a pred tukom.

■ Zaistite obrobok. Obrobok pridrÏiavan˘ 
upínacím zariadením alebo zverákom je 
upnut˘ istej‰ie ako obrobok pridrÏiavan˘ 
Va‰ou rukou.

Technické parametre

DráÏkovacia fréza GNF 65 A
Objednávacie ãíslo 0 601 368 7..
Menovit˘ príkon [W] 2 400
V˘kon [W] 1 670
Poãet voºnobeÏn˘ch 
obrátok [min-1] 5 000
Diamantov˘ rezací 
kotúã Ø, max. [mm] 230
Otvor v pílovom kotúãi [mm] 22,2
Hæbka dráÏky [mm] 20 – 65
·írka dráÏky [mm] 8 – 40
HmotnosÈ (bez 
príslu‰enstva), cca. [kg] 8,4
Ochranná trieda  / II
V‰imnite si objednávacie ãíslo zakúpeného produktu. 
Obchodné názvy jednotliv˘ch v˘robkov môÏu variovaÈ.

Ovládacie prvky

Bezpeãnostné pokyny
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■ Náradie prikladajte k obrobku iba v zapnutom 
stave.

■ Nikdy nesiahajte rukou na rotujúci 
diamantov˘ kotúã!

■ Náradie sa smie pouÏívaÈ len na obrábanie 
kameÀa rezaním nasucho.

■ Pri rezaní dráÏok, napr. do nosn˘ch stien, 
pracujte so zv˘‰enou opatrnosÈou: viì 
Upozornenie k statike.

■ Na vyhºadanie skryt˘ch elektrick˘ch 
vedení, plynov˘ch a vodovodn˘ch potrubí 
pouÏite vhodné hºadacie prístroje, alebo 
sa spojte s príslu‰n˘m energetick˘m 
závodom.
Kontakt s elektrick˘m vedením môÏe maÈ za 
následok vznik poÏiaru alebo zásah 
elektrick˘m prúdom. Po‰kodenie plynového 
potrubia môÏe spôsobiÈ v˘buch. Prev⁄tanie 
vodovodného potrubia spôsobí vecné ‰kody, 
alebo môÏe spôsobiÈ zásah elektrick˘m 
prúdom.

■ Ak hrozí moÏnosÈ nav⁄tania skrytého 
elektrického vedenia alebo vlastnej 
prívodnej ‰núry náradia, drÏte elektrické 
ruãné náradie len za izolované rukoväte.
Kontakt s vedením pod prúdom môÏe 
spôsobiÈ, Ïe sa dostanú pod prúd aj kovové 
súãiastky náradia, ão môÏe viesÈ k zásahu 
obsluhujúcej osoby elektrick˘m prúdom.

■ Pozor! Iskry sa môÏu dostaÈ aj k prekryt˘m 
horºav˘m materiálom.

■ Zablokovanie rezacieho kotúãa má za 
následok spätn˘ náraz náradia. V takomto 
prípade náradie okamÏite vypnite.

■ DodrÏiavajte pokyny v˘robcu k montáÏi a 
pouÏívaniu diamantov˘ch rezacích kotúãov.

■ Pozor! Diamantové rezacie kotúãe dobiehajú 
e‰te po vypnutí náradia. Nevystavujte 
diamantové rezacie kotúãe boãnému tlaku.

■ Náradie pouÏívajte vÏdy s odsávacím 
zariadením. Okrem toho pouÏívajte aj 
ochrannú d˘chaciu masku. Odsávaã musí byÈ 
urãen˘ na odsávanie kamenného prachu. 
Koleno odsávacej hadice 16 zasuÀte do 
odsávacieho nátrubka a pripojte odsávaciu 
hadicu (príslu‰enstvo).

■ Pozor! Diamantové rezacie kotúãe sa poãas 
práce veºmi rozpália; nikdy sa ich nedot˘kajte 
skôr, ako vychladnú.

■ Dobiehajúce náradie nikdy neodstavujte na 
vodiace valãeky 10, ale vÏdy ho poloÏte 
nabok tak, aby sa mohli rezacie kotúãe voºne 
otáãaÈ a nesmerovali k telu.

■ Pred odloÏením náradie vÏdy vypnite a 
poãkajte, k˘m sa úplne zastaví.

■ Nikdy nedovoºte pouÏívaÈ náradie deÈom.
■ V˘robca ruãí za správnu a bezchybnú funkciu 

náradia iba za predpokladu pouÏívania 
originálneho príslu‰enstva.

·trbiny v nosn˘ch stenách musia zodpovedaÈ 
nemeckej norme DIN 1053 ãasÈ 1 alebo 
‰pecifick˘m domácim predpisom.
Tieto predpisy treba bezpodmieneãne dodrÏaÈ. 
Pred zaãiatkom práce sa poraìte so 
zodpovedn˘m statikom, architektom alebo s 
kompetentn˘m vedením stavby.
Prípustná hæbka rezu ako aj ‰írka reznej ‰trbiny 
závisia od dæÏky rezu, od hrúbky steny a od 
pouÏitého stavebného materiálu.

Náradie je pri pevnej podloÏke, s vodiacimi 
saÀami a bez pouÏitia vody urãené 
predov‰etk˘m na rezanie alebo dráÏkovanie do 
minerálnych materiálov, ako napr. Ïelezobetón, 
murivo a cestné povrchy.

Ochrann˘ kryt sa dá so zreteºom na náradie do 
urãitej miery prestavovaÈ.
Uvoºnite r˘chloupínaciu páku ochranného 
krytu 4 a nastavte ochrann˘ kryt podºa 
príslu‰n˘ch pracovn˘ch podmienok. Aretaãnú 
skrutku 3 pritom neprestavujte.
Pomocou r˘chloupínacej páky ochranného 
krytu 4 ochrann˘ kryt opäÈ zaaretujte.

Prídavnú rukovaÈ naskrutkujte na ºavú stranu 
alebo na pravú stranu podºa príslu‰n˘ch 
pracovn˘ch podmienok.
RukoväÈ sa dá po uvoºnení aretaãnej skrutky 
prídavnej rukoväte 12 prispôsobiÈ podºa 
príslu‰nej pracovnej polohy posúvaním po 
krokoch 30°.
Pri doÈahovaní aretaãnej skrutky prídavnej 
rukoväte 12 dávajte pozor na to, aby fixovacie 
kolíky na rukoväti vo‰li do príslu‰n˘ch otvorov 
ochranného krytu.

Upozornenie k statike

Správne pouÏívanie náradia

Nastavenie ochranného krytu

Prídavná rukoväÈ
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■ Pri kaÏdej práci na náradí vytiahnite 
zástrãku prívodnej ‰núry zo zásuvky.

■ Pri práci pouÏívajte ochranné rukavice.
■ PouÏívajte v˘luãne diamantové rezacie 

kotúãe vhodné na rezanie za sucha, 
ktor˘ch prípustn˘ poãet obrátok je 
minimálne tak vysok˘ ako maximálny 
poãet obrátok náradia.

Náradie poloÏte nabok tak, aby bola viditeºná 
stupnica hæbky rezu 2.
Uvoºnite upínaciu páku pre predvoºbu hæbky 
rezu 15 a nastavte minimálnu hæbku rezu.

DemontáÏ upínacích prvkov
Zaistite vreteno aretaãn˘m tlaãidlom 13 (len keì 
je vreteno v kºudovom stave!).
Upínaciu maticu 5 uvoºnite pomocou kolíkového 
kºúãa 19 a odskrutkujte ju. Demontujte 
di‰tanãné podloÏky 6 a upínaciu prírubu 
vyãistite upínacie elementy.

Urãenie ‰írky dráÏky
·írka dráÏky je daná poãtom di‰tanãn˘ch 
podloÏiek medzi oboma diamantov˘mi rezacími 
kotúãmi 7 a hrúbkou rezu diamantov˘ch 
rezacích kotúãov.
·írka dráÏky sa vypoãíta nasledovne:
·írka dráÏky = hrúbka di‰tanãn˘ch podloÏiek + 
hrúbka diamantov˘ch rezacích kotúãov (4 mm).
Prípustná ‰írka dráÏky je uvedená v odseku 
„Technické parametre“.
Náradie sa smie pouÏívaÈ buì s dvoma 
diamantov˘mi rezacími kotúãmi alebo s jedn˘m.

MontáÏ upínacích prvkov
Upínaciu prírubu 8 nasaìte na brúsne 
vreteno 9. Upínacia príruba 8 musí uná‰aãom 
korektne dosadaÈ na brúsnom vretene.
Diamantov˘ rezací kotúã 7 a di‰tanãné 
podloÏky 6 nasaìte na upínaciu prírubu 8.
Bez ohºadu na poÏadovanú ‰írku dráÏky treba 
vÏdy namontovaÈ v‰etky dodané di‰tanãné 
podloÏky 6.
Medzi dvoma diamantov˘mi rezacími kotúãmi 7 
musí byÈ namontovaná minimálne 
jedna di‰tanãná podloÏka 6.
Pri upínaní diamantov˘ch rezacích kotúãov 
dbajte na to, aby sa ‰ípky smeru otáãania na 
diamantov˘ch rezacích kotúãoch zhodovali so 
‰ípkami smeru otáãania na telese náradia.

Zaistite vreteno aretaãn˘m tlaãidlom 13 (len keì 
je vreteno v kºudovom stave!).
Naskrutkujte upínaciu maticu 5 a dotiahnite ju 
kolíkov˘m kºúãom 19.

☞ Pri práci s 2 diamantov˘mi rezacími 
kotúãmi vymieÀajte vÏdy cel˘ pár kotúãov.

☞ Namontované diamantové kotúãe 
vyãnievajú z ochranného krytu aj pri 
nastavenej minimálnej hæbke rezu. 
Náradie nikdy neodkladajte na 
valãeky 10, ale vÏdy ho poloÏte na bok.

■ Pri kaÏdej práci na náradí vytiahnite 
zástrãku prívodnej ‰núry zo zásuvky.

Uvoºnite upínaciu páku predvoºby hæbky rezu 15 
a nastavte poÏadovanú hæbku rezu podºa 
stupnice hæbky rezu 2.
Upínaciu páku predvoºby hæbky rezu 15 opäÈ 
zaaretujte.

■ Prach vznikajúci pri práci môÏe byÈ 
zdraviu ‰kodliv˘, horºav˘ alebo v˘bu‰n˘. 
Je potrebné uskutoãniÈ vhodné ochranné 
opatrenia.
Príklad: Niektoré druhy prachu sa 
povaÏujú za rakovinotvorné. PouÏívajte 
vhodné odsávanie prachu/triesok a noste 
ochrannú d˘chaciu masku.

■ Odsávaã musí byÈ urãen˘ na odsávanie 
kamenného prachu.

Koleno odsávacej hadice 16 zasuÀte do 
odsávacieho nátrubka a pripojte odsávaciu 
hadicu (príslu‰enstvo).
V prípade poruchy systému odsávania 
prachu prácu hneì preru‰te, náradie vypnite 
a odstráÀte poruchu systému odsávania 
prachu.
Náradie sa môÏe pripojiÈ priamo do zásuvky 
univerzálneho vysávaãa Bosch so zariadením 
na diaºkové spú‰Èanie. Pri zapnutí náradia sa 
vysávaã automaticky zapne.
Vysávaã musí byÈ vhodn˘ na odsávanie 
frézovaného materiálu.
Pri odsávaní zdraviu ‰kodliv˘ch látok, 
rakovinotvorn˘ch a such˘ch pilín pouÏívajte 
‰peciálny vysávaã.

V˘mena nástrojov

Predvoºba rezacej hæbky

Odsávanie prachu
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DodrÏiavajte príslu‰né napätie siete: Napätie 
elektrického zdroja musí súhlasiÈ s údajom na 
typovom ‰títku náradia. Prístroje oznaãené pre 
napätie 230 V sa môÏu napájaÈ aj zo zdroja s 
napätím 220 V.

☞ Pred zapnutím náradia ho postavte na 
zadné valãeky 10 tak, aby sa 
diamantové rezacie kotúãe nedot˘kali 
obrobku.

Zapnutie/vypnutie
Na uvedenie náradia do prevádzky posuÀte 
vypínaã 1 smerom dopredu a potom ho stlaãte.
Na zaaretovanie posuÀte stlaãen˘ vypínaã 1 
ìalej dopredu.
Na vypnutie náradia uvoºnite vypínaã 1 resp. 
najprv ho stlaãte a potom uvoºnite.
Vyhotovenie vypínaãa bez aretácie
(závisí od krajiny distribúcie):
Náradie uvediete do ãinnosti stlaãením 
vypínaãa 1 a jeho drÏaním v stlaãenom stave.
Ak chcete náradie vypnúÈ, uvoºnite vypínaã 1.

☞ Dobiehajúce náradie nikdy neodstavujte 
na vodiace valãeky 10, ale vÏdy ho 
poloÏte nabok tak, aby sa mohli rezacie 
kotúãe voºne otáãaÈ a nesmerovali k telu.

☞ Diamantové rezacie kotúãe pred pouÏitím 
prekontrolujte. Diamantové rezacie 
kotúãe musia byÈ bezchybne 
namontované a musia sa daÈ voºne 
otáãaÈ. Vykonajte vÏdy skú‰obn˘ beh bez 
zaÈaÏenia po dobu minimálne 30 sekúnd. 
Nikdy nepouÏívajte po‰kodené, neokrúhle 
alebo vibrujúce diamantové kotúãe.

Obmedzovaã rozbehového prúdu
Vìaka plynulému rozbehu náradia staãí istiÈ 
jeho elektrick˘ okruh poistkou 16 A.

Ochrana proti preÈaÏeniu
Pri preÈaÏení sa motor zastaví. Náradie 
okamÏite odºahãite a potom ho nechajte 
nezaÈaÏené ochladiÈ behom naprázdno asi 
30 sekúnd.

Ochrana proti opätovnému spusteniu
ZabraÀuje nekontrolovanému rozbehu náradia 
po preru‰ení prívodu elektrického prúdu.
Nové uvedenie náradia do ãinnosti: 
Vypínaã 1 dajte do polohy vypnuté a náradie 
znova zapnite.

■ Náradie sa smie pouÏívaÈ len na obrábanie 
kameÀa rezaním nasucho.

Predvoºte hæbku rezu podºa popisu v 
predchádzajúcom odseku návodu.
Upozornenie: Na vyrovnanie nepresností, 
ktoré vznikajú pri vylamovaní ryhy dráÏky, treba 
predvoliÈ hæbku rezu o cca. 3 mm väã‰iu, ako má 
byÈ poÏadovaná hæbka dráÏky.
Náradie vÏdy veìte za obe rukoväte. Náradie 
neveìte ani neprená‰ajte drÏaním za 
odsávacie koleno.

➊ Postavte náradie na zadné valãeky 10 tak, 
aby sa diamantové rezacie kotúãe 
nedot˘kali obrobku.

➋ Náradie zapnite, pomaly ho spú‰Èajte a 
zapichujte do materiálu obrobku.

➌ Pracujte s miernym posuvom 
prispôsoben˘m obrábanému materiálu. 
DodrÏiavajte pritom smer rezu!

DôleÏit˘ je smer, ktor˘m reÏete.
Náradie musí vÏdy pracovaÈ opaãn˘m smerom; 
nepohybujte preto náradím in˘m smerom. Hrozí 
nebezpeãenstvo, Ïe sa nekontrolovane vych˘li 
z rezu.
Na konci pracovného úkonu vysuÀte 
diamantové rezacie kotúãe z dráÏky a náradie 
vypnite.
Vybiehajúci rezací kotúã nepribrzìujte boãn˘m 
prítlakom.

Spustenie

Pracovné pokyny
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■ Dobiehajúce náradie nikdy neodstavujte 
na vodiace valãeky 10, ale vÏdy ho poloÏte 
nabok tak, aby sa mohli rezacie kotúãe 
voºne otáãaÈ a nesmerovali k telu.

■ Buìte opatrní! Diamantové rezacie kotúãe 
a odsávacie koleno sa pri práci veºmi 
zahrejú; nedot˘kajte sa ich, skôr neÏ 
vychladnú.

Ostatnú ãasÈ dráÏky vysekajte pomocou 
dodávaného vylamovacieho nástroja 18.
Rezy do oblúka sa nedajú robiÈ, pretoÏe 
diamantové rezacie kotúãe by sa v materiáli 
vzprieãili.
Pri rezaní doskovit˘ch materiálov treba tieto 
poloÏiÈ na pevnú podloÏku alebo podoprieÈ.
Na lep‰ie vedenie náradia pri vodorovn˘ch/
diagonálnych dráÏkach v stene môÏete ako 
dorazovú pomôcku pouÏiÈ drevenú latu.
Pri vyhotovovaní priechodn˘ch otvorov do 
steny, napr. pomocou v⁄tacieho kladiva, sa 
môÏe zabrániÈ vypadnutiu materiálu na hornej 
ploche, keì sa tam predt˘m vyhotoví dráÏka s 
maximálnou hæbkou rezu.

☞ Pri rezaní mimoriadne tvrd˘ch materiálov, 
napríklad betónu s vysok˘m obsahom 
‰trku, sa môÏe diamantov˘ rezací kotúã 
prehriaÈ a t˘m po‰kodiÈ. Túto okolnosÈ 
naznaãuje veniec iskier lietajúci okolo 
diamantového rezacieho kotúãa.

V takomto prípade rezanie preru‰te a nechajte 
beÏaÈ diamantov˘ kotúã chvíºu bez zaÈaÏenia, 
aby sa pri voºnobeÏn˘ch obrátkach ochladil.
V˘razne zníÏená r˘chlosÈ obrábania a 
obiehajúci veniec iskier sú znakom toho, Ïe sa 
diamantov˘ kotúã otupil. Krátkym rezaním 
abrazívneho materiálu (napríklad 
vápennopieskovcovej tehly) sa dá znova 
naostriÈ.

■ Pri kaÏdej práci na náradí vytiahnite 
zástrãku prívodnej ‰núry zo zásuvky.

☞ UdrÏujte náradie vÏdy v ãistote, aby ste 
mohli pracovaÈ správne a bezpeãne.

Po skonãení práce demontujte diamantové 
rezacie kotúãe a upínacie prvky a vyãistite 
upínacie prvky a ochrann˘ kryt.
Ak by napriek starostliv˘m v˘robn˘m a 
skú‰obn˘m postupom predsa len do‰lo k 
poruche náradia, nechajte opravu vykonaÈ v 
autorizovanom servisnom stredisku Bosch.
Ak poÏadujete informácie, alebo objednávate 
náhradné súãiastky, uveìte prosím 
bezpodmieneãne 10-miestne objednávacie 
ãíslo podºa typového ‰títku náradia.

Namerané hodnoty zisÈované na základe normy 
EN 50 144 (vápencov˘ pieskovec).
Hodnotená úroveÀ hluku náradia je zvyãajne: 
úroveÀ akustického tlaku 97 dB (A); 
úroveÀ akustického v˘konu 110 dB (A). 
PouÏívajte chrániãe sluchu!
Hodnotené zr˘chlenie je zvyãajne 6 m/s2.
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Slovensky - 6

Recyklovanie namiesto likvidácie odpadu
Náradie, príslu‰enstvo a obaly by ste mali 
odovzdaÈ na recyklovanie.
Tento návod je vyroben˘ z recyklovaného 
papiera bez pouÏitia chlóru.
Na uºahãenie recyklácie sú jednotlivé pouÏité 
plasty oznaãené.

BSC SLOVAKIA
Elektrické ruãné náradie
Hlavná 5
038 52 Suãany
✆  ............................................  +421 (0)43 / 429 33 24
Fax ............................................  +421 (0)43 / 429 33 25
E-Mail: bsc@bosch-servis.sk

Na vlastnú zodpovednosÈ vyhlasujeme, Ïe tento 
v˘robok je v súlade s nasledovn˘mi normami 
alebo normatívnymi predpismi: EN 50 144, 
podºa ustanovení smerníc 89/336/EWG,
98/37/EG.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

 Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge

V˘robca si vyhradzuje právo zmien
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