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svSäkerhetsanvisningar

Allmänna säkerhetsanvisningar
Läs alla de varningsanvisningar och 
säkerhetsinstruktioner som medföl-
jer arbetsbordet eller elverktyget 
som ska användas. Fel som uppstår 
till följd av att säkerhetsanvisningar-
na och instruktionerna inte följts kan 
orsaka elstöt, brand och/eller allvar-
liga personskador.

Säkerhetsanvisningar för arbetsbord
Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller 
batteriet ur elverktyget innan inställningar 
utförs på verktyget eller tillbehörsdelar 
byts. Oavsiktlig start av elverktyg förorsakar 
ofta olyckor.

Sätt i hop arbetsbordet korrekt innan el-
verktyget monteras. En korrekt montering är 
viktig för att bordet inte ska braka ihop under 
arbetet.

Fäst elverktyget ordentligt på arbetsbordet 
innan det tas i bruk. Om elverktyget slirar på 
arbetsbordet finns risk för att du förlorar 
kontrollen över verktyget.

Ställ upp arbetsbordet på en stadig, plan 
och vågrät yta. Om arbetsbordet slirar eller 
vacklar kan elverktyget eller arbetsstycket in-
te styras jämnt och säkert.

Överbelasta inte arbetsbordet och använd 
det inte heller som stege eller ställ. Om ar-
betsbordet överbelastas eller om man stiger 
upp på bordet kan det lätt hända att bordets 
tyngdpunkt förändras varefter det tippar.

Se till att för transport och arbeten alla 
skruvar och fästelement är ordentligt fast-
dragna. Stöden för elverktyget måste alltid 
sitta stadigt fast. Lösa förbindelser kan leda 
till instabilitet och inexakta sågningsförlopp.

Montera och demontera elverktyget endast 
när det är i transportskick (beträffande an-
visningar för transportskick se även bruks-
anvisningen för respektive elverktyg). El-
verktyget kan i annat fall få en så ogynnsam 
tyngdpunkt att det inte kan hanteras på sä-
kert sätt.

Använd ett på stöden fastsatt elverktyg en-
dast på arbetsbordet. Om arbetsbord inte 
används står stöden med elverktyget osäkert 
och kan lätt tippa.

Se till att långa och tunga arbetsstycken in-
te inkräktar på arbetsbordet jämvikt. Fria 
ändan på långa och tunga arbetsstycken 
måste alltid pallas upp eller stödas.

Håll fingrarna på avstånd från lederna när 
arbetsbordet skjuts ihop eller dras isär. 
Risk finns för att fingrarna kommer i kläm.

Symboler
Beakta symbolerna nedan som kan vara viktiga 
för arbetsbordets användning. Lägg symbolerna 
och deras betydelse på minnet. Korrekt tolkning 
av symbolerna hjälper till att bättre och säkrare 
använda arbetsbordet.

Symbol Betydelse

Arbetsbordets maximala bär-
förmåga (elverktyg + arbets-
stycke) är 250 kg.

250
kg

OBJ_BUCH-1199-001.book  Page 58  Thursday, April 8, 2010  1:35 PM



 Svenska | 59

Bosch Power Tools 1 609 929 U17 | (4/8/10)

Funktionsbeskrivning

Ändamålsenlig användning
Arbetsbordet är avsett för montering av följande 
stationärsågar från Bosch (Datum 2010.03):

Vissa kap- och geringssågar av främmande fabri-
kat kan även monteras på arbetsbordet.

Tillsammans med elverktyget är arbetsbordet 
avsett för kapning av bräden och profiler.

Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till il-
lustration av arbetsbordet på grafiksidan.

1 Arbetsstyckets stöd

2 Bordsförlängning

3 Låsknapp för bordsförlängning 2
4 Stöd

5 Låsknapp för höjdinställning av rullstödet 7
6 Låsknapp för arbetsstyckets stöd 1
7 Rullstöd

8 Längdanslag

9 I höjdled justerbar fot

10 Bärhandtag

11 Transportanslag*

12 Transporthjul*

13 I höjdled inställbart stödben för bordsför-
längning 2*

14 Hylsnyckel (13 mm)/sexkantnyckel (4 mm)/
krysspårsmejsel

15 Låspinne

16 Knapp för upplåsning av spaken 17
17 Spak för låsning av stöden

18 Förskjutbar mutter

19 Monteringssats för elverktyg

20 Monteringssats för transporthjulen*
*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör 
ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörspro-
gram beskrivs allt tillbehör som finns.

Tekniska data

– GCM 8 S 3 601 L16 0..

– GCM 800 S 3 601 L16 1..

– GCM 10 0 601 B20 0..

– GCM 10 J
GCM 10 M

3 601 M20 2..

– GCM 10 S 0 601 B20 5..

– GCM 10 SD 0 601 B22 5..

– GCM 12 0 601 B21 0..

– GCM 12 SD 0 601 B23 5..

– GTM 12 3 601 M15 0..

Arbetsbord GTA 3800
Professional

Produktnummer 3 601 M24 000

Arbetsbordets längd 
utan bordsförlängning mm 1578

Arbetsbordets längd 
med bordsförlängning mm 3877

Arbetsbordets höjd mm 824

max. bärförmåga 
(elverktyg + arbets-
stycke)
utan bordsförlängning
– Stöd kg 250

max. bärförmåga 
(elverktyg + arbets-
stycke)
med bordsförlängning
– Stöd
– varje bordsförläng-

ning

kg

kg

150

50

Vikt, ca. kg 22
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Montage

Leveransen omfattar
Beakta beskrivningen av leve-
ransomfånget i början av bruksan-
visningen.

Kontrollera innan arbetsbordet monteras att alla 
nedan angivna delar medlevererats:

Följande verktyg behövs i tillägg:

– Skruvnyckel (10 mm)

Montering av arbetsbord
– Ta försiktigt ut alla medlevererade delar ur 

förpackningen.
– Ta bort all förpackning.

Ställ upp arbetsbordet (se bilderna A1 – A2)

– Lägg arbetsbordet på golvet med benen upp-
åt.

– Tryck låspinnen 15 inåt och sväng benet upp-
åt tills låspinnen åter hörbart snäpper fast.

– Förfar med de övriga benen på samma sätt.
– Ställ upp arbetsbordet att stå på benen.
– Kontrollera att arbetsbordet är stabilt och att 

alla låspinnar snäppt fast.

Med den i höjdled justerbara foten 9 kan arbets-
bordet riktas upp.

– Skruva foten in eller ut tills arbetsbordet är 
uppriktat och de fyra benen står stadigt mot 
golvet.

Montering av rullstödet (se bild B1)

– Skruva upp krysspårsskruven på rullstödet 7 
med medföljande krysspårsmejsel 14.
Om så behövs håll emot motmuttern på rull-
stödets andra sida med en skruvnyckel 
(10 mm).

– Demontera rullstödet 7.

Det finns flera möjligheter att med hjälp av 
innergängstängerna montera de enskilda rullar-
na på arbetsstyckets stöd (se bild).

– Ordna upp detaljerna på lämpligt sätt och 
skjut innergängstängerna genom rullarna och 
arbetsstyckets stöd 1.

– Skruva åter fast alla komponenter.

Montering av arbetsstyckets stöd (se bild B2)

– Lossa låsknapparna 3 och dra bordsförläng-
ningarna 2 en aning utåt på båda sidorna om 
arbetsbordet.

– Skjut arbetsstyckets stöd 1 från vänster och 
höger i arbetsbordets eller bordsförlängning-
ens övre spår.
Längdanslagen 8 måste nu vara riktade utåt.

– Dra fast låsknappen 6 för låsning av arbets-
styckets stöd.

Förberedelse av arbetsbordet

Förberedelse av stöden (se bilderna C1 – C4)

– För upplåsning av stödsatserna 4 tryck på 
respektive knapp 16 och öppna spaken 17.

– Mät avståndet x mellan monteringshålen på 
elverktyget.

– Placera stödsatserna 4 i mitten på arbetsbor-
det och på ett lämpligt avstånd x från varan-
dra.

– Stäng åter spaken 17. Nu är stöden korrekt 
placerade på arbetsbordet.

Nr Beteckning Antal

Arbetsbord GTA 3800 1

4 Stöd 2

1 Arbetsstyckets stöd 2

7 Rullstöd 2

14 Hylsnyckel/sexkantnyckel/
krysspårsmejsel 1

19 Monteringssats för elverktyg
bestående av:
– Sexkantskruv

(M8 x 45)
– Underläggsbricka

4

4
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Infästning av elverktyget på stöden (se bild D)

– Ställ elverktyget i transportläge.
 Anvisningar för transportläge lämnas i bruks-
anvisningen för respektive elverktyg.

– Förskjut muttrarna 18 i stöden så att de lig-
ger mot monteringhålen på elverktyget.

– Skruva med medlevererad hylsnyckel 14 ihop 
stödsatsen och elverktyget med sexkantskru-
varna och underläggsbrickorna ur monte-
ringssatsen 19.

Drift

Arbetsanvisningar
Överbelasta inte arbetsbordet. Beakta alltid ar-
betsbordets och båda bordsförlängningarnas 
maximala bärförmåga.

Håll stadigt i arbetsstycket och speciellt då om 
det gäller längre och tunga stycken. Efter kap-
ning av arbetsstycket kan tyngdpunkten föränd-
ras till den grad att arbetsbordet tippar.

Förberedelse av arbetsstyckets stöd
Fria ändan på långa arbetsstycken måste alltid 
pallas upp eller stödas.

Ställ in höjden för arbetsstyckets stöd 
(se bild E)

– Lägg upp arbetsstycket på elverktygets såg-
bord.

– Lossa låsknappen 5 och anpassa höjden för 
rullstödet 7 så att arbetsstycket ligger rakt.

– Dra åter fast låsknappen.

Sågning av arbetsstycken i lika längd 
(se bild F)

För bekväm sågning av arbetsstycken i en och 
samma längd kan längdanslaget 8 användas.

– Dra längdanslaget 8 uppåt tills det snäpper 
fast.

– Placera arbetsstyckets stöd 1 på lämpligt av-
stånd från elverktygets sågklinga.

– Skjut in längdanslaget 8 genom att tippa 
längdanslaget inåt och trycka helt ned.

Förlängning av arbetsbordet (se bild G)

Arbetsbordet kan förlängas på båda sidorna.

För stabilisering av arbetsbordet vid bearbet-
ning av långa och tunga arbetsstycken kan 
bordsförlängningen 2 stöttas upp med ett stöd-
ben 13.
(se ”Stödben som stöd för bordsförlängning”, 
sidan 61)

– Lägg det långa arbetsstycket på elverktygets 
sågbord.

– Lossa vid behov spärrknappen 3 och dra 
bordsförlängningen 2 utåt till önskat läge.

– Dra åter fast låsknappen.

Montering av tillbehör

Stödben som stöd för bordsförlängning 
(se bild H)

För stabilisering av arbetsbordet vid bearbet-
ning av långa och tunga arbetsstycken kan 
bordsförlängningen 2 stöttas upp med ett stöd-
ben 13.

Stödbenet 13 kan fästas antingen till vänster el-
ler höger om arbetsbordet.

– Lossa låsknappen 3 och dra bordsförläng-
ningen 2 som ska stöttas upp en aning utåt.

– Skjut in stödbenets skruvhuvud 13 i undre 
spåret på bordsförlängningen 2.

– Dra åter fast stödbenet 13.
– Skruva höjdinställningen på stödbenet 13 in 

eller ut tills arbetsbordet är korrekt upprik-
tat.
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Transporthjul och -anslag för snabb växling av 
arbetsplats (se bild I1 –I2)

Med hjälp av transporthjulen 12 kan arbetsbor-
det förflyttas till en annan arbetsplats utan att 
den monterade stationärsågen behöver tas bort.

Transporthjulen 12 kan fästas antingen till vän-
ster eller höger om arbetsbordet.

För montering använd monteringssatsen 20.

– Lägg arbetsbordet på golvet med de infällda 
benen uppåt.

– Skruva fast transporthjulen med de fyra skru-
varna och muttrarna på ett lämpligt ställe på 
arbetsbordet.
Använd för montering medlevererad sexkant-
nyckel 14.

– Ställ upp arbetsbordet att stå på benen.
– Lossa låsknappen 3 på den sidan om arbets-

bordet där transporthjulen sitter och dra 
bordsförlängningen 2 en aning utåt.

– Skjut in transportanslaget 11 i övre spåret på 
arbetsbordet och förskjut transportanslaget 
fram mot stödsatsen 4.

– Dra med medlevererad hylsnyckel 14 stadigt 
fast sexkantskruven i anslaget.
Vid transport sitter stödsatsen med monte-
rat elverktyg stadigt.

Transport (se bild J)
För transport måste arbetsbordet slås samman.

– Ett monterat stödben 13 ska tas bort.
– Skjut bordsförlängningen 2 helt in.
– Sväng alla benen inåt (tryck låspinnen 15 in-

åt; sväng benet inåt tills låspinnen hörbart 
snäpper fast).

– För in handen i greppurtaget och lyft upp ar-
betsbordet.

Underhåll och service

Underhåll och rengöring
Om i arbetsbordet trots exakt tillverkning och 
sträng kontroll störning skulle uppstå, bör repa-
ration utföras av auktoriserad serviceverkstad 
för Bosch elverktyg.

Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdels-
beställningar produktnummer som består av 
10 siffror och som finns på arbetsbordets typ-
skylt.

Tillbehör
Stöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 610 948 662

Arbetsstyckets stöd . . . . . . . . . . 1 609 B01 851

I höjdled ställbart stödben. . . . . 1 609 B01 855

Transporthjulssats (hjul, anslag, 
monteringssats) . . . . . . . . . . . . . 1 609 B01 854

Kundservice och kundkonsulter
Kundservicen ger svar på frågor beträffande re-
paration och underhåll av produkter och reserv-
delar. Sprängskissar och informationer om re-
servdelar lämnas även på adressen:
www.bosch-pt.com
Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när 
det gäller frågor beträffande köp, användning 
och inställning av produkter och tillbehör.

Svenska

Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91

Avfallshantering
Arbetsbord, tillbehör och förpackning ska om-
händertas på miljövänligt sätt för återvinning.

Ändringar förbehålles.
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