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svSäkerhetsanvisningar

Allmänna säkerhetsanvisningar
Läs alla de varningsanvisningar 
och säkerhetsinstruktioner som 

medföljer arbetsbordet eller elverktyget som 
ska användas. Fel som uppstår till följd av att 
säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte 
följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarli-
ga 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. Lösa förbindelser kan leda till insta-
bilitet 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 monteringsplattan fastsatt 
elverktyg endast på arbetsbordet. Om ar-
betsbord inte används står monteringsplat-
tan med elverktyget osäkert och kan lätt tip-
pa.

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.

Funktionsbeskrivning
Läs alla de varningsanvisningar och 
säkerhetsinstruktioner som med-
följer arbetsbordet eller elverkty-
get som ska användas. Fel som 
uppstår till följd av att säkerhetsan-
visningarna och instruktionerna inte 
följts kan orsaka elstöt, brand 
och/eller allvarliga personskador.

Ändamålsenlig användning
Arbetsbordet är avsett endast för följande sta-
tionära sågar från Bosch  (Datum 2008.11):

– GTS 10 3 601 L30 0..

Tillsammans med elverktyget är arbetsbordet 
avsett för kapning av bräden och profiler.
Arbetsbordet kan även användas med olika kon-
kurrensprodukter (se sidan 49).

VARNING

Symbol Betydelse

Arbetsbordets maximala bär-
förmåga (elverktyg + arbets-
stycke) är 180 kg.

180
kg
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Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till il-
lustration av arbetsbordet på grafiksidan.

1 Monteringsplatta

2 Låsning av hjulen 8
3 Handtag

4 Spärrbult

5 I höjdled justerbar fot

6 Övre ram med spärr 2
7 Undre ram

8 Hjul

9 Förbindelsesträva

10 Fotstöd

11 Fästelement

12 Vingmutter

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

Tekniska data

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:

– Krysskruvmejsel
– Fast skruvnyckel  (10 mm, 8 mm, 6 mm)

Arbetsbord GTA 60 W
Professional

Produktnummer 3 601 M12 000

Arbetsbordets höjd mm 622

max. bärförmåga 
(elverktyg + arbets-
stycke) kg 180

Vikt enligt 
EPTA-Procedure 
01/2003 kg 35

Nr Beteckning Antal

1 Monteringsplatta 1

6 Övre ram med spärr 2 1

7 Undre ram 1

8 Hjul med förbindelsesträva 9 2

10 Fotstöd 1

11 Monteringsset
bestående av:
– Sexkantskruv

M10 x 100
M10 x 50
M6 x 110
M6 x 75
M6 x 40

– Krysspårsskruv
M8 x 50

– Underläggsbricka
M10
M10 (klämbricka)
M6

– Motmutter
M10
M8
M6

6
2
4
4
4

6

18
2
8

6
6
4
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Montering av bordsställ med hjul
– Ta försiktigt ut alla medlevererade delar ur 

förpackningen.
– Ta bort all förpackning.
– Vid montering följ bilderna A–E. Beakta an-

visningarna nedan.

Bild A:
– Skruva ihop den övre ramen 6 med den undre 

ramen 7.

Bild B:
– Skruva ihop vänster och höger hjul 8 med 

den övre ramen 6.

Kontrollera att förbindelsesträvorna 9 är riktade 
utåt och hjulens däck mot undre ramen 7.

Anvisning: Dra inte åt muttrarna för hårt. De 
skruvmonterade delarna måste kunna röras fritt.

Bild C:
– Skruva ihop fotstöden 10 med båda hjulen 8.

Bild D:

– Skruva ihop monteringsplattan 1 på båda si-
dorna med övre ramen 6.

Anvisning: Dra inte åt muttrarna för hårt. De 
skruvmonterade delarna måste kunna röras fritt.

Bild E:

– Skruva ihop vänstra och högra förbindelse-
strävan 9 med monteringsplattan 1.

Anvisning: Dra inte åt muttrarna för hårt. De 
skruvmonterade delarna måste kunna röras fritt.

Förberedelse av arbetsbordet

Ställ upp arbetsbordet (se bild F)

Innan elverktyget fästs, måste bordsstället skju-
tas isär.

– För att avlasta spärrbultarna 4 dra lätt upp 
arbetsbordet med handtaget 3.

– Lås upp spärren 2.
Spärrbultarna som låser hjulen dras nu tillbaka.

– Ställ ena foten på fotstödet 10 och tryck med 
båda händerna ned handtaget 3 tills spärr-
bultarna åter snäpper fast.

– Stäng av spärren 2.

Med de i höjdled justerbara fotstöden 5 kan ar-
betsbordet riktas upp.

– Lossa vingmuttrarna 12 och skruva stöden in 
eller ut tills arbetsbordet står plant.

Så här fäst elverktyget på monteringsplattan 
(se bild G)

Monteringsplattan 1 kan användas universellt. 
Tack vare olika monteringshål kan på arbetsbor-
det både Bosch-elverktyg och konkurrentpro-
dukter fästas.

– Placera elverktyget på lämpliga monterings-
hål.

– Skruva fast monteringsplattan och elverkty-
get med lämpliga skruvar, underläggsbrickor 
och muttrar.

Tillverkare Modell
Monte-
ringshål

Bosch GTS 10 B

DeWALT DW744XP D

Metabo TS 250 Me

Makita 2703 M

Hitachi C 10 R A 2 H
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Drift

Arbetsanvisningar
Överbelasta inte arbetsbordet. Beakta arbets-
bordets maximala bärförmåga.

Kontrollera innan arbetet påbörjas att spärren 2 
är stängd.

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.

Transport
För transport måste bordstället skjutas ihop. 
(se bild H)

– För att avlasta spärrbultarna 4 tryck lätt ned 
arbetsbordet med handtaget 3.

– Lås upp spärren 2.
Spärrbultarna som låser hjulen dras nu tillba-
ka.

– Ställ ena foten på fotstödet 10 och dra med 
båda händerna upp handtaget 3 tills spärr-
bultarna åter snäpper fast.

– Stäng av spärren 2.

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.

Däckens lufttryck

Däcken levereras med ett tryck på 1,7–2 bar. 
Däcket kan pumpas upp till ett tryck på högst 
2,5 bar.

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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