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Arbejdsvejledning
Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres ar-
bejde på el-værktøjet.

Tips
Gældende lovbestemmelser og anbefalinger fra mate-
rialefabrikanterne skal overholdes, når der saves i 
lette byggematerialer.

Kontrollér træ, spånplader, byggematerialer osv. for frem-
medlegemer som f.eks. søm, skruer osv. og anvend den egne-
de saveklinge, før der saves i disse materialer.
Tænd for el-værktøjet og før det hen til det emne, der skal sa-
ves i. Anbring fodpladen 2 på emnets overflade og sav materi-
alet igennem med jævnt tryk og fremføring. Når savearbejdet 
er færdigt, slukkes el-værktøjet igen.
Sidder savklingen i klemme, slukkes el-værktøjet med det 
samme. Spred savspalten med et egnet værktøj og træk 
el-værktøjet ud.

Dyksavning (se Fig. E–F)
Ved dyksavning må der kun bearbejdes bløde materia-
ler som f.eks. træ, gipskarton o.lign.! Bearbejd ikke 
metalmaterialer ved dyksavning!

Brug kun korte savklinge til dyksavning.
Anbring fodpladens kant på el-værktøjet 2 på emnet og tænd 
for el-værktøjet. Vælg det max. slagantal, hvis el-værktøjet er 
udstyret med en slagantalstyring. Tryk el-værktøjet fast mod 
emnet og lad savklingen dykke langsomt ned i arbejdsemnet.
Så snart fodpladen 2 ligger helt flad på emnet, saves videre 
langs med den ønskede snitlinje.
Til bestemt arbejde kan savklingen 1 også vendes 180° og 
sættes i igen og bajonetsaven kan føres i vendt tilstand.

Sav langs med kanten (se Fig. G)
Elastiske bi-metal-savklinger benyttes bl.a. til at save fremstå-
ende byggeelementer som f.eks. vandrør osv. af plan med 
væggen.

Sørg for, at savklingen altid er længere end diameteren 
på det emne, der skal bearbejdes. Fare for tilbageslag.

Anbring savklingen direkte op ad væggen og bøj den en smule 
ved at trykke på siden af el-værktøjet, til fodpladen ligger an 
op ad væggen. Tænd for el-værktøjet og sav gennem værktø-
jet med konstant tryk fra siden.

Køle-/smøremiddel
Saves i metal, bør du smøre køle-/smøremiddel langs med 
snitlinjen, da materialet ellers bliver alt for varmt.

Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring

Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres ar-
bejde på el-værktøjet.
El-værktøj og el-værktøjets ventilationsåbninger skal 
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Rengør helst savklingeholderen med trykluft eller med en 
blød pensel. Tag hertil savklingen ud af el-værktøjet. Hold sav-
klingeholderen funktionsdygtig med egnet smøremiddel.

Der kan opstå funktionsfejl, hvis el-værktøjet er alt for snav-
set. Sav derfor ikke i meget støvdannende materialer nedefra 
eller over hovedhøjde.
Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal 
dette arbejde udføres af Bosch eller på et autoriseret service-
værksted for Bosch el-værktøj for at undgå farer.
Skulle el-værktøjet trods omhyggelig fabrikation og kontrol 
holde op med at fungere, skal reparationen udføres af et auto-
riseret serviceværksted for Bosch-elektroværktøj.
El-værktøjets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid 
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og 
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Reservedel-
stegninger og informationer om reservedele findes også under:
www.bosch-pt.com
Bosch kundeservice-team vil gerne hjælpe dig med at besvare 
spørgsmål vedr. køb, anvendelse og indstilling af produkter 
og tilbehør.

Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tlf. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
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 almindelige hus-
holdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF 
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
skal kasseret elektrisk udstyr indsamles se-
parat og genbruges iht. gældende miljøfor-
skrifter.

Ret til ændringer forbeholdes.

Svenska
Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg

Läs noga igenom alla säkerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som upp-

står till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktio-
nerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga 
personskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till nätdrivna 
elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg 
(sladdlösa).

VARNING
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Arbetsplatssäkerhet
Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på arbets-
platsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till olyckor.
Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning 
med brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktygen 
alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
Håll under arbetet med elverktyget barn och obehöriga 
personer på betryggande avstånd. Om du störs av obe-
höriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.

Elektrisk säkerhet
Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget. 
Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte 
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade 
elverktyg. Oförändrade stickproppar och passande vägg-
uttag reducerar risken för elstöt.
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.
Skydda elverktyget mot regn och väta. Tränger vatten in 
i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att 
bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att 
dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden på 
avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga 
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar 
risken för elstöt.
När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd 
endast förlängningssladdar som är avsedda för utom-
husbruk. Om en lämplig förlängningssladd för utomhus-
bruk används minskar risken för elstöt.
Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att 
undvika elverktygets användning i fuktig miljö. Fel-
strömsskyddet minskar risken för elstöt.

Personsäkerhet
Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd 
elverktyget med förnuft. Använd inte 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.
Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglas-
ögon. Användning av personlig skyddsutrustning som 
t.ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skydds-
hjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ 
och användning risken för kroppsskada.
Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att elverk-
tyget 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.
Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan 
du kopplar på elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en 
roterande komponent kan medföra kroppsskada.
Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du står 
stadigt och håller balansen. I detta fall kan du lättare kon-
trollera elverktyget i oväntade situationer.

Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande klä-
der eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna 
på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, 
långt hår och smycken kan dras in av roterande delar.
När elverktyg används med dammutsugnings- och 
-uppsamlingsutrustning, se till att dessa är rätt monte-
rade och används på korrekt sätt. Användning av damm-
utsugning minskar de risker damm orsakar.

Korrekt användning och hantering av elverktyg
Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt 
arbete avsett elverktyg. Med ett lämpligt elverktyg kan 
du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre 
användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är 
farligt och måste repareras.
Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort bat-
teriet innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut 
eller elverktyget lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar 
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt elverkty-
get 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.
Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga 
komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att kom-
ponenter inte brustit eller skadats; 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.
Håll skärverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta 
skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm 
och går lättare att styra.
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.

Service
Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverk-
tyget och endast med originalreservdelar. Detta garan-
terar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsanvisningar för tigersågar
Håll i elverktyget endast vid de isolerade greppytorna 
när arbeten utförs på ställen där insatsverktyget kan 
skada dolda elledningar eller egen nätsladd. Kontakt 
med en spänningsförande ledning kan sätta maskinens 
metalldelar under spänning och leda till elstöt.
Se till att hålla händerna utanför sågområdet. För inte 
in handen under arbetsstycket. Kontakt med sågbladet 
medför risk för personskada.
Elverktyget ska vara i påslaget när det förs mot arbets-
stycket. Risk för bakslag uppstår om insatsverktyget fast-
nar i arbetsstycket.
Kontrollera vid sågning att fotplattan 2 ligger stadigt 
mot arbetsstycket. Sågbladet kan haka upp sig och leda 
till att du förlorar kontrollen över elverktyget.
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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.
Använd endast oskadade, felfria sågblad. Deformerade 
eller oskarpa sågblad kan brytas, negativt påverka snittet 
eller orsaka bakslag.
Sågbladet får inte bromsas efter frånkopplingen med 
tryck från sidan. Sågbladet kan skadas, brytas eller 
orsaka bakslag.
Spänn ordentligt fast materialet. Stöd arbetsstycket 
med handen eller foten. Berör inte främmande föremål 
eller marken med påkopplad såg. Risk för bakslag.
Använd lämpliga detektorer för att lokalisera dolda för-
sörjningsledningar eller konsultera det lokala eldistri-
butionsbolaget. Kontakt med elledningar kan orsaka 
brand och elstöt. En skadad gasledning kan leda till explo-
sion. Inträngning i en vattenledning kan orsaka materiell 
skada eller elstöt.
Håll i elverktyget med båda händerna under arbetet 
och se till att du står stadigt. Elverktyget kan styras säk-
rare med två händer.
Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som är fastspänt i 
en uppspänningsanordning eller ett skruvstycke hålls säk-
rare än med handen.
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.

Produkt- och kapacitetsbeskrivning
Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar 
och instruktioner. Fel som uppstår till följd av 
att säkerhetsanvisningarna och instruktio-
nerna inte följts kan orsaka elstöt, brand 
och/eller allvarliga personskador.

Fäll upp sidan med illustration av elverktyget och håll sidan 
uppfälld när du läser bruksanvisningen.

Ändamålsenlig användning
Elverktyget är avsett för sågning av trä, plast, metall och bygg-
material. Verktyget är lämpligt för raka och kurviga snitt. Om 
lämpliga bi-metallsågblad används kan kapning ske plant 
längs ytan. Rekommendation av sågblad ska beaktas.

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

1 Sågblad*
2 Ställbar fotplatta
3 Sågbladsfäste
4 Slaglängdsstång
5 SDS-spak för sågbladsutlösning
6 Upphängningskrok
7 Inkopplingsspärr för strömställaren Till/Från
8 Strömställare Till/Från
9 Sexkantnyckel

10 Lampa ”Power Light”
11 Handgrepp (isolerad greppyta)
12 Klämplatta
13 Skruvar för fotplattans inställning

* I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i 
standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbe-
hör som finns.

Tekniska data

Buller-/vibrationsdata
Mätvärdena för ljudnivån anges enligt EN 60745.
Maskinens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: Ljud-
trycksnivå 93 dB(A); ljudeffektnivå 104 dB(A). Onoggrann-
het K=3 dB.
Använd hörselskydd!
Totala vibrationsemissionsvärden ah (vektorsumma ur tre 
riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 60745:
sågning i spånskiva: ah =18,5 m/s2, K=1,5 m/s2,
sågning i träbjälkar: ah =19,5 m/s2, K=1,5 m/s2.
Mätningen av den vibrationsnivå som anges i denna anvisning 
har utförts enligt en mätmetod som är standardiserad i 
EN 60745 och kan användas vid jämförelse av olika elverk-
tyg. Mätmetoden är även lämplig för preliminär bedömning av 
vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga 
användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget 
används för andra ändamål och med andra insatsverktyg eller 
inte underhållits ordentligt kan vibrationsnivån avvika. Härvid 
kan vibrationsbelastningen under arbetsperioden öka betyd-
ligt.
För en exakt bedömning av vibrationsbelastningen bör även 
de tider beaktas när elverktyget är frånkopplat eller är igång, 
men inte används. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
ningen för den totala arbetsperioden.
Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören 
mot vibrationernas inverkan t.ex.: underhåll av elverktyget 
och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation 
av arbetsförloppen.

Tigersåg GSA 1100 E
Produktnummer 3 601 F4C 8..
Upptagen märkeffekt W 1100
Tomgångsslagtal n0 min-1 0–2700
Verktygsfäste SDS
Slagtalsreglering
Slaglängd mm 28
max. sågdjup
– i trä
– i stål, olegerat
– Rördiameter

mm
mm
mm

230
20

150
Vikt enligt 
EPTA-Procedure 01/2003 kg 3,6
Skyddsklass /II
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande 
spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
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Försäkran om överensstämmelse
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna produkt 
som beskrivs i ”Tekniska data” överensstämmer med följande 
normer och normativa dokument: EN 60745 enligt bestäm-
melserna i direktiven 2011/65/EU, 2004/108/EG, 
2006/42/EG.
Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fås från:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 
D-70745 Leinfelden-Echterdingen 
Leinfelden, 15.06.2012

Montage
Insättning och byte av sågblad

Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på 
elverktyget.
Använd skyddshandskar vid montering av sågblad. 
Beröring av sågbladet medför risk för personskada.
Kontrollera vid sågbladsbyte att sågbladsfästet rensats 
från alla materialrester som t.ex. trä- eller metallspån.

Val av sågblad
I början av denna anvisning finns en översikt över rekommen-
derade sågblad. Använd endast sågblad med ½"-universal-
skaft. Sågbladet ska inte vara längre än vad som behövs för 
avsett snitt.
Använd ett smalt sågblad för sågning av tvära kurvor.

Sågbladets montering (se bild A)
Tryck SDS-spaken 5 framåt och skjut in sågbladet 1 bakom 
klämplattan 12 i sågbladsfästet 3. Släpp SDS-spaken 5.

Kontrollera låsningen genom att dra i sågbladet. Ett löst 
sågblad kan falla ut och orsaka kroppsskada.

För vissa arbeten kan sågbladet 1 sättas in vridet om 180° 
(tänderna är riktade uppåt).

Så här tas sågbladet ut
Låt sågblandet svalna innan det tas bort. Om en het såg-
klinga berörs finns risk för personskada.

Tryck SDS-spaken 5 framåt och dra ut sågbladet 1. Släpp 
SDS-spaken 5.

Damm-/spånutsugning
Dammet från material som t.ex. blyhaltig målning, vissa 
träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Berö-
ring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reak-
tioner och/eller andningsbesvär hos användaren eller per-
soner som uppehåller sig i närheten.
Vissa damm från ek eller bok anses vara cancerogena, spe-
ciellt då i förbindelse med tillsatsämnen för träbehandling 

(kromat, träkonserveringsmedel). Endast yrkesmän får 
bearbeta asbesthaltigt material.
– Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
– Vi rekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.
Beakta de föreskrifter som i aktuellt land gäller för bearbe-
tat material.
Undvik dammanhopning på arbetsplatsen. Damm kan 
lätt självantändas.

Drift
Driftsätt

Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på 
elverktyget.

Sväng- och utdragbar fotplatta (se bilderna B–C)
Den rörliga fotplattan 2 anpassar sig efter ytans vinkelläge.
Fotplattan 2 kan alltefter använt sågblad och användningssätt 
steglöst förskjutas i längsriktning. Lossa skruvarna 13 med 
sexkantnyckeln 9 och förskjut fotplattan 2 till lämpligt läge. 
Dra åter fast skruvarna 13 och kontrollera att fotplattan 2 sit-
ter stadigt.

Upphängningskrok (se bild D)
Elverktyget kan med upphängningskroken 6 hängas upp t.ex. 
på stegen. Ställ upphängningskroken 6 i önskat läge.

Se till att sågbladet på det upphängda elverktyget är 
skyddat mot oavsiktlig beröring. Risk för personskada.

Fäll in upphängningskroken 6 innan du startar arbetet med 
elverktyget.

Driftstart
Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans 
spänning överensstämmer med uppgifterna på elverk-
tygets typskylt. Elverktyg märkta med 230 V kan även 
anslutas till 220 V.

Lampan 10 lyser vid ansluten stickpropp och belyser arbets-
området vid ogynnsamma ljusförhållanden.

In- och urkoppling
För start av elverktyget tryck först på inkopplingsspärren 7 
och därefter på strömställaren Till/Från 8 och håll den ned-
tryckt.
För frånkoppling av elverktyget släpp strömställaren Till/ 
Från 8.
Anvisning: Av säkerhetsskäl kan elverktygets strömställare 
Till/Från 8 inte låsas, utan måste under drift hållas nedtryckt.
Spar energi och koppla från elverktyget när du inte använder 
det.

Slagtalsreglering
Genom att öka eller minska trycket på strömställaren Till/Från 
8 kan slagtalet regleras steglös när elverktyget är påslaget.
Ett lätt tryck på strömställaren Till/Från 8 ger ett lågt slagtal. 
Med tilltagande tryck ökar slagtalet.
Lämpligt slagtal beror på material och arbetsförhållande. 
Prova fram den bästa inställningen genom praktiska försök.
En sänkning av slagtalet rekommenderas när sågbladet läggs 
an mot arbetsstycke liksom vid sågning i plast och aluminium.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
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