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Русский
В состав эксплуатационных документов, предусмотрен-
ных изготовителем для продукции, могут входить настоя-
щее руководство по эксплуатации, а также приложения.
Информация о подтверждении соответствия содержится 
в приложении.
Информация о стране происхождения указана на корпусе 
изделия и в приложении.
Дата изготовления указана на последней странице облож-
ки Руководства или на корпусе изделия.
Контактная информация относительно импортера содер-
жится на упаковке.

Срок службы изделия
Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется 
к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изго-
товления без предварительной проверки (дату изготовле-
ния см. на этикетке).
Перечень критических отказов и ошибочные действия 
персонала или пользователя
– не использовать при появлении дыма непосредствен-

но из корпуса изделия
– не использовать на открытом пространстве во время 

дождя (в распыляемой воде)
– не включать при попадании воды в корпус
Критерии предельных состояний
– поврежден корпус изделия
Тип и периодичность технического обслуживания
Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждо-
го использования.
Хранение
– необходимо хранить в сухом месте
– необходимо хранить вдали от источников повышенных 

температур и воздействия солнечных лучей
– при хранении необходимо избегать резкого перепада 

температур
– если инструмент поставляется в мягкой сумке или пла-

стиковом кейсе рекомендуется хранить инструмент в 
этой защитной упаковке

– подробные требования к условиям хранения смотрите 
в ГОСТ 15150 (Условие 1)

Транспортировка
– категорически не допускается падение и любые меха-

нические воздействия на упаковку при транспортиров-
ке

– при разгрузке/погрузке не допускается использование 
любого вида техники, работающей по принципу зажима 
упаковки

– подробные требования к условиям транспортировки 
смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

Указания по безопасности
Для обеспечения безопасной и надежной 
работы с измерительным инструментом 
должны быть прочитаны и соблюдаться 
все инструкции. Использование измери-
тельного инструмента не в соответствии с 

настоящими указаниями чревато повреждений интег-
рированных защитных механизмов. Никогда не изме-
няйте до неузнаваемости предупредительные таблич-
ки на измерительном инструменте. ХОРОШО СОХРА-
НЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ И ПЕРЕДАВАЙТЕ ЕЕ ВМЕСТЕ 
С ПЕРЕДАЧЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА.
 Внимание – использование других не упомянутых 

здесь элементов управления и регулирования или 
других методов эксплуатации может подвергнуть 
Вас опасному для здоровья излучению. 

 Измерительный инструмент поставляется с преду-
предительной табличкой (на странице с изображе-
нием измерительного инструмента показана под но-
мером 10).

 Если текст предупредительной таблички не на язы-
ке Вашей страны, заклейте его перед первой эк-
сплуатацией прилагаемой наклейкой на языке Ва-
шей страны.

Не направляйте луч лазера на людей 
или животных и сами не смотрите на 
прямой или отражаемый луч лазера. 
Этот луч может слепить людей, стать при-
чиной несчастного случая или повредить 
глаза.

 В случае попадания лазерного луча в глаз глаза 
нужно намеренно закрыть и немедленно отвернуть-
ся от луча.

 Не меняйте ничего в лазерном устройстве.
 Не применяйте лазерные очки в качестве защитных 

очков. Лазерные очки служат для лучшего распознава-
ния лазерного луча, однако они не защищают от лазер-
ного излучения.

 Не применяйте лазерные очки в качестве солнеч-
ных очков или в уличном движении. Лазерные очки 
не дают полной защиты от ультрафиолетового излуче-
ния и ухудшают восприятие красок.

 Ремонт Вашего измерительного инструмента пору-
чайте только квалифицированному персоналу, ис-
пользуя только оригинальные запасные части. Этим 
обеспечивается безопасность измерительного ин-
струмента.

 Не разрешайте детям пользоваться лазерным изме-
рительным инструментом без надзора. Они могут не-
умышленно ослепить людей.
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 Не работайте с измерительным инструментом во 
взрывоопасной среде, поблизости от горючих жид-
костей, газов и пыли. В измерительном инструменте 
могут образоваться искры, от которых может вос-
пламениться пыль или пары.

Не устанавливайте измерительный ин-
струмент и поворотное крепление 18 
вблизи кардиостимуляторов. Магниты из-
мерительного инструмента и поворотного 
крепления создают поле, которое может от-
рицательно влиять на работу кардиостиму-
лятора.

 Измерительный инструмент и поворотное крепле-
ние 18 не должны находиться вблизи магнитных но-
сителей данных и приборов, чувствительных к маг-
нитному полю. Воздействие магнитов измерительного 
инструмента и поворотного крепления может привести 
к необратимой потере данных.

Описание продукта и услуг
Пожалуйста, откройте раскладную страницу с иллюстра-
циями инструмента и оставляйте ее открытой, пока Вы из-
учаете руководство по эксплуатации.

Применение по назначению
Настоящий измерительный прибор предназначен для по-
строения и контроля горизонтальных и вертикальных ли-
ний.

Технические данные

Изображенные составные части
Нумерация представленных составных частей выполнена 
по изображению измерительного инструмента на страни-
це с иллюстрациями.

1 Отверстие для выхода лазерного луча
2 Выключатель
3 Индикатор автоматического нивелирования
4 Индикатор режима работы/предупреждение о 

разрядке батареек
5 Кнопка горизонтальной лазерной линии
6 Кнопка вертикальной лазерной линии
7 Крышка батарейного отсека
8 Фиксатор крышки батарейного отсека
9 Серийный номер

10 Предупредительная табличка лазерного излучения
11 Гнездо под штатив 5/8"
12 Гнездо под штатив 1/4"
13 Защитный чехол
14 Очки для работы с лазерным инструментом*
15 Строительный штатив (BT 150)*
16 Измерительный шаблон с опорой*
17 Телескопический шест (BT 350)*
18 Поворотное крепление(RM 1)*
19 Потолочная скоба*
20 Универсальное крепление (BM 1)*
21 Направляющий паз
22 Направляющая рейка*
23 Продолговатое крепежное отверстие*
24 Магниты*

* Изображенные или описанные принадлежности не входят в 
стандартный комплект поставки.

Сборка
Установка/замена батареек
В измерительном инструменте рекомендуется использо-
вать щелочно-марганцевые батарейки.

Линейный лазер GLL 2-10
Товарный № 3 601 K63 L..
Рабочий диапазон, мин.1) 10 м
Точность нивелирования ±0,3 мм/м
Типичный диапазон авто-
матического нивелирования ±4°
Типичное время нивелирования <4 с
Рабочая температура –10 °C ... +50 °C
Температура хранения –20 °C ... +70 °C
Относительная влажность 
воздуха не более 90 %
Класс лазера 2
Тип лазера 630–650 нм, <1 мВт
C6 1
Расхождение лазерной линии 0,5 мрад

(полный угол)
Резьба для штатива 1/4"; 5/8"
Батарейки 3 x 1,5 В LR6 (AA)
1) Рабочий диапазон может уменьшаться в результате 
неблагоприятных окружающих условий (например, прямые 
солнечные лучи).
Однозначная идентификация Вашего измерительного инструмента 
возможна по серийному номеру 9 на заводской табличке.

Продолжительность работы в 
зависимости от режима работы
– Режим перекрестных линий
– Линейный режим

9 ч
17 ч

Вес согласно 
EPTA-Procedure 01:2014 0,49 кг
Размеры 112 x 55 x 106 мм
Степень защиты IP 54 (защита от пыли и

брызг воды)

Линейный лазер GLL 2-10

1) Рабочий диапазон может уменьшаться в результате 
неблагоприятных окружающих условий (например, прямые 
солнечные лучи).
Однозначная идентификация Вашего измерительного инструмента 
возможна по серийному номеру 9 на заводской табличке.

OBJ_BUCH-2825-002.book  Page 102  Wednesday, August 24, 2016  4:01 PM



 Русский | 103

Bosch Power Tools 1 609 92A 3G0 | (24.8.16)

Для открытия батарейного отсека 7 нажмите фиксатор 8 в 
направлении стрелки и снимите крышку поднятием ее 
вверх. Вложите поставленные с инструментом батареи. 
Следите при этом за правильным расположением полю-
сов в соответствии с изображением на внутренней стенке 
отсека.
Мигание индикатора заряда батареек 4 свидетельствует о 
том, что батарейки садятся. После начала мигания 
измерительный инструмент может работать еще ок. 1 час.
Всегда заменяйте все батарейки одновременно. Приме-
няйте только батарейки одного изготовителя и с одинако-
вой емкостью.
 Если Вы не пользуетесь продолжительное время 

измерительным инструментом, то батарейки долж-
ны быть вынуты из инструмента. При про-
должительном хранении батарейки могут окислиться и 
разрядиться.

Работа с поворотным креплением RM 1 
(см. рис. J1–J2)
При помощи поворотного крепления 18 измерительный 
инструмент можно поворачивать на 360° вокруг цен-
тральной, постоянно видимой точки отвеса. Это позволяет 
точно настроить лазерные линии, не изменяя положение 
измерительного инструмента.
– Приставьте измерительный инструмент направляю-

щим пазом 21 к направляющей рейке 22 поворотного 
крепления 18 и вставьте измерительный инструмент до 
упора на поворотную платформу.
Для снятия потяните измерительный инструмент в 
обратном направлении с поворотного крепления.

Возможности позиционирования поворотного крепле-
ния:
– стоя на ровной поверхности,
– прикручено к вертикальной плоскости,
– прикреплено магнитами 24 к металлической поверхно-

сти,
– в соединении с потолочной скобой 19 в подвешенном 

состоянии на металлической потолочной рейке.

Работа с инструментом
Эксплуатация
 Защищайте измерительный инструмент от влаги и 

прямых солнечных лучей.
 Не подвергайте измерительный инструмент воздей-

ствию экстремальных температур и температурных 
перепадов. В частности, не оставляйте его на длитель-
ное время в машине. При больших перепадах темпера-
туры сначала дайте измерительному инструменту ста-
билизировать свою температуру, прежде чем начинать 
работать с ним. Экстремальные температуры и тем-
пературные перепады могут отрицательно влиять на 
точность измерительного инструмента.

 Защищайте измерительный инструмент от сильных 
ударов и падений. После сильного наружного воздей-
ствия на измерительный инструмент необходимо пе-

ред продолжением работы всегда проверять точность 
(см. «Точность нивелирования»).

 При транспортировке выключайте измерительный 
инструмент. При выключении блокируется маятнико-
вый механизм, который иначе при резких движениях 
может быть поврежден.

Включение/выключение
Чтобы включить измерительный инструмент, передвинь-
те выключатель 2 в положение « on» (для работ без ав-
томатического самонивелирования) или в положение 
« on» (для работ с автоматическим самонивелирова-
нием). Сразу же после включения измерительный инстру-
мент излучает из отверстий 1 лазерные лучи.
 Не направляйте лазерный луч на людей или живот-

ных и не смотрите сами в лазерный луч, в том числе 
и с большого расстояния.

Для выключения измерительного инструмента пере-
двиньте выключатель 2 в положение «Off». При выключе-
нии маятниковый механизм блокируется.
При превышении предельно допустимой рабочей темпе-
ратуры в 50 °C происходит выключения для защиты ла-
зерного диода. После охлаждения измерительный инстру-
мент опять готов к работе и может быть снова включен.

Автоматическое отключение
Если в течение прибл. 120 мин. на измерительном инстру-
менте не будет нажиматься никаких кнопок, измеритель-
ный инструмент с целью экономии батарей автоматически 
выключается.
– Чтобы снова включить измерительный инструмент по-

сле автоматического выключения, можно либо пере-
двинуть выключатель 2 сначала в положение « », а 
затем снова включить измерительный инструмент, ли-
бо нажать кнопку 5 или кнопку 6.

Деактивизация автоматического выключения:
– Чтобы деактивировать автоматическое отключение, 

при включенном измерительном инструменте держите 
кнопку 5 нажатой не менее 3 с. Если автоматическое от-
ключение отключено, лазерные линии коротко мигают 
для подтверждения.

Указание: При превышении рабочей температуры 45 °C 
автоматическое отключение деактивировать нельзя.
Активирование автоматического отключения:
– Чтобы активировать автоматическое выключение, 

выключите измерительный инструмент и снова вклю-
чите его.

Режимы работы (см. рис. A – C)
Измерительный инструмент имеет три режима работы, ко-
торые можно в любое время переключать:
– горизонтальный режим «–»: инструмент излучает одну 

горизонтальную линию,
– вертикальный режим «l»: инструмент излучает одну 

вертикальную линию,
– режим перекрестных линий «–» и «l»: инструмент излу-

чает одну горизонтальную и одну вертикальную лазер-
ную линию.
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После включения измерительный инструмент находится в 
режиме перекрестных линий. Чтобы переключить режим, 
выключите с помощью кнопки 5 или 6 горизонтальную 
или вертикальную лазерную линию.
Все три режима могут быть включены как с автоматиче-
ским нивелированием, так и без него.

Работа с автоматическим нивелированием
Установите измерительный инструмент на прочное гори-
зонтальное основание и закрепите его на держателе 20 
или на штативе 15.
После включения функция автоматического нивелирова-
ния выравнивает неровности в рамках диапазона автома-
тического нивелирования в ±4°. Нивелирование завер-
шено, как только лазерные линии остановились.
Если автоматическое нивелирование невозможно, напр., 
т.к. поверхность, на которой установлен измерительный 
инструмент, отличается от горизонтали более чем на 4°, 
лазерные лучи начинают быстро мигать.
При толчках и изменениях положения во время работы из-
мерительный инструмент автоматически производит ни-
велирование. После повторного нивелирования проверь-
те положение горизонтальной и вертикальной лазерной 
линии по отношению к реперным точкам для предотвра-
щения ошибок.

Работа без автоматического нивелирования
Для работы без автоматического нивелирования пере-
двиньте выключатель 2 в положение «  on». При деакти-
вированном автоматическом нивелировании лазерные 
линии мигают с медленным интервалом.
При выключенном автоматическом нивелировании Вы 
можете свободно держать инструмент в руке или поста-
вить на подходящую поверхность. В режиме перекрещи-
вающихся линий лазерные линии не обязательно находят-
ся под прямым углом по отношению друг к другу.

Точность нивелирования
Факторы, влияющие на точность
Наибольшее влияние на точность оказывает окружающая 
температура. В особенности изменения температуры по 
мере удаления от грунта могут вызывать отклонения ла-
зерного луча.
Так как температурное расслоение достигает вблизи пола 
свое максимальное значение, то измерительный инстру-
мент следует, по возможности, монтировать на обычном 
штативе и установить в середине рабочей площади. 
Наряду с внешними воздействиями также и специфиче-
ские для инструмента воздействия (как напр., падения 
или сильные удары) могут приводить к отклонениям. Поэ-
тому всегда перед началом работы проверяйте точность 
нивелирования.
Проверяйте всегда сначала точность высоты и точность 
нивелирования по горизонтали, а затем точность нивели-
рования по вертикали.
Если во время одной из проверок измерительный инстру-
мент превысит максимально допустимое отклонение, от-
дайте его в ремонт в сервисную мастерскую Bosch.

Контроль точности высоты горизонтальной линии
Для контроля Вам необходим свободный отрезок в 5 м на 
прочном грунте между стенами А и В.
– Монтируйте измерительный инструмент вблизи стены 

А на держателе или штативе или установите его на про-
чное, ровное основание. Включите измерительный ин-
струмент.

– Направьте лазер на ближнюю стену А и обождите само-
нивелирование инструмента. Отметьте середину точ-
ки, в которой перекрещиваются на стене лазерные ли-
нии (точка I).

– Поверните измерительный инструмент на 180°, подо-
ждите, пока он не произведет самонивелирование, и 
отметьте точку перекрещивания лазерных линии на 
противоположной стене В (точка II).

– Установите измерительный инструмент – не поворачи-
вая его – вблизи стены В, включите его и дайте ему 
время нивелироваться.

– Настройте измерительный инструмент по высоте (с по-
мощью штатива или подкладок) так, чтобы точка пере-
крещивания лазерных линий точно совпала с ранее 
отмеченной точкой II на стене В.

A B

5 m

A B
180°

A B
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– Поверните измерительный инструмент на 180°, не из-
меняя высоты. Направьте инструмент на стену А так, 
чтобы вертикальная лазерная линия проходила через 
уже отмеченную точку I. Подождите, пока инструмент 
не закончит самонивелирование, и отметьте точку пе-
рекрещивания лазерных линий на стене А (точка III).

– Разница d между обеими отмеченными точками I и III 
на стене А является действительным отклонением по 
высоте измерительного инструмента.

Максимальное допустимое отклонение dmax рассчитыва-
ют следующим образом:
dmax = двойное расстояние между стенами x 0,3 мм/м
Пример: При расстоянии между стенами 5 м максималь-
ное отклонение не должно превышать 
dmax = 2 x 5 м x 0,3 мм/м = 3 мм. Таким образом, расстоя-
ние между отметками не должно превышать 3 мм.

Проверка точности нивелирования горизонтальной 
линии
Для выполнения проверки требуется свободный участок 
площадью 5 х 5 м.
– Монтируйте измерительный инструмент посередине 

между стенами А и В на держателе или штативе, или 
установите его на прочное, ровное основание. Дайте 
измерительному инструменту нивелироваться.

– Отметьте на расстоянии в 2,5 м от измерительного ин-
струмента на обеих стенах середину лазерной линии 
(точка I на стене A и точка II на стене B).

– Развернув измерительный инструмент на 180°, пере-
двиньте его на 5 м и подождите, пока он не произведет 
самонивелирование.

– Настройте измерительный инструмент по высоте (с по-
мощью штатива или подкладок) так, чтобы середина ла-
зерной линии точно совпала с ранее отмеченной точ-
кой II на стене В.

– Отметьте на стене A середину лазерной линии как точку 
III (вертикально над или под точкой I). 

– Разница d между обеими отмеченными точками I и III 
на стене А является действительным отклонением по 
высоте измерительного инструмента.

Максимальное допустимое отклонение dmax рассчитыва-
ют следующим образом:
dmax = двойное расстояние между стенами x 0,3 мм/м
Пример: При расстоянии между стенами 5 м максималь-
ное отклонение не должно превышать 
dmax = 2 x 5 м x 0,3 мм/м = 3 мм. Таким образом, расстоя-
ние между отметками не должно превышать 3 мм.

Проверка точности нивелирования вертикальной 
линии
Для проверки Вам требуется проем двери, в обе стороны 
от которого (на прочном полу) есть свободное простран-
ство длиной не менее 2,5 м.
– Установите измерительный прибор на расстоянии 

2,5 м от дверного проема на твердое, ровное основа-
ние (не на штатив). Направьте лазерные линии на двер-
ной проем и дайте измерительному инструменту ниве-
лироваться.

d

180°A B

2,5 m
5,0 m

A

B

2,5 m

d

5,0 m 2,5 m
2,5 m5,0 m0 m

A

B
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– Отметьте середину вертикальной линии на полу в прое-
ме двери (точка I), на расстоянии в 5 м с другой сторо-
ны проема двери (точка II), а также по верхнему краю 
проема двери (точка III).

– Переставьте измерительный инструмент на другую сто-
рону дверного проема прямо за точкой II. Подождите, 
пока измерительный инструмент не произведет само-
нивелирование, и направьте вертикальную лазерную 
линию так, чтобы ее середина проходила точно через 
точки I и II.

– Разница d между точкой III и серединой лазерной ли-
нии на верхнем крае проема двери является действи-
тельным отклонением измерительного инструмента от 
вертикали.

– Измерьте высоту проема двери.
Максимальное допустимое отклонение dmax рассчитыва-
ют следующим образом: 
dmax = двойная высота проема двери x 0,3 мм/м
Пример: При высоте проема двери 2 м максимальное от-
клонение не должно превышать 
dmax = 2 x 2 м x 0,3 мм/м = 1,2 мм. Таким образом, рассто-
яние между отметками не должно превышать 1,2 мм.

Указания по применению
 Используйте всегда только середину лазерной ли-

нии для отметки. Ширина лазерной линии изменяется 
по мере удаления.

Работа со штативом (принадлежности)
Штатив обеспечивает стабильную, регулируемую по вы-
соте опору для измерений. Поставьте измерительный ин-
струмент гнездом под штатив 1/4" 12 на резьбу штатива 
15 или обычного фотоштатива. Для установки на обычный 
строительный штатив используйте гнездо под штатив 5/8" 
11. Зафиксируйте измерительный инструмент с помощью 
крепежного винта штатива.

Очки для работы с лазерным инструментом 
(принадлежности)
Лазерные очки отфильтровывают окружающий свет. Бла-
годаря этому красный свет лазера становится более яр-
ким для человеческого глаза.
 Не применяйте лазерные очки в качестве защитных 

очков. Лазерные очки служат для лучшего распознава-
ния лазерного луча, однако они не защищают от лазер-
ного излучения.

 Не применяйте лазерные очки в качестве солнеч-
ных очков или в уличном движении. Лазерные очки 
не дают полной защиты от ультрафиолетового излуче-
ния и ухудшают восприятие красок.

Фиксация с помощью универсального крепления 
(принадлежности) (см. рис. D)
С помощью универсального крепления 20 Вы можете за-
крепить измерительный инструмент, напр., на вертикаль-
ных поверхностях, трубах или намагниченных материа-
лах. Универсальное крепление можно также использовать 
в качестве подставки. Оно облегчает выравнивание ин-
струмента по высоте.
– Грубо выровняйте универсальное крепление 20, пре-

жде чем включать измерительный инструмент.

Работа с измерительным шаблоном (принадлежности) 
(см. рисунки G–H)
С помощью измерительного шаблона 16 Вы можете пере-
нести лазерную отметку на пол или высоту лазера на сте-
ну.
С помощью нуля и шкалы можно измерить расстояние до 
желаемой высоты и перенести его на другое место. Благо-
даря этому не нужно настраивать измерительный инстру-
мент на переносимую высоту.
Для улучшения видимости лазерного луча на большом 
расстоянии и при сильном солнце измерительный шаблон 
16 имеет отражающее покрытие. Однако усиление ярко-
сти заметно только, если смотреть на измерительный ша-
блон параллельно лазерному лучу.

Примеры возможных видов работы (см. рисунки D–F)
Примеры возможных применений измерительного ин-
струмента приведены на страницах с рисунками.

2,5 m

2,5 m

2,5 m
2,5 m

2,5 m
2,5 m

d

2 m
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Техобслуживание и сервис
Техобслуживание и очистка
Храните и переносите измерительный инструмент только 
в прилагающемся защитном чехле.
Содержите измерительный инструмент постоянно в чи-
стоте.
Никогда не погружайте измерительный инструмент в воду 
или другие жидкости.
Вытирайте загрязнения сухой и мягкой тряпкой. Не 
используйте никаких очищающих средств или раствори-
телей.
Очищайте регулярно особенно поверхности у выходного 
отверстия лазера и следите при этом за ворсинками.
На ремонт отправляйте измерительный инструмент в за-
щитном чехле 13.

Сервис и консультирование на предмет 
использования продукции
Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по 
ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запча-
стям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям 
Вы найдете также по адресу:
www.bosch-pt.com
Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий кон-
сультации на предмет использования продукции, с удо-
вольствием ответит на все Ваши вопросы относительного 
нашей продукции и ее принадлежностей.
Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обяза-
тельно указывайте 10-значный товарный номер по завод-
ской табличке изделия.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина
Гарантийное обслуживание и ремонт электро-
инструмента, с соблюдением требований и норм изгото-
вителя производятся на территории всех стран только в 
фирменных или авторизованных сервисных центрах «Ро-
берт Бош».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной про-
дукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу 
для Вашего здоровья. Изготовление и распространение 
контрафактной продукции преследуется по Закону в ад-
министративном и уголовном порядке.

Россия
Уполномоченная изготовителем организация:
ООО «Роберт Бош»
Вашутинское шоссе, вл. 24
141400, г.Химки, Московская обл.
Россия
Тел.: 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)
E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
Полную и актуальную информацию о расположении сер-
висных центров и приёмных пунктов Вы можете получить:
– на официальном сайте www.bosch-pt.ru
– либо по телефону справочно – сервисной службы 

Bosch 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

Беларусь
ИП «Роберт Бош» ООО
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск
Беларусь
Тел.: +375 (17) 254 78 71
Тел.: +375 (17) 254 79 15/16
Факс: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: pt-service.by@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch-pt.by

Казахстан
ТОО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
г. Алматы 
Казахстан
050050
пр. Райымбека 169/1
уг. ул. Коммунальная
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Утилизация
Отслужившие свой срок измерительные инструменты, 
принадлежности и упаковку следует сдавать на экологиче-
ски чистую рекуперацию отходов.
Не выбрасывайте измерительные инструменты и аккуму-
ляторные батареи/батарейки в бытовой мусор!

Только для стран-членов ЕС:
В соответствии с европейской директивой 
2012/19/EU отслужившие измеритель-
ные инструменты и в соответствии с евро-
пейской директивой 2006/66/ЕС повре-
жденные либо отработанные аккумулято-
ры/батарейки нужно собирать отдельно и 
сдавать на экологически чистую рекупе-
рацию.

Возможны изменения.
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Українська
Вказівки з техніки безпеки

Прочитайте всі вказівки і дотримуйтеся 
їх, щоб працювати з вимірювальним 
інструментом безпечно та надійно. 
Використання вимірювального 
інструмента без дотримання цих 

інструкцій може призвести до пошкодження 
інтегрованих захисних механізмів. Ніколи не доводьте 
попереджувальні таблички на вимірювальному 
інструменті до невпізнанності. ДОБРЕ ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ 
ВКАЗІВКИ І ПЕРЕДАВАЙТЕ ЇХ РАЗОМ З 
ВИМІРЮВАЛЬНИМ ІНСТРУМЕНТОМ.
 Обережно – використання засобів обслуговування і 

настроювання, що відрізняються від зазначених в 
цій інструкції, або використання дозволених засобів 
у недозволений спосіб, може призводити до 
небезпечених вибухів випромінювання. 

 Вимірювальний інструмент постачається з 
попереджувальною табличкою (на зображенні 
вимірювального інструменту на сторінці з 
малюнком вона позначена номером 10).

 Якщо текст попереджувальної таблички не на мові 
Вашої країни, заклейте його перед першою експлуа-
тацією доданою наклейкою на мові Вашої країни.

Не направляйте лазерний промінь на 
людей або тварин, і самі не дивіться на 
прямий або відображуваний лазерний 
промінь. Він може засліпити інших 
людей, спричинити нещасні випадки або 
пошкодити очі.

 У разі потрапляння лазерного променя в око, 
навмисне заплющіть очі і відразу відверніться від 
променя.

 Нічого не міняйте в лазерному пристрої.
 Не використовуйте окуляри для роботи з лазером в 

якості захисних окулярів. Окуляри для роботи з 
лазером призначені для кращого розпізнавання 
лазерного променя, але вони не захищають від 
лазерного проміння.

 Не використовуйте окуляри для роботи з лазером 
для захисту від сонця і за кермом. Окуляри для 
роботи з лазером не захищають повністю від УФ-
проміння і погіршують розпізнавання кольорів.

 Віддавайте свій вимірювальний прилад на ремонт 
лише кваліфікованим фахівцям та лише з 
використанням оригінальних запчастин. Тільки за 
таких умов Ваш вимірювальний прилад і надалі буде 
залишатися безпечним.

 Не дозволяйте дітям користуватися без нагляду 
лазерним вимірювальним приладом. Вони можуть 
ненавмисне засліпити інших людей.

 Не працюйте з вимірювальним приладом у 
середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок 
присутності горючих рідин, газів або пилу. У 
вимірювальному приладі можуть утворюватися іскри, 
від яких може займатися пил або пари.

Не встановлюйте вимірювальний 
інструмент і поворотне кріплення 18 
поблизу від кардіостимуляторів. Магніти 
вимірювального інструмента і поворотного 
кріплення створюють поле, яке може 
негативно впливати на функціональну 
здатність кардіостимулятора.

 Вимірювальний інструмент і поворотне кріплення 
18 не повинні знаходитися поблизу магнітних носіїв 
даних і приладів, чутливих до магнітного поля. Дія 
магнітів вимірювального інструмента і поворотного 
кріплення може спричинити необоротну втрату даних.

Опис продукту і послуг
Будь ласка, розгорніть сторінку із зображенням 
вимірювального приладу і тримайте її розгорнутою весь 
час, поки будете читати інструкцію.

Призначення
Вимірювальний прилад призначений для визначення і 
перевірення горизонтальних і вертикальних ліній.

Технічні дані
Лінійний лазер GLL 2-10
Товарний номер 3 601 K63 L..
Робочий діапазон, мін.1) 10 м
Точність нівелювання ±0,3 мм/м
Діапазон автоматичного 
нівелювання, типовий ±4°
Тривалість нівелювання, типова <4 с
Робоча температура –10 °C ... +50 °C
Температура зберігання –20 °C ... +70 °C
Відносна вологість повітря макс. 90 %
Клас лазера 2
Тип лазера 630–650 нм, <1 мВт
C6 1
Розбіжність лазерної лінії 0,5 мрад (повний кут)
Гніздо під штатив 1/4"; 5/8"
Батарейки 3 x 1,5 В LR6 (AA)
1) Робочий діапазон може зменшуватися внаслідок несприятливих 
умов (напр., прямі сонячні промені).
Для точної ідентифікації вимірювального приладу на заводській 
табличці позначений серійний номер 9.
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Зображені компоненти
Нумерація зображених компонентів посилається на 
зображення вимірювального приладу на сторінці з 
малюнком.

1 Вихідний отвір для лазерного променя
2 Вимикач
3 Індикатор автоматичного нівелювання
4 Індикатор режиму роботи/індикатор зарядженості 

батарейок
5 Кнопка горизонтальної лазерної лінії
6 Кнопка вертикальної лазерної лінії
7 Кришка секції для батарейок
8 Фіксатор секції для батарейок
9 Серійний номер

10 Попереджувальна табличка для роботи з лазером
11 Гніздо під штатив 5/8"
12 Гніздо під штатив 1/4"
13 Захисна сумка
14 Окуляри для роботи з лазером*
15 Будівельний штатив (BT 150)*
16 Вимірювальний шаблон з ніжкою*
17 Телескопічна палиця (BT 350)*
18 Поворотне кріплення(RM 1)*
19 Стельова скоба*
20 Універсальне кріплення (BM 1)*
21 Напрямний паз
22 Напрямна планка*
23 Довгастий кріпильний отвір*
24 Магніти*

* Зображене чи описане приладдя не належить до 
стандартного обсягу поставки.

Монтаж
Вставлення/заміна батарейок
Для вимірювального приладу рекомендується 
використовувати виключно лужно-марганцеві батареї.

Щоб відкрити кришку секції для батарейок 7, натисніть на 
фіксатор 8 в напрямку стрілки і підніміть кришку секції для 
батарейок угору. Встроміть додані батарейки. Слідкуйте 
при цьому за правильним розташуванням полюсів, як це 
показано всередині секції для батарейок.
Якщо мигає індикатор зарядженості батарейок 4, 
батарейки почали сідати. Після того, як лазерні промені 
розпочали мигати, вимірювальний прилад може 
працювати ще прибл. 1 год.
Завжди міняйте одночасно всі батарейки. Використовуйте 
лише батарейки одного виробника і однакової ємності.
 Виймайте батарейки, якщо Ви тривалий час не 

будете користуватися вимірювальним приладом. 
При тривалому зберіганні батарейки можуть 
кородувати і саморозряджатися.

Робота з поворотним кріпленням RM 1 
(див. мал. J1–J2)
За допомогою поворотного кріплення 18 вимірювальний 
інструмент можна повертати на 360° навколо центральної, 
завжди видимої точки виска. Це дозволяє точно 
налаштувати лазерні лінії, не змінюючи положення 
вимірювального інструмента.
– Приставте вимірювальний інструмент напрямним 

пазом 21 до напрямної рейки 22 поворотного 
кріплення 18 і посуньте вимірювальний інструмент до 
упору на платформу.
Щоб зняти, потягніть вимірювальний інструмент у 
зворотньому напрямку з поворотного кріплення.

Можливості позиціонування поворотного кріплення:
– стоячи на рівній поверхні,
– прикручене до вертикальної площини,
– прикріплене магнітами 24 до металевої поверхні,
– у з’єднанні зі стельовою скобою 19 у підвішеному стані 

на металевій стельовій рейці.

Експлуатація
Початок роботи
 Захищайте вимірювальний прилад від вологи і 

сонячних промeнів.
 Не допускайте впливу на вимірювальний прилад 

екстремальних температур та температурних 
перепадів. Зокрема, не залишайте його на тривалий 
час в машині. Якщо вимірювальний прилад зазнав 
впливу перепаду температур, перш ніж вмикати його, 
дайте йому стабілізувати свою температуру. 
Екстремальні температури та температурні перепади 
можуть погіршувати точність вимірювального приладу.

 Уникайте сильних поштовхів та падіння 
вимірювального приладу. Після сильних зовнішніх 
дій на вимірювальний прилад перед подальшою 
роботою з приладом обов’язково перевірте точність 
роботи приладу (див. «Точність нівелювання»).

Тривалість роботи в залежності 
від режиму роботи
– Режим роботи з 

перехресними лініями
– Лінійний режим

9 год.

17 год.
Вага відповідно до 
EPTA-Procedure 01:2014 0,49 кг
Розмір 112 x 55 x 106 мм
Ступінь захисту IP 54 (захист від пилу

та бризок води)

Лінійний лазер GLL 2-10

1) Робочий діапазон може зменшуватися внаслідок несприятливих 
умов (напр., прямі сонячні промені).
Для точної ідентифікації вимірювального приладу на заводській 
табличці позначений серійний номер 9.
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 Під час транспортування вимірювального приладу 
вимикайте його. При вимкненні приладу маятниковий 
вузол блокується, щоб запобігти пошкодженню 
внаслідок сильних поштовхів.

Вмикання/вимикання
Щоб увімкнути вимірювальний прилад, посуньте 
вимикач 2 в положення « on» (для роботи без 
автоматичного самонівелювання) або в положення 
« on» (для роботи з автоматичним самонівелюванням). 
Відразу після вмикання вимірювальний прилад 
випромінює з вихідних отворів для лазерного променя 1 
лазерні промені.
 Не спрямовуйте лазерний промінь на людей і тварин 
і не дивіться у лазерний промінь, включаючи і з 
великої відстані.

Щоб вимкнути вимірювальний прилад, посуньте вимикач 
2 в положення «Off». При вимкненні маятниковий вузол 
блокується.
При перевищенні максимально дозволеної робочої 
температури 50 °C лазерний промінь для захисту 
лазерного діода автоматично вимикається. Після того, як 
вимірювальний прилад охолоне, він знову готовий до 
експлуатації та його можна знову вмикати.

Автоматичне вимикання
Якщо протягом прибл. 120 хвил. Ви не будете натискувати 
ні на яку кнопку на вимірювальному приладі, прилад, щоб 
заощадити батареї, автоматично вимикається.
– Щоб знову увімкнути вимірювальний інструмент після 

автоматичного вимкнення, можна або посунути 
вимикач 2 спочатку в положення « », а потім знову 
увімкнути вимірювальний інструмент, або натиснути 
кнопку 5 чи кнопку 6.

Деактивація функції автоматичного вимкнення:
– Щоб деактивувати автоматичне вимикання, при 

увімкненому вимірювальному інструменті тримайте 
кнопку 5 натиснутою принаймні 3 с. Якщо автоматичне 
вимикання деактивоване, лазерні лінії коротко 
блимають на підтвердження.

Вказівка: У разі перевищення робочої температури 45 °C 
автоматичне вимикання деактивувати не можна.
Активація автоматичного вимикання:
– Щоб активувати функцію автоматичного вимкнення, 

вимкніть вимірювальний прилад і знову увімкніть його.

Режими роботи (див. мал. A – C)
Вимірювальний інструмент має три режими роботи, які 
можна будь-коли перемикати:
– горизонтальний режим «–»: інструмент випромінює 

одну горизонтальну лінію,
– вертикальний режим «l»: інструмент випромінює одну 

вертикальну лазерну лінію,
– режим перехресних ліній «–» і «l»: інструмент 

випромінює одну горизонтальну і одну вертикальну 
лазерну лінію.

Після вмикання вимірювальний інструмент знаходиться в 
режимі роботи з перехресними лініями. Щоб поміняти 
режим роботи, за допомогою кнопки 5 чи 6 вимкніть 
горизонтальну або вертикальну лазерну лінію.
Всі три режими роботи можна вмикати як з автоматичним 
нівелюванням, так і без нього.

Робота у режимі автоматичного нівелювання
Встановіть вимірювальний прилад на тверду 
горизонтальну поверхню, закріпіть його на кріпленні 20 
або на штативі 15.
Після ввімкнення функція автоматичного нівелювання 
автоматично вирівнює нерівності в межах діапазону 
автоматичного нівелювання ±4°. Нівелювання закінчене, 
якщо лазерні лінії більше не рухаються.
Якщо автоматичне нівелювання неможливе, напр., якщо 
поверхня, на якій встановлений вимірювальний прилад, 
відрізняється від горизонталі більше ніж на 4°, лазерні 
лінії починають блимати у швидкому темпі.
При струсах та змінах положення протягом експлуатації 
вимірювальний прилад знову автоматично нівелюється. 
Після повторного нівелювання, щоб запобігти помилкам, 
перевірте положення горизонтальної чи вертикальної 
лазерної лінії відносно до базових точок.

Робота без автоматичного нівелювання
Для роботи без автоматичного нівелювання пересуньте 
вимикач 2 в положення «  on». У разі деактивованого 
автоматичного нівелювання лазерні лінії блимають з 
повільним інтервалом.
При вимкнутому автоматичному нівелюванні 
вимірювальний прилад можна тримати в руці або 
поставити на похилу поверхню. В режимі роботи з 
перехресними лініями дві лазерні лінії не обов’язково 
знаходяться перпендикулярно одна до одної.

Точність нівелювання
Фактори, що впливають на точність
Найбільший вплив справляє температура зовнішнього 
середовища. Особливо температурні коливання, що 
спостерігаються в міру віддалення від ґрунту, можуть 
спричиняти відхилення лазерного променя.
Оскільки температурні коливання є найбільшими близько 
до ґрунту, Вам необхідно за можливістю монтувати 
вимірювальний прилад на звичайному штативі і 
встановлювати його посередині робочого майданчика.
Поряд із зовнішніми умовами також і специфічні для ін-
струменту умови (напр., струси або сильні удари) можуть 
призводити до відхилень. З цієї причини кожного разу пе-
ред початком роботи перевіряйте точність нівелювання.
Перевіряйте спочатку точність висоти і нівелювання 
горизонтальної лазерної лінії і потім точність нівелювання 
вертикальної лазерної лінії.
Якщо при одній з перевірок вимірювальний прилад 
перевищить максимально допустиме відхилення, його 
треба віднести в майстерню Bosch для перевірки.
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Перевірка точності горизонтальної лінії по висоті
Для перевірки Вам на твердому ґрунті потрібна вільна 
вимірювальна ділянка довжиною 5 м між двома стінами A 
і B.
– Встановіть вимірювальний прилад коло стіни A на 

кріпленні або на штативі або поставте його на тверду, 
рівну поверхню. Увімкніть вимірювальний прилад.

– Спрямуйте лазер на ближчу стіну А та дайте йому 
нівелюватися Позначте середину точки, в якій лазерні 
лінії перехрещуються на стіні (точка I).

– Поверніть вимірювальний прилад на 180°, дайте йому 
нівелюватися і позначте точку, в якій лазерні лінії 
перехрещуються на протилежній стіні В (точка II).

– Розташуйте вимірювальний прилад, не повертаючи 
його, коло стіни B, увімкніть його та дайте йому 
нівелюватися.

– Вирівняйте вимірювальний прилад по висоті таким 
чином (за допомогою штатива або підмостивши що-
небудь під нього), щоб точка, в якій перехрещуються 
лазерні лінії, точно попадала на позначену раніше 
точку II на стіні В.

– Поверніть вимірювальний прилад на 180°, не змінюю-
чи його висоти. Спрямуйте його на стіну A таким чином, 
щоб вертикальна лазерна лінія проходила через рані-
ше позначену точку I. Дайте вимірювальному приладу 
нівелюватися і позначте точку на стіні А, в якій перехре-
щуються лазерні лінії (точка III).

– Відстань d між двома позначеними на стіні А точками I і 
III – це фактичне відхилення вимірювального приладу 
по висоті.

Максимально допустиме відхилення dmax розраховується 
таким чином:
dmax = подвійна відстань між стінами x 0,3 мм/м
Приклад: При відстані між стінами 5 м максимальне 
відхилення може становити
dmax = 2 x 5 м x 0,3 мм/м = 3 мм. Таким чином, 
максимальна відстань між позначками не може 
перебільшувати 3 мм.

Перевірка точності нівелювання горизонтальної лінії 
Для перевірки Вам потрібна вільна ділянка прибл. 5 x 5 м.
– Встановіть вимірювальний прилад посередині між 

стінами А і В на кріпленні або на штативі, або поставте 
його на тверду, рівну поверхню. Дайте 
вимірювальному приладу самонівелюватися.

– Позначте на обох стінах на відстані 2,5 м від вимірю-
вального приладу середину лазерної лінії (точка I на 
стіні A і точка II на стіні B).

A B

5 m

A B
180°

A B

d

180°A B

2,5 m
5,0 m

A

B
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– Переставте вимірювальний прилад розвернутим на 
180° на 5 м і дайте йому нівелюватися.

– Вирівняйте вимірювальний прилад по висоті таким 
чином (за допомогою штатива або підмостивши що-
небудь під нього), щоб середина лазерної лінії точно 
попадала на позначену раніше точку II на стіні В.

– Позначте на стіні A середину лазерної лінії як точку III 
(вертикально над точкою I або під нею).

– Відстань d між двома позначеними на стіні А точками I і 
III – це фактичне відхилення вимірювального приладу 
від горизонталі.

Максимально допустиме відхилення dmax розраховується 
таким чином:
dmax = подвійна відстань між стінами x 0,3 мм/м
Приклад: При відстані між стінами 5 м максимальне 
відхилення може становити
dmax = 2 x 5 м x 0,3 мм/м = 3 мм. Таким чином, 
максимальна відстань між позначками не може 
перебільшувати 3 мм.

Перевірка точності нівелювання вертикальної лінії 
Для перевірки Вам потрібний дверний проріз, в якому з 
обох боків від дверей є мін. 2,5 м (на твердому ґрунті).
– Встановіть вимірювальний прилад на відстані 2,5 м від 

дверного прорізу на твердий, рівний ґрунт (не на 
штатив). Направте лазерні лінії на дверний проріз і 
дайте вимірювальному приладу самонівелюватися. 

– Позначте середину вертикальної лазерної лінії на 
підлозі у дверному прорізі (точка I), на відстані 5 м з 
іншого боку дверного прорізу (точка II), а також з 
верхнього краю дверного прорізу (точка III).

– Встановіть вимірювальний прилад з іншого боку 
дверного прорізу безпосередньо за точкою II. Дайте 
вимірювальному приладу нівелюватися і спрямуйте 
вертикальну лазерну лінію таким чином, щоб її 
середина проходила точно через точку I і II.

– Відстань d між точкою III і серединою лазерної лінії з 
верхнього краю дверного прорізу – це фактичне 
відхилення вимірювального приладу від вертикалі.

– Поміряйте висоту дверного прорізу.
Максимальне допустиме відхилення dmax розраховується 
таким чином: 
dmax = подвійна висота дверного прорізу x 0,3 мм/м
Приклад: При висоті дверного прорізу 2 м максимальне 
відхилення не може перебільшувати 
dmax = 2 x 2 м x 0,3 мм/м = 1,2 мм. Таким чином, 
максимальна відстань між позначками не може 
перебільшувати 1,2 мм.

Вказівки щодо роботи
 Для позначення завжди використовуйте середину 

лазерної лінії. Ширина лазерної лінії міняється в 
залежності від відстані.

Робота зі штативом (приладдя)
Штатив забезпечує стабільну підставку для вимірювання, 
висоту якої можна регулювати. Поставте вимірювальний 
прилад гніздом під штатив 1/4" 12 на різьбу штатива 15 
або звичайного фотоштатива. Для закріплення на 
звичайному будівельному штативі використовуйте гніздо 
під штатив 5/8" 11. Затисніть вимірювальний прилад 
фіксуючим гвинтом штатива.

Окуляри для роботи з лазером (приладдя)
Окуляри для роботи з лазером відфільтровують світло 
зовнішнього середовища. Завдяки цьому червоне світло 
лазера здається для очей світлішим.
 Не використовуйте окуляри для роботи з лазером в 

якості захисних окулярів. Окуляри для роботи з 
лазером призначені для кращого розпізнавання 
лазерного променя, але вони не захищають від 
лазерного проміння.
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 Не використовуйте окуляри для роботи з лазером 
для захисту від сонця і за кермом. Окуляри для 
роботи з лазером не захищають повністю від УФ-
проміння і погіршують розпізнавання кольорів.

Фіксація за допомогою універсального кріплення 
(приладдя)  (див. мал. D)
За допомогою універсального кріплення 20 Ви можете 
зафіксувати вимірювальний прилад, напр., на 
вертикальних поверхнях, трубах або намагнічених 
матеріалах. Універсальне кріплення можна 
використовувати також в якості підставки. Воно полегшує 
вирівнювання приладу по висоті.
– Грубо вирівняйте універсальне кріплення 20, перш ніж 

вмикати вимірювальний прилад.

Роботи з вимірювальним шаблоном (приладдя) 
(див. мал. G–H)
За допомогою вимірювального шаблона 16 Ви можете 
переносити лазерну позначку на підлогу або висоту 
лазера на стіну.
Користуючись нулем і шкалою, Ви можете вимірювати 
відстань до бажаної висоти і переносити її в інше місце. 
Завдяки цьому не треба точно настроювати 
вимірювальний прилад на висоту, що переноситься.
Вимірювальний шаблон 16 має дзеркальне покриття, що 
покращує видимість лазерного променя на великій 
відстані і при сильному сонці. Більша яскравість помітна 
лише тоді, коли Ви дивитеся на вимірювальний шаблон 
паралельно до лазерного променя.

Приклади роботи (див. мал. D–F)
Приклади для таких можливостей застосування 
вимірювального приладу Ви знайдете на сторінках з 
малюнками.

Технічне обслуговування і сервіс
Технічне обслуговування і очищення
Зберігайте і переносьте вимірювальний прилад лише в 
захисній сумці, яка іде в комплекті.
Завжди тримайте вимірювальний прилад в чистоті.
Не занурюйте вимірювальний прилад у воду або інші 
рідини.
Витирайте забруднення вологою м’якою ганчіркою. Не 
користуйтеся мийними засобами і розчинниками.
Зокрема, регулярно прочищайте поверхні коло вихідного 
отвору лазера і слідкуйте при цьому за тим, щоб не 
залишалося ворсинок.
Надсилайте вимірювальний прилад на ремонт в захисній 
сумці 13.

Сервіс та надання консультацій щодо 
використання продукції
Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно 
ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. 
Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна 
знайти за адресою:
www.bosch-pt.com
Команда співробітників Bosch з надання консультацій 
щодо використання продукції із задоволенням відповість 
на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя 
до неї.
При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, 
будь ласка, зазначайте 10-значний номер для 
замовлення, що стоїть на паспортній табличці продукту.
Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту 
здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача 
на території всіх країн лише у фірмових або 
авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош».
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції 
небезпечне в експлуатації і може мати негативні наслідки 
для здоров’я. Виготовлення і розповсюдження 
контрафактної продукції переслідується за Законом в 
адміністративному і кримінальному порядку.

Україна
ТОВ «Роберт Бош»
Cервісний центр електроінструментів
вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60
Україна
Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)
E-Mail: pt-service.ua@bosch.com
Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua
Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень 
зазначена в Національному гарантійному талоні.

Утилізація
Вимірювальні прилади, приладдя і упаковку треба здавати 
на екологічно чисту повторну переробку.
Не викидайте вимірювальні інструменти та акумуляторні 
батареї/батарейки в побутове сміття!

Лише для країн ЄС:
Відповідно до європейської директиви 
2012/19/EU та європейської директиви 
2006/66/EC відпрацьовані вимірювальні 
прилади, пошкоджені або відпрацьовані 
акумуляторні батареї/батарейки повинні 
здаватися окремо і утилізуватися 
екологічно чистим способом.

Можливі зміни.
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