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Wskazówki bezpieczeństwa 
 
Uwaga: Przed przystąpieniem do pracy należy 
dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję 
użytkowania. Zapoznać się z elementami 
sterującymi i prawidłową obsługą urządzenia. 
Instrukcję obsługi należy zachować i starannie 
przechowywać w celu dalszego zastosowania. 
Przed przystąpieniem do użytkowania 
urządzenia należy poprosić o zademonstrowanie 
obsługi urządzenia. 
 
Wyjaśnienie symboli umieszczonych na 

maszynie  
Ogólna wskazówka ostrzegająca przed 

potencjalnym zagrożeniem.  
 

Przeczytać instrukcję obsługi.  
 
 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek 
prac przy mechaniźmie tnącym, 
urządzenie należy wyłączyć, a wtyczkę 
wyjąć z gniazda. W przypadku 
uszkodzenia lub przecięcia przewodu 
podczas pracy, należy natychmiast 
dezaktywować bezpiecznik 
odpowiedniego obwodu elektrycznego, 
unikając dotknięcia uszkodzonego 
przewodu. Nie wolno w żadnym wypadku 
używać urządzenia z uszkodzonym 
przewodem.   
Do pracy należy zakładać rękawice 
ochronne, stabilne obuwie robocze i 
długie spodnie.  

 
Niebezpieczeństwo spowodowane 
obracającym się nożem. W czasie 
pracy urządzenia nie wolno wkładać rąk 
ani nóg do otworu. 

 
Należy zwracać uwagę, aby osoby, 
przebywające w pobliżu, nie zostały 
skaleczone przez odrzucone podczas 
pracy ciała obce.   
Osoby, przebywające się w pobliżu, 
powinny zachować bezpieczną 
odległość od urządzenia.  

 

 
Nie dotykać żadnego z elementów 

 urządzenia przed ich całkowitym STOP 

zatrzymaniem się.   
Zakładać okulary ochronne.  

 
 

Należy nosić środki ochrony słuchu.  
 
 

Nie stosować urządzenia podczas 
deszczu, nie wystawiać go na działanie 
deszczu.   
Nie wolno stawać na zbiorniku na 

odpadki.  

 
Obsługa urządzenia  

Podczas pracy urządzenia nie wolno 
wkładać rąk do leja załadowczego 8. 
Urządzenie działa jeszcze przez kilka 
sekund po wyłączeniu.  
Nie wolno udostępniać maszyny do użytku 
dzieciom ani osobom, które nie zapoznały się z 
niniejszą instrukcją. Należy zwrócić uwagę, czy 
w danym kraju nie istnieją przepisy, 
ograniczające wiek użytkownika podobnych 
urządzeń. Nieużywaną maszynę należy 
przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci.  
Niniejsze urządzenie nie jest dostosowane do 
obsługi przez osoby (łącznie z dziećmi) 
ograniczone fizycznie, emocjonalnie, lub 
psychicznie, a także przez osoby z 
niewystarczającym doświadczeniem i/lub 
niedostateczną wiedzą. Wyjątek stanowi 
sytuacja, w której znajdują się one pod 
nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich 
bezpieczeństwo i otrzymują od tej osoby 
instrukcje dotyczące posługiwania się 
urządzeniem.  
Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, 
a urządzenie zabezpieczone w taki sposób, 
żeby nie mogły się one nim bawić. 

 
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenie 
powinno zostać zmontowane zgodnie z 
załączonymi wskazówkami.  
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Указания по безопасности 
 
Внимание: Тщательно прочитайте 
руководство по эксплуатации. Ознакомьтесь  
с органами управления и правилами 
пользования инструментом. Сохраняйте 
руководство по эксплуатации для 
дальнейшего использования. Перед первым 
использованием проведите практическую 
пробную эксплуатацию. 
 
Пояснения к символам на агрегате 
 

Общее указание на наличие 
опасности.  

 
Прочтите руководство 
по эксплуатации.  

 
Перед манипуляциями с режущим 

механизмом инструмента выключите 

инструмент и вытащите вилку из 

сетевой розетки. Если кабель во время 

работы был поврежден или перерезан, 

не дотрагивайтесь до него, а 

немедленно деактивируйте 

предохранитель соответствующей 

электрической цепи. Никогда не 

используйте инструмент с 

поврежденным кабелем.   
Всегда надевайте защитные 
перчатки, прочную обувь и 
длинные брюки.   
Опасность в результате 
повреждений вращающимся 
режущим ножом. Не просовывайте 
руки и ноги в отверстие во время 
работы инструмента.  

 
Следите за тем, чтобы отбрасываемые 

работающей машиной предметы не 

травмировали находящихся вблизи 

людей.   
Посторонние лица должны 

находиться на безопасном 

расстоянии от машины.  
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Прежде чем прикасаться к деталям 

 инструмента, подождите, пока все STOP 

его детали полностью не остановятся.   
При работе пользуйтесь 
защитными очками.  

 
Носите средства защиты слуха.  

 

 
Не работайте c инструментом во 
время дождя и не оставляйте его 
под дождем.   
Не стойте на контейнере для 

измельченного материала.  

 
Эксплуатация 
 

Во время работы не просовывайте руки в 
загрузочную воронку 8. После 
выключения инструмент имеет 
инерционный выбег продолжительностью 
в несколько секунд. 

 
Никогда не позволяйте пользоваться 
агрегатом детям или лицам, не знакомым 
с этими указаниями. Национальные 
предписания могут ограничивать возраст 
пользователя. Если Вы не пользуйтесь 
агрегатом, храните его в недоступном для 
детей месте. 

 
Настоящий электроинструмент не 

предназначен для использования лицами 

(включая детей) с ограниченными 

физическими, органолептическими или 

умственными способностями или с 

недостаточным опытом и/или 

недостаточными знаниями, за исключением 

случаев, когда они находятся под надзором 

лица, ответственного за их безопасность, 

или получают от него инструкции по 

эксплуатации настоящего 

электроинструмента.  
Дети должны находиться под присмотром, 

чтобы избежать возможности игры с 

электроинструментом. 
 

Перед включением электроинструмент 

должен быть собран в соответствии с 

прилагающимся руководством.  
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Для повышения безопасности 
рекомендуется использовать 
устройство защитного отключения 
(УЗО), срабатывающее при макс. 30 мА. 
УЗО следует проверять перед каждым 
использованием аппарата. 

 
Используйте только допущенные для 

наружного применения 

брызгонепроницаемые кабели-удлинители. 
 

Не дотрагивайтесь до сетевой вилки 
и розетки влажными руками. 

 
Не переезжайте через шнур питания и через 

удлинитель, не сдавливайте их и не тяните за 

них, поскольку этим Вы можете повредить 

их. Защищайте шнур от высоких температур, 

масел и острых краев. 
 

Во время работы в радиусе 3 м не 
должны находиться другие люди или 
животные. Посторонние лица в пределах 
рабочей зоны находятся под 
ответственностью пользователя. 

 
Bosch гарантирует безупречное 

функционирование электроинструмента 

только при использовании исключительно 

только оригинальных принадлежностей. 
 

Ознакомьтесь с руководством по 
эксплуатации, прежде чем начинать 
работу с инструментом. 

 
Не носите свободную одежду, 
висящие ленты/шнурки и галстуки. 

 
Используйте инструмент на свободном 
пространстве (напр., не очень близко к 
стене или другим неподвижным 
предметам) с прочным ровным 
основанием. 

 
Не эксплуатируйте инструмент на 
мощеной или усыпанной гравием 
поверхности. Отбрасываемый материал 
может привести к травмам. 

 
Перед эксплуатацией проверяйте все винты, 

гайки и другие крепежные детали на 

прочность соединения, а также защитные 

приспособления и щитки на правильность 

размещения. Заменяйте поврежденные или 

нечитаемые предупредительные таблички и 

таблички с указаниями.  

 

 
Перед запуском убедитесь, что 
загрузочная воронка свободна. 
 
Держите на расстоянии от загрузочной 
воронки тело и лицо.  
Не просовывайте руки и другие части тела  
в загрузочную воронку/разгрузочное 
отверстие, предотвращайте попадание 
одежды в них, а также не приближайте их 
к подвижным деталям. 
 
Выключайте инструмент, прежде 
чем установить/снять мешок для 
измельченного материала. 
 
Всегда следите за устойчивым 
равновесием и надежным положением 
тела. Не наклоняйтесь слишком сильно 
вперед. Во время заполнения не стойте 
выше основания прибора. 
 
При работе с агрегатом держитесь на 
расстоянии от зоны выброса. 
 
Очень внимательно следите за тем, 
чтобы металлические детали, камни, 
бутылки, банки и прочие чужеродные 
предметы не попали при загрузке 
материала в инструмент. 
 
Если в режущий механизм попал 

чужеродный предмет, инструмент издает 

необычные звуки или начинает 

вибрировать, немедленно выключите его, 

чтобы остановить режущий механизм. 

Вытащите сетевую вилку из розетки и 

действуйте следующим образом:  
–  Проверьте повреждение.  
– Замените все поврежденные детали или 

отремонтируйте их.  
– Проверьте, не ослабло ли крепление 

деталей, и при необходимости крепко 
затяните их. 

 
Не пытайтесь отремонтировать 
инструмент, если только у Вас нет 
необходимого для этого образования. 
 
Следите за тем, чтобы обрабатываемый 
материал не застревал в зоне выгрузки; 
это препятствует подаче и может 
спровоцировать обратный выброс из 
загрузочной воронки. 
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Если инструмент засорен, выключите его 
и дождитесь остановки режущего 
механизма. Вытащите сетевую вилку из 
розетки, прежде чем освобождать 
инструмент от измельчаемого материала. 

 
Проверяйте исправное состояние крышек  
и защитных устройств и их правильное 

крепление. Выполняйте перед работой 

необходимые процессы по 

техобслуживанию или ремонту. 
 

Не пытайтесь изменить настройку числа 
оборотов двигателя. Если возникли 
проблемы, свяжитесь с сервисной 
службой Bosch. 

 
Вентиляционные отверстия должны быть 
свободны от остатков и других 
отложений, дабы предотвратить 
повреждение двигателя и избежать 
возможного возгорания. 

 
Никогда не поднимайте и не переносите 
агрегат при работающем двигателе. 

 
Выключайте инструмент, дожидайтесь 
остановки режущего механизма и 
вытаскивайте сетевую вилку каждый 
раз, когда Вам нужно отлучиться из 
рабочей зоны. 

 
Во время работы инструмента 
не наклоняйте его. 

 
Не подвергайте прибор воздействию 
дождя. Хранить инструмент 
обязательно нужно в сухом помещении. 

 
Техобслуживание и хранение 
 

Если инструмент включается в связи с 

проведением сервисных работ, проверок, 

хранением или заменой принадлежностей, 

вытаскивайте сетевую вилку из розетки и 

давайте инструменту остыть. Перед каждым 

осмотром/настройкой и т. д., убедитесь, что 

все движущиеся детали неподвижны. 
 

Ухаживайте за инструментом и содержите 
его в чистоте. 

 
Проверяйте агрегат и на всякий случай 
меняйте износившиеся или 
поврежденные детали. 

 
Для замены используйте оригинальные 

запасные части фирмы Bosch. 
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В случае применения кабеля-
удлинителя последний не должен быть 
слабее чем прилагающийся к 
инструменту сетевой кабель. 

 
Регулярно проверяйте на отсутствие 
повреждений или признаков 
механического старения шнур и кабели-
удлинители. Не используйте инструмент 
при поврежденном кабеле. 

 
При наладке режущего механизма помните  
о том, что несмотря на прерванную 
подачу электрического тока в результате 
задействования принудительного 
выключения и невозможность включить 
двигатель, режущий механизм движется 
при вращении двигателя от руки. 

 
Ни в коем случае не пытайтесь вывести 
из строя устройство принудительного 
отключения. 

 
 
Описание функции 
 

Прочтите все указания и инструк-
ции по технике безопасности. 
Упущения, допущенные при 
соблюдении указаний и 
инструкций по технике 
безопасности, могут стать 
причиной поражения электричес-
ким током, пожара и тяжелых 
травм.  

 
Применение по назначению 
 
Инструмент предназначен для измельчения 
до пригодного для компоста состояния 
волокнистых и древесных отходов из 
частного домашнего хозяйства/с дачи. 
 
Контейнер для измельченного материала 

предназначен для приема измельченного 

материала, а также для складывания в него и 

хранения загрузочной воронки и толкателя. Не 

следует использовать контейнер для 

измельченного материала для других целей.  
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Комплект поставки 
 
Осторожно распакуйте инструмент и 

проверьте наличие следующих частей:  
–  Бесшумный измельчитель  
–  Загрузочная воронка  
–  Толкатель  
–  Контейнер для измельченного материала  
–  Руководство по эксплуатации 
 
При недостаче или повреждении частей 

обратитесь, пожалуйста, к продавцу. 
 
В поолностью собранном состоянии агрегат 
весит ок. 30,5–31,3 кг. При необходимости 
вынимайте агрегат из упаковки вдвоем.  
 
Изображенные составные части 
 
Нумерация составных частей выполнена по 
изображению на странице с иллюстрациями. 
 

1 Шасси  
2 Вилка подключения сети** 

 

 
3 Вентиляционные прорези  
4 Зеленая кнопка  
5 Красная кнопка «стоп»  
6 Желтая кнопка  
7 Толкатель  
8 Загрузочная воронка  
9 Стопорная ручка   

10 Регулировочная головка  
11 Контейнер для измельченного материала  
12 Серийный номер  
13 Крышка режущего механизма 
 
14 Светодиодный индикатор (только 

в AXT 23 TC/25 TC)  
15 Прижимная пластинка  
16 Режущий валок 
 
** зависит от страны 
 
Изображенные или описанные принадлежности не 
входят в стандартный объем поставки. Полный 
ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей 
программе принадлежностей.  

 
Технические данные 
 
Бесшумный  AXT 22 D AXT 25 D AXT 23 TC AXT 25 TC

измельчитель      
Товарный №  3 600 H03 0.. 3 600 H03 1.. 3 600 H03 2.. 3 600 H03 3..
Потребляемая мощность,      

S 6 (40/60 с)1) Вт 2200 2500 2300 2500
Потребляемая мощность,      

S 1 Вт 2000 2300 2100 2300
Число оборотов холостого      

хода мин-1 40 40 40 40
Режущая система  фрезерный фрезерный «Turbine-Cut» «Turbine-Cut»

  валок валок  
Макс. пропускная      

способность кг/ч 1802) 1902) 2152) 2302)

Макс. диаметр веток мм 382) 402) 422) 452)

Контейнер для      

измельченного материала л 53 53 53 53
Вес согласно      

EPTA-Procedure 01/2003 кг 31,3 31,3 30,5 30,5
Класс защиты  /I /I /I /I

       
1)Режим работы S 6 (40 %) предполагает 40 с нагрузки и 60 с холостого хода. Для практического 
применения допускается режим непрерывной работы.  
2)В зависимости от структуры измельчаемого материала.  
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Данные по шуму и вибрации 
 
Измеренные значения получены в 
соответствии с 2000/14/EС (высота 1,60 м, 
расстояние 1,0 м).  
А-взвешенный уровень шума от агрегата 
составляет обычно: уровень звукового 
давления 68 дБ(A); гарантированный уровень 
звуковой мощности ниже 92 дБ(A). 
Погрешность K =3 дБ.  
 
Заявление о соответствии 
 
Мы заявляем с полной ответственностью, 
что описанный в «Технических данных» 
инструмент соответствует следующим 
стандартам и нормативам: EN 60335,  
EN 50434 в соответствии с положениями  
директив 2004/108/EС, 98/37/EС (до  
28.12.2009), 2006/42/EС (начиная с  
29.12.2009), 2000/14/EС.  
2000/14/EС: измеренный уровень звуковой 
мощности 89 дБ(A). Процедура оценки 
соответствия согласно приложения V.  
Техническая документация:  
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, 
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England  
Leinfelden, 04.11.2008 
 
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen  
Senior Vice President Head of Product  
Engineering Certification  
 
 

 
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-
70745 Leinfelden-Echterdingen 04.11.2008 
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Сборка  
 
Для Вашей безопасности 
 

Внимание! До начала работ по 
техобслуживанию или очистке 
выключайте аппарат и вынимайте вилку 
сети из штепсельной розетки. То же 
самое следует сделать, если будет 
поврежден, перерезан или перекручен 
сетевой шнур. 

 
Учитывайте напряжение сети: Напряжение 
источника тока должно соответствовать 
данным на заводской табличке инструмента. 
Электроинструменты на 230 В работают и 
при напряжении в 220 В/240 В. 
 
Электрическая сеть должна быть защищена 

как минимум следующим образом: 
 
AXT 22 D/25 D/23 TC/25 TC = 16 A 
 
Кабель-удлинитель со слишком малым 
поперечным сечением проводника 
значительно снижает производительность 
инструмента. Для кабелей с длиной до 25 м 
требуемое минимальное поперечное сечение 

составляет 3 x 1,5 мм2, для кабелей длиной 
более 25 м необходимое поперечное сечение 

мин. составляет 2,5 мм2.  
ОСТОРОЖНО: От кабелей-удлинителей, не 
отвечающие предписаниям, может исходить 
опасность. Кабель-удлинитель, вилка и 
муфта должны быть выполнены в 
водонепроницаемом исполнении и 
допущены для использования под открытым 
небом. 
 
Кабельные соединения должны быть сухими 
и не лежать на земле. 
 
Для повышения безопасности рекомендуется 

использовать устройство защитного 

отключения (УЗО), срабатывающее при макс. 30 

мА. УЗО следует проверять перед каждым 

использованием аппарата. 
 
Поврежденный сетевой шнур разрешается 
ремонтировать только в 
авторизированной мастерской Bosch. 
 
В случае использования кабельных 
барабанов удлинительные кабели должны 
быть полностью размотаны.  
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Сборка  
Вытащите инструмент из упаковки.  
(см. рис. А–D)   
Монтаж загрузочной воронки  E F 
 

Откиньте крышку режущего механизма 13 
назад. 

 
Вставьте загрузочную воронку 8 в 
инструмент. 

 
Поверните красную стопорную ручку 9 в 
направлении по часовой стрелке, чтобы 
зафиксировать загрузочную воронку 8. 

 
 
Работа с инструментом  
 
Включение G 
 

Всегда устанавливайте инструмент на 
прочном, горизонтальном основании. Во 
время работы инструмента не 
переворачивайте и не двигайте его. 

 
Двигатель имеет инерционный выбег 
после выключения! 

 
Очищайте корневища от земли. Инородные тела, 

такие как камни, стекло, металлы, текстиль и 

пластмассы, не должны попадать в загрузочную 

воронку 8. В противном случае режущий валок 

16 может быть поврежден. 
 
Загрузочное отверстие 8 должно быть пустым. 
 
Включение  
Нажмите зеленую кнопку 4. 
 
Выключение  
Нажмите красную кнопку «стоп» 5. 
 
Защита от непреднамеренного запуска 
 
Прибор выключается после исчезновения 
напряжения в сети. При появлении питания 
прибор не включается автоматически. 
 
Обратный ход 
 
Нажмите и держите нажатой желтую кнопку 6, 
чтобы изменить направление вращения.  

 

 
Режущий валок 16 вращается в обратном 
направлении и освобождает таким образом 
заблокированный материал. 
 
Защита от перегрузки 
 
Слишком большая нагрузка (напр., блокировка 

режущего валка 16) приводит к остановке 

прибора через несколько секунд. Нажмите и 

удерживайте нажатой желтую кнопку 6, чтобы 

освободить заблокированный режущий 

механизм. Если снять блокировку не удается, 

необходимо удалить с режущего механизма 

прижимную пластинку 15. 
 
При этом необходимо слегка повернуть 
против часовой стрелки регулировочную 
головку 10, пока не освободится 
«застрявший» материал. Прижимную 
пластинку 15 затем необходимо 
отрегулировать (см. «Регулировка 
прижимной пластинки»).  
 
Указания по применению 
 

Во время использования инструмента 
всегда носите защитные очки, а также 
средства защиты органов слуха и 
защитные перчатки. 

 
Перед эксплуатацией проверьте 
правильность монтажа контейнера для 
измельченного материала и загрузочной 
воронки. 

 
Инструмент оснащен датчиками. Если 
контейнер для измельченного материала 11 
и загрузочная воронка 8 установлены 
неправильно, инструмент не включается и 
раздается акустический сигнал (в  
AXT 23 TC/25 TC дополнительно мигают 2 
светодиода 14). 
 
Подайте подлежащий измельчению материал. 

Подаваемый материал самостоятельно 

затягивается в режущий валок 16. 
 

Торчащий из инструмента длинный 
измельчаемый материал может при 
втягивании отпружинивать в сторону; по 
этой причине находитесь на безопасном 
расстоянии! 
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– Всегда подавайте только столько 

материала, сколько загрузочная воронка 8 
может принять, не забившись.  

– Увядшие, влажные и несколько дней 
хранящиеся садовые отходы 
измельчайте вперемешку с ветками.  
Это предупредит забивание 
режущего валка 16.  

– Не измельчайте мягкие отходы без твердой 
консистенции, напр., кухонные отходы; их 
необходимо сразу компостировать.  
–  Следите, чтобы измельченный материл мог 

свободно падать из разгрузочной шахты – 

опасность обратного подпора!  
– Вентиляционные прорези 3 не должны 

закрываться измельченным материалом.  
– Избегайте блокировки разгрузочной 

шахты, поскольку это может привести 
к выбросу измельчаемого материала 
из загрузочной воронки 8. 

 
Указания по измельчению 
 
В зависимости от вида, возраста и сухости 
древесины ветки в большей или меньшей 
степени трудно поддаются измельчению. 
 
Оптимальных результатов Вы добьетесь, 
если будете измельчать свежие ветки вскоре 
после срезания. 
 
Мягкие садовые отходы должны измельчаться  
в малых количествах, в особенности если 
измельчаемый материал сырой. 
Забивания можно избежать периодическим 
измельчением веток. 
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Регулировка прижимной пластинки H 
 
Прижимная пластинка 15 отрегулирована на 
заводе, перед эксплуатацией наладка не 
требуется. 
 
По причине износа нужно время от времени 
регулировать прижимную пластинку 15 
(напр., когда измельчаемый материал, такой 
как ветки, сцепляется друг с другом и их не 
удается с легкостью измельчить). 
 
При включенном двигателе поворачивайте 

регулировочную головку 10 понемногу по 

часовой стрелке, пока не послышится слабый 

звук трения (режущий валок 16 соприкасается  
с прижимной пластинкой 15 на правильном 
расстоянии, при этом не наблюдается 
выпадения алюминиевой стружки из 
разгрузочного отверстия). 
 
Регулируйте только до необходимой степени, так 

как в противном случае прижимная пластинка 15 

подвергнется излишнему износу.  
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Поиск неисправностей 
 
В следующей таблице приведены симптомы и способы устранения неисправностей. Если Вам 
не удастся с этой помощью обнаружить и устранить проблему, то обратитесь в Вашу 
сервисную мастерскую. 
 

Внимание! До начала работ по техобслуживанию или очистке выключайте аппарат и 
вынимайте вилку сети из штепсельной розетки. То же самое следует сделать, если будет 
поврежден, перерезан или перекручен сетевой шнур. 

 
Проблема Возможная причина Устранение 

Агрегат не работает Неправильный монтаж Правильно смонтируйте 
 контейнера для измельченного контейнер для измельченного 
 материала материала 
   

 Неправильный монтаж Правильно смонтируйте 
 загрузочной воронки загрузочную воронку 
   

 Неисправна штепсельная Воспользуйтесь другой 
 розетка штепсельной розеткой 
   

 Поврежден кабель-удлинитель Проверьте удлинитель, при 
  необходимости замените 
   

 Сработал предохранитель Замените предохранитель 
   

Раздается акустический сигнал Неправильный монтаж Убедитесь в том, что контейнер 
(у AXT 23 TC/25 TC контейнера для измельченного для измельченного материала 
дополнительно мигают два материала/загрузочной установлен правильно 
светодиода) и инструмент не воронки Убедитесь в правильной 
включается 

 

 установке загрузочной   

  воронки и ее фиксации 
  вращением красной 
  стопорной ручки в 
  направлении по часовой 
  стрелке 
   

Мигает светодиод (у Отсутствует; светодиод мигает  
AXT 23 TC/25 TC) правильно; инструмент  
 подключен к сети и готов к  
 работе  
   

Измельчаемый материал не Измельчаемый материал Используйте толкатель, чтобы 
затягивается влажный и мягкий подтолкнуть измельчаемый 
  материал в инструмент 
   

 Измельчаемый материал Удалите застрявший 
 застрял в инструменте измельчаемый материал 
  (обязательно одевайте 
  садовые рукавицы) 

  Используйте кнопку обратного 
  хода (см. «Обратный ход») 
   

Измельчаемый материал не Необходимо отрегулировать см. «Регулировка прижимной 
измельчается полностью и прижимную пластинку пластинки» 
сцепился между собой   
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Техобслуживание и сервис  
 
Техобслуживание и очистка 
 

Внимание! До начала работ по 
техобслуживанию или очистке 
выключайте аппарат и вынимайте вилку 
сети из штепсельной розетки. То же 
самое следует сделать, если будет 
поврежден, перерезан или перекручен 
сетевой шнур. 

 
Всегда носите защитные перчатки при 
работе с инструментом или проведении 
работ по техобслуживанию/очистке. 

 
Указание: Для обеспечения 
продолжительного срока службы и надежной 
работы машины регулярно выполняйте 
следующие работы по техобслуживанию. 
 
Регулярно проверяйте агрегат на предмет 
явных недостатков, как напр., 
расшатавшиеся или поврежденные ножи, 
ослабленные соединения и износившиеся 
или поврежденные детали. 
 
Контроль исправного состояния крышек и 

защитных устройств и их правильное 

крепление. Необходимые перед работой 

процессы по техобслуживанию или ремонту. 
 
Если машина, несмотря на тщательные 
методы изготовления и испытания выйдет из 
строя, то ремонт следует поручить 
авторизованной сервисной мастерской для 
инструментов фирмы Bosch. 
 
Пожалуйста, во всех запросах и заказах 
запчастей обязательно указывайте  
10-значный товарный номер с заводской 
таблички инструмента.  
 
Демонтаж прижимной пластинки I 
 

Внимание! До начала работ по 
техобслуживанию или очистке 
выключайте аппарат и вынимайте вилку 
сети из штепсельной розетки. То же 
самое следует сделать, если будет 
поврежден, перерезан или перекручен 
сетевой шнур. 
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Всегда носите защитные перчатки при 
работе с инструментом или проведении 
работ по техобслуживанию/очистке. 

 
При нормальном использовании и 
регулировке согласно руководству, 
режущий валок 16 и прижимная пластинка 
15 имеют срок службы в несколько лет. 
 
Для демонтажа, очистки или замены 
прижимной пластинки 15 действуйте 
следующим образом: 
 

Удалите полностью винт прижимной 
пластинки, как показано на рисунке. 

 
Извлеките прижимную пластинку 15 с 
помощью отвертки. 

 
Сборка осуществляется в обратной 
последовательности, прижимная пластинка 
15 должна быть после этого отрегулирована 
(см. «Регулировка прижимной пластинки»).  
 
После окончания работы и хранение 
 
Запрещается очищать измельчитель с 
помощью очистителя высокого давления 
или под проточной водой. 
 
Основательно очистите агрегат снаружи мягкой 

щеткой и тряпкой. Ни применяйте воду, 

растворители и полирующие средства. Удалите 

всю прилипшую траву и загрязнения,  
в особенности в зоне вентиляционных шлицов  
3. 
 
Хранить прибор следует в сухом месте. Не 

ставьте другие предметы на инструмент. 
 
Кабель можно хранить на измельчителе, как 
изображено на рис (только Великобритания). 
(см. рис. J) 
 
Измельчитель может храниться, как 
изображено на рисунке B, после демонтажа 
загрузочной воронки (см. также «Монтаж 
загрузочной воронки»).  
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Сервиснoe обслуживаниe и 
консультация покупатeлeй 
 
Сервисный отдел ответит на все Ваши 
вопро-сы по ремонту и обслуживанию 
Вашего про-дукта и также по запчастям. 
Монтажные чертежи и информацию по 
запчастям Вы найдете также по адресу: 
www.bosch-pt.ru  
Коллектив консультантов Bosch охотно помо-

жет Вам в вопросах покупки, применения и 

настройки продуктов и принадлежностей. 
 
Россия  
ООО «Роберт Бош»  
Сервисный центр по обслуживанию  
электроинструмента  
ул. Академика Королева 13, строение 5  
129515, Москва  
Тел.: +7 (495) 9 35 88 06  
Факс: +7 (495) 9 35 88 07  
E-Mail: rbru_pt_asa_mk@ru.bosch.com 

ООО «Роберт Бош» 

Сервисный центр по обслуживанию  
электроинструмента  
ул. Швецова, 41  
198095, Санкт-Петербург  
Тел.: +7 (812) 4 49 97 11  
Факс: +7 (812) 4 49 97 11  
E-Mail: rbru_pt_asa_spb@ru.bosch.com 

ООО «Роберт Бош»  
Сервисный центр по обслуживанию 
электроинструмента Горский 
микрорайон, 53 630032, 
Новосибирск Тел.: +7 (383) 3 59 94 
40 Факс: +7 (383) 3 59 94 65 

 
E-Mail: rbru_pt_asa_nob@ru.bosch.com 

ООО «Роберт Бош» 

Сервисный центр по обслуживанию  
электроинструмента  
Ул. Фронтовых бригад, 14  
620017, Екатеринбург  
Тел.: +7 (343) 3 65 86 74  
Тел.: +7 (343) 3 78 77 56  
Факс: +7 (343) 3 78 79 28 

 

 
Беларусь   
ИП «Роберт Бош» ООО  
220035, г.Минск  
ул. Тимирязева, 65А-020 
Тел.: +375 (17) 2 54 78 71 
Тел.: +375 (17) 2 54 79 15 
Тел.: +375 (17) 2 54 79 16 
Факс: +375 (17) 2 54 78 75 
E-Mail: bsc@by.bosch.com  
 
Утилизация 
 
Отслужившие свой срок электроинструменты, 

принадлежности и упаковку следует сдавать на 

экологически чистую рекуперацию отходов. 
 
Только для стран-членов ЕС:   

Не выбрасывайте электро-

инструменты в бытовые отходы!  
Согласно Европейской Директи-
ве 2002/96/EС о старых электри-
ческих и электронных инстру-
ментах и приборах и  

адекватному предписанию национального права, 

отслужившие свой срок электроинстру-менты 

должны отдельно собираться и сдавать-ся на 

экологически чистую утилизацию. 
 
Возможны изменения.  
 
 
 

ME77  
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Вказівки з техніки безпеки 
 
Увага: Прочитайте уважно цю інструкцію з 
експлуатації. Ознайомтеся з органами 
управління і правильним користуванням 
приладом. Добре зберігайте інструкцію з 
експлуатації для подальшого користування 
нею. Перед першим користуванням 
проведіть практичну пробну експлуатацію. 
 
Пояснення щодо символів на приладі  

Загальна вказівка на небезпеку.  
 
 

Прочитайте інструкцію з експлуатації.  
 

 
Перед маніпуляціями з різальним 
апаратом вимкніть прилад та 
витягніть штепсель із розетки. Якщо 
під час роботи шнур буде 
пошкоджений або перерізаний, не 
торкайтеся шнура, а негайно 
деактивуйте запобіжник 
відповідного електричного кола. 
Ніколи не користуйтеся приладом з 
пошкодженим шнуром.   
Завжди одягайте захисні рукавиці, 
міцне взуття і довгі штани.  

 
 

Небезпека через ніж, що обертається! 

Не підсовуйте руки або ноги в отвір, 

коли прилад працює. 

 
 

Слідкуйте за тим, щоб чужорідні 
тіла, що відлітають, не поранили 
людей поблизу.   
Люди повинні знаходитися лише 
на безпечній відстані від приладу.  

 
Перш ніж торкатися до деталей 

приладу, зачекайте, доки всі деталі не  
STOP зупиняться. 
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Вдягайте захисні окуляри.  
 
 

Вдягайте навушники.  
 

 
Не користуйтеся приладом в дощ, 
на прилад взагалі не повинен 
попадати дощ.   
Не стійте на контейнері для 

подрібненого матеріалу.  

 
Експлуатація 
 

Під час роботи не засовуйте руки в 
завантажувальну воронку 8. Після 
вимкнення прилад має ще інерційний 
вибіг тривалістю в декілька секунд. 

 
Ні в якому разі не дозволяйте 
користуватися приладом дітям і особам, 
що не знайомі з цими інструкціями. 
Національні приписи можуть обмежувати 
допустимий вік користувача. Якщо Ви 
саме не працюєте з приладом, зберігайте 
його в недоступному для дітей місці. 

 
Цей прилад не призначений для 
використання особами (включаючи дітей) 
з обмеженими психічними, чуттєвими або 
розумовими здатностями або недостатнім 
досвідом та/або недостатніми знаннями –  
це дозволяється робити лише у тому 
випадку, якщо за ними спостерігає особа, 
що відповідає за їхню безпеку, або вони 
отримують від неї вказівки щодо того, як 
слід використовувати прилад.  
Необхідно спостерігати за дітьми, 
щоб переконатися, що вони не грають 
з приладом. 

 
Перед вмиканням прилад необхідно 
змонтувати у відповідності до 
доданої інструкції. 

 
З метою збільшення безпеки 
рекомендується користуватися 
захисним автоматом макс. на 30 мА. Цей 
захисний автомат слід перевіряти перед 
кожним користуванням.  
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Використовуйте лише дозволені для 
зовнішнього застосування, захищені від 
водяних бризок подовжувачі. 

 
Не беріться за штепсель та за 
розетку мокрими руками. 

 
Не переїжджайте, не здавлюйте та не 
смикайте мережний шнур або 
подовжувальний шнур, оскільки його 
можна пошкодити. Захищайте шнур від 
високої температури, масла і гострих країв. 

 
Під час роботи в радіусі 3 м не повинно 
бути інших людей або тварин. Оператор 
несе відповідальність перед третіми 
особами, що знаходяться в робочій зоні. 

 
Bosch може гарантувати бездоганну 
роботу приладу лише при використанні 
виключно оригінального приладдя. 

 
Ознайомтеся з інструкцією з експлуатації 
до того, як пробувати працювати з 
приладом. 

 
Не вдягайте просторий одяг, звисаючі 
шнурки або краватки. 

 
Використовуйте прилад на відкритому 
місці (напр., не дуже близько до стіни або 
інших нерухомих предметів) з твердою, 
рівною основою. 

 
Ніколи не користуйтеся приладом на 
брукованій або гравійній основі. Матеріал, 
що викидається, може спричиняти тілесні 
ушкодження. 

 
Перед запуском в експлуатацію перевірте 
всі гвинти, гайки та інші кріпильні деталі 
на міцну посадку, а також захисні пристрої 
і щитки на правильність установлення. 
Замініть пошкоджені або нерозбірливі 
попереджувальні таблички та таблички з 
вказівками. 

 
Перед вмиканням перевірте, щоб у 

завантажувальній воронці нічого не було. 
 

Тримайте обличчя та тіло на відстані 
від завантажувальної воронки. 

 
Запобігайте потраплянню рук або інших 
частин тіла або одягу у завантажувальну 
воронку або викидний канал, не 
підсовуйте їх під рухомі частини.  

 

 
Вимикайте прилад перед тим, як 
підвішувати або знімати контейнер 
для подрібненого матеріалу. 
 
Завжди зберігайте рівновагу та стійке 
положення. Не нахиляйтесь занадто 
сильно вперед. Під час завантаження не 
стійте вище за основу приладу. 
 
Тримайтеся на відстані від викидної зони, 
коли працюєте з приладом. 
 
Коли вставляєте матеріал в прилад, дуже 
ретельно слідкуйте за тим, щоб в 
матеріалі не було дрібних металевих 
деталей, каменів, пляшок, банок або інших 
сторонніх предметів. 
 
Якщо різальний апарат наштовхнеться на 

будь-який сторонній предмет, прилад почне 

видавати незвичайні звуки або вібрувати, 

негайно вимкніть прилад, щоб зупинити 

різальний апарат. Витягніть штепсель з 

розетки та дійте наступним чином:  
–  Огляньте пошкодження.  
– Замініть всі пошкоджені деталі або 

відремонтуйте їх.  
– Перевірте, чи не розхиталися деталі, та 

при необхідності затягніть їх. 
 
Не пробуйте самостійно відремонтувати 

прилад – це дозволяється робити лише в 

тому випадку, якщо Ви навчалися цьому. 
 
Слідкуйте за тим, щоб перероблений 
матеріал не накопичувався у викидній 
зоні; це перешкоджає пересуванню 
матеріалу і може призвести до рикошету у 
завантажувальній воронці. 
 
Якщо прилад забився, вимкніть його та 
почекайте, поки різальний апарат не 
зупиниться. Витягайте штепсель з 
розетки, перш ніж прочистити прилад від 
подрібненого матеріалу. 
 
Перевіряйте, чи не пошкоджені кришки і 
захисні пристрої і чи правильно вони 
сидять. Перед початком експлуатації 
здійсніть необхідні роботи з 
обслуговування або ремонту. 
 
Не пробуйте змінювати кількість обертів 
мотору. За наявності проблеми 
сповістіть сервісну майстерню Bosch. 
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У вентиляційних щілинах не повинно 
бути залишків подрібненого матеріалу 
або іншого бруду, інакше можливе 
пошкодження мотора або пожежа. 

 
Ніколи не піднімайте і не переносьте 
прилад, коли працює мотор. 

 
Перед тим, як залишити робоче місце, 
завжди вимикайте прилад, зачекайте, поки 
не зупиниться різальний апарат, та 
витягніть мережний штепсель. 

 
Під час експлуатації не перехиляйте прилад. 

 
Захищайте прилад від дощу. Зберігайте 

прилад тільки в сухому місці. 
 
Технічне обслуговування та зберігання 
 

При припиненні експлуатації приладу з 
метою сервісного обслуговування, 
перевірки, зберігання або заміни 
приладдя вимкніть прилад, витягніть 
штепсель з розетки та дайте приладу 
охолонути. Кожного разу перед оглядом 
або юстуванням тощо перевірте, щоб всі 
рухомі деталі зупинилися. 

 
Доглядайте за приладом та тримайте його 
в чистоті. 

 
Перевіряйте прилад і на всякий випадок 
міняйте зношені або пошкоджені деталі. 

 
Слідкуйте за тим, щоб нові деталі були 
від Bosch. 

 
Якщо Ви будете користуватися 
подовжувачем, він не повинен бути 
тоншим за шнур живлення приладу. 

 
Регулярно перевірте шнур живлення та 
подовжувач на предмет пошкоджень або 
ознаки старіння. Не працюйте з приладом, 
якщо шнур пошкоджений. 

 
При настроюванні різального апарату не 
забувайте про те, що, хоча мотор і 
вимкнутий внаслідок зняття кришки і його 
не можна увімкнути, різальний апарат все 
ж таки рухається, якщо обертати мотор 
вручну. 

 
Ніколи не пробуйте вивести із 
ладу примусове відключення. 
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Описання принципу роботи 
 

Прочитайте всі застереження і 
вказівки. Недотримання застере-
жень і вказівок може призвести 
до удару електричним струмом, 
пожежі та/або серйозних травм.  

 
Призначення приладу 
 
Прилад призначений для здрібнювання 
придатних для виготовлення компосту 
волокнистих та дерев’янистих відходів 
на присадибних ділянках. 
 
Контейнер для подрібненого матеріалу 
призначений для прийому подрібненого 
матеріалу, а також для розміщення в ньому 
і зберігання завантажувальної воронки та 
проштовхувача.  
Не використовуйте контейнер для 

подрібненого матеріалу для інших цілей.  
 
Обсяг поставки 
 
Обережно вийміть прилад з упаковки і 
перевірте повну наявність усіх 
нижчезазначених деталей:  
–  Безшумний подрібнювач  
–  Завантажувальна воронка  
–  Проштовхувач  
–  Контейнер для подрібненого матеріалу  
–  Інструкція з експлуатації 
 
Якщо чогось не вистачає або щось 
пошкоджене, будь ласка, зверніться 
в магазин. 
 
В повністю монтованому стані вага приладу 
становить прибл. 30,5–31,3 кг. Щоб вийняти 
прилад з упаковки, за необхідністю візьміть 
собі в допомогу другу людину.  
 
Зображені компоненти 
 
Нумерація зображених компонентів 
посилається на зображення приладу 
на сторінці з малюнком. 
 

1 Шасі  
2 Штепсель**  
3 Вентиляційні щілини  
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4 Зелена кнопка  
5 Червона кнопка«стоп»  
6 Жовта кнопка  
7 Проштовхувач  
8 Завантажувальна воронка  
9 Ручка фіксації  

10 Регулювальна кнопка 
 
11 Контейнер для подрібненого матеріалу  
12 Серійний номер 

 

 
13 Кришка різального апарата 
 
14 Світлодіодний індикатор 

(лише AXT 23 TC/25 TC)  
15 Притискний щиток  
16 Різальний валок   
**в залежності від країни 
 
Зображене або описане приладдя не входить в 
стандартний обсяг поставки. Повний асортимент 
приладдя Ви знайдете в нашій програмі приладдя.  

 
Технічні дані 
 
Безшумний  AXT 22 D AXT 25 D AXT 23 TC AXT 25 TC
подрібнювач      

      

Товарний номер  3 600 H03 0.. 3 600 H03 1.. 3 600 H03 2.. 3 600 H03 3..

Споживана потужність,      

S 6 (40/60 с)1) Вт 2200 2500 2300 2500

Споживана потужність,      

S 1 Вт 2000 2300 2100 2300

Кількість обертів на      

холостому ходу хвил.-1 40 40 40 40

Різальна система  фрезеруваль фрезеруваль «Turbine-Cut» «Turbine-Cut»

  ний валок ний валок  
Макс. пропускна      

здатність кг/год. 1802) 1902) 2152) 2302)

Макс. діаметр гілок мм 382) 402) 422) 452)

Контейнер для      

подрібненого матеріалу л 53 53 53 53

Вага відповідно до      

EPTA-Procedure 01/2003 кг 31,3 31,3 30,5 30,5

Клас захисту  /I /I /I /I
        

1)Режим роботи S 6 (40 %) означає режим навантаження, при якому через кожні 40 с роботи під навантаженням прилад 
працює протягом 60 с на холостому ході. На практиці допускається безперервна експлуатація.  
2)В залежності від характеру матеріалу, що здрібнюється.  

 
Інформація щодо шуму і вібрації 
 
Результати вимірювання отримані відповідно 

до 2000/14/EС (висота 1,60 м, відстань 1 м). 
 
А-зважений рівень звукового тиску від приладу, 

як правило, становить: звукове навантаження 68 

дБ(A); гарантована звукова потужність нижча за 

92 дБ(A). похибка K =3 дБ.  

 
Заява про відповідність 
 
Ми заявляємо під нашу виключну 
відповідальність, що описаний в «Технічних 
даних» продукт відповідає таким нормам 
або нормативним документам: EN 60335,  
EN 50434 у відповідності до положень 
директиви 2004/108/EС, 98/37/EС (до  
28.12.2009 р.), 2006/42/EС (після 29.12.2009 р.), 
2000/14/EС. 
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2000/14/EС: Виміряна звукова потужність  
89 дБ(А). Процедура оцінки 
відповідності згідно з додатком V. 
 
Технічні документи в:  
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE, 
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England 
 
Leinfelden, 04.11.2008 
 
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen Senior 
Vice President Head of Product  
Engineering Certification  
 
 

 
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-
70745 Leinfelden-Echterdingen 04.11.2008 
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ОБЕРЕЖНО: Не передбачений 
подовжувальний кабель може бути 
небезпечним. Подовжувальний кабель, 
штекер та муфта повинні мати 
водонепроникне, дозволене для 
використання надворі виконання. 
 
Кабельні з’єднання мають бути сухими і 
не повинні лежати на землі. 
 
З метою збільшення безпеки рекомендується 
користуватися захисним автоматом макс. на 
30 мА. Цей захисний автомат слід перевіряти 
перед кожним користуванням. 
 
Пошкоджений під’єднувальний кабель 

дозволяється ремонтувати лише в 

авторизованій майстерні Bosch. 
 
При використанні кабельного барабана 
завжди повністю розкручуйте його.  

 
Монтаж  
 
Для Вашої безпеки 
 

Увага! Перед технічним обслуговуванням 
або очищенням вимкніть прилад і 
витягніть штепсель з розетки. Це саме має 
чинність і якщо електрокабель 
пошкоджений, надрізаний або заплутався. 

 
Зважайте на напругу у мережі: Напруга в 
джерелі струму повинна відповідати даним 
на заводській табличці приладу. Прилади, 
розраховані на 230 В, можуть працювати 
також і від 220 В/240 В. 
 
Електричне коло повинне бути захищене 
щонайменше таким чином:  
AXT 22 D/25 D/23 TC/25 TC = 16 A 
 
Подовжувач з занадто малим діаметром 
проводу призводить до значного зниження 
продуктивності роботи приладу. Для шнурів 
довжиною до 25 м потрібен діаметр проводу 

щонайменше 3 x 1,5 мм2, для шнурів 
довжиною більш ніж 25 м діаметр повинен 

складати щонайменше 2,5 мм2. 

 
Монтаж 
 
Вийміть прилад з упаковки. (див. мал. A–D)   
Монтаж завантажувальної воронки  E F 
 

Відкиньте кришку різального апарата 13 
назад. 

 
Вставте завантажувальну воронку 8 
в прилад. 

 
Поверніть червону ручку фіксації 9 за 
стрілкою годинника, щоб зафіксувати 
завантажувальну воронку 8. 

 
 
Експлуатація  
 
Початок роботи G 
 

Завжди встановлюйте прилад на твердій 
горизонтальній основі. Під час 
експлуатації не перехиляйте прилад та не 
пересувайте його. 

 
Після вимкнення мотор має ще 
інерційний вибіг!  
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Очищайте клубки коріння від землі. Не 
можна, щоб сторонні предмети, такі як, напр., 
каміння, скло, метали, тканини та пластмаса, 
потрапляли у завантажувальну воронку 8. В 
противному випадку можливе пошкодження 
різального валка 16. 
 
Завантажувальна воронка 8 повинна бути 
порожньою. 
 
Вмикання  
Натисніть на зелену кнопку 4. 
 
Вимкнення  
Натисніть на червону кнопку «стоп» 5. 
 
Захист від повторного пуску  
Прилад вимикається після зникнення напруги  
в мережі. При появі живлення прилад не 
вмикається автоматично. 
 
Зворотній хід 
 
Натисніть та утримуйте натиснутою жовту 
кнопку 6, щоб змінити напрямок обертання. 
 
Різальний валок 16 обертається в 
зворотному напрямку та звільнює таким 
чином матеріал, що застряв. 
 
Захист від перевантаження 
 
Занадто високе навантаження (напр., при 
блокуванні різального валка 16) приводить 
через декілька секунд до зупинки приладу. 
Натисніть та утримуйте натиснутою жовту 
кнопку 6, щоб звільнити заблокований 
різальний апарат. Якщо не вдається усунути 
блокування, потрібно зняти притискний 
щиток 15 з різального апарата. 
 
При цьому необхідно злегка повернути проти 
стрілки годинника регулювальну кнопку 10, 
поки не звільниться матеріал, «що застряв». 
Притискний щиток 15 потрібно потім 
відрегулювати (див. «Регулювання 
притискного щитка»). 

 
 
 
Вказівки щодо роботи   

При користуванні приладом завжди 
вдягайте захисні окуляри, навушники та 
захисні рукавиці. 

 
Перед користуванням приладом завжди 
перевіряйте правильність монтажу 
контейнера для подрібненого матеріалу 
та завантажувальної воронки. 

 
Прилад обладнаний датчиками. Якщо 
контейнер для подрібненого матеріалу 11 та 
завантажувальна воронка 8 розміщені 
неправильно, прилад не вмикається і пікає 
звуковий сигнал (в AXT 23 TC/25 TC 
додатково мигають 2 світлодіоди 14). 
 
Завантажте матеріал для подрібнення. 

Завантажений матеріал самостійно 

затягується різальним валком 16. 
 

Довгий матеріал, що не заходить повністю  
в прилад, може відскакувати лозиною; 
тому завжди витримуйте безпечну 
відстань! 

 
– Завантажуйте завжди лише стільки 

матеріалу, щоб завантажувальна воронка 
8 не забилася.  

– Чергуйте подрібнення в’ялих, вологих 
садових відходів, що зберігалися вже 
декілька днів, із подрібненням гілок.  
Це запобігає забиванню різального валка 
16.  

– М’які відходи, що не мають твердої 
консистенції, як напр., кухонні відходи, не 
здрібнюйте, а відразу компостуйте.  

– Слідкуйте за тим, щоб матеріал, що 
подрібнюється, міг вільно випадати з 
викидного каналу – небезпека зворотного 
підпору!  

– Вентиляційні щілини 3 не повинні 
закриватися подрібненим матеріалом.  

– Уникайте застрявання матеріалу у 
викидному каналі, оскільки це може 
призвести до рикошету матеріалу, 
що подрібнюється, із 
завантажувальної воронки 8.  
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Вказівки щодо здрібнювання 
 
В залежності від виду, віку та сухості 
деревини гілки в більшій чи меншій мірі 
важко піддаються подрібненню. 
 
Ви отримаєте оптимальні результати, якщо 
подрібнюватимете свіжі гілки невдовзі після 
їх зрізання. 
 
М’які садові відходи краще подрібнювати 

дрібними порціями, особливо якщо вони 

мокрі. Застрявання можна уникнути 

періодичним здрібнюванням гілок.  
 
Регулювання притискного щитка H 
 
Притискний щиток 15 налагоджений на 
заводі, його не потрібно настроювати перед 
першою експлуатацією. 
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Але зважаючи на зношення, притискний 
щиток 15 потрібує час від часу 
додаткового регулювання (напр., коли 
матеріал, що подрібнюється, напр., гілки, 
зачіплюється один за один, начебто 
ланцюг, і не перерізається бездоганно). 
 
При ввімкненому моторі повертайте 
регулювальну кнопку 10 потроху за стрілкою 
годинника, поки не почується слабий звук 
тертя (різальний валок 16 торкається 
притискного щитка 15 на правильній відстані, 
при цьому із викидного каналу не повинна 
випадати алюмінієва стружка). 
 
Регулюйте лише до необхідної міри, оскільки 
в іншому випадку притискний щиток 15 буде 
піддаватися непотрібному зношуванню.  

 
Пошук несправностей 
 
В нижчеподаній таблиці описані симптоми несправностей і даються поради, що робити, якщо 
Ваш прилад перестане працювати належним чином. Якщо це не допоможе Вам знайти і усунути 
проблему, будь ласка, звертайтеся в сервісну майстерню. 
 

Увага! Перед технічним обслуговуванням або очищенням вимкніть прилад і витягніть 
штепсель з розетки. Це саме має чинність і якщо електрокабель пошкоджений, надрізаний 
або заплутався. 

 
Симптоми Можлива причина Що робити 

   

Прилад не працює Неправильний монтаж Правильно змонтуйте 
 контейнера для контейнер для подрібненого 
 подрібненого матеріалу матеріалу 
   

 Неправильний монтаж Правильно змонтуйте 
 завантажувальної воронки завантажувальну воронку 
   

 Несправна розетка Користуйтеся іншою розеткою 
   

 Пошкоджений Перевірте і за необхідністю 
 подовжувальний кабель поміняйте шнур 
   

 Спрацював запобігач Замініть запобігач 
   

Лунає звуковий сигнал (в Неправильний монтаж Переконайтеся, що контейнер 
AXT 23 TC/25 TC додатково контейнера для для подрібненого матеріалу 
мигають два світлодіоди) і подрібненого матеріалу/ розташований належним чином 
прилад не вмикається завантажувальної воронки Переконайтеся, що   

  завантажувальна воронка 
  розташована належним чином 
  та міцно закріплена поворотом 
  червоної ручки фіксації за 
  стрілкою годинника 
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Симптоми Можлива причина Що робити 

   

Мигає світлодіод (в Відсутня; світлодіод мигає  
AXT 23 TC/25 TC) правильно; прилад  

 підключений до мережі та  
 готовий до експлуатації  
   

Матеріал для здрібнювання не Матеріал для здрібнювання Cкористайтеся 
втягується м’який та мокрий проштовхувачем, щоб 

  проштовхнути матеріал в прилад 
   

 Матеріал для здрібнювання Видаліть матеріал, що застряв 
 застряв в приладі (завжди вдягайте садові 
  рукавиці) 

  Натисніть на кнопку зворотного 
  ходу (див. «Зворотній хід») 
   

Матеріал для здрібнювання Необхідно відрегулювати див. «Регулювання притискного 
подрібнюється неповністю та притискний щиток щитка» 
зачіплюється один за один,   
начебто ланцюг   

   

 

 

Технічне обслуговування 
і сервіс  
 
Технічне обслуговування і очищення 
 

Увага! Перед технічним обслуговуванням 
або очищенням вимкніть прилад і 
витягніть штепсель з розетки. Це саме має 
чинність і якщо електрокабель 
пошкоджений, надрізаний або заплутався. 

 
Завжди вдягайте захисні рукавиці, коли 
Ви працюєте з приладом або хочете 
провести роботи з технічного 
обслуговування/або очистити прилад. 

 
Вказівка: Регулярно виконуйте 
нижчезазначені роботи з технічного 
обслуговування, щоб забезпечити довгу 
і надійну експлуатацію приладу. 
 
Регулярно перевіряйте прилад на предмет 

помітних недоліків, як напр., послаблення або 

пошкодження ножів, послаблення кріплень, 

спрацювання або пошкодження деталей. 

 

 
Перевіряйте, чи не пошкоджені кришки і 
захисні пристрої і чи правильно вони 
сидять. Перед початком експлуатації 
здійсніть необхідні роботи з обслуговування 
або ремонту. 
 
Якщо незважаючи на ретельну процедуру 
виготовлення і випробування прилад все-
таки вийде з ладу, ремонт має виконувати 
лише майстерня, авторизована для садових 
електроінструментів Bosch. 
 
При всіх додаткових запитаннях та замовленні 

запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний 

номер для замовлення, що стоїть на заводській 

табличці приладу.  
 
Демонтаж притискного щитка I 
 

Увага! Перед технічним обслуговуванням 
або очищенням вимкніть прилад і 
витягніть штепсель з розетки. Це саме має 
чинність і якщо електрокабель 
пошкоджений, надрізаний або заплутався. 

 
Завжди вдягайте захисні рукавиці, коли 
Ви працюєте з приладом або хочете 
провести роботи з технічного 
обслуговування/або очистити прилад.  

 
 
F 016 L70 601 | (4.5.09) Bosch Power Tools  



 

 
При нормальному користуванні та 
регулюванні згідно інструкції різальний 
валок 16 та притискний щиток 15 мають строк 
служби в декілька років. 
 
Для демонтажу, очищення та заміни 
притискного щитка 15 виконайте наступні 
операції: 
 

Повністю видаліть гвинт притискного 

щитка, як зображено на малюнку. 
 

Зніміть притискний щиток 15 за 
допомогою викрутки. 

 
Монтаж виконується в зворотній 
послідовності, при цьому притискний 
щиток 15 потрібно потім відрегулювати 
(див. «Регулювання притискного щитка»).  
 
Після роботи/зберігання 
 
Подрібнювач не можна прочищати за 
допомогою очищувачів високого тиску або 
проточної води. 
 
Ґрунтовно прочистіть прилад зовні м’якою 
щіточкою і ганчіркою. Не використовуйте 
воду, розчинники та полірувальні речовини. 
Видаліть усі скопління трави і забруднень, 
особливо коло вентиляційних отворів 3. 
 
Зберігайте прилад в сухому місці. Не ставте 
інші предмети на прилад. 
 
Шнур можна зберігати на подрібнювачі, як 
зображено на малюнку (тільки 
Великобританія). (див. мал. J) 
 
Подрібнювач можна зберігати, як зображено 
на малюнку B, після демонтажу 
завантажувальної воронки (див. також 
«Монтаж завантажувальної воронки»). 
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Cервіснa мaйcтepня i обслуговування 
клiєнтiв 
 
В сервісній майстерні Ви отримаєте відповідь 

на Ваші запитання стосовно ремонту і техніч-

ного обслуговування Вашого продукту.  
Малюнки в деталях і інформацію щодо 
запчас-тин можна знайти за адресою: 
www.bosch-pt.com  
Консультанти Bosch з радістю допоможуть Вам 

при запитаннях стосовно купівлі, застосуван-ня і 

налагодження продуктів і приладдя до них. 
 
Україна 
 
Бош Сервіс Центр 
Електроінструментів вул. Крайня, 1, 
02660, Київ-60 Тел.: +38 (044) 5 12 03 75 
Тел.: +38 (044) 5 12 04 46 Тел.: +38 (044) 
5 12 05 91 Факс: +38 (044) 5 12 04 46 E-
Mail: service@bosch.com.ua 

 
Адреса Регіональних гарантійних 
сервісніх майстерень зазначена в 
Національному гарантійному талоні.  
 
Утилізація 
 
Електроприлади, приладдя і упаковку 
треба здавати на екологічно чисту 
повторну переробку.  
Лише для країн ЄС:   

Не викидайте електроприлади 
в побутове сміття!  
Відповідно до європейської ди-
рективи 2002/96/EC про відпра-
цьовані електро- і електронні 
прилади і її перетворення в  

національному законодавстві 
електроприлади, що вийшли з вживання, 
повинні здаватися окремо і утилізуватися 
екологічно чистим способом. 
 
Можливі зміни.  
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Instrucţiuni privind siguranţa 
şi protecţia muncii 
 
Atenţie: citiţi atent toate acese instrucţiuni de 
folosire. Familiarizaţi-vă cu toate elementele de 
operare şi cu utilizarea corectă a sculei 
electrice. Păstraţi la loc sigur instrucţiunile de 
folosire în scopul unei utilizări ulterioare. Înainte 
de prima punere în funcţiune cereţi să vi se facă 
o demonstraţie practică. 
 
Explicarea simbolurilor de pe maşină  

Indicaţie generală de avertizare a 

periculozităţii.  
 

Citiţi în întregime instrucţiunile de 

folosire.  
 

Opriţi scula electrică înaintea intervenţiilor 
asupra mecanismului de tăiere şi scoateţi 
ştecherul afară din priză. Dacă, în timpul 
lucrului, cablul se deteriorează sau este 
tăiat, nu-l atingeţi ci deconectaţi 
neîntârziat siguranţa circuitului electric 
respectiv. Nu folosiţi niciodată scula 
electrică cu un cablu de alimentare 
deteriorat.   
Purtaţi mănuşi de protecţie, 
încălţăminte rezistentă şi pantaloni 
lungi.  

 
Pericol din cauza cuţitelor care se rotesc. 
Nu introduceţi mâinile sau picioarele în 
orificiul de deschidere în timpul 
funcţionării sculei electrice. 

 
Averţi grijă ca persoanele aflate în 
apropiere să nu fie rănite de corpurile 
străine aruncate de scula electrică.   
Ţineţi la o distanţă sigură de scula 
electrică persoanele aflate în 
apropiere.   
Înainte de a atinge scula electrică, 
aşteptaţi până când toate  

STOP componentele acesteia se opresc 

complet. 

 

 
Purtaţi ochelari de protecţie.  

 
 

Purtaţi protecţii auditive.  
 
 

Nu folosiţi scula electrică pe timp de 

ploaie sau nu o expuneţi acţiunii ploii.  
 

Nu vă urcaţi pe cutia colectoare.  
 
 
 
Manevrare  

Nu introduceţi mâinile în pâlnia de încărcare 
8 în timpul funcţionării. După deconecstabilă, 
scula electrică mai continuă să funcţioneze 
din inerţie timp de câteva secunde. 

 
Nu permiteţi niciodată copiilor sau persoanelor 
nefamiliarizate cu prezentele instrucţiuni, să 
folosească maşina. Este posibil ca prescripţiile 
naţionale să limiteze vârsta operatorului. 
Depozitaţi maşina la loc inaccesibil copiilor, 
atunci când nu o folosiţi.  
Această sculă electrică nu este destinată 
utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu 
capacităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate 
sau lipsite de experienţă şi/sau care nu deţin 
cunoştinţe corespunzătoare, dacă acestea nu se 
află sub supravegherea unei persoane 
răspunzătoare de siguranţa lor sau dacă nu 
primesc din partea acesteia indicaţii cu privire la 
utilizarea sculei electrice. Copiii trebuie 
supravegheaţi pentru a avea certitudinea că 
aceştia nu se joacă cu scula electrică. 

 
Înainte de pornire, scula electrică trebuie 

montată conform instrucţiunilor alăturate.  
Pentru mărirea siguranţei se recomandă 
folosirea unui întrerupător de protecţie 
(RCD) cu un curent de declanşare de 
maximum 30 mA. Acest întrerupător de 
protecţie ar trebui controlat înainte de 
fiecare utilizare.  
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