הוראות הפעלה
מקדחת רטיטה
GSB Professional
10 | 10 RE | 13 | 13 RE | 16 | 16 RE

לקוחות נכבדים,
חברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם כלי עבודה חשמלי זה
מתוצרת חברת .BOSCH
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת
שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.
במידה שתיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר,
אנא פנו למעבדת השירות הקרובה על פי הפירוט הנמצא בגב
החוברת.
לדיקו בע"מ

אזהרה:
יש לאחוז בכלי העבודה במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד ,בעת ביצוע פעולה שבה
אביזר החיתוך  /קידוח עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של הכלי עצמו.
אביזר חיתוך  /קידוח שבא במגע עם מוליכים "חיים" עלול להפוך את חלקי המתכת
החשופים של הכלי ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.
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הוראות בטיחות
אזהרות בטיחות כלליות לכלי עבודה
חשמליים
אזהרה :קראו את כל התראות הבטיחות
ואת כל ההנחיות.
אי ציות לאזהרות ולהנחיות עלול לגרום
להתחשמלות ,שריפה ו/או פציעה חמורה.
שמרו את כל האזהרות וההוראות להתייחסות
עתידית.
המונח "כלי חשמלי" באזהרות מתייחס לכלי
החשמלי (בעל כבל חשמלי) או המופעל על ידי
סוללה שלכם.

בטיחות סביבת העבודה
 שמרו על סביבת עבודה נקייה ומוארת
היטב.
מקומות לא מסודרים עם תאורה גרועה
מועדים לתאונות.
 אל תפעילו כלים חשמליים באטמוספרה
נפיצה ,כגון בנוכחות נוזלים ,גזים או אבק
דליקים .כלים חשמליים יוצרים גצים העלולים
להצית את האבק או האדים.
 הרחיקו ילדים ועומדים מן הצד בעת
הפעלת כלי חשמלי .הסחות דעת עלולות
לגרום לאיבוד שליטה.

בטיחות בעת עבודה עם חשמל
 תקעי כלים חשמליים חייבים להתאים
לשקעים .לעולם אל תשנו את התקע באופן
כלשהו .או תשתמשו בתקעי התאמה עם
כלים חשמליים מוארקים .תקעים שלא עברו
שינוי ושקעים תואמים יפחיתו את סיכון
ההתחשמלות.
 הימנעו ממגע גופני עם משטחים מוארקים
כגון צינורות ,מקרנים ,תנורים ומקררים.
קיים סיכון מוגבר להתחשמלות אם גופכם
מוארק.
 אל תחשפו כלים חשמליים לגשם או תנאי
רטיבות .מים החודרים לכלי חשמלי יגבירו
את הסיכון להתחשמלות.
 לעולם אל תשתמשו בכבל לנשיאת ,משיכת
או ניתוק הכלי החשמלי מן החשמל.
הרחיקו את הכבל מחום ,שמן ,קצוות חדים
וחלקים נעים .כבלים פגומים או מפותלים
מגבירים את סיכון ההתחשמלות.
6

 בהפעלת כלי חשמלי מחוץ לבית ,השתמשו
בכבל הארכה מתאים לשימוש חיצוני.
שימוש בכבל מתאים מחוץ לבית מפחית את
סיכון ההתחשמלות.
 אם הפעלת כלי חשמלי במקום לח הנה
בלתי נמנעת ,השתמשו באספקת חשמל
עם הגנת כלי זרם שיורי (מפסק פחת
 .)RCDשימוש במפסק פחת מפחית את
סיכון ההתחשמלות.

בטיחות אישית
 היו דרוכים ,שימו לב לפעולותיכם
והשתמשו בשכל ישר בהפעלת כלי חשמלי.
אל תשתמשו בכלי חשמלי אם אתם עייפים
או תחת השפעת סמים ,אלכוהול או
תרופות .רגע של הסחת דעת בעת הפעלת
כלי חשמלי עלול לגרום לפציעה אישית
חמורה.
 השתמשו בציוד הגנה אישי .הרכיבו תמיד
מגן עיניים .ציוד מגן כמו מסכת אבק ,נעליים
מונעות החלקה ,קסדה או מגני אוזניים המשמש
בתנאים מתאימים יפחית פציעות אישיות.
 הימנעו מהתנעה מקרית .ודאו כי המתג
בעמדת כבוי  OFF /לפני חיבור למקור
חשמל ו/או מארז סוללות ,הרמת או נשיאת
הכלי .נשיאת כלים חשמליים עם האצבע על
המתג או הפעלת כלים חשמליים בעלי מתג
מועדת לתאונות.
 הסירו מפתחות התאמה או מפתחות
ברגים לפני הפעלת הכלי החשמלי .מפתח
ברגים שנותר מחובר לחלק מסתובב של כלי
חשמלי עלול לגרום לפציעה אישית.
 שמרו על מדרך רגל ואיזון נאותים בכל עת.
כך תהיה לכם שליטה טובה יותר על הכלי
החשמלי בנסיבות לא צפויות.
 התלבשו בהתאם .אל תלבשו ביגוד רופף
או תענדו תכשיטים .הרחיקו שיער ,ביגוד
וכפפות מחלקים נעים .ביגוד רופף,
תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפש
בחלקים נעים.
 אם סופקו מכשירים לחיבור או התקני
פליטת ואגירת אבק ,ודאו כי הם מחוברים
ונעשה בהם שימוש נאות .שימוש באוגר
אבק עשוי להפחית סיכונים הכרוכים באבק.

שימוש וטיפול בכלי חשמלי
 אל תפעילו כוח על הכלי החשמלי.
השתמשו בכלי המתאים ליישום שלכם.
הכלי החשמלי המתאים יבצע את העבודה
באופן טוב ובטוח יותר בקצב שנועד לו.
 אל תשתמשו בכלי חשמלי אם המתג אינו
מפעיל ומכבה אותו היטב .כל כלי חשמלי
שאינו ניתן לשליטה בעזרת המתג הנו מסוכן
וחייב תיקון.
 נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את
מארז הסוללות מן הכלי לפני ביצוע
התאמות ,החלפת אביזרים או אחסון כלים
חשמליים .אמצעי בטיחות מונעים אלה
מפחיתים סיכון התנעה מקרית של כלי
חשמלי.
 אחסנו כלים חשמליים שאינם פועלים מחוץ
להישג יד של ילדים ואל תניחו לאנשים
שאינם מכירים את הכלי החשמלי או את
ההוראות להפעיל את הכלי החשמלי .כלים
חשמליים הנם מסוכנים בידי משתמשים
בלתי מיומנים.
 תחזקו כלים חשמליים .בדקו אי התאמות
או פיתולים של חלקים נעים ,שבירת חלקים
וכל מצב אחר העלול להשפיע על פעולת
הכלי החשמלי .אם הכלי ניזוק ,דאגו
לתיקונו לפני השימוש .תאונות רבות
נגרמות על ידי כלים המתוחזקים באופן גרוע.
 שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך .כלי חיתוך
מתוחזקים היטב עם קצוות חיתוך חדים
מועדים פחות לפיתול וקלים יותר לשליטה.
 השתמשו בכלי החשמלי ,באביזרים ,ביטים
וכו' בהתאם להוראות אלו ,וקחו בחשבון
את תנאי העבודה והמשימה לביצוע .שימוש
בכלי חשמלי לפעולות שונות מאלו שנועד להן
עלול לגרום למצב מסוכן.

שירות
 דאגו לשירות הכלי החשמלי שלכם על ידי
איש תיקונים מוסמך תוך שימוש בחלקי
חילוף זהים .כך תובטח שמירת בטיחות
הכלי.

אזהרות בטיחות למקדחות
 הרכיבו מגני אוזניים .חשיפה לרעש עלולה
לגרום נזק לשמיעה.

 השתמשו תמיד בידי(ו)ת העזר אם
מסופק(ו)ת עם הכלי .איבוד שליטה על כלי
העבודה עלול לגרום לפציעה אישית.
 אחזו בכלי החשמלי רק בשטחי המאחז
המבודדים בעת ביצוע פעולה בה כלי
החיתוך עלול לבוא במגע עם חיווט נסתר
או עם הכבל החשמלי .מגע עם חוט
"מחושמל" יחשמל גם את חלקי המתכת
החשופים של הכלי החשמלי ויחשמל את
המפעיל.
 בעת עבודה עם הכלי ,אחזו בו תמיד
בחוזקה בשתי הידיים ודאגו לעמידה יציבה
ומאובטחת .הכלי החשמלי מנותב באופן
בטוח יותר בשתי ידיים.
 השתמשו בגלאים מתאימים במידה
וחבויים קווי אספקה באזור העבודה או
קראו לחברת האספקה המקומית לסיוע.
מגע עם קווי חשמל עלול להוביל לשריפה
והתחשמלות .פגיעה בקו גז עלולה להוביל
לפיצוץ .חדירה לקו מים גורמת לנזק לרכוש
או עלולה לגרום להתחשמלות.
 כבו מיד את הכלי החשמלי כאשר הוא
נתקע .היו נכונים למומנט תגובה חזק
מאוד העלול לגרום לתגובה חזקה .הכלי
נחסם כאשר:
 הכלי החשמלי נתון לעומס יתר.או
 הכלי נתקע במושא עבודה. אבטחו את מושא העבודה .מושא עבודה
המוחזק באביזרי מלחציים או במאחז בטוח
יותר מאחיזה ידנית.
 המתינו תמיד לעצירה מוחלטת של הכלי
לפני שתרפו ממנו .כלי העבודה עלול
להיתקע ולגרום לאיבוד שליטה.

תיאור המוצר ומפרט
קראו את כל האזהרות
וההוראות .אי הקפדה על יישום
כל האזהרות ההוראות עלול
לגרום להתחשמלות ,שריפה ו/או
פציעה חמורה.

יעוד השימוש
המכשיר מיועד לקידוח רטט (אימפקט) בלבנים,
בבטון ובאבן ,וכן לקידוח בעץ ,מתכת ופלסטיק.
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כלי עבודה בעלי בקרה אלקטרונית וסיבוב ימינה
 /שמאלה מתאימים גם לשימוש כמברגות.

חלקי המוצר
המספור של חלקי המוצר מתייחס לאיורי
המכונה בדפי האיורים.
 1תפסנית ללא מפתח*
 2שרוול קדמי
 3שרוול אחורי
 4מתג בורר "קידוח  /קידוח רטיטה"
 5כפתור נעילה למתג הפעלה  /כיבוי
 6מתג הפעלה וכיבוי On/Off
 7גלגלת בוהן לקביעת מהירות
()GSB 16 RE
 8מתג כיוון סיבוב ( GSB 10 RE / GSB 13
)RE / GSB 16 RE
 9כפתור לכוונון מעצור עומק*

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

בורג פרפר להידוק ידית העזר*
ידית עזר (משטחי אחיזה מבודדים)*
מעצור עומק*
ידית (משטחי אחיזה מבודדים)
מפתח תפסנית
תפסנית מקדח מסוג "עם מפתח"
מחזיק ביטים אוניברסאלי*
ביט הברגה*
מפתח אלן**
מפתח פתוח**

* האבזרים המוצגים או המתוארים אינם חלק
מהמשלוח הסטנדרטי של המוצר .סקירה מלאה
של האבזרים תימצא בתוכנית האבזרים שלנו.
** זמין מסחרית (לא כלול במארז המוצר)/
*** מארז משלוח סטנדרטי של

UniversalImpact 700 + drill Assistant

מידע טכני
מקדחת רטיטה

GSB

10

10 RE

13

מספר פריט

3 601..

B 16 0..

B16 1..

B17 0..

וואט
וואט
סל"ד
סל"ד
סל"ד
Nm

500
250
2600
1610
25700
1.5
43

500
250
0-2600
1610
25700
1.5

43

600
301
2800
1570
25070
1.8
43

מ"מ
מ"מ
מ"מ
מ"מ
ק"ג

10
8
20
1.5-10
1.5

10
8
20
1.5-10
1.5

13
10
25
1.5-13
1.8

דירוג הספק כניסה
הספק יציאה ,מקסימלי
מהירות ללא עומס
מהירות סיבוב תחת עומס מירבי
ערך רטיטה (רטט)
דירוג מומנט
בחירה מראש של מהירות
סיבוב ימינה  /שמאלה
קוטר צווארון ציר
קוטר קידוח מרבי
 בטון מתכת עץטווח הידוק תפסנית
משקל לפי הליך 01:2014 EPTA
דירוג הגנה

מ"מ

13 RE

16

B17 1..
B17 6..
600
301
0-2800
1570
25070
1.8

43

701
351
3000
1640
26270
2.0
43

13
10
25
1.5-13
1.8

16
12
30
1.5-13
1.9

B18 0..

16 RE
B18 1..
B18 6..
701
351
0-3000
1640
26270
2.0


43
16
12
30
1.5-13
1.9

הערכים הנתונים הם למתח נומינאלי [ ]Uשל  . 230Vלמתח נמוך יותר ולדגמים עבור מדינות ספציפיות ,ערכים אלה עשויים
להשתנות.
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הרכבה
 לפני ביצוע עבודה כלשהי על המכונה
עצמה ,נתקו את תקע החשמל.
ידית עזר (ראו איור )A
(16 RE / GSB 16 / GSB 13 RE / GSB 13
)GSB
 הפעילו את המכונה על ידי ידית העזר 11
בלבד.
ניתן לכוון את ידית העזר  11לכל עמדה על מנת
להשיג תנוחת עבודה בטוחה אשר תמזער את
עייפות הגוף שלכם.
סובבו את בורג הפרפר כדי לכוונן את ידית
העזר  10נגד כיוון השעון וקבעו את ידית העזר
 11למיקום הרצוי .אז הדקו את בורג הפרפר 10
שוב בכיוון השעון.
התאמת עומק הקידוח (ראו איור )A
ניתן לכוון את עומק הקידוח הדרוש  Xעל ידי
מעצור העומק .12
לחצו על המתג להתאמת מעצור העומק 9
והכניסו את מעצור העומק אל תוך ידית העזר
.11
משכו את מעצור העומק החוצה עד שהמרחק
בין קצה המקדח וקצה מעצור העומק יתאים
לעומק הקידוח הדרוש .X

החלפת הכלי
תפסנית ללא מפתח (ראו איור )B
החזיקו את השרוול האחורי  3של התפסנית
האוטומטית  1היטב וסובבו את השרוול הקדמי
 2בכיוון הסיבוב  ,1עד שניתן יהיה להניס את
הכלי .הכניסו את הכלי.
החזיקו את השרוול האחורי  3של התפסנית
האוטומטית  1היטב וסובבו בחוזקה את השרוול
הקדמי  2בכיוון הסיבוב  2ידנית עד שתנועת
הנעילה לא תישמע עוד .פעולה זו נועלת
אוטומטית את תפסנית הקידוח.
הנעילה משתחררת שוב על מנת להוציא את
הכלי כאשר השרוול הקדמי  2מסובב בכיוון
ההפוך.
תפסנית קידוח מסוג מפתח (ראו איור )C
 לבשו כפפות מגן בעת החלפת הכלי.
תפסנית הקידוח עלולה להתחמם מאוד בעת
הפעלה ממושכת.

פתחו את תפסנית הקידוח מסוג מפתח  15על
ידי סיבוב עד שניתן להכניס את הכלי .הכניסו
את הכלי.
הכניסו את מפתח התפסנית  14לתוך החורים
המתאימים של תפסנית הקידוח מסוג מפתח 15
והדקו את הכלי באופן אחיד.
כלי הברגה (ראו איור )D
בעת עבודה עם חלקי הברגה  ,17יש להשתמש
תמיד במחזיק מקדח כללי  .16השתמשו רק
בחלקי הברגה אשר תואמים לראש הבורג.
לנעיצת ברגים ,כוונו תמיד את מתג בורר "קידוח
 /קידוח ברטט" 4 Drilling / Impact Drilling
אל סמל "קידוח" .Drilling

החלפת תפסנית קידוח
הוצאת תפסנית הקידוח (ראו איור )E
על מנת לפרק את התפסנית האוטומטית ,1
בדקו מפתח משושה  18לתוך התפסנית
האוטומטית  1ומקמו מפתח קצה פתוח 19
(מידה  )12כנגד מישורי המפתח של ציר
ההנעה .הציבו את המכונה על תמיכה יציבה,
למשל שולחן מלאכה .החזיקו היטב את מפתח
קצה פתוח  19ורופפו את התפסנית האוטומטית
 1על ידי סיבוב של מפתח משושה  18בכיוון
הסיבוב  .רופפו תפסנית אוטומטית אשר
יושבת חזק על ידי חבטה בקצה הארוך של
מפתח משושה  .18הוציאו את המפתח
המשושה מתוך התפסנית האוטומטית ופתחו
עד הסוף את ההברגה של התפסנית
האוטומטית.
את תפסנית הקידוח מסוג מפתח  15ניתן
להוציא באותו האופן כמו את התפסנית
האוטומטית.
התקנת תפסנית הקידוח (ראו איור )F
התפסנית האוטומטית  /תפסנית מסוג מפתח
מותקנת בסדר הפוך.
תפסנית הקידוח חייבת להיות
מהודקת עם מומנט פיתול של - 35
 Nm 30בערך.

שאיבת אבק  /שבבים
• אבק מחומרים המכילים עופרת ,כגון צבע,
סוגי עץ מסוימים ,מינרלים ומתכת ,עשוי
להיות מזיק לבריאות .מגע עם אבק או
נשימה של אבק עשויים לגרום לתגובות
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אלרגיות ו/או מחלות נשימה למפעיל ולעוברי
אורח.
סוגי אבק מסוימים למשל עץ אשור ואלון,
נחשבים כמסרטנים ,במיוחד בשילוב עם
חומרי טיפול בעץ (כרומט ,משמרי עץ).
חומרים המכילים אזבסט מותרים לטיפול רק
על ידי אנשי מקצוע.
 ספקו אוורור הולם לאזור העבודה. מומלץ לחבוש נשמית ברמה .P2עיינו בתקנות החלות בארצכם הנוגעות
לחומרים איתם עובדים.
 מנעו הצטברות אבק במקום העבודה .אבק
עלול להידלק בנקל.

הפעלה
תחילת הפעלה
 הקפידו על מתח חשמל נכון! מתח אספקת
החשמל חייב להיות תואם למתח הרשום
בלוחית השם של המכונה .כלים חשמליים
המסומנים עם  230וולט ניתנים להפעלה
גם ב 220 -וולט.
היפוך כיוון הסיבוב (ראו איורים )G - H
()GSB 10 RE / GSB 13 RE / GSB 16 RE
 הפעילו את מתג כיוון הסיבוב  3רק כאשר
המכונה נמצאת בעצירה.
מתג כיוון הסיבוב  8משמש להיפוך כיוון הסיבוב
של המכונה .עם זאת ,לא ניתן לבצע היפוך כיוון
כאשר מתג  6 On/Offמופעל.
סיבוב ימינה :לקידוח והברגת ברגים ,דחפו את
מתג כיוון הסיבוב  8מטה בצד שמאל ובו זמנית
מעלה בצד ימין.
סיבוב שמאלה :לשחרור והוצאת ברגים ואומים,
דחפו את מתג כיוון הסיבוב  8מעלה בצד שמאל
ובו זמנית מטה בצד ימין.

הגדרת מצב הפעלה
קידוח והברגה
כוונו את מתג הבורר  4לסמל
"קידוח" .Drilling
קידוח רטיטה
כוונו את מתג הבורר  4לסמל "קידוח
רטיטה" .Impact drilling
מתג הבורר  4נתפס באופן הנראה לעין וניתן
להפעלה גם כאשר המכונה פועלת.
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הפעלה וכיבוי
להפעלת המכונה ,לחצו על מתג 6 On/Off
והחזיקו אותו לחוץ.
לנעילת מתג  6 On/Offבמצב לחוץ ,לחצו על
מתג הנעילה .5
לכיבוי המכונה ,שחררו את מתג  6 On/Offאו,
אם הוא נעול באמצעות מתג הנעילה  ,5לחצו
קלות על מתג  6 On/Offושחררו אותו.

כוונון מהירות  /קצב הרטיטה
()GSB 10 RE / GSB 13 RE / GSB 16 RE
המהירות  /קצב הרטיטה של הכלי הפועל יכולה
להיות מכווננת באופן משתנה ,בהתאם למידת
הלחיצה על מתג ההפעלה  /כיבוי .6
לחיצה קלה על מתג ההפעלה  /כיבוי  6גורמת
למהירות  /קצב רטיטה נמוך .לחץ נוסף על
המתג מגביר את המהירות  /את קצב הרטיטה.

בחירה מראש של מהירות  /קצב רטיטה
()GSB 16 RE
על ידי גלגל תנופה לבחירה מראש של המהירות
 ,7ניתן לבחור מראש את המהירות  /קצב
הרטיטה גם תוך כדי הפעלה.
המהירות  /קצב הרטיטה הדרושים מותנים
בחומר ובתנאי העבודה ,וניתן לקבוע אותם על
ידי בדיקה מעשית.

עצות עבודה
 את כבל החשמל מהשקע.
 הצמידו את הכלי החשמלי לבורג  /אום רק
כאשר הוא כבוי .האביזרים המוכנסים לכלי
עלולים להחליק.
לאחר עבודה ממושכת במהירות נמוכה ,הניחו
למכונה להתקרר על ידי הפעלתה במהירות
גבוהה במשך  3דקות ללא עומס.
לקידוח באריחים ,כוונו את מתג הבורר  4לסמל
"קידוח" .אל תעבירו לסמל "קידוח ברטיטה" ואל
תעבדו בקידוח רטיטה עד לאחר קידוח דרך
האריח.
השתמשו במקדחים עם קצה קרביד בעבודה עם
בטון ,בנייה וקירות לבנים.
לקידוח במתכת ,השתמשו במקדחי  HSSחדים
באופן מושלם ( = HSSפלדה במהירות גבוהה
 .)high speed steelהאיכות המתאימה
מובטחת על ידי תכנית האביזרים של .Bosch

מקדחי סיבוב החל בין  2.5 - 10מ"מ ניתנים
להשחזה בנקל בעזרת משחיז המקדחים (ראו
אביזרים).
GSB 16 RE
אנו ממליצים להשתמש במעמד הקידוח (ראו
בעמוד האביזרים) לעבודה ששם נדרש דיוק
קידוח רב במיוחד.
תמך המקדחה ,אשר זמין כאביזר ,מאפשר
הידוק בטוח של חלק העבודה .זה מונע מחלק
העבודה מלהסתובב ומתאונה שעלולה
להתרחש כתוצאה מכך.

תחזוקה ושירות
תחזוקה וניקיון
 לפני ביצוע כל עבודה במכשיר ,נתקו אותו
מזרם החשמל.
 להפעלה בטוחה ,שמרו על כלי העבודה
ועל חריצי האוורור נקיים.
אם יש צורך בהחלפת כבל הספקת המתח ,חייב
הדבר להיעשות על ידי  Boschאו סוכן שירות
מורשה של  Boschעל מנת להימנע מסכנת
בטיחות.

שירות לאחר מכירה וסיוע ללקוחות
צוות השירות לאחר מכירה שלנו יענה לכל
שאלותיכם בנוגע לתחזוקה ולתיקון המוצרים
שברשותכם או לחלפים .תצוגות מפורטות ומידע
לגבי חלפים ניתן למצוא באתר
.www.ledico.com
יועצי שירות הלקוחות שלנו יענו לשאלותיכם
בנוגע למקום הרכישה הטוב ביותר ,לשימוש
ולהתאמות של מוצרי ואבזרי בוש.
בכל תכתובת והזמנת חלקי חילוף ,אנא הקפידו
לכלול את מספר הדגם בן  10ספרות המופיע על
לוחית הזיהוי של כלי העבודה.

למדינות האיחוד האירופי בלבד:
אל תשליכו כלים חשמליים לאשפה
הביתית!
בהתאם לקו המנחה האירופי
 EC/2002/96לפסולת ציוד חשמלי
ואלקטרוני ויישומו בזכות הארצית,
כלים חשמליים שאינם שמישים חייבים להיאסף
בנפרד ויש להשליכם באופן מתאים לסביבה.
כפוף לשינוי ללא הודעה מראש

יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל
החשמל .אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל
החשמל ניזוק .תיקון או החלפה של כבל
החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות
מוסמכת .יש להשאיר את התקן הניתוק מרשת
החשמל (התקע) נגיש למקרה הצורך .יש
לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה
מרשת החשמל

תוספת להוראות בטיחות
יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל
רק דרך מפסק מגן לזרם דלף ,הפועל בזרם
שאינו גדול מ 0.03 -אמפר.
יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש
באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו.
מותר שהמפסק המגן יהיה משותף לכמה

מעגלים במתקן.

התקינו את המקדח (ראו פסקה "החלפת הכלי").
ניתן להשתמש בטבעת קיבוע על מנת לכוון את עומק הקידוח הדרוש .X
פתחו את נעילת טבעת הקיבוע  17על ידי סיבוב הטבעת שמאלה  .הניחו את תיבת האבק  11על גבי הכן  26באופן מישורי מול הקיר או חומר העבודה .הזיזו את המקדח אל הקיר או חומר העבודה.
הסיטו את טבעת הקיבוע  17אחורה עד שהמרחק יתאים לעומק הקידוח הדרוש  Xאו הניחו דיבל קיר על המסילה והסיטו את טבעת הקיבוע  17אחורה אל דיבל הקיר .נעלו את טבעת הקיבוע  17על ידי סיבוב ימינה  .הוציאו שוב את דיבל
הקיר מן המסילה .כעת עומק הקידוח תואם לאורך  Xשהוגדר במסילה.
הערה :חשוב לקבוע את עומק הקידוח המדויק בעת שימוש בדיבלים לקיר .אם חור עומק הקידוח עמוק מדי ,דיבל הקיר יחליק רחוק מדי לתוך הקיר או חומר העבודה .אם החור קטן מדי ,דיבל הקיר יבלוט כלפי חוץ.
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אזהרה :יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה.
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היבואן ומעבדות השירות:
לדיקו בע"מ
רחוב לזרוב  ,31ראשל"צ 7565434
טל03-9630040 .
פקס03-9630050 .
דוא"לservice@ledico.com :
19

