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 לקוחות נכבדים,

 

 ת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם מקדחה רוטטת זוחבר
 . BOSCH מתוצרת חברת

 

אות ההפעלה שבחוברת זו על מנת אנא קראו בעיון את הור
 זה.  ממוצרשתוכלו להפיק את מרב התועלת 

 

תיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא ובמידה 
פנו למעבדת השירות הקרובה על פי הפירוט הנמצא בגב 

 החוברת. 

 

 לדיקו בע"מ                                                              



3  



 4  



5  



 6 

 הוראות בטיחות
 

 חשמליים  עבודה כלילת ות בטיחות כלליואזהר
 

 חשמליים  עבודה כלילת ות בטיחות כלליואזהר
ו את כל התראות הבטיחות ואת כל קרא  אזהרה 

 . ההנחיות
 

התחשמלות, לעלול לגרום  ולהנחיותאי ציות לאזהרות 
 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 )אלחוטי( 

 .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
כלים  כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק דליקים.

צים העלולים להצית את האבק יחשמליים יוצרים ג
 או האדים.

 ילדים ועומדים מן הצד בעת הפעלת כלי  הרחיקו
הסחות דעת עלולות לגרום לאיבוד  חשמלי.

 שליטה.
 

 בטיחות חשמלית
  .תקעי כלים חשמליים חייבים להתאים לשקעים

לעולם אל תשנו את התקע באופן כלשהו. או 
תשתמשו בתקעי התאמה עם כלים חשמליים 

תקעים שלא עברו שינוי ושקעים  מוארקים.

 תו את סיכון ההתחשמלות.תואמים יפחי
  הימנעו ממגע גופני עם משטחים מוארקים כגון

קיים סיכון  צינורות, מקרנים, תנורים ומקררים.

 מוגבר להתחשמלות אם גופכם מוארק.
  אל תחשפו כלים חשמליים לגשם או תנאי

מים החודרים לכלי חשמלי יגבירו את  רטיבות.

 התחשמלות.לסיכון ה
 עולם אל תשתמשו אל תשתמשו בכבל לרעה. ל

בכבל לנשיאת, משיכת או ניתוק הכלי החשמלי 
מן החשמל. הרחיקו את הכבל מחום, שמן, 

כבלים פגומים או  קצוות חדים וחלקים נעים.

 מפותלים מגבירים את סיכון ההתחשמלות.
  בהפעלת כלי חשמלי מחוץ לבית, השתמשו

שימוש  בכבל הארכה מתאים לשימוש חיצוני.

לבית מפחית את סיכון בכבל מתאים מחוץ 
 ההתחשמלות.

  אם הפעלת כלי חשמלי במקום לח הנה בלתי
נמנעת, השתמשו באספקת חשמל עם הגנת כלי 

מפסק שימוש ב(. RCDמפסק פחת זרם שיורי )

 מפחית את סיכון ההתחשמלות. פחת

 בטיחות אישית
  היו דרוכים, שימו לב לפעולותיכם והשתמשו

תשתמשו בשכל ישר בהפעלת כלי חשמלי. אל 
בכלי חשמלי אם אתם עייפים או תחת השפעת 

רגע של הסחת דעת  סמים, אלכוהול או תרופות.

בעת הפעלת כלי חשמלי עלול לגרום לפציעה 
 אישית חמורה.

  השתמשו בציוד הגנה אישי. הרכיבו תמיד מגן
ציוד מגן כמו מסכת אבק, נעליים מונעות  עיניים.

בתנאים החלקה, קסדה או מגני אוזניים המשמש 
 מתאימים יפחית פציעות אישיות.

  הימנעו מהתנעה מקרית. ודאו כי המתג בעמדת
OFF  לפני חיבור למקור חשמל ו/או מארז

נשיאת כלים  סוללות, הרמת או נשיאת הכלי.

חשמליים עם האצבע על המתג או הפעלת כלים 
 חשמליים בעלי מתג מועדת לתאונות.

 הסירו מפתחות התאמה או מפתחות ברגים 
מפתח ברגים שנותר  לפני הפעלת הכלי החשמלי.

מחובר לחלק מסתובב של כלי חשמלי עלול לגרום 
 לפציעה אישית.

  אל תתמתחו אל הכלי. שמרו על מדרך רגל
כך תהיה לכם שליטה  ואיזון נאותים בכל עת.

 טובה יותר על הכלי החשמלי בנסיבות לא צפויות.
 .אל תלבשו ביגוד רופף או  התלבשו בהתאם

ענדו תכשיטים. הרחיקו שיער, ביגוד וכפפות ת
. ביגוד רופף, תכשיטים או שיער מחלקים נעים

 ארוך עלולים להיתפש בחלקים נעים.
  אם סופקו כלים לחיבור או התקני פליטת ואגירת

אבק, ודאו כי הם מחוברים ונעשה בהם שימוש 
. שימוש באוגר אבק עשוי להפחית סיכונים נאות

 הכרוכים באבק.
 

 וש וטיפול בכלי חשמלישימ
  אל תפעילו כוח על הכלי החשמלי. השתמשו

הכלי החשמלי  בכלי המתאים ליישום שלכם.

המתאים יבצע את העבודה באופן טוב ובטוח יותר 
 בקצב שנועד לו.

  אל תשתמשו בכלי חשמלי אם המתג אינו מפעיל
כל כלי חשמלי שאינו ניתן  ומכבה אותו היטב.

 מסוכן וחייב תיקון.לשליטה בעזרת המתג הנו 
  נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את מארז

הסוללות מן הכלי לפני ביצוע התאמות, החלפת 
אמצעי  אביזרים או אחסון כלים חשמליים.

בטיחות מונעים אלה מפחיתים סיכון התנעה 
 מקרית של כלי חשמלי.

  אחסנו כלים חשמליים שאינם פועלים מחוץ
ו לאנשים שאינם להישג יד של ילדים ואל תניח

מכירים את הכלי החשמלי או את ההוראות 
כלים חשמליים הנם  להפעיל את הכלי החשמלי.

 מסוכנים בידי משתמשים בלתי מיומנים.
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תחזקו כלים חשמליים. בדקו אי התאמות או  .א
פיתולים של חלקים נעים, שבירת חלקים וכל 

מצב אחר העלול להשפיע על פעולת הכלי 
ניזוק, דאגו לתיקונו לפני החשמלי. אם הכלי 

תאונות רבות נגרמות על ידי כלים  השימוש.

 המתוחזקים באופן גרוע.
כלי חיתוך  שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך. .ב

מתוחזקים היטב עם קצוות חיתוך חדים מועדים 
 פחות לפיתול וקלים יותר לשליטה.

השתמשו בכלי החשמלי, באביזרים ובחלקי  .ג
ראות אלו, וקחו בחשבון חיתוך וכו' בהתאם להו

שימוש  את תנאי העבודה והמשימה לביצוע.

בכלי חשמלי לפעולות שונות מאלו שנועד להן 
 עלול לגרום למצב מסוכן.

 

 שירות
דאגו לשירות הכלי החשמלי שלכם על ידי איש  .ד

תיקונים מוסמך תוך שימוש בחלקי חילוף 
 כך תובטח שמירת בטיחות הכלי. .מקוריים

 

 מקדחותל אזהרות בטיחות
 .השפעת  לבשו ציוד מגן בעת שימוש במקדחים

 שמיעה. לאבדןהרעש עלולה להוביל 
  השתמשו תמיד בידית העזר המסופקת עם

איבוד שליטה עלול לגרום לפציעה  המכונה.

 אישית.
  אחזו בכלי החשמלי רק בשטחי המאחז

המבודדים בעת ביצוע פעולה בה כלי החיתוך 
ר או עם הכבל עלול לבוא במגע עם חיווט נסת

מגע עם חוט "מחושמל" יחשמל גם את  החשמלי.

חלקי המתכת החשופים של הכלי החשמלי 
 ויחשמל את המפעיל.

  השתמשו בגלאים מתאימים אם חבויים קווי
אספקה באזור העבודה או קראו לחברת 

מגע עם קווי חשמל  האספקה המקומית לסיוע.

 עלול להוביל לשריפה והתחשמלות. פגיעה בקו גז
עלולה להוביל לפיצוץ. חדירה לקו מים גורמת לנזק 

 לרכוש או עלולה לגרום להתחשמלות.
  תמיד בחוזקה  בובעת עבודה עם הכלי, אחזו

 בשתי הידיים ודאגו לעמידה יציבה ומאובטחת.

הכלי החשמלי מנותב באופן בטוח יותר בשתי 
 ידיים.

 .מושא עבודה המוחזק  חזקו את מושא העבודה

או במאחז בטוח יותר האחיזה  יתתפסנבאביזרי 
 ידנית.

  המתינו תמיד לעצירה מוחלטת של המכונה לפני
הכלי עלול להיתקע ולגרום לאיבוד  שתרפו ממנה.

 שליטה.

 תיאור השימושיות

קראו את כל אזהרות הבטיחות וכל 
מילוי אחר האזהרות -. איההוראות

עלול להסתיים בהלם חשמלי,  וההוראות
 מורה. שריפה ו/או פציעה ח

בעודכם קוראים את הוראות התפעול, פרסו את עמוד 
 האיורים של הכלי והשאירו אותו פתוח. 

 

 שימוש ייעודי

הכלי מיועד לשמש כמקדחה רוטטת ללבנים, בטון או 
לקידוח נטול הדף בעץ, אבן. כמו כן הכלי מתאים 

 מתכת, קרמיקה ופלסטיק. כלים בעלי מפסק אלקטרוני
מתאימים להברגת ברגים וחיתוך  וסיבוב ימני / שמאלי

 סיבים. 

  

 מאפייני הכלי
המספור של תכונות המוצר מתייחסים לאיור של 

 המוצר המופיע בעמוד האיורים. 
 

 )פוטר( תפסנית  1
 מתג בורר "קידוח/קידוח רטט" 2
 מתג כיוון הסיבוב  3
 כפתור נעילה למתג הפעלה/כיבוי 4
 גלגל בוהן לקביעה מוקדמת של מהירות 5
 כיבוימתג הפעלה/ 6
 בורר הילוך 7
 ידית עזר )משטח אחיזה מבודד( 8
 *מעצור עומק 9

 ידית )משטח אחיזה מבודד( 11
 שרוול קדמי* 11
 שרוול אחורי* 12
 *)פוטר(מפתח תפסנית  13
 תפסנית עבור מקדחה עם תפסנית מפתח* 14
 ביט מברג* 15
 מחזיק ביטים אוניברסלי* 16
 מפתח אלן* 17

 

 חלקאו מתוארים אינם  המוצגים* האביזרים 
סקירה מלאה  .במארז המוצר משלוח הרגילמה

 של האביזרים ניתן לראות בתכנית האביזרים.
 
 

חובה לחבוש מגני שמיעה בעת השימוש בכלי *
 העבודה.

 

 

 



 8 

 מידע טכני
 

 מברגה רוטטת
GSB 19-2 RE 
Professional 

GSB 19-2 RE 
Professional 

GSB 780 
Professional 

 ..A7B 5.. 3 601 A7B 6.. 3 601 A7B 1 601 3 מספר פריט

 850 850 850 וואט הספק  דירוג כניסת

 394 434 434 וואט הספק יציאה

 מהירות ללא עומס

 הילוך ראשון -

 הילוך שני -

 

 סל"ד

 סל"ד

 

4-0444 

4-3444 

 

4-0444 

4-3444 

 

4-0444 

4-3444 

 מדורגתמהירות 

 הילוך ראשון -

 הילוך שני -

 

 סל"ד

 סל"ד

 

844 

2464 

 

844 

2464 

 

854 

2074 

 50444 50444 50444 סל"ד עומס-לימה )רטט( ללאתדירות ה

 Nm 5.2/2.4 5.2/2.4 4.0/0.6 מומנט מדורג )הילוך ראשון/שני(

     בחירת מהירות

     סיבוב ימינה / שמאלה

 -  -  מקדח מסוג מפתח תפסנית

  -   מקדח ללא מפתח תפסנית

 - -   נעילת ציר אוטומטית 

 43 43 43 "ממ קוטר צווארון ציר

     (0/ הילוך  2קוטר קידוח מרבי )הילוך 

 08/03 08/03 08/03 מ"מ בטון -

 24/05 24/05 24/05 מ"מ לבנים -

 03/8 03/8 03/8 מ"מ פלדה -

 44/25 44/25 44/25 מ"מ עץ -

 0.5-03 0.5-03 0.5-03 מ"מ תפסניתטווח 

 2.6 2.6 2.6 ק"ג EPTA 40/2443הליך בהתאם למשקל 

  הסיווג הגנ
   

 

 סיווג הגנה
וולט. למתח נמוך יותר ולדגמים בארצות  234/244( של Uהערכים שניתנו תקפים למתח נומינאלי )
 מסוימות, ערכים אלה עשויים להשתנות.

אנא שימו לב למספר הפריט על לוח הסיווג של המכונה שלכם. מותגים פרטניים של מכונות עשויים 
 להשתנות.
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 נתוני רעש/רעד

 . EN 60745-רכים הנמדדים נקבעו בהתאם להע

של המוצר  Aבאופן רגיל, רמות הרעש במידת 
; רמת עוצמת dB(A) 95הן: רמת לחץ רעש 

 .K = 3 dB. חוסר וודאות dB(A) 106רעש

 חבשו אמצעי הגנת שמיעה!

( נקבעו triaxערכי הרעד הכוללים )סכום גורם 
 :EN 64745בהתאם לתקן 

 פליטת רעידות לתוך מתכת: ערך -קידוח
ah  =3.4 m/s

2
K=0.5 m/s, אי ודאות 

2
 

 פטישי לתוך בטון: ערך פליטת רעידות -קידוח
ah  =05 m/s

2
K=2.4 m/s, אי ודאות 

2
 

 ah >  2.5הברגה ללא רטט: ערך פליטת רעידות 
m/s

2
K=0.5 m/s, אי ודאות 

2
 

ah >  2.5 m/sרטט: ערך פליטת רעידות 
2

, אי 
K=0.5 m/sודאות 

2
 

יטת הרעידות שניתנה בדף מידע זה רמת פל
וניתן  EN 64745נמדדה לפי בדיקת תקן 

להשתמש בה להשוואת כלי אחד לאחר. ניתן 
 להשתמש בה להערכת חשיפה ראשונית.

רמת פליטת הרעידות המוצהרת מייצגת את 
היישום העיקרי של הכלי. עם זאת, אם נעשה 

בכלי שימוש ליישומים אחרים, עם אביזרים 
ו בתחזוקה גרועה, רמת הפליטה אחרים, א

עשויה להשתנות. הדבר עלול להשפיע באופן 
משמעותי של רמת החשיפה הכללית לאורך 

 תקופת העבודה הכוללת.

הערכה של רמת החשיפה לרעידות בתקופת 
עבודה נתונה צריכה גם להביא בחשבון זמנים 

בהם הכלי כבוי וכאשר הוא מופעל אך אינו עושה 
וב זה עשוי להפחית עבודה בפועל. חיש

משמעותית את רמת החשיפה לאורך תקופת 
 העבודה הכוללת.

זהו אמצעי בטיחות נוספים להגנת המפעיל מפני 
הכלי והאביזרים,  תחזוקתהשפעות רעידות כגון: 

 שמרו על ידיים חמות, ארגנו דפוסי עבודה.
 

 הצהרת תאימות 

אנו מצהירים תחת אחריותנו בלעדית כי המוצר 
תחת "מידע טכני" תואם לתקנים או המתואר 

בהתאם  EN 60745למסמכי התקינה הבאים: 
 EC ,2006/42/EC/2004/108לתנאי הנחיות 

 (.2449בדצמבר  29-)החל מ

 התיק הטכני נמצא:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC, 

D-70745 Leinfelden-Echterdingen 
 ד"ר אקרהרד שטרוטגן ד"ר אגברט שניידר

 הל מוצרמנ סגן נשיא בכיר
 אישור  הנדסה

 
    

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

18.09.2008 

 

 הרכבה
  לפני ביצוע עבודה כלשהי על המכונה

 עצמה, נתקו את התקע מן החשמל.
 

 (A)ראו איור  ידית עזר
  8הפעילו את המכונה באמצעות ידית העזר 

 בלבד.
להשגת  מצבים 02 -ניתנת לכיוון ל 8ידית העזר 

 עבודה בטיחותית שאינה מעייפת. תנוחת
בכיוון  8סובבו את חלקה התחתון של ידית העזר 

קדימה עד  8ודחפו את ידית העזר  הסיבוב 
שתוכלו לסובב אותה לעמדה הרצויה. כעת משכו 

חזרה אחורה והדקו אותה על  8את ידית העזר 
דית העזר בכיוון ידי סיבוב החלק התחתון של י

 .הסיבוב 
 

 (A)ראו איור  התאמת עומק הקידוח
ניתן לכיוון באמצעות  Xעומק הקידוח הנדרש 

 .9מעצור עומק 
נגד  8סובבו את חלקה התחתון של ידית העזר 

 .9כיוון השעון והכניסו את מעצור עומק 
משכו את מעצור העומק החוצה עד שהמרחק בין 

תואמים לעומק קצה המקדח וקצה מעצור העומק 
 .Xהקידוח הרצוי 

כעת הדקו שוב את חלקה התחתון של ידית 
 על ידי סיבוב נגד כיוון השעון. 8העזר 

חייב  9המשטח המשונן של מעצור העומק 
 לפנות כלפי מעלה.

 

 אביזרהחלפת 
 תפסני. לבשו כפפות מגן בעת החלפת כלי 

המקדח עלולים להתחמם מאוד בעבודה 
 ממושכת.
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)ראו  (GSB 19-2 RE) ומטיתתפסנית אוט
 (Bאיור 

אינו  On/Off 6ציר הקידוח נעול כאשר מתג 
מהירה,  אבזרלחוץ. כך מתאפשרת החלפת 

 המקדח. בתפסניתנוחה וקלה 
בכיוון הסיבוב  1 התפסנית האוטומטיתפתחו את 

 הכניסו את האבזר, עד שניתן להכניס את .
 .האבזר

 מטיתהתפסנית האוטוהדקו בחוזקה את צווארון 
עד שפעולת הנעילה  ידנית בכיוון הסיבוב  1

)"קליק"( אינה נשמעת עוד. כך מתבצעת נעילה 
 .התפסניתאוטומטית של 

כאשר  האבזרהנעילה משתחררת שוב להוצאת 
 מסובבים את הצווארון בכיוון הנגדי.

 

  (GSB 780תפסנית אוטומטית )
 (C)ראו איור 

של  12החזיקו היטב את השרוול האחורי 
וסובבו את השרוול  1תפסנית האוטומטית ה

, עד אשר ניתן בכיוון הסיבוב  11הקדמי 
 . האבזר. הכניסו את האבזרלהכניס את 

של  02החזיקו היטב את השרוול האחורי 
התפסנית האוטומטית וסובבו בחזקה את 

בידכם עד  בכיוון הסיבוב  11השרוול הקדמי 
ל אשר פעולת הנעילה לא תשמע יותר. זה ינע

 אוטומטית את תפסנית המקדח. 
כאשר  האבזרהנעילה משתחררת שוב להוצאת 

 בכיוון הנגדי.מסובב  11השרוול הקדמי 

 
 (Dמסוג מפתח )ראו איור  תפסנית

 14פתחו את מלחצי המקדח מסוג מפתח 
בסיבוב עד שניתן להכניס את הכלי. הכניסו את 

 הכלי.
לחורים  13 תפסניתהכניסו את מפתח ה

 14במלחצי המקדח מסוג מפתח המתאימים 
 והדקו את הכלי האופן אחיד.

 
 כלי הברגה
, יש להשתמש 15הברגה ביטים לבעבודה עם 

. השתמשו רק 16כללי  ביטיםתמיד במחזיק 
 במקדחי הברגה המתאימים לראש הבורג.

להברגת ברגים, מקמו תמיד את מתג בורר 
 Drilling / Impact" הלימה"קידוח / קידוח 

Drilling 2  "בסמל "קידוחDrilling. 
 

  החלפת מלחצי קידוח
  לפני ביצוע עבודה כלשהי על המכונה

 עצמה, נתקו את התקע מן החשמל.
  

 (Fהקידוח )ראו איור  תפסניתהוצאת 
 7פרקו את ידית העזר וכוונו את בורר ההילוכים 

 לעמדת המרכז בין הילוך ראשון להילוך שני.

 54-ובאורך כמ"מ   4הכניסו יתד פלדה בקוטר 
מ"מ לחור הקידוח בצוואר הציר לנעילת ציר 

 הקידוח.
לתוך  17הדקו את הקצה הקצר של מפתח אלן 

 .1 תפסנית האוטומטיתה
על משטח יציב )למשל שולחן  הכליהניחו את 

בחוזקה ושחררו את  בכליעבודה(. אחזו 
על ידי סיבוב מפתח  1 התפסנית האוטומטית

התפסנית ררו את . שחבכיוון הסיבוב  17אלן 
באמצעות טפיחה קלה  תהמהודק האוטומטית

. הוציאו את 17על צדו הארוך של מפתח אלן 
ופתחו  התפסנית האוטומטיתאלן מן המפתח 

 .תפסניתלחלוטין את הברגת ה
מפתח, הפירוק מתבצע  תפסניתלמכונה עם 

 באופן מקביל למתואר לעיל.
, ניתן להשתמש תפסנית אוטומטיתלמכונות עם 

מ"מ(  09פתח ברגים עם קצה פתוח )גודל במ
 במקום מפתח אלן. תפסניתל
 

 (Gהקידוח )ראו איור  תפסניתהתקנת 
תפסנית אוטומטית/תפסנית מפתח מסוג 

 תפסנית קידוח מורכבת בסדר הפוך.
  הוציאו את יתד הפלדה מחור הקידוח

 בצוואר הציר לאחר השלמת ההתקנה.
 

 מהודקים הקידוח חייבים להיות  תפסנית      
 .Nm 50-55במומנט פיתול של       

 

 פינוי אבק / שבבים
  אבק מחומרים כגון ציפויי מכילי עופרת, סוגי

עץ מסוימים, מינראלים ומתכת עלול להזיק 
לבריאות. נגיעה או נשימת האבק עלולות 

לגרום לתגובות אלרגיות ו/או לזיהומים אצל 
 המשתמש ועומדים מן הצד.

 
, כגון אבק עץ אלון או אשור, סוגי אבק מסוימים

נחשבים למסרטנים, במיוחד בחיבור לתוספי 
טיפול בעץ )כרומט, חומרי שימור עץ(. עבודה 

עם חומרים המכילים אזבסט מותרת רק 
 .למומחים

 



00 

 השתמשו בפינוי האבק ככל הניתן. -
 דאגו לאוורור טוב באזור העבודה. -
 .2Pמומלץ לחבוש מנשם סינון מסוג  -

 

 ת המקומיות לעבודה עם חומרים.צייתו לתקנו
 

 הימנעו מהצטברות אבק במשטח העבודה .
 .סוגי אבק מסוימים יכולים להתלקח בנקל

 

 הפעלה
 

 תחילת הפעלה
  הקפידו על מתח חשמל נכון! מתח אספקת

החשמל חייב להיות תואם למתח הרשום 
בלוחית השם של המכונה. כלים חשמליים 

לה וולט ניתנים להפע 231המסומנים עם 
 וולט. 221 -גם ב

 (Hהיפוך כיוון הסיבוב )ראו איורים 
  רק כאשר  3הפעילו את מתג כיוון הסיבוב

 המכונה נמצאת בעצירה.

משמש להיפוך כיוון הסיבוב  3מתג כיוון הסיבוב 
של המכונה. עם זאת, לא ניתן לבצע היפוך כיוון 

 מופעל. On/Off 6כאשר מתג 

, דחפו את לקידוח והברגת ברגים סיבוב ימינה:
מטה בצד שמאל ובו זמנית  3מתג כיוון הסיבוב 

 מעלה בצד ימין.

לשחרור והוצאת ברגים ואומים,  סיבוב שמאלה:
מעלה בצד שמאל  3דחפו את מתג כיוון הסיבוב 

 ובו זמנית מטה בצד ימין.

  

 הגדרת מצב הפעלה
 

 קידוח והברגה
לסמל  2כוונו את מתג הבורר 

 .Drilling"קידוח" 
 

 רטיטה קידוח
לסמל "קידוח  2כוונו את מתג הבורר 

 .Impact drilling" רטיטה
 

נתפס באופן הנראה לעין וניתן  2מתג הבורר 
 להפעלה גם כאשר המכונה פועלת.

 

 בורר הילוכים, מכאני
  ניתן להפעלה כאשר  7בורר ההילוכים

המכונה פועלת במהירות נמוכה. עם זאת, 
 אין לבצע זאת כאשר המכונה בעצירה,

 בעומס מלא או פועלת במהירות מרבית.

ניתן לבחור מראש בשני טווחי מהירות בעזרת 
 .7בורר ההילוכים 

 :1הילוך 

טווח מהירות נמוכה. לעבודה בקוטר 
 קידוח גדול או להברגת ברגים.

 :2הילוך 

טווח מהירות גבוהה. לעבודה 
 בקוטרי קידוח קטנים.

ו לא נתפס במלואו, סובב 7אם בורר ההילוכים 
קלות את ציר ההנעה עם המקדח על ידי פיתול 

 הקידוח. תפסנית
 

 הפעלה וכיבוי
 On/Off 6המכונה, לחצו על מתג  הפעלתל

 והחזיקו אותו לחוץ.
, לחצו על לחוץבמצב  On/Off 6לנעילת מתג 
 .4מתג הנעילה 

או,  On/Off 6המכונה, שחררו את מתג  כיבויל
צו , לח4אם הוא נעול באמצעות מתג הנעילה 

 ושחררו אותו. On/Off 6קלות על מתג 
 

 מצמד בטיחות
להגבלת תגובת מומנט פיתול מסוכנת, המכונה 

 מצוידת במצמד בטיחות )נוגד סיבוב(.
  המוכנס נתפס או נתקע, הנעת  האבזראם

צירה ההנעה נעצרת. עקב הכוחות 
המתרחשים, אחזו תמיד בכלי החשמלי 
 בחוזקה בשתי הידיים בעמידה בטוחה.

  הכלי החשמלי נתקע, כבו את המכונה אם
המוכנס. בהפעלת  האבזרושחררו את 
תקוע עלולה להתרחש  אבזרהמכונה עם 

 תגובת מומנט פיתול גבוהה.
 

 קצב רטיטותהתאמת מהירות / 

של הכלי  קצב רטיטותשיעור המהירות / 
החשמלי המופעל ניתנת להתאמות שונות, 

 .On/Off 6מותנה במרחק הלחיצה על מתג 

יביא לשיעור מהירות  On/Off 6ץ קל על מתג לח
נמוך. לחץ נוסף על המתג יעלה  קצב רטיטות/ 

 ./ קצב רטיטותאת שיעור המהירות 
 

 קצב רטיטותבחירה מראש במהירות / 

, ניתן 5באמצעות גלגלת בחירת מהירות מראש 
הרצויים  קצב רטיטותלבחור מראש במהירות / 

 גם בעת ההפעלה.
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הדרושים מותנים  רטיטות קצבהמהירות / 
בחומר ובתנאי העבודה, וניתן להגדירם 

 באמצעות בדיקה מעשית.
 

 עצות עבודה
  לפני עבודה כלשהיא על הכלי עצמו, נתקו

 את כבל החשמל מהשקע.
  הצמידו את הכלי החשמלי לבורג / אום רק

האביזרים המוכנסים לכלי  כאשר הוא כבוי.
 עלולים להחליק.

 

 עצות
מושכת במהירות נמוכה, הניחו לאחר עבודה מ

למכונה להתקרר על ידי הפעלתה במהירות 
 דקות ללא עומס. 3גבוהה במשך 

לסמל  2לקידוח באריחים, כוונו את מתג הבורר 
" ואל ברטיטה"קידוח". אל תעבירו לסמל "קידוח 

עד לאחר קידוח דרך  רטיטהתעבדו בקידוח 
 האריח.

ם השתמשו במקדחים עם קצה קרביד בעבודה ע
 בטון, בנייה וקירות לבנים.

חדים  HSSלקידוח במתכת, השתמשו במקדחי 
= פלדה במהירות גבוהה  HSSבאופן מושלם )

high speed steel האיכות המתאימה .)
 .Boschמובטחת על ידי תכנית האביזרים של 

מ"מ ניתנים  10 - 2.5מקדחי סיבוב החל בין 
להשחזה בנקל בעזרת משחיז המקדחים )ראו 

 זרים(.אבי
 

 תחזוקה ושירות
 

 תחזוקה וניקוי
  לפני ביצוע עבודה כלשהי על המכונה

 עצמה, נתקו את התקע מן החשמל.

  לעבודה בטיחותית ונאותה, שמרו תמיד על
 ניקיון חריצי האוורור של המכונה.

למרות ההקפדה בהליכי  בכליאם חלה תקלה 
הייצור והבדיקה, התיקונים חייבים להתבצע על 

 Boschהשירות לאחר המכירה של  ידי מרכז
power Tools. 

בכל תכתובת והזמנת חלפים, אנא כללו תמיד 
הספרות הרשום בלוח  04את מספר הפריט בן 

 הסיווג של המכונה.
 

 שירות שלאחר מכירה וסיוע ללקוחות
השירות שלאחר המכירה עונה לשאלותיך בנוגע 
לתחזוקת המוצר ותיקונו וכן בנוגע לחלקי חילוף. 

רשימי פירוק והרכבה וכן מידע לגב חלקי חילוף ת
  .www.ledico.com ניתן למצוא גם באתר:

יועצי השירות שלנו יענו לשאלותיך בנוגע לקניה 
הטובה ביותר, ליישום ולהתאמת מוצרים 

 ואביזרים.
 

 השלכה
, האביזרים והאריזה לצורך הכלייש למיין את 

 חזור ידידותי לסביבה.מ
  

 מדינות האיחוד האירופי בלבד:ל
 אל תשליכו כלים חשמליים לאשפה   
  הביתית!  
 בהתאם לקו המנחה האירופי   
  2442/96/EC לפסולת ציוד חשמלי 

ואלקטרוני ויישומו בזכות הארצית, כלים 
חשמליים שאינם שמישים חייבים להיאסף 

 לסביבה. בנפרד ויש להשליכם באופן מתאים
 

  כפוף לשינוי ללא הודעה מראש.
 

 
 
 
 

 היבואן ומעבדות השירות:
 

 בע"מלדיקו 
 

                          45657, ראשל"צ 13רחוב לזרוב 
                                                  31-0613373טל. 

                                                31-0613353פקס. 
  ew@ledico.comדוא"ל: 

 

http://www.ledico.com/

