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 לקוחות נכבדים,

 

 פטיש חציבה זהחברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם 
  .BOSCH מתוצרת חברת

 

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

 

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

 החוברת. 

 

 לדיקו בע"מ                                                                 
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 ת בטיחותראוה
 

אזהרות בטיחות כלליות לכלי עבודה 
 חשמליים 

 

הבטיחות ואת  וראותהקראו את כל  אזהרה 
 . כל ההנחיות

 

עלול לגרום להתחשמלות, אי 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 .1

עבודה נקייה ומוארת שמרו על סביבת  .א
 היטב.

מקומות לא מסודרים עם תאורה גרועה 
 מועדים לתאונות.

אל תפעילו כלים חשמליים באטמוספרה  .ב
נפיצה, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק 

כלים חשמליים יוצרים גיצים  דליקים.
 העלולים להצית את האבק או האדים.

הרחיקו ילדים ועומדים מן הצד בעת  .ג
הסחות דעת עלולות  שמלי.הפעלת כלי ח

 לגרום לאיבוד שליטה.
 

 בטיחות חשמלית .2
תקעי כלים חשמליים חייבים להתאים  .א

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.
פני עם משטחים מוארקים הימנעו ממגע גו .ב

 כגון צינורות, מקרנים, תנורים ומקררים.
קיים סיכון מוגבר להתחשמלות אם גופכם 

 מוארק.
אל תחשפו כלים חשמליים לגשם או תנאי  .ג

מים החודרים לכלי חשמלי יגבירו  רטיבות.
 את הסיכון להתחשמלות.

. לעולם מטרה אחרתלאל תשתמשו בכבל  .ד
אל תשתמשו בכבל לנשיאת, משיכת או 

ניתוק הכלי החשמלי מן החשמל. הרחיקו 
 את 

הכבל מחום, שמן, קצוות חדים וחלקים 
כבלים פגומים או מפותלים מגבירים  נעים.

 את סיכון ההתחשמלות.
בהפעלת כלי חשמלי מחוץ לבית,  .ה

השתמשו בכבל הארכה מתאים לשימוש 
שימוש בכבל מתאים מחוץ לבית  חיצוני.

 מפחית את סיכון ההתחשמלות.
, עלת כלי חשמלי במקום לחאם הפ .ו

השתמשו באספקת חשמל עם הגנת כלי 
שימוש (. RCDזרם שיורי )מפסק פחת 
 סכנתבמפסק פחת מפחית את 

 ההתחשמלות.
 

 בטיחות אישית .3
היו דרוכים, שימו לב לפעולותיכם  .א

והשתמשו בשכל ישר בהפעלת כלי 
חשמלי. אל תשתמשו בכלי חשמלי אם 

חת השפעת סמים, אתם עייפים או ת
רגע של הסחת דעת  אלכוהול או תרופות.

בעת הפעלת כלי חשמלי עלול לגרום 
 לפציעה אישית חמורה.

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

נעליים מונעות החלקה, קסדה או מגני 
אוזניים המשמש בתנאים מתאימים יפחית 

 פציעות אישיות.
הימנעו מהתנעה מקרית. ודאו כי המתג  .ג

לפני חיבור למקור חשמל  OFFבעמדת 
 ו/או מארז סוללות, הרמת או נשיאת הכלי.

נשיאת כלים חשמליים עם האצבע על המתג 
או הפעלת כלים חשמליים בעלי מתג מועדת 

 לתאונות.
ברגים לפני הפעלת ה מפתחאת הסירו  .ד

שנותר מחובר מפתח ברגים  הכלי החשמלי.
לחלק מסתובב של כלי חשמלי עלול לגרום 

 לפציעה אישית.
שמרו על מדרך רגל ואיזון נאותים בכל  .ה

כך תהיה לכם שליטה טובה יותר על  עת.
 הכלי החשמלי בנסיבות לא צפויות.

אל תלבשו ביגוד רופף  התלבשו בהתאם. .ו
או תענדו תכשיטים. הרחיקו שיער, ביגוד 

. ביגוד רופף, פות מחלקים נעיםוכפ
תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפש 

 בחלקים נעים.
 



7 

לחיבור או התקני  אביזריםאם סופקו  .ז
פליטת ואגירת אבק, ודאו כי הם מחוברים 

. שימוש באוגר ונעשה בהם שימוש נאות
 אבק עשוי להפחית סיכונים הכרוכים באבק.

 
 שימוש וטיפול בכלי חשמלי .4

כוח על הכלי החשמלי. אל תפעילו  .א
 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  .ב
כל כלי חשמלי  מפעיל ומכבה אותו היטב.

שאינו ניתן לשליטה בעזרת המתג הנו מסוכן 
 וחייב תיקון.

ממקור החשמל ו/או את  נתקו את התקע .ג
 מארז הסוללות מן הכלי לפני ביצוע

החלפת אביזרים או אחסון כלים 
אלה מפחיתים אמצעי בטיחות  חשמליים.

 התנעה מקרית של כלי חשמלי. כנתס
אחסנו כלים חשמליים שאינם פועלים  .ד

מחוץ להישג יד של ילדים ואל תניחו 
חשמלי לאנשים שאינם מכירים את הכלי ה
או את ההוראות להפעיל את הכלי 

כלים חשמליים הנם מסוכנים בידי  החשמלי.
 משתמשים בלתי מיומנים.

תחזקו כלים חשמליים. בדקו אי התאמות  .ה
או פיתולים של חלקים נעים, שבירת 

חלקים וכל מצב אחר העלול להשפיע על 
פעולת הכלי החשמלי. אם הכלי ניזוק, 

תאונות רבות  דאגו לתיקונו לפני השימוש.
נגרמות על ידי כלים המתוחזקים באופן 

 גרוע.
כלי חיתוך  שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך. .ו

מתוחזקים היטב עם קצוות חיתוך חדים 
 וקלים יותר לשליטה.

השתמשו בכלי החשמלי, באביזרים  .ז
ובחלקי חיתוך וכו' בהתאם להוראות אלו, 

ודה והמשימה וקחו בחשבון את תנאי העב
שימוש בכלי חשמלי לפעולות שונות  לביצוע.

 מאלו שנועד להן עלול לגרום למצב מסוכן.
 

 שירות .5
כלי החשמלי שלכם על ידי ב טפללדאגו  .א

איש תיקונים מוסמך תוך שימוש בחלקי 
כך תובטח שמירת בטיחות  חילוף זהים.

 הכלי.
 

 לפטיש חציבהאזהרות בטיחות 
  השפעת  .אוזניות מגן או אטמי אוזנייםלבשו

 שמיעה. לאבדןהרעש עלולה להוביל 
  אחזו בכלי החשמלי רק בשטחי המאחז

המבודדים בעת ביצוע פעולה בה כלי 
החיתוך עלול לבוא במגע עם חיווט נסתר 

מגע עם חוט  או עם הכבל החשמלי.
"מחושמל" יחשמל גם את חלקי המתכת 
החשופים של הכלי החשמלי ויחשמל את 

 המפעיל.
  השתמשו בגלאים מתאימים אם חבויים קווי

ודה או קראו לחברת אספקה באזור העב
מגע עם קווי  האספקה המקומית לסיוע.

חשמל עלול להוביל לשריפה והתחשמלות. 
פגיעה בקו גז עלולה להוביל לפיצוץ. חדירה 

לקו מים גורמת לנזק לרכוש או עלולה לגרום 
 להתחשמלות.

 בעת עבודה עם המכונה, אחזו בה בתמיד 
בחוזקה בשתי הידיים ודאגו לעמידה יציבה 

הכלי החשמלי מנותב באופן  ומאובטחת.
 בטוח יותר בשתי ידיים.

 .מושא עבודה  חזקו את מושא העבודה
המוחזק באביזרי מלחציים או במאחז בטוח 

 יותר האחיזה ידנית.
  המתינו תמיד לעצירה מוחלטת של המכונה

הכלי עלול להיתקע  לפני שתרפו ממנה.
 רום לאיבוד שליטה.ולג

  .לעולם אל תשתמשו במכונה עם כבל פגום
אל תגעו בכבל הפגום ואל תמשכו את תקע 

 החשמל כאשר הכבל ניזוק בעת פעולה.
כבלים פגומים מגדילים את סיכון 

 ההתחשמלות.
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 תיאור שימושי

קראו את כל אזהרות הבטיחות ואת 
אי ציות לאזהרות כל ההוראות. 

לגרום להתחשמלות, ולאזהרות עלול 
 שריפה ו/או פציעה חמורה.

 

  שימוש מיועד

בלבנים, בבטון,  לעבודת חציבההמכונה מיועדת 
 .עבודות בניין ואספלט

 

 תכונות המוצר

מספור תכונות המוצר מתייחס לאיור המכונה 
 הגראפי.בעמוד 

  OFF/ONמתג הפעלה/כיבוי  .1
 )משטח אחיזה מבודד( ידית .2
 נוףמ .3
 איזמלית ב .4
 יזמלא .5
  איזמלליטת ב .6

 

האביזרים המוצגים או מתוארים אינם חלק 
היבט  .ממארז המשלוח הרגיל של המוצר

מושלם על האביזרים ניתן למצוא בתוכנית 
 האביזרים. 

 מפרט טכני
 

  פטיש חציבה
VC 27 GSH 

Professional 

 ..C0A 0 611 3  מספר פריט

 2000 וואט מדורגכניסה הספק 

דקה ערך הלימה
1- 

1000 

אנרגית הלימה בכל 
על פי מהלומה 

 תהליך 
EPTA- 05/2009 

J
 

66 

 22 מ"מ  איזמלוטר ק

משקל על פי 
EPTA-Procedure 

01/2003 
 26.5 ק"ג

   דרגת הגנה
 

[ Uהערכים הנתונים תקפים עבור מתח נומינלי ]
וולט. במתחים ודגמים אחרים המיועדים  230בן 

 למדינות מסויימות, ערכים אלו עשויים להשתנות. 
 

בבקשה שימו לב למספר הפריט שעל לוחית 
הסיווג של המכשיר שלכם. השמות המסחריים 

עשויים  יםהאינדיבידואלשל המכשירים 
 להשתנות. 

 

נפילת מתח קלה. יוצרת  עבודהההתחלת 
/ כלי אחר עשויות להתרחש  הפרעות עם ציוד

במקרה של תנאי מתח קיצוניים. תקלות אינן 
 -צפויות למערכת שבה אימפדנס של פחות מ

0.35. 
 

 מידע בנוגע לרעש / רטט
 EN 60 745הערכים שנמדדו נקבעו לפי 

  של הכלי הן: Aרמות הרעש 
 93רמת עצמת קול:  .dB (A) 82רמת לחץ קול: 

dB (A).  חוסר דיוק במדידהK = 3 dB (A). 
 השתמשו במגני אזנים!

רמות רטט כלליות )סכום וקטור עבור שלושה 
 :EN 61029כיוונים( שנמדדו בהתאם לתקן 

ah=3.0m/sערך פליטת רטט 
2

 K, אי וודאות 
<1.5 m/s

2
. 

רמות הפליטה שפורטו )רטט, רעש( נמדדו 
 ENבהתאם לתנאי הבדיקה המפורטים בתקן 

הם  .הכליםן ומיועדים להשוואה בי 61029
משמשים גם לביצוע הערכות ראשוניות של 

 עומסי הרטט והרעש במהלך העבודה.
ערכי הפליטה המפורטים מתייחסים לשימושים 

העיקריים שלצורכם מיועד הכלי. אם הכלי 
 משמש בשימושים אחרים, בשילוב עם כלים 
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אחרים או אם רמת התחזוקה של הכלי לפני 
הפעלתו אינה מספקת, עם זאת, רמות עומסי 

הרטט והרעש עשויים להיות גבוהים יותר בעת 
השימוש בכלי. עליכם לקחת בחשבון זמני הרצה 

של הכלי בהילוך סרק וזמני השבתה של הכלי 
 כדי להעריך את הערכים האלה בצורה מדויקת 

 ולים להפחית באופןיותר לאורך זמן. הם על
 משמעותי את תקופת ההפעלה של הכלי.

הערכת רמת החשיפה לרטט תיקח בחשבון את 
הפעמים שבהם הכלי כבוי או את הפעמים בהן 

הוא פועל אך אינו מבצע את תפקידו. נתון זה 
עשוי להפחית באופן משמעותי את רמת 

 החשיפה במשך זמן העבודה הכולל.
 

  הצהרת תאימות
אנו מצהירים תחת אחריותנו הבלעדית כי המוצר 

המתואר ב"נתונים טכניים" הינו בהתאמה 
 ENלתקנים או למסמכים המתוקננים הבאים: 

בהתאמה לתקנות דירקטיבות  60745
2004/108/EC ,98/37/EC  בדצמבר,  22)עד

2006 ,)2006/42/EC 2006בדצמבר,  26 -)מ 
 ואילך(.

 

 הקובץ הטכני מצוי אצל:

Dr. Eckerhard 

Strotgen 

ראש מחלקת רישוי 

 מוצר

Dr. Egbert 

Schneider 

סגן נשיא מחלקת 

 הנדסה

 

 

, מחלקת כלים GmbH, רוברט בוש 24.11.2002

 .D-70745 ,Leinfeldent-Echterdingenחשמליים, 

 הרכבה
 

 החלפת הכלי
  לפני ביצוע כל עבודה שהיא על המכשיר

 עצמו, נתקו את תקע החשמל. 

 ומרחו שכבה דקה של שמן.  5 איזמלהנקו את 
 (B-Aכלים ללא כותפת )ראו איורים 

 150°-על צירו בכ 3סובבו את מאחז הכלי 
 . 4והכניסו את הכלי לתוך מחזיק הכלי 

על צירו מטה על מנת  3סובבו את מאחז הכלי 
 לנעול את הכלי. 

 בידקו את הנעילה על ידי משיכה בכלי. 
 (D-Cכלים עם כותפת )ראו איורים 

ניתן להשתמש בכלים בעלי עומק הכנסה של 
 מ"מ לכותפת.  152

 180°-על צירו מעלה בכ 3סובבו את מאחז הכלי 
 . 4והכניסו את הכלי לתוך מחזיק הכלי 

על צירו חזרה אל הכלי  3סובבו את מאחז הכלי 
צריכה להיות  6על מנת לנעול אותו. הכותפת 

 . 3מוחזקת על ידי מאחז הכלי 
 בדקו את הנעילה על ידי משיכה בכלי. 

 

 פינוי אבק/ שבבים
  אבק מחומרים דוגמת ציפויים המכילים

עופרת, חלק מסוגי העצים, מינרלים ומתכות 
עשוי להיות מזיק לבריאותכם. המגע או 

השאיפה של סוגי אבק אלו יכולים לגרום 
לתגובות אלרגיות ו/או להוביל לזיהומים 
בדרכי הנשימה של המשתמשים ועוברי 

 אורח. 
חלק מסוגי האבק והנסורת, דוגמת נסורת 
אלון או ארז,נחשבים כחומרים מסרטנים, 

ביחוד בשילוב תוספים לטיפול בעץ )כרומאט, 
עץ(. חומרים המכילים אסבסט -משמרי

 מותרים לעבודה על ידי מומחים בלבד. 

הקפידו לספק איוורור מתאים לסביבת  -
 העבודה. 

 . P2מומלץ לחבוש מנשם בעל מסנן מדרג  -
הקפידו על התקנות הרלוונטיות במדינתכם 

 הנוגעות לחומרים עליהם אתם מתכוונים לעבוד. 
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 תפעול
 

 התחלת העבודה
  הקפידו על מתח חשמל מתאים! המתח של

מקור החשמל חייב להתאים למתח 
המפורט על לוחית השם של המכשיר. כלי 

וולט ניתנים  230עבודה המסומנים במתח 
 וולט.  220לתפעול גם ממקור חשמל של 

 הפעלה וכיבוי
את המכשיר, לחצו על מתג  להפעילעל מנת 

 והחזיקו אותו לחוץ.  1ההפעלה/כיבוי 
את מתג  שחררומנת לכבות את המכשיר, על 

 . 1ההפעלה/כיבוי 
בטמפרטורות נמוכות, המכשיר יגיע לקצב 

 הפגיעה המירבי שלו רק לאחר זמן מה. 
פרק זמן זה עד שיתחיל המכשיר לעבוד כראוי 

ניתן לקיצור על ידי חבטת שבמכשיר כנגד 
 הרצפה פעם אחת. 

 

 עצות לעבודה
מירבי, עיבדו רק על מנת להגיע לריסון חבטות 

 בלחץ בינוני.
  

 השחזת האיזמלים
תוצאות מיטביות ניתן להשיג רק עם איזמלים 

חדים; לפיכך, הקפידו להשחיז את כלי המפסלת 
בזמן הנדרש. הדבר מבטיח את אורך החיים 
 השירותיים של הכלים וביצועי עבודה טובים. 

 
 מחדש-השחזה

השחיזו את כלי המפסלת בעזרת גלגל השחזה 
קורונדום( ועם אספקה יציבה -למשל גלגל חימר)

של מים. ערכי הייחוס מוצגים באיור הבא. 
הקפידו שלא יופיע שינוי צבע המצביע על ליבון 

החומר בקצוות החיתוך; הדבר פוגע בקשיחותם 
 של כלי המפסלת. 

 

 

, חממו את המפסלת לטמפרטורה שבין לחישול
850-1050°C  .)אדום בהיר עד צהוב( 

, חממו את המפסלת לטמפרטורה של להקשחה
וצננו בשמן. לאחר מכן לבנו בתנור  900°C-כ

)צבע  320°Cבמשך כשעה בטמפרטורה של 
 הליבון = כחול בהיר(. 

 

 תחזוקה ושירות
 

 תחזוקה ונקיון
  לפני ביצוע כל עבודה שהיא על המכשיר

 עצמו, נתקו את תקע החשמל. 

 לעבודה טובה ובטוחה,הקפידו תמיד על 
 נקיון חריצי האוורור והמכשיר.

נשחקות לרמה שמתחת  םכאשר מברשות הפח
לסבילות השירות המקובלת, המכשיר ייכבה 

באופן אוטומטי. במקרה זה יש לשלוח את 
, 31רחוב לזרוב  ;לקוחות למרכז שירות המכשיר

 צ."ראשל
אם המכשיר אינו עובד או שהינו פגום למרות 

הטיפול שניתן לו בעת תהליכי הייצור והבדיקה, 
התיקון יבוצע במרכז שירות שלאחר מכירה 

 . Boschהמיועד לכלי עבודה של 
בכל ההתכתבויות והזמנות חלקי החילוף, 

בבקשה כללו תמיד את מספר הפריט הסידורי בן 
סיווג של הספרות אשר מופיע על לוחית ה 10

 המכשיר. 
 

 שירות לאחר מכירה וסיוע ללקוחות
מכירה שלנו מגיב לשאלותכם -השירות שלאחר

הנוגעות לתחזוקה ותיקונים של המוצר שלכם, 
כמו גם להזמנות חלקי חילוף. ניתן למצוא 

סקירות ומידע עשיר נוסף בנוגע לחלקי החילוף 
 באתר הבא:

.comedicolwww.. 
לנו יכולים לענות נציגי שירות הלקוחות ש

לשאלותיכם הנוגעות ליישומים אפשריים וכיוונוני 
 מוצרים ואביזרים נילווים. 

http://www.ledico.com/
http://www.ledico.com/
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 השלכה
יש למיין את המסור, האביזרים והאריזה לצורך 

 מחזור ידידותי לסביבה.

  

 מדינות האיחוד האירופי בלבד:ל

 אל תשליכו כלים חשמליים לאשפה   
  הביתית!  

 בהתאם לקו המנחה האירופי   
  2002/66/EC לפסולת ציוד חשמלי 

   ואלקטרוני ויישומו בזכות הארצית, 
כלים חשמליים שאינם שמישים חייבים להיאסף 

 בנפרד ויש להשליכם באופן מתאים לסביבה.
 

  כפוף לשינוי ללא הודעה מראש.

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 היבואן ומעבדות השירות:

 

 בע"מלדיקו 
 

                                              סניף ראשון לציון:
                          75657, ראשל"צ 13רחוב לזרוב 

                                                  31-0613373טל. 
                                                31-0613353פקס. 

 ew@ledico.comדוא"ל: 
 


