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 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. 

מוליכים "חיים" עלול להפוך את חלקי המתכת  חיתוך / קידוח שבא במגע עם אביזר 
 החשופים של הכלי ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לקוחות נכבדים,

 

 כלי עבודה חשמלי זה חברת 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 

 

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

 החוברת. 

 

 לדיקו בע"מ                                                                    
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 ת בטיחותראוהו
 

אזהרות בטיחות כלליות לכלי עבודה 
 חשמליים 

 

הבטיחות ואת  הוראותקראו את כל  אזהרה 
 כל ההנחיות. 

 

אי ציות לאזהרות עלול לגרום להתחשמלות, 
 שריפה ו/או פציעה חמורה.

 

שמרו את כל האזהרות וההוראות להתייחסות 
 עתידית.

המונח "כלי חשמלי" באזהרות מתייחס לכלי 
חשמלי( או המופעל על ידי  החשמלי )בעל כבל

 סוללה )אלחוטי( שלכם.
 

 בטיחות סביבת העבודה
  שמרו על סביבת עבודה נקייה ומוארת

 היטב.
מקומות לא מסודרים עם תאורה גרועה 

 מועדים לתאונות.
  נפיצה,  בסביבהאל תפעילו כלים חשמליים

 כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק דליקים.
ם העלולים להצית כלים חשמליים יוצרים גצי

 את האבק או האדים.
  הרחיקו ילדים ועומדים מן הצד בעת

הסחות דעת עלולות  הפעלת כלי חשמלי.
 לגרום לאיבוד שליטה.

 

 בחשמלבטיחות 
  תקעי כלים חשמליים חייבים להתאים

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

תקעים שלא עברו  כלים חשמליים מוארקים.
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

מים החודרים לכלי חשמלי יגבירו  רטיבות.
 התחשמלות.לסיכון האת 

  לעולם אל תשתמשו תגרמו נזק לכבלאל .
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.

  בהפעלת כלי חשמלי מחוץ לבית, השתמשו
 לשימוש חיצוני. בכבל הארכה מתאים

שימוש בכבל מתאים מחוץ לבית מפחית את 
 סיכון ההתחשמלות.

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

מפסק הגנת זרם שיורי ) כלי עבודהעם 
מפחית  מפסק פחתשימוש ב(. RCDפחת 

 את סיכון ההתחשמלות.
 

 בטיחות אישית
  לפעולותיכם היו דרוכים, שימו לב

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

או תחת השפעת סמים, אלכוהול או 
רגע של הסחת דעת בעת הפעלת  תרופות.

כלי חשמלי עלול לגרום לפציעה אישית 
 חמורה.

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

 ,מונעות החלקה, קסדה או מגני אוזניים
יפחית פציעות  המשתמש בציוד עזר זה

 אישיות.
  הימנעו מהתנעה מקרית. ודאו כי המתג

לפני חיבור למקור חשמל  OFF במצב כבוי
 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

מפתח  ברגים לפני הפעלת הכלי החשמלי.
ברגים שנותר מחובר לחלק מסתובב של כלי 

 חשמלי עלול לגרום לפציעה אישית.
  אל תתמתחו אל הכלי. שמרו על מדרך רגל

כך תהיה לכם  ן נאותים בכל עת.ואיזו
שליטה טובה יותר על הכלי החשמלי 

 בנסיבות לא צפויות.
 .אל תלבשו ביגוד רופף  התלבשו בהתאם

או תענדו תכשיטים. הרחיקו שיער, ביגוד 
. ביגוד רופף, וכפפות מחלקים נעים

 סתכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפ
 בחלקים נעים.

  או התקני לחיבור  כלי עבודהאם סופקו
ואגירת אבק, ודאו כי הם מחוברים שאיבת 

 שואב. שימוש בונעשה בהם שימוש נאות
 אבק עשוי להפחית סיכונים הכרוכים באבק.

 

 שימוש וטיפול בכלי חשמלי
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  .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
כל כלי חשמלי  מפעיל ומכבה אותו היטב.

שאינו ניתן לשליטה בעזרת המתג הנו מסוכן 
 וחייב תיקון.

  נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את
ע מארז הסוללות מן הכלי לפני ביצו

התאמות, החלפת אביזרים או אחסון כלים 
אמצעי בטיחות מונעים אלה  חשמליים.

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 
כלים  ההוראות להפעיל את הכלי החשמלי.

ליים הנם מסוכנים בידי משתמשים חשמ
 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 

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

  אביזרים .אביזריםשמרו על חדות וניקיון 
מתוחזקים היטב עם קצוות חדים מועדים 

 פחות לפיתול וקלים יותר לשליטה.
 חשמלי, עבודה ההשתמשו בכלי ה

באביזרים ובחלקי חיתוך וכו' בהתאם 
להוראות אלו, וקחו בחשבון את תנאי 

שימוש בכלי  העבודה והמשימה לביצוע.
ו שנועד להן עלול חשמלי לפעולות שונות מאל

 לגרום למצב מסוכן.
 

: יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני האזהר
 שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה.

 

 שירות
  דאגו לשירות הכלי החשמלי שלכם על ידי

מוסמך תוך שימוש בחלקי חילוף טכנאי 
 כך תובטח שמירת בטיחות הכלי. זהים.

 הוראות בטיחות עבור מסורי ג'קסו

  החזיקו את כלי העבודה ממשטחי האחיזה
המבודדים, בעת ביצוע פעולה בה אביזרי 

החיתוך עשויים לבוא במגע עם חיווט 
כלי חשמלי חבוי או עם הכבל החשמלי של 

. אביזרי החיתוך הבאים במגע עצמו העבודה
עם חיווט חשמלי "חי" עשויים לגרום לחלקי 
המתכת החשופה של כלי העבודה להיחשף 

החשמלי וכך להעביר הלם חשמלי לזרם 
 . כלי העבודהלמתפעלים את 

  הרחיקו את הידיים מטווח הניסור. אין
. מגע עם להושיט יד תחת משטח העבודה
 להב המסור יכול להוביל לפציעה. 

  למשטח  כלי העבודהאת וישמו קרבו
. אם לא העבודה רק כשהוא כבר מופעל

ישנה סכנת הדף או היתקעות כלי החיתוך 
 במשטח העבודה. 

  תנוח באופן  4הקפידו שפלטת הבסיס
. להב מסור בטוח על החומר בעת הניסור

להדף שנתקע בחומר יכול להישבר או להוביל 
 .רתיעה לאחור

  כלי הושלם, כבו את  הליך הניסורכאשר
ואז משכו את להב המסור החוצה  העבודה

לאחר שהוא הגיע לעצירה  מהחתך רק
. באופן כזה אתם מונעים סכנת מוחלטת

מידכם  כלי העבודההדף ויכולים להניח את 
 בבטחה. 

  השתמשו רק בלהבי מסור לא פגומים
שבמצב מושלם. להבי מסור מעוותים או 

סדוקים עשויים להישבר, להשפיע בשלילה 
על איכות הניסור, או להוביל להדף רתיעה 

 לאחור. 
 לום את להב המסור ולהביאו למצב אין לב

עצירה על ידי הפעלת כוח צדדי לאחר 
. להב המסור יכול להינזק, להישבר או הכיבוי

  .רתיעה לאחור לגרום להדף
  השתמשו בגלאים מתאימים על מנת לאתר

קווי תשתית החבויים במשטח העבודה או 
צרו קשר עם חברת התשתיות המקומית 

כול להוביל . המגע עם קווי חשמל ילסיוע
לשריפה והלם חשמלי. נזק לצינורות הגז יכול 
להוביל לפיצוץ. חדירה לצינורות המים יכולה 

 לגרום לנזק לרכוש ולהביא להלם חשמלי. 
 משטח עבודה אבטחו את משטח העבודה .

שמוחזק במלחציים או מצבטיים מוחזק באופן 
 בטוח יותר מאשר ביד. 

 רה המתינו תמיד עד שהמכונה הגיעה לעצי
. אביזרי הכלי מלאה לפני שתניחו אותה
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יכולים להיתקע ולהוביל לאובדן שליטה על 
 כלי העבודה. 

 

 תיאור ומפרט המוצר
קראו את כל אזהרות הבטיחות 

אם לא תפעלו בהתאם וההוראות. 
לכל ההוראות הרשומות מטה, אתם 
עלולים לגרום להתחשמלות, שריפה 

 ו/או פציעה חמורה.
 

 שימוש מיועד
לביצוע חיתוכים נפרדים מיועד  העבודה כלי

וניסור בעץ, פלסטיק, מתכת, פלטות קרמיקה 
וגומי בעת שהוא מונח בבטחה על משטח 

העבודה. הוא מתאים לניסור ישר ומעוגל בזווית 

 . יש לעיין בהמלצות להב המסור.  45של עד 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 תכונות המוצר
כלי מספור תכונות המוצר מתייחס לאיורים של 

 בעמוד האיורים. העבודה
 ההפעלה / כיבויכפתור נעילת מתג  1
 מתג הפעלה/כיבוי 2
עבור בחירה מוקדמת של קצב  תגלגל 3

 (GST 65 E / GST 65 BE) פעימה
 בסיספלטת  4
 גלגלת מנחה ללהב 5
 להב מסור * 6
 מגן מגע 7
 ידית )משטח אחיזה מבודד( 8
 מברג 9

 הלהב ציר 11
 שבבים * מגן 11
 (x2בורג ) 12
 סרגל לזווית הטיה 13
 חור אום  14
 פין מיקום / סימון 15
 הובלה למנחה המקביל 16
 מנחה המקביל *הבורג נעילת  17
 מנחה מקביל עם חותך מעגלי * 18
 קצה המרכוז של המנחה המקביל * 19

האביזרים המוצגים או מתוארים אינם מהווים חלק 
מהיקף המשלוח הסטנדרטי של המוצר. סקירה מלאה 

 .האביזרים ניתן למצוא בתכנית האביזרשל 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מפרט טכני
 

  מסור חשמלי
GST 65 

GST 65 B 
GST 65 E 

GST 65 BE  

 ..E09 1.. 3 601 E09 2 601 3  סידורימספר 

  -  פעימהבקרת קצב 

 044 044 וואט כניסהדירוג הספק 

 034 034 וואט יציאההספק 

ד"פל n0ללא עומס פעימה קצב 
 

3044 044-3044 

 01 01 מ"מ פעימה מהלך

    קיבולת חיתוך מירבית
 50 50 מ"מ בעץ -
 00 00 מ"מ באלומיניום -
 3 3 מ"מ במתכת שאינה סגסוגת -

 00 00 ° חיתוכים בשיפוע )ימין/שמאל(, מירבי

 1.7 1.7 ק"ג EPTA-Procedure 01/2014משקל לפי 

    דירוג הגנה
וולט. למתחים נמוכים יותר ודגמים המיועדים  034[ של Uהערכים הנתונים תקפים עבור מתחים נומינלים ]

 למדינות ספציפיות, ערכים אלו עשויים להשתנות. 
כלי שלכם. השמות המסחריים של  כלי העבודהבבקשה אתרו את מספר המוצר על גבי לוחית הסיווג של 

 אינדיבידואלים עשויים להשתנות.  עבודה
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 הרכבה
  כלי העבודהלפני ביצוע כל עבודה על 

 עצמו, נתקו את תקע החשמל. 
 

 הכנסת להב המסור / החלפת
  בעת התקנת להב המסור, לבשו כפפות

קיימת סכנת פציעה בעת נגיעה בלהב מגן. 
 המסור. 

 

 בחירת להב מסור
ניתן למצוא סקירה של להבי מסור מומלצים 

. השתמשו בלהבי מסור בעלי בספר ההוראות
. להב המסור צריך שלא להיות ארוך T-חיבור

 יותר מהנדרש למטרת החיתוך המבוקש.
השתמשו בלהב מסור דק לחתכים מעוקלים 

 צרים. 
 

 החלפה של להב המסור  / הכנסה
 (A)ראו איור 

 פלטת הבסיס עד אשר 12שחררו את הברגים 
  לאחור. יוכל לנוע  5עם גלגלת ההנחיה 

  ציר מלמעלה לתוך  9הכניסו את המברג
סיבובים נגד כיוון  3-0וסובבו בערך  04 הלהב

 השעון. 
  כשהוא פונה 6הכניסו את להב המסור ,

 . 11 ציר הלהבהצידה מכיוון החיתוך, לתוך 
  כך שהשיניים ייפנו  6סובבו את להב המסור

מעט  6בכיוון החיתוך. משכו את להב המסור 
 . ונעל במקומיא ולמטה עד שה

  ציר מלמעלה לתוך  9הכניסו את המברג
וסובבו אותו עם כיוון השעון עד שלהב  11 הלהב

 יינעל במקומו.  6המסור 
 5עם גלגלת ההולכה פלטת הבסיס דחפו את 

קדימה עד אשר תפנה כנגד גב להב המסור 
 שוב.  12והדקו את בורג 

 .בדקו שלהב המסור יושב היטב במקומו 
להב מסור משוחרר עשוי ליפול ולהוביל 

 לפציעות. 

להוצאה של להב המסור, בצעו את הפעולות 
 בסדר ההפוך. 

 

 (Bמגן שבבים )ראו איור 
)אביזר נילווה( יכול למנוע  11מגן השבבים 

שבירה של המשטח בעת ניסור העץ. מגן 
השבבים יכול לשמש רק בסוגי להבים מסוימים 

. בעת ניסור עם 0°ורק עבור זוויות חיתוך של 

שלא לנוע  תחייב 4הבסיס פלטת  מגן השבבים,
 לאחור על מנת שהחתכים יהיו קרובים לקצה. 

ן ולתוך מחלקו התחתו 11לחצו על מגן השבבים 
 .4הבסיס  פלטת

 

 / שבבים פינוי אבק
אבק ונסורת מחומרים המכילים ציפוי נסורת, 
חלק מסוגי העץ, מינרלים ומתכות יכול להיות 
מזיק לבריאות. מגע או נשימה של האבק יכול 
לגרום לתגובות אלרגניות ו/או להוביל לזיהומים 
בדרכי הנשימה של המשתמשים והעומדים 

 מהצד. 

חלק מסוגי האבק והנסורת, דוגמת נסורת אלון 
או אשור, נחשבים כחומרים קרצינוגנים, במיוחד 

בהקשר של תוספים לטיפול בעץ )כרומאט, 
משמרי עץ(. חומרים המכילים אסבסט צריכים 

 להיות מטופלים בידי מומחים בלבד. 
 ספקו אוורור מתאים לאזור העבודה.  -
נון מומלץ לחבוש מסכת נשימה מדרגת סי -

0P . 
הקפידו על התקנות הרלוונטיות במדינה שלכם, 

 הנוגעות לחומרים בהם אתם עובדים. 
  .מנעו הצטברות אבק על משטח העבודה

 אבק עשוי להתלקח בנקל. 
 

 הפעלה
 

 הפעלה מצבי
 (Cכיוונון זווית החיתוך )ראו איור 

 45° -ב תיכול להיות מסובב 4הבסיס פלטת 
 . זויתייםלכיוון שמאל או ימין לשם קבלת חתכים 

 פלטת והחליקו קלות את 12שחררו את הבורג 
 . 6בכיוון להב המסור  4הבסיס 
 נההיהבסיס פלטת  ,ותזוויות הטיה מדויק לכוונון

הימני והשמאלי  הדחריצי כיוונון מצ תבעל
 4הבסיס  פלטת. סובבו את 45°-ו 0°בזוויות 

. זוויות 13למיקום המבוקש בהתאם לסרגל 
 הטיה אחרות ניתנות לכוונון בעזרת מד הזווית. 

לנקודת  4הבסיס  פלטתלאחר מכן, דחפו את 
 עצירה ולכיוון כבל החשמל. 

 0דחפו את לוח ההרכבה עם גלגלת ההולכה 
קדימה עד אשר היא תעמוד מול גב להב המסור 

 שנית.  12ת בורג והדקו א
 

אינו ניתן להתקנה בחתכים  13ים מגן השבב
 . יתייםוזו
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 (Dהבסיס )ראו איור  פלטתהזזת 
לניסור באתרים הקרובים לקצוות המשטח, 

 לחלק האחורי. לזוז   היכול 4הבסיס  פלטת
 . 12הוציאו לחלוטין את ההברגה של הבורג 

באופן  האות והזיזו 4הבסיס  פלטתו את הרימ
 12להבריג את הבורג  השעדיין ניתן יהי כזה

 12הבורג השני . 14לתוך חור הבריח האחורי 
 הבסיס.  פלטתאינו נחוץ לצורך ניסור עם הזזת 

סימון  / לכיוון פין 4הבסיס  פלטתדחפו את 
את לוח ישתלב ויחליק עד שהוא  15המיקום 

קדימה כנגד גב  0ההרכבה עם גלגלת ההולכה 
 שוב.  12כעת, הדקו את הבורג להב המסור. 

אפשרי  תא מוזזיכשה 4בסיס  פלטתניסור עם 
. בנוסף, המנחה 0°רק אם זווית ההטיה היא 

)אביזר נילווה(  18המקביל עם החותך המעגלי 
 אינם ניתנים לשימוש.  11כמו גם מגן השבבים 

 

 התחלת העבודה
  הקפידו על מתח חשמל נכון! מתח מקור

החשמל חייב להתאים למתח המצוין על 
. כלי עבודה כלי העבודהלוחית השם של 

וולט  231המסומנים לעבודה עם מתח של 
 וולט.  221יכולים לעבוד גם עם מתח של 

 

 כיבוי והפעלה
מתג  לחצו על, כלי העבודהאת  להפעילעל מנת 
 . תו לחוץוהחזיקי או 2כיבוי  / ההפעלה

, 2את מתג ההפעלה / כיבוי הלחוץ  לנעולכדי 
לכיוון ימינה או  1דחפו את כפתור הנעילה 

 ה.שמאל
ת שחררו א, כלי העבודהאת  לכבותעל מנת 

. כאשר מתג ההפעלה / 2כיבוי  / מתג ההפעלה
 . נעול, לחצו עליו תחילה ואז שחררו אותו 0כיבוי 

 

  החיתוך קצב שליטה/ הגדרה מראש של
(GST 65 E / GST 65 BE) 

ההפעלה / הגברה או הפחתה בלחץ על מתג 
שלבים בקצב  מאפשר בקרה חסרת 2 כיבוי

 הפועל.  בכלי העבודה העבודה של ציר הלהב
מוביל לקצב  2כיבוי  /ה לחץ קל על מתג ההפעל

נמוך. הגברה של הלחץ מגביר את קצב  חיתוך
 . החיתוך

נעול, לא ניתן  2 ההפעלה / כיבויכאשר מתג 
 . החיתוךלהנמיך את קצב 

, 3מהירות מקדימה של  לבחירה בעזרת גלגלת
לכוונון מראש ולשינוי בעת  ןנית פעימהקצב ה

 הפעילות. 

בחומר ובתנאי  התלוי תהנדרש מהירות העבודה
 העבודה וניתן לקביעה על ידי מבחן מעשי. 

 חודרלהב ה כאשרת מומלצת המהירוהפחתת 
כאשר מנסרים פלסטיק או חומר כמו גם ל

 אלומיניום. 
 מהירותלאחר פרקי זמן ארוכים של שימוש ב

עשוי להתחמם במידה  כלי העבודה, כהנמו
כלי משמעותית. הוציאו את להב המסור מ

להתקרר על ידי  כלי עבודהוהניחו ל העבודה
 מרבי.  פעימהדקות בקצב  3 -הפעלתו למשך כ

 

 עצות לעבודה
  לפני עבודה כלשהיא על כלי העבודה

 עצמו, נתקו את התקע מרשת החשמל. 
  בעת עבודה עם חתיכות עבודה קטנות או

דקות, השתמשו תמיד בתמיכה איתנה או 
 .שולחן ניסור )אביזר נילווה(

בדקו את העץ, לוחות הלחץ, חומרי הבנייה 
וכדומה שאין בהם חפצים זרים כמו מסמרים, 

והוציאו אותם במידת  ברגים וכיוצא באלה,
 הצורך. 

 

 מגן המגע
ומונע  כלי העבודהמחובר למארז 7מגן המגע 

מגע בשוגג עם להב המסור בעת מהלך העבודה 
 ואין להסירו. 

 

 (Eחיתוכי צלילה )ראו איור 
  פעולת חיתוך הצלילה מתאימה רק לטיפול

בחומרים רכים דוגמת עץ, לוחות גבס 
מתכת וכדומה! אין לעבוד על חומרי 

 בעזרת פעולה חיתוך הצלילה!

השתמשו רק בלהבי מסור קצרים לחיתוכי 
צלילה. חיתוכי צלילה אפשריים רק כאשר זווית 

 . 0°ההטיה היא 
קצה הקדמי של הכש כלי העבודההניחו את 

על גבי משטח העבודה ומבלי  4הבסיס  פלטת
נוגע במשטח העבודה והפעילו  6שלהב המסור 

, מהירות עבודהי בקרת בעל בכלי עבודהאותו. 
. החזיקו באחיזה איתנה תמרבי במהירותבחרו 

כנגד משטח העבודה ועל ידי  כלי העבודהאת 
, דחפו בצלילה איטית את כלי העבודההטיה של 

 להב המסור לתוך משטח העבודה. 
נחה לחלוטין על גבי  4הבסיס  פלטתכאשר 

משטח העבודה, המשיכו לנסר לאורך קו 
 החיתוך המבוקש. 
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 מנחה מקביל עם חותך מעגלי 
 )אביזר נילווה(

לחתכים המשתמשים במנחה המקביל עם 
)אביזר נילווה(, עובי החומר  18החותך המעגלי 

 מ"מ לכל היותר.  34 -חייב שלא לעבור את ה
(: שחררו את Fחיתוכים מקבילים )ראו איור 

והחליקו את הסרגל המנחה  17בורג הנעילה 
בלוח הבסיס. קיבעו ש 16המקביל דרך ההובלה 

את רוחב החיתוך המבוקש לפי ערך הסרגל 
בקצוות הפנימיים של לוח הבסיס. הדקו את 

 . 17בורג הנעילה 
(: העבירו את בורג Gחתכים מעגליים )ראו איור 

לצד השני של המנחה המקביל.  17הנעילה 
החליקו את הסרגל המנחה המקביל דרך 

כז שבלוח הבסיס. קדחו חור במר 16ההובלה 
חומר העבודה באיזור שיש לנסר. הכניסו את 

דרך הפתח הפנימי של  19קצה המירכוז 
המנחה המקביל ולתוך החור שקדחתם. הגדירו 

את הרדיוס לפי ערכי הסרגל בחלקו פנימי של 
 . 17לוח הבסיס. הדקו את בורג הנעילה 

 

 חומר צינון / סיכה
בעת ניסור מתכת, יש למרוח חומר צינון/ ניקוי 

רך קו החיתוך מכיוון שהחומר מתחמם לאו
 בקלות. 

 

 תחזוקה ושירות
 

 תחזוקה וניקוי
  ,לפני ביצוע כל עבודה על המכונה עצמה

 נתקו את תקע החשמל. 
  לעבודה תקינה ובטוחה, שמרו תמיד על

 . כלי העבודהקיון חריצי האוורור של ינ

נקו את מחזיק להב המסור בקביעות. לשם כך, 
והקישו  כלי העבודההמסור מהוציאו את להב 

 על משטח שטוח.  כלי העבודהקלות עם 
יכול להוביל  כלי העבודהזיהום כבד של 

לתקלות. לפיכך, אין לנסר חומרים שמפיקים 
 אבק ונסורת רבים מלמטה או מעל הראש. 

  בתנאי עבודה קיצוניים, נסורת חומרים
מוליכים יכולה להצטבר בחלקו הפנימי של 

בעת עבודה עם מתכת.  כלי העבודה
עשוי  כלי העבודההבידוד המגן של 

להיפגע. השימוש במערכת פינוי נייחת 
מומלץ במקרים אלו, כמו גם נשיפות 

כלי תכופות על חריצי האוורור והתקנת 
 (.RCDזיהוי עודפי זרם ) עבודה

מדי פעם בעזרת  5 גלגלת ההולכהשמנו את 
 טיפה של שמן. 

א יבאופן קבוע. אם ה 5 גלגלת ההולכהבדקו את 
 טכנאי באמצעות ה, חובה להחליפתנשחק

או מטעם חברת  Boschשירות מורשה של 
 . לדיקו

אינו עובד למרות הטיפול  כלי העבודהאם 
המתאים שניתן לו בעת הייצור ותהליכי 

הבדיקות, התיקונים יבוצעו על ידי מרכז שירות 
 . Boschלקוחות של כלי העבודה של 

  

 מכירה וסיוע ללקוחותשירות שלאחר 

בכל התכתבות והזמנת חלקי חילוף, יש לציין 
ספרות שמצוין בלוחית  04את מספר הפריט בן 

 הסיווג של המכונה.

צוות שירות הלקוחות שלנו יענה לשאלותיכם 
בנוגע לתחזוקה ולתיקונים למוצר שלכם וכן 

בנוגע לחלפים. תצוגות מפורטות ומידע לגבי 
האינטרנט של  באתרחלפים ניתן למצוא גם 

 www.ledico.com :החברה
יועצי השירות שלנו יענו לשאלותיכם בנוגע 
לקנייה הטובה ביותר, לשימוש ולהתאמת 

 מוצרים ואבזרים.

 

 השלכה

יש למיין את המסור, האביזרים והאריזה לצורך 
 מחזור ידידותי לסביבה.

  

 האירופי בלבד:מדינות האיחוד ל

 אל תשליכו כלים חשמליים לאשפה   
  הביתית!  

 בהתאם לקו המנחה האירופי   
  0440/05/EC לפסולת ציוד חשמלי 

   ואלקטרוני ויישומו בזכות הארצית, 
כלים חשמליים שאינם שמישים חייבים להיאסף 

 בנפרד ויש להשליכם באופן מתאים לסביבה.
 
 
 

 מראש.כפוף לשינוי ללא הודעה 

 

 

http://www.ledico.com/


 

 : יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה.האזהר

 
 
 
 

 

 די פעם את תקינותו של כבל החשמל.יש לבדוק מ
 במקרה שכבל החשמל ניזוק. בכלי העבודהאין להשתמש 

 יש להשאיר את התקן הניתוק מרשת החשמל )תקע( נגיש למקרה הצורך. 
 תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת. 

 
 

 
 תוספת להוראות בטיחות

 

 שאינו בזרם הפועל, דלף לזרם מגן דרך מפסק רק החשמל מרשת חשמליים עבודה כלי להזין יש
 לחצן על לחיצה באמצעות לחודש אחת המפסק תקינות את לבדוק יש .אמפר 0.03 -מ דולג

 מותר שהמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים במתקן. שלו. הביקורת
 יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 היבואן ומעבדות השירות:

 

 בע"מלדיקו 
 

                          4565717, ראשל"צ 13 רחוב לזרוב
                                                  31-0613373טל. 

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