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 ים,לקוחות נכבד

 

 זו נטענת מברגהחברת 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, 
הנמצא בגב  אנא פנו למעבדת השירות הקרובה על פי הפירוט

 החוברת. 

 

 לדיקו בע"מ                                                                 
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 כלילת ובטיחות כלליוהנחיות ת ואזהר
 חשמליים  עבודה

 
 

את ות הבטיחו וראותהקראו את כל  אזהרה 
 . ההנחיותכל 

 

ולאזהרות עלול לגרום  להוראותאי ציות 
 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 )אלחוטי( שלכם.
 

 דהבטיחות סביבת העבו
  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 
כלים חשמליים יוצרים גצים  דליקים.

 העלולים להצית את האבק או האדים.
 בעת  הרחיקו ילדים ועומדים מן הצד

הסחות דעת עלולות  הפעלת כלי חשמלי.
 לגרום לאיבוד שליטה.

 

 בטיחות חשמלית
  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 .
יאת, משיכת או ניתוק הכלי בכבל לנש

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
 בכבל הארכה מתאים לשימוש חיצוני.

שימוש בכבל מתאים מחוץ לבית מפחית את 
 חשמלות.סיכון ההת

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

מפסק פחת עם הגנת כלי זרם שיורי )
RCD .)מפחית את  מפסק פחתשימוש ב

 סיכון ההתחשמלות.
 

 בטיחות אישית
  היו דרוכים, שימו לב לפעולותיכם

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

תם עייפים או תחת השפעת סמים, א
רגע של הסחת דעת  אלכוהול או תרופות.

בעת הפעלת כלי חשמלי עלול לגרום לפציעה 
 אישית חמורה.

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

 ,מונעות החלקה, קסדה או מגני אוזניים
ציעות יפחית פ 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  חשמלי.ברגים לפני הפעלת הכלי ה
ברגים שנותר מחובר לחלק מסתובב של כלי 

 חשמלי עלול לגרום לפציעה אישית.
 שמרו על מדרך רגל על יציבותמרו ש .

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

 בנסיבות לא צפויות.
 .אל תלבשו ביגוד רופף  התלבשו בהתאם

קו שיער, ביגוד או תענדו תכשיטים. הרחי
. ביגוד רופף, וכפפות מחלקים נעים

 סתכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפ
 בחלקים נעים.

  אם סופקו מכשירים לחיבור או התקני
פליטת ואגירת אבק, ודאו כי הם מחוברים 

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

 קון.וחייב תי
  נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את

מארז הסוללות מן הכלי לפני ביצוע 
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 
מכירים את הכלי החשמלי או את  שאינם

כלים  ההוראות להפעיל את הכלי החשמלי.
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, 
תאונות רבות  ונו לפני השימוש.דאגו לתיק

 נגרמות על ידי כלים המתוחזקים באופן גרוע.
  אביזרים .אביזריםוניקיון  שחזתהשמרו על 

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

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

נאי העבודה והמשימה בחשבון את ת
שימוש בכלי חשמלי לפעולות שונות  לביצוע.

 מאלו שנועד להן עלול לגרום למצב מסוכן.
 

*חובה לחבוש מגני שמיעה בעת השימוש 
 בכלי העבודה

 

 שימוש ובטיחות בסוללה
  הטעינו  את הסוללה  רק בעזרת המטען

מטען המתאים לסוג  שצוין על ידי היצרן.
רום לסכנת דליקה אחד של סוללה עלול לג

 בשימוש עם סוללה אחרת. 
  השתמשו בכלי עבודה חשמליים רק עם

 הסוללה המיועדת להם באופן מיוחד.
שימוש בסוללות אחרות עלול לגרום לסכנת 

 פציעה ודליקה.
  כאשר הסוללה אינה בשימוש, הרחיקו

אותה מכלי המתכת האחרים, כגון אטבי 
נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים 

או חפצי מתכת קטנים אחרים שעלולים 
. הנחת ליצור קשר בין נקודות החיבור

נקודות החיבור של הסוללות ביחד עלולה 
 לגרום לכוויות או דליקות.

  בתנאים קשים, עלול להיפלט נוזל מן
הסוללה; יש להימנע ממגע. אם נגרם מגע 
בטעות, שטפו היטב במים. אם הנוזל בא 

. לרופא בנוסףבמגע עם העיניים, יש פנו 
נוזל שנפלט מהסוללה עלול לגרום לגירודים 

 או כוויות.
 

 שירות
  דאגו לשירות הכלי החשמלי שלכם על ידי

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

 הכלי.
 

 ברגותמהנחיות בטיחות עבור 
 

  אחזו בכלי החשמלי רק בשטחי המאחז
וע פעולה בה כלי המבודדים בעת ביצ

עלול לבוא במגע עם חיווט נסתר  ההברגה
מגע עם חוט  או עם הכבל החשמלי.

"מחושמל" יחשמל גם את חלקי המתכת 
החשופים של הכלי החשמלי ויחשמל את 

 המפעיל.
 מושא עבודה  את מושא העבודה. אבטחו

או במאחז בטוח יותר  במלחצייםהמוחזק 
 אחיזה ידנית.מאשר ב

 אשר הכלי ייעצר לחלוטין  המתינו תמיד עד
האביזר המוכנס לכלי  לפני שתניחו אותו.

עלו להיתקע ולגרום לאבדן שליטה על הכלי 
  ולפציעה. 
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 .סכנת קצר. אל תפתחו את הסוללה 
  הגנו על הסוללה מפני חום, למשל

גם כנגד קרינת שמש ממושכת 
 סכנת פיצוץ. ואש.

  ,במקרה נזק או שימוש לא נאות בסוללה
להיפלט אדים. ספקו אוויר צח  עלולים

האדים  ודאגו לסיוע רפואי במקרה תלונה.
 עלולים לגרות את מערכת הנשימה.

 להשתמש בסוללה מקורית של ש י
BOSCH.  אמצעי זה בלבד מגן על הסוללה

 מפני עומס יתר מסוכן.
  נזק יכול להיגרם לסוללה על ידי חפצים

ות המופעל חדים כגון מסמרים או מברג
קצר חשמלי יכול להיגרם עליהם כוח חזק. 

והסוללה עלולה להתלקח, להעלות עשן, 
 להתפוצץ או להתחמם יתר על המידה. 

 

 תיאור המוצר ומפרטים
אי  קראו את כל האזהרות וההוראות.

ציות לאזהרות ולהוראות עלול להוביל 
 להתחשמלות, שריפה ו/או פציעה 

 חמורה.            
יאת הוראות ההפעלה, פתחו את העמוד בעת קר

 והשאירו אותו פתוח. המברגההגראפי של 
 

 שימוש מיועד
נועדה לנעיצת ושחרור ברגים. האור  מברגהה

במכשיר עבודה חשמלי זה נועד להאיר את 
הסביבה הישירה של כלי העבודה החשמלי ואינו 

 מתאים לתאורת חדר בבית.
 

 מאפייני המוצר
ר מתייחס לאיורי המספור במאפייני המוצ

 בעמוד הגראפי. המברגה
 מקדח מברג* 1
 תותב עצירה 2
 שרוול התאמה לעצירת הברגת עומק 3
 מעצור הברגת עומק 4
 מתג כיוון מסתובב 5
 On/Offכפתור נעילה למתג  6
 On/Offמתג  7
 אטב חגורה 8
 מארז סוללות* 9

 מתג פתיחת נעילת סוללה 10
 ידית )מטח אחיזה מבודד( 11
 להארת מיקום ההברגה LEDית נור 12
 מחזיק מברג כללי* 13

*האביזרים המוצגים או מתוארים אינם חלק 
מהיקף המשלוח הסטנדרטי של המוצר. 
סקירה מלאה של האביזרים ניתן למצוא 

 בתכנית האביזרים שלנו.

 מידע טכני 
 

 מקדחה נטענה
GSR 18 V-EC TE  

Professional 
 ..JC8 0 601 3                              מספר פריט

 V = 18 דירוג מתח

 0-4200 סל"ד מהירות ללא עומס

מומנט מרבי, ביצוע הברגה 
 ISO 5393-קשה בהתאם ל

Nm 5 

/4"שקע משושה  תפסנית
1 

 4.2 מ"מ קוטר הברגה מקסימלי

 EPTAמשקל לפי הליך 
01/2003 

 *1.3/1.6 ק"ג

 *בהתאם לסוללה שבשימוש
**ביצועים מוגבלים 

 0C>מפרטורה בט

  

   טמפרטורת סביבה מותרת
 C 0…+45 במהלך טעינה -

במהלך הפעלה ובמהלך  -
 אחסון

C -20…+50 

 GBA 18V סוללות מומלצות
GBA 18V…W 

 …AL 18 מטענים מומלצים
GAL 3680 

מטענים מומלצים עבור סוללות 
 נטענות 

 *בהתאם לסוללה שבשימוש
**ביצועים מוגבלים 

 0C>בטמפרטורה 

GAL 18… W 

 

שימו לב בבקשה למספר הפריט על גבי תווית 
הערכים שעל הכלי שלכם. השם המסחרי של 

 הכלי האינדיבידואלי עשוי להשתנות.
 

 מידע על רעש / רעידות
ערכי רעש ורעידות שנקבעו בהתאם לתקן 

60745-2-1 EN. 
של המוצר הם  Aמפלסי רעש אופייניים משוקללי 

 .K=3 dBות (, אי ודאA) dB 75פחות מ 
 dB 80רמת הרעש בעת עבודה יכולה לעלות עד 

(A.) 
 השתמשו באוזניות להגנה על השמיעה!

)סכום וקטור משולש( ואי  haערכי הרטט הכוללים 
 .EN 60745נקבעו בהתאם לתקן  Kהוודאות 

ערך פליטת הרעידות הנתון בדפי מידע אלו 
נמדד בהתאם למבחנים סטנדרטיים שניתנו 

, וניתן להשתמש בהם EN 60745במסגרת תקן 
 ניתן להשתמש  על מנת להשוות כלי אחד באחר.
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 בו להערכה ראשונית של החשיפה.
ערך פליטת הרעידות מייצג את השימושים 

העיקריים של המכשיר. עם זאת, אם המכשיר 
משמש לצרכים אחרים, בשילוב עם אביזרים 

אחרים, או אם אחזקתו לקויה, ייתכן שינוי 
רעידות. זה עשוי להגביר את רמת בפליטת ה

 החשיפה הכוללת במהלך תקופת העבודה.
רמת פליטת הרעד המוצהרת מייצגת את הרמה 
עבור היישומים העיקריים של המכשיר. יחד עם 

זאת, אם הכלי משמש ליישומים אחרים, עם 
אביזרים נלווים אחרים או שהוא מתוחזק באופן 

בר עשוי ירוד, פליטת הרעד עשויה להשתנות. הד
להגביר באופן משמעותי את רמת החשיפה 

 לאורך תקופת העבודה הכוללת. 
הערכה של רמת החשיפה לרעד צריכה לקחת 

בחשבון זמנים בהם המכשיר כבוי או כאשר הוא 
 מופעל מבלי לבצע עבודה ממשית. הדבר עשוי

להפחית במידה משמעותית את רמת החשיפה 
 לאורך תקופת העבודה הכוללת. 

זהו אמצעי בטיחות נוספים על מנת להגן על 
המתפעלים מפני השפעות הרעד, דוגמת: 

שמירה על הכלי ועל הציוד ההיקפי, שמירה על 
 חום הידיים, ארגון תבניות העבודה.

 

 הצהרת תאימות
אנו מצהירים תחת אחריותנו הבלעדית כי המוצר 

המתואר תחת "מידע טכני" תואם לתקנים או 
 EC/2009/125הבאים: למסמכי התקינה 

, EU/2011/65(. 1194/2012)תקינות 
2004/108/EC ,2006/42/EC  כולל התוספות

, EN 60745-1והערות יחד עם התקנים הבאים: 
EN 60745-2-1 ,EN 60745-2-2. 

 ( נמצא:EC/2006/42התיק הטכני )
Robert Bosch GmbH, PT/ESC, 

D-70745 Leinfelden-Echterdingen 
 הלמוט הינזלמן          הנק בייקר  

 מנהל מוצר סגן נשיא בכיר
 אישור  הנדסה

      
Robert Bosch GmbH, Power Tools 

Division 
D-70745 Leinfelden-Echterdingen 

09.10.2014 
 

 הרכבה

 הטענת סוללה
  קוריים מהשתמשו רק במטעני סוללות

רק מטעני  בעמוד האביזרים. המופיעים
יום יונים סוללות אלה מותאמים לסוללת לית

 של הכלי החשמלי שלכם.
הסוללה המסופקת טעונה חלקית. על  הערה:

מנת להבטיח קיבולת סוללה מלאה, הטעינו את 
הסוללה במלואה במטען הסוללות לפני השימוש 

 הראשון בכלי החשמלי שלכם.
סוללת ליתיום יונים ניתנת להטענה בכל עת 

מבלי לקצר את חיי השירות שלה. הפסקת הליך 
 נה אינה פוגמת בסוללה.הטעי

 מלאהמוגנת מפני התרוקנות  Li-ionסוללת 
(. ECPבאמצעות "הגנת תא אלקטרונית" )

כובה על ידי מעגל י הכליכאשר הסוללה ריקה, 
 המוכנס יחדל להסתובב. האביזרהגנה: 

  אל תמשיכו ללחוץ על מתגOn/OFF  לאחר
. הסוללה עלולה הכליכיבוי אוטומטי של 

 להינזק.
 הערות הנוגעות להשלכה.צייתו ל

 

 הוצאת הסוללה
מצוידת בשני מוטות נעילה האמורים  9הסוללה 

למנוע את נפילתה החוצה בלחיצה מקרית על 
. כל עוד הסוללה 10מתג פתיחת נעילת הסוללה 

מוכנסת לכלי החשמלי, היא מוחזקת במקומה 
 בעזרת קפיץ.

 

 
 

, לחצו על מתג פתיחת נעילת 9להוצאת הסוללה 
ומשכו את הסוללה החוצה כלפי  10ה הסולל

 .ל כוחין להפעיל כלאהחזית. 
 

 (Aהחלפת האביזר )ראו איור 
  לפני כל עבודה על הכלי עצמו )למשל

תחזוקה, החלפת אביזר וכו'( כמו גם בעת 
הובלה ואחסון, יש להסיר את הסוללה 

קיימת סכנת פציעה מתוך כלי העבודה. 
 טעות. במידה ומתג ההפעלה / כיבוי יופעל ב
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לכיוון  4משכו החוצה את מעצור עומק ההברגה 
. 1קדמת הכלי. משכו החוצה את ביט ההברגה 
אם יש צורך, ניתן למשוך את גם את מחזיק 

 ולהחליף אותו.  13הביט האוניברסלי 
לאחר החלפת האביזר, קבעו מחדש את מעצור 

 . 4עומק ההברגה 
 

 הפעלה
 

 תחילת הפעלה

 הכנסת הסוללה
 יון מקוריות -ק בסוללות ליתיוםהשתמשו ר

במתח המצוין על לוחית השם  Boschשל 
שימוש  של כלי העבודה החשמלי שלכם.

בסוללות אחרות עלול להוביל לפציעות 
 ולהוות סיכון שריפה.

שימוש בסוללות שאינן מתאימות למכונה  הערה:
עלול להוביל לתקלות או לגרום לנזק לכלי 

 העבודה החשמלי.
לעמדה  5הכיוון המסתובב  כוונו את מתג

האמצעית על מנת למנוע התנעה מקרית. הכניסו 
לתוך הידית עד שתרגישו  9את הסוללה הטעונה 

כי נתפסה במקום והיא מונחת במצב אופקי מול 
 הידית.

 

 היפוך הכיוון המסתובב
משמש להיפוך כיוון  5מתג הכיוון המסתובב 

. עם זאת, לא ניתן לבצע המברגההסיבוב של 
 מופעל. On/Off 7ת כאשר מתג זא

העבירו את מתג  סיבוב בכיוון השעון: 
בשני הצדדים כלפי מעלה  5הכיוון המסתובב 

 .לעצירה בעמדה 

העבירו את מתג  סיבוב נגד כיוון השעון: 
בשני הצדדים כלפי מעלה  5הכיוון המסתובב 

 .לעצירה בעמדה 
 

 הפעלה וכיבוי
 On/Off 7, לחצו על מתג המברגה להפעלת

 והשאירו אותו לחוץ.
 On/Off 7תידלק כאשר מתג LED 12נורית 

יימצא במחצית הדלק או יהיה לחוץ במלואו, 
ותאפשר תאורה של אזור ההברגה בתנאי 

 תאורה גרועים.
, לחצו על כפתור הנעילה On/Off 7מתג  לנעילת

6. 
או,  On/Off 7, שחררו את מתג המברגה לכיבוי

 , לחצו 6כפתור נעילה כשאר הוא נעול באמצעות 

 ואז שחררו אותו. On/Off 7בקצרה על מתג 
לחיסכון בחשמל, הפעילו את כלי העבודה 

 החשמלי רק כאשר נעשה בו שימוש.
 

 התאמת המהירות
מהירות כלי העבודה החשמלי המופעל ניתנת 

לכיוונים שונים, מותנה בעד כמה נלחץ מתג 
On/Off 7. 

למהירות מוביל  On/Off 7לחץ קל על מתג 
סיבוב נמוכה. לחץ נוסף על המתג מגביר את 

 המהירות.
 

 (Bהתאמת עומק ההברגה )ראו איור 
, עומק ההברגה של 3בעזרת שרוול התאמה 

ראש הבורג לתוך משטח העבודה ניתן לכיוון 
שלבי נעילה לסיבוב מלא. כל שלב  8-מראש ב

 מ"מ בעומק ההברגה. 0.25שווה ערך לשינוי של 
בכיוון השעון מוביל  3התאמה סיבוב שרוול 

לעומק הברגה גדול יותר. סיבוב נגד כיוון השעון 
 מפחית את עומק ההברגה.

הדרך הטובה ביותר לקבוע את הכיוון הדרוש 
 היא באמצעות בדיקה.

 

 הגנה מותנית טמפרטורה מפני עומס יתר
כאשר נעשה בו שימוש כפי שנועד, כלי העבודה 

עומס יתר. כאשר החשמלי לא יכול להיות נתון ל
העומס גבוה מדי או קיימת חריגה מתחום 

טמפרטורת הסוללה המותר, מהירות הכלי 
מופחתת. כלי העבודה החשמלי לא יפעל 

במהירות מלאה עד שיגיע לטמפרטורה מותרת 
 של הסוללה.

 

 הגנה מפני פריקה עמוקה
יון מוגנת מפני פריקה עמוקה -סוללת ליתיום

(". ECPית )באמצעות "הגנת תא אלקטרונ
תכבה  המברגהכאשר הסוללה מרוקנת, 

באמצעות מעגל מגן: הכלי שהוכנס לא ימשיך 
 להסתובב.

 

 עצות לעבודה
  הצמידו את כלי העבודה החשמלי לבורג

כלי מסתובב שמוכנס  רק כאשר הוא כבוי.
 עלול להחליק.

. הבורג 1נתבו את הבורג כלפי מקדח המברג 
ט של מוחזק במקומו באמצעות משיכת מגנ

. לחצו בחוזקה את קצה 13המחזיק הכללי 
 הבורג לתוך החומר להברגה עד שמעצור עומק 
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 נמצא מול משטח העבודה. 4ההברגה 
. הבורג יוברג לתוך החומר המברגההפעילו את 

עד שיגיע לעומק ההברגה שנקבע והוגדר. 
המניע ישתחרר ומחזיק הכלי יפסיק להסתובב. 

מו שוב במידת בדקו את עומק ההברגה והתאי
 הצורך.

להוצאת ברגים, כוונו את מתג הכיוון המסתובב 
לסיבוב שמאלי ומשכו החוצה את מעצור עומק  5

אל החזית מבלי לסובב את שרוול  4ההברגה 
 ההתאמה.

אפשרית גם  4עבודה עם מעצור עומק ההברגה 
 במהלך התאמת עומק ההברגה.

 
 אטב חגורה

 המברגה , ניתן לתלות את8בעזרת אטב חגורה 
על חגורה. למשתמש תהינה שתי ידיים פנויות 

 תימצא תמיד בהישג יד. המברגהו
 

 תחזוקה ושירות

  כגון  הכלילפני ביצוע עבודה כלשהי על(
תחזוקה, החלפת כלי וכולי( כמו גם בעת 

הובלה ואחסון, כוונו את מתג כיוון הסיבוב 
. הפעלה לא מכוונת על לעמדה המרכזית

 לגרום לפציעות.עלולה  On/Offמתג 

  לעבודה נכונה ובטיחותית, שמרו תמיד על
 ניקיון חריצי האוורור.

 

כאשר הסוללה אינה פעילה יותר, מסרו אותה  
 Boschבבקשה לנציג שירות של כלי עבודה של 

 כדי שהיא תושלך למקום המיועד לה.
 

 שירות שלאחר מכירה וסיוע ללקוחות

וגע השירות שלאחר המכירה עונה לשאלותיך בנ
לתחזוקת המוצר ותיקונו וכן בנוגע לחלקי חילוף. 
תרשימי פירוק והרכבה וכן מידע לגב חלקי חילוף 

 ניתן למצוא גם באתר:

www.bosch-pt.com 

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

 ים.ואביזר
 

 
 

 הובלה
סוללת הליתיום הכלולה במארז כפופה לדרישות 

חקיקת טובין מסוכנים. המשתמש יכול להוביל 
 את הסוללות בדרך ללא דרישות נוספות. 

 כאשר מתבצעת הובלה באמצעות גוף שלישי
)למשל הובלה אווירית או סוכנות שילוח( יש 
חובה לנקוט באמצעי אריזה ותיוג מיוחדים. 

המיועד למשלוח, חובה להיעזר  להכנת הפריט
 ולהתייעץ במומחה להובלת חומרים מסוכנים.

היפטרו מסוללות רק כאשר המבנה שלהם ללא 
נזק. הדביקו או כסו מגעים פתוחים וארזו את 

מארז הסוללה באופן כזה שלא ניתן יהיה לחשוף 
 אותו והוא לא יטלטל בחופשיות מחוץ לאריזה. 

ים בנוגע שימו לב בבקשה לפרטים נוספ 
לשמירה על איכות הסביבה ואודות תקינות 

 בינלאומיות.
 

 השלכה

כלי העבודה, האביזרים וחומרי האריזה  
 ימוינו וימוחזרו באופן ידידותי לסביבה.

אין להפטר מכלי העבודה ומהסוללות / מטען 
הסוללות באמצעות מערכת פינוי האשפה 

 הביתית. 
 

 

 רק במדינות האיחוד האירופאי:
וף לקו ההנחיה האירופאי בכפ

2012/19/EU כלי עבודה שלא ניתן ,
בהתאם להשתמש בהם יותר ו

להוראות הצו האירופאי 
2002/66/EC  לסוללות ולמארזי סוללה בנוגע

שאינם שמישים עוד חייבים להיאסף פגומים או 
 בנפרד ולהיות מושלכים באופן נכון סביבתית. 

 
 סוללות/מארזי סוללות

 סוללת ליתיום:

 ההוראות יש לעקוב אחר                      
  .10בפרק "הובלה", עמ'                      

                      

 
 

 עשוי להיות נתון לשינויים ללא הודעה מראש.
 כפוף לשינוי ללא הודעה מראש.

 
  

http://www.bosch-pt.com/
http://www.bosch-pt.com/
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 ספק כח / הוראות בטיחות לשימוש במטען
 

 עת שימוש במטענים וספקי כוח:יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים ב
 

 .ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע 

 .אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות 

 .אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה 

 .יש להרחיק את המטען מנוזלים 

  יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות במקרה של ריח מוזר רעשים שמקורם במטען
 למעבדת שירות.

 .המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה 

 .לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל 
 

  
 תוספת להוראות בטיחות

 

 יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מגן 
 אמפר. 0.03 -שאינו גדול מלזרם דלף, הפועל בזרם 

 יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש 
 .באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 היבואן ומעבדות השירות:

 

 בע"מלדיקו 
 

 סניף ראשון לציון:                                             
                          75654, ראשל"צ 31רחוב לזרוב 

                                                  03-9630040טל. 
                                                03-9630050פקס. 

  ew@ledico.comדוא"ל: 

 סניף חיפה:

 חיפה  224כתובת שד' ההסתדרות 
 04-8664079טלפון: 

 


