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 לקוחות נכבדים,

 

 זה חציבה פטישחברת 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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  GSH 5חציבהטיש פ
 

 עבודה כלילת ות בטיחות כלליואזהר
 חשמליים 

 

קראו את כל התראות הבטיחות  אזהרה 
 . ההנחיותואת כל 

 

עלול לגרום  ולהנחיותאזהרות אי ציות ל
 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 

 שלכם.)נטען( סוללה 
 

 בטיחות סביבת העבודה
 רת שמרו על סביבת עבודה נקייה ומוא

מקומות לא מסודרים עם תאורה  היטב.
 גרועה מועדים לתאונות.

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

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

  הרחיקו ילדים ועומדים מן הצד בעת
לולות הסחות דעת ע 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.
 רקים הימנעו ממגע גופני עם משטחים מוא

 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 בכבל לנשיאת, משיכת
או ניתוק הכלי החשמלי מן החשמל. הרחיקו 

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

 את סיכון ההתחשמלות.

  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
השתמשו באספקת חשמל בלתי נמנעת, 

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 אתם עייפים 

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

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
 יפחית פציעות אישיות. השימוש בציוד עזר זה

  הימנעו מהתנעה מקרית. ודאו כי המתג
לפני חיבור למקור חשמל  off"כבוי"  במצב

 סוללות, הרמת או נשיאת הכלי. חיבורו/או 
נשיאת כלים חשמליים עם האצבע על המתג 
או הפעלת כלים חשמליים בעלי מתג מועדת 

 לתאונות.
  הסירו מפתחות התאמה או מפתחות ברגים

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

 עלול לגרום לפציעה אישית.
  שמרו על מדרך רגל הכלי.  עםאל תמתחו

כך תהיה לכם שליטה  ואיזון נאותים בכל עת.
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

יטים או שיער ארוך עלולים להיתפש תכש
 בחלקים נעים.

  אם סופקו מכשירים לחיבור או התקני
 פליטת ואגירת אבק, ודאו כי הם מחוברים 
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. שימוש באוגר ונעשה בהם שימוש נאות
 אבק עשוי להפחית סיכונים הכרוכים באבק.

 

 שימוש וטיפול בכלי חשמלי
  .אל תפעילו כוח על הכלי החשמלי

 המתאים ליישום שלכם. השתמשו בכלי
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

ות מן הכלי לפני ביצוע מארז הסולל
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  כלי החשמלי.ההוראות להפעיל את ה
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 
תאונות רבות נגרמות  לתיקונו לפני השימוש.

 .לקויהמתוחזקים באופן על ידי כלים 
 .כלי חיתוך  שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך

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

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

בחשבון את תנאי העבודה והמשימה 
חשמלי לפעולות שונות שימוש בכלי  לביצוע.

 מאלו שנועד להן עלול לגרום למצב מסוכן.
 

 שירות
דאגו לשירות הכלי החשמלי שלכם על ידי  -

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

 הכלי.
 

  אזהרות בטיחות לשימוש בפטישון
רעש עלולה חשיפה ל .חבשו אוזניות מגן -

 יעה.שמ לאבדןלהוביל 
 
 

*חובה לחבוש מגני שמיעה בעת השימוש בכלי 
 .העבודה

 

אם העזר  )יות(השתמשו תמיד בידית -
איבוד שליטה עלול  עם הכלי. )קות(מסופקת

 לגרום לפציעה אישית.

אחזו בכלי החשמלי רק בשטחי המאחז  -
 האביזר ו. המבודדים בעת ביצוע פעולה ב

עלול לבוא במגע עם חיווט נסתר או עם 
מגע עם חוט "מחושמל"  מלי.הכבל החש

יחשמל גם את חלקי המתכת החשופים של 
 הכלי החשמלי ויחשמל את המפעיל.

השתמשו בגלאים מתאימים כדי לקבוע אם  -
קווי השירותים מוסתרים באזור העבודה או 

התקשרו לחברת השירותים המקומיים 
המגע עם כבלים חשמליים  לקבלת סיוע.

נזק  עשוי לגרום לשריפה ולהתחשמלות.
לצינור גז עלול לגרום לפיצוץ. חדירה לצינור 

מים עלולה לגרום להתחשמלות או נזק 
 .לרכוש

תמיד  בובעת עבודה עם הכלי, אחזו  -
בחוזקה בשתי הידיים ודאגו לעמידה יציבה 

הכלי החשמלי מנותב באופן בטוח  .ומאוזנת
 יותר בשתי ידיים.

מושא עבודה  את מושא העבודה. אבטחו -
או במאחז בטוח יותר  צייםבמלחהמוחזק 

 אחיזה ידנית.מ

הכלי יגיע לעצירה המתינו תמיד עד אשר  -
האבזר מלאה לפני שתניחו אותו מידיכם. 

לכלי עלול להיתקע ולגרום לאבדן  המוכנס
  אחיזה ושליטה על כלי העבודה. 
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 תיאור המוצר והמפרטים
 

קראו את כל אזהרות הבטיחות 
ות לאזהרות אי ציוההוראות. 

ולהוראות עלול לגרום להתחשמלות, 
 שריפה ו/או פגיעה רצינית.

 
בעת קריאת הוראות ההפעלה, פרשו את 

 העמוד הגרפי של המכשיר והשאירו אותו פתוח.
 

 שימוש ייעודי
בבטון, לבנים,  בחציבההמכשיר מיועד לעבודה 

 .בנייה ואספלטחומרי 
 

 תכונות המוצר
ים לאיור של מספרי תכונות המוצר מתייחס

 המכשיר בעמוד הגרפי.
 מכסה הגנה מפני אבק. .3
 שרוול נעילה .2
 (Varioמנעול ) איזמלמתג כוונון  .1
 כפתור נעילה עבור מתג הפעלה/כיבוי .4
 מתג ההפעלה / כיבוי .5
 מבודד(אחיזה ידית עזר )משטח  .6
 מבודד( אחיזהידית )משטח  .1
 בורג כיוון .8
 

זרים המוצגים או מתוארים אינם חלקים יאב
המוצר.סקירה מלאה של של  משלוח הרגילהמ
זרים ניתן למצוא בתכנית האביזרים יאבה

 שלנו.
 

 GSH 5 פטישון חציבה

 ..C37 0 611 3 מספר פריט

 W 0011 דירוג הספק כניסה

 0581 סל"ד דירוג הלימה

אנרגיית הלימה למכה 
 EPTA -בהתאם ל

Procedure 05/2009                                                       

J 5.8 

 00  מיקומי המקדח

 SDS-max מחזיק כלי

משקל בהתאם לתהליך 
EPTA 01/2003 

 8.5 ק"ג

   סוג הגנה
 

 031הערכים שנמסרו תקפים למתח נומינאלי של 
(. למתחים שונים ולדגמים עבור מדינות Uוולט )

 מסוימות, ערכים אלו עשויים להשתנות. 
שימו לב למספר הפרטי בפלטת הסיווג של 

המכשיר. השמות המסחריים של המכשירים 
 השונים עשויים להשתנות.

 
 רכבהה

לפני כל עבודה עם המכשיר עצמו, משכו את  -
 תקע החשמל.

 
 (Aידית עזר )ראו איור 

 6הפעילו את המכשיר שלכם עם ידית העזר  -
 בלבד.

ניתנת לכיוון לכל מצב לעבודה  6ידית העזר 
 יציבה, בטוחה ומעייפת פחות.

את ידית  ו, סובב8 בורג הכיווןשחרר את  -
למצב הרצוי  שירמכהסביב הציר של  6העזר 
 שוב. 8 בורג הכיווןאת  ווהדק

 מיקוםיכולה להיות מותקנת ל 6עזר הידית  -
 8 בורג הכיווןלחלוטין פתחו שונה. לשם כך, 

בורג המשושה כלפי מעלה. האת הוציאו ואז 
סובבו מסביב לצד ו 6דית העזר ו את יכמש

קבעו את . °051-בהנותר  ההצמדה לטבעת
 ך.בסדר הפו 6ידית העזר 

 
 החלפת כלי

, החלפת הכלי SDS-maxעם מחזיק הכלי 
 פשוטה יותר וקלה יותר ללא עזרה נוספת.

מונע במידה רבה את  3מכסה ההגנה מפני אבק 
חדירת האבק לתוך מחזיק הכלי במהלך 

סת כלי, שימו לב שמכסה ההפעלה. בעת הכנ
 לא פגום. 3ההגנה מפני אבק 
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  יש להחליף מכסה הגנה מפני אבק פגום
מיידית. אנו ממליצים לבצע פעולה זו 

 במרכז שירות.
 

 (Aהכנסה )ראו איור 

של  תחתוןקצה הבקלות  ומרחו גריזנקו  -
 .אבזרה

והכניסו את  2דחפו חזרה את שרוול הנעילה  -
לי. שחררו את בסיבוביות לתוך הכ האביזר

 .האביזרשוב כדי לנעול את  2שרוול הנעילה 

 .האביזרבדקו את הנעילה על ידי משיכת  -
 

 (Bהסרה )ראו איור 

והסירו את  2משכו את שרוול הנעילה  -
 .האביזר

 
 הוצאת אבק/חלקיקים

אבק מחומרים דוגמת ציפויים המכילים עופרת, 
סוגי עץ מסוימים, מינרלים ומתכת עשויים להיות 

קים לבריאות ולגרום לתגובה אלרגית, ו/או מזי
להוביל לזיהומים בדרכי הנשימה של המשתמש 

 או עוברי אורח.
עץ אלון או בוק, נחשב אבק מסוים, כגון אבק 

עץ טיפול בסרטן, בעיקר בחיבור עם תוספי מכ
רק מומחים רשאים )כרומט, חומר משמר עץ(. 

 לעבוד בחומרים המכילים אסבסט.

 טוב של אזור העבודה.  יש לספק אוורור -

מומלץ להשתמש במנשם הכולל מסנן מסוג  -
P2. 

מלאו אחר התקנות וההנחיות במדינה הנוגעות 
 לחומרים איתם יש לעבוד. 

 

 הפעלה
 

 התחלת ההפעלה
  בדקו שהמתח הראשי נכון! המתח של

מקור החשמל חייב להתאים למתח 
המפורט על לוחית הדירוג של המכשיר. 

 230Vמנים עם כלים חשמליים המסו
 .220V-ניתנים להפעלה גם ב

 
 הפעלה וכיבוי

את המכשיר, לחצו על מתג  להפעילכדי  -
 והחזיקו אותו לחוץ. 5הפעלה/כיבוי 

, לחוץ 5כדי לנעול את מתג ההפעלה/כיבוי  -
 .4לחצו על כפתור הנעילה 

את המכשיר, שחררו את מתג  לכבותכדי  -
או כאשר הוא נעול עם כפתור  5הפעלה/כיבוי 

 5, לחצו קלות על מתג הפעלה/כיבוי 4נעילה ה
 ושחררו אותו.

כאשר המכשיר לא בשימוש, כבו אותו כדי לחסוך 
 בחשמל.

 
 (vario)נעילת  האיזמלהחלפת מיקום 

מיקומים. באופן זה,  00-ניתן לנעילה ב האיזמל
מיקום העבודה האופטימלי ניתן להגדרה לכל 

 מכשיר.
 

  1 האיזמלכוונו את מתג כיוון  -
 האיזמלהחלפת מיקום למצב "
 .(vario)נעילת 

 

למחזיק הכלי וסובבו אותו  האיזמלהכניסו את  -
 למיקום הרצוי.

  

  1 האיזמלכוונו את מתג כיוון  -
 " וסובבו את חציבהלמצב "
 עד לחיבור. האיזמל

 

 תחזוקה ושירות
 

 תחזוקה וניקוי

לפני כל עבודה עם המכשיר עצמו, נתקו את  -
 התקע.

ונכונה, תמיד שמרו על לעבודה בטוחה  -
 חריצי המכשיר והאוורור נקיים.

 
 במרווחי )טולרנס( התבלוכאשר מברשות הפחם 

 באופן אוטומטי. המכשיר ייכבהשירות מקובלים, 
לשירות לקוחות לצורך  כשירהמיש לשלוח את 

"שירות לאחר  או בסעיף תחזוקה )לכתובת, ר
 .(המכירה ויישום שירות"

רחית, זה צריך אם החלפת כבל החשמל הכ
או סוכן שירות מורשה  Boschלהיעשות על ידי 

 .תבטיחותי סכנהעל מנת למנוע  Boschשל 
נלקח בייצור הטיפול האם המכשיר ייכשל למרות 

תיקון צריך להתבצע על ידי ה, הבדיקנהלי הו
 .Bosch ם חשמלייםמרכז שירות לכלי

, בבקשה הזמנת חלקי חילוףתכתבויות והבכל ה
 ספרות 01בעל  את מספר המוצרו תמיד כלל

 שיר.המכלוחית הסיווג ניתן על ה
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 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.
 

 השלכה
, האביזרים והאריזה לצורך הכלייש למיין את 

 מחזור ידידותי לסביבה.
 

 בלב ECלמדינות 
 ש.כפוף לשינוי ללא הודעה מרא

 אל תשליכו את המכשירים     
 בפסולת הביתית!  
בהתאם להנחיות האירופאיות                

2002/96/EC  לפסולת של מוצרי חשמל
ואלקטרוניקה ויישומה בזכויות הלאומיות, יש 

לאסוף מכשירים חשמליים שאינם בשימוש 
 בנפרד, ולהשליך אותם באופן ידידותי לסביבה.

 

 תסוללות/מארזי סוללו
 סוללת ליתיום:

אין   יש לעקוב אחר ההוראות בפרק "הובלה".
להשליך סוללות / מארזי סוללות ביחד עם אשפה 

ביתית, לאש או למים. יש לאסוף את הסוללות, 
 למחזרן או להשליכן באופן ידידותי לסביבה.

 

 בלבד: ECלמדינות 
יש למחזר סוללות פגומות או ריקות בהתאם 

 .EEC/91/157להנחיה 
יתן להחזיר סוללות שאינן מתאימות עוד נ

 .לשימוש ישירות למעבדות השירות של היבואן
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 היבואן ומעבדות השירות:
 

 בע"מלדיקו 
 

 סניף ראשון לציון:                                             
                          45657, ראשל"צ 13רחוב לזרוב 

                                                  31-0613373טל. 
                                                31-0613353פקס. 

  ew@ledico.comדוא"ל: 

 סניף חיפה:

 חיפה  227כתובת שד' ההסתדרות 
 37-9667340טלפון: 

 

http://www.ledico.com/
http://www.ledico.com/

