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 לקוחות נכבדים,

 

 זו ציר משחזתחברת 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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 אזהרות בטיחות כלליות לכלי עבודה
 

קראו את כל אזהרות  -אזהרה  
אם לא תמלאו  הבטיחות ואת כל ההוראות.

אחר האזהרות וההוראות שלעיל אתם עלולים 
להביא לגרימת הלם חשמלי, דליקה ו/או פציעה 

 חמורה. 
 

שמרו על האזהרות וההוראות להתייחסות 
 עתידית. 

 

המונח "כלי עבודה" באזהרות אלו מתייחס לכלי 
העבודה המופעל בחשמל )על ידי כבל( או לכלי 

 חוטי(. -בסוללה )אל-עבודה מופעל
 

 בטיחות סביבת העבודה
 .שמרו על איזור העבודה נקי ומואר היטב 

איזורים מבולגנים או חשוכים מזמינים 
 ות. תאונ

  אין להפעיל את כלי העבודה באווירות בהן
נת פיצוץ, למשל בנוכחות נוזלים כקימת ס

כלי עבודה יוצרים או גזים דליקים או אבק. 
ניצוצות אשר עלולים להדליק באש את האבק 

 או האדים. 
 אורח בעת העבודה -הרחיקו ילדים ועוברי

הסחות דעת יכולו לגרום עם כלי העבודה. 
 לכם לאובדן שליטה. 

 
 בטיחות חשמלית

  .תקע כלי העבודה חייב להתאים לשקע
לעולם אל תשנו את התקע באופן כלשהו. 

אין להשתמש בתקעים מתאמים בכלי 
תקעים שלא שונו ושקעים  עבודה מוארקים.

המתאימים להם יפחיתו את הסיכון בהלם 
 חשמלי. 

 שטחים מוארקים, הימנעו ממגע גופני עם מ
 דוגמת צינורות, רדיאטורים או מקררים.

ישנה עלייה בסיכון להלם חשמלי אם הגוף 
 שלכם מוארק. 

  אין לחשוף את כלי העבודה לגשם או תנאי
מים שנכנסים לכלי העבודה יגבירו  רטיבות.

 את הסיכון להלם חשמלי. 
  אין להשחית את כבל החשמל. לעולם אל

שיר, משיכתו תשתמשו בכבל לנשיאת המכ
או ניתוק המכשיר משקע החשמל. הרחיקו 

את הכבל ממקורות חום, שמן, קצוות חדים 
כבלים שניזוקו או כבלים  וחלקים נעים.

 סבוכים מגבירים את הסיכון להלם חשמלי. 

  בעת תפעול כלי עבודה בחוץ, השתמשו
 בכבל מאריך המתאים לשימוש בחוץ.

ת השימוש בכבל מתאים לשימוש בחוץ מפחי
 את הסיכון להלם חשמלי. 

  אם הפעלת כלי העבודה בסביבה לחה
נמנעת, השתמשו במכשיר -הינה בלתי

השימוש  ( כציוד הגנה.RCDעודפי מתח )
 מפחית את הסיכון להלם חשמלי.  RCF-ב

 
 בטיחות אישית

  הקפידו לשמור על ערנות, שימו לב מה
אתם עושים והיעזרו בהגיון בריא בעת 

אין להשתמש בכלי תפעול כלי עבודה. 
העבודה כשאתם עייפים או תחת השפעת 

רגע אחד של  סמים, אלכוהול או תרופות.
חוסר תשומת לב בעת הפעלת כלי עבודה 

 עשוי להסתיים בפציעה אישית חמורה. 
  השתמשו בציוד מגן אישי. תמיד חבשו

ציוד מגן דוגמת מסיכת  ציוד מגן לעיניים.
כובע החלקה, -אבק, נעלי בטיחות מונעות

בטיחות או מגני אוזניים המשמשים בתנאים 
 המתאימים יפחיתו את הפציעות האישיות. 

 מכוונת. וודאו כי המתג -מנעו הפעלה לא
( לפני חיבור offנמצא במצב הכיבוי )

למקור החשמל ו/או אריזת הסוללות, 
נשיאת כלי  הרמת או נשיאת המכשיר.

עבודה כשאצבעכם על המתג או חיבור כלי 
עבודה למקור מתח כאשר המתג שלהם 

( הינה הזמנה לתאונה onבמצב הפעלה )
 המבקשת להתרחש. 

  הסירו כל מפתחות או ברגי כיוונון לפני
מפתח או מברג שתפעילו את כלי העבודה. 

שנותרו מחוברים לגוף המסתובב של כלי 
 לפציעה אישית. העבודה יכולים להביא 

  .אל תימתחו את יכולת ההגעה שלכם
הקפידו לשמור על עמידה מאוזנת ומוצקה 

הדבר מבטיח שליטה  בקרקע בכל זמן.
-טובה יותר בכלי העבודה בתנאים בלתי

 צפויים. 
  התלבשו בהתאם. אין ללבוש בדים רפויים

או תכשיטים. הקפידו ששיערכם, בגדיכם 
בדים ים. וכפפותיכם יורחקו מהחלקים הנע

רפויים, תכשיטים או שיער ארוך ומשוחרר 
 יכולים להיתפס בחלקים הנעים. 

  אם מצורפים מכשירים לחיבור מפנה אבק
 ומתקני איסוף, וודאו כי הללו מחוברים 
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השימוש במפנה ומשמשים אתכם כראוי. 
 האבק יכול להפחית סכנות הקשורות באבק.

 
 שימוש וטיפול בכלי עבודה

  רצונכם על כלי העבודה. אין לכפות
השתמשו בכלי העבודה המתאים ליישום 

כלי העבודה המתאים  הפעולה המבוקשת.
יבצע את העבודה טוב יותר ובאופן בטוח 

יותר אם תשתמשו בו בקצב ובאופן המיועד 
 לו. 

  אין להשתמש בכלי העבודה אם המתג אינו
כל  עובר כראוי בין המצבים הפעלה/כיבוי.

ניתן לשליטה בעזרת המתג  כלי עבודה שאינו
 הינו מסוכן וחייב בתיקון. 

  נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את
מארז הסוללות מכלי העבודה לפני שאתם 

מבצעים כיוונונים כלשהם, מחליפים כלי 
אמצעי  עזר או מאחסנים אל כלי העבודה.

בטיחות מונעת שכאלו מפחיתים את הסיכון 
 בהפעלת כלי העבודה בטעות. 

 חו כלי עבודה שהינם במצב השהייה הני
הרחק מהישג ידם של ילדים, ואל תניחו 

לאנשים שאינם מתמצאים בכלי העבודה או 
כלי בהוראותיו אלו לתפעל את המכשיר. 

העבודה הינם מסוכנים בידיהם של אנשים 
 מיומנים. -לא

  תחזקו את כלי העבודה. בדקו שאין
עיקומים או קימוטים של החלקים הנעים, 

רה של רכיבים או כל מצב אחר שעשוי שבי
להשפיע על תפעולו של כלי העבודה. אם 
ניזוק, הביאו את כלי העבודה לתיקון לפני 

תאונות רבות הינן שתשתמשו בו בשנית. 
 תוצר של תחזוקה ירודה של כלי העבודה. 

 .ישנה  שמרו על כלי החיתוך חדים ונקיים
סבירות נמוכה יותר שכלי חיתוך שמתוחזקים 

 ראוי ייתעקמו וכן הם נוחים יותר לשליטה. כ
  השתמשו בכלי העבודה, ציוד העזר ורכיבי

הכלי וכדומה בהתאם להוראות אלו, תוך 
שאתם מתחשבים בתנאי העבודה 

השימוש בכלי  ובעבודה שעליכם לבצע.
העבודה לפעולות שונות מאלו שאליהן יועד 

 יכול להביא למצבים מסוכנים. 
 

 שירות
 העבודה שלכם לקבלת  הביאו את כלי

 שירות על ידי איש תיקונים מוסמך 

המשתמש אך ורק בחלקי חילוף זהים 
הדבר יבטיח שמירה בטיחותו של  למקוריים.

 כלי העבודה.
 

 ירצאזהרות בטיחות למשחזת 
אזהרות הבטיחות הנפוצות בשימוש בתפעולי 

 או חיתוך גס.  ליטושהשחזה, שיוף, 
  ככלי להשחזה, כלי עבודה זה מיועד לתפקד

( או שיוף GGS 8CE, מלטש )חיתוך גס
(GGS 8CE) קראו את כל אזהרות .

הבטיחות, ההוראות, האיורים והמפרטים 
המצורפים לכלי עבודה זה. אם לא תמלאו 
אחר כל ההוראות המפורטות לעיל הדבר 

עשוי להוביל להלם חשמלי, דליקה ו/או 
 פציעה חמורה. 

 ד באופן אין להשתמש ציוד עזר שלא יוע
 מיוחד או הומלץ לשימוש על ידי יצרן הכלי.

רק מפני שאביזר העזר ניתן לחיבור לכלי 
העבודה שלכם, אין זה אומר שהוא מבטיח 

 לכם בטיחות בשימוש. 

  דירוג המהירות שעל כלי העזר חייב להיות
שווה לפחות למהירות המרבית המצויינת 

אביזרי עזר הנעים מהר יותר על המכשיר. 
דירוג המהירות שלהם יכולים מאשר 

 להישבר, להיפלט מהמכשיר ולעוף. 

  הקוטר החיצוני והעובי של אביזר העזר
חייבים להיות במסגרת קיבולת הדירוג של 

כלי העבודה שלכם. אביזרי עזר שאינם 
בגודל המתאים אינם יכולים להישמר או 

 להיות מבוקרים כראוי. 

  ,גודל הסוכך של הדיסקים, האצבעות
ת הגיבוי או כל אביזר עזר אחר חייב כריו

. אביזרי עזר להתאים לציר של כלי העבודה
מרת ושאינם מתאימים לח ךעם חורי סוכ

ההתקנה של כלי העבודה ייצאו מאיזון, 
יירעדו יתר על המידה ועשויים לגרום לאובדן 

 שליטה. 

 מחוברי סרן, תופי ליטוש, חותכנים  דיסקים
וכנסים ושאר אביזרים חייבים להיות מ

במלואם לתוך הקולר או התפסנית. 
ה"הזדקרות" או האורך של הסרן מהגלגל 

אם הסרן אינו לקולר חייב להיות מינימלי. 
של הגלגל  ההזדקרותמוחזק היטב ו/או 

יותר, הגלגל המורכב עשוי להשתחרר  הגדול
 ולהיפלט במהירות גבוהה. 
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  אין להשתמש באביזרי עזר שניזוקו. לפני כל
שימוש, בדקו את אביזרי העזר דוגמת דיסקי 
השחיקה שאין בהם שבבים או סדקים, בדקו 
את כריות הגיבוי לסדקים, קרעים או שחיקה 

עודפת, בדקו את מברשת החוט שאין בה 
חוטים רפוים או סדוקים. אם כלי העבודה או 

ניזוקו או אביזרי העזר נפלו, בדקו שלא 
התקינו אביזר נילווה אחר שאינו ניזוק. לאחר 

הבדיקה והתקנת אביזר העזר, הרחיקו את 
סיבוב אביזר  מטווחעצמכם ועוברי אורח 

העזר והפעילו את כלי העבודה במהירות 
עומס למשך דקה אחת. אביזרי -מירבית ללא

עזר שניזוקו לרוב יישברו במהלך זמן 
 הבדיקה. 

  אישי. בתלות בשימוש, הרכיבו ציוד הגנה
השתמשו במגן פנים, משקפי בטיחות או 
מסיכת בטיחות. בהתאם לצורך, הרכיבו 
מסיכת אבק, מגני אוזניים, כפפות וחלוק 

סדנא המסוגלים לבלום חלקיקים גסים 
קטנים או חלקיקי מחומר העבודה. ציוד 

ההגנה לעיניים חייב להיות מסוגל לעצור 
ים על ידי שיירי פסולת מעופפים המיוצר

פעולות שונות. מסיכת האבק או מכשיר 
הנשימה חייבים להיות מסוגלים לסנן 

חלקיקים המיוצרים על ידי הפעולות שלכם. 
חשיפה ממושכת לרעש באינטנסיביות גבוהה 

 יכול לגרום לנזקי אובדן שמיעה. 

  הרחיקו עוברי אורח למרחק בטוח מאזור
כל אדם הנכנס לאזור העבודה  העבודה.

חתיכות  להרכיב ציוד בטיחות אישי. חייב
עזר שבורים -מחומר העבודה או אביזרי

לעוף ולגרום לפציעה מחוץ לטווח עשויים 
 זור העבודה המיידי. א

  החזיקו את כלי העבודה ממשטחי אחיזה
בעלי ציפוי מבודד בלבד, בעודכם מבצעים 
את הפעולה בה אביזר העזר החותך עשוי 

ם או עם כבל חסויי חווטיםלבוא במגע עם 
החשמל שלו עצמו. אביזר העזר החותך הבא 

במגע עם חוט חשמל "חי" עשוי לגרום 
לחשיפת חלקי המתכת של כלי העבודה 

 לחשמל וכך להמם את המשתמש. 

  החזיקו תמיד בחזקה את הכלי תוך כדי
של מומנט התגובה  התחלת הפעולה.

המנוע, כשהוא מאיץ למהירות מלאה, עלול 
 עוות. לגרום לכלי להת

  השתמשו במהדקים כדי לתמוך במשטח
העבודה בכל עת שמתאפשר. לעולם אין 

להחזיק חלק קטן ביד אחת ואת הכלי ביד 
הידוק פרט  אחרת בעת שהכלי בשימוש.

עבודה קטן מאפשר לכם לעבוד עם שתי 
ידיים ובכך לשלוט טוב יותר בכלי. חומר 
מעוגל כדוגמת פיני נעילה או צינורות יש 

תגלגל בעת שמנסרים אותם, נטייה לה
ועלולים לגרום לביט להיכרך או לקפוץ 

 כלפיכם. 

  מקמו את כבל החשמל הרחק מאביזר
אם אתם מאבדים שליטה  העזר המסתובב.

על כלי העבודה, הכבל עשוי להיחתך או 
להיתלש והיד שלכם או הזרוע עשויות 

 להימשך לתוך אביזר העזר המסתובב. 

 עבודה לפני לעולם אל תניחו את כלי ה
אביזר  שאביזר העזר הגיע לעצירה מלאה.

העזר המסתובב עשוי להיתפס בפני השטח 
ולמשוך את כל העבודה אל מחוץ להישג 

 שליטתכם. 

  לאחר החלפת הביטים או ביצוע התאמות
כלשהם, וודאו שבורג הקולר, התפסנית או 

התקן  כל התקן התאמה אחר מהודק היטב.
התאמה משוחרר יכול בפתאומיות לזוז, ובכך 

לגרום לאבדן שליטה, רכיבים מסתובבים 
 משוחררים יכולים לעוף מהכלי בעוצמה. 

  אין להפעיל את כלי העבודה בעת שאתם
מגע בשוגג עם  נושאים אותו לצד הגוף.

אביזר העזר המסתובב יכול לגרום לתפיסה 
דה בבגדים שלכם, וכך למשוך את כלי העבו

 לעבר גופכם. 

  נקו בקביעות את פתחי האוויר של כלי
מאוורר המנוע ימשוך אבק לתוך  העבודה.

המארז של המכשיר והצטברות עודפת של 
אבקת מתכת יכולה להביא לסיכון 

 התחשמלות. 

  אין להפעיל את כלי העבודה ליד חומרים
 ניצוצות יכולים להדליק חומרים אלו.  דליקים.

 י עזר הדורשים אין להשתמש באביזר
השימוש במים או נוזלי  חומרי צינון נוזליים.

צינון אחרים יכול להביא להתחשמלות או 
 הלם.
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 הדף ואזהרות הקשורות אליורתיעת 
  ,הדף הוא תגובה פתאומית לדיסק מסתובב

כריות גיבוי, מבקשת או כל אביזר עזר אחר 
שנצבט או נתפס. צביטה או היתפסות 

פתאומית של אביזר העזר גורמות לעצירה 
המסתובב, אשר בתורה גורמת לכלי עבודה 

שאינו בשליטה כראוי להילחץ בכוח בכיוון 
הנגדי לסיבובו של אביזר העזר בנקודת 

 הקישור.
למשל, אם דיסק חספוס נתפס או נצבט בגוף 

העבודה, הקצה של הדיסק שנכנס לנקודת 
הצביטה יכול לחפור לתוך המשטח של 

גרום לדיסק לטפס מעלה או החומר, בכך ל
להדוף החוצה. הדיסק עשוי לקפוץ לכיוון או 
הרחק מהמפעיל, בתלות בכיוון של תנועת 

סקי חספוס יהדיסק בנקודת הצביטה. ד
 עשויים גם להישבר בתנאים אלו.

ההדף הינו תוצאה של שימוש לקוי בכלי 
העבודה ו/או פעולות או תנאי תפעול לא 

על ידי נקיטת משני  נכונים וניתן למנוע אותו
 הזהירות המפורטים לעיל.

  שימרו על אחיזה איתנה של כלי העבודה
והיציבה של גופכם וזרועכם, על מנת 
לאפשר לכם להתנגד לכוחות ההדף. 

המפעילים יכולים לשלוט במומנט הסיבוב או 
בכוחות ההדף אם ישתמשו במשני הבטיחות 

 המתאימים.
 ל נקטו בתשומת לב יתרה בעת עבודה ע

פינות, קצוות חדים וכדומה. הימנעו 
 מקפיצות או היתפסות של אביזר העזר.
פינות, קצוות חדים או קופצים הינם בעלי 
נטייה לתפוס את אביזר העזר המסתובב 

 ולגרום לאובדן שליטה או הדף.
  אין לחבר להב שרשרת מסור לחיתוך עץ

להבים כאלו יוצרים  או להב מסור משוננת.
ות ומביאים לאובדן שליטה הדף לעיתים קרוב

 על כלי העבודה.
  תמיד ישמו את הביט לתוך החומר באותו

כיוון שגבול שפת החיתוך יוצא מהחומר 
)שהוא באותו כיוון שהשבבים נפלטים(. 

הזנת הכלי בכיוון אחר יגרום לקצוות החיתוך 
של הביט לטפס החוצה ממשטח העבודה 

 ולמשוך את הכלי לכיוון הזנה זה.
 חיתוך, חותכני  בדיסקימשים כאשר משת

  קרביד,-גבוהה או חותכני טונגסטן-מהירות

תמיד הקפידו שהפריט עליו אתם עובדים 
אלו יתפסו  דיסקים יהיה מאובטח למקומו.

אם הם יקבלו הטיה בתוך החריץ, ויכולים 
לרתיעת הדף. כאשר גלגל חיתוך לגרום 

נתפס, הגלגל עצמו ישבר בדרך כלל. כאשר 
גבוהה או -חותכני מהירות מסור הברזל,

קרביד יתפסו, הלהב יכול -חותכן טונגסטן
לקפוץ מתוך החריץ ואתה יכול לאבד שליטה 

 בכלי. 
 

 ת נוספות לפעולות השחזההוראות בטיחו
  השתמשו רק בסוגי דיסקים המומלצים

לכלי העבודה שלכם ובכלי ההגנה 
דיסקים  הספציפי המעוצב לדיסק הנבחר.

שכלי העבודה אינו מיועד עבורם אינם יכולים 
 להישמר כראוי ולפיכך אינם בטוחים.

  עבור חרוטי השחזה השתמשו רק באביזרי
סרן תקינים ללא פגם שהינם בגודל, 

בקוטר ובעומק המתאימים לביצוע 
סרן מתאים ימנע אפשרות של  המשימה.
 שבירה.  

 אין "לתקוע" את דיסק החיתוך או להפעיל 
לחץ רב מדי. אין לנסות להעמיק יתר על 

הפעלת לחץ  המידה את עומק החיתוך.
עודף על הדיסק מגבירה את העומס 

ורגישותו לעיקום או התעקלות של הדיסק 
בתוך החתך, ועל ידי כך את האפשרות 

 להדף או שבירת הדיסק.
  אין למקם את ידכם בקו אחד או מאחורי

ת כאשר הדיסק, בנקוד הדיסק המסתובב.
התפעול, נע הרחק מגופכם, הדף אפשרי 

עשוי להניע את הדיסק המסתובב ואת כלי 
 העבודה היישר אליכם.

  כאשר הדיסק קשור או החתך מופרע מכל
סיבה שהיא, כבו את כלי העבודה והחזיקו 

את כלי העבודה חסר תנועה עד אשר 
הדיסק יגיע לעצירה מלאה. לעולם אל 

חתך תנסו להוציא את דיסק החיתוך מה
בעת שהדיסק בתנועה, אחרת אתם תגרמו 

בדיקה ופעולה מתקנת בנוגע  להדף.
לגורמים לעצירה תפתור את הגורם לקשירת 

 הדיסק.

  אין להתחיל מחדש בפעולת החיתוך
בחומר העבודה. הניחו לדיסק להגיע 

 למהירות מלאה ואז הכניסו אותו מחדש 
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הדיסק עשוי להיתקע, לנוע בזהירות לחתך. 
ו להדוף אתכם אם כלי העבודה מעלה א

יופעל מחדש כשהוא נעוץ בתוך חומר 
 העבודה.

  תמכו בלוחות או כל חומר עבודה מגודל
גדול במיוחד על מנת להקטין למינימום את 

חומרי  הסיכון של צביטת הדיסק או הדף.
עבודה גדולים נוטים להישבר תחת משקלם. 

חובה להניח תמוכות תחת חומר העבודה 
קרוב לקו החיתוך וקרוב לקצה של חומר 

 של הדיסק. צדיוהעבודה משני 
  נקטו במשנה זהירות בעת ביצוע "חתך

כיס" בקירות יציאה או שטחים מתים 
הדיסק החודר לקיר עשוי לחתוך  אחרים.

חשמל או חפצים  חיווטם, צינורות גז או מי
 שיכול לגרום להדף.

 
 הוראות בטיחות ספציפיות לפעולות ליטוש

(GGS 8 CE) 
  אל תאפשרו לחלק משוחרר כלשהו של

 שלומיתרי האביזר מצנפת הליטוש או 
קפלו או סדרו את  .להסתובב בחופשיות

פתילי אביזר המיתרים המשוחררים. 
משוחררים ומסתובבים יכולים לפצוע את 

 אצבעותיכם או לשרוט את משטח העבודה. 
 

 הוראות בטיחות ספציפיות לפעולות הברשה
(GGS 8 CE) 
  היו מודעים לעובדה שזיפי החוטים עפים

על ידי המברשת אפילו בעת תפעול רגיל. 
אין ללחוץ יתר על המידה על החוטים על 

זיפי ידי הפעלת עומס נוסף על המברשת. 
החוטים יכולים לחדור בקלות בגדים דקים 

 ו/או עור.
  אפשרו למברשות להסתובב במהירות

העבודה לפחות למשך דקה אחת לפני 
אין לאפשר במהלך זמן זה  משו בהן.שתשת

לאיש לעמוד לפני או בקו אחד עם המברשת. 
מברשות משוחררות או חוטי מתכת 

משוחררים עשויים להשתחרר במהלך 
 פעולת הרצה זו. 

  הרחיקו את פליטת חוטי המתכת
חלקים קטנים  .מהמברשת הרחק מגופכם

ושיירי כבל קטנים עשויים להשתחרר בעצמה 
י השימוש במברשות אלו גבוהה  תוך כד

 .ועלולים לגרום לפציעתכם

 אזהרות בטיחות נוספות

 הרכיבו משקפי מגן. 
השתמשו בגלאים מתאימים על מנת לקבוע 

אם יש קווי תשתיות חבויים במשטח העבודה 
או צרו קשר עם חברת התשתיות המקומית 

מגע עם חוטי חשמל יכול להוביל לשריפה לסיוע. 
לצינור גז יכול להוביל לפיצוץ. והלם חשמלי. נזק 

חדירה לצינור מים יכול לגרום לנזק לרכוש או 
 עשוי לגרום להלם חשמלי.

שחררו את מתג ההפעלה / כיבוי והגדירו אותו 
למצב כבוי כאשר ישנה הפרעה בהספקת מתח 

החשמל, למשל, במקרה של נפילת מתח או 
זה ימנע  כאשר תקע החשמל מנותק מהשקע.

 לא מבוקרת. הפעלה מחודשת
חומר עבודה אשר  אבטחו את חומר העבודה.

הוצמד במלחציים או מלקחיים יוחזק ביתר 
 בטיחות מאשר כזה המוחזק ביד.

 

 המוצר ומפרטיםתיאור 
קראו את כל אזהרות הבטיחות 

. אם לא תמלאו אחר וההוראות
אזהרות הבטיחות וההוראות אתם 

עשויים להביא להלם חשמלי, שריפה 
 פציעה חמורה.ו/או 

בעת קריאת הוראות התפעול, פירשו את עמוד 
 האיורים של המכשיר והשאירו אותו פתוח לעיון.

 

 שימוש ייעודי
המכשיר מיועד לחיתוך, שפשוף והברשה של 

על ידי שימוש בכלי השחזה חומרי מתכת 
 .קורונדום, כמו גם לעבודה עם דיסקות ליטוש

מנחה לחיתוך מתכת, חובה לעשות שימוש עם 
 הגנה )אביזר( מיוחד.

GGS 8 CE הכלי משמש בנוסף להברשה :
 .וליטוש מתכת

 

 

*חובה לחבוש מגני שמיעה בעת השימוש בכלי 
 העבודה. 
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 מאפייני המוצר
 

 מספור מאפייני המוצר מתייחסים לאיור של המכשיר בעמוד האיורים.
 קולר תפסנית 1
 נעילהאום  2
 ציר משחזת  3
 צווארון ציר 4
 הפעלה/כיבוימתג  5
 (GGS 8 CE / GGS 28 CE / GGS 28 LCEגלגל בוהן לבחירת / וויסות מהירות ) 6
 )משטח אחיזה מבודד(ידית  7
 מפתח ברגים פתוח על ציר המטחנה* 8
 ליישום על אום ההידוק*מפתח ברגים פתוח  9
 אביזרי העזר המופיעים באיור או המתוארים בטקסט אינם כלולים במשלוח הסטנדרטי.* 
 

 טכנימפרט 
 

 משחיז פינות
GGS… 

Professional 
8 CE 28 C 8 CE2 8 LC2 28 LCE 

 ..B22 1.. B20 0.. B20 1.. B 21 0.. B 21 0 … 601 3 מספר פריט

 057 057 057 077 057 וואט דירוג הספק כניסה

 087 087 087 057 027 וואט הספק יציאה

 28777 28777 28777 28777 8777 סל"ד דירוג מהירות

 כוונון בקרת מהירות
 סל"ד

2577-
8777 

- 
07777 – 

28777 
- 

07777 – 
28777 

 8 8 8 8 8 מ"מ קוטר צווארון תפסנית, מרבי

 גודל תבריג של 
 אום הידוק -
 ציר משחזת -

 
 מ"מ
 מ"מ

 
01 
00 

 
01 
01 

 
01 
01 

 
01 
00 

 
01 
00 

 00 00 00 00 00 מ"מ קוטר צווארון ציר

 57 57 57 57 57 מ"מ קוטר כלי השחזה, מרבי

 - - - - 87 מ"מ קוטר כלי הברקה, מרבי

       בקרה אלקטרונית קבועה

  -  -   בחירת מהירות

משקל לפי פרוטוקול 
EPTA ,70/2770 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ק"ג

       דירוג הגנה
 

 דגמיםאו בחים נמוכים יותר מתבוולט.  207[ של Uהערכים הנתונים תקפים למתח נומינלי ]
 מדינות ספציפיות, ערכים אלו עשויים להשתנות.המיועדים ל

בבקשה בדקו את מספר הפריט שלכם על לוחית הסיווג של המכשיר. השמות המסחריים של 
 המכשירים האינדיבידואלים עשויים להשתנות. 
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 נתוני רעש/רעד
 . EN 60745-הערכים הנמדדים נקבעו בהתאם ל

GGS… Professional  28 C 
28 CE 

28 LC 
28 LCE 

8 CE 

 של המכשיר הינן A-באופן טיפוסי, רמות הרעש ממשקל
 dB(A) 08 00 82 רמת לחץ צליל 

 dB(A) 81 88 10 רמת רעש
 K dB 0 0 0אי וודאות = 

     חבשו ציוד מגן לאוזניים

GGS… Professional  28 C 
28 CE 

28 LC 
28 LCE 

8 CE 

 :EN 60745-נקבעו בהתאם ל K)סכום וקטור טריאקסיאלי( ואי וודאות =  ahערכי הרעש הכוללים 
     מ"מ( 25השחזת פני שטח )עם דיסק בקוטר 

ah m/s
2

 0 0 ≤2.5 
K m/s

2
 0.5 0.5 0.5 

 :EN 60745-נקבעו בהתאם ל K)סכום וקטור טריאקסיאלי( ואי וודאות =  ahערכי הרעש הכוללים 
     מ"מ( 57פני שטח )עם דיסק בקוטר השחזת 

ah m/s
2

 8 14 ≤2.5 
K m/s

2
 0.5 0.5 0.5 

 
רמת שחרור הרעד הניתנת בדף נתונים זה 

 EN-נמדדה בהתאם למבחן סטנדרטי שניתן ב
וניתן להשתמש בה על מנת להשוות כלי  60745

אחד עם משנהו. ניתן לשתמש בה כהערכה 
 ראשונית של החשיפה. 

רמת שחרור הרעד המוצהרת מייצגת עבור 
השימושים העיקריים של המכשיר. יחד עם זאת, 

אם המכשיר משמש לשימושים אחרים, עם 
עזר אחרים או שהוא סובל מתחזוקה -אביזרי

ירודה, שחרור הרעד עשוי להשתנות. הדבר 
עשוי להגביר באופן משמעותי את רמת החשיפה 

 במהלך משך העבודה הכולל. 
של רמת החשיפה לרעד צריכה גם הערכה 

לקחת בחשבון את הזמנים בהם המכשיר כבוי או 
 כאשר הוא פועל אולם אינו עובד למעשה. הדבר 

עשוי להפחית משמעותית את רמת החשיפה 
 במהלך משך העבודה הכולל. 

זהו אמצעי בטיחות נוספים על מנת להגן על 
המשתמש מההשפעות של הרעש, דוגמת: 

ואביזרי העזר, שמירה על חום  תחזוקה של הכלי
 הידיים, ארגון תבניות העבודה. 

 

 הצהרת עמידה בתקנים 
אנו מצהירים במחוייבות אישית ומלאה כי המוצר 

המתואר תחת הפרק "מפרט טכני" עומד 
 ENבתקנים או במסמכי התקנים הבאים: 

 ,EC/2004/108בהתאם לתנאי הצווים  60745
2006/42/EC (. 2771לדצמבר  21 -)החל מ 

 
 התקן הטכני נמצא אצל:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC, 
D-70745 Leinfelden-Echterdigen 

 
 ד"ר אגברט שניידר         ד"ר אקרהארד סטרוגן
סמנכ"ל הנדסה ראשי      ראש מחלקת אישורי 

 מוצרים
   

 
Robert Bosch GmbHמחלקת כלי עבודה , 

D-70745 Leinfelden-Echterdigen 
 

 

 
 
 
 
 



00 

 הרכבה
  לפני ביצוע עבודה כלשהי על המכשיר

 עצמו, נתקו את כבל החשמל. 

 

 (Aהרכבת כלי הליטוש )ראו איור 

 פתוח -השתמשו רק במפתח ברגים צד
 מתאים היטב וללא פגם )ראו "מידע טכני"(. 

וכל החלקים  3משחזת ציר הנקו את  -
 שבכוונתכם להרכיב.

במפתח ברגים  3המשחזת יר צאחזו ב -
 בצדו השטוח של המפתח. 8פתוח 

באמצעות  2שחררו את אום ההצמדה  -
באמצעות סיבוב נגד כיוון  9מפתח ברגים 

 השעון מהצד השטוח של המפתח. 
הכניסו את ציר ההצמדה של מכשיר  -

ההשחזה עד עצירה אל תוך צווארון 
 .1התפסנית 

אחזו במשחזת הציר היטב באמצעות  -
ואחזו במקדח  8מפתח ברגים פתוח 

מהצד  9המכשיר עם מפתח ברגים פתוח 
 הפתוח, וסובבו בכיוון השעון.

מכשיר ההשחזה חייב להסתובב ממורכזים 
לגמרי. אל תמשיכו להשתמש באביזרים שיצאו 

מהסיבוב, אלא החליפו אותם לפני המשך 
 העבודה.

  הצווארון של אום אין להדק את מעצור
ההצמדה כל עוד לא מורכב אביזר 

אחרת, עלול להיגרם נזק למעצור השחזה. 
 הצווארון.

 

 הוצאת אבק / שבבים
  אבק מחומרים כגון ציפויי עופרת, סוגי עץ

מסוימים, מינרלים ומתכות עלולים לפגוע 
בבריאות. נגיעה או נשימה של חלקיקי אבק 

ת ו/או כאלה עלולות לגרום לתגובות אלרגיו
לגרום לזיהום נשימתי של המשתמש או 

 אנשים בסביבה.
סוגים מסוימים של אבק, כגון עץ אלון או 

בוק, נחשבים קרצינוגנים, בייחוד במגע עם 
תוספים לטיפול בעץ )כרומטים, שימור עץ(. 

חומרים המכילים אסבסט יש להעביר 
 לטיפולם של מומחים בלבד. 

מאוורר  הקפידו לדאוג שמקום העבודה יהיה -
 היטב.

מומלץ לחבוש מגני נשימה בדרגת סינון  -
P2. 

בדקו מהן ההנחיות במדינה לשימוש  -
 בחומרים שעמם אתם מתכוונים לעבוד.

  .מנעו הצטברות אבק במקום העבודה
 אבק עלול להתלקח בקלות.

 

 הפעלה
 התחלת ההפעלה

 ר ובדקו היטב את מתח החשמל! מתח מק
החשמל חייב להתאים למתח המצוין על 

הלוחית שעל המכשיר. מכשירי חשמל 
ניתנים להפעלה גם  230V-המסומנים ב

 .220V-ב
 

 הפעלה והפסקה
המכשיר, לחצו על מתג ההפעלה /  להפעלת

 קדימה. 5כיבוי 
 
לחצו על מתג , 5נעילת מתג ההפעלה / כיבוי ל

 כלפי מטה בחזית עד לנעילה. 5ההפעלה/כיבוי 
לסגירת המכשיר, שחררו את מתג 

או, אם הוא נעול, לחצו קלות  5ההפעלה/כיבוי 
ושחררו  5כלפי מטה בגב מתג ההפעלה / כיבוי 

 אותו.
 

  עצירת רתיעת הדף 
במקרה של ירידה פתאומית במהירות, למשל 

כאשר הדיסק נתקע בזמן החיתוך, נגרמת 
 הפרעה לאספקת החשמל למנוע. 

ו את מתג ההפעלה / , הזיזלהפעיל מחדשכדי 
 והפעילו את המכשיר שוב. OFFלמצג  5כיבוי 

 
 בקרת חשמל מתמשכת

בקרת חשמל מתמשכת שומרת על מהירות 
קבועה במצב של טעינת חסר או אי טעינה, 

 ומבטיחה ביצועי עבודה אחידים.
 

 GGS 8 CE / GGSבחירת מהירות מראש )
28 CE / GGS 28 LCE) 

תוכלו לבחור מראש במהירות הנדרשת 
)גם בזמן  6באמצעות הכפתור הראשי 

 ההפעלה(.
המהירות הנדרשת תלויה בחומר שאיתו עובדים 
ובקוטר המכשיר שבו אתם משתמשים. בדקו את 

 גבול המהירות המותרת למכשיר:
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מיקום 
כפתור 
 ראשי

מהירות ללא טעינה 
(min

-1
) 

GGS 28 CE 
GGS 28 LCE 

GGS 8 CE 

0 07777 2577 

2 02077 0077 

0 00077 0077 

0 01077 5077 

5 20577 0877 

0 28777 8777 

 
 עצה לעבודה

רמת השחזה מיטבית מתקבלת כאשר מזיזים 
את מכשיר ההשחזה באופן קבוע קדימה ואחורה 

בלחץ קל. לחץ חזק מדי פוגע בביצועי המכשיר 
 ושוחק את מכשיר ההשחזה במהירות רבה יותר.

 
 תחזוקה ושירות

 תחזוקה וניקוי
  לפני כל טיפול במכשיר עצמו, שלפו את

 התקע מהחשמל.
  לעבודה בטוחה, הקפידו על ניקיון

 המכשיר ופתחי האוורור שלו.
  במצבים קיצוניים, רוקנו את האבק הרחק

ככל האפשר. אווררו את פתחי האוורור 
לעתים קרובות והתקינו ממסר פחת. 

מוליך חשמל עלול בעיבוד מתכות, אבק 
להצטבר בחלקים הפנימיים של המכשיר 

 ולפגוע בבידוד החשמל של המכשיר.
אם המכשיר התקלקל למרות המאמצים 

שהושקעו בייצור ובבדיקה, יש למסור אותו 
 לתיקון במרכז שירות לקוחות של חברת בוש.

בכל התקשרות והזמנת חלפים, אנא צרפו את 
חית ספרות המופיע על לו 07המספר בן 

 המכשיר.

 מרכז שירות לקוחות וסיוע
שירות הלקוחות שלנו משיב לשאלותיכם בנוגע 
לתחזוקה ותיקון המוצר וכן בנוגע לחלקי חילוף. 
לקבלת תרשימים של חלקי המוצרים ומידע על 

 חלקי חילוף היכנסו לאתר:
www.bosch-pt.com 

נציגי שירות הלקוחות שלנו יוכלו להשיב 
שומים והתאמות לשאלותיכם בנוגע ליי

 במכשירים והאביזרים הנלווים.
 

 השלכה
המכשיר, אביזרי העזר וחומרי האריזה צריכים 

 להיות ממויינים למיחזור ידידותי לסביבה. 
 

 רק במדינות האיחוד האירופאי:
אין להשליך כלי עבודה יחד עם 

 הפסולת הביתית!
בהתאם להוראות הצו האירופאי 

2002/96/EC  בנוגע לפסולת ציוד
חשמלי ואלקטרוני והיישום שלו 

בחוקים הלאומיים, כלי עבודה שאינם שמישים 
עוד חייבים להיאסף בנפרד ולהיות מושלכים 

 באופן נכון סביבתית. 
 

 עשוי להיות נתון לשינויים ללא הודעה מראש. 
 
 

 
 הוראות בטיחות כלליות למשחזות ומלטשות 

  המהירות הנקובה של אופן )דיסק( ההשחזה חייבת להיות שווה או גדולה מהמהירות
 המקסימלית המצויינת על הכלי. 

  אין להשתמש באופני השחזה או ליטוש פגומים. יש לבדוק את אופן )דיסק ההשחזה( או הליטוש
 לפני כל שימוש ולוודא שאין בו שברים או סדקים. 

  הצד( מותקנת על גבי הכלי בעת השימוש. יש להקפיד שידית העזר )ידית 

  .השתמש רק באופני השחזה או ליטוש ובמגיני דיסק המומלצים על ידי היצרן לכלי זה 

  מגן הדיסק חייב להיות מחובר בביטחה למשחזת וממוקם כך, שחלק מינימלי של הדיסק יהיה
 חשוף כלפי המשתמש. 

 יותר.  אין להשתמש באופני השחזה שנשחקו ממשחזות גדולות 



03 

 
 

 

 
 יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל. 
 אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.

  תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 היבואן ומעבדות השירות:
 

 בע"מלדיקו 
 

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

                                                  31-0613373טל. 
                                                31-0613353פקס. 

 ew@ledico.coדוא"ל: 
 

 סניף חיפה:
 חיפה  227כתובת שד' ההסתדרות 

 37-9667340טלפון: 

 


