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, לקוחות נכבדים

 

 הז חרב נטעןמסור מ מודה לכם על שרכשתם "חברת לדיקו בע
.  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

 

 מ"לדיקו בע                                                               
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 כלילת ות בטיחות כלליואזהר
 חשמליים  עבודה

 

 את כל וקראו את כל התראות הבטיחות   אזהרה 
 . ההנחיות                 

 

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

 

. שמרו את כל האזהרות וההוראות להתייחסות עתידית
באזהרות מתייחס לכלי החשמלי " כלי חשמלי"המונח 

( אלחוטי)או המופעל על ידי סוללה ( בעל כבל חשמלי)
 .שלכם

 

 יחות סביבת העבודהבט .1
. שמרו על סביבת עבודה נקייה ומוארת היטב .א

מקומות לא מסודרים עם תאורה גרועה מועדים 
 .לתאונות

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

צים העלולים להצית את האבק יחשמליים יוצרים ג
 .או האדים

ם ועומדים מן הצד בעת הפעלת כלי הרחיקו ילדי .ג
 .הסחות דעת עלולות לגרום לאיבוד שליטה .חשמלי

 

בטיחות חשמלית  .2
. תקעי כלים חשמליים חייבים להתאים לשקעים .א

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

תקעים שלא עברו שינוי ושקעים תואמים  .מוארקים
 .סיכון ההתחשמלות יפחיתו את

הימנעו ממגע גופני עם משטחים מוארקים כגון  .ב
קיים סיכון  .תנורים ומקררים, מקרנים, צינורות

 .מוגבר להתחשמלות אם גופכם מוארק
אל תחשפו כלים חשמליים לגשם או תנאי  .ג

מים החודרים לכלי חשמלי יגבירו את  .רטיבות
 .התחשמלותלסיכון ה

משיכת או , אל תשתמשו בכבל לנשיאתלעולם  .ד
הרחיקו את . ניתוק הכלי החשמלי מן החשמל

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

 .ההתחשמלות
השתמשו בכבל , בהפעלת כלי חשמלי מחוץ לבית .ה

שימוש בכבל  .הארכה מתאים לשימוש חיצוני
 .מפחית את סיכון ההתחשמלותמתאים מחוץ לבית 

אם הפעלת כלי חשמלי במקום לח הנה בלתי  .ו
השתמשו באספקת חשמל עם הגנת כלי , נמנעת

מפסק שימוש ב(. RCDמפסק פחת )זרם שיורי 
 .מפחית את סיכון ההתחשמלות פחת

 

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

שו אל תשתמ. בשכל ישר בהפעלת כלי חשמלי
בכלי חשמלי אם אתם עייפים או תחת השפעת 

רגע של הסחת דעת  .אלכוהול או תרופות, סמים
בעת הפעלת כלי חשמלי עלול לגרום לפציעה 

 .אישית חמורה

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

ים קסדה או מגני אוזניים המשמש בתנא, החלקה
 .מתאימים יפחית פציעות אישיות

ודאו כי המתג בעמדת . הימנעו מהתנעה מקרית .ג
OFF או מארז /לפני חיבור למקור חשמל ו

נשיאת כלים  .הרמת או נשיאת הכלי, סוללות
חשמליים עם האצבע על המתג או הפעלת כלים 

 .חשמליים בעלי מתג מועדת לתאונות
י הסירו מפתחות התאמה או מפתחות ברגים לפנ .ד

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

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

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

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

תכשיטים או שיער , ביגוד רופף. מחלקים נעים
 .ארוך עלולים להיתפש בחלקים נעים

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

 .סיכונים הכרוכים באבק
 

ש וטיפול בכלי חשמלי שימו .4
השתמשו בכלי . אל תפעילו כוח על הכלי החשמלי .א

הכלי החשמלי המתאים יבצע  .המתאים ליישום שלכם
 .את העבודה באופן טוב ובטוח יותר בקצב שנועד לו

אל תשתמשו בכלי חשמלי אם המתג אינו מפעיל  .ב
כל כלי חשמלי שאינו ניתן לשליטה  .ומכבה אותו היטב

 .סוכן וחייב תיקוןבעזרת המתג הנו מ
או את מארז /נתקו את התקע ממקור החשמל ו .ג

החלפת , הסוללות מן הכלי לפני ביצוע התאמות
אמצעי בטיחות  .אביזרים או אחסון כלים חשמליים

מונעים אלה מפחיתים סיכון התנעה מקרית של כלי 
 .חשמלי

אחסנו כלים חשמליים שאינם פועלים מחוץ להישג  .ד
לאנשים שאינם מכירים את  יד של ילדים ואל תניחו

הכלי החשמלי או את ההוראות להפעיל את הכלי 
כלים חשמליים הנם מסוכנים בידי  .החשמלי

 .משתמשים בלתי מיומנים
בדקו אי התאמות או פיתולים . תחזקו כלים חשמליים .ה

שבירת חלקים וכל מצב אחר העלול , של חלקים נעים
, וקאם הכלי ניז. להשפיע על פעולת הכלי החשמלי

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

כלי חיתוך  .שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך .ו
מתוחזקים היטב עם קצוות חיתוך חדים מועדים פחות 

 .לפיתול וקלים יותר לשליטה
באביזרים ובחלקי חיתוך , השתמשו בכלי החשמלי .ז

וקחו בחשבון את תנאי , ת אלובהתאם להוראו' וכו
שימוש בכלי חשמלי  .העבודה והמשימה לביצוע

לפעולות שונות מאלו שנועד להן עלול לגרום למצב 
 .מסוכן
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שימוש ובטיחות בסוללה  .5
הטעינו  את הסוללה רק בעזרת המטען שצוין על . א

מטען המתאים לסוג אחד של סוללה עלול . ידי היצרן
.  מוש עם סוללה אחרתלגרום לסכנת דליקה בשי

השתמשו בכלי עבודה חשמליים רק עם הסוללה . ב
שימוש בסוללות אחרות . המיועדת להם באופן מיוחד

. עלול לגרום לסכנת פציעה ודליקה
הרחיקו אותה ,  כאשר  הסוללה  אינה  בשימוש. ג

, מטבעות, כגון אטבי נייר, מכלי המתכת האחרים
תכת קטנים ברגים או חפצי מ, מסמרים, מפתחות

. אחרים שעלולים ליצור קשר בין נקודות החיבור
הנחת נקודות החיבור של הסוללות ביחד עלולה לגרום 

. לכוויות או דליקות
; עלול להיפלט נוזל מן הסוללה, בתנאים קשים. ד

שטפו , אם נגרם מגע בטעות. יש להימנע ממגע
יש פנו , אם הנוזל בא במגע עם העיניים. היטב במים

נוזל שנפלט מהסוללה עלול לגרום . בנוסףלרופא 
. לגירודים או כוויות

 
שירות  .6

דאגו לשירות הכלי החשמלי שלכם על ידי איש  .א
  .תיקונים מוסמך תוך שימוש בחלקי חילוף זהים

 .כך תובטח שמירת בטיחות הכלי
 

 למסור חרב הנחיות בטיחות מיוחדות
  החזיקו את כלי העבודה במשטחי האחיזה

בעודכם מבצעים פעולה  המבודדים בלבד
שבמהלכה כלי החיתוך עלול להיות במגע עם חוטי 

מגע  .החשמל שלו עצמו-חשמל נסתרים או עם כבל
עם חוטי חשמל פעילים ייגרום גם לחלקי המתכת 

החשופים של כלי העבודה להעביר את זרם החשמל 
 . ולגרום למפעיל הלם חשמלי

 לת שמרו על ידיכם הרחק מאזור הניסור בזמן פעו
קיימת סכנת פגיעה כאשר יש מגע עם להבי . הכלי

 . המסור

  הנחו את להב המסור מעל הפריט המנוסר רק
יש סכנה של רתע כאשר , אחרת. כאשר המסור פועל

 .להב המסור יתקע לפריט
 כלי המהודק . הדקו את החפץ עליו אתם עובדים

בעזרת מלחציים או מלקחיים מוחזק בצורה 
 .ופן ידניבטיחותית יותר מאשר בא

 חייב תמיד לפנות  2מוליך הלהב , כאשר מנסרים
להב המסור יכולה להתקע . מול משטח העבודה

 . כטריז ולגרום לאובדן שליטה על הכלי
 כבו את הכלי והוציאו את , כאשר הניסור הושלם

להב המסור החוצה מהחתך רק לאחר שהוא נעצר 
הדף ולשפר -באופן כזה תוכלו למנוע זינוק. לחלוטין

 . את בטיחות העבודה עם הכלי
 להבי . ללא רבב, השתמשו רק בלהבי מסור חדים

מסור תקועים או קהים יכולים להשבר או לגרום 
 . הדף לאחור-לזינוק

  אל תגרמו ללהב המסור להיעצר על ידי כך
להב . שתפעילו עליו לחץ צידי לאחר כיבוי המסור

.  לאחור-להשבר או לזנק, המסור יכול להנזק

  
 את תחזיקו את משטח העבודה בידיכם או  לעולם

אבטחו את משטח . תניחו אותו לאורך רגליכם
העבודה למקומו כשהוא שעון על פלטפורמה 

וי על מנת אחשוב מאוד לתמוך במשטח כר .יציבה
כבילת הלהב , להקטין ככל האפשר את חשיפת הגוף

 . או אובדן שליטה

  השתמשו בגלאים מתאימים כדי לוודא שאין קווי
עזר חבויים באזור העבודה או פנו לחברת העזר 

מגע עם קו חשמל יכולה לגרום להתלקחות . לסיוע
גרימת נזק לקו גז יכולה לגרום . ולשוק חשמלי

חדירה לקו מים יכולה לגרום לנזק . להתפוצצות
 . לרכוש או לגרום לשוק חשמלי

 החזיקו אותם תמיד , בעת העבודה עם כלי עבודה
וודאו שיש לכם תפיסה איתנה  בחוזקה בשתי ידיכם

כלי העבודה מונחה ביתר ביטחון כשהוא  .ובטוחה
 . אחוז בשתי ידיים

 משטח עבודה הלחוץ  .אבטחו את משטח העבודה
למקומו במכשירי מלחציים או מלקחיים מוחזק 

למקומו בצורה בטוחה ומאובטחת יותר מאשר כזה 
 . המוחזק ביד

 ח אבק נקטו באמצעי בטיחות כאשר יכול להתפת
או נסורת במהלך עבודתכם אשר הינו מזיק 

ישנם סוגי נסורת : לדוגמה. נפיץדליק או , לבריאות
חבשו מסיכת אבק . הנחשבים כחומרים מסרטנים

 . נסורת כשניתן לחבר כזה/ועבדו עם מפנה אבק

  המתינו תמיד עד שכלי העבודה הגיע לעצירה
 כניסת הכלי יכולה .מלאה לפני שתניחו אותו מידכם

 . להתקע והדבר יוביל לאובדן שליטה על כלי העבודה

 סכנת קצר .אל תפתחו את הסוללה. 

 למשל גם , הגנו על הסוללה מפני חום
 .כנגד קרינת שמש ממושכת ואש

 .סכנת פיצוץ

 עלולים , במקרה נזק או שימוש לא נאות בסוללה
ספקו אוויר צח ודאגו לסיוע רפואי . להיפלט אדים
עלולים לגרות את מערכת  האדים .במקרה תלונה

 .הנשימה

 עלול להיפלט נוזל ולבוא , כאשר הסוללה פגומה
בדקו את החלקים . במגע עם מרכיבים סמוכים

נקו חלקים כאלה או החליפו אותם לפי  .הנוגעים לכך
  .הצורך

  השתמשו בסוללה רק עם הכלי החשמלי של
Bosch.  אמצעי זה בלבד מגן על הסוללה מפני עומס

 .יתר מסוכן

  השתמשו רק בסוללות מקוריות שלBosch  עם
 .המתח המצוין על לוחית השם של הכלי שלכם

כאשר משתמשים בסוללות אחרות למשל סוללות 
ישנה , משופצות או משל יצרנים אחרים, חליפיות

סכנה של פציעה כמו גם סכנת נזק לרכוש כתוצאה 
 . מהתפוצצות סוללות
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 תיאור שימושי

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

או /שריפה ו, עלול להוביל להתחשמלות
  .פגיעה חמורה

פתחו את העמוד , בעת קריאת הוראות ההפעלה
המקופל להמחשה הגראפית של הכלי והשאירו אותו 

. פתוח

 

 שימוש מיועד

מתכת וחומרי בניה , פלסטיק, לניסור עץהכלי מיועד 
הוא , וגנים בבטחה על משטח העבודהבעת שהם מע

כאשר משתמשים . מתאים לחיתוכים ישרים ועקומים
אפשר לנסר בחיתוך , מטל מתאימים-בלהבי מסור בי

יש לפעול בהתאם . חודר לתוך משטח העבודה
. להמלצות עבור להב הניסור

 

 מאפייני המוצר

מספור מאפייני המוצר מתייחס לאיור המכונה של 
.  חשה הגראפיתהמכונה בעמוד ההמ

 *מסורלהב  .1

 לוח רגל מתכוונן .2

 מסורמחזיק להב  .3

 מסורשרוול נעילה ללהב  .4

 מוט פגיעה .5

 תלייהו ו .6

 מתג בורר מהירות הלימה .7

 On/Offכיבוי /מתג הפעלה .8

 מתג שחרור נעילת סוללה .9

 *סוללה   .10

 סמן בקרת טמפרטורה   .11

 סמן בקרת טעינת סוללה   .12

מתג לסמן בקרת טעינה    .13
 

. ים המתוארים אינם חלק ממארז הכליהאביזר *

 

 

 מידע טכני
 GSA 36 V-Li Professionalמסור חרב 

 ..F45 R 601 3 מספר פריט 

 V =36מתח מדורג 

 n0מהירות בעומס 
הילוך ראשון  -
הילוך שני  -

 
 1 דקה
  1 דקה

 
0-2400 
0-3000 

 SDS מחזיק כלי 

  בקרת קצב פגיעה 

 28מ "מפגיעה 

, חיתוך כושר
מכסימום 

בעץ  -
 בפלדה -
קוטר צינור  -

 
 

מ "מ
מ "מ
מ "מ

 
 

250 
20 
130 

משקל לפי הליך 
EPTA 01/2003 

 4.2ג "ק

 

אנא שימו לב למספר הפריט על לוח הסיווג של המכונה 
. יים להשתנותמותגים פרטניים של מכונות עשו. שלכם

 

 רעידות/ מידע על רעש 
. EN 60745ערכים מדודים שנקבעו בהתאם לתקן 

: של המוצר הם Aמפלסי רעש אופייניים משוקללי 
 97רמת עוצמת צליל , (A)דציבל  86רמת לחץ צליל 

. דציבל K=1.5אי ודאות (. A)דציבל 
 

 !השתמשו במגני שמיעה
שנקבעו ( triaxסכום וקטור )ערכי רעידות כוללים 

. EN 60745בהתאם לתקן 
שנייה/'מ ah  =29.0ערך פליטת רעידות : חיתוך עץ

2
 ,

שנייה/'מ K  =1.5אי ודאות 
2

 .
מפלס פליטת הרעידות הניתן בדף מידע זה נמדד 

 EN 60745בהתאם לבדיקה התקנית הניתנת בתקן 
. וניתן להשתמש בו להשוואת כלי אחד למשנהו

. אשוניתניתן להשתמש בו להערכת חשיפה ר
מפלס פליטת הרעידות המוצהר מייצג את היישום 

אם נעשה בכלי שימוש , עם זאת. העיקרי של הכלי
עם אביזרים שונים או אם התחזוקה , ליישומים שונים

עובדה זו . פליטת הרעידות עשויה להשתנות, לקויה
עלולה להעלות באופן ניכר את רמת החשיפה לאורך 

. תקופת עבודה כוללת
ת חשיפה לרעידות חייבת להביא בחשבון הערכת רמ

גם את הזמנים בהם הכלי כבוי או מופעל אך אינו 
זמנים אלה עשויים להפחית . מבצע עבודה בפועל

. באופן ניכר את הרמה לאורך תקופת עבודה כוללת
זהו את אמצעי הבטיחות הנוספים להגנת המפעיל 

, תחזוקת הכלי והאביזרים: מפני השפעת רעידות כגון
. ארגון תוואי עבודה, ירת חום הידייםשמ
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 הצהרת תאימות 

אנו מצהירים תחת אחריותנו בלעדית כי המוצר 
תואם לתקנים או למסמכי " מידע טכני"המתואר תחת 
בהתאם לתנאי הנחיות  EN 60745: התקינה הבאים
2004/10/EC ,98/37/EC ( 2009בדצמבר  28עד) ,
2006/42/EC (2009בדצמבר  29-החל מ .)

 :התיק הטכני נמצא

Robert Bosch GmbH, PT/ESC, 

D-70745 Leinfelden-Echterdingen 

ר אקרהרד שטרוטגן "דר אגברט שניידר "ד

מנהל מוצר סגן נשיא בכיר 

אישור הנדסה  

     

Robert Bosch GmbH, Power Toold Division 

D-70745 Leinfelden-Echterdingen 

27.08.2008 
 

הרכבה 
 

סוללה הטענת 

  השתמשו רק במטעני סוללות הרשומים בעמוד
רק מטעני סוללות אלה מותאמים  .האביזרים

 .לסוללת ליתיום יונים של הכלי החשמלי שלכם

על מנת . הסוללה המסופקת טעונה חלקית :הערה
הטעינו את הסוללה , להבטיח קיבולת סוללה מלאה

במלואה במטען הסוללות לפני השימוש הראשון בכלי 
 .לי שלכםהחשמ

סוללת ליתיום יונים ניתנת להטענה בכל עת מבלי 
הפסקת הליך הטעינה . לקצר את חיי השירות שלה

. אינה פוגמת בסוללה

מוגנת מפני התרוקנות עמוקה  Li-ionסוללת 
כאשר (. ECP" )הגנת תא אלקטרונית"באמצעות 

: המכונה תכובה על ידי מעגל הגנה, הסוללה ריקה
 .סתובבהכלי המוכנס יחדל לה

  On/OFFאל תמשיכו ללחוץ על מתג   אזהרה 
 . לאחר כיבוי אוטומטי של המכונה                
. הסוללה עלולה להינזק                

 

 הוצאת הסוללה

מצוידת בשני מוטות נעילה האמורים  10הסוללה 
למנוע את נפילתה החוצה בלחיצה מקרית על מתג 

ד הסוללה מוכנסת כל עו. 9פתיחת נעילת הסוללה 
. היא מוחזקת במקומה באמצעות קפיץ, לכלי החשמלי

 
 
 

 
 

: 10להוצאת הסוללה 
( 1)דחפו את הסוללה כנגד בסיס הכלי החשמלי  -

 9ובו זמנית לחצו על מתג פתיחת נעילת הסוללה 
(2 .)

משכו את הסוללה החוצה מן הכלי החשמלי עד  -
 (.3)שייראה פס אדום 

ומשכו  9עילת הסוללה לחצו שוב על מתג פתיחת נ -
 .החוצה את הסוללה במלואה

 

 (Aראו איור )סמן בקרת טעינת סוללה 
שלושת הנורות הירוקות של סמן בקרת הטענת 

מסיבות . 10מציינות את מצב הסוללה  12סוללה 
ניתן לבדוק את מצב הטעינה רק כאשר , בטיחות

. המכונה מושבתת
ם אפשרי ג)לציון מצב הטעינה  13לחצו על מתג 

סמן בקרת טעינת (. כאשר הסוללה הוצאה מן הכלי
. שניות 5-הסוללה יכבה אוטומטית לאחר כ

 

קיבולת נוריות 

  2/3ירוק  X 3אור יציב 

  1/3ירוק  X 2אור יציב 

<  1/3ירוק  X 1אור יציב 

שמור ירוק  X 1אור מהבהב 
 

, 13כאשר לא נדלקות נוריות לאחר לחיצה על מתג 
. ה ויש להחליפההסוללה פגומ

הנוריות הירוקות נדלקות אחת , במשך הליך הטעינה
הסוללה טעונה . לאחר השנייה וכבות לזמן קצר

במלואה כאשר שלושת הנוריות הירוקות דולקות 
דקות בערך  5שלושת הנוריות כבות שוב . ביציבות

. לאחר הטענה מלאה של הסוללה
המאפשר  NTCהסוללה מצוידת בבקר טמפרטורה 

. 45C-ו 0Cה רק בתחום טמפרטורה בין הטענ
. באופן זה מובטחים חיי סוללה ארוכים

 
מסור הכנסת להב ה/החלפת

 לפני ביצוע עבודה כלשהי על הכלי החשמלי ,
 .הוציאו את הסוללה

 סכנת . לבשו כפפות מגן, מסורבהרכבת להב ה
 .מסורפציעה במגע עם להב ה

 ודאו כי מחזיק להב , מסורבהחלפת להב ה
כמו שבבי עץ , נקי משאריות חומרי מסורה

. ומתכת
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בחירת להב מסור 

השתמשו רק בלהבי מסור המתאימים לחומר המיועד 
. לעיבוד

סקירה של להבי מסור מומלצים ניתן למצוא בהוראות 
 single-noseרק בלהבים עם השתמשו . הפעלה אלו

shank . להב המסור צריך להיות ארוך מן הדרוש
. לחתך המיועד

. ו בלהב מסור דק לחיתוכי פיתול צריםהשתמש

 

 (Bראו איור )הכנסת להב המסור 

בחוזקה לתוך מחזיק להב  1לחצו את להב מסור 
בכך מתרומם . עד לצליל התחברות ברור 3המסור 

ונועל את להב  90-בזווית של כ 4שרוול נעילה 
. המסור

 4סובבו את שרוול נעילה , אינו נעול 1אם להב מסור 

ון החץ עד לנעילה בעמדה הפתוחה בכיו 90-כ
 1כעת לחצו שוב את להב מסור . ושמיעת צליל נקישה

. 3לתוך מחזיק להב המסור 

 להב מסור . ודאו אחיזה הדוקה של להב המסור
 .רופף עלול ליפול החוצה ולגרום לפציעות

 1ניתן גם לסובב את להב מסור , לעבודות מסוימות

( לפי מעלהכשהשיניים פונות כ) 180בזווית של 
. ולהכניסו שוב

 

( Cראו איור )הוצאת להב המסור 

 אחזו במכונה באופן , בהוצאת להב המסור
בטיחותי כך שאנשים ובעלי חיים לא יוכלו 

 .להיפצע מלהב המסור המוצא

להב . בכיוון החץ 90-כ 4סובבו את שרוול נעילה 
. יוצא 1המסור 

 

 שבבים/סילוק אבק

 מינראלים , לי עופרתאבק חומרים כגון ציפויים מכי
נגיעה או נשימת . ומתכת עלול לפגוע בבריאות

או /אבק זה עלולות לגרום לתגובות אלרגיות ו
 .לעומדים מן הצד

, כגון אבק אלון או אשור, סוגי אבק מסוימים
במיוחד במגע עם תוספי , נחשבים למסרטנים

חומרים (. חומרי שימור עץ, כרום)טיפול בעץ 
ם בעבודה רק על ידי המכילים אזבסט מותרי

 .מומחים

 .דאגו לספק אוורור נאות של סביבת העבודה -

 .2Pמומלץ לחבוש מנשם סינון מסוג  -

צייתו לתקנות המתאימות בארצכם הנוגעות לחומרים 
. המעובדים

 

 

הפעלה 
 

מצבי הפעלה 

הוציאו , לפני ביצוע עבודה כלשהי על הכלי החשמלי
. את הסוללה

 

 (Dו איור רא)סיבוב לוח הרגל על ציר 

 2לוח הרגל המתכוונן , כתוצאה מיכולת התנועה שלו
מתאים את עצמו לעמדת הזווית הדרושה של 

. המשטח
 

 (Eראו איור ) היתליו ו

למשל לסולם , לתלייתו 6 וו תלייהבהכלי שלכם מצויד 
לעמדה  6 ו התלייהופשוט פתחו את קיפול . וכולי

. הדרושה

 ודאו כי להב , וו התלייהכאשר הכלי תלוי מ
 .סכנת פציעה. המסור מוגן מפני מגע מקרי

חזרה פנימה כאשר אתם  6 ו התלייהוקפלו את 
. מוכנים להמשך עבודה

 
תחילת הפעלה 

 

הכנסת סוללה 

 מקוריות של ן השתמשו בסוללות ליתיום יו
Bosch  עם מתח המצוין על לוחית השם של

שימוש בסוללות אחרות . הכלי החשמלי שלכם
 .ול לגרום לפגיעות ולהוות סכנת שריפהעל

כווננו את , להגנת המכונה מפני התנעה לא מכוונת
. לעמדה המרכזית 7מתג בורר מהירות הפגיעה 

מן החזית לתוך ידית  10הכניסו את הסוללה הטעונה 
דחפו את הסוללה במלואה עד שהפס . הכלי החשמלי

. האדום לא ייראה והסוללה תינעל בחוזקה

 

 דרת מהירות הפגיעהשינוי הג

הגדרת מהירות הפגיעה של הכלי החשמלי ניתנת 
, עם זאת. 7לשינוי בעזרת מתג בורר מהירות הפגיעה 

. לחוץ On/Off 8לא ניתן לבצע זאת כאשר מתג 

 

: עמדה מרכזית  -7מתג בורר מהירות הפגיעה 

. מנעול הבטיחות מופעל

 

נחסם והמכונה  On/Off 8מתג 
א מובטחת מפני התנעה ל

. מכוונת
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: שמאל  -7מתג בורר מהירות הפגיעה 

. מהירות פגיעה איטית, הילוך. 1
 

מהירות הפגיעה האיטית מתאימה 
, לניסור חומרים קשים כגון פלדה

פלסטיק קשיח או , מתכת אל ברזלית
 יםכיתוחמדויקים בעץ או חיתוכים 
. Fלפי איור 

מהירות הפגיעה האיטית מאפשרת ניסור ברעידות 
. מופחתות

 

 :ימין  -7מתג בורר מהירות הפגיעה 

. מהירות פגיעה גבוהה, הילוך. 2
  

מהירות הפגיעה הגבוהה מתאימה 
. לניסור חומרים רכים

מהירות הפגיעה הגבוהה מאפשרת 
, התקדמות הפעלה מהירה יותר

. למשל לחיתוכי עץ גסים

 

 OFFוכיבוי  ONהפעלה 

והחזיקו  On/Off 8לחצו על מתג , המכונה להתנעת
. אותו לחוץ

לחוץ פנימה מעט  On/Offיידלק כאשר מתג  9האור 
או במלואו ומאפשר להאיר את סביבת העבודה כאשר 

. תנאי התאורה גרועים

. On/OFF 8את מתג  שחררו, לכיבוי המכונה

 

 בקרת קצב הפגיעה

 On/OFF 8הגברת או הפחתת הלחץ על מתג 
מאפשרת בקרת קצב פגיעה ללא מעבר שלבים של 

. המופעלת המכונה

קצב הפגיעה הדרוש מותנה בחומר ובתנאי העבודה 
. וניתן לקביעה לפי ניסיון מעשי

 מסורהפחתת קצב הפגיעה מומלצת כאשר להב ה
. נתפס בחומר וכן בניסור פלסטיק ואלומיניום

 
 סמן בקרת טמפרטורה

 11הנורית האדומה של סמן בקרת טמפרטורה 
לי מאותת כי הסוללה או האלקטרוניקה של הכ

אינם בתחום ( כאשר הסוללה מוכנסת)החשמלי 
הכלי החשמלי לא , המקרה כזה. הטמפרטורה המיטבי
. יפעל במלוא הקיבולת

: בקרת טמפרטורה של הסוללה

נדלקת ביציבות לאחר הכנסת  11הנורית האדומה  -
הסוללה אינה בתחום טמפרטורה : הסוללה למטען

. ולא ניתן להטעינה 45C-ו 0Cבין 

מהבהבת בלחיצה על מתג  11דומה הנורית הא -
כאשר הסוללה ) On/Off 8או על מתג  13

הסוללה אינה בתחום טמפרטורת (: מוכנסת

 .60C+-ו 10C-הפעלה בין 

הכלי החשמלי יכבה , 70Cטמפרטורת סוללה מעל 
. עד שהסוללה תהיה שוב בתחום טמפרטורה מיטבי

 

: בקרת טמפרטורת האלקטרוניקה של הכלי החשמלי

נדלקת ביציבות בלחיצה על  11ית האדומה הנור -
טמפרטורת האלקטרוניקה : On/Off 8מתג 

 .75Cאו מעל  5C-במכונה נמצאת מתחת ל

האלקטרוניקה בכלי , 90Cבטמפרטורה מעל  -
החשמלי תכבה עד שהטמפרטורה תהיה שוב 

. בתחום טמפרטורה מיטבי
 

 פריקה מלאההגנה מפני 

באמצעות  לאהפריקה ממוגנת מפני  Li-ionסוללת 
, כאשר הסוללה ריקה(. ECP" )הגנת תא אלקטרונית"

הכלי המוכנס : המכונה תכובה על ידי מעגל הגנה
. יחדל להסתובב

 

עצות לעבודה 
 

עצות 

 הקפידו על התנאים , בניסור חומרי בניין קלים
הקבועים בחוק ועל ההמלצות של ספקי 

 .החומרים

חפצים זרים חומרי בניין וכולי ל, לוחות לחץ, בדקו עץ
והשתמשו תמיד בלהבי , ברגים וכדומה, כגון מסמרים

. הנכונים מסורה

. הפעילו את המכונה והנחו אותה כלפי מושא העבודה
על משטח העבודה ונסרו דרך  2מקמו את לוח הרגל 

לאחר . החומר תוך הפעלת לחץ מגע ומהירות
 .כבו את המכונה, השלמת הליך העבודה

הרחיבו . מיד את המכונה כבו, נתקע מסוראם להב ה
מעט את הרווח בעזרת כלי מתאים ומשכו את המכונה 

. החוצה

 Fלפי איור יתוך ח

  לפי איור יתוך חנוהלF  מתאים רק לטיפול
אל  !לוחות גבס וכדומה, בחומרים רכים כגון עץ

בחומרים  Fלפי איור יתוך חתעבדו בנוהל 
! מתכתיים

. Fלפי איור קצרים לחיתוך  מסורהשתמשו רק בלהבי 

על משטח  2ו את המכונה כשקצה לוח הרגל הניח
לכלים חשמליים עם בקרת . העבודה והפעילו אותה

לחצו . כוונו למהירות פגיעה מרבית, מהירות פגיעה
את הכלי החשמלי בחוזקה כנגד משטח העבודה 

לצלול באיטיות לתוך משטח  מסורוהניחו ללהב ה
. העבודה
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 מונח במלואו על פני משטח 2ברגע שלוח הרגל 
. המשיכו בניסור לאורך קו החיתוך הרצוי, העבודה

 1ניתן גם להכניס את להב המסור , לעבודות מסוימות

ולהנחות את מסור החרב בהתאם  180בסיבוב שלן 
. באופן הפוך

 

 (Gראו איור )חיתוכים חמים 

פריטים , בעזרת להבי מסור דו מתכת גמישים
צנרת למשל גופי בנייה בולטים כגון )הצמודים לקיר 

. ניתנים לניסור חם מן הקיר( מים וכולי

  הקפידו על כך שלהב המסור יבלוט תמיד מעבר
 .סכנת רתיעה לאחור. לקוטר החומר המעובד

מקמו את להב המסור ישירות מול הקיר והפעילו מעט 
. לחץ צדדי דרך הכלי עד שלוח הרגל יופנה מול הקיר

, הפעילו את הכלי החשמלי ונסרו דרך משטח העבודה
. תוך הפעלת לחץ צדדי קבוע

 

 סיכה/חומרי צינון

סיכה לאורך קו /יש למרוח חומר צינון, בניסור מתכת
. החיתוך עקב התחממות החומר

 

 המלצות לטיפול מיטבי בסוללה

. הגנו על הסוללה מפני לחות ומים

-ו 0Cאחסנו את הסוללה רק בתחום טמפרטורה בין 

45C .תוך רכב אל תשאירו את הסוללה ב, לדוגמה
. בקיץ

נקו מדי פעם את חריצי האוורור של הסוללה במטלית 
. נקייה ורכה ובמברשת יבשה

תקופת הפעלה מופחתת משמעותית לאחר הטענה 
. משמעה כי הסוללה משומשת ויש להחליפה

. צייתו להערות על השלכה

 

 

 

 

 תחזוקה ושירות
 

 תחזוקה וניקיון
 

 ו לפני ביצוע כל עבודה שהיא על המכשיר עצמ
כמו גם תוך ( 'החלפת כלי וכו, למשל תחזוקה)

. הוציאו את הסוללה מהכלי, כדי הובלה ואחסון
כאשר יופעל בטעות מתג של פציעה ישנה סכנה 

 . כיבוי/ההפעלה

 תמיד על  הקפידו, לעבודה בטוחה ונאותה
 . של כלי העבודה וחריצי האוורור םניקיונ

חץ נקו את מחזיק להב המסור לעיתים תכופות עם ל
הסירו את להב המסור מהכלי . אוויר ומברשת רכה

וודאו הפעלה תקינה של להב המסור על . לצורך כך
  . ידי שתיישמו בעזרת שמן מתאים

ניתן להגן על להבי מסור שאינם מצופים מפני חלודה 
לפני השימוש . חומצה-בעזרת ציפוי דק של שמן נטול
אחרת העץ יהיה , חובה להסיר את השמן בשנית

.  וכלךמל

שאריות שרף ודבק על להב המסור מביאים לחתכים 
נקו את להב המסור מייד , לפיכך. עלובים ולקויים
.  לאחר השימוש

אינו עובד למרות ההקפדה שננקטה אם כלי העבודה 
יש לבצע תיקונים , בעת תהליכי הייצור והבדיקה

מכירה לכלי -במכשיר על ידי מרכז שירות שלאחר
.  Boschעבודה של 

בבקשה צרפו , כל ההתכתבויות והזמנות חלקי חילוףב
הספרות שניתן לכם על  10תמיד את מספר הפריט בן 

 . לוחית הסיווג של המכונה

 

שירות לקוחות ותמיכה 
תצוגות מורחבות ומידע בנוגע לחלקי חילוף ניתן 

: למצוא תחת כתובת האתר
www.bosch-pt.com  

או במוקד שירות של חברת לדיקו שפרטיו רשומים 
.  בעמוד האחרון של חוברת זו

 

 :למדינות האיחוד האירופי בלבד
 

 אל תשליכו כלים חשמליים לאשפה                  
.  הביתית                 

  בהתאם לקו המנחה האירופי                          
                2002/96/EC  לפסולת ציוד חשמלי

כלים חשמליים , ואלקטרוני ויישומו בזכות הארצית
שאינם שמישים חייבים להיאסף בנפרד ויש להשליכם 

. באופן מתאים לסביבה
 

 כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת
 

השלכה 
האביזרים והמארז ימוינו לצורך מחזור ידידותי , הכלי

. לסביבה
 

http://www.bosch-pt.com/
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: ECרק במדינות 
! ירים חשמליים בפסולת הביתיתאל תשליכו מכש

לפסולת  EC/2002/96בהתאם להנחיות האירופאיות 
, חשמלית ואלקטרונית וליישומן באמנה הלאומית

מכשירים חשמליים שאינם בשימוש ייאספו בנפרד 
. ויושלכו באופן ידידותי ונכון לסביבה

 

: סוללות/ מארזי סוללות 
, יתיתסוללות בפסולת הב/ אל תשליכו מארזי סוללות 

, סוללות/ יש לאסוף מארזי סוללות . באש או במים
למחזר אותם או להשליך אותם באופן ידידותי 

. לסביבה
 

: ECרק במדינות 
סוללות פגומות או מתות / יש למחזר מארזי סוללות 

. EEC/91/157בהתאם להנחיות 
ניתן להחזיר סוללות שאינן מתאימות לשימוש לכתובת 

: הבאה
 

 .הודעה מראש כפוף לשינוי ללא
 

 הובלה
 UNהסוללה נבדקת בהתאם למסמך 

ST/SG/AC.10/11  חלק  3מהדורהIII , סעיף משנה
היא בעלת הגנה יעילה כנגד עודף לחץ פנימי . 38.3

וקצרים כמו גם אביזרים למניעת פקיעה אלימה והיפוך 
. מסוכן של כיוון הזרם

התוכן שווה הערך לליתיום של הסוללה הנו מתחת 
הסוללה לא נתונה , לכן. הערכים שנקבעו למגבלות

לתקנות ארציות או בינלאומיות הנוגעות לאמצעים 
. כרכיב פרטני או כאשר היא מוכנסת לכלי, מסוכנים
התקנות החלות על טובין מסוכנים עשויות , עם זאת

במקרה . להיות רלבנטיות בעת הובלת מספר סוללות
אים יתכן ויהיה צורך לעמוד בדרישות של תנ, כזה

אנא , למידע נוסף(. בנוגע לאריזה, למשל)מיוחדים 
בכתובת האינטרנט ( באנגלית)עיינו בדף ההוראות 

:  הבאה
http://purchasing.bosch.com/en/start/Allgeme

ines/Download/index.htm 
 

 
סוללות /ארזי סוללותמ

Li-ion: 
אנא הקפידו על ההוראות בפרק 

. 12עמוד , "הובלה"
סוללות /אל תשליכו מארזי סוללות

יש לאסוף מארזי . אש או מים, לתוך האשפה הביתית
סוללות למחזור או לסלקם באופן ידידותי /סוללות

. לסביבה

 

 הוראות בטיחות כלליות לשימוש במטען
 

 ו לחות אל המטעןמנעו חדירה של מים א .

 אל תניחו אותו ליד רדיאטור או תנור חם או במקום פתוח , למשל, הרחיקו אותו מטמפרטורות קיצוניות
. לשמש

 להבה גלויה וכו, סיגריות וסיגרים דלוקים, הרחיקו אותו מנרות דולקים' .

 מנעו נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על הספק .

 ע המספק רמת מתח המסומנת על הספקחברו אותו רק לשק .

 אחזו בספק , אל תנתקו את ספק הכוח מהשקע על ידי משיכת הכבל, כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי
. הכול ומשכו אותו מהשקע

 ודאו שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו עליו .
, אם התקע אינו מתאים לשקע. מקוריים לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא: אזהרה

. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש. השתמשו במתאם מתאים לפי המלצת היצרן

 בשימוש עם כבל מאריך וודאו את תקינותו של מוליך הארקה שבכבל .

 ולא במקום חשוף לגשם וכו, מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד' .
 
 

: היבואן ומעבדות השירות
 

מ "בע לדיקו
 

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

                                                  03-9630000. טל
                                                03-9630050. פקס

http://purchasing.bosch.com/en/start/Allgemeines/Download/index.htm
http://purchasing.bosch.com/en/start/Allgemeines/Download/index.htm

