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 אזהרה:

יש לאחוז בכלי העבודה במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע פעולה שבה 
   ההזנה של הכלי עצמו. אביזר החיתוך / קידוח עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל 

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

 

 

 

 

 

 לקוחות נכבדים,

 

 זה  כלי עבודה חשמלידה לכם על שרכשתם חברת לדיקו בע"מ מו
 . 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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 כלליות ת בטיחותראוהו  1
 

אזהרות בטיחות כלליות לכלי עבודה 
 חשמליים 

 

 . הוראותהאת כל והבינו קראו  אזהרה 
 

הימנעות ממעקב אחר ההוראות המפורטות 
להלן עשויות להוביל להתחשמלות, התלקחות 

 .ו/או פציעה אישית חמורה
 

 להתייחסות עתידית. אלו שמרו הוראות
 

 בטיחות סביבת העבודה
 שמרו על סביבת עבודה נקייה ומוארת היטב.

מקומות לא מסודרים עם תאורה גרועה מועדים 
 לתאונות.

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

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

הרחיקו ילדים ועומדים מן הצד בעת הפעלת 
הסחות דעת עלולות לגרום לאיבוד  כלי חשמלי.

 שליטה.
אל תתנו לכלי העבודה החשמלי להמשיך 

אל  כבו אותו. -ר הוא ללא השגחה לפעול כאש
תניחו את כלי העבודה עד אשר כלי העבודה 

 נעצר לחלוטין מתנועה. 
 

 בחשמלבטיחות 
לפני חיבור כלי העבודה החשמלי לשקע 

החשמל, וודאו שהמתח של מקור המתח תואם 
אם זה המופיע על גבי תווית השם או מצוינת 

אם . 10%בסימן מקסימום של לא יותר מאשר 
תח של מקור המתח אינו תואם אם המתח המ

הנדרש על ידי כלי העבודה החשמלי, תאונה 
 חמורה ונזק לכלי העבודה עלול להיגרם. 

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

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

מים החודרים לכלי חשמלי יגבירו את  רטיבות.
 הסיכון להתחשמלות.
. לעולם אל למטרה אחרתאל תשתמשו בכבל 

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

 כבלים וחלקים נעים. מחום, שמן, קצוות חדים

פגומים או מפותלים מגבירים את סיכון 
 ת.ההתחשמלו

 

 בטיחות אישית
היו דרוכים, שימו לב לפעולותיכם והשתמשו 

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

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

 לפציעה אישית חמורה.
או  אל תלבשו ביגוד רופף התלבשו בהתאם.

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

 בחלקים נעים. סארוך עלולים להיתפ
הימנעו מהתנעה מקרית. ודאו כי המתג 

לפני חיבור למקור חשמל ו/או  OFFבעמדת 
נשיאת  מארז סוללות, הרמת או נשיאת הכלי.

ג או הפעלת כלים חשמליים עם האצבע על המת
 כלים חשמליים בעלי מתג מועדת לתאונות.

ברגים לפני הפעלת הכלי ה מפתחאת הסירו 
מפתח ברגים שנותר מחובר לחלק  החשמלי.

מסתובב של כלי חשמלי עלול לגרום לפציעה 
 אישית.

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

 לא צפויות.בנסיבות 
השתמשו בציוד הגנה אישי. הרכיבו תמיד מגן 

ציוד מגן כמו מסכת אבק, נעליים מונעות  עיניים.
החלקה, קסדה או מגני אוזניים המשמש בתנאים 

 מתאימים יפחית פציעות אישיות.
 

 חשמליעבודה שימוש וטיפול בכלי 
השתמשו במהדקים או באמצעים שימושיים 

משטח העבודה אחרים כדי לאבטח ולתמוך ב
החזקת נשוא העבודה על משטח עבודה יציב. 

ביד או כנגד גופכם מובילה לאי יציבות ועשויה 
 להוביל לאבדן שליטה. 

אל תפעילו כוח על הכלי החשמלי. השתמשו 
הכלי החשמלי  בכלי המתאים ליישום שלכם.

המתאים יבצע את העבודה באופן טוב ובטוח 
 יותר בקצב שנועד לו.

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

ניתן לשליטה בעזרת המתג הנו מסוכן וחייב 
 תיקון.
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נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את 
החלפת  מארז הסוללות מן הכלי לפני ביצוע
אמצעי  אביזרים או אחסון כלים חשמליים.

ית התנעה מקר סכנתבטיחות אלה מפחיתים 
 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.

חשמליים הנם מסוכנים בידי משתמשים בלתי 
 מיומנים.

תחזקו כלים חשמליים. בדקו אי התאמות או 
לקים נעים, שבירת חלקים וכל פיתולים של ח

מצב אחר העלול להשפיע על פעולת הכלי 
החשמלי. אם הכלי ניזוק, דאגו לתיקונו לפני 

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

כלי חיתוך  שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך.
מתוחזקים היטב עם קצוות חיתוך חדים וקלים 

 ה.יותר לשליט
השתמשו בכלי החשמלי, באביזרים ובחלקי 

  ויש להביאחיתוך וכו' בהתאם להוראות אלו, 

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

 להן עלול לגרום למצב מסוכן.
השתמשו רק באביזרים אשר מומלצים על ידי 

עשויים אביזרים שהיצרן עבור הדגם שלכם. 
להיות מתאימים לכלי אחד, עשויים להיות 

 מסוכנים כאשר נעשה בם שימוש על כלי אחר. 
 

 שירות
כלי החשמלי שלכם על ידי איש ב לטפלדאגו 

תיקונים ותחזוקה המבוצעים על  תיקונים מוסמך.
ידי אנשים לא מוכשרים לכך עשויים לגרום לסכנת 

 .פציעה
קי כאשר מחליפים אביזר, השתמשו רק בחל

חילוף זהים. עקבו אחר ההוראות בפרק 
השימוש בחלקים לא התחזוקה של מדריך זה. 

מותרים לשימוש או הימנעות מפעולה על פי 
הוראות התחזוקה עשויים להוביל לסכנה של 

 התחשמלות או פציעה. 
 

 

חובה לחבוש מגני שמיעה בעת השימוש בכלי 
 .העבודה

 

 כללי בטיחות מיוחדים   2
 פנדל עבור מסורי

 

ספקו תאורת חדר מתאימה במקום העבודה 
שלכם או תאורה מתאימה לאזור העבודה 

 ידי.יהמ
אם כבל החשמל ניזוק או נחתך תוך כדי עבודה, 

ד את תקע יאל תגעו בכבל אלא נתקו מי
החשמל. לעולם אל תשתמשו במכונה עם כבל 

 פגום.
 הרכיבו משקפי מגן וחבשו מגני שמיעה.

אשר עלול להיות  בעת העבודה נוצר אבק
פוגעני לבריאות, דליק או נפיץ. נדרשים אמצעי 

 הגנה מתאימים.
לדוגמא: סוגי אבק מסוימים נחשבים 

למסרטנים. השתמשו בשאיבת אבק מתאימה 
 וחבשו מסכת הגנה מפני אבק.

חברו מכונות בהן נעשה שימוש בשטח על ידי 
( עם זרם FIמפסק זרם למקרים של תקלות )

אלפיות אמפר. השתמשו  30הפעלה מרבי של 
 רק בכבל הארכה אשר אושר לשימוש בשטח.

נתבו תמיד את הכבל אחורה והרחק מן 
 המכונה.

לפני השימוש, התקינו את הכלי החשמלי על 
 משטח עבודה אופקי ויציב, למשל שולחן מלאכה.

לעולם אל תעמדו על הכלי החשמלי. פציעות 
חמורות עלולות להתרחש כאשר הכלי החשמלי 

 מתהפך או כאשר נוצר מגע עם להב המסור.
נסרו רק חומרים אשר הכלי החשמלי אושר לטפל 

 בהם על ידי היצרן.
 פועל כהלכה. מגן הלהבודאו כי בעת ההפעלה 

הוא חייב לנוע בחופשיות ולהיות מסוגל להיסגר 
בעצמו. לעולם אל תאפשרו לו להיתקע בעמדה 

 פתוחה.
כאשר  הכניסו את הכלי החשמלי לפעולה רק

משטח העבודה פנוי מכל כלי הכוונון, משביבי עץ 
וכדומה, ורק חומר העבודה שנועד לניסור נמצא 

עליו. פיסות עץ קטנות או עצמים אחרים אשר 
יבואו במגע עם להב המסור המסתובב עלולים 

 לפגוע במפעיל במהירות גבוהה.
הדקו תמיד בחוזקה את חומר העבודה. הקצוות 

העבודה חייבים להיות החופשיים של חומר 
נתמכים. אל תעבדו עם פיסות חומר שהינן קטנות 

 מדי להידוק.
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לעולם אל תניחו לאדם אחר לאחוז או לתמוך 
בחומר העבודה בעת ההפעלה. השתמשו תמיד 

 בהגדלת שולחן מסור או בתוספת מתאימה.
 אל תעבדו עם חומר המכיל אזבסט.

דת אחזו בכלי החשמלי רק על ידי הידית המבוד
כאשר כלי החיתוך בו נעשה שימוש עלול לבוא 

במגע עם חיווט סמוי או עם כבל החשמל של 
הכלי עצמו. מגע עם חיווט אשר נושא מתח 

חשמלי עלול להוביל ליצירת מתח חשמלי גם 
בחלקי המתכת האחרים של המכונה ולגרום 

 להתחשמלות.
להב המסור חייב להגיע למלוא מהירות הסיבוב 

 רת מגע עם חומר העבודה.שלו לפני יצי
הרחיקו אצבעות, ידיים וזרועות מלהב המסור 

 המסתובב.
אל תימתחו מעבר לגדר של אזור להב המסור 

על מנת להחזיק את חומר העבודה, להסיר 
שבבים או מכל סיבה אחרת שהיא. המרחק בין 
היד שלכם ולהב המסור המסתובב במקרה כזה 

 הינו קטן מדי.
בלבד של חומר עבודה.  נסרו תמיד יחידה אחת

פיסות של חומר עבודה אשר מונחות אחת על 
השנייה או זו לצד זו לא ניתן להדק במלחצת 

כראוי והן עלולות לגרום ללהב המסור להיתקע 
או להחליק ביחס לפיסות חומר העבודה 

 האחרות במהלך הניסור.
נתיב החיתוך חייב להיות פנוי ממכשולים 

עץ המכיל מלמעלה ומלמטה. אל תנסרו 
 מסמרים, ברגים וכדומה.

אם להב המסור נתקע, כבו מייד את הכלי 
החשמלי ונתקו את תקע החשמל. רק לאחר מכן 

 הוציאו את הטריז של חומר העבודה שנתקע.
אל תנגחו את להב המסור בכוח לתוך חומר 

העבודה ואל תפעילו לחץ רב מדי בעת השימוש 
ל בכלי החשמלי. הימנעו במיוחד מתפיסה ש

 להב המסור בעת עבודה על פינות, קצוות וכולי.
הימנעו מגרימת עומס יתר למנוע, במיוחד בעת 

עבודה עם פיסות גדולות של חומר עבודה. 
 הפעילו לחץ קל בלבד על הידית בעת הניסור.
היזהרו בעת חיתוך חריצים והקפידו כי להב 

 המסור לא ייתקע בחומר העבודה.
של להב המסור: עבור דגמי מכונה עם בלמים 

בעת כיבוי הכלי החשמלי, בלימת הלהב גורמת 
לתנועה יורדת של זרוע הכלי. הביאו בחשבון 
את כוחות התגובה בעת כיבוי הכלי החשמלי 

 בעמדה מורמת.

זהירות! להב המסור ממשיך לפעול לאחר כיבוי 
 הכלי החשמלי.

הגנו על להב המסור מפני חבטות וזעזועים. אל 
 על להב המסור. תפעילו לחץ צדדי

השתמשו בלהבי מסור חדים וחסרי פגמים בלבד. 
החליפו ללא דיחוי להבי מסור סדוקים, כפופים או 

 קהים.
בחרו להב מסור אשר מתאים לחומר עליו נועד 

 לעבוד.
השתמשו רק בלהבים אשר הומלצו על ידי יצרן 

 הכלי החשמלי.
הקפידו על הוראות היצרן לגבי התקנה ושימוש 

 ור.בלהב המס
הפעילו את נעילת הציר רק כאשר להב המסור 

 הגיע לעצירה מוחלטת.
להב המסור מתחמם מאוד בעת העבודה. אל 

 תאחזו בו עד שיתקרר.
הקפידו על מידות להב המסור. קוטר החור חייב 

להתאים לציר הכלי ללא אפשרות משחק. אל 
 תשתמשו בהתקני הקטנה או במתאמים.

מותרת של להב הקפידו על המהירות המרבית ה
 המסור.

אסור להשתמש בלהבי מסור של סגסוגת פלדה 
 (.HSSלמהירות גבוהה )פלדת 

לעולם אל תשתמשו בכלי החשמלי ללא שיבוץ 
 השולחן. החליפו שיבוץ שולחן שניזוק.

יכולה להבטיח הפעלה ללא פגם  Boschחברת 
של המכונה רק כאשר נעשה שימוש באביזרים 

 יו מתבצעת העבודה.מקוריים שנועדו לחומר על
 



 12 

 סמלים
לחלק מן הסמלים שלהלן עשויה להיות משמעות בעת השימוש בכלי שלכם. אנא  התראה חשובה:

שימו לב לסמלים ולמשמעותם. הפירוש הנכון של הסמלים יסייע לכם להשתמש בכלי באופן טוב 
 ובטוח יותר.

 

 משמעות שם סמל

V מתח חשמלי וולט 

A זרם אמפר 

Ah המאוחסנתהספק, כמות אנרגית חשמל  האמפר / שע 

Hz תדר )מחזורים / שנייה( הרץ 

W חשמל וואט 

Nm  יחידת אנרגיה מטר –ניוטון 

Kg מסה, משקל קילוגרם 

Mm אורך מילימטר 

Min/s זמן דקות / שניות 

°C / °F טמפרטורה מעלות צלזיוס / מעלות פרנהייט 

dB יחידת רעש יחסית דציבל 

Ø של מקדחים, גלגלי השחזה וכוליגודל  קוטר 

0/ n 1-Min מהירות סיבובית ללא עומס סיבובים לדקה / מהירות ללא עומס 

… / min סיבובים, פעימות, מהירות פני שטח, חללים  סיבובים או הדדיות לדקה
 וכדומה לדקה

 מהירות אפס, מומנט פיתול אפס... OFFעמדת  0

 

 משמעות שם סמל

SW 

מרחק בין משטחים מקבילים על גופי הידוק  ם )מ"מ(רוחב מפתח ברגי
אליהם הכלי חייב להתאים )למשל אומים 

משושים או ברגים של ראש משושה(, 
להתאים מעליהם )למשל מפתח טבעות( או 

להתאים לתוכם )למשל ברגים עם ראש 
 שקוע(

 כיוון הסיבוב של ההינע סיבוב שמאלי / שיבוב ימני 

 
ינע הינע שקע משושה / ה

 מרובע
 סוג של מחזיק כלי

 פעולה בכיוון החץ חץ 

 סוג או מאפיין של זרם זרם חילופין 

 סוג או מאפיין של זרם זרם ישיר 

 סוג או מאפיין של זרם זרם חילופין או ישיר 

 
 מציין כלים מובנים בעלי בידוד כפול IIמבנה בסיווג 

 
 חייבות בהארקה Iוג הגנה מכונות עם סיו )מגע הארקה( Iסיווג הגנה 

 

 מתריע בפני המשתמש על הודעות אזהרה. סמל אזהרה
 קראו והבינו את ההוראות לפני ההפעלה
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מספק מידע לגבי טיפול נכון, למשל קראו  סמל אזהרה
 את הוראות ההפעלה

 

 סמלים ייחודיים למכונה זו

 משמעות סמל

 

 אזור סכנה! הרחיקו אצבעות, ידיים סמל אזהרה
 או זרועות מאזורים אלה.

 

 הרכיבו מגני שמיעה. סמל אזהרה

 

אחזו בכלי החשמלי למטרת הובלה  סמל הערה
 במקומות מסומנים אלה.

 

חובה למיין את הכלי, האביזרים  סמל הערה
והאריזות לצורך מיחזור ידידותי 

 לסביבה.
רכיבי הפלסטיק מסומנים בתוויות 

 למיחזור לפי סיווגים.
גבי ציוד חשמל  סימון על

( 2) 11ואלקטרוניקה לפי סעיף 
 EC  (WEEE.)/2002/96בהנחיה 
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בעת קריאת הוראות ההפעלה, 
ראו את האיור התואם של הכלי 

 החשמלי בעמודים הקדמיים.
 
 

 שימוש מיועד
הכלי החשמלי נועד להפעלה כמכונה נייחת 
לביצוע חתכי אורך וחתכי רוחב בעץ, זוויות 

וכמו כן ניתן  60°+עד  45°-ות של פנדל אופקי
 .45°+עד  0°לבצע זוויות שיפוע אנכיות של 

 מידע על רעש / רעידות
 הערכים שנמדדו נקבעו לפי הנהלים של תקן 

029 61 EN. 
 של הכלי: Aרמות רעש אופייניות משוקללות 

 dB(A) 98רמת לחץ צליל: 
 dB(A) 109רמת עוצמת צליל: 

 dBאי ודאות: =  Kמדידת 
 כיבו מגני שמיעה!הר

מ/ /  2.5זרוע אופייניות הן מתחת  -רעידות יד 
 .2שנייה

 

 מפרט טכני של המוצר

 GCM 10 S PROFESSIONAL  מסור פנדל 

 ... 550 ... 541 ... 537 ... 534 ... 514 ... 503 מספר הזמנה
 ...20B 601 0 508 ...      
 532 ...      
 542 ...      

 1800 1500 1650 1800 1500 1800 [W] ה מדורגחשמל כניס

 230 220 120 240 110 220/230 [V] מתח חשמל

 50 50/60 60 50 50 50/60 [Hz] תדר

 4600 5000 4700 4700 4300 4600 [min-1] מהירות ללא עומס

 30 30 16 25.4 30 25.4 [mm] ציר הכלי

משקל )לפי הליך 
EPTA 01/2003) 

[Kg] 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 

Ø 10 10 10 10 10 10 ]אינץ'[ להב המסור 

        סיווג הגנה
 

 למידות מקסימום של חומר עבודה, ראו פרק "הוראות עבודה".
 

פעולות התנעה גורמות לנפילות קצרות במתח החשמל. בתנאי חשמל שאינם מיטביים, עלולה 
 להתרחש הפרעה לציוד אחר.

 

 , אין לצפות להפרעה כלשהי.Ω 0.15 -ית של פחות מבהתנגדות חשמל
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 מרכיבי המוצר
המספור של מרכיבי המכונה מתייחס אל 

האיורים של הכלי החשמלי בעמודים הקדמיים 
 של הוראות ההפעלה.

 שקית אבק 1
 אום משונן של מעצור העומק 2
 כיפת מגן 3
 מוט נעילה * 4
 ON/OFFמתג  5
 ידית 6
 להב המסור 7
 הלהבמגן  8
 תמיכה גדר 9

 סקאלה לזווית פנדל )אופקית( 10
 מסילה 11
 מלחצת נעילה 12
כפתור נעילה לזוויות פנדל משתנות  13

 )אופקית(
 מוט להתאמת זווית פנדל )אופקית( 14
 מחוון זווית )אופקי( 15
 מעצורים לזוויות פנדל סטנדרטיות 16
 שולחן מסור 17
 חורי התקנה 18
מ"מ( של הגדלת  6ברגים עם ראש שקוע ) 19

 שולחן המסור
 הלמוטות הרחבחורים  20
 שולחן מסור רחבתה 21
 מלחצי חומר 22
 )אנכית( 45°בורג עצירה עבור זווית שיפוע  23
 )אנכית( 0°בורג עצירה עבור זווית שיפוע  24
  מסילות  25

  להבבורג נעילה עבור מסילות  26
 (מגן הלהבבורג פיליפס )תוספת של  27
 (מגן הלהבבורג פיליפס )תוספת של  28
 מתאם שאיבה 29
 של גדרמ"מ(  6ברגים עם ראש שקוע ) 30

 התמיכה
 קידוחים עבור מלחצי החומר 31
 מ"מ( 5אלן ) מפתח 32
 33.9°כפתור כוונון עבור זווית שיפוע  33

 )אנכית(
ידית הידוק עבור זווית שיפוע מתכווננת  34

 )אנכית(
 פין נעילה להובלה 35
 בורג התאמה עבור מעצור העומק 36
מ"מ,  13טבעת / מפתח קצה פתוח )טבעת:  37

 מ"מ( 12קצה פתוח: 
 נעילת ציר 38
 רג ראש משושה עבור חיבור להב המסורבו 39
 דסקית 40
 אוגן הידוק 41
 ציר כלי 42
 מתאם לשקית שאיבה 43
 בורג של מחוון זווית )אופקית( 44
 מחוון זווית )אופקית( 45
 בורג של מחוון זווית )אנכית( 46
 מ"מ( 12אום נעילה עבור מעצור העומק ) 47
 מעצור עומק 48
 למסילהברגים  49
 סקאלה עבור זווית שיפוע )אנכית( 50

 

זרים אשר מאוירים או מתוארים לא כל האבי
 כלולים באספקה סטנדרטית.

 

 הוראות הפעלה  4

 בטיחות הובלה

 (A)ראו איור 
לפני ביצוע עבודה כלשהי על המכונה עצמה, 

 נתקו את תקע החשמל.
מאפשר טיפול קל  35פין הנעילה להובלה 

 במכונה בעת הובלה לאתרי עבודה שונים.
 חיזוק המכונה )תנוחת הובלה(

החוצה עד  35ו את פין הנעילה להובלה משכ
. הניחו לפין הנעילה 90° -הסוף וסובבו אותו ב

 להובלה להיתפס בעמדה זו.
( ובו M)ראו גם איור  4לחצו על מוט הנעילה 

  6זמנית הניפו את זרוע הכלי על ידי הידית 

כלפי מטה עד שפין הנעילה להובלה יינעל בעמדה 
 הסופית.

 

 עבודה(שחרור המכונה )תנוחת 
מעט כלפי  6לחצו את זרוע הכלי על ידי הידית 

מטה על מנת להרפות את העומס על פין הנעילה 
 להובלה.

החוצה עד  35משכו את פין הנעילה להובלה 
. הניחו לפין הנעילה 90° -הסוף וסובבו אותו ב

 להובלה להיתפס בעמדה זו.
 נתבו את זרוע הכלי באיטיות כלפי מעלה.
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 נעילההתקנת כפתור ה
 (B)ראו איור 

לתוך החור מעל  13הבריגו את כפתור הנעילה 
 .14המוט 

 אל תהדקו את הכפתור חזק מדי.
 

 החלפת הכלי
לפני ביצוע עבודה כלשהי על המכונה עצמה, 

 נתקו את תקע החשמל.
השתמשו בלהבי מסור חדים וחסרי פגמים 

בלבד. החליפו ללא דיחוי להבי מסור סדוקים, 
 .כפופים או קהים

השתמשו בלהבי מסור אשר עומדים בנתונים 
האופייניים המצוינים בהוראות הפעלה אלו ואשר 

 וסומנו בהתאם לכך. EN 847-1נבדקו לפי תקן 
השתמשו רק בלהבי מסור אשר המהירות 

הסיבובית המותרת שלהם הינה לפחות גבוהה 
 כמו המהירות ללא עומס של הכלי החשמלי.

אשר להב המסור הפעילו את נעילת הציר רק כ
 הגיע לעצירה מוחלטת.

להב המסור מתחמם מאוד בעת העבודה. אל 
 תאחזו בו עד שיתקרר.

לבשו כפפות מגן על מנת למנוע פציעה מן 
הקצוות החדים של להב המסור בעת החלפת 

 להב המסור.
  

 הוצאת להב המסור
 העמידו את המכונה בתנוחת עבודה.

. יפס זמיןעל ידי מברג פיל 27רופפו את הבורג 
אל תפתחו את הבורג עד הסוף. פתחו את 

 (.1Cעל ידי אותו מברג )ראו איור  28הבורג 
( M)ראו גם באיור  4לחצו את מוט הנעילה 

 אחורה עד לעצירה. 8 מגן הלהבוהניפו את 
על ידי  39סובבו את הבורג עם הראש המשושה 

( המסופק תוך כדי SW 13) 37מפתח הטבעת 
בו זמנית עד שתיתפס  38עילת הציר לחיצה על נ
 (.2C)ראו איור 

לחוצה והבריגו  38החזיקו את נעילת הציר 
בכיוון  39החוצה את הבורג עם הראש המשושה 

(. הוציאו את הדסקית הברגה שמאלית!השעון )
. הוציאו את להב המסור 41ואת אוגן ההידוק  40

 (.3C)ראו איור 
 

 התקנת להב המסור
את כל החלקים שנועדו  במידת הצורך, נקו

 להתקנה.
 42הניחו את להב המסור החדש על ציר הכלי 

 (.3C)ראו איור 

נקטו זהירות בעת ההתקנה והקפידו על  
כך שכיוון השיניים )כיוון החץ על גבי להב 

מגן המסור( יהיה תואם לכיוון החץ על גבי 
 !הלהב

ואת  40את הדסקית  41הניחו על אוגן ההידוק 
. לחצו על נעילת 39הבורג עם הראש המשושה 

עד שתיתפס והדקו את הבורג עם  38הציר 
נגד כיוון השעון על ידי  39הראש המשושה 
 בערך. Nm 20מומנט פיתול של 

 8 מגן הלהבונתבו את  4לחצו את מוט הנעילה 
 חזרה כלפי מטה.

והדקו אותו. הדקו מחדש  28הבריגו את הבורג 
 .27גם את הבורג 

 

 התקנה נייחת או גמישה

על מנת להבטיח טיפול בטיחותי, חובה  
להתקין את הכלי החשמלי על משטח עבודה 

 אופקי ויציב )למשל שולחן מלאכה(.
 

 התקנה נייחת
 (1D)ראו איור 

חברו את הכלי החשמלי על ידי מהדקי בורג 
 18מתאימים אל משטח העבודה. החורים 

 משמשים למטרה זו.
 

 התקנה גמישה
 (2D)ראו איור 

הדקו במלחציים את הכלי החשמלי על ידי מלחצי 
בורג זמינים מסחרית ברגליים אל משטח 

 העבודה.
 

 פינוי אבק / שביבים
אבק אשר נוצר בעת העבודה עלול להיות 

יש לנקוט  פוגעני לבריאות, דליק או נפיץ.
 באמצעי הגנה מתאימים.

נחשבים למשל, סוגי אבק מסוימים 
השתמשו בשאיבת אבק מתאימה כמסרטנים. 

 וחבשו מסכה המגנה מפני אבק.
 

 פינוי אבק משולב
 (E)ראו איור 

על גבי פולט  29הסיטו את מתאם השאיבה 
 .43הנסורת 

 

 1לחצו את לשוניות ההידוק של שקית האבק 
יחד והסיטו את שקית האבק על גבי מתאם 

 השאיבה.
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 שחררו את לשוניות ההידוק של שקית האבק.
ששקית האבק ומתאם השאיבה יבואו אי  אסור

 פעם במגע עם החלקים הנעים בעת הניסור. 
 רוקנו את שקית האבק באופן קבוע.

 

 פינוי אבק חיצוני
 Øלשאיבה, ניתן גם לחבר צינור של שואב אבק )

 מ"מ( אל מתאם השאיבה. 32
שואב האבק חייב להיות מתאים לחומר עליו 

 מתבצעת העבודה.
ש שהינו פוגעני במיוחד בעת שאיבת אבק יב

לבריאות או מסרטן, השתמשו בשואב אבק 
 מיוחד.

 

 הגדלת הגדר
 (F)ראו איור 

לפני ביצוע עבודה כלשהי על המכונה עצמה, 
 נתקו את תקע החשמל.

פרופילים גדולים במיוחד מצריכים גדר גבוהה 
לאחיזה טובה יותר. למטרה זו, מסופקים ארבעה 

להתקנה  9גדר מ"מ( ב 5קידוחים )בקוטר של 
 של רצועות עץ.

ניתן להשתמש בגדר העזר רק עבור  
. אסור שפעולת הכלי 0°חיתוכי שיפוע של 

 ( תיפגע.הלהבהחשמלי )במיוחד זו של מגן 
 80הבריגו את רצועות העץ )גובה מרבי של 

מ"מ( על גבי הגדר. ראשי הברגים חייבים להיות 
 מישוריים עם משטח העץ או שקועים בתוכו.

 

 שולחן המסור רחבתה
 (G)ראו איור 

לפני ביצוע עבודה כלשהי על המכונה עצמה, 
 נתקו את תקע החשמל.

במצב של פנדל אופקי מרבי וזוויות שיפוע 
 אנכיות, חובה להגדיל את שולחן המסור.

פיסות ארוכות של חומר עבודה חובה לתמוך 
 בקצה החופשי.

על  19רופפו את שני הברגים עם הראש השקוע 
 מ"מ( המסופק. 6) 32מפתח אלן ידי 

עד  21שולחן המסור  רחבתהמשכו החוצה את 
לעצירה והדקו מחדש את הברגים עם הראש 

 השקוע.
 

 הידוק חומר העבודה במלחצת
 (H)ראו איור 

 לפני ביצוע עבודה כלשהי על המכונה עצמה, 

 נתקו את תקע החשמל.
על מנת להבטיח בטיחות מרבית בעבודה, חומר 

 יב להיות תמיד מהודק בחוזקה.העבודה חי
אל תעבדו עם פיסות חומר עבודה שהינן קטנות 

 מדי להידוק.
 .9לחצו את חומר העבודה בחוזקה כנגד הגדר 

המסופקת לתוך  22הכניסו את מלחצת הבורג 
שנועדו לכך. הדקו את  31אחד מן הקידוחים 

חומר העבודה על ידי הידוק המוט המושחל של 
 המלחצת.

 

 ית הפנדלהתאמת זוו
לפני ביצוע עבודה כלשהי על המכונה עצמה, 

 נתקו את תקע החשמל.
על מנת להבטיח חיתוכים מדויקים, יש לבדו את 

הכיוונים הבסיסיים של הכלי החשמלי ולבצע 
התאמות לפי הצורך לאחר שימוש אינטנסיבי 

 )ראו פרק "בדיקה והתאמה של הכיוון הבסיסי"(.
 

 יותזוויות פנדל אופקיות סטנדרט
 (I)ראו איור 

לכוונון מהיר ומדויק של זוויות פנדל בהן נעשה 
בשולחן  16שימוש תכוף, מסופקים מעצורים 

 המסור:
 

 שמאל
0° 

15° 22.5° 31.6° 45° - 

 60° 45° 31.6° 22.5° 15° ימין
 

 הציבו את המכונה בתנוחת עבודה.
 אם הוא מהודק. 13רופפו את כפתור הנעילה 

 17סובבו את שולחן המסור ו 14משכו את המוט 
אל זווית הפנדל הרצויה ימינה או שמאלה. 

שחררו את המוט. חובה לחוש כי המוט נתפס 
 במעצור.

 

 זווית פנדל אופקית משתנה
ניתן לכוון את זווית הפנדל האופקית בתוך תחום 

 )צד ימין(. 60°)צד שמאל( ועד  45° -של החל מ
 הציבו את המכונה בתנוחת עבודה.

 אם הוא מהודק. 13את כפתור הנעילה  רופפו
ולחצו על מלחצת הנעילה  14משכו את המוט 

בו זמנית עד שהמוט ייתפס בחריץ שנועד  12
(. באופן זה, שולחן המסור Jלמטרה זו )ראו איור 
 ניתן להזזה חופשית.

שמאלה או ימינה  17סובבו את שולחן המסור 
יצביע על זווית הפנדל  15עד שמחוון הזווית 

 רצויה.ה
 .13הדקו מחדש את כפתור הנעילה 
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 זוויות שיפוע אנכיות סטנדרטיות
 (K)ראו איור 

מסופקות על  45°ושל  0°זוויות סטנדרטיות של 
ידי מעצורי הסוף המכוונים במפעל. כיוון זווית 

 אפשרי אף הוא. 33.9°מקובע עבור זווית של 
 הציבו את המכונה בתנוחת עבודה.

 .34דוק רופפו את ידית ההי
עד שזרוע  6הניפו את זרוע הכלי על ידי הידית 

 23( או 0°) 24הכלי תישען על בורג העצירה 
(45°.) 

 .34הדקו מחדש את ידית ההידוק 
, משכו את 33.9°עבור זווית סטנדרטית של 

החוצה עד הסוף וסובבו אותו  33כפתור הכוונון 
. כעת הניפו את זרוע הכלי על ידי הידית 90° -ב
 שזרוע הכלי תיתפס בצליל נשמע. עד 6
 

 זווית שיפוע אנכית משתנה
 (L)ראו איור 

ניתן לכוון את זווית השיפוע האנכית בתוך תחום 
 .45°עד  0° -של החל מ

 .34רופפו את ידית ההידוק 
עד שמחוון  6הניפו את זרוע הכלי על ידי הידית 

 יצביע על זווית השיפוע הרצויה. 45הזווית 
הכלי בתנוחה זו והדקו מחדש  החזיקו את זרוע

 .34את ידית ההידוק 
 

 הכנסה לפעולה
 OFFוכיבוי  ONהפעלה 
, משכו את מתג להכניס לפעולהעל מנת 

ON/OFF 5  6בכיוון הידית. 
מסיבות בטיחות, לא ניתן לנעול את מתג 

ON/OFF  של המכונה בעמדת הפעלהON 
אלא הוא חייב להישאר לאורך כל זמן 

 .ההפעלה
)ראו איור  4לחצו בנוסף על מוט הנעילה , לניסור

M.) 
רק על ידי לחיצה על מוט הנעילה ניתן לנתב את 

 זרוע הכלי כלפי מטה.
המכונה, שחררו את מתג  OFFלכיבוי 

ON/OFF 5. 
 

 הוראות עבודה
לפני ביצוע עבודה כלשהי על המכונה עצמה, 

 נתקו את תקע החשמל.
 

 הוראות ניסור כלליות

ם, חובה להבטיח עבור כל החיתוכי 
תחילה כי בכל רגע נתון להב המסור לא יוכל 
לבוא במגע עם הגדר, עם מלחצת הבורג או 
עם חלקי אחרים של המכונה. הסירו מעצורי 

עזר אשר עלולים להוות הפרעה או כוונו אותם 
 בהתאם.

אל תפעילו על המכונה עומס כה כבד שיגרום לה 
 להגיע לעצירה.

תה משמעותית את התקדמות מהירה מדי מפחי
יכולת הביצוע של הכלי החשמלי ומפחיתה אל 

 משך חיי השירות של להב המסור.
השתמשו רק בלהבי מסור חדים אשר מתאימים 

 לחומר שנועד לעבודה.
 

 תנוחת ידיים
הרחיקו אצבעות, ידיים וזרועות מלהב המסור 

 (.Nהמסתובב )ראו איור 
 אל תצליבו ידיים בעת הפעלת זרוע הכלי )ראו

 (.Oאיור 
 

 מידות מרביות של חומר העבודה
 

  זווית ניסור
 פנדל

 )אופקי( 
 שיפוע 
 )אנכי(

 רוחב )מ"מ( xגובה 

0° 0° 87 X 305 
45° 0° 87 X 216 
0° 45° 53 X 305 

45° 45° 53 X 216 

 
 חיתוכים ללא תנועת הסטה )קטיעה(

 (P)ראו איור 
לביצוע חיתוכים ללא תנועת הסטה )פיסות 

של חומר עבודה(, רופפו את בורג  קטנות
אם הוא מהודק. הסיטו את זרוע  26הנעילה 

והדקו שוב את  9הכלי עד לעצירה בכיוון הגדר 
 .26בורג הנעילה 

הדקו את פיסת חומר העבודה בחוזקה כפי 
 שמתאים למידות שלה.

 כוונו את זווית הפנדל הרצויה.
 הפעילו את הכלי החשמלי.

נתבו את זרוע הכלי ו 4לחצו על מוט הנעילה 
 .6באיטיות כלפי מטה על ידי הידית 

נסרו את חומר העבודה בתנועת התקדמות 
 אחידה.
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כבו את הכלי החשמלי והמתינו עד שלהב 
 המסור יגיע לעצירה מוחלטת.

 נתבו את זרוע הכלי באיטיות כלפי מעלה.
 

 חיתוכים עם תנועת הסטה
 25לחיתוכים תוך כדי שימוש במסילות ההסטה 
)פיסת חומר עבודה רחבה(, רופפו את בורג 

 אם הוא מהודק. 26הנעילה 
הדקו את פיסת חומר העבודה בחוזקה כפי 

 שמתאים למידות שלה.
 כוונו את זווית הפנדל הרצויה.

 9משכו את זרוע הכלי הרחק ממסילת העצירה 
אל מרחק מספיק על מנת שלהב המסור יימצא 

 בקדמת חומר העבודה.
 החשמלי. הפעילו את הכלי

ונתבו את זרוע הכלי  4לחצו על מוט הנעילה 
 .6באיטיות כלפי מטה על ידי הידית 

נסרו לתוך הקצה של חומר העבודה. כעת לחצו 
ונסרו  9את זרוע הכלי אל כיוון מסילת העצירה 

 את חומר העבודה בתנועת התקדמות אחידה.
כבו את הכלי החשמלי והמתינו עד שלהב 

 וחלטת.המסור יגיע לעצירה מ
 נתבו את זרוע הכלי באיטיות כלפי מעלה.

 

 התאמת מעצור העומק
 (Q)ראו איור 

כאשר  48חובה לכוונן מחדש את מעצור העומק 
 יש צורך בניסור מרווחים.

על ידי מפתח  47רופפו את שני אומי הנעילה 
מ"מ(.  14ברגים עם קצה פתוח זמין מסחרית )

אל תשנו את עמדת אומי הנעילה תוך כדי 
 הפעולה. 

 .2רופפו את האום המשונן 
לעמדה  6הניפו את זרוע הכלי על ידי הידית 

 הרצויה.
בכיוון השעון או נגד  36הבריגו את בורג הכיוון 

 8כיוון השעון על ידי מפתח אלן זמין מסחרית )
מ"מ( עד שקצה הבורג יישען על מעצור העומק 

48. 
נתבו את זרוע הכלי באיטיות כלפי מעלה. 

ואז את אומי  2הדקו את האום המשונן תחילה 
 .47הנעילה 

 

  

 פיסות חומר עבודה מיוחדות
בעת ניסור פיסות של חומר עבודה מעוקל או 

עגול, חובה לחזק אותן במיוחד מפני החלקה. בקו 
החיתוך, אסור שיהיה מרווח כלשהו בין חומר 

 העבודה לבין הגדר או שולחן הניסור.
 חיזוק מיוחד. במידת הצורך, יש לייצר התקן

 

 מסילהה
עלול להישחק לאחר שימוש  11 מההאדו מסילהה

 ממושך בכלי החשמלי.
 .סילה שניזוקהמאת ההחליפו 

 הציבו את הכלי החשמלי בתנוחת עבודה.
 .0°כוונו את זווית הפנדל האופקית אל 

על ידי מברג  49פתחו את כל ששת הברגים 
 (.Rפיליפס זמין מסחרית )ראו איור 

והבריגו חזרה  11 ת המסילה החדשהאהכניסו 
 .49את כל ששת הברגים 

ונסרו חריץ  0°כוונו את זווית השיפוע אל 
 .מסילהב

ונסרו שוב  45°כעת כוונו את זווית השיפוע אל 
לתוך החריץ. בעזרת תהליך זה תבטיחו כי שיבוץ 

השולחן יימצא קרוב ככל הניתן אל שיני להב 
 בוא איתן במגע.המסור מבלי ל

 

עבודה עם תבניות פרופיל )תבניות רצפה 
 או תקרה(

 ניתן לעבוד עם תבניות פרופיל בשתי שיטות:
 כשהן מונחות כנגד הגדר, -
 כשהן שוכבות שטוחות על שולחן המסור. -

בנוסף, ניתן לבצע את החתך עם או ללא תנועת 
 הסטה, מותנה ברוחב תבנית הפרופיל.

ניסיון עם כיווני זווית בצעו תמיד תחילה חיתוכי 
 הפנדל על עץ פסול.
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 תבניות רצפה

 הטבלה שלהלן מכילה הוראות לגבי עבודה עם תבניות רצפה.
 

 התבנית  כיוון
 מונחת כנגד 

  הגדר

 התבנית שוכבת 
 שטוחה על 

 שולחן המסור 
 

 45° 0° זווית שיפוע אנכית

 צד ימין צד שמאל צד ימין צד שמאל תבנית רצפה

  נה פנימיתפי
 

זווית פנדל 
 אופקית

 0° 0° ימין 45° שמאל 45°

הצבת חומר 
 העבודה

קצה תחתון על 
 שולחן המסור

קצה תחתון על 
 שולחן המסור

קצה עליון על 
 הגדר

קצה תחתון על 
 הגדר

חומר העבודה 
 המוגמר נמצא ...

.... משמאל 
 לחתך

 .... מימין לחתך
.... משמאל 

 לחתך
.... משמאל 

 לחתך

  ינה חיצוניתפ
 
 

זווית פנדל 
 אופקית

 0° 0° שמאל 45° ימין 45°

הצבת חומר 
 העבודה

קצה תחתון על 
 שולחן המסור

קצה תחתון על 
 שולחן המסור

קצה תחתון על 
 הגדר

קצה עליון על 
 הגדר

חומר העבודה 
המוגמר נמצא 

... 
 .... מימין לחתך

.... משמאל 
 לחתך

 .... מימין לחתך .... מימין לחתך

 

 תבניות תקרה )בהתאם לתקן ארה"ב(

כאשר תבנית התקרה עליה תעבדו שוכבת שטוחה על שולחן המסור, חובה לכוון את זווית הפנדל 
 (.T)אנכית( )ראו איור  33.9°)אופקית( ואל  31.6°הסטנדרטית אל 

 הטבלה שלהלן מכילה הוראות לגבי עבודה עם תבניות תקרה.
 

 התבנית  כיוון
 מונחת כנגד 

  הגדר 
 

 התבנית שוכבת 
 שטוחה על 

  שולחן המסור 
 

 33.9° 0° זווית שיפוע אנכית
 צד ימין צד שמאל צד ימין צד שמאל תבנית תקרה

 פינה פנימית
   

 

זווית פנדל 
 אופקית

 שמאל 31.6° ימין 31.6° שמאל 45° ימין 45°

הצבת חומר 
 העבודה

קצה תחתון על 
 הגדר

קצה תחתון על 
 הגדר

ליון על קצה ע
 הגדר

קצה תחתון על 
 הגדר

חומר העבודה 
 המוגמר נמצא ...

 .... מימין לחתך
.... משמאל 

 לחתך
.... משמאל 

 לחתך
.... משמאל 

 לחתך

  פינה חיצונית
  

 
 

זווית פנדל 
 אופקית

 ימין 31.6° שמאל 31.6° ימין 45° שמאל 45°

הצבת חומר 
 העבודה

קצה תחתון על 
 הגדר

קצה תחתון על 
 רהגד

קצה תחתון על 
 הגדר

קצה עליון על 
 הגדר

חומר העבודה 
המוגמר נמצא 

... 
 .... מימין לחתך

.... משמאל 
 לחתך

 .... מימין לחתך .... מימין לחתך
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 בדיקה והתאמת כיוון בסיסי
 

לפני ביצוע עבודה כלשהי על המכונה 
 עצמה, נתקו את תקע החשמל.

וק על מנת להבטיח חיתוכים מדויקים, יש לבד
את הכיוון הבסיסי ולהתאים לפי הצורך לאחר 

 שימוש אינטנסיבי.
 

 מחוון זווית )אופקי(
 (S)ראו איור 

 הציבו את המכונה בתנוחת עבודה.
 16אל המעצור  17סובבו את שולחן המסור 

חייב להיתפס במעצור  14. המוט 0°עבור 
 באופן נשמע.

 

 בדיקה:
 0°ון חייב להיות מיושר עם סימ 15מחוון הזווית 

 .10בסקאלה 
 

 התאמה:
על ידי מברג פיליפס זמין  44רופפו את הבורג 

מסחרית ויישרו את מחוון הזווית לאורך סימון 
0°. 

 

 )אנכית( 0°זווית שיפוע 
 הציבו את הכלי החשמלי בתנוחת הובלה.

 16אל המעצור  17סובבו את שולחן המסור 
 .0°עבור 

 

 בדיקה:
על שולחן  90°הניחו ריבוע שילוב מכוון אל 

. רגל הריבוע חייבת להיות מישורית 17המסור 
 עם להב המסור למלוא אורכו של להב המסור.

 

 התאמה:
. רופפו את אום 34רופפו את ידית ההידוק 

על ידי מפתח  24הנעילה של בורג העצירה 
מ"מ( המסופק.  12ברגים עם קצה פתוח )

סובבו את בורג העצירה פנימה או החוצה עד 
ריבוע השילוב תהיה מישורית עם שהרגל של 

 להב המסור למלוא אורכו של להב המסור.
. כעת הדקו 34הדקו מחדש את ידית ההידוק 

 .24מחדש את אום הנעילה של בורג העצירה 
אינו מיושר עם  45במקרה בו מחוון הזווית 

על ידי  46בסקאלה, רופפו את הבורג  0°סימון 
מחוון מברג פיליפס זמין מסחרית ויישרו את 

 .0°הזווית עם סימון 

 )אנכית( 45°זווית שיפוע 
 הציבו את המכונה בתנוחת עבודה.

עבור  16אל המעצור  17סובבו את שולחן המסור 
. הניפו את זרוע 34. רופפו את ידית ההידוק 0°

עד שזרוע הכלי תישען על  6הכלי על ידי הידית 
 .23בורג העצירה 

 

 (1V)ראו איור  בדיקה:
והניחו אותו על  45°יבוע השילוב אל כוונו את ר

. רגל הריבוע חייבת להיות 17שולחן המסור 
מישורית עם להב המסור למלוא אורכו של להב 

 המסור.
 

 (2V)ראו איור  התאמה:
על  23רופפו את אום הנעילה של בורג העצירה 

 12ידי מפתח ברגים עם קצה פתוח המסופק )
SW החוצה (. סובבו את בורג העצירה פנימה או

עד שהרגל של ריבוע השילוב תהיה מישורית עם 
 להב המסור למלוא אורכו של להב המסור.

. כעת הדקו 34הדקו מחדש את ידית ההידוק 
 .23מחדש את אום הנעילה של בורג העצירה 

אינו מיושר עם סימון  45במקרה בו מחוון הזווית 
, בדקו מחדש תחילה את 50בסקאלה  45°

ת השיפוע ואת מחוון בזווי 0°ההתאמה של 
הזווית. כעת חזרו על ההתאמה של זווית שיפוע 

45°. 
 

 גדר
 הציבו את הכלי החשמלי בתנוחת הובלה.

עבור  16אל המעצור  17סובבו את שולחן המסור 
0°. 

 

 (2W)ראו איור  התאמה:
 30רופפו את שלושת הברגים עם הראש השקוע 

מ"מ( המסופק. סובבו  6) 32על ידי מפתח אלן 
עד שהריבוע יהיה מישורי עם הגדר  9הגדר  את

על פני מלוא אורך הגדר. הדקו מחדש את 
 שלושת הברגים עם הראש השקוע.
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 תחזוקה ושירות   5
 

 תחזוקה
לפני ביצוע עבודה כלשהי על המכונה עצמה, 

 נתקו את תקע החשמל.
שמרו תמיד את המכונה ואת חריצי האוורור 

 נקיים להפעלה יעילה ובטוחה.
חייב להיות מסוגל תמיד לנוע  מגן הלהב

בחופשיות ולהיסגר בעצמו. לכן, שמרו על ניקיון 
 .מגן הלהבהאזור סביב 

הסירו אבק ושביבים על ידי הפחת אוויר דחוס 
 או בעזרת מברשת.

אם הכלי כשל למרות הליכי הייצור והבדיקה 
הקפדניים, דאגו לביצוע תיקונים על ידי מקום 

ה עבור כלים חשמליים של שירות לקוחות מורש
Bosch. 

לשאלות בנוגע להזמנת חלקי חילוף, אנא כללו 
התווים על גבי לוחית השם  10את המספר בן 

 של הכלי.

 אביזרים
 608 2 שיניים 60מ"מ,  X 30 254להב מסור 
640 436 

 205 040 608 2  מלחצת פעולה מהירה
 019 960 607 2   שיבוץ שולחן

 204 411 605 2   שקית אבק
 911 001 607 2  מ"מ( 356חישוק הגדלה )

 071 499 600 2 מתאם זווית עבור שקית אבק
 

 השלכה
חובה למיין את הכלי, האביזרים והאריזות לצורך 

 מיחזור ידידותי לסביבה.
רכיבי הפלסטיק מסומנים בתוויות למיחזור לפי 

  סיווגים.
 

 שירות לאחר מכירה וסיוע ללקוחות
שלנו יענה לכל שאלותיכם  שירות הלקוחותצוות 

בנוגע לתחזוקה ולתיקון המוצרים שברשותכם או 
לחלפים. תצוגות מפורטות ומידע לגבי חלפים 

 . www.ledico.comניתן למצוא באתר 

יועצי שירות הלקוחות שלנו יענו לשאלותיכם 
בנוגע למקום הרכישה הטוב ביותר, לשימוש 

 להתאמות של מוצרי ואבזרי בוש.ו
 

 כפוף לשינוי ללא הודעה מראש

 
 
 

 

 

 

יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל. אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל 
 תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת. ניזוק.

 
 

 תוספת להוראות בטיחות
 

 שאינו בזרם הפועל, דלף לזרם מגן דרך מפסק רק החשמל מרשת שמלייםח 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.

 

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

 

http://www.ledico.com/
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 היבואן ומעבדות השירות:

 

 בע"מלדיקו 
 

                          7565434, ראשל"צ 31רחוב לזרוב 
                                                  03-9630040טל. 

                                                03-9630050פקס. 
  service@ledico.comדוא"ל: 

mailto:service@ledico.com

