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, לקוחות נכבדים
 

 מסור חרב זהמ מודה לכם על שרכשתם "חברת לדיקו בע
.  BOSCH מתוצרת חברת

 
זו על מנת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת 

.  זה ממוצרשתוכלו להפיק את מרב התועלת 
 

במידה שתיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה 
אנא פנו למעבדת השירות הקרובה על פי הפירוט , במוצר

.  הנמצא בגב החוברת
 

 מ"לדיקו בע                                                               
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 כלילת ות בטיחות כלליואזהר
 חשמליים  עבודה

 
 קראו את כל התראות הבטיחות   אזהרה 

אי ציות לאזהרות . חיותההנאת כל ו                
או /שריפה ו, ולאזהרות עלול לגרום להתחשמלות

. פציעה חמורה
 

שמרו את כל האזהרות וההוראות להתייחסות 
 .עתידית

 

באזהרות מתייחס לכלי " כלי חשמלי"המונח 
או המופעל על ידי ( בעל כבל חשמלי)החשמלי 

 .שלכם( אלחוטי)סוללה 
 

 בטיחות סביבת העבודה .1
בת עבודה נקייה ומוארת שמרו על סבי .א

. היטב
מקומות לא מסודרים עם תאורה גרועה 

 .מועדים לתאונות
אל תפעילו כלים חשמליים באטמוספרה  .ב

גזים או אבק , כגון בנוכחות נוזלים, נפיצה
צים יכלים חשמליים יוצרים ג .דליקים

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

הסחות דעת עלולות  .י חשמליהפעלת כל
 .לגרום לאיבוד שליטה

 

בטיחות חשמלית  .2
תקעי כלים חשמליים חייבים להתאים  .א

לעולם אל תשנו את התקע . לשקעים
או תשתמשו בתקעי . באופן כלשהו

 .התאמה עם כלים חשמליים מוארקים
תקעים שלא עברו שינוי ושקעים תואמים 

 .יפחיתו את סיכון ההתחשמלות
גופני עם משטחים מוארקים  הימנעו ממגע .ב

 .תנורים ומקררים, מקרנים, כגון צינורות
קיים סיכון מוגבר להתחשמלות אם גופכם 

 .מוארק
אל תחשפו כלים חשמליים לגשם או תנאי  .ג

מים החודרים לכלי חשמלי יגבירו  .רטיבות
 .התחשמלותלסיכון האת 

לעולם אל . אל תשתמשו בכבל לרעה .ד
או ניתוק משיכת , תשתמשו בכבל לנשיאת

הרחיקו את . הכלי החשמלי מן החשמל
קצוות חדים וחלקים , שמן, הכבל מחום

כבלים פגומים או מפותלים מגבירים  .נעים
 .את סיכון ההתחשמלות

 ,בהפעלת כלי חשמלי מחוץ לבית .ה
השתמשו בכבל הארכה מתאים לשימוש 

שימוש בכבל מתאים מחוץ לבית  .חיצוני
 .מפחית את סיכון ההתחשמלות

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

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

 .סיכון ההתחשמלות
 
בטיחות אישית  .3

שימו לב לפעולותיכם , היו דרוכים .א
והשתמשו בשכל ישר בהפעלת כלי 

אל תשתמשו בכלי חשמלי אם . חשמלי
, ו תחת השפעת סמיםאתם עייפים א

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

 לפציעה אישית חמורה
הרכיבו תמיד . השתמשו בציוד הגנה אישי .ב

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

אוזניים המשמש בתנאים מתאימים יפחית 
 .פציעות אישיות

ודאו כי המתג . הימנעו מהתנעה מקרית .ג
לפני חיבור למקור חשמל  OFFבעמדת 

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

 .לתאונות
הסירו מפתחות התאמה או מפתחות  .ד

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

 .חשמלי עלול לגרום לפציעה אישית
שמרו על מדרך רגל ואיזון נאותים בכל  .ה

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

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

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

 .בחלקים נעים
אם סופקו מכשירים לחיבור או התקני  .ז

ודאו כי הם מחוברים , פליטת ואגירת אבק
שימוש באוגר . ונעשה בהם שימוש נאות

 .אבק עשוי להפחית סיכונים הכרוכים באבק
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שימוש וטיפול בכלי חשמלי  .4
. אל תפעילו כוח על הכלי החשמלי .א

 .השתמשו בכלי המתאים ליישום שלכם
הכלי החשמלי המתאים יבצע את העבודה 

 .באופן טוב ובטוח יותר בקצב שנועד לו
אל תשתמשו בכלי חשמלי אם המתג אינו  .ב

כל כלי חשמלי  .מפעיל ומכבה אותו היטב
שאינו ניתן לשליטה בעזרת המתג הנו 

 .מסוכן וחייב תיקון
את או /נתקו את התקע ממקור החשמל ו .ג

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

מפחיתים סיכון התנעה מקרית של כלי 
 .חשמלי

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

לאנשים שאינם מכירים את הכלי החשמלי 
ת להפעיל את הכלי או את ההוראו

כלים חשמליים הנם מסוכנים בידי  .החשמלי
 .משתמשים בלתי מיומנים

בדקו אי התאמות . תחזקו כלים חשמליים .ה
שבירת , או פיתולים של חלקים נעים

חלקים וכל מצב אחר העלול להשפיע על 
, אם הכלי ניזוק. פעולת הכלי החשמלי

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

 .גרוע
כלי  .שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך .ו

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

 .לשליטה
באביזרים , השתמשו בכלי החשמלי .ז

, בהתאם להוראות אלו' ובחלקי חיתוך וכו
וקחו בחשבון את תנאי העבודה והמשימה 

שימוש בכלי חשמלי לפעולות שונות  .לביצוע
 .מאלו שנועד להן עלול לגרום למצב מסוכן

 

 טיפול ותחזוקת הסוללה .5
הטעינו אך ורק במטען המסופק על ידי  .א

מטען אשר מתאים לטעינת סוג . היצרן
מארז סוללה אחד עשוי להוות סכנת 

התלקחות כאשר בשימוש עם מארז סוללה 
 .אחר

ללה השתמשו בכלי רק עם מארז הסו .ב
שימוש במארז סוללה אחר  .שתוכנן עבורו

כלשהו עלול לגרום לסכנת פציעה או 
 . התלקחות

שמרו , כאשר מארז הסוללה אינו בשימוש .ג
, אותו הרחק מאביזרי מתכת אחרים

, מפתחות, מטבעות, כדוגמת מהדקי נייר
ברגים או חפצי מתכת קטנים , מסמרים

אשר יכולים ליצור קצר בעת מגע , שונים
קיצור שקעי הסוללה  .קע אחד לשניבין ש

 .יחדיו עלול לגרום לכוויות או התלקחות
נוזל עשוי להפלט , בתנאים קיצוניים .ד

אם נוצר מגע . המנעו ממגע בו; מהסוללה
אם נוזל בא . שטפו מיד במים, בטעות

פנו מיידית לקבלת , במגע עם עיניכם
נוזל הנפלט מהסוללה עשוי . טיפול רפואי

 .  כוויותלגרום לגירוי או 
 

שירות  .6
דאגו לשירות הכלי החשמלי שלכם על ידי  .א

מוסמך תוך שימוש בחלקי חילוף  טכנאי
 .כך תובטח שמירת בטיחות הכלי .זהים

 

הוראות בטיחות ייחודיות למכשיר 
  שמרו על ידיכם הרחק מאזור הניסור בזמן

קיימת סכנת פגיעה כאשר יש . פעולת הכלי
 . מגע עם להבי המסור

 ב המסור מעל הפריט המנוסר הנחו את לה
יש סכנה של , אחרת. רק כאשר המסור פועל

 .פריטברתע כאשר להב המסור יתקע 
 כלי . הדקו את החפץ עליו אתם עובדים

המהודק בעזרת מלחציים או מלקחיים מוחזק 
 .בצורה בטיחותית יותר מאשר באופן ידני

 חייב תמיד  2מוליך הלהב , כאשר מנסרים
להב המסור . ודהלפנות מול משטח העב

יכולה להתקע כטריז ולגרום לאובדן שליטה 
  .על הכלי
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 כבו את הכלי והוציאו , כאשר הניסור הושלם
את להב המסור החוצה מהחתך רק לאחר 

באופן כזה תוכלו למנוע . שהוא נעצר לחלוטין
הדף ולשפר את בטיחות העבודה עם -זינוק
 . הכלי

 בבללא ר, השתמשו רק בלהבי מסור חדים .
או קהים יכולים להשבר  מכופפיםלהבי מסור 

 . הדף לאחור-או לגרום לזינוק
  אל תגרמו ללהב המסור להיעצר על ידי כך

. שתפעילו עליו לחץ צידי לאחר כיבוי המסור
-להשבר או לזנק, להב המסור יכול להנזק

 .לאחור
  לעולם את תחזיקו את משטח העבודה

 .בידיכם או תניחו אותו לאורך רגליכם
אבטחו את משטח העבודה למקומו כשהוא 

חשוב מאוד  .שעון על פלטפורמה יציבה
וי על מנת להקטין ככל אלתמוך במשטח כר

כבילת הלהב או , האפשר את חשיפת הגוף
 . אובדן שליטה

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

שמל מגע עם קו ח. לחברת העזר לסיוע
. יכולה לגרום להתלקחות ולשוק חשמלי

. גרימת נזק לקו גז יכולה לגרום להתפוצצות
חדירה לקו מים יכולה לגרום לנזק לרכוש או 

 . לגרום לשוק חשמלי
 החזיקו אותם , בעת העבודה עם כלי עבודה

תמיד בחוזקה בשתי ידיכם וודאו שיש לכם 
כלי העבודה מונחה  .תפיסה איתנה ובטוחה

 . חון כשהוא אחוז בשתי ידייםביתר ביט

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

מלקחיים מוחזק למקומו בצורה בטוחה 
 . ומאובטחת יותר מאשר כזה המוחזק ביד

  נקטו באמצעי בטיחות כאשר יכול להתפתח
אבק או נסורת במהלך עבודתכם אשר הינו 

ישנם : לדוגמה. נפיץדליק או , מזיק לבריאות
. סוגי נסורת הנחשבים כחומרים מסרטנים

חבשו מסיכת אבק ועבדו עם מפנה 
 . נסורת כשניתן לחבר כזה/אבק

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

כניסת הכלי יכולה להתקע והדבר יוביל 
 . לאובדן שליטה על כלי העבודה

 וודאו שמתג . אקראית המנעו מהפעלה
כיבוי במצב כבוי לפני הכנסת /ההפעלה

נשיאת הכלי כשהאצבע על  .מארז הסוללה
כיבוי או הכנסת מארז הסוללה /מתג ההפעלה

לתוך הכלי כשהמפסק שלו במצב מופעל 
 . עלולה להזמין תאונות

 סכנת קצר .אל תפתחו את הסוללה. 

 למשל , הגנו על הסוללה מפני חום 
 ת שמש ממושכת גם כנגד קרינ

 .סכנת פיצוץ .ואש

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

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

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

נקו חלקים כאלה או  .לכךהחלקים הנוגעים 
  .החליפו אותם לפי 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 

כאשר משתמשים בסוללות אחרות  .שלכם
משופצות או משל , יפיותלמשל סוללות חל

ישנה סכנה של פציעה כמו גם , יצרנים אחרים
סכנת נזק לרכוש כתוצאה מהתפוצצות 

 . סוללות
 

 תיאור שימושי
קראו את כל אזהרות הבטיחות ואת 

אי ציות לאזהרות  .כל ההוראות
, ולהוראות עלול להוביל להתחשמלות

  .או פגיעה חמורה/שריפה ו
פתחו את העמוד , בעת קריאת הוראות ההפעלה

המקופל להמחשה הגראפית של הכלי והשאירו 
. אותו פתוח

 

 שימוש מיועד
מתכת וחומרי , פלסטיק, הכלי מיועד לניסור עץ

בניה בעת שהם מעוגנים בבטחה על משטח 
. הוא מתאים לחיתוכים ישרים ועקומים, העבודה

מטל -כאשר משתמשים בלהבי מסור בי
דר לתוך אפשר לנסר בחיתוך חו, מתאימים

יש לפעול בהתאם להמלצות . משטח העבודה
. עבור להב הניסור
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מאפייני המכשיר 

מספור מאפייני המוצר מתייחס לאיור המכונה 
.  של המכונה בעמוד ההמחשה הגראפית

 
 *להב מסור .1

 מתכוונן משטח בסיס .2

 מחזיק להב מסור .3

 שרוול נעילה ללהב מסור .4

 תפס להב .5

 מתג בורר מהירות הלימה .6

 On/Offכיבוי /מתג הפעלה .7

 מתג שחרור נעילת סוללה .8

* סוללה .9

 
האביזרים המתוארים אינם חלק ממארז * 

. הכלי
 

 מידע טכני

 GSA 18 V-Liמסור חרב 
Professional 

 ..F4J O 601 3 מספר פריט 

 V =18דירוג מתח  

ערך הלימה ללא 
 n0עומס 

הילוך ראשון  -
הילוך שני  -

 
ד "סל
 ד"סל

 
0-2400 
0-2700 

 SDS   אביזרמחזיק 

  בקרת קצב פגיעה 

 28מ "מפגיעה 

, כושר חיתוך
מכסימום 

בעץ  -
 בפלדה -
קוטר צינור  -

 
 

מ "מ
מ "מ
מ "מ

 
 

250 
20 
130 

משקל לפי הליך 
EPTA 01/2003 

 3.4ג "ק

 
אנא שימו לב למספר הפריט על לוח הסיווג של 

מותגים פרטניים של מכונות . המכונה שלכם
. עשויים להשתנות

 

 

 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  =20.0ערך פליטת רעידות : חיתוך עץ
2

 ,
שנייה/'מ K  =2.5אי ודאות 

2
 .

מפלס פליטת הרעידות הניתן בדף מידע זה נמדד 
 EN 60745בהתאם לבדיקה התקנית הניתנת בתקן 

. וניתן להשתמש בו להשוואת כלי אחד למשנהו
. ניתן להשתמש בו להערכת חשיפה ראשונית

המוצהר מייצג את היישום  מפלס פליטת הרעידות
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
א בחשבון הערכת רמת חשיפה לרעידות חייבת להבי

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 : מפני השפעת רעידות כגון
י ארגון תווא, שמירת חום הידיים, והאביזרים

. עבודה

 

 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 
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הרכבה 
 

הטענת סוללה 
 ללות הרשומים השתמשו רק במטעני סו

רק מטעני סוללות אלה  .בעמוד האביזרים
מותאמים לסוללת ליתיום יונים של הכלי 

 .החשמלי שלכם

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

הסוללה במלואה במטען הסוללות לפני השימוש 
 .הראשון בכלי החשמלי שלכם

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

. הטעינה אינה פוגמת בסוללה
מוגנת מפני התרוקנות עמוקה  Li-ionסוללת 

(. ECP" )הגנת תא אלקטרונית"באמצעות 
המכונה תכובה על ידי , כאשר הסוללה ריקה

. הכלי המוכנס יחדל להסתובב: מעגל הגנה
 

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

 

 NTCהסוללה כוללת בקרת טמפרטורה 
 C°0שמאפשרת טעינה בטווח הטמפרטורות של 

. כך מושג אורך החיים של הסוללה. C°45 -ו
.  שימו לב להוראות ההשלכה

 
 הוצאת הסוללה

מצוידת בשני מוטות נעילה האמורים  9הסוללה 
למנוע את נפילתה החוצה בלחיצה מקרית על 

כל עוד הסוללה . 8מתג פתיחת נעילת הסוללה 
היא מוחזקת במקומה , מוכנסת לכלי החשמלי

. באמצעות קפיץ
 

לחצו על לחצן , 9כדי להסיר את הסוללה 
לה ומשכו את הסול, 8השחרור של הסוללה 

 .אל תפעילו כוח. החוצה ואחורנית

 
הכנסת להב המסור /החלפת

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

 לבשו כפפות מגן, בהרכבת להב המסור .
 .סכנת פציעה במגע עם להב המסור

 ודאו כי מחזיק להב , בהחלפת להב המסור
כמו שבבי עץ , המסור נקי משאריות חומרי

 .ומתכת

בחירת להב מסור 
השתמשו רק בלהבי מסור המתאימים לחומר 

. המיועד לעיבוד
סקירה של להבי מסור מומלצים ניתן למצוא 

השתמשו רק בלהבים . בהוראות הפעלה אלו
להב המסור צריך להיות ארוך מן . מתאימים

. הדרוש לחתך המיועד
. השתמשו בלהב מסור דק לחיתוכי פיתול צרים

 

 (Bראו איור )הכנסת להב המסור 
בחוזקה לתוך מחזיק להב  1לחצו את להב מסור 

בכך . עד לצליל התחברות ברור 3המסור 

ונועל  90-בזווית של כ 4מתרומם שרוול נעילה 
. את להב המסור
סובבו את שרוול , אינו נעול 1אם להב מסור 

בכיוון החץ עד לנעילה בעמדה  90-כ 4נעילה 
לחצו שוב  כעת. הפתוחה ושמיעת צליל נקישה

. 3לתוך מחזיק להב המסור  1את להב מסור 
 להב . ודאו אחיזה הדוקה של להב המסור

מסור רופף עלול ליפול החוצה ולגרום 
 .לפציעות

ניתן גם לסובב את להב מסור , לעבודות מסוימות

כשהשיניים פונות כלפי ) 180בזווית של  1
. ולהכניסו שוב( מעלה

 

( Bראו איור )הוצאת להב המסור 
 אחזו במכונה באופן , בהוצאת להב המסור

בטיחותי כך שאנשים ובעלי חיים לא יוכלו 
 .להיפצע מלהב המסור המוצא

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

 

 שבבים/סילוק אבק
 אבק חומרים כגון ציפויים מכילי עופרת ,

. מינראלים ומתכת עלול לפגוע בבריאות
ו נשימת אבק זה עלולות לגרום נגיעה א

 .או לעומדים מן הצד/לתגובות אלרגיות ו
, כגון אבק אלון או אשור, סוגי אבק מסוימים

במיוחד במגע עם תוספי , נחשבים למסרטנים
חומרים (. חומרי שימור עץ, כרום)טיפול בעץ 

המכילים אזבסט מותרים בעבודה רק על ידי 
 .מומחים

 .סביבת העבודהדאגו לספק אוורור נאות של  -

 .2Pמומלץ לחבוש מנשם סינון מסוג  -

צייתו לתקנות המתאימות בארצכם הנוגעות 
. לחומרים המעובדים
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הפעלה 
 

התחלת ההפעלה 
 

הכנסת הסוללה 
 יון מקוריות -השתמשו רק בסוללות ליתיום

של בוש עם המתח הרשום בלוחית השם 
השימוש בסוללות אחרות עלול . של המכשיר

 .ומהווה סכנת שריפהלגרום לפגיעות 
כוונו , כדי להגן על המכשיר מפני הפעלה מקרית

הכניסו את . לאמצע 6את בורר מהירות הניסור 
. מקדמת המכשיר לידית שלו 9הסוללה הטעונה 

עד , דחפו את הסוללה עד הסוף לתוך הידית
שלא ניתן לראות יותר את הפס האדום והסוללה 

. נעולה במקומה
 

הניסור שינוי הגדרת מהירות 
ניתן לשנות את מהירות הניסור של המכשיר 

לא , עם זאת. 6באמצעות מתג בורר המהירות 
 7ניתן לעשות זאת כאשר מתג ההפעלה והכיבוי 

. לחוץ
 

: אמצע – 6בורר מהירות הניסור 
  .נעילת הביטחון מופעלת
חסום  7מתג ההפעלה והכיבוי 

והמכשיר מאובטח כנגד הפעלה 
. מקרית

 
: שמאל – 6ת הניסור בורר מהירו

. מהירות ניסור נמוכה, הילוך .1
מהירות הניסור הנמוכה מתאימה 

, לדוגמה, לניסור חומרים קשים
או , פלסטיק קשה, ברזל, מתכת

לחיתוכים מדויקים בעץ ולחיתוכי 
.  צלילה

מהירות הניסור הנמוכה מאפשרת ניסור בפחות 
. רעידות

 
  :ימין – 6בורר מהירות הניסור 

 .רות ניסור גבוההמהי, הילוך .2
מהירות הניסור הגבוהה מתאימה 

. לניסור חומרים רכים
מהירות הניסור הגבוהה מאפשרת 

, תהליך הפעלה מהיר יותר
. לחיתוכים גסים בעץ, לדוגמה

הפעלה וכיבוי 
לחצו על מתג , את המכשיר להפעילכדי 

. והחזיקו אותו לחוץ 7ההפעלה והכיבוי 
מתג  את שחררו, כדי לכבות את המכשיר

. 7ההפעלה והכיבוי 
 

שליטה במהירות הניסור 
הגברת או הפחתת הלחץ על מתג ההפעלה 

מאפשרת בקרה ללא שלבים על  7והכיבוי 
. מהירות הניסור של המכשיר הפועל

מהירות הניסור הנדרשת תלויה בחומר ובתנאי 
העבודה וניתן לקבוע אותה באמצעות ניסוי 

. וטעייה
ת כאשר הלהב הפחתת מהירות הניסור מומלצ

וכן כאשר מנסרים , נתקע בחומר המנוסר
. פלסטיק ואלומיניום

הגנה כנגד פריקה עמוקה 
יון מוגנת כנגד פריקה עמוקה -סוללת הליתיום

כאשר (. ECP" )הגנת תא אלקטרוני"באמצעות 
המכשיר נכבה באמצעות מעגל , הסוללה ריקה

. המכשיר המחובר אינו מסתובב: הגנה
 

עצות יישום 
( ראו איור ג) הבסיסמשטח 

 ןנית 2 משטח הבסיס, בשל היכולת לזוז
. להתאמה לזווית השטח הנדרשת

טיפים 
 שימו לב , כאשר תנסרו חומרי בניין רכים

להנחיות החוקתיות ולהמלצות של ספקי 
 .החומרים

שאין ' חומרי הבניין וכו, הלוחות, בדקו את העץ
ברגים או , בהם חפצים זרים כדוגמת מסמרים

. והסירו אותם אם נדרש, דומיםחפצים 
הפעילו את המכשיר והעבירו אותו לכיוון משטח 

על גבי  2 משטח הבסיסהניחו את . העבודה
כשאתם , משטח העבודה ונסרו דרך החומר

לאחר השלמת . מפעילים לחץ אחיד במגע והזנה
. כבו את המכשיר, העבודה

הרחיבו . כבו מיד את המכשיר, אם המסור נתקע
וצר באמצעות כלי מתאים ומשכו את הסדק שנ

. את המסור
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( ראו איור ד)חיתוכי צלילה 
  הליך חיתוך הצלילה מתאים רק לטיפול

לוחות גבס או , בחומרים רכים כדוגמת עץ
אל תשתמשו בחיתוכי ! חומרים דומים

 !צלילה במתכות
 

השתמשו רק בלהבים קצרים לביצוע חיתוכי 
. צלילה

 

 2 משטח הבסיסהניחו את המכשיר כאשר קצה 
במכשירים . על משטח העבודה והפעילו אותו

כוונו למהירות ניסור , בעלי בקרת מהירות ניסור
לחצו על המכשיר בחוזקה כנגד משטח . מרבית

העבודה והניחו למסור לצלול לאיטו לתוך משטח 
. העבודה

 

על גבי  ונמצא במלוא 2 משטח הבסיסברגע ש
החיתוך  המשיכו לנסר לאורך קו, משטח העבודה

. הרצוי
 

 1ניתן גם להכניס את הלהב , בעבודות מסוימות
ולהעביר את המסור  °180 -כשהוא מסובב ב

. בצורה הפוכה
 

( ראו איור ה)חיתוכים שטוחים 
ניתן , מטאליות אלסטיות-באמצעות מסוריות בי

, לדוגמה)לנסר מהקיר עצמים המחוברים אליו 
(. 'רכיבי בניין כמו צינורות מים וכו

 

 מו לב שהמסור תמיד עובר מעבר לקוטר שי
קיימת סכנת . החומר שאותו ברצונכם לנסר

 .הנעה אחורית
 

הניחו את המסור ישירות כנגד הקיר והפעילו 
 משטח הבסיסלחץ חד צידי על המכשיר עד ש

הפעילו את המכשיר ונסרו דרך . פונה כלפי הקיר
כשאתם מפעילים לחץ חד צידי , משטח העבודה

. תמידי
 

נוזל סיכה / קירור  נוזל
/ נוזל קירור ב השתמשליש , בעת ניסור מתכת

נוזל סיכה לאורך קו החיתוך כדי שהחומר לא 
. יתחמם

 
  

המלצות לטיפול אופטימאלי בסוללה 
. הגנו על הסוללה מפני לחות ומים

אחסנו את הסוללה רק בטווח הטמפרטורות 
אל תשאירו את , לדוגמה. מעלות 45 -ל 0שבין 

. הרכב בקיץ הסוללה בתוך
מפעם לפעם נקו את פתחי האוורור בסוללה 

. נקייה ויבשה, באמצעות מברשת רכה
תקופת עבודה נמוכה בצורה משמעותית לאחר 

הטעינה מורה על כך שהסוללה משומשת ויש 
. להחליפה

 .שימו לב להנחיות הקשורות להשלכת הסוללה
 

 תחזוקה ושירות
 

 תחזוקה וניקיון
 

  שהיא על כלי העבודה לפני ביצוע כל עבודה
 .הסוללה מהכליהוציאו את , עצמו

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

מסיט מגן הלהב חייב תמיד לנוע בחופשיות 
שמרו תמיד , לפיכך. ולהיות מוסט באופן אוטומטי

הסירו . על האזור שסביב מסיט מגן הלהב נקי
על ידי נשיפתם החוצה בעזרת  אבק ושבבים

.  אוויר דחוס או מברשת ניקוי
ניתן להגן על להבי מסור שאינם מצופים מפני 

. חומצה-חלודה בעזרת ציפוי דק של שמן נטול
, לפני השימוש חובה להסיר את השמן בשנית

.  אחרת העץ יהיה מלוכלך
שאריות שרף ודבק על להב המסור מביאים 

קו את להב המסור מייד נ, לפיכך. לחתכים לקויים
.  לאחר השימוש

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

-תיקונים במכשיר על ידי מרכז שירות שלאחר
.  Boschמכירה לכלי עבודה של 

בבקשה , בכל ההתכתבויות והזמנות חלקי חילוף
ות הספר 10צרפו תמיד את מספר הפריט בן 

 . שניתן לכם על לוחית הסיווג של המכונה
 

שירות שלאחר מכירה וסיוע ללקוחות 
השירות שלאחר המכירה עונה לשאלותיך בנוגע 
. לתחזוקת המוצר ותיקונו וכן בנוגע לחלקי חילוף

תרשימי פירוק והרכבה וכן מידע לגב חלקי חילוף 
: ניתן למצוא גם באתר

www.bosch-pt.com    
 

http://www.bosch-pt.com/
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יועצי השירות שלנו יענו לשאלותיך בנוגע לקניה 
ליישום ולהתאמת מוצרים , הטובה ביותר

. ואביזרים
 

הובלה 
הסוללה נבדקה על פי מסמך 

ST/SG/AC.10/11Rev.3  שלUN , חלקIII , תת
היא בעלת הגנה יעילה נגד יתר לחץ . 38.3סעיף 

למניעת קריעה וסכנת פנימי וקצרים וכן התקנים 
. זרימת זרם הפוך

פנים הסוללה המקביל לליתיום הוא מתחת לערכי 
הסוללה אינה כפופה , לכן. הגבול הרלבנטיים

לתקנות מקומיות או בינלאומיות הנוגעות 
הן כרכיב אינדיוידואלי והן , לחומרים מסוכנים

תקנות , יחד עם זאת. כשהיא מוכנסת למכונה
ים עשויות להיות רלבנטיות הנוגעות לטובין מסוכנ

יתכן , במקרה כזה. בעת הובלת מספר סוללות
, לדוגמא)שיהיה צורך למלא אחר תנאים מסוימים 

(.  בנוגע לאריזה
( באנגלית)יש לעיין בדף המידע , למידע נוסף

: בכתובת האינטרנט הבאה
http://purchasing.bosch.com/en/start/Allg

emeines/Download/index.htm 
 

השלכה 
האביזרים והאריזה  , מלטשת/יש למיין את המסור

. לצורך מחזור ידידותי לסביבה
 
 :מדינות האיחוד האירופי בלבדל

אל תשליכו כלים חשמליים לאשפה     
  !הביתית   
 האירופי בהתאם לקו המנחה    
   2002/96/EC לפסולת ציוד חשמלי 

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

. להשליכם באופן מתאים לסביבה
   
 
  
 
 

 
 מארזי סוללות/סוללות

 
: סוללת ליתיום

 מארזי /אין להשליך סוללות                        
 סוללות ביחד עם אשפה                         

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

 
: בלבד ECלמדינות 

ריקות בהתאם  יש למחזר סוללות פגומות או
. EEC/91/157להנחיה 

ניתן להחזיר סוללות שאינן מתאימות עוד 
. לשימוש ישירות למעבדות השירות של היבואן

 
  .כפוף לשינוי ללא הודעה מראש

 

 
 
 
 
 

http://purchasing.bosch.com/en/start/Allgemeines/Download/index.htm
http://purchasing.bosch.com/en/start/Allgemeines/Download/index.htm
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 הוראות בטיחות כלליות לשימוש במטען
 

 מנעו חדירה של מים או לחות אל המטען .

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

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

 מנעו נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על ספק הכוח .

 חברו אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומנת על ספק הכוח .

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

 ודאו שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו עליו .
אם התקע אינו מתאים . לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים: אזהרה
חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות . מתאם מתאים לפי המלצת היצרןהשתמשו ב, לשקע

. המשתמש

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

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

 
: היבואן ומעבדת השירות

 

מ "בעלדיקו 
 

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

                                                  03-9630040. טל
                                                03-9630050. פקס
 ew@ledico.com: ל"דוא


