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 לקוחות נכבדים,

 

מתוצרת  זו המברגחברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם 
 . BOSCH חברת

 

ו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת אנא קרא
 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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 הערות בטיחות
 

 חשמליים  עבודה כלילת ות בטיחות כלליואזהר
 

 . ההנחיותאת כל וקראו את כל התראות הבטיחות  אזהרה 
 

 עלול לגרום להתחשמלות, שריפה ו/או פציעה חמורה. ולהנחיותאי ציות לאזהרות 
 שמרו את כל האזהרות וההוראות להתייחסות עתידית.

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

 

 בטיחות סביבת העבודה
 יבת עבודה נקייה ומוארת היטב.שמרו על סב 

 מקומות לא מסודרים עם תאורה גרועה מועדים לתאונות.
  אל תפעילו כלים חשמליים באטמוספרה נפיצה, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק

 צים העלולים להצית את האבק או האדים.יכלים חשמליים יוצרים ג דליקים.
 הסחות דעת עלולות לגרום  לי חשמלי.הרחיקו ילדים ועומדים מן הצד בעת הפעלת כ

 לאיבוד שליטה.
 

 בטיחות חשמלית
  תקעי כלים חשמליים חייבים להתאים לשקעים. לעולם אל תשנו את התקע באופן

תקעים שלא עברו  כלשהו. או תשתמשו בתקעי התאמה עם כלים חשמליים מוארקים.
 שינוי ושקעים תואמים יפחיתו את סיכון ההתחשמלות.

 ע גופני עם משטחים מוארקים כגון צינורות, מקרנים, תנורים ומקררים.הימנעו ממג 
 קיים סיכון מוגבר להתחשמלות אם גופכם מוארק.

 .מים החודרים לכלי חשמלי יגבירו  אל תחשפו כלים חשמליים לגשם או תנאי רטיבות
 התחשמלות.לסיכון האת 

 או ניתוק  אל תשתמשו בכבל לרעה. לעולם אל תשתמשו בכבל לנשיאת, משיכת
 הכלי החשמלי מן החשמל. הרחיקו את הכבל מחום, שמן, קצוות חדים וחלקים נעים.

 כבלים פגומים או מפותלים מגבירים את סיכון ההתחשמלות.
 .בהפעלת כלי חשמלי מחוץ לבית, השתמשו בכבל הארכה מתאים לשימוש חיצוני 

 שימוש בכבל מתאים מחוץ לבית מפחית את סיכון ההתחשמלות.
 הפעלת כלי חשמלי במקום לח הנה בלתי נמנעת, השתמשו באספקת חשמל עם  אם

מפחית את סיכון  מפסק פחתשימוש ב(. RCDמפסק פחת הגנת כלי זרם שיורי )
 ההתחשמלות.

 

 בטיחות אישית
  היו דרוכים, שימו לב לפעולותיכם והשתמשו בשכל ישר בהפעלת כלי חשמלי. אל

או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תשתמשו בכלי חשמלי אם אתם עייפים 
רגע של הסחת דעת בעת הפעלת כלי חשמלי עלול לגרום לפציעה אישית  תרופות.
 חמורה.

 .ציוד מגן כמו מסכת אבק,  השתמשו בציוד הגנה אישי. הרכיבו תמיד מגן עיניים
נעליים מונעות החלקה, קסדה או מגני אוזניים המשמש בתנאים מתאימים יפחית 

 ות.פציעות אישי
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  במצב כבויהימנעו מהתנעה מקרית. ודאו כי המתג "OFF"  לפני חיבור למקור
נשיאת כלים חשמליים עם האצבע  חשמל ו/או מארז סוללות, הרמת או נשיאת הכלי.

 על המתג או הפעלת כלים חשמליים בעלי מתג מועדת לתאונות.
 .פתח מ הסירו מפתחות התאמה או מפתחות ברגים לפני הפעלת הכלי החשמלי

 ברגים שנותר מחובר לחלק מסתובב של כלי חשמלי עלול לגרום לפציעה אישית.
  כך תהיה לכם  הכלי. שמרו על מדרך רגל ואיזון נאותים בכל עת. עםאל תתמתחו

 שליטה טובה יותר על הכלי החשמלי בנסיבות לא צפויות.
 .ביגוד  אל תלבשו ביגוד רופף או תענדו תכשיטים. הרחיקו שיער, התלבשו בהתאם

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

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

 

 שימוש וטיפול בכלי חשמלי
 הכלי  עילו כוח על הכלי החשמלי. השתמשו בכלי המתאים ליישום שלכם.אל תפ

 החשמלי המתאים יבצע את העבודה באופן טוב ובטוח יותר בקצב שנועד לו.
 .כל כלי חשמלי  אל תשתמשו בכלי חשמלי אם המתג אינו מפעיל ומכבה אותו היטב

 שאינו ניתן לשליטה בעזרת המתג הנו מסוכן וחייב תיקון.
 התקע ממקור החשמל ו/או את מארז הסוללות מן הכלי לפני ביצוע  נתקו את

אמצעי בטיחות מונעים אלה  התאמות, החלפת אביזרים או אחסון כלים חשמליים.
 מפחיתים סיכון התנעה מקרית של כלי חשמלי.

  אחסנו כלים חשמליים שאינם פועלים מחוץ להישג יד של ילדים ואל תניחו לאנשים
כלים  כלי החשמלי או את ההוראות להפעיל את הכלי החשמלי.שאינם מכירים את ה

 חשמליים הנם מסוכנים בידי משתמשים בלתי מיומנים.
  תחזקו כלים חשמליים. בדקו אי התאמות או פיתולים של חלקים נעים, שבירת

חלקים וכל מצב אחר העלול להשפיע על פעולת הכלי החשמלי. אם הכלי ניזוק, דאגו 
 תאונות רבות נגרמות על ידי כלים המתוחזקים באופן גרוע. מוש.לתיקונו לפני השי

 .כלי חיתוך מתוחזקים היטב עם קצוות חיתוך חדים  שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך
 מועדים פחות לפיתול וקלים יותר לשליטה.

  השתמשו בכלי החשמלי, באביזרים ובחלקי חיתוך וכו' בהתאם להוראות אלו, וקחו
שימוש בכלי חשמלי לפעולות שונות  י העבודה והמשימה לביצוע.בחשבון את תנא

 מאלו שנועד להן עלול לגרום למצב מסוכן.
 

 שירות
  דאגו לשירות הכלי החשמלי שלכם על ידי איש תיקונים מוסמך תוך שימוש בחלקי

 כך תובטח שמירת בטיחות הכלי. חילוף זהים.
 
 

 עבור מברגותהנחיות בטיחות 
  רק בשטחי המאחז המבודדים בעת ביצוע פעולה בה כלי אחזו בכלי החשמלי

מגע עם  עלול לבוא במגע עם חיווט נסתר או עם הכבל החשמלי. הקידוח או הברגה
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חוט "מחושמל" יחשמל גם את חלקי המתכת החשופים של הכלי החשמלי ויחשמל את 
 המפעיל.

 בעת הברגת  . מומנט פיתול חזק עלול להיגרם לפרק זמן קצרבחוזקה כליאחזו את ה
  ושחרור ברגים.

  .מושא עבודה מהודק באמצעות התקן אחיזה )מלחציים( או אבטחו את מושא העבודה
 לחלופין מוחזק בבטחה בחוזק רב יותר ביד.

 .האביזר המוכנס לכלי  המתינו תמיד עד אשר הכלי יעצר לחלוטין לפני שתניחו אותו
 . תקע ולגרום לאבדן שליטה על הכלי ולפציעהילה לעלו

 

 תיאור המוצר ומפרטים טכניים
אי ציות לאזהרות  קראו את כל אזהרות הבטיחות ואת כל ההוראות.
  יעה חמורה.צולהוראות עלול להוביל להתחשמלות, שריפה ו/או פ

  
בעת קריאת הוראות ההפעלה, קפלו את דף התרשימים הגרפיים של הכלי והשאירו את 

 המסמך פתוח. 
 

 שימוש מיועד
 .םושחרור ברגי להברגתד מיוע הכלי

 

 מאפייני המוצר
 בעמוד ההמחשה הגראפית. כלימספור מאפייני המוצר מתייחס לאיור של ה

 ביט הברגה* .1
 שרוול נעילה .2

 עומק-שרוול כוונון למעצור הברגת .3
 עומק-נעילת הברגת .4
 תפס חגורה .5
 כפתור נעילה למתג הפעלה/כיבוי .6
 מתג הפעלה/כיבוי .7
 מתג כיוון סיבוב .8
 ודדזה מבמשטח אחי .9

 מחזיק ביטים אוניברסאלי* .11
 

* האביזרים המשורטטים או המתוארים אינם נכללים במשלוח סטנדרטי. ניתן למצוא 
 סקירה מלאה של המוצרים בתוכנית האביזרים שלנו. 
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 מידע טכני
 

  מברגה
GSR 6-25 TE 
Professional 

GSR 6-45 TE 
Professional 

GSR 6-60 TE 
Professional 

 …D45 0… 3 601 D45 1… 3 601 D45 2 601 3  פריטמספר 

 107 107 107 וואט הספק כניסהדירוג 

 721 721 721 וואט הספק יציאה

 0-6000 0-4000 0-2000 סל"ד מהירות ללא עומס

 0-4000 0-7000 0-7100 סל"ד מהירות

רים וולט. עבור מתחים אח 270[ של Uהערכים שנמסרו הינן תקפים למתח נומינאלי ]
 ודגמים עבור מדינות ספציפיות, ערכים אלו עשויים להשתנות. 

שימו לב בבקשה למספר הפריט על פלטת הסיווג של הכלי שלכם. שמות המותג של הכלים 
 עשויים להשתנות.  םהאינדיבידואליי

 1/4שקע משושה  1/4שקע משושה  1/4שקע משושה   תפסנית

 6 6 6 מ"מ קוטר בורג מרבי

 משקל בהתאם
 EPTAלתהליך 

07/2007 

 7.4 7.4 7.0 ק"ג

     דירוג הגנה
וולט. עבור מתחים אחרים  270[ של Uהערכים שנמסרו הינן תקפים למתח נומינאלי ]

 ודגמים עבור מדינות ספציפיות, ערכים אלו עשויים להשתנות. 
ג של הכלים שימו לב בבקשה למספר הפריט על פלטת הסיווג של הכלי שלכם. שמות המות

 עשויים להשתנות. םהאינדיבידואליי
 

 מידע על רעש / רעידות

 
ערכים מדודים שנקבעו בהתאם לתקן 

60140 EN 
3 601… D45 0… D45 1.. D45 2.. 

של  Aמפלסי רעש אופייניים משוקללי 
 המוצר הם

dB(A) 87 17 87 

 dB(A) 72 70 72 רמת לחץ צליל
 K dB(A) 7 7 7 אי ודאות 

     במגני שמיעה! השתמשו

-ערכי רעידות כוללים )סכום וקטור תלת
 EN 60140כיווני( שנקבעו בהתאם לתקן 

    

 <ah = m/s2 <2.5 <2.5 7.7ערך פליטת רעידות 
 K = m/s2 7.0 7.0 7.0אי וודאות

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

60140 EN ניתן להשתמש בו להערכת  תן להשתמש בו להשוואת כלי אחד למשנהו.וני
 חשיפה ראשונית.
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מפלס פליטת הרעידות המוצהר מייצג את היישום העיקרי של הכלי. עם זאת, אם נעשה 
בכלי שימוש ליישומים שונים, עם אביזרים שונים או אם התחזוקה לקויה, פליטת הרעידות 

להעלות באופן ניכר את רמת החשיפה לאורך תקופת  עשויה להשתנות. עובדה זו עלולה
 עבודה כוללת.

הערכת רמת חשיפה לרעידות חייבת להביא בחשבון גם את הזמנים בהם הכלי כבוי או 
מופעל אך אינו מבצע עבודה בפועל. זמנים אלה עשויים להפחית באופן ניכר את הרמה 

 לאורך תקופת עבודה כוללת.
פים להגנת המפעיל מפני השפעת רעידות כגון: תחזוקת זהו את אמצעי הבטיחות הנוס

 הכלי והאביזרים, שמירת חום הידיים, ארגון תוואי עבודה.
 

 הצהרת תאימות

אנו מצהירים תחת אחריותנו בלעדית כי המוצר המתואר תחת "מידע טכני" תואם לתקנים 
 , EU/2011/65 בהתאם לתנאי הנחיות EN 60745או למסמכי התקינה הבאים: 

2006/95/EC ,2004/108/EC ,2006/42/EC  
 נמצא: (EC/2006/42) התיק הטכני

Robert Bosch GmbH, PT/ESC, 

D-70745 Leinfelden-Echterdingen 

 ד"ר אקרהרד שטרוטגן ד"ר אגברט שניידר

 מנהל מוצר  סגן נשיא בכיר

 אישור   הנדסה

     
Robert Bosch GmbH, Power Toold Division 

D-70745 Leinfelden-Echterdingen 

06.09.2011 
 

 הרכבה
  תקע הראשי.ה, נתקו את הכלילפני עבודה כלשהי על 

. אם יש 1לכיוון החזית. משכו החוצה את ביט המברג  4משכו את מעצור עומק ההברגה 
 יכול אף הוא להמשך החוצה ולהיות מוחלף.  11צורך, מחזיק הכלי האוניברסאלי 

 .4בו מחדש את מעצור עומק ההברגה לאחר החלפת הכלי, הרכי
 

 הפעלה
 

 התחלת ההפעלה
 

  שימו לב למתח החשמל הראשי! על המתח של מקור החשמל להיות זהה למתח
ניתן  ולטו 231 -. כלי עבודה חשמלי המסומן בהכליהמצוין בלוחית השם שעל 

 .ולטו 221 -לשימוש גם ב
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  היפוך כיוון הסיבוב 
. עם זאת, פעולה זו אינה כלימשמש כדי להפוך את כיוון סיבוב ה 8מתג היפוך כיוון הסיבוב 

 מופעל. 7אפשרית כאשר מתג ההפעלה / כיבוי 
 

 שמאלה עד המעצור. 8: לקידוח ולהברגת ברגים, דחפו את מתג כיוון הסיבוב סיבוב ימינה
ימינה עד  8: לשחרור או פתיחת ברגים, דחפו את מתג כיוון הסיבוב סיבוב שמאלה

 .המעצור
 

 הפעלה וכיבוי
 והחזיקו אותו לחוץ. 7, לחצו על מתג ההפעלה / כיבוי כליאת ה להפעילכדי 

 .6, לחצו על לחצן הנעילה 7 לחוץכדי לנעול את לחצן ההפעלה / כיבוי ה
או כאשר הוא נעול עם כפתור  7את מתג ההפעלה / כיבוי  שחררו, כליאת ה לכבותכדי 

 ואז שחררו אותו. 7ה / כיבוי מתג ההפעלעל  , לחצו קלות6 הנעילה
 

 התאמת מהירות
מהירות הכלי החשמלי המופעל ניתן להתאמות שונות, התאם למרחק הלחיצה של מתג 

 .On/Off 7ההפעלה / כיבוי 
מוביל למהירות סיבוב נמוכה. ככל שהלחץ גדל כך  On/Off 7ההפעלה / כיבוי לחץ קל על 

 מוגברת המהירות.
 

 (B)ראו איור  כוונון עומק כניסת הבורג
את עומק כניסת ראש הבורג לתוך משטח ניתן לקבוע מראש , 3באמצעות שרוול הכוונון 

מ"מ של  0.20דרגות נעילה לכל סיבוב מלא. כל מדרגה מתייחסת לשינוי של  8 -העבודה ב
 עומק הברגה. 

רוול ; סיבוב שיכניס את הבורג עמוק יותר לחומרעם כיוון השעון  3סיבוב שרוול הכוונון 
 נגד כיוון השעון יפחית את עומק כניסת הבורג.  3הכוונון 

 
 עצות לעבודה

 הכלי המסתובב יכול להחליק. לבורג רק כאשר הוא כבוי. כליקרבו את ה 
. הבורג יוחזק במקומו בעזרת המשיכה המגנטית 7ביט ההברגה הנחו את הבורג כלפי 

בורג לתוך חומר העבודה . נעצו בחזקה את קצה ה11של מחזיק הביט האוניברסלי 
 יופנה כלפי משטח העבודה.  4שאותו תרצו להבריג עד אשר מעצור עומק כניסת הבורג 

הפעילו את הכלי. הבורג יוברג לתוך החומר עד אשר יגיע לנקודת הקיבוע של עומק 
חדל להסתובב. בדקו את עומק ההברגה ת יתנתק והתפסניתהקידוח. מנוע המברגה 

 אם יש צורך.  פנימה וכוונו מחדש
לסיבוב שמאלה ומשכו את מעצור  8כדי לשחרר ברגים, קבעו את מתג כיוון הסיבוב 

 לכוון החזית מבלי לסובב את שרוול הכוונון.  4עומק כניסת הבורג 
אפשרית גם כאשר מתאימים את עומק  4עומק כניסת הבורג מעצור עבודה עם 

 ההברגה.
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 תפס חגורה
ן לתלות את הכלי על חגורת המכנסיים. המשתמש יוכל כך , נית0בעזרת תפס הרצועה 

לפנות שתי ידיים למשימות אחרות והכלי יישאר תמיד בהישג יד לשימוש מידי בעת 
 הצורך. 

 

 תחזוקה ושירות
 

 תחזוקה וניקיון
  נתקו )לדוגמא, תחזוקה, החלפת כלי וכד'( עצמו כליהעבודה על ה כללפני ,

 אותו מזרם החשמל. 

 שמרו תמיד על ניקיון חריצי האוורור.ונכונה חהלעבודה בטו , 

אם חלה תקלה בכלי למרות ההקפדה בתהליכי הייצור והבדיקה, יש לבצע את התיקון על 
 .Boschידי מרכז שירות לאחר מכירה של מכשירי חשמל של 

הספרות הנמצא  70בכל תכתובת והזמנת חלפים, אנא כללו תמיד את מספר הפריט בן 
 של הכלי.בלוח הסיווג 

 

 שירות לאחר מכירה וסיוע ללקוחות
צוות השירות לאחר מכירה שלנו יענה לכל שאלותיכם בנוגע לתחזוקה ולתיקון המוצרים 

שברשותכם או לחלפים. תצוגות מפורטות ומידע לגבי חלפים ניתן למצוא באתר 
www.ledico.com . 

חות שלנו יענו לשאלותיכם בנוגע למקום הרכישה הטוב ביותר, לשימוש יועצי שירות הלקו
 ולהתאמות של מוצרי ואבזרי בוש.

 

 :השלכה

 הביתית! אל תשליכו כלים חשמליים לאשפה

לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני  EC/2002/76בהתאם לקו המנחה האירופי 
 להיאסף ויישומו בזכות הארצית, כלים חשמליים שאינם שמישים חייבים

 בנפרד ויש להשליכם באופן מתאים לסביבה.

 
 

 

 

 
 

 היבואן ומעבדות השירות:
 

 בע"מלדיקו 
 

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

                                                  31-0613373טל. 
                                                31-0613353פקס. 

  

 סניף חיפה:

 חיפה  227כתובת שד' ההסתדרות 
 37-9667340טלפון: 

 

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

