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 לקוחות נכבדים,

 

 כלי עבודה חשמלי זה ע"מ מודה לכם על שרכשתם חברת לדיקו ב
 . 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 

 חוברת. ה

 

 לדיקו בע"מ                                                                    
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 בטיחות הוראות
יש לקרוא ולציית לכל ההוראות על 
מנת לעבוד באופן בטיחותי עם כלי 

משולבות בכלי המדידה. הגנות ה
המדידה עלולות להיפגע אם לא ייעשה בכלי 

המדידה שימוש בהתאם להוראות המסופקות. 
לעולם אל תהפכו את סימוני האזהרה על כלי 

המדידה לבלתי ניתנים לזיהוי. אחסנו הוראות 
אלו במקום בטוח וכללו אותן עם כלי המדידה 

 בעת העברתו לצד שלישי.
  או כוונון  שימוש בציוד הפעלה -זהירות

אחר או שימוש בשיטות עיבוד שונות מאלו 
המוזכרות כאן עלול להוביל לחשיפה 

 מסוכנת לקרינה.
  כלי המדידה מסופק עם תווית אזהרה

בייצוג כלי המדידה  5)מסומנת כמספר 
 בעמוד הגראפי(.

 

 
 

  אם הכיתוב בתווית האזהרה אינו בשפה
המדוברת בארצכם, הדביקו מעליה את 

ורפת בשפתכם לפני הפעלה המדבקה המצ
 בפעם הראשונה.

אל תכוונו את קרן הלייזר לכיוון 
 הובתאנשים או בעלי חיים ואל 

בקרן הלייזר, אפילו לא ממרחק. 
 אפשר לעוור כך, לגרום לתאונה או  

 להזיק לעיניים.                 
  במידה וקרן הלייזר פוגעת בעין, יש לעצום

 .עיניים ולהסיט מבט
 ו שום שינויים בקרן הלייזר.אל תבצע 
  אל תשתמשו במשקפי ראיית הלייזר

משקפי ראיית הלייזר  כמשקפי בטיחות.
משמשים לשיפור יכולת הראיה של קרן 
הלייזר, אך הם אינם מגנים מפני קרינת 

 הלייזר.
  אל תשתמשו במשקפי ראיית הלייזר

משקפי ראיית הלייזר אינם כמשקפי שמש. 
 UVני קרינת מאפשרים הגנה מושלמת מפ

  ומפחיתים את יכולת תפיסת הצבעים.

  ותוך  מעבדהבתקנו את כלי המדידה רק
כך תבטיחו את שימוש בחלפים מקוריים. 

 בטיחות השימוש בכלי המדידה.
 פלסאל תאפשרו לילדים להפעיל את 

הם עלולים לעוור את הלייזר ללא השגחה. 
 עצמם או אנשים אחרים שלא בכוונה.

 ילו את כלי המדידה בסביבות אל תפע
נפיצות, לדוגמה בנוכחות של נוזלים, גזים 

ייתכנו ניצוצות בכלי המדידה או אבק דליק. 
והם עשויים להבעיר את האבק או את 

 האדים.
הרחיקו את כלי המדידה ואת 

 25פלטת המטרה של הלייזר 
כלי  תוךב. המגנטים מקוצבי לב

 24ה המגנטית פלטההמדידה ו
העלול לשבש את תפקודם  ה מגנטייוצרים שד

 של קוצבי לב.
  קולט הקרןהרחיקו את כלי המדידה ואת 

מגנטי מהתקני מדיה מגנטית וציוד  25
. השפעת המגנטים של כלי המדידה רגיש

ולוחית מטרת הלייזר עלולה להוביל 
 איבוד נתונים.לשיבושים ו

 

 תיאור ומפרט המוצר
 

 שימוש מיועד
ת ובדיקת קווים אופקיים כלי המדידה נועד לקביע

 ואנכיים.
כלי המדידה מתאים בלעדית להפעלה באתרי 

 עבודה סגורים.
 

 מאפייני המוצר
מספור מאפייני המוצר המוצגים מתייחס לאיור 

 כלי המדידה בעמוד הגראפי.
 הלייזר לקרןיציאה פתח  1
 ילוס עצמיפעבודה ללא  2
 סימן אזהרה שהפלס לא מאוזן 3
 מצב הפעלה 4
 הפעלה מצב מתג 5
 ילוס עצמיפמתג לכיבוי  6
 סגר מכסה סוללות 7
 מכסה סוללות 8
  תווית אזהרת לייזר 9

 מספר סידורי 10
 ON/OFFמתג  11
 1/4חצובה " יבורח 12
 שבתתוהשל  1/4בורג " 13
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 ושבתתסגר  14
 תושבתהכפתור מסתובב של  15
 תושבת 16
 תושבתהלוח בסיס של  17
 תושבתהחורי ברגים של  18
 תושבתהי ייצוב רגל 19
 מגנטים 20
 משקפי צפייה בלייזר* 21
 מגנטים של לוח המטרה ללייזר 22
 חצובה* 23
 לוח מטרה ללייזר* 24
 תיק נשיאה* 25

*האביזרים המאוירים או מתוארים אינם 
 כלולים כאספקה סטנדרטית.

 

 נתונים טכניים
 

 GLL 2-20 לייזר קו רוחב
 K63 J00 601 3 מספר פריט

טווח עבודה )רדיוס(, 
 (1הערכה 

 מ' 20

 מ"מ / מ'±  0.4 דיוק איזון

, ילוס עצמיפטווח 
 אופייני

4°  ± 

 שניות 4 , אופייניילוספמשך 

 C° 40+...5+ טמפרטורת הפעלה

 C° 70+...20– טמפרטורת אחסון

לחות אוויר יחסית, 
 מקסימום

90% 

 2 סיווג לייזר

 635nm, <1mW סוג לייזר

6C 1 

התקנת חצובה 
 )אופקית(

"1/4 

 סוללות
 וללות נטענותס

4 X 1.5  6וולטLR 
(AA) 
4 X 1.2  6וולטHR 
(AA) 

 שעות 12 משך הפעלה, משוער

 EPTAמשקל לפי נוהל 
01:2014 

 ק"ג 0.5

 מידות 
 גובה( Xרוחב  X)אורך 

125 X 85 X 70 מ"מ 
 

טווח ההפעלה עלול להיות מופחת בתנאי  (1
סביבה בלתי נוחים )למשל קרינת שמש 

 ישירה(.
יתן לזיהוי בבירור באמצעות מספר כלי המדידה נ

 בלוחית הסיווג. 10סידורי 

 הרכבה
 הכנסת / החלפת הסוללות

מנגן או  –מומלץ להשתמש בסוללות אלקלי 
 סוללות נטענות להפעלת כלי המדידה.

 7, לחצו על סגר 8לפתיחת מכסה הסוללות 
וקפלו את מכסה הסוללות כלפי מעלה. הכניסו 

עת ההכנסה, הקפידו סוללות / סוללות נטענות. ב
על קיטוב נכון בהתאם לסימון בתוך תא 

 הסוללות.
החליפו תמיד את כל הסוללות / הסוללות 

הנטענות בו זמנית. אל תשתמשו במותגים או 
 סוגים שונים של סוללות / סוללות נטענות ביחד. 

  הוציאו את הסוללות / הסוללות הנטענות
מכלי המדידה כאשר לא נעשה בו שימוש 

בעת אחסון לאורך ך תקופה ממושכת. לאור
זמן, הסוללות / הסוללות הנטענות עלולות 

 להחליד ולהתרוקן מאליהן.
 

 פעלהה
 הפעלה ראשונית

  הגנו על כלי המדידה מפני לחות ואור
 .שמש ישיר

  אל תחשפו את כלי המדידה לטמפרטורות
. למשל, אל קיצוניות או לשינויי טמפרטורה

מן. במקרה של תשאירו אותו ברכב לאורך ז
שינויי טמפרטורה קיצוניים, הניחו לכלי 

המדידה להתרגל לטמפרטורת הסביבה לפני 
במקרה של טמפרטורות קיצוניות הפעלתו. 

או שינויים בטמפרטורה, דיוק כלי המדידה 
 עלול להיפגע.

  מנעו חבטה קשה או נפילה של כלי
נזק לכלי המדידה עלול לפגום . המדידה

טה קשה או הלם, השוו בדיוק שלו. לאחר חב
את קווי הלייזר עם קו התייחסות אופקי או 

 אנכי ידוע.
 בעת כבו את כלי המדידה בעת העברה .

הכיבוי, יחידת האיזון, אשר עלולה להיפגע 
 במקרה של תנועה נמרצת, נעולה.

 

 הפעלה וכיבוי
כלי המדידה, הסיטו את מתג הפעלת ל

ON/OFF 11 מצבל "ON מיד לאחר ."
לייזר  רניק, כלי המדידה ישלח שתי ההפעלה

 .1דרך פתח היציאה 
  הלייזר כלפי אנשים או  רןקאל תכוונו את

הלייזר  רןקבעלי חיים ואל תביטו לתוך 
 בעצמכם, גם לא ממרחק רב.
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כלי המדידה, הסיטו שוב את מתג  כיבויל
ON/OFF 11 מצבל "OFF ." 

 בעת כבו את כלי המדידה בעת העברה .
י, יחידת האיזון, אשר עלולה להיפגע הכיבו

 במקרה של תנועה נמרצת, נעולה.
  אל תשאירו כלי מדידה דלוק ללא השגחה

. וכבו את כלי המדידה לאחר השימוש
 הלייזר. קרןמאנשים אחרים עלולים להתעוור 

לחיסכון באנרגיה, הפעילו את כלי המדידה רק 
 כאשר אתם משתמשים בו.

 
 מצבי הפעלה
ה, כלי המדידה נמצא במצב לאחר ההפעל

 הפעלה של קו רוחב עם איזון עצמי.
לשינוי מצב ההפעלה, לחצו על מתג "מצב, 

Mode 5  עד שיצוין מצב ההפעלה הרצוי
 .4בהתוויה מוארת תואמת של מצב הפעלה 

 מצבי ההפעלה שלהלן זמינים:
 

 מצב הפעלה התוויה

 

 A ,B)ראו איורים  הפעלת קו רוחב
דה מפיק מישור (: כלי המדיE -ו

 -לייזר אופקי )קו לייזר מסתובב ב
 ( וקו לייזר אנכי.360°

 

(: כלי C)ראו איור  הפעלה אופקית
 המדידה מפיק מישור לייזר אופקי.

 

(: כלי D)ראו איור  הפעלה אנכית
 המדידה מפיק קו לייזר אנכי.

כל שלושת מצבי ההפעלה ניתנים לבחירה עם או 
 .מיפילוס עצללא 

 
 פילוס עצמי
 (G - F)ראו איורים  פילוס עצמיעבודה עם 

, אסור שהמחוון פילוס עצמיבעת עבודה עם 
יהיה דלוק. אם יש  2 פילוס עצמילעבודה ללא 

בלחיצה  הפילוס העצמיצורך, הפעילו שוב את 
 יכבה. 2כדי שמחוון  Lock 6על מתג "נעילה" 

קית מקמו את כלי המדידה על תמיכה אופ
 .23או לחצובה  16ויציבה, חברו אותו למחזיק 

לאחר ההפעלה, פעולת האיזון מפצה אוטומטית 
±.  4°של  הפילוס העצמיעל חריגות בתוך טווח 
הלייזר מפסיקות  רניקשהאיזון מסתיים ברגע 

 לנוע.
, הפילוס העצמיאם לא ניתן להשתמש בפעולת 

 דידההמלמשל כיוון שהמשטח עליו עומד כלי 

מן המישור האופקי, מחוון  4°חורג מעבר לטווח 
יידלק באור אדום והלייזר יכבה  3התראת האיזון 

אוטומטית. במקרה כזה, הביאו את כלי המדידה 
הפילוס לעמדה אופקית והמתינו להפעלת 

. ברגע שכלי המדידה נמצא בטווח איזון העצמי
יכבה  3מחוון התראת האיזון ±,  4°עצמי של 

 יזר יידלק.והלי
 4°כאשר כלי המדידה אינו בטווח איזון עצמי של 

, כיוון שלא ניתן פילוס עצמילא ניתן לעבוד עם ±, 
להבטיח כי קווי הלייזר עוברים בזווית ישרה זה 

 לזה.
במקרה של רעידות קרקע או שינויי מיקום 
במהלך ההפעלה, כלי המדידה יתאזן שוב 

את עמדת קו אוטומטית. למניעת שגיאות, בדקו 
הלייזר האופקי והאנכי ביחס לנקודות התייחסות 

 לאחר איזון מחדש.
 

 (E)ראו איור  פילוס עצמיעבודה ללא 
מתג "נעילה"  , לחצו עלפילוס עצמילעבודה ללא 

Lock 6 . 2כבוי, מחוון  הפילוס העצמיכאשר 
 יידלק באור אדום.

כבוי, תוכלו להחזיק  הפילוס העצמיכאשר 
בחופשיות את כלי המדידה ביד או להניח אותו 
על משטח משופע. בהפעלה של קו רוחב, שני 

קווי הלייזר לא יופעלו עוד בהכרח בזווית ישרה 
 זה לזה.

 

 עצות לעבודה
  השתמשו תמיד במרכז קו הלייזר לצורך

 . רוחב קו הלייזר משתנה עם המרחק.סימון
 עבודה עם חצובה

עם גובה מתכוונן  מעניקה משטח יציב 23חצובה 
לצורך מדידה. התקינו את כלי המדידה דרך 

של  1/4על הברגת זכר " 12התקנת החצובה 
או על חצובה מסחרית רגילה  23החצובה 

 והבריגו את בורג הנעילה היטב לחצובה.
התאימו את החצובה בערך לפני הפעלת כלי 

 המדידה.
 

 חיזוק בעזרת המחזיק הכללי )אביזר( 
 (O - H)ראו איורים )

  מקוצבי לב. 16הרחיקו את המחזיק 
יוצרים שדה מגנטי העלול  20המגנטים 

 לפגום בפעולת קוצבי לב.
  מתקשורת נתונים  16הרחיקו את המחזיק

 השפעת  מגנטית וציוד מגנטי רגיש.
 



11 

עלולה להוביל לאובדן נתונים  20המגנטים 
 בלתי הפיך.

, תוכלו להדק את כלי 16בעזרת המחזיק הכללי 
דידה, למשל למשטחים אנכיים, לצינורות או המ

לחומרים שניתן למגנט. המחזיק הכללי מתאים 
גם לשימוש כחצובת קרקע ומקל על התאמת 

 הגובה של כלי המדידה.
, הבריגו את 16להידוק כלי המדידה אל המחזיק 

של המחזיק לתוך התקנת  13בורג הנעילה 
בכלי המדידה והדקו. לסיבוב  2 1/4החצובה "

י המדידה על המחזיק, רופפו מעט את בורג כל
13. 

לפני  16התאימו בערך את המחזיק הכללי 
 הפעלת כלי המדידה.

להתקנת כלי  16ניתן להשתמש במחזיק הכללי 
 המדידה כדלקמן:

לחלקי  16ניתן להדק את המחזיק הכללי  -
 .20פלדה בעזרת המגנטים 

לדיקט או  16ניתן להדק את המחזיק הכללי  -
רגים. על מנת לעשות זאת, עץ בעזרת ב

מ"מ לפחות  50הכניסו ברגים באורך של 
של המחזיק )ראו איור  18לתוך חורי הברגים 

L.) 
כחצובת שולחן  16השתמשו במחזיק הכללי  -

על ידי הנחת המחזיק על הרצפה וקיפול 
של המחזיק )ראו  19החוצה של רגלי הייצוב 

 (.Mאיור 
שת לר 16ניתן גם להדק את המחזיק הכללי  -

 14תקרה או למסילות קיר בעזרת הסגר 
 (.O)ראו איור 

כוונון עדין ניתן לבצע באמצעות הזזת כלי 
המדידה מעלה ומטה בעזרת הכפתור המסתובב 

15. 
 

 משקפי צפייה בלייזר )אביזר(
משקפי הצפייה בלייזר מסננים את אור הסביבה. 

תכונה זו מסייעת לאור האדום של הלייזר 
 יותר מול העיניים.  להופיע באופן בהיר

  אל תשתמשו במשקפי צפייה בלייזר
משקפי הצפייה בלייזר  כמשקפי בטיחות.

משמשים לשיפור נראות אלומת הלייזר, אך 
 אינם מגנים מפני קרינת לייזר.

  אל תשתמשו במשקפי צפייה בלייזר
 כמשקפי שמש או בתנועה בכבישים.

משקפי הצפייה בלייזר אינם מעניקים הגנת 
ולטרה סגול מוחלטת ומפחיתים את קרינת א

 תחושת תפיסת הצבעים.

 שירות ותחזוקה
 

 תחזוקה וניקוי
 

בנרתיק אחסנו והובילו את כלי המדידה רק 
 . )פאוץ'( המגן המסופק

 שמרו את כלי המדידה נקי בכל עת.
 יםבמים או בנוזל מכשיר המדידהאל תטבלו את 

 .יםאחר
 באמצעות מטלית לחה ורכה. אל לכלוךנגבו 

 תשתמשו בחומרי ניקוי או חומרים מסיסים.
נקו בתכיפות את משטח המכשיר בדגש על פתח 

היציאה של קרן הלייזר ושימו לב לשיירי מוך 
 וסיבים. 

אינו פועל כשורה למרות  אם כלי המדידה
הקפדנית בתהליכי הייצור תשומת הלב 

שירות למוקד והבדיקה, שלחו אותו ארוז בנרתיק 
 הלקוחות של בוש. 

 

 שירות לקוחות לאחר מכירה
צוות שירות הלקוחות שלנו יענה לשאלותיכם 

תחזוקה ולתיקונים למוצר וכן שימוש, לבנוגע ל
בנוגע לחלפים. תצוגות מפורטות ומידע לגבי 

 חלפים ניתן למצוא גם באתר:
www.ledico.com. 

יכם בנוגע יועצי השירות שלנו יענו לשאלות
לקנייה הטובה ביותר, לשימוש ולהתאמת 

 03-9630040  טל' מוצרים ואביזרים.
בכל יצירת קשר והזמנת חלקי חילוף, אנא צרפו 

הספרות המצוין  10תמיד את מספר החלק בן 
 .סורק הקירותעל לוחית הדגם שעל 

 

 השלכה
כלי העבודה, האביזרים וחומרי האריזה ימוינו 

 דותי לסביבה.וימוחזרו באופן ידי
אין להפטר מכלי העבודה ומהסוללות / מטען 

הסוללות באמצעות מערכת פינוי האשפה 
 הביתית. 

  

 רק במדינות האיחוד האירופאי:
בכפוף לקו ההנחיה האירופאי 

2012/19/EU כלי עבודה שלא ניתן ,
להשתמש בהם יותר ובהתאם 

להוראות הצו האירופאי 
2002/66/EC רזי סוללה בנוגע לסוללות ולמא

פגומים או שאינם שמישים עוד חייבים להיאסף 
 בנפרד ולהיות מושלכים באופן נכון סביבתית.

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: 


