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 לקוחות נכבדים,

 

 זה לייזר פלסלדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם חברת 
 . 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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 הערות בטיחות
 

העבודה הבטוחה עם מכשיר מדידה זה אפשרית רק לאחר קריאת הוראות 
וההפעלה הכלולות כאן היטב, ועבודה לפיהם. לעולם אל תהפכו את הבטיחות 

 תוויות האזהרה שעל מכשיר המדידה לבלתי קריאות. שמרו הוראות אלה.
  השימוש כמכשיר הפעלה או כיוון או השימוש בשיטות מדידה אחרות  -שימו לב

 מאלה הרשומות כאן, עלול להוביל לחשיפה מסוכנת לקרינה.
 באיור מכשיר המדידה  22מודבקת תווית אזהרה )המסומנת במספר  על מכשיר המדידה

 בעמוד האיורים(.

 
  אם הטקסט על תווית האזהרה לא בשפה שלכם, הדביקו את המדבקה המסופקת בשפה

 שלכם עליה לפני ההפעלה בפעם הראשונה.
 מכשיר יזר. אל תכוונו את אלומת הלייזר לכיוון אנשים או בעלי חיים ואל תבהו באלומת הלי

. הקרינה עלולה לגרום IEC 60825-1בהתאם לתקן  2המדידה הזה מפיק קרינת לייזר בדירוג 
 לעיוורון.

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

 משקפי ראיית הלייזר אינם פי ראיית הלייזר כמשקפי שמש או בתנועה. אל תשתמשו במשק
 ומפחיתים את יכולת תפיסת הצבעים. UVמאפשרים הגנה מושלמת מפני קרינת 

  .כך תבטיחו תקנו את מכשיר המדידה רק אצל טכנאי מוסמך ותוך שימוש בחלפים מקוריים
 את בטיחות השימוש במכשיר המדידה.

 הם יכולים לעוור את עצמם או אחרים ק עם מכשיר המדידה ללא פיקוח. אל תניחו לילדים לשח
 בלי כוונה.

  אל תפעילו את מכשיר המדידה בסביבות נפיצות, לדוגמה בנוכחות נוזלים, גזים או אבק
ייתכנו ניצוצות במכשיר המדידה, והם עשויים להדליק את האבק או את דליק. 

 האדים.
יוצרים שדה שיכול לפגום  41המגנטים בי לב. הרחיקו את מכשיר המדידה מקוצ

 בתפקוד קוצב הלב.
  הרחיקו את מכשיר המדידה מאמצעי נתונים מגנטיים וציוד הרגיש

 יכולה להוביל לאובדן נתונים בלתי הפיכה. 41ההשפעה של המגנטים למגנטיות. 

 
 תיאור המוצר ומפרטים טכניים

ים פריסת חלקי המוצר והשאירו אותו פתוח פתחו בבקשה את קיפול הדף בחוברת המציג את תרש
 תוך כדי שאתם קוראים את הוראות השימוש במוצר.

 
 שימוש מיועד

 מכשיר המדידה מיועד למדידה מדויקת והעברת שיפועים.
 מכשיר המדידה מתאים למדידה בתוך מבנים.
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 תכונות המוצר

מספור תכונות המוצר מתייחס לאיורים של 
 רים.מכשיר המדידה בעמוד האיו

 לחצן אות קולי .1
 לחצן הפעלה/כיבוי למדידת שיפוע/תצוגה .2
 לשינוי נקודת האפס "Alt 0°לחצן " .3
 לכיול/הגדלת ערך התצוגה" CAL"לחצן  .4
לשינוי יחידת  "mm/m/%/°"לחצן  .5

 המדידה/הפחתת ערך התצוגה
 )החזק/העתק(" Hold/Copy"לחצן  .6
 כיסוי תא הסוללות, מכשיר המדידה .7
 לחצן לחילוץ רגל הפילוס .8
 כיוונון בורג רגל הפילוס .9

 מתג להחזרת רגל הפילוס .11
 תצוגה .11
 פלס אופקי .12
 פלס אנכי .13
 מגנטים .14
 פתח לחיבור רצועה .15
 כן .16
 רגל פילוס .17

 ¼"חצובה  .18
  לחצן הפעלה/כיבוי לייזר .19
 כיסוי תא הסוללות, לייזר .21
 פתח יציאה לקרן לייזר .21
 תווית אזהרה מפני קרן הלייזר .22
 מספר סידורי .23
 מנשא מגן .24
 רצועת חיזוק .25
 חצובה* .26
האביזרים המתוארים אינם נכללים באריזה * 

 סטנדרטית.

 

 רכיבי תצוגה

a.  יישורלעזר 
b. קריאה 
c. ממחוון אות קולי 
d.  חלשה סוללהמחוון 
e. נהומחוון לנקודת אפס ש 
f. יחידת המידה 

 

 מידע טכני

 GIM 60 L פלס דיגיטלי

 K76 300 601 3 מספר פריט

 (x 90° 4) 360°–0 טווח מדידה

 דיוק במדידה
0°/90° 
1°–89° 

 
±0.05° 
±0.2° 

טווח עבודה של לייזר
1)

 מ' 31 

 מ"מ/מ' ±0.5 דיוק פילוס של הלייזר

 מ"מ 24 קצה תחתון של מכשיר המדידה -מרווח יציאת הלייזר 

 2 דירוג לייזר

 mW 1>מ"מ,  635 סוג לייזר

 ( משוערC°25-קוטר קרן לייזר )ב
 מ' 5במרחק  -
 מ' 11במרחק  -

 
 מ"מ 3.5

 מ"מ 6

 C...+50 °C° 10 עלהטמפרטורת הפ

 C...+70 °C° 20 טמפרטורת אחסון

 91% לחות יחסית באוויר, מקסימום

 ¼" חצובה

 סוללות
 מכשיר מדידה -
 הפעלת לייזר -

 
1 x 9 V 6LR61 

2 x 1.5 V LR03 (AAA) 

  זמן חיי הפעלה, משוער
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 מכשיר מדידה -
 הפעלת לייזר -

 שעות 311
 שעות 21

 ק"ג EPTA 01/2003 1.9משקל לפי 

 מ"מ 600x27x59 גובה(XרוחבXממדים )אורך

  בתנאים סביבתיים לא רצויים )למשל קרינת שמש ישירה(.טווח העבודה יכול להיות מופחת 
 .על פלטת הסיווג 22בבירור עם המספר הסידורי ניתן לזיהוי כלי המדידה 

 

 הרכבה

 הכנסה/החלפת הסוללה

מופעלים על  התצוגהו יר מדידת השיפועמכשהמדידה יש שני מעגלים חשמליים נפרדים:  למכשיר
 יזר.יידי סוללה שונה מהל

 המדידה. מכשירנים מומלצות ל'מנג-סוללות אלקלי
 בעת בו לתקופות ממושכות יםמשתמש כםהמדידה כאשר אינ ממכשיראת הסוללות  ירוהס .

 .ןאחסון לתקופות ממושכות, הסוללות יכולות לאכל ולפרוק את עצמ
 

 השיפוע מדידתמכשיר ל/החלפת הסוללה הכנסה

לב שלא כבלי  מוהסוללה ממכשיר המדידה. שימחזיק עם  7 הסוללהבזהירות את מכסה הוציאו 
יכול  7ה סוללה. נזק למשטחים התומכים של תא ויינזקסולל החיבור של הסוללה ולא מכסה ה

 להוביל למדידות פגומות.
עם את מכסה הסוללה  יסונה. הכנקוטביות הנכובהתבוננות  הסוללה תוךאת הסוללה למגש  ורחב

 .לא ייתפסוהמדידה באופן כזה שכבלי החיבור  מכשירל הסוללהמגש 
ה תצוגהבפעם הראשונה לאחר החלפת הסוללה, כל רכיבי  בעת הפעלת מכשיר מדידת השיפוע

 .יאירו במשך שנייה אחת ואות קולי יישמע
 ות לאחר החלפת הסוללה.ידה( נמחקת מיחיד, הגדרת מצב מדידה) ותרושמהההגדרות  כל

 סוללה.יש להחליף את ה, מאיר dמחוון סוללה חלשה  כאשר
 

 יזרי/החלפת הסוללות ללהכנסה
 

 
 

לב לקוטביות הנכונה  מוהכנסה, שיהאת הסוללות. בעת והכניסו  22את מכסה הסוללה  וקפל
 בחלקו הפנימי של מכסה הסוללה. מוצגבהתאם ל

 .להחליף את הסוללות יש, לא מאיר יותריזר יהל כאשר
  

 על התצוגה לא מתייחס לסוללות הלייזר. dמחוון סוללה נמוכה הערה: 
  .הפעלת הלייזר בטעות יכול לעוור אנשים הקפידו לכבות את הלייזר לפני החלפת הסוללות

 אחרים.
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תמיד החליפו את כל הסוללות המיועדות להפעלת הלייזר בו זמנית. השתמשו בסוללות מאותו מותג 
 בד עם קיבולת סוללה זהה.בל
 

 הפעלה

 הפעלה ראשונית

 .הגנו על מכשיר המדידה מפני לחות ומפני אור שמש ישיר 
 .לדוגמה, אל  הגנו על מכשיר המדידה מפני טמפרטורות קיצוניות או שינויים בטמפרטורה

תשאירו את המכשיר ברכב לפרק זמן ארוך. במקרה של שינויים גדולים בטמפרטורה, הניחו 
יר המדידה להסתגל לטמפרטורה בסביבה לפני שתכניסו אותו לפעולה. במקרה של למכש

 טמפרטורות קיצוניות או שינויים בטמפרטורה, ייתכן שהדיוק של מכשיר המדידה ייפגם.
  .לאחר השפעות חיצוניות חמורות למכשיר מנעו לחץ כבד או נפילה של מכשיר המדידה

( בכל 18"בדיקת דיוק וכיול למכשיר המדידה", עמוד המדידה, מומלץ לבצע בדיקת דיוק )קראו 
 פעם לפני תחילת העבודה.

  .חלקיקי פסולת או  שמרו על משטח התמיכה של מכשיר המדידה נקי והגנו עליו מלחץ כבד
 פגמים יכולים להוביל למדידות פגומות.

 

 המדידה מכשיר הגדרה/חיבור

 לא, אםנגדככול להיות ממוקם על משטחים או המדידה לא י מכשיר, שיפועיםכדי למדוד או להעביר 
 בדרכים שונות. מהודקיכול גם להיות מוגדר או 

 

 (שטוחות)למשל על רצפות לא הגדרה עם מכניקת הפילוס 

 (:bאיור  ו)רא
. 47 כדי לחלץ את רגל הפילוס 8לחצן על  צוכדי לחלץ אותו. לח 16כן הלחיצה קצרה על  צולח -

ני השטח כדי תפעל על פזר יכך שקרן הלי 9כוונון הס על ידי סיבוב בורג את גובה רגל הפילו ימוהתא
 .bמדידה הוצג כערך מדוד את השיפוע שצריך להימדד או שהשיפוע הרצוי יל
 

 
 
. בשביל זה, לחצו על שני 47ורגל הפילוס  41לעבודה ללא מכניקת הפילוס, חברו את הכן  -

( עד שיישמע צליל 2למכשיר המדידה ) 41הכן  ואז החליקו את יו( יחד1החלקים של הכן )
 הצידה. 42, לחצו על המתג 47חיבור. כדי לחבר את רגל הפילוס 

 

 הידוק החצובה:

או  21על פלטת השינוי המהיר של החצובה  48" 1/4מקמו את מכשיר המדידה עם החצובה  -
השינוי  חצובת מצלמה מסחרית זמינה. הדקו את מכשיר המדידה עם בורג נעילת פלטת

 המהיר.
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 חיבור עם מגנטים

 .41מקמו את מכשיר המדידה כנגד חפץ מגנטי מתאים בעזרת המגנטים  -
  בדקו את החיבור הבטוח של מכשיר המדידה. מכשירי מדידה שלא מאובטחים כראוי יכולים

 ליפול ולגרום נזק לכם או לאנשים אחרים. מכשיר מדידה שנפל יכול להינזק או לגרום לנזק.
 

 עם רצועות החיזוקחיבור 

שתי הרצועות עם המדידה  מכשיראת  חברוו 42דרך הפתחים  22חיזוק האת רצועות  ילוהשח -
לצינורות  סוף הרצועה נלחץ כנגד רצועת החיזוק.בסקוטש חיבור לב ש מולצינור או דומה. שי

ו אותו פעם כרכצד החלק כלפי חוץ והחיזוק דרך הפתחים עם השחילו את רצועת הדקים, 
דרך הפתחים עם צד  חיזוקרצועת ה השחילו אתהמדידה; לצינורות עבים,  מכשירפת סביב נוס

 החלק פונה כלפי פנים.
 ו ישיבה הדוקה של הרצועות.קחיזוק ובדההמדידה בשתי רצועות  מכשיראת  ותמיד אבטח 

מדידה רופף יכול  מכשיר. עליותלוי באופי החומר שהם נכרכים  22שמחזיק את הרצועות  חהכו
 להחליק למטה ולהינזק או לגרום נזק.

  סכנה אפשרית של פגיעה  ללא השגחה. 22חיזוק האל תאפשרו לילדים להשתמש ברצועות
 ברצועות החיזוק.

 

 הפעלה וכיבוי מכשיר מדידת שיפוע והתצוגה

 .2על מתג ההפעלה/כיבוי  צו, לחשיפוע והתצוגהמדידת המכשיר  את הפעילל כדי
 עם נקודת אפס סטנדרטית.שיפוע  תמדידה במצב מדידמכשיר ה

 שוב. 2על מתג ההפעלה/כיבוי  צו, לחשיפוע והתצוגהמדידת המכשיר את  לכבות כדי
-שתנה יותר מהשלו לא שיפוע דקות וה 31-כבמשך נלחץ לא המדידה  מכשירכפתור ב ףא כאשר

משפיע על  ונאי הבאופן אוטומטי כדי לחסוך בסוללה. ז ה נכביםתצוגהו המדידמכשיר ה, אז °1.5
 יזר.יהל
 

 הפעלה וכיבוי הלייזר

 ."Iלמצב " 49על מתג ההפעלה/כיבוי  צו, לחהלייזר את הפעילל כדי
  אין לכוון את הקרן לכיוון אנשים או חיות ואין להסתכל לקרן הלייזר בעצמכם, אפילו לא

 ממרחק גדול.
 ."2למצב " 49על מתג ההפעלה/כיבוי  צו, לחהלייזראת  לכבות כדי
  להשאיר את מכשיר המדידה ללא השגחה כשהלייזר פועל, ויש לכבות את הלייזר לאחר אין

 אנשים אחרים עלולים להתעוור מקרן הלייזר.השימוש. 
 כאשר הלייזר לא בשימוש, כבו אותו כדי לחסוך בסוללה.

 

 (Aהחלפת יחידת המידה )ראו איור 

'" בכל זמן. על מנת לעשות זאת, לחצו "מ"מ/מ-", "%" ו°אתם יכולים להחליף בין יחידות המדידה "
. ערך המדידה fכפי הנדרש עד שההגדרה הרצויה תוצג במחוון  2על הלחצן לשינוי יחידת המידה 

 הנוכחי יומר אוטומטית.
 יחידת המידה נשמרת בעת הפעלה וכיבוי מכשיר המדידה.

 

 הפעלה/כיבוי האות הקולי

 cכאשר האות הקולי פועל, מחוון . 4ות הקולי האות הקולי ניתן להפעלה/כיבוי בעזרת לחצן הא
 יופיע בתצוגה. הגדרת צליל האות נשמרת לאחר כיבוי מכשיר המדידה והפעלתו שוב.
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 מחוון ערך מדידה ועזרי יישור

 המדידה, הערך שנמדד מתעדכן. מכשירלכל תנועה של 
משתנה לפני  לא שהערך הנמדד כברהמתינו עד מידה כלשהי, לכלי המדידה  ת מכשיראחרי העבר

 קריאת הערך.
על התצוגה המסתובבת  ניםמידה מצויההמדידה, הערך הנמדד ויחידת  מכשירבהתאם למיקום של 

 אינדיקציה גם לעבודת תקרה.ניתן לקרוא . לכן, °181
המדידה מצביע על הכיוון שבו יש נטייה, כדי להגיע לערך  ה מכשירבתצוג a באמצעות עזרי היישור

", ערך היעד הוא ערך העתקאופקי או אנכי; במצב "קו סטנדרטיות, ערך היעד הוא  למדידות היעד.
 .שנשמרהנשמר וכאשר משנים את נקודת האפס, ערך היעד הוא נקודת האפס שהמדידה 

קולי אות ההנשמע כאשר  קולי רציףואות  נכבים aושג, החצים של עזרי היישור הכשערך היעד 
 .פועל

 

 פונקציות מדידה

 (Dאיור  ועתקת ערך נמדד )רא/ההחזקה

 :6( /העתק)החזק "Hold/Copy"שתי פונקציות יכולות להישלט עם כפתור 
המדידה מועבר לאחר מכן )למשל, משום  מכשיר"( של ערך נמדד, גם כאשר Hold)" החזקה -

 (;נת לקריאה, שבו התצוגה לא ניתבמקוםהמדידה  מכשירש
 "( של ערך נמדד.Copyהעתקה )" -

 ":Hold" תפונקציי
בתצוגה; כל  מוחזק bהמדידה הנוכחי ערך  .1 )החזק/העתק( "Hold/Copy"על כפתור  צולח -

 של הערך הנמדד. ה, עם חריגרכיבי התצוגה מהבהבים
להתחיל מדידה כדי ; 4הקולי אות העל כפתור  צו, לח(העתק) "Copy"כדי לעבור לפונקציה  -

 .1( העתק)החזק/ "Hold/Copy"על הכפתור  צוחדשה, לח
 ":Copyפונקציה "

 (.17 עמוד ,פעלה/כיבוי האות הקולי"ה וראהפעילו את האות הקולי ) -
ערך המדידה הנוכחי יישמר. יישמע צפצוף  .1 )החזק/העתק( "Hold/Copy"על כפתור  צולח -

 .יהבהבו cקולי ואות  fמידה מחוונים של יחידת הקצר, ה
על הכפתור  צואת הערך שנשמר, לח: כדי להגדיל םערכים שנמדדו גס ניתן לתקן לפני העברת -

 .2ערך התצוגה  הפחתתעל הכפתור ל צו; כדי להקטין את הערך, לח1להגדלת ערך התצוגה 
המדידה במיקום היעד, שבו הערך הנמדד הוא להעברה. כפי שניתן לראות  מכשיראת  מומק -

וון שבו כלי את הכימציינים  a באיור, היישור של כלי המדידה הוא לא רלוונטי. עזרי היישור
, יישמע השמור מושג ערךה. כשלהעתקה, על מנת להגיע לזווית מועברהמדידה צריך להיות 

 .ייכבו aועזרי היישור קולי אות 
 להתחיל מדידה חדשה.כדי שוב  1 )החזק/העתק( "Hold/Copy"על כפתור  צולח -
 

 אפסת הנקוד החלפת

 מדידה יכולה להיות שונה.הס של (, נקודת האפ°45)לדוגמא  לבדיקה קלה יותר של שיפועים
באופן כזה שנקודת האפס החדשה  שטח עבודה יחסיהמדידה על ידי הצבתו כנגד  מכשיראת  ויישר

והמחוון  bנמדד הערך ה .Alt 0° "2"לחצן על  צו(. לח°45.1הרצויה מוצגת כערך המדידה )למשל, 
 .יהבהבו eהחלפת נקודת האפס ל
: כדי להגדיל את הערך שנשמר, מהבהב bהערך הנמדד עוד ערכים שנמדדו גס ניתן לתקן כל  -

 הפחתתעל הכפתור ל צו; כדי להקטין את הערך, לח1על הכפתור להגדלת ערך התצוגה  צולח
, ערך שניות לאחר תפעול הלחצן האחרון 3. (°45.1-ל °45.1)למשל מ  2ערך התצוגה 

 שמר כערך הייחוס החדש.נמוצג ה השיפוע
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ערך המדידה הנוכחי, תוך  ה.תנקודת האפס השתנשמציין  eהמחוון המהבהב הערך נשמר, שאחרי 
הקוליים אותות ה; עזרי היישור וbה מדידמחוון ההתייחסות לנקודת האפס החדשה, מוצג ב

עם התייחסות לקו האופקי  °43.8שיפוע של גם לנקודת האפס החדשה. דוגמה: עבור  יםייחסמת
 מוצג כערך המדידה. °1.2הערך , °45של  שמורהונקודת אפס 

 Alt 0° ,"2" .Hold/Copy "1"כפתורים העל אחד מ צוהסטנדרטי, לח °1כדי לחזור לנקודת אפס 
 .ייכבה e נקודת אפסלהחלפת  .המחווןCAL" 1"או 
 

 מדידה/העברת שיפועים ללא קשר

 קשר, אפילו למרחקים גדולים יותר. שיפועים ללאיזר, ניתן למדוד ולהעביר יעם הל
 כוון את הקרן לכיוון אנשים או חיות ואין להסתכל לקרן הלייזר בעצמכם, אפילו לא אין ל

 ממרחק גדול.
 עם נקודת הלייזר משתנה הגודל של  יזר לסימון.יתמיד במרכזה של נקודת הל והשתמש

 המרחק.
 שצריךפעל לצד המשטח תיזר יהמדידה באופן כזה שקרן הל מכשיראת  ו, יישרשיפועיםלמדוד  כדי

ערך וצג כיהרצוי  שיפועהמדידה באופן כזה, שה מכשיראת  ו, יישרשיפועיםדד. כדי להעביר להימ
 זר.יעל פני היעד באמצעות נקודת הלי השיפועאת  נו, וסמbנמדד 
מ"מ מעל הקצה התחתון  24יזר יוצא יבחשבון שהל ויזר, קחידרך ל שיפועים: בעת העברת הערה

 של כלי המדידה.
 

 המדידה שירמכדיוק וכיול בדיקת 

 בדיקת דיוק המדידה

 יםאינטנסיבישינויים המדידה לפני מדידות קריטיות, לאחר  מכשירבדקו את הדיוק של 
 בטמפרטורה, כמו גם לאחר השפעה כבדה.

; לפני מדידת וקשהאופקי התבצע על משטח , בדיקת הדיוק צריכה ל45>°לפני מדידת זוויות 
 .על משטח אנכי וקשה, °45זוויות<
 .ו את מכשיר המדידה ומקמו אותו על משטח אופקי או אנכיהפעיל

 (.17עמוד יחידת המידה",  החלפת" ו)רא"°" את יחידת המידה  יבחר
 שניות ורשמו את הערך הנמדד. 11המתינו 

שניות ורשמו את הערך  11שוב המתינו סביב הציר האנכי שלו.  °181המדידה  מכשיראת  וסובב
 שנמדד.השני 

 °2.4-מדידה רק כאשר ההבדל בין שני ערכי הקריאה גבוה מר האת מכשי ילוכי. 
 הערכים המדודים נקבע. בין)אנכי או אופקי(, שבו ההבדל  כיילו את מכשיר המדידה במקום

 

 (E ו איורכיול למשטחים אופקיים )רא

. אם °2-יותר מבלסטות מהקו האופקי  יכולהמדידה לא  מכשיראת ים מניח םהמשטח עליו את
 ".---ופסק עם האינדיקציה "יגדולה יותר, תהליך הכיול הוא  הסטייה

כלפי  42כזה שפלס המים אותו על המשטח האופקי באופן  מומדידה ומקהפעילו את מכשיר ה (1)
 שניות. 11 המתינו. כםכלפי הפונ 44 מעלה והתצוגה

גה. תצועל ה קצרהיופיע ב" CAL1"שניות עד ש 2-במשך כ CAL" 1לחצן הכיול "ו על צאז לח  (2)
 לאחר מכן, ערך המדידה יהבהב בתצוגה.

, אך המים עדיין פונה כלפיכם מסביב לציר האנכי כך שפלס °181המדידה  מכשיראת סובבו  (3)
 שניות. 11 המתינו. כםפונה הרחק ממ 44 התצוגה

תצוגה. לאחר מכן, ערך על הבקצרה  יופיע" CAL2שוב. " CAL" 1לחצן הכיול "ו על צאז לח (4)
 .הכעת למשטח תמיכה ז מחדש המדידה מכוילמכשיר וגה )לא מהבהב(. ופיע בתציהמדידה 
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את כלי המדידה סביב  ומשטח תמיכה הפוך. סובבל המדידהיש לכייל את מכשיר חרי זה, א (5)
 יחו. הנכםפונה כלפי 44ה תצוגהפונה כלפי מטה ו 42המים לס פשכזה הציר האופקי באופן 

 שניות. 11 המתינו את כלי המדידה על המשטח האופקי.
תצוגה. על ה קצרהיופיע ב" CAL1"שניות עד ש 2-במשך כ CAL" 1לחצן הכיול "ו על צאז לח (6)

 לאחר מכן, ערך המדידה יהבהב בתצוגה.
אבל  פונה כלפי מטה עדייןהמים  סביב הציר האנכי כך שפלס °181סובבו את מכשיר המדידה  (7)

 שניות. 11המתינו  והלאה. כםפונה ממ 44התצוגה 
תצוגה. לאחר מכן, ערך על הבקצרה  יופיע" CAL2שוב. " CAL" 1לחצן הכיול " ו עלצאז לח (8)

שני המשטחים כעת ל מחדש המדידה מכוילמכשיר ופיע בתצוגה )לא מהבהב(. יהמדידה 
 .האופקיים התומכים

לא ניתן אז  (,7)-( ו3שלבים )המדידה לא הסתובב על הציר שמוצג באיור ב מכשיר: אם הערה
 בתצוגה(. מופיע" אינו CAL2)" הכיוללהשלים את 

 

 (F ו איור)רא אנכיםכיול למשטחים 

. אם °2-יותר מבי אנכלסטות מהקו ה יכולהמדידה לא  מכשיראת ים מניח םהמשטח עליו את
 ".---ופסק עם האינדיקציה "יהסטייה גדולה יותר, תהליך הכיול הוא 

כלפי  42כזה שפלס המים  אותו על המשטח האנכי באופן מומדידה ומקהפעילו את מכשיר ה (1)
 שניות. 11 המתינו. כםכלפי הפונ 44 מעלה והתצוגה

תצוגה. על ה קצרהיופיע ב" CAL1"שניות עד ש 2-במשך כ CAL" 1לחצן הכיול "ו על צאז לח  (2)
 לאחר מכן, ערך המדידה יהבהב בתצוגה.

, אך כםהמים עדיין פונה כלפי מסביב לציר האנכי כך שפלס °181המדידה  מכשיראת סובבו  (3)
 שניות. 11 המתינו. כםפונה הרחק ממ 44 התצוגה

תצוגה. לאחר מכן, ערך על הבקצרה  יופיע" CAL2שוב. " CAL" 1לחצן הכיול "ו על צאז לח (4)
 .הכעת למשטח תמיכה ז מחדש המדידה מכוילמכשיר ופיע בתצוגה )לא מהבהב(. יהמדידה 

את כלי המדידה סביב  וסובב משטח תמיכה הפוך.ל המדידהיש לכייל את מכשיר חרי זה, א (5)
את  יחו. הנכםפונה כלפי 44ה תצוגהפונה כלפי מטה ו 42המים לס פשכזה הציר האנכי באופן 

 שניות. 11 המתינו כלי המדידה על המשטח האנכי.
תצוגה. על ה קצרהיופיע ב" CAL1"שניות עד ש 2-במשך כ CAL" 1לחצן הכיול "ו על צאז לח (6)

 בתצוגה. לאחר מכן, ערך המדידה יהבהב
אבל  פונה כלפי מטה עדייןהמים  סביב הציר האנכי כך שפלס °181סובבו את מכשיר המדידה  (7)

 שניות. 11המתינו  והלאה. כםפונה ממ 44התצוגה 
תצוגה. לאחר מכן, ערך על הבקצרה  יופיע" CAL2שוב. " CAL" 1לחצן הכיול "ו על צאז לח (8)

שני המשטחים כעת ל מחדש מכויל המדידהמכשיר ופיע בתצוגה )לא מהבהב(. יהמדידה 
 .האנכיים התומכים

לא ניתן אז  (,7)-( ו3שלבים )המדידה לא הסתובב על הציר שמוצג באיור ב מכשיר: אם הערה
 בתצוגה(. מופיע" אינו CAL2)" הכיוללהשלים את 
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 תחזוקה ושירות

 תחזוקה וניקיון

 ה.אחסנו והעבירו את מכשיר המדידה רק במנשא המגן הכלול באריז
 שמרו על ניקיון מכשיר המדידה בכל עת.

 אל תטבלו את מכשיר המדידה במים או בכל נוזל אחר.
 נגבו שבבים באמצעות מטלית רכה ולחה. אין להשתמש בחומרי ניקוי או ממסים כלשהם.

יזר בפרט, ולשים לב לכל מוך של ילנקות באופן קבוע את המשטחים בפתח היציאה של הליש 
 סיבים.

תיקון צריך להתבצע הבייצור ובדיקת נהלים, שהתבצע  למרות הטיפול התקלקלהמדידה  מכשיראם 
המדידה  מכשיראת  ו. אל תפתחBosch מכשירים חשמליים שלל מורשהעל ידי מרכז שירות 

 .כםבעצמ
ספרות מספר הפריט המופיעים על  11את תמיד נא כללו חלקי חילוף, הזמנת ו ותבכל התכתוב

 .שיר המדידהפלטת הסיווג של מכ
 .21מגן ההמדידה ארוז בנרתיק ו את מכשיר במקרה של תיקונים, שלח

 

 ות לקוחות שיר
וכן בנוגע לחלפים.  מוצרה ןצוות שירות הלקוחות שלנו יענה לשאלותיכם בנוגע לתחזוקה ולתיקו

 תצוגות מפורטות ומידע לגבי חלפים ניתן למצוא גם באתר:
o.comwww.ledic 

יועצי השירות שלנו יענו לשאלותיכם בנוגע לקנייה הטובה ביותר, לשימוש ולהתאמת מוצרים 
 .נלווים ואבזרים

 

 השלכה

 מכשירי המדידה, האביזרים וחומרי האריזה צריכים להיות ממוינים למחזור ידידותי לסביבה. 
 וללות/מטענים לפסולת הביתית!אל תשליכו את מכשירי מדידה וס

 

 מדינות האיחוד האירופי בלבד:ל

, ובהתאם שאינם שמישים, מכשירי מדידה EC/2112/96בהתאם לקו המנחה האירופי 
, סוללות פגומות או שימושיות, חייבים להיאסף EC/2006/66לקו המנחה האירופי 

 ויש להשליכם באופן מתאים לסביבה.בנפרד 
 

 

 

 

 היבואן ומעבדות השירות:
 

 בע"מלדיקו 
 

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

                                                  31-0613373טל. 
                                                31-0613353פקס. 

 ew@ledico.comדוא"ל: 
 

 סניף חיפה:
 חיפה  227כתובת שד' ההסתדרות 

 37-9667340טלפון: 

 

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

