
 בע"מלדיקו 
 

 הוראות הפעלה
 

 לייזר פלס
 

 GLL 3 X Professionalדגם 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לקוחות נכבדים,

 

 לייזר זה פלסחברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם 
 . BOSCH מתוצרת חברת

 

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת 
 זה.  ממוצרתוכלו להפיק את מרב התועלת ש

 

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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עבודה בטוחה עם פלס זה תתאפשר 
לאחר קריאת הוראות הבטיחות 

וההפעלה שבמסמך זה ועבודה על 
פיהם.  יש לשמור על תווית האזהרה שעל גבי 

ות הכלי כך שתהיה קריאה. שמרו על הורא
הפעלה אילו וצרפו אותם במידה והכלי יועבר 

 לשימוש צד שלישי. 
 

  שימוש בכלי בשונה מהכתוב  -זהירות
בהוראות ההפעלה, עלול להוביל לחשיפה 

 .לקרינה מסוכנת
   על כלי המדידה מודבקת תווית אזהרה

באיור כלי המדידה  9)המסומנת במספר 
  בעמוד האיורים(.

 

 
 

 ה אינו בשפה אם הכיתוב בתווית האזהר
המדוברת בארצכם, הדביקו מעליה את 

המדבקה המצורפת בשפתכם לפני הפעלה 
 בפעם הראשונה.

אל תכוונו את קרן הלייזר לכיוון 
אנשים או בעלי חיים ואל תבהו 

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

 להזיק לעיניים.                 
  הלייזר פוגעת בעין, יש לעצום במידה וקרן

 .עיניים ולהסיט מבט
 .אל תבצעו שום שינויים בקרן הלייזר 
  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 פי שמש. כמשק
 UVמאפשרים הגנה מושלמת מפני קרינת 
 ומפחיתים את יכולת תפיסת הצבעים.

  תקנו את כלי המדידה רק אצל טכנאי
כך מוסמך ותוך שימוש בחלפים מקוריים. 

 תבטיחו את בטיחות השימוש בכלי המדידה.
  פלסאל תאפשרו לילדים להפעיל את 

לולים לעוור את הם עהלייזר ללא השגחה. 
 עצמם או אנשים אחרים שלא בכוונה.

  אל תפעילו את כלי המדידה בסביבות
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 

 11פלטת המטרה של הלייזר 
. המגנטים של כלי מקוצבי לב

יוצרים המדידה ופלטת המטרה 
העלול לשבש את תפקודם של קוצבי  שדה מגנטי

 לב.
  הרחיקו את כלי המדידה ואת פלטת

. ציוד מגנטי רגישמ 11המטרה של הלייזר 
השפעת המגנטים של כלי המדידה ולוחית 

לשיבושים מטרת הלייזר עלולה להוביל 
 איבוד נתונים.ו

 

 תיאור ומפרט המוצר
 

 שימוש מיועד
של קווים אופקיים  לסימוןכלי מדידה זה מיועד 

 ואנכיים.
כלי מדידה זה מיועד לשימוש בתוך אתרי בניה 

 מגודרים.
 

 תכונות המוצר
מספור תכונות המוצר מתייחס לאיורים של כלי 

 המדידה בעמוד האיורים.
 פתח יציאה לקרן לייזר 1
 מחוון פילוס אוטומטי 2
 צב הפעלהמ / כפתור הפעלה וכיבוי 3
 נעילת יחידת הפילוס / כיבוי פילוס אוטומטי 4
 1/4חצובה "ל תבריג 5
 מכסה סוללה תפס 6
 מכסה סוללה 7
 מספר סידורי 8
 תווית אזהרת לייזר 9

 מגנטים 10
 לוחית מטרת לייזר* 11
 לוחית מדידה עם מעמד* 12
 *תושבת 13
 משקפי צפייה בלייזר* 14
 חצובה* 15

 

המאוירים או מתוארים אינם  םאביזריה*
 טנדרטי.כלולים במשלוח הס
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 מידע טכני

 X 3 GLL לייזר צלב

 ..K63 C 601 3 מספר פריט

 מטרים15 (1 טווח עבודה משוער

 מ"מ/מטר 0.05± (2( 1ס ולידיוק בפ

ס עצמי, וליטווח פ
 יסטנדרט

±4° 

 שניות 6>  משך הפילוס, טיפוסי

 40°C+ …10- טמפרטורה להפעלה

 70°C+ …20- טמפרטורה לאחסון

ויר, לחות יחסית באו
 מקסימום

90% 

 2 דירוג לייזר

 nm, <1 mW 635 סוג הלייזר

6C 1 

הרכבת חצובה 

 )אופקית(
"1/4 

 סוללות 
4 x 1.5 V LR06 

(AA) 

משך זמן הפעלה, 

 משוער
 שעות 20

 תקןמשקל לפי 

EPTA 01/2014 
 ק"ג 0.5

  גודל

 גובה( xרוחב  x)אורך 

120 x 65 x 97 
 מ"מ

 

תנאי קטן יותר בשל טווח העבודה יכול להיות  (1
 סביבה )לדוגמה קרינת שמש ישירה(.ה

לזיהוי ברור של כלי המדידה שלכם בדקו את 
 שבפלטת הסיווג. 8המספר הסידורי 

 

 הרכבה
 

 הכנסת / החלפת הסוללות
מנגן לתפעול ין מומלץ להשתמש בסוללות אלקלי

 כלי המדידה.
 לחצו על תפס, 7 בית הסוללהכדי לפתוח את ב

 לו מעלה את מכסה הסוללה.וקפ 6הנעילה 
הכניסו את הסוללות. בעת הכנסת הסוללות, 

שימו לב לקוטביות הנכונה, לפי האיור על מכסה 
 הסוללה.

תמיד החליפו בו זמנית את כל הסוללות. 
ובעלות הספק  מאותו סוגהשתמשו רק בסוללות 

 זהה.

  הוציאו את הסוללות מכלי המדידה אם
פרקי אינכם מתכננים להשתמש בו למשך 

בעת אחסון למשך פרקי זמן  זמן ארוכים.
ארוכים, הסוללות עלולות לגרום לקורוזיה 

 ולפרוק את עצמן.
 

 הפעלה
 הפעלה ראשונית

 על כלי המדידה מפני לחות ומפני  שמרו
 אור שמש ישיר.

 על כלי המדידה מפני טמפרטורות  שמרו
לדוגמה,  קיצוניות או שינויים בטמפרטורה.

זמן.  לאורךברכב אל תשאירו את הכלי 
, הניחו גדולים טמפרטורה במקרה של שינויי

הסביבה ת לכלי המדידה להסתגל לטמפרטור
ה. במקרה של טמפרטורות ההפעללפני 

שינויים בטמפרטורה, ייתכן קיצוניות או 
 שהדיוק של כלי המדידה ייפגם.

  היזהרו לא להפיל את כלי המדידה ושלא
בטה, במידה והכלי סופג ח. זעזועיםיספוג 

)ראו "בדיקת דיוק  מומלץ לבצע בדיקת דיוק.
 כלי המדידה"( לפני המשך עבודה.

 4את מתג הפילוס האוטומטי  העבירו 

פעולה בעת הובלת כלי המדידה.  למצב 
זו נועלת את יחידת הפילוס העלולה להינזק 

 במקרה של טלטול.
 

 הפעלה וכיבוי
כלי המדידה, לחצו על לחצן ההפעלה / להפעלת 

. מיד לאחר ההפעלה, כלי המדידה שולח 3י כיבו
 .1קרן לייזר דרך שני פתחי היציאה 

  

  אל תכוונו את קרן הלייזר לאנשים או
לבעלי חיים )ובמיוחד לא בגובה העיניים 

שלהם(, ואל תבהו בקרן הלייזר אפילו לא 
  ממרחק.

את כלי המדידה, לחצו שוב על לחצן לכבות כדי 
ן הפילוס האוטומטי עד שמחוו 3ההפעלה / כיבוי 

 4יכבה. דחפו את מתג הפילוס האוטומטי  2

 כדי לנעול את יחידת הפילוס. למצב 
  אל תשאירו את כלי המדידה פועל וללא

השגחה וכבו את כלי המדידה לאחר 
 פגעילה. אנשים אחרים עלולים השימוש

 מקרן הלייזר.
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 מצבי הפעלה

 םלכלי המדידה יש שלושה מצבי הפעלה, בה
קו  במצב הראשוןעד שלוש קרני לייזר:  יםמופעל
 -לחזית בנוסף לקו לייזר אנכי ב וקו אנכיחוצה, 

בשני מצבי ההפעלה האחרים, גם הקו  ;°90
האנכי וגם הקו האופקי של צלב הלייזר מוקרנים 

 בנפרד.

מיד לאחר ההפעלה, כלי המדידה נמצא במצב 
. כדי לשנות את מצב ההפעלה לחצו על אנכיקו 

מספר  3מצב ההפעלה , הפעלה והכיבויכפתור ה
 פעמים עד לקביעת מצב ההפעלה הרצוי.

בכל מצבי ההפעלה ניתן לבחור עם או ללא 
 פילוס אוטומטי

 

 מצב הפעלה סמל

 

)ראו  אנכיהפעלה עם קו 
(: כלי F -ו Cעד  Aאיורים 

לייזר  קרניהמדידה שולח 
מפתח  תואנכי תאופקי

יציאת קרן הלייזר הקדמי 
ו לייזר אנכי בנוסף לק

הנשלחת מפתח יציאת קרן 
בצד הכלי. שני  1הלייזר 

קווי הלייזר נשלחים בזווית 
 זה לזה. °90של 

 

)ראו איור הפעלה אופקית 
Dרן(: כלי המדידה שולח ק 

מפתח יציאת  תלייזר אופקי
 .1קרן הלייזר הקדמי 

 

)ראו איור הפעלה אנכית 
Eרן(: כלי המדידה שולח ק 

תח יציאת מפ תלייזר אנכי
 .1קרן הלייזר הקדמי 

 

 יישום

כלי המדידה משמש לקביעת ובדיקת קווים 
טיות. האופקיים ואנכיים וכן לצורך זיהוי 

באמצעות שני קווי לייזר אנכיים הנמתחים בזווית 
, ניתן לבדוק ולסמן זוויות ישרות, למשל °90של 

 לצורך חלוקת חללים.

  

 עבודה עם פילוס אוטומטי 
 (Eעד  Aם )ראו איורי

מקמו את כלי המדידה על בסיס תמיכה יציב 
או אל החצובה  13וישר, חברו אותו אל המאחז 

15. 
 

כדי לעבוד עם הפילוס האוטומטי, דחפו את מתג 

. מחוון הפילוס למצב  4הפילוס האוטומטי 

 "(.ירוקסמל/" יאיר באור ירוק ) 2האוטומטי 
 

לאחר ההפעלה, תכונת הפילוס מפצה באופן 
וטומטי על אי סדירויות בתוך טווח הפילוס א

. הפילוס מסתיים מיד כאשר קרן °4±העצמי של 
 הלייזר אינה זזה יותר.

 

אם אי אפשר לבצע פילוס אוטומטי, למשל כאשר 
-המשטח עליו עומד כלי המדידה סוטה ביותר מ

מקו המישור האופקי, מחוון הפילוס  °4
בהבו יאיר באדום, קווי הלייזר יה 2האוטומטי 

 וישמע צליל איתות.
 

  אל תחזיקו את כלי המדידה קרוב מדי
צליל האיתות החזק עלול לגרום  לאוזן!

 לבעיות שמיעה.
 
 

במקרה כזה, העמידו את כלי המדידה בתנוחה 
ישרה והמתינו עד שהפילוס האוטומטי יתבצע. 

מיד כאשר כלי המדידה יהיה שוב בטווח הפילוס 
דלקו ברציפות, , קווי הלייזר י°4±העצמי של 

יאיר בירוק והאיתות  2מחוון הפילוס העצמי 
 הצלילי יפסק.

 

כאשר הוא לא נמצא בטווח הפילוס העצמי של 
, לא ניתן לעבוד עם הפילוס האוטומטי, שכן °4±

לא ניתן להבטיח שקווי הלייזר נמתחים בזווית 
 ישרה זה לזה.

 

במקרה של זעזועים בקרקע או שינויי מיקום 
ה, כלי המדידה יבצע באופן במהלך ההפעל

אוטומטי פילוס מחדש. כדי להימנע מטעויות, 
בדקו את מיקומם של קווי הלייזר האופקי והאנכי 

 בהשוואה לנקודת ייחוס בזמן הפילוס מחדש.
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 (Fעבודה ללא פילוס אוטומטי )ראו איור 
כדי לעבוד ללא פילוס אוטומטי, דחפו את מתג 

מחוון הפילוס . למצב  4הפילוס האוטומטי 

 "(.אדוםסמל/" יאיר באדום ) 2האוטומטי 
כאשר הפילוס האוטומטי כבוי, תוכלו להחזיק את 
כלי המדידה באופן חופשי ביד או להניח אותו על 

ימתחו בהכרח משטח נוטה. קווי הלייזר לא 
 בניצב זה לזה.

 

 דיוק הפילוס
טמפרטורת הסביבה היא בעלת ההשפעה 

הבדלי טמפרטורות הגדולה ביותר. במיוחד 
המתרחשים מקו הקרקע כלפי מעלה עלולים 

 להסיט את קרן הלייזר.
פרש הגדול ביותר בין שכבות המכיוון שה

הטמפרטורה מתרחש קרוב לפני הקרקע, יש 
במידת  15להרכיב את כלי המדידה על חצובה 

 במרכז אזור העבודה. ותוא םהאפשר ולמק
בנוסף להשפעות חיצוניות, גם השפעות 

הקשורות לכלי )לדוגמה מכה חזקה או נפילה( 
 ש לבדוקייכולות להוביל לסטיות במדידה. לכן, 

 עבודה. חילתתאת דיוק הכלי בכל פעם לפני 
ת הגובה בנוסף לדיוק א לבדוקתחילה יש 

את  לאחר מכןוהפילוס של קו הלייזר האופקי, 
 נכי.דיוק הפילוס של קו הלייזר הא

אם אחת הבדיקות מעלה שכלי המדידה חורג 
, העבירו את הכלי המותרת ממקסימום הסטייה

 .Boschלתיקון במרכז שירות שלאחר קניה של 
 

 בדיקת דיוק הגובה של הקו האופקי
לצורך בדיקה זו יש צורך במרחק מדידה פנוי של 

 .B -ו Aמטר על משטח יציב בין שני קירות  5
י החצובה או הרכיבו את כלי המדידה על גב -

הניחו אותו על גבי משטח ישר ומאוזן, 
בקרבת קיר א'. הפעילו את הכלי. בחרו 

 בהפעלת קו חוצה עם פילוס אוטומטי.
 

 

כוונו את צלב הלייזר לכיוון הקיר הקרוב  -
ש יוהניחו לכלי המדידה לפלס את עצמו. 

את מרכז הנקודה בה קווי הלייזר  לסמן
   .(Iמצטלבים זה בזה על הקיר )נקודה 

 
 

, הניחו לו °180 -את כלי המדידה ב סובבליש  -
לפלס את עצמו וסמנו את נקודת ההצטלבות 

 (.II)נקודה  Bשל קווי הלייזר בקיר הנגדי 
מבלי לסובב את כלי המדידה, מקמו אותו  -

. הפעילו את כלי המדידה והניחו Bקרוב לקיר 
   לו לפלס את עצמו.

 
 

ישרו את גובה כלי המדידה )באמצעות  -
חצובה או הבסיס, אם נדרש( באופן כזה ה

שנקודת ההצטלבות של קווי הלייזר מוקרנת 
שסומנה קודם לכן על  IIישירות על גבי נקודה 

 .Bגבי קיר 
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, מבלי °180 -סובבו את כלי המדידה ב -
 Aלשנות את גובהו. כוונו אותו אל מול קיר 
באופן כזה שקו הלייזר האנכי נמתח על 

מנה קודם לכן. הניחו שכבר סו Iהנקודה 
את נקודת לכלי המדידה לבצע פילוס וסמנו 

  Aההצטלבות של קווי הלייזר על קיר 
 (. III)נקודה 

על גבי  IIIלנקודה  Iבין נקודה  dההפרש  -
הוא סטיית הגובה בפועל של כלי  Aקיר 

 המדידה. 
מטרים,  10מטרים =  x 5 2במקטע מדידה של 

 היא:הסטייה המרבית המותרת 
10 m x ±0.5mm/m = ±5mm. 

 III -ו Iבין הנקודות  dכתוצאה מכך, ההפרש 
 .)מקסימום(מ"מ  5לא יעלה על 

 
 

 בדיקת דיוק הגובה של הקו האופקי

לצורך בדיקה זו יש צורך בשטח מדידה פנוי של 
5 x 5  .מטר 

הניחו את כלי המדידה על גבי משטח ישר  -
י . הניחו לכל B-ו Aומאוזן, בין קירות 

המדידה לבצע פילוס אוטומטי כאשר הוא 
 בהפעלה אופקית. 

 

   
מטר מכלי המדידה, סמנו  2.5במרחק של  -

 Aעל קיר  Iאת מרכזו של קו הלייזר )נקודה 
 ( על שני הקירות.Bעל קיר  IIונקודה 

 
 

מטר  5הציבו את כלי המדידה במרחק של  -
והניחו לו לבצע פילוס  °180 של זוויתומסובב ב

 עצמי.
גובה כלי המדידה )באמצעות ישרו את  -

החצובה או הבסיס, אם נדרש( באופן כזה 
 IIוקרן ישירות על גבי נקודה יהלייזר שמרכז קו 

 .Bשסומנה קודם לכן על גבי קיר 
)אנכית  IIIסמנו את מרכז קו הלייזר כנקודה  -

 .A( על קיר Iמעל או מתחת לנקודה 
המסומנות  III -ו Iבין שתי הנקודות  dההפרש  -

מציין את הסטייה בפועל של כלי  Aיר על ק
 המישור המפולס.המדידה מ

 
מטרים,  10מטרים =  x 5 2במקטע מדידה של 

 הסטייה המרבית המותרת היא:
10 m x ±0.5mm/m = ±5mm. 

לא  III -ו Iבין הנקודות  dכתוצאה מכך, ההפרש 
 .)מקסימום(מ"מ  5יעלה על 

 

 בדיקת דיוק הגובה של הקווים האנכיים

ורך בדיקה זו יש צורך בשטח מדידה פנוי של לצ
מטר )על משטח יציב( מכל צד של  2.5לפחות 
 הדלת. 

הניחו את כלי המדידה על גבי משטח ישר  -
מטר  2.5ומאוזן )לא על חצובה(, במרחק של 

מפתח דלת. הניחו לכלי המדידה לבצע פילוס 
באמצעות פילוס אוטומטי וכוונו  במצב קו מוצלב
החזיתי האנכי אל מול פתח את קו הלייזר 

 הדלת.
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סמנו את מרכז קו הלייזר האנכי על הרצפה  -
מטר  5(, במרחק של Iבפתח הדלת )נקודה 

( IIמעבר לצד השני של פתח הדלת )נקודה 
 (.IIIועל הקצה העליון של פתח הדלת )נקודה 

 
 

ומקמו אותו  °180 -ב סובבו את כלי המדידה -
מאחורי  בצד השני של פתח הדלת, בדיוק

. הניחו לכלי המדידה לבצע פילוס IIנקודה 
אוטומטי ויישרו את קו הלייזר כך שמרכזו 

 . II-ו Iיעבור בדיוק דרך נקודות 
סמנו את מרכז קו הלייזר בקצה העליון של  -

 .IVפתח הדלת כנקודה 
-בין שתי הנקודות המסומנות ןןן ו dההפרש  -

IV  הוא הסטייה בפועל של כלי המדידה מקו
 .האנך

 מדדו את גובה פתח הדלת. -
 הסטייה המרבית המותרת מחושבת כך:

 מ"מ/מ' x 0.5פעמיים גובה פתח הדלת 
מ', הסטייה  2דוגמה: בפתח דלת שגובהו 

  .x 2 m x ±0.5mm/m = ±2mm 2 המרבית
 על לא יעלה  IV-ו IIIמרחק בין נקודות הלפיכך, 

מ"מ )לכל היותר( עבור כל אחת משתי  2
 המדידות.

על הליך המדידה עם קו הלייזר האנכי  חזרו
 °90הצדדי. לצורך כך, סובבו את כלי המדידה 

 לפני התחלת הליך המדידה.
 

 עצות לעבודה
  השתמשו תמיד במרכז אלומת הלייזר

גודל נקודת הלייזר משתנה לצורך סימון. 
 בהתאם למרחק.

 

עבודה עם פלטת המטרה של הלייזר 
 )אבזר(

מגבירה את  11פלטת המטרה של הלייזר 
הנראות של קרן הלייזר בתנאי ראות לא 

 אידיאליים ובמרחקים גדולים.
 11החלק המשקף של פלטת המטרה של הלייזר 

מגביר את הנראות של קו הלייזר. הודות לחלק 
השקוף, ניתן לראות את קו הלייזר גם מן הצג 

 האחורי של פלטת המטרה של הלייזר.
 

 עבודה עם החצובה )אבזר(
כיוון מציעה בסיס יציב ואפשרות  15החצובה 

למדידה. הרכיבו את כלי המדידה באמצעות 
על גבי תבריג הזכר של  5הרכבת החצובה 
והבריגו היטב את בורג  1/4החצובה בקוטר "

 הנעילה של החצובה.
 

 הצמדה עם המאחז האוניברסלי )אביזר(
תוכלו להצמיד  13באמצעות המאחז האוניברסלי 

של למשטח אנכי, צינורות את כלי המדידה, למ
או חומרים שניתן להצמיד אליהם מגנט. המאחז 

האוניברסלי מתאים לשימוש גם כחצובה על 
 הקרקע ומקל על כיוונון גובה כלי המדידה.

 

עבודה עם פלטת המדידה )אביזר( ראו 
 (G ,Hאיורים 

ניתן להקרין את סימן  12בעזרת פלטת המדידה 
 לייזר אל הקיר.הלייזר על הרצפה או את גובה ה

בעזרת שדה האפס והסרגל ניתן למדוד את 
הגובה הרצוי ולהקרינו ההיסט או הפער מ

למיקום אחר. הדבר מייתר את הצורך לכוון 
 במדויק את כלי המדידה לגובה אותו יש להקרין.

יש ציפוי משקף המגביר את  12לפלטת המדידה 
הנראות של קרן הלייזר במרחקים גדולים או 

קרינת שמש עזה. ניתן לראות את  כאשר יש
הגברת הבהירות רק כאשר מסתכלים אל תוך 

 פלטת המדידה במקביל לקרן הלייזר.
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 זר(ימשקפי ראיית לייזר )אב
משקפי ראיית הלייזר מסננים את אור הסביבה. 

כך הם גורמים לאור האדום של הלייזר להיות 
 בהיר יותר ונראה יותר לעין.

 ת הלייזר אל תשתמשו במשקפי ראיי
משקפי ראיית הלייזר  כמשקפי בטיחות.

של אלומת משמשים לצורך שיפור הנראות 
הלייזר, אך הם אינם מגנים מפני קרינת 

 הלייזר.
  אל תשתמשו במשקפי ראיית הלייזר

כמשקפי שמש או כשאתם נמצאים 
משקפי ראיית הלייזר אינם  בתנועה.

 UVמספקים הגנת מושלמת מפני קרני 
 לת תפיסת הצבעים.ופוגמים ביכו

 

 תחזוקה ושירות
 

 תחזוקה וניקיון
אחסנו והובילו את כלי המדידה רק בנרתיק המגן 

 המצורף.
 שמרו על כלי המדידה נקי בכל עת.

אין לטבול את כלי המדידה במים או בנוזלים 
 אחרים.

נגבו לכלוך באמצעות מטלית רכה ולחה. אל 
 תשתמשו בחומרי ניקוי או בממיסים

סדיר במיוחד את המשטחים בפתחי נקו באופן 
יציאת הלייזר ושימו לב שלא יצטברו סיבים או 

 מוך.

 שירות לקוחות לאחר מכירה
צוות שירות הלקוחות שלנו יענה לשאלותיכם 
בנוגע לתחזוקה ולתיקונים למוצר שלכם וכן 

בנוגע לחלפים. תצוגות מפורטות ומידע לגבי 
  חלפים ניתן למצוא גם באתר:

www.bosch-pt.com 
יועצי השירות שלנו יענו לשאלותיכם בנוגע 
לקנייה הטובה ביותר, לשימוש ולהתאמת 

 מוצרים ואבזרים.
בכל פניה והזמנת חלקי חילוף, צרפו את מספר 

הספרות המצוין בתווית השם על  10החלק בן 
 המוצר.

 

 השלכה
כלי המדידה, אביזרי העזר וחומרי האריזה 

 ידידותי לסביבה.  צריכים להיות ממוינים למיחזור
אל תשליכו את כלי מדידה וסוללות/סוללות 

 נטענות לפסולת הביתית!
 

 כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת.
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 היבואן ומעבדות השירות:

 

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

                                                  03-9630040טל. 
        03-9630050ס. פק

 service@Ledico.comדוא"ל: 
 

 סניף חיפה:
 חיפה  224ות כתובת שד' ההסתדר

 04-8664079טלפון: 
 


