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 אזהרה:

יש לאחוז בכלי העבודה במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע פעולה 
 שבה אביזר החיתוך / קידוח עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של

   הכלי עצמו. 

מוליכים "חיים" עלול להפוך את חלקי המתכת  אביזר חיתוך / קידוח שבא במגע עם 
 החשופים של הכלי ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.

 

 

 

 

 

 

 לקוחות נכבדים,
 

 כלי עבודה חשמלי זה חברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם 
 . BOSCH מתוצרת חברת

 

 אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת
 זה.  ממוצררב התועלת ישתוכלו להפיק את מ

 

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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 הנחיות בטיחות
 אזהרות בטיחות כלליות לכלי עבודה

 

אזהרות  קראו את כל -אזהרה  
אם לא תמלאו אחר  .ההנחיותהבטיחות ואת כל 

האזהרות וההוראות שלעיל אתם עלולים להביא 
 לגרימת הלם חשמלי, דליקה ו/או פציעה חמורה. 

 

שמרו על האזהרות וההוראות להתייחסות 
 עתידית. 

 

המונח "כלי עבודה" באזהרות אלו מתייחס לכלי 
כלי העבודה המופעל בחשמל )על ידי כבל( או ל

 חוטי(. -בסוללה )אל עבודה מופעל
 

 בטיחות סביבת העבודה
 .שמרו על אזור העבודה נקי ומואר היטב 

 אזורים מבולגנים או חשוכים מזמינים תאונות. 
  אין להפעיל את כלי העבודה באווירות בהן

קימת סכנת פיצוץ, למשל בנוכחות נוזלים 
כלי עבודה יוצרים או גזים דליקים או אבק. 

ת אשר עלולים להדליק באש את האבק ניצוצו
 או האדים. 

 אורח בעת העבודה  הרחיקו ילדים ועוברי
הסחות דעת יכולות לגרום עם כלי העבודה. 

 לכם לאובדן שליטה. 
 

 בחשמלבטיחות 
  .תקע כלי העבודה חייב להתאים לשקע

לעולם אל תשנו את התקע באופן כלשהו. 
אין להשתמש בתקעים מתאמים בכלי 

תקעים שלא שונו ושקעים  ארקים.עבודה מו
המתאימים להם יפחיתו את הסיכון בהלם 

 חשמלי. 
  ,הימנעו ממגע גופני עם משטחים מוארקים

 דוגמת צינורות, רדיאטורים או מקררים.
ישנה עלייה בסיכון להלם חשמלי אם הגוף 

 שלכם מוארק. 
  אין לחשוף את כלי העבודה לגשם או תנאי

העבודה יגבירו  מים שנכנסים לכלי רטיבות.
 את הסיכון להלם חשמלי. 

  אין להשחית את כבל החשמל. לעולם אל
תשתמשו בכבל לנשיאת המכשיר, משיכתו 
או ניתוק המכשיר משקע החשמל. הרחיקו 

את הכבל ממקורות חום, שמן, קצוות חדים 
כבלים שניזוקו או כבלים  וחלקים נעים.

 חשמלי.סבוכים מגבירים את הסיכון להלם 

 פעול כלי עבודה בחוץ, השתמשו בעת ת 

 בכבל מאריך המתאים לשימוש בחוץ.
השימוש בכבל מתאים לשימוש בחוץ מפחית 

 את הסיכון להלם חשמלי. 
  אם הפעלת כלי העבודה בסביבה לחה הינה

נמנעת, השתמשו במכשיר עודפי -בלתי
 RCF-השימוש ב ( כציוד הגנה.RCDמתח )

 מפחית את הסיכון להלם חשמלי. 
 

 ות אישיתבטיח
  הקפידו לשמור על ערנות, שימו לב מה

אתם עושים והיעזרו בהגיון בריא בעת 
תפעול כלי עבודה. אין להשתמש בכלי 

העבודה כשאתם עייפים או תחת השפעת 
רגע אחד של  סמים, אלכוהול או תרופות.

חוסר תשומת לב בעת הפעלת כלי עבודה 
 עשוי להסתיים בפציעה אישית חמורה. 

 יוד מגן אישי. תמיד חבשו ציוד השתמשו בצ
ציוד מגן דוגמת מסיכת אבק,  מגן לעיניים.

החלקה, כובע בטיחות -נעלי בטיחות מונעות
או מגני אוזניים המשמשים בתנאים 

 המתאימים יפחיתו את הפציעות האישיות. 
 מכוונת. וודאו כי המתג -מנעו הפעלה לא

( לפני חיבור למקור offנמצא במצב הכיבוי )
ו/או אריזת הסוללות, הרמת או החשמל 

נשיאת כלי עבודה  נשיאת המכשיר.
כשאצבעכם על המתג או חיבור כלי עבודה 

למקור מתח כאשר המתג שלהם במצב 
( הינה הזמנה לתאונה המבקשת onהפעלה )

 להתרחש. 
  הסירו כל מפתחות או ברגי כיוונון לפני

מפתח או מברג שתפעילו את כלי העבודה. 
לגוף המסתובב של כלי  שנותרו מחוברים

 העבודה יכולים להביא לפציעה אישית. 
  .אל תימתחו את יכולת ההגעה שלכם

הקפידו לשמור על עמידה מאוזנת ומוצקה 
הדבר מבטיח שליטה טובה  בקרקע בכל זמן.

 צפויים. -יותר בכלי העבודה בתנאים בלתי
  התלבשו בהתאם. אין ללבוש בדים רפויים

ערכם, בגדיכם או תכשיטים. הקפידו ששי
בדים וכפפותיכם יורחקו מהחלקים הנעים. 

רפויים, תכשיטים או שיער ארוך ומשוחרר 
 יכולים להיתפס בחלקים הנעים. 

  אם מצורפים מכשירים לחיבור מפנה אבק
ומתקני איסוף, וודאו כי הללו מחוברים 

השימוש במפנה ומשמשים אתכם כראוי. 
  האבק יכול להפחית סכנות הקשורות באבק.
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 שימוש וטיפול בכלי עבודה
אין לכפות רצונכם על כלי העבודה.  -

השתמשו בכלי העבודה המתאים ליישום 
כלי העבודה המתאים  הפעולה המבוקשת.

יבצע את העבודה טוב יותר ובאופן בטוח יותר 
 אם תשתמשו בו בקצב ובאופן המיועד לו. 

אין להשתמש בכלי העבודה אם המתג אינו  -
כל  המצבים הפעלה/כיבוי.עובר כראוי בין 

כלי עבודה שאינו ניתן לשליטה בעזרת המתג 
 הינו מסוכן וחייב בתיקון. 

ממקור החשמל ו/או הזינה נתקו את תקע  -
את מארז הסוללות מכלי העבודה לפני 

שאתם מבצעים כיוונונים כלשהם, מחליפים 
 כלי עזר או מאחסנים אל כלי העבודה.

תים את אמצעי בטיחות מונעת שכאלו מפחי
 הסיכון בהפעלת כלי העבודה בטעות. 

הניחו כלי עבודה שהינם במצב השהייה  -
הרחק מהישג ידם של ילדים, ואל תניחו 

לאנשים שאינם מתמצאים בכלי העבודה או 
כלי בהוראותיו אלו לתפעל את המכשיר. 

העבודה הינם מסוכנים בידיהם של אנשים 
 מיומנים. -לא

 עיוותיםאין תחזקו את כלי העבודה. בדקו ש -
ים של החלקים הנעים, שבירה של פיתולאו 

רכיבים או כל מצב אחר שעשוי להשפיע על 
תפעולו של כלי העבודה. אם ניזוק, הביאו 

את כלי העבודה לתיקון לפני שתשתמשו בו 
תאונות רבות הינן תוצר של תחזוקה בשנית. 

 ירודה של כלי העבודה. 
נה יש שמרו על כלי החיתוך חדים ונקיים. -

סבירות נמוכה יותר שכלי חיתוך שמתוחזקים 
 כראוי יתעקמו וכן הם נוחים יותר לשליטה. 

השתמשו בכלי העבודה, ציוד העזר ורכיבי  -
הכלי וכדומה בהתאם להוראות אלו, תוך 

שאתם מתחשבים בתנאי העבודה ובעבודה 
השימוש בכלי העבודה  שעליכם לבצע.

להביא לפעולות שונות מאלו שאליהן יועד יכול 
 למצבים מסוכנים. 

 

 שירות
  הביאו את כלי העבודה שלכם לקבלת

שירות על ידי איש תיקונים מוסמך 
המשתמש אך ורק בחלקי חילוף זהים 

הדבר יבטיח שמירה בטיחותו של  למקוריים.
 כלי העבודה. 

 למסור שורףאזהרות בטיחות 
 על כלי עבודה חשמלי. אין להשעןלעולם  -

להיגרם כאשר כלי פציעות חמורות עלולות 
העבודה החשמלי יחליק או כאשר יבוא במגע 

 מקרי עם דיסק החיתוך.
מגן הלהב מגן  השתמשו תמיד במגן הלהב. -

נועד להגן על המשתמש מפני חלקים שבורים 
של דיסק החיתוך ומפני מגע מקרי עם דיסק 

 החיתוך.
ודאו כי המגן פועל כהלכה ומסוגל לנוע  -

את המגן לעולם אל תנעלו  בחופשיות.
 במקומו כאשר הוא פתוח.

השתמשו בכלי העבודה החשמלי לחיתוך  -
חדירת מים לתוך כלי העבודה  יבש בלבד.

 החשמלי מגדילה את הסיכון להתחשמלות.
הרחיקו את כבל החשמל מכלים  -

כבל החשמל עלול להיחתך או  מסתובבים.
 להילכד.

שמרו את הידיות במצב יבש, נקי וללא שמן  -
מרוחות בגריז או משומנות הן ידיות  או גריז.

 חלקלקות ויגרמו לאובדן שליטה.
לעולם אל תפנו שאריות חיתוך, שבבי  -

מתכת וכדומה מאזור החיתוך כאשר 
נתבו תמיד את זרוע הכלי  המכונה פועלת.

חזרה לעמדת סרק תחילה ואז כבו את 
 המכונה.

נתבו את דיסק החיתוך כנגד חומר העבודה  -
חרת קיים סיכון א רק כאשר המכונה כבויה.

למכת הדף כאשר דיסק החיתוך נתקע בחומר 
 העבודה.

הפעילו את כלי העבודה החשמלי רק כאשר  -
אזור העבודה של חומר העבודה פנוי מכלי 

 שנועדו לכוונון, משבבי מתכת וכדומה.
פיסות מתכת קטנות או עצמים אחרים אשר 

יבואו במגע עם הדיסק המסתובב עלולים 
 רות גבוהה.לפגוע במפעיל במהי

הדקו תמיד בחוזקה את חומר העבודה. אל  -
תחתכו חומרי עבודה שהינם קטנים מדי 

אחרת המרווח בין היד שלכם לדיסק  להידוק.
 החיתוך המסתובב יהיה קטן מדי.

אם דיסק החיתוך נתקע, כבו את המכונה  -
והמתינו עד שדיסק החיתוך יגיע לעצירה 

מוחלטת. לעולם אל תנסו להוציא דיסק 
תוך אשר עדיין מסתובב מן החתך, אחרת חי

הגדירו את הסיבה  קיים סיכון של מכת הדף.
 להיתקעות ותקנו אותה.
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לאחר הכיבוי, אל תעצרו את דיסק החיתוך  -
דיסק החיתוך  על ידי הפעלת לחץ צדדי עליו.

 עלול להינזק, להישבר או לגרום למכת הדף.
אל תאלצו בכוח את דיסק החיתוך לתוך  -

דה ואל תפעילו לחץ רב מדי חומר העבו
בעת שימוש בכלי עבודה חשמלי. הימנעו 

במיוחד מהיתקעות או מיצירת טריז של 
דיסק החיתוך בעת עבודה על פינות או 

כאשר דיסק החיתוך נפגע כתוצאה  קצוות חדים.
משימוש לרעה, הסדקים אשר נוצרו עלולים להוביל 

 לשבירה שלו ללא אזהרה מוקדמת.
דה. היזהרו פן ייגרם סיכון לבשו סינור עבו -

לבני אדם אחרים כתוצאה מהיווצרות גצים. 
 פנו חומרים דליקים אשר נמצאים בסמוך.

 גצים נוצרים בעת חיתוך מתכת.
רק לחיתוך החומרים אשר  במסורהשתמשו  -

אחרת,  מוזכרים תחת "שימוש מיועד".
 להיחשף לעומס יתר. עלול המסור

אל תשתמשו בדיסקים פגומים, לא  -
דיסק חיתוך פגום עלול  ורכזים או רועדים.ממ

להגביר את החיכוך, להתכופף ולגרום למכת 
 הדף.

השתמשו תמיד בדיסקים לחיתוך בגודל  -
ובצורה הנכונים )יהלום לעומת עיגול( של 

דיסקים לחיתוך אשר אינם  חורים מקושתים.
תואמים לחומרת ההתקנה של משחזת 
דן החיתוך יפעלו באופן חריג ויגרמו לאוב

 שליטה.
אל תחברו להב לחטיבת עצים של שרשרת  -

להבים מסוג זה  מסור או להב מסור משונן.
יוצרים לעתים קרובות מכות הדף ואבדן 

 שליטה.
גלגל  ןהקפידו על הוראות ההפעלה של יצר -

החיתוך לגבי הרכבה ושימוש בגלגל 
גלגלי חיתוך אשר אינם מתאימים  החיתוך.

יתקעות, לשבר עלולים להוביל לפציעה וכן לה
 ולמכת הדף.

אל תשתמשו באביזרים אשר לא נועדו  -
והומלצו במפורש על ידי יצרן הכלי. עצם 
העובדה שניתן לחבר את האביזר אל כלי 

העבודה שלכם אינה מבטיחה הפעלה 
 בטיחותית.

אל תגעו בדיסק החיתוך לאחר העבודה  -
דיסק החיתוך עלול להתחמם לפני שהתקרר. 

 מאוד במהלך העבודה.

בדקו בקביעות את הכבל ודאגן לתיקון כבל  -
שניזוק על ידי סוכן שירות לקוחות מורשה 

כך  .Boschשל כלי העבודה החשמליים של 
תבטיחו כי בטיחות כלי העבודה החשמלי 

 תישמר.
אחסנו את המכונה באופן בטיחותי כאשר  -

לא נעשה בה שימוש. מקום האחסון חייב 
ו נזק כך תמנע להיות יבש וניתן לנעילה.

למכונה המאוחסנת, ותמנעו הפעלה שלה על 
 ידי אנשים בלתי מורשים.

חומר עבודה  חזקו את חומר העבודה. -
מהודק על ידי מלחציים מוחזק באופן בטוח 

 יותר מאשר החזקה ידנית.
לעולם אל תעזבו את המכונה לפני שהגיעה  -

כלי חיתוך אשר עדיין  לעצירה מוחלטת.
 ות.פועלים עלולים לגרום לפציע

 

 סמלים
הסמלים שלהלן עשויים להיות בעלי חשיבות 
להפעלת כלי העבודה החשמלי שלכם. אנא 
חרתו בזיכרון את הסמלים ואת משמעותם. 

פירוש נכון של הסמלים יסייע לכם להפעיל את 
 כלי העבודה החשמלי באופן טוב ובטוח יותר.

 

 משמעות סמל

 

הרחיקו ידיים מאזור  -
החיתוך כאשר המכונה 

סכנת פציעה  פעלת.מו
בעת מגע עם דיסק 

 החיתוך.

 

 הרכיבו מגני אוזניים. -
חשיפה לרעש עלולה 
 לגרום לאובדן שמיעה.

 

 הרכיבו משקפי בטיחות. -

 

 שמית להגנהנחבשו  -
 אבק.מ

 

 לבשו כפפות מגן. -
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 תיאור המוצר ומפרטים טכניים

זהירות קראו את כל אזהרות 
אי ציות  והוראות הבטיחות.

וראות עלול להוביל לאזהרות ולה
להתחשמלות, שריפה ו/או פגיעה 

 חמורה.
 

 שימוש מיועד

המכונה נועדה לשימוש נייח עם דיסקים לחיתוך 
לצורך ביצוע חתכים ישרים לאורך ולרוחב או 

בחומרים מתכתיים ללא  ° 45חתכי זווית עבור 
 שימוש במים.

 

 מאפייני המוצר

המספור במאפייני המוצר מתייחס לאיורי כלי 
 העבודה החשמלי בעמוד הגראפי.

 ON/OFFכפתור נעילה עבור מתג  1

 ON/OFFמתג  2

 ידית 3

 מגן להב נסוג 4

 נעילת ציר 5

 דיסק חיתוך 6

 מעצור זווית 7

 ציר הידוק 8

 כפתור שחרור מהיר 9

 ידית ציר 10

 חורי התקנה 11

 מ"מ( 8מפתח משושה ) 12

 לוח בסיס 13

 בורג נעילה למעצור זווית 14

 לת בטיחות להובלהנעי 15

 זרוע הכלי 16

 ידית הובלה 17

 מגן להב 18

 מגן גצים 19

 ציר הכלי 20

 אוגן הידוק 21

 דסקית 22

 בורג משושה 23

 

 נתונים טכניים
 

 GCO 20-14          משחזת חיתוך            
 ...M38 1 601 3 מספר פריט

 2000 וואט הספק כניסה מדורג

 3800 סל"ד ללא עומס מהירות

, EPTAמשקל לפי פרוטוקול 
01:2014 

 17.0 ק"ג

 /II  סוג הגנה

הערכים הניתנים להלן תקפים עבור מתח נומינלי 
[U של ]וולט. למתח שונה ודגמים למדינות  230

 ספציפיות, ערכים אלו עשויים להשתנות. 
 

 מידות של דיסקי חיתוך מתאימים

 355 מ"מ קוטר דיסק חיתוך, מקסימלי

 3 מ"מ חיתוך, מקסימלי רוחב דיסק

 25.4 מ"מ קוטר חור הרכבה
 

 מידע רעש / רטט
 ENערכי פליטת שמע נקבעו בהתאם לתקינה 

61029-2-10. 
של  Aרמות הרעש שקלול באופן טיפוסי, 
דציבלים  100.5לחץ צליל רמת המכשיר הינן: 

(A רמת ;) 113.5רעש עוצמת ( דציבליםA אי .)
 דציבלים.  K  =3וודאות 
 ציוד מגן לאוזניים חבשו

)סכום וקטור  haערכי הרעש הכוללים 
 EN תקינהנקבעו בהתאם ל K טריאקסיאלי(

10-2-10296: 2m/s 2.5=ha אי וודאות ,K  =
1.5 2m/s. 

מידע הגיליון נת בניתש רמת פליטת הרטט
 EN 61029ניתן שעל פי מבחן סטנדרטי  הנמדד

וניתן להשתמש בו כדי להשוות כלי אחד עם 
זה יכול לשמש לצורך הערכה ראשונית  השני.

 של חשיפה.
את  תמייצג הרטט המוצהרתפליטת רמת 

היישומים העיקריים של הכלי. עם זאת, אם הכלי 
משמש עבור יישומים שונים, עם אביזרים שונים 

עשויות  רטטת וגרוע, פליט מתוחזק באופןאו 
להיות שונות. זה עשוי להגדיל באופן משמעותי 

 העבודה תה על פני תקופאת רמת החשיפ
 הכוללת.

גם לקחת  כההערכת רמת החשיפה לרטט צרי
כלי כבוי או כאשר הבחשבון את השעות שבהן 

עבודה. זה עשוי בהוא פועל, אבל לא ממש 
להפחית באופן משמעותי את רמת החשיפה על 

 ל.ופני תקופה עובדת בסך הכ
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מצעי בטיחות נוספים כדי להגן על המפעיל א
שמור את הכלי לעות של רטט כגון: מפני ההשפ

, לארגן ותואת האביזרים, לשמור את הידיים חמ
 דפוסי העבודה.

 

 הרכבה
מנעו התנעה לא מכוונת של המכונה. בעת  -

ההרכבה ובעת ביצוע עבודה כלשהי על 
המכונה, אסור שתקע החשמל יהיה מחובר 

 אל אספקת החשמל.
 

 תכולה
הוציאו בזהירות את כל החלקים הכלולים 

 בחבילה מתוך האריזות שלהם.
הסירו את כל חומרי האריזה מן המכונה ומן 

 האביזרים שסופקו.
עם הראשונה, פלפני תחילת הפעלת המכונה ב

 בדקו אם כל החלקים הרשומים להלן סופקו:
 עם דיסק חיתוך מורכב מסור שורף -
 12מפתח משושה  -

פשריים בכלי העבודה בדקו נזקים א הערה:
 החשמלי.

לפני המשך שימוש במכונה, ודאו כי כל התקני 
המגן פועלים כראוי. יש לבצע בדיקה יסודית של 

כל חלק אשר יתכן כי ניזוק מעט על מנת להבטיח 
הפעלה ללא תקלות של הכלי. כל החלקים 

חייבים להיות מותקנים כהלכה וכל ההתניות 
הפעלה  חייבות להתקיים על מנת להבטיח

 חלקה.
 

 התקנה נייחת וגמישה
על מנת להבטיח טיפול בטיחותי, יש  -

להתקין את המכונה על משטח אופקי ויציב 
 )למשל שולחן מלאכה( לפני השימוש.

 

 (Aהתקנה על משטח עבודה )ראו איור 
הדקו את כלי העבודה החשמלי על ידי מהדקי  -

בורג מתאימים אל משטח העבודה. חורי 
 ם למטרה זו.משמשי 11ההתקנה 

 

 התקנה גמישה )לא מומלצת!(
במקרה חריג בו לא ניתן להתקין את כלי העבודה 

החשמלי בחוזקה אל שולחן מלאכה, תוכלו 
על  13את רגלי לוח הבסיס  ילהניח באופן זמנ

משטח מתאים )למשל שולחן מלאכה, רצפה 
אופקית וכדומה( מבלי להבריג את המכונה כלפי 

 מטה.

 (2B – 1Bאיורים החלפת הכלי )ראו 
לפני ביצוע עבודה כלשהי על המכונה  -

 עצמה, נתקו את תקע החשמל.
רק כאשר ציר  5הפעילו את נעילת הציר  -

אחרת המכונה עלולה  נעצר. 20הכלי 
 להינזק.

אל תגעו בדיסק החיתוך לאחר העבודה  -
דיסק החיתוך עלול להתחמם לפני שהתקרר. 

 מאוד במהלך העבודה.
לחיתוך בעלי מהירות השתמשו רק בדיסקים 

זהה או גבוהה יותר מן המהירות המרבית 
המותרת של כלי העבודה החשמלי שלכם כאשר 

 הוא מופעל ללא עומס.
השתמשו רק בדיסקים לחיתוך אשר תואמים 

לנתונים המאפיינים בהוראות הפעלה אלו ואשר 
 וסומנו בהתאם. EN 12413נבדקו לפי תקן 

שה בהם הניחו דיסקים לחיתוך אשר לא נע
שימוש במיכל סגור או באריזה המקורית שלהם. 
אחסנו דיסקים לחיתוך כאשר הם שוכבים במצב 

 שטוח.
 

 הוצאת דיסק החיתוך
הביאו את כלי העבודה החשמלי לתנוחת  -

עבודה )ראו "שחרור המכונה )תנוחת עבודה( 
 (.17בעמוד 

חזרה אל  4הניעו את מגן הלהב הנסוג  -
 המעצור.

על ידי  23שושה סובבו את הבורג המ -
ובו זמנית לחצו  12המפתח המשושה שסופק 

 עד שתופעל. 5את נעילת הציר 
החזיקו את נעילת הציר במצב לחוץ ופתחו  -

 .23את הברגת הבורג המשושה 
 .21ואת אוגן ההידוק  22הוציאו את הדסקית  -
 .6הוציאו את דיסק החיתוך  -
 

 התקנת דיסק החיתוך
שנועדו במידת הצורך, נקו את כל החלקים 

 להתקנה לפני ההרכבה.
התקינו את דיסק החיתוך החדש על גבי ציר  -

באופן בו התווית תפנה מזרוע הכלי  20הכלי 
 כלפי חוץ.

 22, את הדסקית 21התקינו את אוגן ההידוק  -
 .23ואת הבורג המשושה 
עד שתופעל והדקו  5לחצו את נעילת הציר 

על ידי סיבוב  23מחדש את הבורג המשושה 
השעון )מומנט פיתול של ההידוק בערך בכיוון 

18-20 Nm.) 
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כלפי  4נתבו באיטיות את מגן הלהב הנסוג  -
 מטה עד שדיסק החיתוך יהיה מכוסה.

 פועל כהלכה. 4ודאו כי מגן הלהב הנסוג  -
לאחר התקנת דיסק החיתוך ולפני ההתנעה, 

בדקו האם דיסק החיתוך הותקן כהלכה והאם 
 הוא יכול להסתובב בחופשיות.

ודאו כי דיסק החיתוך אינו מתחכך כנגד מגן  -
או כנגד חלקים  18, מגן הלהב 4הלהב הנסוג 

 אחרים.
 שניות בערך. 30הפעילו את המכונה במשך  -

אם הבחנתם ברעידות ניכרות, כבו את 
המכונה מיד. הוציאו את דיסק החיתוך 

 והתקינו אותו שוב.
 

 הפעלה
  לפני ביצוע עבודה כלשהי על המכונה

 תקו את תקע החשמל.עצמה, נ
 (Cהובלה בטוחה )ראו איור 
מאפשרת טיפול קל  15נעילת הבטיחות להובלה 

 יותר במכונה בעת הובלה לאתרי עבודה שונים.
 

 שחרור המכונה )תנוחת עבודה(
מעט  3דחפו את זרוע הכלי על ידי הידית  -

כלפי מטה על מנת לשחרר את נעילת 
 .15הבטיחות להובלה 

 15יחות להובלה משכו את נעילת הבט -
 החוצה עד הסוף.

 נתבו את זרוע הכלי באיטיות כלפי מעלה. -
בעת העבודה, הקפידו על כך שנעילה  הערה:

הבטיחות לא תידחף פנימה. אחרת לא ניתן יהיה 
 להנמיך את זרוע הכלי לעומק הדרוש.

 

 חיזוק המכונה )תנוחת הובלה(
נתבו את זרוע הכלי כלפי מטה עד שניתן יהיה  -

 15ת נעילת הבטיחות להובלה לדחוף א
 פנימה עד הסוף.

 .19למידע נוסף על הובלה, ראו עמוד 
 

 (Dהתאמת זווית החיתוך )ראו איור 
עד  0°את זווית מיטר ניתן לקבוע בטווח בין 

. לעתים תכופות ניתן לזהות זוויות מיטר בהן 45°
על ידי סימונים  7נעשה שימוש במעצור הזווית 

נקבעות  45°ושל  0°מתאימים. העמדות של 
 במעצור הסיום בהתאמה.

עבור מעצור הזווית  14רופפו את בורגי הנעילה  -
 מ"מ(. 8) 12על ידי המפתח המשושה שסופק 

התאימו את הזווית הרצויה והדקו שוב בחוזקה  -
 .14את שני בורגי הנעילה 

 -ו Dהזזה של מעצור הזווית )ראו איורים 
E) 

 חורה.א 7תוכלו להזיז את מעצור הזווית 
במלואם על ידי  14פתחו את בורגי הנעילה  -

 מ"מ(. 8) 12המפתח המשושה שסופק 
אחורה בחור אחד  7הזיזו את מעצור הזווית  -

 או שניים עד למרווח הרצוי.
התאימו את הזווית הרצויה והדקו שוב  -

 .14בחוזקה את שני בורגי הנעילה 
 

 (Eהידוק חומר העבודה )ראו איור 
ת מרבית, חומר העבודה על מנת להבטיח בטיחו

 חייב להיות תמיד מהודק בחוזקה.
אל תנסרו חומרי עבודה שהינם קטנים מדי 

 להידוק.
חומרי עבודה ארוכים חייבים להיות מחוזקים 

 מלמטה או נתמכים בקצה החופשי שלהם.
מקמו את חומר העבודה כנגד מעצור הזווית  -

7. 
כנגד חומר העבודה  8הסיטו את ציר ההידוק  -

בחוזקה את חומר העבודה על ידי ידית והדקו 
 .10ההידוק 

 

 שחרור חומר העבודה
 .10רופפו את ידית ההידוק  -
כלפי מעלה ומשכו  9הטו את השחרור המהיר  -

 החוצה מחומר העבודה. 8את ציר ההידוק 
 

 תחילת הפעלה
  הקפידו על מתח חשמל נכון! מתח החשמל

של מקור החשמל חייב להיות תואם למתח 
גבי לוחית השם של המכונה. המצוין על 

כלי עבודה חשמליים המסומנים על ידי 
וולט ניתנים להפעלה גם במתח של  230
 וולט. 220

  .בדקו את דיסק החיתוך לפני השימוש
דיסק החיתוך חייב להיות מותקן כהלכה 

וחייב להסתובב בחופשיות. בצעו הפעלה 
שניות )לפחות( ללא עומס  30ניסיונית של 

תמשו בדיסקים פגומים, לא כלשהו. אל תש
דיסק חיתוך פגום  ממורכזים או רועדים.

 עלול להתנפץ ולגרום לפציעות.
אבק מחומרים כגון ציפויים המכילים עופרת, 

ומתכת עלול להוות סיכון בריאותי.  םמינראליי
מגע או נשימת האבק עלולים לגרום לתגובה 

אלרגית ו/או לדלקות בדרכי הנשימה של 
 דים מן הצד.המשתמש או עומ
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סוגי אבק מסוימים נחשבים מסוכנים, במיוחד 
בשילוב עם סגסוגות כגון אבץ, אלומיניום או 

כרום. עם חומרים המכילים אזבסט יעבדו רק מי 
 שהתמחו בכך.

 ספקו אוורור טוב לאזור העבודה. -
 .2Pמומלץ לחבוש מסנן נשימה מסוג  -

הקפידו על התקנות המקומיות המתאימות 
 צכם בנוגע לעבודה עם חומרים.התקפות באר

הלהב עלול להיחסם על ידי אבק, שביבים או 
רסיסים של חומר העבודה בחריץ של לוח הבסיס 

13. 
 כבו את המכונה ונתקו את התקע מן השקע. -
המתינו עד שדיסק החיתוך יגיע לעצירה  -

 מוחלטת.
הטו את המכונה אחורה כך שרסיסים קטנים  -

החוצה מן של חומר העבודה יוכלו ליפול 
 הפתח שנועד למטרה זו.

במידת הצורך, השתמשו בכלי מתאים לפינוי 
 רסיסים של חומר העבודה.

  .אבק מנעו הצטברות אבק באזור העבודה
 עלול להידלק בקלות.

 

 (Fעמדת המפעיל )ראו איור 
  אל תעמדו בקו אחד עם דיסק החיתוך

בקדמת המכונה. עמדו תמיד הצידה 
רות זה מספק אמצעי זהי מדיסק החיתוך.

הגנה טובה יותר על גופכם מפני שבבים 
 במקרה שבירה של הדיסק.

 

 (G)ראו איור  OFFוכיבוי   ONהפעלה
על מנת לחסוך באנרגיה, הפעילו את כלי 

 העבודה החשמלי רק כאשר נעשה בו שימוש.
המכונה, לחצו תחילה אל כפתור  להתנעת -

 ON/OFF 2. כעת לחצו על מתג 1הנעילה 
 תו לחוץ.והשאירו או

מסיבות בטיחות, לא ניתן לנעול את מתג  הערה:
ON/OFF 2 הוא חייב להישאר לחוץ במהלך כל .
 ההפעלה.

 .ON/OFF 2המכונה, שחררו את מתג  לכיבוי -
 

 עצות לעבודה
 הוראות חיתוך כלליות

אל תגעו בדיסק החיתוך לאחר העבודה  -
דיסק החיתוך עלול להתחמם לפני שהתקרר. 

 ה.מאוד במהלך העבוד
גצים  מותקן כהלכה. 19ודאו כי מגן הגצים  -

 מופקים בעת חיתוך מתכת.

הגנו על דיסק החיתוך מפני חבטות, זעזועים 
וגריז. אל תחשפו את דיסק החיתוך ללחץ מן 

 הצד.
אל תאמצו את כלי העבודה החשמלי עד כדי כך 

 שיגיע לעצירה.
הזנה מופרזת מפחיתה משמעותית את יכולות 

ה ומקצרת את משך חיי הביצוע של המכונ
 השירות של דיסק החיתוך.

השתמשו רק בדיסקים לחיתוך אשר מתאימים 
 לחומר שנועד לחיתוך.

 

 מידות מותרות של חומר עבודה
 :מרביותמידות מותרות 

 

 זווית מיטר / שיפוע 
צורת חומר 

 העבודה
0° 45° 

 
Ø 129 Ø 128 

 

119 X 119 110 X 110 

 

196 X 100 115 X 107 

 
130 X 130 115 X 115 

 

 של חומר עבודהמרביות מידות 
כל חומרי העבודה אשר ניתנים להידוק על ידי  -)

 מ"מ 80(: אורך 8ציר ההידוק 
 מ"מ 129(: ° 0/  ° 0) עומק חיתוך, מרבי

 

 חיתוך מתכת
 כוונו את זווית מיטר הרצויה. -
הדקו בחוזקה את חומר העבודה לפי  -

 ההתוויות למידות שלו.
 יעו את המכונה.התנ -
נתבו באיטיות את זרוע הכלי כלפי מטה על  -

 .3ידי הידית 
חתכו את חומר העבודה תוך הפעלה הזנה  -

 אחידה.
כבו את המכונה והמתינו עד שדיסק החיתוך  -

 יגיע לעצירה מוחלטת.
 נתבו את זרוע הכלי באיטיות כלפי מעלה. -
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 הובלה
שאו תמיד את כלי העבודה החשמלי על ידי  -

 .17ובלה ידית הה
  נשיאה של כלי העבודה החשמלי חייבת

תמיד להתבצע על ידי שני אנשים על מנת 
 למנוע פגיעות גב.

  ,בעת הובלה של כלי העבודה החשמלי
השתמשו במתקני הובלה ולעולם אל 

 תשתמשו במתקני ההגנה לצורך הובלה.
 

 תחזוקה ושירות
  לפני ביצוע עבודה כלשהי על המכונה

 החשמל.עצמה, נתקו את תקע 
  נקו בסדירות את חריצי האוורור של כלי

העבודה החשמלי על ידי מברשת רכה. 
מאוורר המנוע מושך אבק לתוך התושבת, 
והצטברות גדולה של אבק מתכתי עלולה 

 להוביל לסיכוני חשמל.
  בתנאים קיצוניים, השתמשו תמיד בשואב

אבק עד כמה שניתן. הפיחו את חריצי 
תקינו התקן זרם האוורור לעתים קרובות וה

בעת עבודה עם  (.PRCDשיורי נייד )
מתכות, אבק מוליך עלול להתיישב בתוך כלי 

העבודה החשמלי. הבידוד הכולל של כלי 
 העבודה החשמלי עלול להינזק.

  דאגו לכך שעבודות התחזוקה והתיקון
יבוצעו רק על ידי מומחים שהוכשרו לכך. 

ניתן להבטיח כי בטיחות כלי  באופן זה,
 בודה החשמלי תישמר.הע

מגן הלהב הנסוג חייב להיות מסוגל תמיד לנוע 
כחופשיות ולסגת אוטומטית. לכן, שמרו על ניקיון 

 האזור סביב מגן הלהב הנסוג.
אם יש צורך החלפת כבל החשמל, החלפה זו 

או סוכן שירות  Boschחייבת להתבצע על ידי 
 על מנת למנוע סיכון בטיחות. Boschמורשה של 

 

 זריםאבי
 

 מספר פריט 

דיסקים לחיתוך עבור כל החומרים 
 המתכתיים

 x 355דיסק חיתוך 
 מ"מ 25.4

2 608 600 543 

2 608 600 208 
 

  

 שירות לאחר מכירה וסיוע ללקוחות
צוות השירות לאחר מכירה שלנו יענה לכל 

שאלותיכם בנוגע לתחזוקה ולתיקון המוצרים 
טות ומידע שברשותכם או לחלפים. תצוגות מפור

לגבי חלפים ניתן למצוא באתר 
www.ledico.com. 

 

יועצי שירות הלקוחות שלנו יענו לשאלותיכם 
בנוגע למקום הרכישה הטוב ביותר, לשימוש 

 ולהתאמות של מוצרי ואבזרי בוש.
 

 השלכה
יש למיין את כלי העבודה, האביזרים ואת חומרי 

 לצורך מיחזור ידידותי לסביבה.  האריזה
אין להשליך כלי עבודה יחד עם הפסולת 

 הביתית!
 

 רק במדינות האיחוד האירופאי:
 EU/2012/19בהתאם להוראות הצו האירופאי 

כלי עבודה שאינם שמישים עוד, 
ובהתאם לקו המנחה האירופאי 

2006/66/EC סוללה / מארזי ,
סוללה פגומים או לא בשימוש, 

להיאסף בנפרד ולהיות מושלכים באופן חייבים 
 נכון סביבתית.

 

 עשוי להיות נתון לשינויים ללא הודעה מראש.
 

הוראות בטיחות כלליות למשחזות 
 ומלטשות 

המהירות הנקובה של אופן )דיסק( ההשחזה  •
חייבת להיות שווה או גדולה מהמהירות 

 המקסימלית המצוינת על הכלי. 
ליטוש אין להשתמש באופני השחזה או  •

פגומים. יש לבדוק את אופן )דיסק ההשחזה( 
או הליטוש לפני כל שימוש ולוודא שאין בו 

 שברים או סדקים. 
יש להקפיד שידית העזר )ידית הצד( מותקנת  •

 על גבי הכלי בעת השימוש. 
השתמש רק באופני השחזה או ליטוש ובמגיני  •

 דיסק המומלצים על ידי היצרן לכלי זה. 
להיות מחובר בבטחה מגן הדיסק חייב  •

למשחזת וממוקם כך, שחלק מינימלי של 
 הדיסק יהיה חשוף כלפי המשתמש. 

אין להשתמש באופני השחזה שנשחקו  •
 ממשחזות גדולות יותר. 

 

 

http://www.ledico.com/
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 תוספת להוראות בטיחות
 

 שאינו בזרם הפועל, דלף לזרם מגן דרך מפסק רק החשמל מרשת חשמליים עבודה כלי להזין יש
 לחצן על לחיצה באמצעות לחודש אחת המפסק תקינות את לבדוק יש .אמפר 0.03 -מ דולג

 מותר שהמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים במתקן. שלו. הביקורת
 יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

 
 
 
 
 

 
 

 : יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה.האזהר
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 היבואן ומעבדות השירות:

 

 בע"מלדיקו 
 

                          7565434, ראשל"צ 31רחוב לזרוב 
                                                  03-9630040טל. 

                                                03-9630050פקס. 
 service@ledico.comדוא"ל: 


