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 לקוחות נכבדים,

 

 זה סורק קירותחברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם 
 . BOSCH מתוצרת חברת

 

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

 

תגלה תקלה במוצר, במידה שתיתקלו בבעיות בהפעלה או שת
אנא פנו למעבדת השירות הקרובה על פי הפירוט הנמצא בגב 

 החוברת. 

 

 לדיקו בע"מ                                                                 
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 בטיחות הוראות
 

 .כל ההוראות אחרקראו ומלאו 
סורק המובנות של  מערכות ההגנה

עול אם לא עשויות שלא לפ הקירות
בהתאם  סורק הקירותמשתמשים ב

הוראות אלה על שמרו  .להוראות המצורפות
 .יתידעלשימוש 

 לתיקון רק למומחה  סורק הקירותאת  מסרו
 מוסמך המשתמש בחלקי חילוף מקוריים.

  הדבר מבטיח שבטיחות הכלי תישמר.
  בסביבות  סורק הקירותאין להפעיל את

דליקים, נפיצות, למשל בנוכחות של נוזלים 
סורק עלולים להיווצר ניצוצות ב גזים או אבק.

אשר עלולים להצית את האבק או  הקירות
 האדים.

  ,אינו יכול  סורק הקירותמסיבות טכנולוגיות
כדי למנוע סיכונים,  ודאות. 100%להבטיח 

אבטחו את עצמכם תמיד לפני קדיחה, 
ניסור או פתיחת תעלות בקירות, תקרה או 

למקורות מידע נוספים  רצפה על ידי פניה
כגון תכניות בניה, תמונות משלב הבניה 

השפעות סביבתיות כגון לחות, וכדומה. 
קרבה למכשירי חשמל, יכולה להשפיע על 

איכות המשטחים ומצב  .סורק הקירותדיוק 
הקירות )למשל לחות, חומרי בניה מתכתיים, 
ציפוי קיר בעל יכולת הולכה חשמלית, חומרי 

( בנוסף לכמות, סוג, גודל בידוד, אריחים
ומיקום החפצים, עשויים להביא לתוצאות 

  מדידה שגויות.
 

 סוללהב טיפולשימוש ו
  הטעינו רק באמצעות המטען המומלץ על

מטען המותאם לשימוש עם  ידי היצרן.
עלול לגרום לסכנת  רסוללה מסוג אח

  שריפה.
  השתמשו בכלי העבודה החשמלי רק עם

שימוש  עבורו.דות מקוריות המיועסוללות 
בכל סוג אחר של ערכות סוללה עלול לגרום 

  לסכנת פציעה ושריפה.
  כאשר הסוללה אינה בשימוש, הרחיקו

אותה מחפצי מתכת אחרים כגון מהדקי 
מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או  ניר,

 חפצי מתכת קטנים אחרים 

בין קוטב אחד  מגע העלולים ליצור חיבור
ין מגעי הסוללה עלול גרימת קצר ב לשני.

  לגרום לכוויות או שריפה.
  כאשר נעשה שימוש לא תקין בסוללה, נוזל

הימנעו ממגע עם  ;עלול להיפלט ממנה
אם נוצר מגע עם הנוזל במקרה,  הנוזל.

אם נוצר מגע בין הנוזל  שטפו במים.
נוזל הנפלט מן  לעיניים, פנו לטיפול רפואי.

  יות.הסוללה עלול לגרום לצריבות או כוו
 .סכנת קצר. אל תפתחו את הסוללה  
  הגנו על הסוללה מפני חום, למשל

מפני חשיפה מתמשכת לשמש 
סכנת  ישירה, לאש, למים וללחות.

 התפוצצות.
  ,במקרה של נזק ושימוש לא תקין בסוללה

ספקו אויר נקי ופנו  עלולים להיפלט אדים.
האדים  לטיפול רפואי במקרה של תלונות.

  ת מערכת הנשימה.עלולים לגרות א
  כלי השתמשו בסוללה רק בשילוב עם

הקפדה על  בוש שלכם. העבודה מתוצרת
הנחיה זו בלבד תגן על הסוללה מפני עומס 

מקוריות  ותסוללבהשתמשו רק  יתר מסוכן.
מתוצרת בוש במתח הנקוב על לוחית 

בעת שימוש  .סורק הקירותהמידע שעל 
  ותאחרות, למשל חיקויים, סולל ותסוללב

מחודשות או מתוצרת יצרנים אחרים, קיימת 
סכנת פציעה בנוסף לנזק לרכוש עקב 

  התפוצצות הסוללות.
  הסוללה עלולה להינזק על ידי חפצים חדים

כגון מסמרים או מברגים או על ידי כוח 
תרחש קצר העלול ל חיצוני המופעל עליה.

פנימי והסוללה עלולה להישרף, להעלות 
  ם מדי.עשן, להתפוצץ או להתחמ

 

 תיאור המוצר ומפרט טכני
סורק פרשו את הדף המקופל שעליו תרשים 

ה ועיון והשאירו אותו פרוש בעת קריא הקירות
 הוראות ההפעלה.בחוברת 

 

 השימוש המיועד
מיועד לגילוי חפצים בקירות,  סורק הקירות

בהתאם לחומר ומצב חומר  תקרות או רצפות.
רים, הבסיס, ניתן לגלות חפצי מתכת, חיבו

 צינורות מלאי מים, מוליכי חשמל וכבלים.
 עומד בדרישות תקן  סורק הקירות

55011 EN. 
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 תכונות המוצר
המספור של תכונות המוצר המוצגות מתייחס 

 על דפי התרשימים. סורק הקירותלתרשים 
 מסייע סימון, עליון 1
 LEDנורית  2
 צג 3
 וימין מסייע סימון, שמאל 4
 שמעכפתור אות  5
 כיבויכפתור הפעלה ו 6
 כפתור להפעלת מצב בטון 7
 כפתור להפעלת מצב אוניברסלי 8
 כפתור להפעלת מצב קירות גבס 9

 אזור אחיזה 10
וולט או מתאם סוללת  10.8חריץ לסוללת  11

AA 
 AAכפתור שחרור סוללה או מתאם סוללת  12
 סוללה* 13
 אזור חישה 14
 דוריימספר ס 15
 *AAמכסה אטימה למתאם סוללת  16
 *AAמכסה מתאם סוללת  17
 *AA1מתאם סוללה  18

*  האביזרים המוצגים או מתוארים אינם 
כלולים באריזה של משלוח סטנדרטי של 

סקירה של מבחר האביזרים המלא  המוצר.
באתר האינטרנט של חברת ניתן למצוא 

 .לדיקו
  

a. פרטי תצוגה 
b. "חיווי של סוג החפץ "מוליך חשמל פעיל 
c. מחוון עוצמת סוללה 
d. מחוון איתות צליל כבוי 
e. יו"מחוון "הפרעת גלי רד 
f. מחוון בקרת טמפרטורת סוללה 

g. מחוון אפשרות אזהרה 
h.  מדידהמחוון 
i.  מרכוזמחוון 
j.  חפץהמחוון "צלב מרכז" של מרכז 

k. מחוון תנועה 
l. חיצי כיוון לקביעת מרכז החפץ 
 

 נתונים טכניים
 

D-tect 120 גלאי אוניברסלי 
3 601 K81 3.. מספר חלק 

 עומק סריקה מרבי* 

 מ"מ  120
 מצב הפעלה בטון מ"מ( 100)בדרך כלל 

 מ"מ  120
 חפצי מתכת מ"מ( 100)בדרך כלל 

 מ"מ 60
 צינורות פלסטיקכבלים ו

 מלאים במים

 מצב הפעלה אוניברסלי מ"מ 60

 מצב הפעלה קיר גבס מ"מ 60

 מ"מ± 10
 דיוק מדידה אל
 מרכז החפץ*

 מ"מ 50

 מרחק מינימלי בין
 שני עצמים סמוכים

–10 ... +40 °C טמפרטורת הפעלה 

–20 ... +70 °C טמפרטורת אחסנה 

 דקות 5

 כיבוי אוטומטי לאחר
 בערך

GBA 10,8V... 

 x 1.5V LR6 (AA) 4או 

 (AA1)עם מתאם סוללה 

 / סוללות נטענות
 סוללות

 שעות 5

 AA אורך חיי סוללה )
10,8V... 

4 x 1.5V LR6 (AA) 

 לחות יחסית 90%

 )ללא עיבוי( 
 לחות מרבית לגילוי

 עצמים

 חות יחסיתל 50%
 עיבוי מרבי לצורך סיווג

 כבלי חשמל

 ק"ג 0.5
 -משקל בהתאם ל

 ATPA- 01/2003נוהל 
 

* בהתאם לגודל וסוג העצם בנוסף לחומר ומצב 
 בסיס החומר.
לזיהוי ברור באמצעות  ןנית סורק הקירות

 על לוחית הדגם. 15המספר הסידורי 
 

  במונחי דיוק ועומק מדידה, תוצאות
במקרה שאיכות  להשתנותהמדידה עלולות 

  פני השטח של חומר הבסיס אינה טובה.
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 הרכבה
באמצעות סוללת  סורק הקירותניתן להפעיל את 

 .AAבאמצעות סוללות ו 13 וולט 10.8
  נתקו את הסוללות / הסוללות הנטענות

כאשר אינו בשימוש למשך  סורק הקירותמ
בעת אחסון לפרק זמן  פרק זמן ארוך.
ת / הסוללות הנטענות יכולות ממושך, הסוללו

  להחליד ולהתרוקן.
 

 (Cטעינת הסוללה )ראו איור 
  השתמשו רק במטעני סוללות המפורטים

רק מטעני סוללות אלו  בדף האביזרים.
מתאימים לסוללת ליתיום הניתנת לשימוש 

  .סורק הקירותעם 
כדי  הסוללה המצורפת טעונה בחלקה. הערה:

לה, הטעינו את להבטיח קיבולת מלאה של הסול
הסוללה במלואה במטען הסוללות לפני שימוש 

 ראשון בכלי העבודה החשמלי.
בכל עת מבלי  הליתיוםניתן לטעון את סוללת 

הפסקת הליך  שמשך חיי השירות שלם יתקצרו.
 הטעינה אינה מזיקה לסוללה.
( מגינה על ACT"הגנת התא האלקטרונית" )

 .מפני פריקה עמוקה הליתיוםערכת סוללת 
מופעל מנגנון מתרוקנת, כמעט כאשר הסוללה 

 .המכבה את המכשיר
  סורק הקירותלאחר הכיבוי האוטומטי של ,

אל תמשיכו ללחוץ על כפתור ההפעלה 
 הסוללה עלולה להינזק. והכיבוי.

לחצו על לחצן  13כדי לנתק את הסוללה 
רה והחוצה ומשכו את הסוללה אח 12השחרור 

 ח.ואל תפעילו כ .סורק הקירותמ
 NTCבבקרת טמפרטורה  מצוידתהסוללה 

המאפשרת הטענה רק בטווח טמפרטורות שבין 
C°0 באופן זה ניתן לשמור על משך חיי  .°45-ל

 סוללה ארוכים.
 שימו לב להנחיות ההשלכה.

 

 הכנסת הסוללה
  מקוריות מתוצרת  בסוללותהשתמשו רק

בוש במתח הנקוב על לוחית המידע שעל 
אחרות,  ותסוללבש בעת שימו .סורק הקירות
מחודשות או מתוצרת  סוללותלמשל חיקויים, 

יצרנים אחרים, קיימת סכנת פציעה בנוסף 
 לנזק לרכוש עקב התפוצצות הסוללות.

סורק שאינן מתאימות ל בסוללותשימוש  הערה:
סורק עלול לגרום לתפקוד לקוי של  הקירות
 ואף לנזק לכלי. הקירות

תוך הידית אל  13 הכניסו את הסוללה הטעונה
עד שתחושו שהשתלבה והיא מיושרת עם 

 הידית.
 

הכנסת / הוצאת מתאם סוללות 
AA  ראו איור(D) 

 ימכשירניתן לשימוש רק עם  AAמתאם סוללות 
  .מסוימים של בוש מדידה

 

 AAהכנסת מתאם סוללות 
. מקמו את 11 מול הפתח 17הציבו את המכסה 

, לאחר מכן באופן הנראה באיור. 16הסוללות 
מעל הסוללות  16האטימה  החליקו את מכסה

 עד שתחושו שהשתלב והוא מיושר עם הידית.
 

 AAהוצאת מתאם סוללות 
בית של  12לחצו על לחצני השחרור 

כלפי מטה ומשכו אותו  16 הסוללה
הקפידו שהסוללות לא יפלו והחוצה. 
אחזו במכשיר כאשר תא  החוצה.

הסוללות פונה כלפי מעלה. הוציאו את 
, 17כדי להוציא את המכסה הפנימי  וללות.הס

הכניסו את האצבעות ומשכו אותו אל מחוץ 
הדופן על ידי הפעלת לחץ קל על  סורק הקירותל

 .הפנימי
 

 סוללה נטענת / מחוון סוללה
מציג תמיד  bמחוון הסוללה / הסוללה הנטענת 

 נוכחי:האת מצב הסוללה 
 .סוללה טעונה במלואה      
 .מהקיבולת או פחות 2/3אה עד סוללה מל      
 .מהקיבולת או פחות 1/3סוללה מלאה עד       
 .מהקיבולת או פחות 10%סוללה מלאה עד       

 .החליפו סוללה
 

 הפעלה
  מפני לחות וקרינת  סורק הקירותהגנו על

  שמש ישירה.
  לטמפרטורות  סורק הקירותאל תחשפו את

למשל,  קיצוניות או לשינויים בטמפרטורה.
 ל תשאירו אותו בכלי רכב לפרק זמן ממושך.א

במקרה של שינויים גדולים בטמפרטורה, 
 להתאים את עצמו סורק הקירותאפשרו ל
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  לטמפרטורת הסביבה לפני הפעלתו.
 רק באזור האחיזה  סורק הקירותאחזו ב

  , כדי לא להשפיע על המדידה.10המיועד 
  שימוש או הפעלה של יחידות שידור כגון

טית, מערכות תקשורת סלולרית, רשת אלחו
רדאר, אנטנות שידור או גלי מיקרו, בקרבת 
  המכשיר עלול להשפיע על פעולת המדידה.

  ערכי המדידה עלולים להשתבש בתנאי
אלה כוללים למשל, קרבה  סביבה מסוימים.

של מתקנים המייצרים שדות חשמליים, 
מגנטיים או אלקטרומגנטיים חזקים, לחות, 

מתכת, חומרי בידוד מצופים חומרי בניה מ
ביריעות ניר כסף או טפט מוליך זרם או 

 מומלץ להתייעץלכן,   אריחים מוליכי זרם.
עם מקורות מידע נוספים )למשל תכניות 

בניה( לפני קדיחה, ניסור או חפירת תעלות 
  בתוך קירות, תקרות ורצפה.

 

 הפעלה ראשונית

 הפעלה וכיבוי 
 .ל שימושלפני כ סורק הקירותבדקו את 

במקרים הבאים, לא ניתן להבטיח הפעלה 
 בטוחה:

מחוון המדידה נוטה בקביעות, גם אם אתם  -
 .רבאווימחזיקים את הכלי 

מחוון המדידה אינו נוטה גם כאשר אתם  -
  מחזיקים אצבע באזור החישה.

ניתן לראות נזק ניכר על המכשיר או חלקים  -
 .סורק הקירותרופפים בתוך 

ניתן להבטיח פעולה בטוחה רק כאשר אחד  -
  מכפתורי הבחירה של מצבי הפעולה מאיר.

  וודאו שאזור סורק הקירותלפני הדלקת ,
אם יש צורך, ייבשו  אינו רטוב. 14החישה 

  באמצעות מטלית רכה. סורק הקירותאת 
  היה חשוף לשיניים  סורק הקירותאם

קיצוניים בטמפרטורה, הניחו לו להתאים 
ו לטמפרטורת הסביבה לפני את עצמ

  ההדלקה.
, לחצו על לחצן סורק הקירותאת  להפעילכדי 

 . 6ההפעלה והכיבוי 
על שנית , לחצו סורק הקירותאת  לכבותכדי 

 . 6לחצן ההפעלה והכיבוי 
 סורק הקירותכאשר לא נלחץ שום כפתור על 

 דקות וכאשר לא התגלו עצמים, 5למשך בערך 

אוטומטי כדי לחסוך כבה באופן  סורק הקירות
 בסוללה.

                                                                                          

  הפעלה וכיבוי האיתות הצלילי
ניתן להפעיל ולכבות את האיתות הצלילי 

כאשר  . 5באמצעות כפתור האיתות הצלילי 
דע מראה את המי 3האיתות הצלילי כבוי, הצג 

C. 
 

 (Bשיטת ההפעלה )ראו איור 
בודק את חומר הבסיס של אזור  סורק הקירות

. מתגלים חומרים Aבכיוון מדידה  14החישה 
 השונים מן החומר שממנו עשוי הקיר.

מעל חומר הבסיס  סורק הקירותתמיד הניעו את 
תוך הפעלת לחץ קל, ללא הרמה או שינוי 

לכל  תסורק הקירוניתן להזיז את  עוצמת הלחץ.
 .Bכיוון 

 

 מצבי הפעלה
נדלק, תוכלו לעבור בין  סורק הקירותמיד כאשר 

 מצבי הפעלה שונים.
על ידי לחיצה על מצבי ההפעלה, תוכלו 

לחומרי קיר שונים  סורק הקירותלהתאים את 
 ובמידת הצורך, להתעלם מחפצים בלתי רצויים.
אם חומר הקיר אינו ידוע, התחילו עם המצב 

 האוניברסלי.
ב ההפעלה הנבחר מצוין על ידי הכפתור מצ

 המואר.
 

 אוניברסלי )מוגדר מראש(
" מתאים אוניברסלימצב ההפעלה "

עצמים ממתכת,  בניין.ה חומרילרוב 
צינורות פלסטיק מלאי מים קווי 

ין או יבלבני בנ תעלות יצוינו. חשמל וכבלים
-צינורות פלסטיק ריקים בעלי קוטר של פחות מ

עומק המדידה  להתגלות.ס"מ עשויים שלא  2
 ס"מ. 6המרבי הוא 

 

 בטון
" מתאים בטוןמצב ההפעלה "

 במיוחד לשימושים בבטון מחוזק.
מוטות ברזל בנין, צינורות מתכת, 
צינורות פלסטיק מלאי מים, קווי חשמל וכבלים 

 ס"מ. 12עומק המדידה המרבי הוא  יצוינו.
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 קיר גבס
" מתאים קיר גבסמצב ההפעלה "

רות, תומכות מתכת, קווי לגילוי קו
חשמל וכבלים בקירות גבס )עץ או 

 .יצוינוגם צינורות מלאי מים  גבס וכדומה(.
 צינורות פלסטיק ריקים אינם מתגלים בדרך כלל.

 ס"מ. 6עומק המדידה המרבי הוא 
 

 הליך המדידה
 איתור מיקום עצמים

על / כנגד המשטח  סורק הקירותהציבו את 
 הנבדק.

כאשר  סורק הקירותתחת לאם יש כבר עצם מ
תאיר באדום אם יש  LED 2 מציבים אותו, נורית

  hאות בעוצמה חזקה מספיק, מחוון המדידה 
 ע איתות צליל.יישמ

אם עדיין לא התגלה עצם בעת הצבת הכלי, 
תאיר  DAL 2 יוצג ונורית j מחוון התנועה 

על פני השטח  סורק הקירותהניעו את  בצהוב
 יעלם. jשמחוון התנועה מבלי להרים אותו עד 

תאיר אז בירוק במקומות בהם  LED 2 נורית
 לא גילה כל עצם. סורק הקירות

  הסטייהמתקרב לעצם,  סורק הקירותכאשר 
מאירה  LED 2גדלה ונורית  hבמחוון המדידה 

 סורק הקירותבאדום. ההסטה קטנה כאשר 
 מתרחק מעצם.

 LED 2עם הצמים קטנים או עמוקים, נורית 
 להאיר בצהוב ואיתות הצליל לא ישמע.תמשיך 

 

  קביעת מרכז העצם 
תאיר באדום  LED 2אם התגלה עצם, נורית 

יוצגו כדי  kבעוצמת אות מספיקה. חיצי הכיוון 
לקבוע את מרכז החפץ. כדי למקם במיוחד את 

בכיוון חץ  סורק הקירותמרכז החפץ, הניעו את 
 .kהכיוון 

זאת עשוי אם חיצי הכיוון אינם מוצגים, בכל 
 מצא חפץ בסביבה הקרובה.ילה

מציין את ההסטה המרבית  hמחוון המדידה 
 2כאשר הוא ממוקם מעל מרכז העצם, נורית 

LED  מאירה באדום ואם יש עוצמת אות
יוצג. לצורך קביעה  iמספיקה. צלב המרכז 

מדויקת יותר של מרכז העצם, שימו לב למרובע 
אשר כאשר יש מספיק עוצמת אות, מוצג 
 .iבקרבת מרכז העצם בנוסף לצלב המרכז 

 עצמים גדולים יותר בחומר הבסיס ניתנים לזיהוי 

על ידי הסטה גבוהה ורציפה של מחוון המדידה. 
 תאיר באדום. LED 2נורית 
  סורק שימו לב תמיד לכל האותות של

, מחוון מדידה, חיצי LED)נורית  הקירות
 כיוון(.

לפני כדי למנוע סכנות, אבטחו את עצמכם 
קדיחה, ניסור או חפירת תעלות בקירות 
 ןבאמצעות מקורות מידע נוספים. מכיוו

שתוצאות המדידה עלולות להיות מושפעות 
מתנאי הסביבה או מחומר הקיר, עלול להיות 

סיכון גם אם המחוון אינו מתריע על עצם באזור 
מאירה  LED 2החישה )אין צליל התרעה ונורית 

 בירוק(.
 

 כבל חשמל 
 aיציג  3ליך חשמל פעיל, הצג ושר מתגלה מכא

תהבהב באדום וצליל  LED 2. נורית 
 האיתות ישמע עם רצף צלילים קצר. 

 הערה:
 מוליכי חשמל "פעילים" יצוינו בכל מצב הפעלה.
מוליכי חשמל "פעילים" ניתנים לגילוי בקלות 
רבה יותר כאשר צרכני חשמל )למשל מנורה( 

 חפשים ודולקים.מחוברים אל המוליך אותו מ
בתנאים מסוימים )למשל מתחת למשטחי 

מתכת או מאחורי פני שטח עם תכולת מים 
גבוהה(, לא ניתן לזהות בבטחה מולכים 

עוצמת האות של מוליכים "פעילים" "פעילים". 
תלויה במיקום הכבל, לכן בצעו מדידות נוספות 

עזרו במקורות מידע נוספים כדי יבסמוך או ה
 וליך חשמל "פעיל".לדעת אם קיים מ

חשמל סטטי יכול לגרום לגילוי שגוי של קווי 
חשמל למשל על פני אזור נרחב או שלא יתגלה 
כלל. כדי לשפר את יכולת הגילוי, הניחו את 

סורק ידכם הפנויה פרושה על הקיר בסמוך ל
החשמל השפעת כדי לסלק את  \ הקירות
רק באזור  סורק הקירותאחזו ב הסטטי.

 די לא להשפיע על המדידה., כ10האחיזה 
 

  סימון עצמים
אם יש צורך, ניתן לסמן עצמים שהתגלו. בצעו 

מדידה באופן המתואר. כאשר גיליתם את 
גבולות מרכז העצם, סמנו את מקום החיפוש 

 .4ומסייע סימון הצד  1במסייע הסימון העליון 
חברו את שתי הנקודות בקו אופקי ואנכי. העצם 

 ים.וי הקוממוקם בחיבור בין שנ
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 עצות לעבודה
 בקרת טמפרטורה

אם מרימים את המכשיר מן הקיר, עשוי הערה: 
 להראות אות באופן זמני. 

כאשר מחוון בקרת הטמפרטורה נדלק, סוללת 
לא נמצאת בטווח טמפרטורות  סורק הקירות
יי טמפרטורה ויתה חשופה לשיניהפעולה או שה

 קיצוניים.

שהסוללה  החליפו את הסוללה או המתינו עד
 .תגיע שוב לטווח טמפרטורת הפעולה

 תכונת התראה
סורק שלחו את  g -ו fמראה  3כאשר הצג 
אינו  סורק הקירותשירות מוסמך.  לנציג הקירות

 במצב תקין לפעולה יותר.
 

 

 סיבות ופעולות תיקון -פתרון בעיות 

 פעולת תיקון גורם שגיאה
סורק לא ניתן להדליק את 

 .הקירות
 .הטעינו את הסוללה .קההסוללה רי

 .החליפו סוללות .הסוללות ריקות 

נדלק אך אינו  סורק הקירות
 .מגיב

 
נתקו את הסוללות / הסוללות הנטענות 

 .וחברו שוב

 ."נחוץ שירות" 

סורק תקלה ב
 .הקירות

שירות  נציגאל  סורק הקירותשלחו את 
 .מוסמך

"טמפרטורת הסוללה 
ירדה או עלתה אל 

פעולה מעבר לטווח ה
 .של הסוללה"

 
המתינו עד שהסוללה תשוב לטווח 

הפעולה המותר או החליפו  תטמפרטור
 .סוללה

 ת"התגלה או
 .רדיו חזק"

 
אם ניתן, סלקו את הפרעת גלי הרדיו 
כגון "רשת אלחוטית, רשת סלולרית, 
 .רדאר, אנטנת שידור או גלי מיקרו

 
 
 
 

 שירות ותחזוקה
 

 תחזוקה וניקוי
 

  לפני כל שימוש.  הקירות סורקבדקו את
במקרה של נזק נראה לעין או חלקים רופפים, 

 לא ניתן להבטיח פעולה בטוחה.
נקי ויבש תמיד כדי  סורק הקירותשמרו על 

 להבטיח פעולה תקינה ובטוחה.
במים או בנוזל  סורק הקירותאל תטבלו את 

 אחר.
נגבו לכלוך או זיהום באמצעות מטלית רכה 

 ומרי ניקוי או ממיסים.ויבשה. אל תשתמשו בח
 , אין להצמיד סורק הקירותכדי לא להשפיע על 

 

 
 
 

מדבקות תוויות או לוחיות מידע, במיוחד לא 
על חזית או גב  14ממתכת אל אזור החישה 

 .סורק הקירות
אינו פועל כשורה למרות  סורק הקירותאם 

תשומת הלב הקפדנית בתהליכי הייצור 
מרכז שירות והבדיקה, תיקון יבוצע על ידי 
 סורק הקירותשלאחר קניה. אל תפתחו את 

 בעצמכם.
בכל יצירת קשר והזמנת חלקי חילוף, אנא צרפו 

הספרות המצוין  10תמיד את מספר החלק בן 
 .סורק הקירותעל לוחית הדגם שעל 
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 שירות לקוחות לאחר מכירה
צוות שירות הלקוחות שלנו יענה לשאלותיכם 

תיקונים למוצר וכן תחזוקה ולשימוש, לבנוגע ל
בנוגע לחלפים. תצוגות מפורטות ומידע לגבי 

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

יועצי השירות שלנו יענו לשאלותיכם בנוגע 
לקנייה הטובה ביותר, לשימוש ולהתאמת 

 03-9630040  טל' מוצרים ואביזרים.
 

 

 מחזור

למיין את המכשיר, האביזרים והאריזה  יש 
 לצורך מחזור ידידותי לסביבה.

 

 בלבד: ECלמדינות 

 אל תשליכו את המכשירים     
 בפסולת הביתית!  

בהתאם להנחיות האירופאיות                
2002/96/EC  לפסולת של מוצרי חשמל

ואלקטרוניקה ויישומה בזכויות הלאומיות, יש 
ליים שאינם בשימוש לאסוף מכשירים חשמ

 בנפרד, ולהשליך אותם באופן ידידותי לסביבה.

 כפוף לשינוי ללא הודעה מראש.

  
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 היבואן ומעבדות השירות:

 

 בע"מלדיקו 
 

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

                                                  03-9630040טל. 
                                                03-9630050פקס. 

 ew@ledico.comדוא"ל: 

 

 סניף חיפה:
 חיפה  224כתובת שד' ההסתדרות 

 04-8664079טלפון: 

 

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

