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 מפרט טכני

 
 IAM 36-3730 Fמכסחת דשא אלחוטית 

 

 R3-360-AH-U-02סוג סוללה                                                             

 V  / 2.5  Ah Li-Ion       40מתח /קיבולת סוללה / אנרגיה                                   

 סל"ד 3800מהירות                                                                 

 מ"מ 370רוחב כיסוח                                                            

 מצבים 5מ"מ /  75 - 25   כוונון גובה                                                          

 מ"מ 80 - 30    גובה כיסוח בפועל                                               

 ל'  40 סל איסוףנפח 

 ק"ג  15.3 משקל

 IP 21 סיווג הגנה

  LWA  (2000/14/EG) 93.4 dB (A)  (A) K=1.88 dBרמת עוצמת קול נמדדת

   LWA  (2000/14/EG) (A) dB 96רמת עוצמת קול מובטחת

  LpA  (EN ISO 11201:1995) dB (A) 80.7    (A) K=3.0 dBרמת לחץ קול

 ah  (EN ISO 11201:1995) 1.29 m/s2 K=1.5 m/s2רטט

 IIIסיווג הגנה                                                               

 

 R3-360-1A-02מטען סוללה                                                           

 

 240V~  / 50-60 Hz - 100מתח חשמל                                                            

  V 36 מתח טעינה

  A 0.65 זרם טעינה

  W 30 הספק כניסה

 II סיווג הגנה

 שעות 3-5זמן טעינה                                                              

 

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים טכניים.

 
בדיקה סטנדרטיות. ערך פליטות הרטט בפועל עשוי להיות שונה  ערך פליטות הרטט המצוין נמדד בשיטותאזהרה: 

 מהערך שצוין בכפוף לסוג ושיטת היישום.

 ניתן להשתמש ברמת הרטט להשוואה בין כלים חשמליים כערך המשמש להערכה ראשונית של עומס הרטט.

פועל במצב סרק ולא נמצא להערכה מדויקת של עומס הרטט, יש לקחת בחשבון גם את הזמנים שבהם המכשיר כבוי או 

 בשימוש בפועל. חישוב זה מוריד במידה ניכרת את עומס הרטט על כל משך העבודה.

יש להגדיר אמצעי בטיחות נוספים להגנה על המפעיל מפני השפעות הרטט, לדוגמה: תחזוקה הולמת של הכלי החשמלי 

 ודה.והכלים הנלווים, שמירה על חום הידיים, ניהול נכון של תהליכי העב
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 שימוש מיועד
 

מכסחת הדשא הנטענת מיועדת לכיסוח מדשאות קטנות 

עד בינוניות בחצרות ובגינות פרטיות. אין להשתמש 

במכסחת הדשא למטרות אחרות, שכן הדבר עלול לסכן 

את המשתמש עצמו ואנשים אחרים. יש להשתמש במכונה 

כאן. היצרן לא יישא אך ורק לתכלית המיועדת כפי שמתואר 

ציות להוראות, הן להנחיות הרלוונטיות -באחריות לאי

 הכלליות והן להוראות הכלולות במדריך זה.
 

אין להשתמש במכסחת הדשא לגיזום שיחים, 

שבירת צמחים או  או לחיתוך או גדרות וזרדים,

מרפסות. כמו כן, אין להשתמש עשב על גגות או 

לגריסת עצים במכסחת הדשא כמרסקת גזם 

 וחיתוך גדרות, כמו גם ליישור בליטות בקרקע.

 
 

 דרישות מפעיל
 

 אין לאפשר לילדים לעבוד עם המכשיר.

אין לאפשר למבוגרים ללא הכשרה הולמת לעבוד עם 

 המכשיר.

על המשתמש לקרוא בקפידה את מדריך ההפעלה ולהבין 

את כל המידע וההוראות המצויים בו לפני השימוש 

 במכשיר.

הכשרה: למעט קבלת הנחיות מאדם מיומן, לא נדרשת 

 הכשרה מיוחדת לשימוש במכשיר.

 18ידי אנשים מעל גיל -גיל מינימום: המכשיר יופעל על

 18בלבד. חריגה מותרת רק כאשר אדם מתחת לגיל 

משתמש בכלי תחת השגחת מדריך כחלק מתוכנית הדרכה 

 תעסוקתית.

יל מינימלי לשימוש ייתכן גם שהתקנות המקומיות קובעות ג

 בכלי זה.

הדרכה: השימוש במכשיר דורש הדרכה מתאימה מאדם 

מיומן או היכרות עם מדריך ההפעלה. לא נדרשת הדרכה 

 מיוחדת.
 

 
 סכנות משניות

 

גם אם נעשה בכלי שימוש הולם, תמיד נותר סיכון משני 

כלשהו. סוג הכלי ועיצובו הטכני טומנים בחובם את הסכנות 

 הפוטנציאליות הבאות:

 
הלהבים המסתובבים עלולים לגרום לפציעות או 

 לחתכים רציניים או אף לקטיעה של חלקי גוף.

אין לשלוח יד אל מתחת למכסה הכלי כשהוא עובד. יש 

נעלי בטיחות. אין להוציא את שק האיסוף כשהכלי מלנעול 

 עובד.

אבנים או רגבים הנורים מהלהב עלולים לגרום 

 לפציעות.

יש לחפש עצמים זרים על המשטחים המיועדים לכיסוח 

לפני תחילת העבודה. יש לוודא ששק האיסוף מחובר 

 כראוי. יש להרכיב משקפי מגן במהלך העבודה.

תנאי תאורה בלתי הולמים מהווים סכנה 

 בטיחותית חמורה.

במהלך העבודה עם הכלי, יש להבטיח תמיד שהתאורה 

 ימים לעבודה.או תנאי התאורה מתא
 

 
 התנהגות במקרה חירום

 

 סכנת פציעה!

אין לקרב ידיים או רגליים לחלקים המסתובבים של הכלי. 

 יש לשמור על מרחק מפתח הפריקה.

יש להגיש את העזרה הראשונה הנדרשת ולהזעיק סיוע 

רפואי מהר ככל האפשר. יש להגן על הנפגעים מפני פציעה 

נוספת ולהרגיע אותם. יש להחזיק במקום העבודה בהישג 

 DIN 13164יד ערכת עזרה ראשונה בהתאם לתקן 

למקרה של תאונה. יש להחזיר לערכת העזרה הראשונה 

קח ממנה לטיפול בפצוע. בקריאה באופן מיידי כל פריט שנל

 לסיוע רפואי יש לציין את הפרטים הבאים:

 . מיקום התאונה1

 . סוג התאונה2

 . מספר הנפגעים3

 . סוג הפציעות4
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 הוראות בטיחות
 

יש לקרא את כל הוראות הבטיחות והוראות • 

הוראות אי ציות להוראת ההפעלה או ההפעלה. 

הבטיחות עלול לגרום להתחשמלות, לכוויות ו/או 

 לפציעות רציניות.

יש לשמור את הוראות הבטיחות והוראות ההפעלה • 

 לשימוש עתידי.

יש להרחיק ילדים, אנשים אחרים וחיות במהלך •  

 5השימוש במכשיר. מרחק הבטיחות המינימלי הוא 

 מ'.

 יש להרכיב ציוד הגנה אישי.•  

ומכנסיים ארוכים. אין  חסונותיש לנעול נעליים •  

להשתמש במכשיר ברגליים יחפות או עם סנדלים 

 קלים.

 במקרה הצורך, יש ללבוש כפפות בטיחות.•  

יש להשתמש במכשיר באור יום או באזור מואר •  

 היטב.

יש לבדוק בקפידה את האזור שבו תעבור המכונה •  

בלהב ולהיירות ולהרחיק עצמים העשויים להיתפס 

 ממנו.

במידת האפשר, יש להימנע משימוש במכשיר על •  

 דשא רטוב.

לפני השימוש, יש לערוך למכשיר בדיקה ויזואלית • 

לאיתור ליקויים נראים לעין. יש לתת תשומת לב 

מיוחדת לכלי החיתוך, לסוגרים וליחידת החיתוך 

 כולה.

לפני השימוש, יש לערוך תמיד בדיקה 

שלהב הכיסוח, בורגי  מנת לוודא ויזואלית על

הלהב ויחידת הכיסוח אינם קהים, שחוקים 

או פגומים. יש להחליף להבים או ברגים 

שחוקים או פגומים על מנת להבטיח פעולה  

 מאוזנת.
 
 

את התקני הבטיחות אין להסיר או לשנות 
 בדרך בהם להשתמש או ,ההמותקנים במכונ

 התקני להתקין אין כן כמו כלשהי. אחרת
 .חיצוניים בטיחות

 
אין להשתמש במכשיר אם הוא פגום או 

שהתקני הבטיחות המובנים בו לקויים. יש 

 להחליף חלקים בלויים או פגומים.
 

הפעילו את המנוע רק כאשר רגליכם נמצאות במרחק  • 

 בטיחות מכלי החיתוך.

התנעת המנוע, אלא  עתבמכסחת האת  אל תטה •  

במקרה זה,  כדי להתניעו.כלי את ה הטותאם יש ל

והרם רק לחלוטין  אותו יותר ממה שנחוץ אל תטה

שתי  כיודא  .מהמפעילשנמצא הרחק את החלק 

החזרת המכונה לפני  פעלההבמנח ה נמצאותהידיים 

 .אל הקרקע

 

 

 אין להפעיל את המכונה בעמידה מול פתח הפריקה.•  

 לכו! אל תרוצו!•  

במדרון. אין ודאו שהיציבה שלכם איתנה, במיוחד •  

לכסח את הדשא על מדרונות תלולים במיוחד. יש 

 לשים לב לשינוי כיוון במדרונות.

היו זהירים במיוחד כשאתם פונים ומושכים את •  

 המכונה לכיוונכם.

יש לכבות את המכסחת לפני נשיאתה, הטייתה או •  

הזזתה על קרקע לא מדושאת. המתינו עד שהחלקים 

 מלאה. המסתובבים יגיעו לעצירה

במקרה של היתקלות בעצם זר או הופעת רטט, יש  • 

להוציא את מפתח ההצתה. יש לכבות את המכונה ו

 אם המכשיר תקול. יש לתקן את הנזק.לבדוק 

 יש לכבות את המכונה מיד בסיום העבודה.  • 

יש לעצור את המכונה ולהוציא את מפתח ההצתה.  • 

לעצירה יש להמתין עד שהחלקים המסתובבים יגיעו 

 מלאה והכלי יתקרר.

יש לעצור את המכונה ולהוציא את מפתח ההצתה;   •

 יש לוודא שכל החלקים הנעים הגיעו לעצירה מלאה:

 כאשר המכשיר נותר ללא השגחה.  -

 כדי לנקות להב חסום.  -

 כדי להוציא חסימות בתעלת הפריקה.  -

 כדי לכוון את גובה החיתוך.  -

 האיסוף.כדי לרוקן את שק   -

במקרה של היתקלות בעצם זר )בדקו את   -

המכסחת לאיתור נזק. יש לבצע תיקונים לפני 

 הפעלה מחודשת של המכונה(.

כדי להרים את המכסחת או לשאת אותה למקום   -

 .אחר

כדי להטות או להעביר את המכסחת )למשל, מ/אל   -

 שבילים(. בחצייתמדשאה אחת לשנייה או 

ניקוי או ביצוע עבודות תחזוקה על לפני כל בדיקה,   -

 מכסחת הדשא.

המכסחת מתחילה לרטוט בצורה חריגה, נדרשת אם  • 

 בדיקה זהירה.

 נסו לאתר את הנזק;  -

 תקנו את החלקים שניזוקו לפי הצורך;  -

ודאו שכל האומים, הבריחים והברגים סגורים   -

 היטב.

 ומתג הבטיחות. אין לנעול את מתג ההפעלה•  

הפעיל את המכסחת ללא ארגז איסוף הדשא או    ל אין•  

 ללא המכסה האחורי במקומו. 
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יש להשתמש בסוללות המיועדות לכלים חשמליים •  

במכשירים אלה בלבד. שימוש בסוללות אחרות עלול 

 לגרום לפציעות ולהתלקחות אש.

)במיוחד ילדים( אין להשתמש במכסחת ליד אנשים •  

 וחיות;

יש לזכור שהמפעיל או המשתמש נושא באחריות •  

 נזק לרכוש.ללתאונות הנגרמות לאנשים אחרים או 

יש להימנע מללבוש בגדים רפויים או בגדים שתלויים •  

 עליהם סרטים או שרוכים.

 יש להחליף תוויות מידע שהתבלו או ניזוקו.•  

מעלה בון ולא יש לכסח את המדשאה לרוחב המדר•  

 .במורדאו 

יש לעצור את להב החיתוך בכל מקרה שיש צורך •  

להטות את המכסחת לצורך חציית שטחים לא 

מדושאים ובכל פעם שמעבירים את המכסחת 

 מהשטח המיועד לכיסוח ואליו.

לעולם אין להשתמש במכסחת הדשא כאשר התקני •  

הבטיחות פגומים, ללא אמצעי הגנה או ללא התקני 

בטיחות מותקנים, ובכלל זה מגני הסטה ו/או מתקני 

 איסוף גזם.

יש להפעיל את מתג ההפעלה בזהירות ובכפוף •  

להוראות היצרן. יש לוודא שהרגליים נמצאות במרחק 

 הולם מלהב החיתוך.

לעולם אין להכניס ידיים או רגליים לתוך החלקים •  

המסתובבים או מתחת להם. יש לשמור מרחק 

 יקה.מפתח הפר

יש לוודא שכל האומים, הבריחים והברגים מחוזקים   -

 היטב ושהמכשיר מוכן וכשיר להפעלה.

 יש לבדוק את מתקן איסוף הגזם על בסיס קבוע • 

 לאיתור סימני בלאי או ירידה ביעילות.

במהלך כיוון המכונה, יש להבטיח שהאצבעות לא  • 

יכולות להילכד בין להבי הכיסוח הנעים והחלקים 

 קבועים במכונה.ה

 יש לאפשר למנוע להתקרר לפני כיבוי המכונה. • 

 

 

המפעיל אחראי לתאונות או לסיכונים הנכונים לצד 

 .ושלישי כלשה

אם יש לכם ספקות או התלבטויות כלשהן בנוגע 

הכלי, צרו קשר עם מחלקת  להפעלה שלאו  להרכבה

 שירות הלקוחות.

ילדים אינם מורשים להשתמש במכשיר. המכשיר אינו 

מיועד לשימושם של אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, 

 ,ידע או/ ניסיון חסריחושיות או מנטליות או לאנשים 

 ,להם האחראי אדם השגחת תחת נמצאים הם אם אלא

 בצורה זה בכלי להשתמש כיצד אותם מדריך או

 לנבוע העלולות הסכנות את ומבינים ,בטיחותית

ילדים אינם מורשים לשחק  .במכשיר מהשימוש

 במכשיר.

 יש להשגיח ולוודא שילדים לא ישחקו במכשיר.

אין לאפשר לילדים לבצע עבודות תחזוקה וניקוי של 

 הכלי.

 
 : ההזנה משקע התקע את נתק תמיד •

 .המכשיר את עוזב הנך כאשר -      
 .מחסום פינוי לפני - 
 על עבודה או ניקוי, בדיקה כל לפני - 
 .המכשיר 
   המכשיר את בדוק. זר בגוף פגיעה לאחר - 
 לגרום עלולה מוגזמת רעידה( מיידית 
 .לפציעה 

  ניתוק לאחר גם להסתובב ממשיכים הלהבים    •

 .המכשיר     
  ,לעולם אל תפעיל את המכשיר עם מגינים פגומים

ו/או או כשהתקני הבטיחות, לדוגמא אמצעי הסטה 

לוכדי עשב אינם במקומם. וודא שמכסה מיכל 

 האיסוף סגור היטב.

 

 
 

 

יש להשתמש במכשיר רק לאחר 

קריאה קפדנית של מדריך ההפעלה והבנת ההוראות 

הכלולות בו. ערכו היכרות עם הבקרות וההוראות 

הבטיחות לשימוש נכון במכשיר. הקפידו על הוראות 

 המופיעות במדריך. גלו אחריות כלפי אנשים אחרים.
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 סמלים
 )על המכשיר ובהוראות ההפעלה(

 

אי ציות להוראות ולאמצעי הבטיחות 

המתוארים בהוראות ההפעלה עלול לגרום 

 לפציעות חמורות.

יש לקרוא את הוראות ההפעלה לפני 

 .הפעלת המכשיר

לשמור על מרחק בטוח אזהרה! להב חד! יש 

 מלהב הכיסוח כשהכלי פועל.

יש לכבות את המכשיר ולהוציא את מפתח 

ההצתה לפני ביצוע כיוונים או פעולות 

 תחזוקה.
 

זהירות! הלהבים ממשיכים לנוע גם לאחר 

כיבוי הכלי! המתינו עד שכל החלקים 

 המסתובבים יגיעו לעצירה מלאה.
 

 אזהרה! חלקים נורים

רי אורח למרחק בטיחות יש להרחיק עוב

 מ'(. 5מהמכונה )לפחות 

 
אין להשליך את המכשיר עם הפסולת 

הביתית. יש להשליך את המכשיר בנקודת 

 איסוף ייעודית.

 
 הטעינה לא מיועד לשימוש פנימי. מכשיר

 
 סכנת התפוצצות!  אין להשליך

 את הסוללות לאש.

 
לעולם אין להשליך את הסוללה הנטענת 

 למים.
 
 

אין לחשוף את הסוללות 

 . 40ºלטמפרטורות העולות על 
 

 
 יש למחזר מצברים פגומים!

 
 

 את מפתח ההצתה יש להכניס
 

 
 

)שבב  slow blowמטען רגיל: נתיך, 
 בעל בידוד כפול 2Aיטי( א

 
 

חשמלי זה אישור תאימות של כלי  
האירופית  לדירקטיבות של הקהילה

(Directives of the European 
Community.)

 

 

 

 40°-ל 10°יש לטעון בטמפרטורה שבין +

, אין להשליך את הסוללות לגופי מים או צ'

 לטבול אותן במים.

את הסוללה הנטענת לפני  להטעיןיש 

 אחסונה.

 

הסוללה הנטענת מכילה ליתיום! אין 

 להשליכה בפח האשפה!

ידי -יש לפרוק את הסוללה הנטענת על -

עד לעצירת  הפעלת המכשיר במצב סרק

 המנוע.

 יש להוציא את הסוללה הנטענת מהכלי. -

סיכון לפציעה בעבודה עם  קייםזהירות! 

המכונה. יש לקרוא בתשומת לב וביסודיות 

  "הבטיחות הוראות" ואת מדריך הפעלה זה

 ,בו הכלולות חשמליים כלים עם לעבודה

 בפעם המכונה עם העבודה תחילת לפני

 .הראשונה

 את הסוללה. יש להוציא

 .את המכשיר יש לכבות 

 

יש להורות לילדים ולאנשים לא מורשים 

 להתרחק מהמכשיר.

 

 לגשם ואין אין לחשוף את המכשיר

 להשתמש בו במזג אוויר לח או רטוב.

 

 
יש להרכיב משקפי מגן! יש להרכיב 

 מיגון שמיעה!
 

 
יש לנעול נעלי בטיחות עם הגנה מפני 

וכיפות  ,החלקה חיתוך, סוליות מונעות

 פלדה למניעת פגיעה!
 

 יש ללבוש כפפות מגן!  
 

 
 LWAרמת קיבולת אקוסטית מובטחת  

96 dB (A) 



17 

 

 

 

 תנאי שימוש

 מטענים המתאימים לטעינת סוללה נטענת זו בלבד:

 •R3-360-AH-U-02 

 
 אזהרה!

 .אין לטעון כל סוללה אחרת

 .או אחרות פעמי-במטען סוללות לשימוש חדאין לטעון 
 

 

לשימוש רגיל.  המותוויתאין להשתמש במוצר בכל דרך אחרת מזו 

ציות לתקנות הכלליות ולהוראות הכלולות במדריך זה יגרום -אי

 לאובדן אחריות היצרן לנזקים.
 

 שימוש בלתי הולם

כל שימוש במכשיר שאינו עולה בקנה אחד עם ההוראות הכלולות 
 .הולם בלתי שימוש הינו 'הולם שימוש' בסעיף

 

 סכנות משניות

גם אם נעשה בכלי שימוש הולם, לא ניתן לשלול לחלוטין סיכונים 

 משניים.

 
 נוהל חירום

 

יש להפעיל נוהל עזרה ראשונה בהתאם לסוג הפציעה ולהזעיק 

סיוע רפואי מוסמך מהר ככל האפשר. יש להגן על הפצוע מנזק 

נוסף ולהרגיע אותו. כל מקום עבודה נדרש להחזיק ערכת עזרה 

, למקרה של תאונה אפשרית. DIN 13164ראשונה, בהתאם לתקן 

נעשה בו חובה להחליף כל פריט בערכת העזרה הראשונה ש

שימוש מיד לאחר השימוש בו. כשאתם מזעיקים עזרה, ציינו את 

 הפרטים הבאים:

 . אתר התאונה1

 . סוג התאונה2

 . מספר הפצועים3

 . סוג הפציעה)ות(4

 
 תחנת טעינה

 

)סכנת  אין להכניס חלקי מתכת כלשהם לפתח הכנסת הסוללה
 קצר(.

לשימוש אין להשתמש במטען בתנאי רטיבות או לחות. מתאים 

 פנימי בלבד.

יש לוודא שמתח מערכת החשמל מתאים לפרטי המטען המופיעים 

על הלוחית. קיימת סכנת התחשמלות. יש לנתק את הכבל אך ורק 

וגם  התקע. משיכת הכבל עלולה להזיק גם לכבל ידי משיכת-על

לתקע, וכתוצאה מכך לגרום לכך שבטיחות החשמל לא תהיה עוד 

 מובטחת.

טען במקרה שהכבל, התקע או המכשיר ניזוקו אין להשתמש במ

כתוצאה מהשפעות חיצוניות. במקרה של נזק, יש לשלוח לתיקון 

 בתחנת שירות מורשית.

יש לוודא שפונקציית הקירור אינה מוגבלת כתוצאה מכיסוי חריצי 

הקירור. אין להפעיל את המכשיר ליד מקורות חום או משטחים 

 דליקים.

ען. במקרה של ליקוי, יש ליצור קשר עם לעולם אין לפתוח את המט

 חנות מתמחה.

 
ידי היצרן -יש לטעון את הסוללה הנטענת עם המטען שסופק על

שימוש במטענים אחרים עלול לגרום לליקויים או להתפרצות . בלבד

 אש.

 שטח הסוללה החיצוני צריך להיות נקי ויבש לפני התחלת הטעינה.

 
 סוללה

 

 מהמטען בסיום הטעינה. .   יש להוציא את הסוללה1

.    יש להוציא את הסוללה המלאה מהמטען כאשר לא נעשה בה 2

 שימוש.

 .    אין לנסות לטעון סוללה פגומה.3

 .או אחרות פעמיות-.    אין לנסות לטעון סוללות חד4

פולימר -יון וליתיום-.    שימוש בלתי הולם בסוללות תאי ליתיום5

להתחממות, לפיצוץ או להצתה וסוללות נטענות עלול להוביל 

ספונטנית של התאים או של הסוללה, ועקב כך לפציעה 

 חמורה.

 .    יש להקפיד על הכנסת הסוללה בקוטביות הנכונה.6

אין לקצר את ההדק החיובי והשלישי של הסוללה )למשל   .  7

 בעזרת חוט מתכת(.

ר .    אין לשאת או לאחסן את הסוללה לצד שרשראות, סיכות שיע8

 או חפצי מתכת אחרים.

.   אין לנקב, לחבוט או לדרוך על הסוללה ויש להגן עליה מפני כל 9

 צורה של נזק מכני.

 .  אין לבצע בסוללה הלחמה ישירה.10

 יש להגן על הסוללה מפני מים, מי מלח ולחות.  .11

.  אין לפרק את הסוללה או לנסות לערוך בה שינויים כלשהם. 12

ספר התקני בטיחות. נזק להתקני בטיחות הסוללה מצוידת במ

אלה עלול לגרום להתחממות, לפיצוץ או להצתה ספונטנית של 

הסוללה. אין להשתמש במעגל הבטיחות של הסוללה כמפסק 

 אוטומטי.

.  יש להרחיק את הסוללה מלהבות פתוחות, תנורים ומקורות 13

חום אחרים. אין לחשוף את הסוללה לאור שמש ישיר או 

אותה ולהשתמש בה בתוך רכב במזג אוויר קיצי. לאחסן 

טמפרטורות גבוהות עלולות לפגוע במעגל הבטיחות של 

הסוללה ולגרום להתחממות, לפיצוץ או להצתה ספונטנית של 

הסוללה. שימוש בסוללה בתנאים כגון אלה עלול גם לפגוע 

 בביצועי הסוללה ולקצר את חיי השירות שלה.

במיקרוגל, במכל לחץ גבוה או על כיריים .  אין לשים את הסוללה 14

 אינדוקציה.

, יש לטעון קצוב.  במקרה שלא נעשה שימוש בסוללה לפרק זמן 15

° 19ולאחסן בטמפרטורת החדר ) 30-50%-אותה לרמה של כ

(. במקרה של תקופת אחסון ממושכת, יש להטעין צ' 25°עד 

 את הסוללה פעם בשנה על מנת למנוע פריקה מלאה שלה.

, צ' 40°-ל° 0הטמפרטורות המותרות לטעינת הסוללה הן בין   .16

 .צ' 60°-ל° 0ולפריקת הסוללה בין 

הסוללה והמטען יתחממו במהלך הטעינה. תופעה זו תקינה   .17

 ואינה מעידה על ליקוי.

יש להפסיק את הטעינה אם הסוללה לא מצליחה להיטען   .18

במלואה במסגרת זמן הטעינה המצוין. אי הפסקת הטעינה 

עלול לגרום להתחממות, פיצוץ או הצתה ספונטנית של 

פרטורות של בין צריכה להתבצע בטמ סוללהטעינת ההסוללה. 

0°C טעינה בטמפרטורות החורגות מטווח זה עלולה צ'40°-ל .

נזק רציני לסוללה ולקצר את חיי השירות שלה.לגרום 
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ידי עיטוף מגעי -.  סוללות שלא נעשה בהן שימוש, יש לבודד על19

 החיבור בנייר דבק או חומר דומה.

.  אין להשליך את הסוללה באשפה הביתית או לשרוף אותה. 20

סוללות שהתרוקנו יש להשליך תמיד במרכז מיחזור או איסוף 

 מקומי.

 הפצת הפסיק מיד את השימוש בסוללה במקרה של.  יש ל21

ריחות מוזרים במהלך הטעינה/פריקה, התחממות יתר, שינוי 

 צבע, עיוות או תופעות חריגות אחרות.

.  אם נוזלי הסוללה באים במגע עם העיניים עקב דליפה 22

בסוללה, אין לשפשף את העיניים. יש לשטוף אותן בכמות 

בלת סיוע רפואי. ללא סיוע גדולה של מים ולפנות מיד לק

 רפואי, ייתכן נזק לעיניים.

.  יש לטעון את הסוללה לפני השימוש הראשון. הסוללה תגיע 23

לקיבולת המלאה שלה רק לאחר מספר סבבים של טעינה 

 ופריקה.

.  יש לטעון את הסוללה רק במטענים שנבדקו בנפרד ואושרו 24

הוראות . יש לקרוא את EN 60335-2-29כתואמים לתקן 

ההפעלה של המטען לפני טעינת הסוללה על מנת להגן על 

 המשתמש מפני הלם חשמלי וסכנת פציעה/אש.

.  שימוש בלתי מורשה או שימוש במצבר פגום עלולים לגרום 25

לפליטה של אדים. במקרה של קשיי נשימה, יש לאוורר את 

המקום ולבקש ייעוץ רפואי. האדים עשויים לגרות את מערכת 

 מה.הנשי

 
 סכנת אש! סכנת התפוצצות!

 

אין להשתמש במצברים פגומים, לקויים או מעוותים. אין לפתוח או 

 לפגוע במצבר או להפיל אותו על הקרקע.

 וחומרים דליקים. אין לטעון את הסוללה בסביבה המכילה חומצות

 יש להגן על הסוללה מפני חום ואש.

-ל° 10בין יש להשתמש בסוללה בטמפרטורות סביבה הנעות 

 בלבד. צ' 40°+

אין להניח את הסוללה על תנורים ואין לחשוף אותה לאור שמש 

 חזק לאורך זמן.

 .לאחר שהייתה נתונה לעומס יש להניח לסוללה להתקרר תחילה

 אין לחבר בין מגעי המצבר באמצעות חלקי מתכת. -קצר 

יש לארוז את המצבר )שקית פלסטיק, קופסה( או לאטום את מגעי 

 בר לפני השלכה, הובלה או אחסון של המצבר.המצ

 

 הוראות עבודה
 

המצברים מגיעים כשהם מוטענים חלקית, לכן יש לבצע טעינה 

 מלאה לפני השימוש הראשון בהם.

 יש לטעון את המצבר כשהמכשיר פועל באיטיות או עוצר. •  

יון בכל עת בלי לקצר את חיי השירות -ניתן לטעון סוללת ליתיום  • 

 שלה. הפסקת תהליך הטעינה לא יגרום נזק למצבר.

 רכיב ידי-על עמוקה פריקה מפני מוגנתיון -סוללת הליתיום  • 

Electronic Cell Protection. 

זמן הפעלה קצר משמעותית של סוללה מלאה מעיד על תום חיי  •  

 וצורך להחליפה.הסוללה 

 יש להשתמש בסוללות חלופיות מקוריות בלבד.•  

 
 אחסון

 40°+-ל° 10יש לאחסן את הסוללה בטמפרטורת סביבה שבין +•  

 .צ'

 יש להרחיק את הסוללה ממים ולחות.•   

 יש לטעון את הסוללה לפני האחסון.•   

 
 שינוע / הובלה

השימוש  למקוםניתן לשנע את הסוללה הנטענת על כבישים •   

עוד מגעי הטעינה מוגנים  במכשיר ללא מגבלות כלשהן כל

 כהלכה.

 
 הוראות לשילוח הכלי לתיקון או בדיקות:

 יש לשלוח את הסוללות רק אם בית הסוללות אינו פגום.•   

 
 סכנת קצר!

 

יש לארוז את הסוללה )שקית פלסטיק, קופסה( או לכסות את מגעי 

 .השלכה או אחסון שלההסוללה לפני כל הובלה, 
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 תחזוקה
 

 להב מסתובב

יש לבצע כיוונים/עבודות תחזוקה במכשיר רק 

כאשר המנוע כבוי, מפתח ההצתה בחוץ ולהב החיתוך 

 נמצא בעצירה מלאה.

 

 

 הובלה

בעת הובלת המכונה ברכב, יש למקם אותה בצורה •  

 סכנה.בטוחה כך שלא תהווה 

 
יש לכבות את המכשיר ולהוציא את מפתח 

ההצתה לפני ביצוע כיוונים או פעולות תחזוקה. יש 

 לעצירה יגיעו המסתובבים שהחלקים עד להמתין

 .יתקרר והכלי מלאה

 

יש לשמור תמיד על ניקיון הכלי. יש לנקות את מערכת 

 המכסחת על בסיס קבוע.פריקת הדשא ואת גוף 

 יש לטפל בכל החלקים הנעים בשמן ידידותי לסביבה.

יש לבדוק את סל האיסוף לאיתור סימני התפוררות 
 ובלאי.

 יש לבצע תיקונים אצל אנשי שירות מוסמכים בלבד.

יש להשתמש באביזרים וחלקי חילוף מקוריים בלבד. 

השימוש במכשיר ככלי עזר בעל ערך אפשרי רק כאשר 

מתוחזק ומטופל על בסיס קבוע. תחזוקה וטיפול  הוא

בלתי הולמים עלולים לגרום לפציעות ולתאונות בלתי 

 צפויות.

 
 (11/עמוד 4איור  ')רתחזוקת הלהב 

 

לפני ביצוע עבודות תחזוקה וניקיון, יש שימו לב! 

 לכבות את המכשיר,

 ולהוציא את מפתח ההצתה, הסוללה וארגז איסוף הדשא.
 

עבודות תחזוקה באזור הלהב החד מחייב ביצוע 

 שימוש בכפפות עבודה.
 

יש לסובב את המכונה על צדה כדי לבדוק את הלהב •  

(A.אם הלהב קהה או פגום, יש להחליפו .) 

 להחלפת הלהב, יש לבצע את הפעולות הבאות:•  

( עם כפפות העבודה )לא Aהחזיקו את הלהב )   -

מצורף( להוצאת מצורפות( והשתמשו במברג )לא 

 (. כעת ניתן להוציא את הלהב.Bבורג הלהב )

ידי ביצוע התהליך הבא בסדר הפוך. -התקינו אותו על   -
(. Dההנעה ) תיסקד( על Aהניחו את הלהב החדש )

( והשתמשו C) תהדסקי( עם Bהבריגו את הבורג )

 במפתח ברגים כדי להדק אותו.

התחלת יש לוודא שהלהב מאובטח כהלכה לפני •  

 העבודה.
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 פתרון תקלות

 תיקון סיבה ליקוי

 הסוללה ריקה המנוע לא פועל
 ר' "טעינת הסוללה הנטענת"

 הסוללה פגומה
יפו את הסוללה בתחנת שירות החל

 מתמחה

 6 ר' "הפעלה" מפתח ההצתה לא נכנס
 

לא  ידית הבטיחותמתג החשמל או 

 6 ר' "הפעלה" יםמופעל

פעולת המכונה לא חלקה, 

 מורגש רטט משמעותי

 הלהב פגום
 19   11 החליפו את הלהב

 הלהב משוחרר
 בדקו את מחזיק הלהב וחזקו אותו

 הלהב קהה ביצועי הכיסוח חלשים
 השחיזו או החליפו את הלהב

 הסוללה פגומה
יפו את הסוללה בתחנת שירות החל

 מתמחה

 ארגז האיסוף סתום
 8 את שק האיסוףרוקנו 

  כוונו את גובה החיתוך גובה החיתוך לא כוון

התעלה חסומה, שק האיסוף מלא או  הדשא לא נאסף

 שהדשא רטוב מדי

 נקו את תעלת הפריקה. 
 8 .רוקנו את שק האיסוף
 כסחו במזג אוויר יבש

 

 בלבד. שירות מורשיתבתחנת יש לבצע את כל פעולות התחזוקה שאינן כלולות במדריך זה 

ידי אנשים לא מיומנים יגרמו לביטול  על חברה מתמחה או המבוצעות דיי פעולות תחזוקה שאינן מבוצעות על
 האחריות.

5 
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 קיימת סכנת חנק!
 

יש להרחיק את חומרי האריזה מהישג ידם 

 האפשרית.של ילדים ולהשליך אותם במהירות 

 

של האיחוד  EU/2012/19בהתאם לדירקטיבה 

בנוגע לפסולת ציוד אלקטרוני וחשמלי  האירופי

יש לאסוף בנפרד מכשירי והיישום שלה בחוק, 

 חשמל משומשים לצורך מיחזור ידידותי לסביבה.

 

 
 אין להשליך מכשירי חשמל בפסולת הביתית.

 
 לדרישת החזרה:חלופת מיחזור 

כחלופה להחזרת המכשיר, מחויב בעל המכשיר החשמלי 

לסייע במיחזורו ההולם בעת ויתור על הבעלות. ניתן גם 

למסור את המכשיר המשומש בנקודת פסולת שם יושלך 

 בהתאם לחוק ניהול המיחזור והשלכת הפסולת.

הוראה זו לא חלה על אביזרים ועזרים הנלווים למכשירי 

 המשומשים, שאינם מכילים רכיבים חשמליים.החשמל 

 יש להשליך סוללות בדרך ידידותית לסביבה

יון כפופות לתקנות השלכת -סוללות ליתיום• 

 פסולת.

יש להוציא את הסוללות מהמכשיר לפני • 

 השלכתו.

 לחנות מתמחה. לקחתסוללות פגומות יש • 

מכשירים פגומים או לקויים יש להעביר למרכזי • 

 האיסוף המתאימים.
 

 
 
 

 השלכת האריזה

האריזה שומרת על המכשיר מפני נזק אפשרי בזמן 

ההובלה. חומרי האריזה נבחרו גם תוך התחשבות בשיקולי 

קיימות וניהול הפסולת, ולפיכך ניתן למחזר אותם. החזרת 

האריזה לזרם חומרי הגלם מקטינה את השימוש בחומרי 

הפסולת. חומרי האריזה גלם נוספים ומפחיתה את כמות 

 )סרטי הדבקה וכד'( עשויים להוות סכנה לילדים.

 הגנת הסביבה / השלכת המוצרהוראות 

להשלכת המוצר מופיעות כסמלים גרפיים הנוגעות ההוראות 

 המוצמדים למוצר עצמו או לאריזה.

 שירות תיקונים

בתחנת שירות תיקונים של כלים חשמליים יש לבצע 

בלבד. כשאתם שולחים את המכונה לתיקון, אנא  מורשית

 תארו את הליקוי.

 חלקי חילוף
 

לרכישת אביזרים או חלקי חילוף, אנא צרו קשר עם מחלקת 

השירות שלנו. בעבודה עם כלי זו, אין להשתמש בחלקי 

אבזור שונים מאלה שהומלצו על ידינו. פעולה בניגוד 

ואנשים אחרים להמלצות אלה עשויה להעמיד את המפעיל 

 בסביבתו בסכנה חמורה לפציעות, או לגרום נזק לציוד.

 בעת הזמנת חלקי חילוף, יש לציין את הפרטים הבאים:

 סוג המכשיר•  

 מספר הפריט•  

 הצהרת תאימות לאיחוד האירופי
 Ikra GmbH ,Schlesier Straße 36, D-64839אנו, 

Münster - ,נו מצהירים בזאת, בכפוף לאחריות גרמניה

 IAMמכסחת דשא אלחוטית דגם הבלעדית, כי המוצר 

IAM 36-3730 F שאליו מתייחסת הצהרה זו תואם ,

לדרישות הבטיחות והגהות הרלוונטיות החלות עליו מכוח 

 EU/2014/30)הנחיית מכונות(,  EC/2006/42דירקטיבות 

-( וRoHS-הנחיית) 2011/65/EU(, EMC -)הנחיית

2000/14/ EC + 2005/88/EC  הנחיית רעש( כולל שינויים(

 בהן.

ליישום הולם של דרישות הבטיחות והגהות המצוינות 

בהנחיות אלה, יושמו התקנים ו/או ההתוויות הטכניות 

 הבאות:

EN 60335-1-2012+A11:2014 

EN 60335-2-77:2010 

EN 55014-1:2006+A1+A2 

EN 55014:2:1997+A1+A2 

EN 50581:2012 

EN 62321:2009 

EN 62233:2008 

AfPS GS 2014:01 PAK 

( מת A)  dB 93.4 רמת קיבולת אקוסטית נמדדת

 dB  (A) 96.0 קיבולת אקוסטית מובטחת   

 TÜV SÜD Industrie Service GmbHרשות מפקחת: 

Westendstrasse 199 • 80686 Munich • Germany 

(Notified Body 0036) 

/ דירקטיבה  Annexe V-שיטת הערכת תאימות ל

2000/14/EC 

שנת הייצור מודפסת על לוחית השם וניתן לשחזר אותה גם 

 על פי המספר הסידורי העוקב של המכשיר.

 

Münster , 29/11/2016 

 
 , תחזוקת תיעוד טכני:Ikra GmbHניהול טכני 

 Kärcherstraße 57, DE-64839 Münsterגרהרד קנור, 
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 שירות תיקונים
חייבים להתבצע רק על ידי תחנת שירות  חשמלית נטענתדשא למכסחת תיקונים 

 מורשית בלבד.

 
 אחריות

 12-הינה לIAM 36-3730F   ת הנטענת דשא החשמלילמכסחת האחריות 
חודשים. הכלי מיועד לשימוש פרטי בלבד. במידה והכלי משמש לשימוש מסחרי, 

האחריות ניתנת לקונה על חלק או חלקים השכרה לא תחול כל אחריות על המוצר. 
אשר ימצאו פגומים בחומר ו/או בעיבוד, בזמן הבדיקה אשר תיערך ע"י מחלקת 

"ל או משתמעת ממנה ואין המפעל אין כל אחריות אחרת נכללת כנ השירות שלנו.
ו/או "הגרעין בע"מ" אחראי באף מקרה על נזקים שנגרמו ללקוח או ע"י הלקוח או 

באשמתו עקב אי מילוי כל ההוראות במלואן המופיעות במדריך זה וכן פעולות 
אשר נעשו ע"י הלקוח בין במזיד והן בשוגג)קצר חשמלי, מתח לא מתאים, פגיעת 

כמו כן אין אחריות זו חלה על בלאי סביר של מערכות  ( .להב בגוף קשה וכו'
חשמל, חלקי גומי, להבים וכו', על פגיעה של גוף זר, נפילה, שבר מכני, על תיקון 

וטיפול בידי מי שאינו מוסמך לכך על ידינו ועל שימוש בחלקים לא מקוריים. 
"י יצרן האחריות תבוטל באופן מידי באם יבוצע שינוי, תוספת שלא מאושרת ע

הכלי, או פגיעה / השחתת תווית זיהוי הכלי. מימוש האחריות מותנה במשלוח 
ימים למשרדי החברה. כמו כן נדרש מילוי מושלם  14ספח תעודת האחריות תוך 

של תעודת האחריות הכוללים את דגם הכלי, מספרו הסידורי ותאריך הקניה.  
ף ספח תעודת האחריות האחריות ניתנת למימוש במעבדת היבואן בלבד בצירו

 והעתק חשבונית הקניה.

 

 היבואן ומעבדת השירות
מחלקת מיכון –הגרעין בע"מ   

, אזור תעשיה צפוני2רח' נחל חריף  , 
81106, יבנה 638ת.ד.  . 

08-9320444פקס:   08-9320437טל':   
E-mail: hagarin.co.il 
 www. hagarin .co.il 


