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 סימני בטיחות והוראות שימוש
 

 לקוח נכבד,

אשר הינה חלק מקבוצת   GARDENAתודה שבחרת לרכוש אחד ממוצרי חברת
Husqvarna  .ומקווים שתהיה מרוצה מהכלי 

 של גדר חיה ושיחים ירוקים לגיזום וחיתוךמיועד  8877זה דגם  חיה נטען גוזם גדר 
 .בלבד תחביב פרטיבוינון ביתי בג

 לשימוש נכון בגוזם גדר חיה. קדיםתנאי מ נוהי והיצמדות להוראות הפעלה אל
חומר או לגריסה/ריסוק  דשאאסור בשימוש למטרת גיזום  זה גוזםמטעמי בטיחות, 

 קומפוסט.למטרת 
עלה על מנת לשמור על ביטחונך וכן על שמירת אנא הקפד על מילוי של הוראות ההפ

 אורך חיי המוצר. 
 אחריות למוצר מותנית במילוי מוחלט של כל ההוראות במדריך זה.

 .עלול להוות סכנהכראוי זה  צרומב אי שימוש
            את הבטיחות ויעילות סבירות בשימוש  וודאלנועדו בטיחות והאזהרות ההוראות 

. המפעיל אחראי לביצוע כל ההוראות והנחיות ההפעלה במלואן כפי                           במוצר זה
 כל אביזרי הבטיחות        אלא אם כן כלי, שתמש בלה יןלעולם אשמופיעים במדריך זה. 

 ם הנכון.מבמיקו יםמסופקים על ידי היצרן נמצאה

 

 גוזםסמלים והוראות בטיחות המופיעים ע"ג ה .א
 ה בינלאומיים והסברים לסמלים אלו.                                          סמלי בטיחות, הפעללפניך 

 אנא הקפידו על הוראות הפעלה אלו בקפדנות!
 

 הוראות הפעלה סמל

 

 
  את הוראות השימוש בעיון בטרם ההפעלהוהבן קרא 

 םאם לא תנהג לפי הוראות השימוש המצורפות, יכולה להיגר
 פגיעה חמורה, קרא את הוראות השימוש לפני הפעלת הכלי.

 

 

מסמלים סכנה, בטיחות ומכוונים לבטיחות  – סמל אזהרה
 מיוחדת. סמל זה יכול לבוא עם סמלים אחרים.

 

 נתק את הסוללה לפני כל ניקוי או תחזוקה.

 

 גוזםממים וגשם. אין להשתמש ב גוזםהרחק את ה
 בלחות גבוה או גשם, יש לאחסן במקום יבש ומוגן.

 

 

 הגנה על עיניים ואוזניים
עבודה ללא אמצעי מגן עלולה לגרום לפגיעה חמורה  !סכנה 

 בעיניים.
 בזמן הפעלה.וחבוש אוזניית תמיד חבוש משקפי מגן 
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 הוראות בטיחות כלליות .ב

 

 זהרה! א
           הוראותלאי ציות לאזהרות והוראות. ה קרא את כל אזהרות הבטיחות ואת כל

 .או פציעה חמורה לגרום להתחשמלות, שריפה ו / עלול
 

 שמור תמיד על מדריך זה בקרבת הכלי. 

 בטיחות באזור העבודה

 אזורים עמוסים או כהים מזמינים תאונות., שמור על אזור עבודה נקי ומואר היטב 

  גזים או אבקיםדליקנוזלים ץ, כגון בנוכחות ינפ אזורב כליאת ה פעילהלאין , .

 .אדיםהלהצית את האבק או  יםעלולר שא כלים חשמליים יוצרים ניצוצות

  כלי. הסחת דעת יכולה ה תהפעל ילדים ועוברי אורח בזמןמרחק עבודה משמור

 .שליטה ןבדולגרום לא

 

 בטיחות חשמל

 לשנות את התקע בכל לעולם אין להתאים לשקע.  תמיד חשמלי חייבהכלי ה תקע

תקעים  .מוארק)הארקה( חשמליכלים לחבור  שתמש במתאםשהיא. אין לה דרך

 .התחשמלותל את הסיכון ושלא עברו שינוי ושקעים תואמים יפחית

 כגון צינורות, רדיאטורים,מוארקים משטחיםימנע ממגע עם גוף מוארק או ה , 

י חשמל להלםגבר סיכון מו הדבר מהווה או חפצים העשויים מתכת. מקררים

 .הגוף מוארק או מקורקעבמידה ו

  אין לחשוף את הכלי לתנאי רטיבות או גשם. מים אשר יכנסו לכלי החשמלי

 מלות.שעלולים להגביר את הסיכון להתח

  המנע מפגיעה בכבל. אין להשתמש בכבל החשמלי לנשיאה, למשיכה או לניתוק

חלקים  קצוות חדים אומקורות חום, שמן, כבל מה את מורהכבל מההזנה. ש

 . כבל פגוע או מלופף עלול להגדיל את הסכנה להתחשמלות.נעים

 כבל מאריך מתאים לשימוש  להשתמשחובה מכשיר חשמלי, העת הפעלת ב

לעולם השתמש בכבל מאריך המתאים לעבודות חוץ בלבד, השתמש רק  חיצוני.

ושקעים  מתאים למזג האוויר. מצמדים  IEC 60320-2-3בכבל מאריך תקני 

 חייבים להיות עמידים למים.

  גוזם יש להתקין מפסק מעגל חשמלי בשקע החשמלי אשר אליו מחברים את

. יש להזין את המכשיר מרשת החשמל רק גוזםאו על הכבל החשמלי של ההגדר 

.    mA 30 -דרך מפסק מגן לזרם דלף )ממסר פחת( הפועל בזרם שאינו גדול מ

 קבל מידע נוסף !על מנת למוסמך הזמן חשמלאי 

      .בדוק את כבל החשמל באופן קבוע ולעיתים תכופות מפני נזק או סימני בלאי

 אין לעבוד עם כבל חשמלי פגום !

  אל תשתמש בכבלי חשמל פגומים בכבלים מאריכים פגומים, מצמדים, שקעים

 וראשי חיתוך פגומים.

  אחוז תמיד -מהשקעאל תמשוך אף פעם בחוזקה בכבל המאריך על מנת לנתקו

 בשקע.

  גוזם הגדר החיהלעולם אין לשטוף במים את ! 
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 תאישי יחותבט

  בעת הפעלת והפעל שיקול דעת  שימושל היה ערערני, עבוד תמיד אך ורק במצב

השפעת  או תחת פותבזמן עיילהשתמש בכלי  לעולם אין חשמלי.העבודה הכלי ה

 עלול לגרום כליהוסר תשומת לב בזמן הפעלת ח סמים, אלכוהול או תרופות.

 .לפציעה חמורה

  .מסכת  ציוד מגן כגוןהשתמש בציוד מגן אישי. חובה לחבוש תמיד משקפי מגן

אוזניות מגן  אוכפפות הגנה, קסדת מגן אבק, נעלי בטיחות שאינן מחליקות, 

 פציעות אישיות.ל ו את הסיכוןיפחית

 לפני ההתחברות ההפעלה מנותק  מתגי כדא מנע הפעלה בצורה לא מכוונת. וו

נמצאת האצבע  כאשרכלי הנשיאת  הכלי.ת או נשיא מה, הר/ סוללהכוחמקור ל

 על מתג ההפעלה או גורם זר הנמצא על המתג עלול לגרום לתאונה.

  הסר כל מפתח התאמה או כלי עבודה לפני הפעלת הגוזם. מפתחות או כלים

 עלולים לגרום לפציעה אישית.המחוברים לחלקים נעים של הגוזם 

  עמוד בצורה יציבה בעת הפעלת הכלי. שמור על איזון כל העת דבר המאפשר

 שליטה מיטבית בגוזם במצבים בלתי צפויים.

  16חל איסור מוחלט על שימוש בכלי על ידי ילדים מתחת לגיל . 

  .ם על השיער, הבגדיתכשיטים. שמור  בגדים רפויים או שולבאין להתלבש כראוי

 עלוליםשיער או  תכשיטים ,מחלקים נעים. בגדים רפויים, ארוכיםוהכפפות שלך 

 להיתפס בחלקים נעים.

 

 שימוש בכלי

  השתמש במכשיר בצורה בטוחה ובמודע למטרות שלהן נועדה, בתנאים טכניים
מושלמים, אך ורק בהתאם להוראות ההפעלה. תקן מיד או ודא ביצוע תיקונים 

 עלולים להשפיע בצורה שלילית על הבטיחות !של תקלות ופגמים אשר 

  אין להשתמש בכלי אשר מתג ההפעלה שלו פגום או אינו חוזר מעצמו למצב

כבוי. כלי אשר פועל ללא שליטת מתג ההפעלה מסוכן וחובה לתקנו. התיקון 

 ייעשה במעבדת שירות מוסמכת בלבד.

 ההתאמעולת פכל  לפני או את הסוללה ממקור המתח של הכלי  תק את התקענ ,

מצמצם את הסיכונים  ומונע אזה אמצעי בטיחות  או אחסון. החלפת אבזרים

 בטעות.כלי ההפעלת ל

 .לעולם אין להשאיר את הכלי ללא השגחה בזמן העבודה 

 אפשר לאנשים שאינםאין למחוץ להישג ידם של ילדים ואת הגוזם חסן א 

להשתמש בכלי.  בהפעלה או בהוראות הבטיחות בקיאים מסוגלים להפעיל או

 הפעלת הכלי בידי אנשים לא מיומנים עלול להוות סכנה.

  .וודא כי כל חלקיו שלמים, חלקים נעים אינם   קובדשמור על הגוזם החשמלי

פגומים, או שבר אשר עשוי להשפיע על פעולתו התקינה של הכלי. באם נתגלה 

חנת שירות פגם אין להשתמש בו עד לתיקונו המלא. התיקון יתבצע אך ורק בת

 מוסמכת. תחזוקה ראויה תמנע תאונות.

  .שמירה נאותה של קצות להבי החיתוך שמור על להבי החיתוך חדים ונקיים

 מונעת נעילה של הלהבים ומאפשרת שליטה טובה יותר.

 בחשבון את הבא בהתאם להוראות אלה,  כליה מרכיבי, האביזרים ושתמש בכליה

שימוש למטרות אשר לא נועדו לגוזם  העבודה ואת המשימה לביצוע. תנאי

 עלולות לגרום למצב מסוכן.
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 שימוש בסוללה וטיפול

 מטען מתאים לסוג אחד של סוללה ה על ידי היצרן. סופקהטען רק עם המטען ש

 עלול ליצור סכנת השריפה בעת שימוש עם סוללה אחרת.ו

  גרוםל עלול הסולל . שימוש בכל סוג אחרתייעודי הסוללרק עם  בגוזםהשתמש 

 סיכון לפציעה ואש.

 מחפצי מתכת אחרים, כמו מהדקי  האשר הסוללה אינה בשימוש, יש להרחיקכ

אשר נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או חפצי מתכת קטנה אחרים, 

הסוללה עלול לגרום קצר של קטבי  עלולים לגרום להיפוך קטבים או לקצר.

 לכוויות או אש.

 הימנע ממגע. אם המגע מתרחש  - להיפלט מהסוללה, נוזל עלול פגיעה  בתנאי

 בנוסףשטוף במים ו – נוצר מגע של הנוזל בעינייםשטוף עם מים. אם  - בטעות

 .לקבלת עזרה רפואית. נוזל שנפלט מהסוללה עלול לגרום לגירוי או לכוויות פנה

 

 שירות

  שה תיקון בגוזם החשמלי ייעשה אך ורק בתחנת שירות מוסמכת ובידי אדם מור

יבטיח שמירה על בטיחות ואורך חיי  אשר ובאמצעות חלקים מקוריים בלבד. דבר

 הכלי. 

 

 זהרות בטיחות גוזם גדר חיהא

 יןאו שנתקעסיר חומר לה איןהרחק מלהב החיתוך.  הגוףמור את כל חלקי ש 

נתק את להיחתך כאשר להבים נעים. ודא שהמתג כבוי  בענף האמורלהחזיק 

רגע של חוסר  בעת שחרור חומר שנתקע.התקע מרשת החשמל סוללה /נתק 

 תשומת לב בעת ההפעלה עלול לגרום לפציעה חמורה. 

 ו החיתוך הפסיק ילהבהנשיאה וכאשר בידית תמיד גדר חיה הגוזם  נשיאת

 חיתוךלהבי ה כאשרתמיד יתבצעו גדר חיה ה. הובלה או אחסון גוזם לפעול

יפחית נזקי גוף אפשריים החיה  גוזם הגדר בון טיפול נכ .מכוסים בכיסויו הייעודי

 החיתוך. מלהבי

 יכולים החיתוך  ילהבמבודדים בלבד, ו קשוחיםחזק את הכלי על משטחים ה

להבי החיתוך אשר עלולים  .מהעיןנסתר החיווט  לסגור מעגל חשמלי עם

 להיחשף ל"חשמל חי" עלולים לסכן את המפעיל ואת הכלי.

 

 המלצות בטיחות נוספות

 אזור העבודה

 .השתמש בגוזם אך ורק למטרות אשר נועדו לו 

 .המפעיל או המשתמש אחראי לתאונות או פגיעות באנשים אחרים או ברכושם 

  אשר נמצאים ברדיוסהקדש תשומת לב מיוחדת לסכנה עבור צדדים שלישיים 

  שלך.העבודה 

 חשמל

 במתח אספקת חשמל המקורי שסופק ורק במטען אך ושתמש הAC על  כמופיע

 .תווית דירוג המוצר

  לעבוד עם הכלי כשהוא מייצר חיבור לאדמה לכל חלקי בשום פנים ואופן אין

 המוצר.
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 בטיחות אישית

  זרים אחרים.חפצים ר חוטים ווהסהעבודה וודא אזור את ביסודיות בדוק 

 ( צריכות תחזוקההלהב,  ראש הטייתל ההתאמות )הפיכת יחידת הלהב, כ

 מונחר גדפעולה זו אסורה להתבצע כאשר גוזם ה, ומוהנדן במקו כאשרלהתבצע 

 .על הלהב

 בדוק סימנים של שחיקה או נזק ותקן שימושולאחר כל ה כלילפני השימוש ב ,

 .במידת צורך

  מורכב ומותאם. יד מגן הכי  תמיד וודא חיה,הלפני השימוש בגוזם גדר 

  לא מורשים על ידי לעולם אין להשתמש במוצר לא מושלם או שנעשו בו שינויים

 יצרן הכלי.

 

 שימוש

 את המוצר במהירות במקרה חירום. ים רוצע  למד ודע כיצד 

 היד במגן כלילעולם אל תחזיק את ה. 

  בטיחותהפעלה ציוד ההגנה פגום )הגנת יד, מתג  עםשתמש בגוזם הגדר הלאין 

 .(מפסק עצירת להב מהירה, כיסוי הגנה, לשתי ידיים

 .אין להשתמש בסולם בעת הפעלת הכלי 

 הסר את הסוללה מהכלי : 

 זמן שהוא.משך כל לללא השגחה  כלי ה בתיעזפני ל -

 לפני כל ניקוי או סילוק גזם שנתקע. -

 לפני בדיקה, ניקוי או תיקון כלשהוא. -

ולווידוא שהכלי על כל  לבדיקה עד  כלי. אין להשתמש בפגעת בגוף זר אם  -

 חלקיו שלם ובטוח לעבודה.

באופן מיידי. רטט מוגזם  וק אותואם המוצר מתחיל לרטוט בצורה חריגה. בד -

 עלול לגרום לפציעה.

 לפני מסירת הכלי לאדם אחר.  -

 אחסון ותחזוקה        

 סכנת פציעה !

 אל תיגע בלהבים .

  .בגמר העבודה הרכב את כיסוי מגן הלהבים 

   כדי נמצאים במקומם ב האבטחה  ברגים וברגיה, ומיםכל האוודא כי שמור

 עבודה במצב תקין ובטוח.ח יבטהל

 בטיחות סוללה

 ה !שריפסכנת 

 אחרים.ד חומצות או חומרים דליקים לי הלטעון את הסולל יןאעולם ל 

שימוש במטענים  אשר סופק ע"י היצרן. לטעינה השתמש רק במטען הסוללה המקורי

 .שריפהואפילו לגרום  הסוללל לגרום נזק בלתי הפיך לסוללות אחרות עלול

 ! פיצוץסכנת 

  הגן על הסוללה מחום ואש. אין להניח את הסוללה על גבי מצננים או באזורים

 חמים או לחשיפה ממושכת לאור שמש חזקה.
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            אין להשתמש במטען 
 הסוללה מחוץ לבית

 והרחק מאזורים רטובים.הגן על הסוללה מלחות 

  השתמש בסוללה אך ורק בתנאי טמפרטורת הסביבה בין  C °40 - C °0 . 

  ועל פי הנחיית הרשות  בדרך נכונה תחייבת להיות מסולק תקינהסוללה לא

 .לאיכות הסביבה ואין לשלחה באמצעות הדואר

 או  , בלאיסימנים של נזקבדיקת כבל הטעינה צריך להיבדק באופן קבוע ל

 הוא במצב מושלם.כאשר רק בו מש תשויש לההזדקנות )שבירות( 

  מסופקת עם גוזם ההנטענת  הרק כדי לטעון את הסוללאך ושמש יהמטען שסופק

 חיה.ה רדהג

 סכנה של אש(. זה וללות שאינן נטענות במטען סוללהאין לטעון ס( 

 .נתק את החשמל מהמטען והסוללה לאחר גמר ההטענה 

 45°בין טמפרטורה שבסוללה ה טען את C  - 0° אפשר  שימוש ממושך. לאחר

  .סוללה להתקררל

 אחסון

  מעלות צלזיוס או  35על את גוזם הגדר החיה בטמפרטורה שמאין לאחסן

 .שמש ניבחשיפה ישירה לקר

 .אין לאחסן את גוזם הגדר החיה במקומות עם חשמל סטטי  

 

 הרכבה .ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 התאמת מגן היד 

 

 

 

       ( של הקפיץ למעטפתSהכנס את הצד הרחב ) .1

                   (  b)הצד התחתון למעטפת העליונה( aהתחתונה )

 (. 1וסגור את הידית )

                    גדר המעל לחריץ בגוזם ( 1) דחף את ידית ההפעלה .2

( בקו ישר עם                                2במלואה ומקם את החור בידית )חיה 

 (.2חור ההברגה )

( בגוזם הגדר החיה                   1אבטח את ידית ההפעלה ) .3

 מצעות שני הברגים.                                  בא

 

 סכנה לפגיעה פיזית ! ! ירותהז

 רצונית או שלא במתכוון יכולה לגרום לפציעות ולחתכים.הפעלה לא 
נתק את הסוללה לפני הרכבת גוזם הגדר החיה ) ראה סעיף ד'(                     -

 ( על גבי להבי הגוזם.                10והחלק את מכסה המגן )

 !                                               בטיחותשים לב ! מגן 
ת הכלי בשתי ידיים נועד להבטיח הפעל( 1) הפעלהידית ה

  ם בהתאם. מוק( כאשר הוא מSהפעלה קפיצית ) באמצעות
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 הפעלה ראשונית .ד
 זהירות !

 מתח גבוה עלול לגרום נזק לסוללה ולמטען.
 ודא מתח הזנה נכון.

 הטענת הסוללה
זמן טעינה  פני השימוש בפעם הראשונה, הסוללה חייבת להיות טעונה במלואה.ל

 .נתונים טכניים -סעיף י' )לסוללה טעונה( ראות 
 בכל עת ללא סקתלהיות מופ הויכול וללת ליתיום ניתן לטעון בכל מצב הטעינה,ס

 פגיעה בסוללה )אין השפעת זיכרון(.
         ממחזיק   (5( והסר את הסוללה )4לחץ על שני לחצני הנעילה) .1

 ( על הידית.6הסוללה )
 (.5( לסוללה )7חבר את תקע המטען ) .2
 ( לשקע החשמל.8) חבר את מטען הסוללה .3

               הירוקה במטען תהבהב פעם( 9נורת בקרת הטעינה )
 ה: הסוללה מתחילה להיטען.בשני

( הירוקה במטען דולקת קבוע:                                                 9נורת בקרת הטעינה )
 הסוללה טעונה במלואה.
 ם(.נתונים טכניי –)זמן טעינה ראה סעיף י' 

 מחוון מצב טעינת סוללה בזמן טעינה

 

 

 

 

 

      ונתק את מטען  ( מהשקע7ראשית נתק את כבל הטעינה ) .4
 ( מרשת החשמל.8הסוללות )

            ( הממוקם6( על גבי תפס הסוללה)5החלק את הסוללה ) .5
 בידית עד לשמיעת נקישה.

 מניעת פריקה  
 מכבה ו באופן אוטומטיפועלת , הגנת פריקה מלאההסוללה  אשרכ

 הסוללה. טעינת יתר שלאת המכשיר כדי למנוע 

 הסוללה הטעונה במלואה מפריקה העצמית פריקתי למנוע בכד 
 , יש לנתק את מחובר לחשמלהבאמצעות המטען 

 שך נת בממטען לאחר הטעינה. אם הסוללה הייתה מאוחסה           
 עון מחדש באופן מלא.טשנה ויותר, חייבים ל           

 (תהבהב 9אם הסוללה ריקה לחלוטין, נורית חיווי הטעינה )
עינה )פעמיים בשניה( אם נורית חיווי במהירות בתחילת הט

דקות, אירעה תקלה )ראה  10( עדיין מהבהבת לאחר 9הטעינה)
 .(פתרון תקלות –סעיף ח' 

 כאשר ( נורית התקלהw בסוללה )ראה  תקלה מהבהבת, אירעה(
-ייקח כ, סוללה ריקה לחלוטיןוה מקרהפתרון תקלות(. ב -סעיף ח'

. אך בתהליך ל טעינהצביע עתדקות עד שהנורית בסוללה  20

 .( תהבהב 9הטעינה נורית החיווי על גבי המטען)
 :מחוון מצב טעינת סוללה בזמן טעינה

 ( לחץ על כפתורBעל גבי הסוללה ). 
 

 

 

 

 

 נוריות חיווי מצב טעינה

100% L1, L2, L3  קבוע דולקות 

66%-99% L1, L2 דולקות קבוע  ו-L3 מהבהבת 

33%-65% L1 דולקת קבוע ו-L2 מהבהבת 

0%-32% L1 מהבהבת 

 נוריות חיווי מצב טעינה

66%-99% L1, L2, L3  דולקות קבוע 

33%-65% L1, L2 דולקות קבוע 

10%-32% L1  דולקת קבוע 

1%-9% L1 מהבהבת 

 אין חיווי 0%
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 פעלהה .ה

 

 מצבי עבודה:

 מצבי עבודה. 3ישנן גוזם הגדר החיה ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הפעלת גוזם הגדר חיה

 

 

 

 

 

 

 הפעלת הגוזם

       בשתי ידייםלהפעלה באמצעי בטיחות  החיה מצוידגוזם הגדר 

 הפעלה לא מכוונת של הכלי.כדי למנוע בלה( פעכפתורי ה 2)

    הפעלה -)ראה סעיף ד'ת חבר את הסוללה על גבי הידי .1

 ראשונית(.

 (.11מלהבי החיתוך ) (10) הסר את כיסוי המגן .2

      אחת והצמד את הידית( ביד 1) אחיזהאחוז בידית ה .3

  (.12ה )ההפעלה הלחיצ

       ( ביד השנייה ולחץ על מתג 14אחוז בידית הראשית ) .4

 (.13ההפעלה )

 גוזם הגדר החיה יתחיל לפעול.            

 

 כיבוי הגוזם 

 (  .12( / )13שחרר את כפתורי ההפעלה ) .1

 הפעלה ראשונית(. -הוצא את הסוללה מהגוזם )ראה סעיף ד' .2

 (.11הלהבים )( חזרה על גבי 10החלק את כיסוי המגן ) .3

 

 

גיזום נמוך :                 
( 1אחוז בידית ההפעלה )

 (aבחלקה העילי  )

גיזום בגובה :                 
( 1אחוז בידית ההפעלה )

 (aבחלקה העילי  )

גיזום צידי :                 
( 1בידית ההפעלה )אחוז 
 (bבצד )

 סכנה לפגיעה פיזית ! ! ירותהז

קיימת סכנה לפציעה אם גוזם הגדר חיה אינו כבה בצורה 
 אוטומטית.

אין לעקוף את אמצעי הבטיחות )לדוגמא  -
 הדבקת/הצמדת אחד מכפתורי הפעלת המכשיר(.
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 אחסון .ו

 

 

 הפעלה ראשונית(. -הוצא את הסוללה מהגוזם )ראה סעיף ד' .1

            תחזוקה( והחלק את  -נקה את גוזם הגדר החיה )ראה סעיף ז'   .2

 (.11( על גבי הלהבים )10כיסוי המגן )

 

 

  בפח האשפה הביתי. הגוזםאת אין להשליך 

  מוצר זה חייב להיות מסולק עפ"י הוראות ותקנות רשות
 הגנת הסביבה ובאמצעות מרכז איסוף למיחזור.

 
      גוזם הגדר החיה הנטען כולל סוללה נטענת ליתיום. אין

 להשליך את הסוללה בפח האשפה הביתי. 

  מוצר זה חייב להיות מסולק עפ"י הוראות ותקנות רשות
 .סוללות הגנת הסביבה ובאמצעות מרכז איסוף למיחזור

 
 
 

 תחזוקה .ז

 

   ניקוי גוזם הגדר החיה

 סכנת נזק לגוזם ! ! ירותהז

 לעולם אין לנקות את גוזם הגדר החיה במים זורמים או בסילון מים.

 

 נקה את הגוזם בעזרת מטלית לחה. .1

         )לדוגמאעם שמן בעל צמיגות נמוכה ( 11שמן את להבי הגוזם ) .2

 ממגע של השמן עם חלקי הפלסטיק. (. לבש כפפות והמנעWD40תרסיס 

 

 

 

 

 פתרון תקלות .ח

 

 סכנה לפגיעה פיזית ! ! ירותהז

 הפעלה לא רצונית או שלא במתכוון יכולה לגרום לפציעות ולחתכים.
הפעלה (                     –נתק את הסוללה לפני ביצוע כל עבודת תחזוקה ) ראה סעיף ד' 

 .( 11) ( על גבי להבי הגוזם10והחלק את מכסה המגן )

 

 

 .גוזם הגדר החיה חייב להיות מאוחסן מחוץ להישג ידם של הילדים

 סכנה לפגיעה פיזית ! ! ירותהז

 הפעלה לא רצונית או שלא במתכוון יכולה לגרום לפציעות ולחתכים.
(                    הפעלה  – ) ראה סעיף ד' ביצוע כל עבודת תחזוקהנתק את הסוללה לפני 

 .על גבי להבי הגוזם( 10והחלק את מכסה המגן )
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 פתרון סיבה אפשרית מהות התקלה 

גוזם הגדר החיה אינו 
 פועל

 סוללה ריקה/לא מוטענת
הפעלה  –הטען את הסוללה )ראה סעיף ד' 

 ראשונית .

הסוללה אינה מוכנסת 
 ואינה ממוקמת כראוי 

הכנס את הסוללה וודא מיקומה על ידי 
 שמיעת נקישת נעילה. 

להבים מלוכלכים )להבים 
 תקועים בגלל שרף וכו'(

 תחזוקה(. –נקה את הלהבים )ראה סעיף ז' 

להבים תקועים עם 
 שאריות 

 הסר גופים זרים או גזם.

 להבים כהים או פגומים הגוזם אינו חותך כראוי
שירות  להחליף את הלהבים בתחנתיש 

 מוסמכת.

נורית -הגוזם תקוע
 מהבהבת( wאזהרה )

 עומס יתר של הסוללה 
( על גבי Bדקות. לחץ על כפתור ) 10המתן 

 הסוללה והפעל מחדש.

טמפרטורת הפעלה 
 גבוהה מעל המותר 

דקות. לחץ על  15-הנח לסוללה להתקרר כ
 ( על גבי הסוללה והפעל מחדש.Bכפתור )

 ( על9נורת חיווי טעינה)
 המטען אינה דולקת

הסוללה או כבל המטען 
 אינם מחוברים כראוי

 חבר את הסוללה ואת כבל המטען כראוי.

( על 9נורת חיווי טעינה)
המטען מהבהבת 

 מהר)פעמיים בשניה(

 תקלה בטעינה

 נתק את המטען וחבר אותו שוב בחזרה.

נורית -הגוזם תקוע
 ( דולקתwאזהרה )

תקלה בטעינה/סוללה 
 פגומה

( על גבי הסוללה והפעל Bעל כפתור )לחץ 
 מחדש.

הסוללה אינה נטענת 
 יותר

 סוללה פגומה
החלף את הסוללה בחדשה. הסוללה חייבת 

 מקורית של יצרן הכלי. BLI-18להיות מדגם 

 .של היבואן, אנא פנה למחלקת שירות ה אחרת תקל בכל
 של היבואן או ע"י מעבדות                         שירות הרק על ידי מחלקת אך ולהתבצע  יםתיקונים חייב

 .היבואןעל ידי  ות שהוסמכומורש

 

  8877GARDENAלגוזם גדר חיה נטען נתונים טכניים 
  

 הסוללה

 וולט 18ליתיום  סוג 

 Ah 2.0 הספק

דקות )עם סוללה טעונה  75-כ זמן עבודה 
 במלואה(

שעות  5-/ כ 80%שעות  3-כ  הזמן טעינ
100% 

 המטען

 230V מתח כניסה

 הרץ 50-60 תדר

 600mA תפוקה מירבית 

 18V (DC) מתח יציאה

 הגוזם

 סל"ד 1200 מהירות 

 ס"מ 50 אורך הלהב

 מ"מ 16 מרווח שיני הלהב

 89dB(A) עוצמת רעש

 ק"ג 2.9 משקל

 

 שירות תיקונים 
תחנת להתבצע רק על ידי  חייבם נטען ומרכיביוה לגוזם הגדר החיהתיקונים 

 שירות מורשית בלבד.
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 אחריות
 

 חודשים.  12-הינה ל GARDENA 8877ם דג גדר חיה נטעןלגוזם האחריות 
הכלי מיועד לשימוש פרטי בלבד. במידה והכלי משמש לשימוש מסחרי, 

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

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

שנגרמו ללקוח או ע"י הלקוח או באשמתו עקב אי מילוי כל ההוראות במלואן 
וכן פעולות אשר נעשו ע"י הלקוח בין במזיד והן המופיעות במדריך זה 

וכו'( . כמו כן  , פגיעת להב בגוף קשהלא מתאים קצר חשמלי, מתחבשוגג)
 בלאי סביר של מערכות חשמל,המטען, הסוללה, אין אחריות זו חלה על 

על תיקון  חלקי גומי, להבים וכו', על פגיעה של גוף זר, נפילה, שבר מכני,
אינו מוסמך לכך על ידינו ועל שימוש בחלקים לא מקוריים. וטיפול בידי מי ש

תוספת שלא מאושרת ע"י  האחריות תבוטל באופן מידי באם יבוצע שינוי,
השחתת תווית זיהוי הכלי. מימוש האחריות מותנה  / יצרן הכלי, או פגיעה

ימים למשרדי החברה. כמו כן נדרש  14במשלוח ספח תעודת האחריות תוך 
של תעודת האחריות הכוללים את דגם הכלי, מספרו הסידורי  מילוי מושלם

הקניה.  האחריות ניתנת למימוש במעבדת היבואן בלבד בצירוף  ותאריך
 ספח תעודת האחריות והעתק חשבונית הקניה.
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