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שפת המקור של הוראות אלה היא אנגלית.  הוראות 

 בשפות אחרות הן תרגום של הוראות המקור.
 

ידי ילדים -וש במוצר זה עלהשימ
ידי -ומעלה, כמו גם על 16 בגילאי

אנשים בעלי מוגבלות פיזית, 
חושית או שכלית או חסרי ידע 

יהיה תחת השגחה, או  וניסיון
 לאחר קבלת ההוראות הנוגעות

 

 
 . בטיחות1

לשימוש בטוח במוצר והבנת הסכנות 
הנובעות מהשימוש בו.  אין לאפשר 

 לילדים לשחק במוצר.
ניקיון אין לאפשר לילדים לבצע עבודות 

ותחזוקה במוצר ללא השגחה. שימוש 
 16ידי צעירים מתחת לגיל -במוצר זה על
 אינו מומלץ.

 
 שימוש מיועד:

נועדה לכיסוח  GARDENAמכסחת דשא נטענת מבית 
 מדשאות בגינות ובחצרות פרטיות. 

 המוצר אינו מיועד לשימוש ארוך טווח.

אזהרה! סכנת פציעה! אין להשתמש במכסחת הדשא 
לגיזום שיחים וגדרות, צמחים מטפסים או דשא על גגות 
או במרפסות, לגיזום ענפים וזרדים או ליישור גבשושיות 

על מדרונות תלולים בזווית   בקרקע.  אין להשתמש במוצר
.20°-של יותר מ

 
 

 סמלים המופיעים על המוצר

 

 זהירות!

בשימוש בלתי הולם, המוצר עלול להיות מסוכן. יש לציית 
להוראות ולאזהרות הבטיחות על מנת להבטיח יעילות ובטיחות 

בעת השימוש במוצר. הציות לאזהרות ולהוראות המופיעות 
 במדריך זה ועל המוצר נמצא באחריות המפעיל.

 
אין להשתמש במוצר אם אמצעי ההגנה שסיפק היצרן אינם 

מותקנים במקומם. שימוש רשלני או לא נכון במוצר עלול לגרום 
להסתיים בהלם )התחשמלות(ו/או לפציעה חמורה, הן של המשתמש 

יש לקרוא ולהבין את תוכן מדריך ההפעלה. והן של אנשים אחרים. 
 יש לשמור את מדריך ההפעלה לשימוש עתידי.

 לא חל על המכסחת הנטענת.
 

יש לאבטח את אזור העבודה לפני תחילת 
 העבודה.

 שימו לב לכבלים חבויים.
 

 
 סכנת אש! קצר!

חפצי  באמצעותאין לחבר בין מגעי הסוללה 
 מתכת.

 
יש להגן על המוצר מפני רטיבות, גשם ולחות.

 אזהרות בטיחות כלליותלקרוא את ההוראות.יש 

בטיחות חשמל

 

  חרים.איש לשמור על מרחק מאנשים 

 

 דים.חיש להיזהר מלהבים 
הלהבים ממשיכים להסתובב גם לאחר 

 כיבוי המנוע.

יש להוציא את מפתח הבטיחות לפני ביצוע 
ניזוק או עבודות תחזוקה או במקרה שהכבל 

 נחתך.

 
 אזהרה! הלם חשמלי!

 סכנת פציעה כתוצאה מהלם חשמלי.

אספקת החשמל למוצר צריכה לכלול מפסק מגן לזרם דלף   ←       
(RCDהפועל בזרם שאינו גדול מ )-30mA. 

 
 אזהרה! סכנת פציעה!

סכנת פציעה כשהלהב מסתובב או במקרה 
שהמוצר מופעל בטעות.
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יש להוציא את מפתח הבטיחות לפני ביצוע עבודות תחזוקה או  ←
 מפתח הבטיחות צריך להיות בהישג יד בכל עת. החלפת חלקים.

 
 הדרכה

ראשונית היכרות  ולערוך בקפידה את ההוראות יש לקרוא .  1
 וההוראות לשימוש נכון במכונה.עם הבקרות 

אין לאפשר לילדים או למי שאינו מכיר הוראות אלה להשתמש    .2
 במכונה.  ייתכן שהתקנות המקומיות מגבילות את גיל המפעיל.

 .  אין להפעיל את המכונה ליד אנשים, במיוחד ילדים, או חיות.3

לתאונות או . יש לזכור שהמפעיל או המשתמש נושא באחריות 4
 סכנות הנגרמות לאנשים אחרים או לרכושם.

 
 הכנה

ומכנסיים ארוכים בעת הפעלת המכונה.  חזקותיש לנעול נעליים   . 1
אין להפעיל את המכונה ברגליים יחפות או עם סנדלים פתוחים. 

בגדים גדולים ורפויים או בגדים ללבוש יש להימנע מ
 שמשתלשלים מהם חוטים או סרטים.

בצע בדיקה יסודית באזור שבו תעבור המכונה ולהרחיק . יש ל2
 .ועשויים להילכד בלהב ולהיירות ממנעצמים ה

לפני השימוש במכונה, יש לבצע בדיקה ויזואלית ולוודא  .  3
שהלהב, חגורת הלהב ומכלול הלהב אינם שחוקים או פגומים. 

יש להחליף רכיבים שחוקים או פגומים לשמירה על איזון 
 ש להחליף תוויות פגומות או בלתי קריאות.המכונה. י

לפני השימוש יש לבדוק את אספקת החשמל והכבל המאריך   . 4
לאיתור סימני נזק או בלאי. אם הכבל ניזוק במהלך השימוש, 

נתקו באופן מיידי את הכבל מאספקת החשמל. אין לגעת בכבל 
לפני ניתוק החשמל. אין להשתמש במכונה אם הכבל פגום או 

 .בלוי

 
 הפעלה

יש להפעיל את המכונה רק באור יום או תחת תאורה מלאכותית   . 1
 חזקה.

 יש להימנע מהפעלת המכונה על דשא רטוב.  . 2

 בעבודה על מדרונות, יש לשמור על מדרך רגל איתן. .  3

 לכו! אל תרוצו!   .4

במדרונות יש לכסח לרוחב השטח ולא במעלה המדרון או  .  5
 במורדו.

 יש לגלות זהירות יתרה בהחלפת כיוון במדרונות.   .6

 במדרונות תלולים במיוחד. לעבודאין   . 7

יש לגלות זהירות יתרה בהחלפת כיוון או בעת משיכת   . 8
 המכונה לכיוונכם.

יש לעצור את הלהב)ים( בכל מקרה שיש צורך להטות את  .  9
המכסחת לצורך חציית שטחים לא מדושאים ובכל פעם 

 ירים את המכסחת מאזור העבודה ואליו.שמעב

אין להשתמש במכונה כאשר התקני הבטיחות או ההגנה פגומים  .  10
מותקנים במקומם, ובכלל זה מגני הסטה ו/או מתקני  שאינםאו 

 איסוף גזם.

יש להפעיל את המנוע בזהירות בהתאם להוראות ולדאוג   . 11
 שהרגליים רחוקות מהלהב)ים(.
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אין להטות את המכונה בזמן הפעלת המנוע, למעט אם יש צורך    .12      

לצורך הפעלתה. במקרה זה, אין להטות אותה  אותהלהטות 
 יותר מהנחוץ, ולהרים רק את הצד הרחוק מהמפעיל.

 .  אין להפעיל את המכונה בעמידה מול פתח הפריקה.13

 .  אין למקם ידיים או רגליים קרוב או מתחת לחלקים המסתובבים.14
 יש לשמור על מרחק מפתח הפריקה בכל זמן.

 המכונה כשהסוללה פועלת..  אין להוביל את 15

 יש לעצור את המכונה ולהוציא את התקן המשבת. . 16
 יש לוודא שכל החלקים הנעים הגיעו לעצירה מלאה.

 כאשר הכלי נותר ללא השגחה,• 

 לפני פינוי חסימות וסתימות,• 

 לפני ביצוע בדיקה, ניקוי או עבודת תחזוקה במכונה,• 

המכונה לאיתור נזק לאחר פגיעה בעצם זר. יש לבדוק את • 
ולבצע את התיקונים הנדרשים לפני התנעת המכונה 

 והפעלתה;

 אם המכונה מתחילה לרטוט בצורה חריגה
 )לבדיקה מיידית(

 נסו לאתר את הנזק,• 

 תקנו או החליפו את החלקים הפגומים,• 

 אתרו והדקו חלקים רופפים.• 

 אין להפעיל את המכסחת ללא ארגז איסוף הדשא או    . 17

 ללא המכסה האחורי במקומו.

 לעולם אל תרים ואל תישא את המכונה כאשר המנוע פועל !. 18

 
 תחזוקה ואחסון

יש לוודא שכל האומים, הבריחים והברגים סגורים היטב על מנת  .  1
 להבטיח שהמכונה מוכנה וכשירה לעבודה.

יש לבדוק לעתים תכופות את מתקן איסוף הגזם לאיתור סימני   . 2
 בלאי והתפוררות.

במכונות המצוידות במספר להבים נדרשת זהירות כיוון   . 3
 אחרים להסתובב.השסיבוב להב אחד עשוי לגרום גם ללהבים 

במהלך כיוון המכונה, יש לנקוט זהירות על מנת למנוע   . 4
מהאצבעות להילכד בין הלהבים הנעים לחלקים הקבועים 

 במכונה.

 יש לאפשר למכונה להתקרר לפני אחסונה. .  5

בעת ביצוע עבודות תחזוקה בלהבים, קחו לתשומת לבכם שגם   . 6
 כאשר מקור החשמל כבוי, ניתן להזיז את הלהבים.

יחותכם, החליפו חלקים בלויים או פגומים. יש להשתמש לבט   .7
  בחלקים ואביזרים מקוריים בלבד.

 
 אזהרות בטיחות נוספות

 בטיחות סוללה
 

 
 אזהרה! סכנת אש!

 יש לטעון את הסוללה על משטח לא דליק, עמיד בחום ושאינו מוליך.

יש להרחיק ממטען הסוללה ומהסוללה חומרים משתכים, דליקים 
 ונפיצים. אין לכסות את מטען הסוללה ואת הסוללה במהלך הטעינה.

במקרה של פליטת עשן או באופן מיידי יש לנתק את מטען הסוללה 
אש.



 

 

 
 
 

מקורי בלבד לטעינת הסוללה.  GARDENAיש להשתמש במטען 
שימוש במטענים אחרים עלול לגרום נזק בלתי הפיך לסוללות ואף 

 להתפרצות אש.

אם אתם מבחינים באש: כבו את הלהבות בעזרת חומרים 
 חונקי בעירה.

 

 
 !פיצוץאזהרה! סכנת 

יש להגן על הסוללות מפני חום ואש. אין להשאיר אותן על 
 אותן לאור שמש חזק לזמן ממושך.רדיאטורים או לחשוף 

אין להפעיל את הסוללות בסביבות נפיצות, כגון בנוכחות נוזלים, 
אבקות או גזים דליקים. הסוללות עשויות ליצור רשפים ואלה 

 עלולים להצית את האבקות או הגזים הדליקים.בתורם 

יש לבדוק את הסוללה החלופית לפני כל שימוש. יש לערוך לסוללה 
זואלית לפני כל שימוש. יש להשליך סוללות פגומות בהתאם בדיקה וי

להוראות. אין לשלוח סוללות בדואר. לפרטים נוספים, אנא צרו קשר 
 עם חברת פינוי הפסולת המקומית.

מחשש לפציעות, אין להשתמש בסוללה כמקור כוח עבור מוצרים 
 האמור בלבד. GARDENAאחרים. יש להשתמש בסוללה במוצר 

 0°יש להשתמש בסוללה ולהטעין אותה בטמפרטורת סביבה של בין 
צ'. יש לאפשר לסוללה להתקרר לאחר פרקי זמן ממושכים  40°-צ' ל

 של שימוש.

יש לבדוק את כבל הטעינה באופן סדיר לאיתור סימני נזק או הזדקנות 
 )שבירות(. יש להשתמש רק בכבלים תקינים לחלוטין.

צ' או באור  45°ת הסוללה בטמפרטורות העולות על אין לאחסן א
 25°-שמש ישיר. מומלץ לאחסן את הסוללה בטמפרטורה נמוכה מ

 את הפריקה העצמית. לצמצםצ' על מנת 

אין לחשוף את הסוללה לגשם או לתנאי רטיבות.  מים החודרים 
 לסוללה מגדילים את הסיכון להתחשמלות.

)נקייה(, במיוחד באזור פתחי יש לשמור על הסוללה במצב תקין 
 האוורור.

במקרה שלא נעשה שימוש בסוללה פרק זמן ממושך )לתקופת 
 החורף, למשל(, יש לטעון אותה על מנת למנוע פריקה עמוקה.

למניעת שימוש בלתי הולם ותאונות, אין לאחסן את הסוללה 
 כשהיא מחוברת לכלי.

 .אין לאחסן את הסוללה במקומות שיש בהם חשמל סטטי
 

 בטיחות חשמל
 

 
                 אזהרה! דום לב!

כאשר המוצר פועל הוא יוצר שדה אלקטרומגנטי.  בתנאים מסוימים 
עשוי שדה זה להשפיע על שתלים רפואיים פסיביים או אקטיביים. 

 ,לפציעה או למוות באנשים בעלי שתלים רפואיים להקטנת הסיכון
 .השתל הרפואי לפני הפעלת המכשירמומלץ להיוועץ ברופא או ביצרן 

לפני השימוש, יש לבדוק את הכבל לאיתור סימני נזק או בלאי.  
אם הכבל נמצא פגום, יש לקחת את המוצר לתחנת שירות 

 מורשית ולהחליף את הכבל.

 אין להשתמש במוצר אם כבל החשמל פגום או בלוי.

אותו באופן אם כבל המטען נחתך או שהבידוד שלו ניזוק, יש לנתק 
מיידי מהחשמל. אין לגעת בכבל החשמל עד לניתוקו. אין לתקן כבל 

 .שנפגם או נחתך. יש להחליפו בכבל חדש
. 

 .אין לשאת את המוצר מהכבל

אין למשוך את הכבל כדי לנתק את התקע. יש להשתמש בחשמל במתח 

 .חילופין כפי שמופיע על תווית הדירוג של המוצר
. 

. אין EN60335בידוד כפול בהתאם לתקן  המוצרים שלנו כוללים
 לחבר הארקה לחלק כלשהו של המוצר.

חבויים. אין  יש לבדוק את אזור העבודה לאיתור כבלי חשמל

 להשתמש במוצר ליד בריכות או בקרבת מים.

 
 בטיחות אישית 

 

 
 אזהרה! סכנת חנק!   

קיימת סכנת בליעה של חלקים קטנים. קיים גם סיכון לחנק 
בתינוקות משקית האריזה. יש להרחיק תינוקות בעת הרכבת 

 המוצר.

 אין להשתמש במוצר בסביבה נפיצה.

אין להפעיל את המוצר במצב של עייפות, מחלה או תחת השפעת 
 סמים, אלכוהול או תרופות.

 אין ליצור עומס על המכסחת.

 יש להשתמש בכפפות, נעליים מונעות החלקה ומגן עיניים.

 במכונה בתנאי רטיבות.אין להשתמש 

 אין לפרק את המוצר מעבר למצבו בזמן המסירה ללקוח.

יש להפעיל את המכסחת כשהידית עומדת זקופה. אין להשתמש 

 בידיות ההפעלה לסירוגין.

 יש לעשות שימוש זהיר בידיות האחיזה.

 
 משבת בטיחות

 כשהמנועידי משבת בטיחות המופעל כשהלהב נתקע או -המנוע מוגן על
נמצא בעומס יתר. במקרים אלה, יש לעצור את העבודה ולנתק את 

המוצר מהחשמל. משבת הבטיחות יאופס רק לאחר שחרור ידית 
ההפעלה / עצירה. יש להסיר מכשולים וחסמים ולהמתין מספר דקות 

לאיפוס משבת הבטיחות לפני המשך השימוש במוצר.
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 הרכבה .2

 

 
 סכנת פציעה!אזהרה!                                           לפני ההרכבה:

 סכנת פציעה כשהלהב מסתובב או במקרה שהמוצר מופעל בטעות.

 

 הבטיחות וללבוש כפפות לפני לעצירת הלהב, להוציא את מפתח  יש להמתין    ←
המוצר. הרכבת

 
 לחיבור הידית התחתונה:

 
 
.למוצר (1)הידית התחתונה זרועות . הכניסו את 1

ממוקם מול חור  בידית ושחור ההברגהיש לוודא שידיות האחיזה יושבות היטב במקומן  
 .במכונה ההברגה

 .(3)על בורג הפרפר  (2). הניחו את הדיסקה 2

 לחור ההברגה במכונה. (3). הכניסו את בורג הפרפר 3

 .(3)הפרפר  בורגאת  חזקו. 4

 
 
 
 
 

 העליונה:לחיבור ידית האחיזה 
 

 
 
 

 

 .(1)ידית התחתונה ל (4)הידית העליונה זרועות את  הכניסו. 1
 ידיותושחורי ההברגה ביש לוודא שהידיות יושבות היטב במקומן 

 ממוקמים זה מול זה.

 דרך החריץ.( 5). דחפו את הבורג 2

 .(5)על הבורג ( 6) הפרפרואת האום ( 2). הניחו את הדיסקה 3
.(6)הפרפר  אוםאת  חזקו. 4

 

 

 לקיבוע הכבל לידית האחיזה:

 

 

 

 

 

 

 

 .( 8)לידית האחיזה בעזרת התופסן ( 7). חברו את הכבל 1
לא נלכד בין הידית התחתונה לעליונה.( 7). בדקו וודאו שהכבל2

 

 
 

 לחיבור ארגז האיסוף:

 

 

 

 

 

 

 

  

 
   4              

 

 על ארגז האיסוף.( 10). הניחו את המכסה 1

 ממוקם בקו אחד עם ארגז האיסוף. (10)הודאו שהמכס

 אל ארגז האיסוף עד להישמע צליל חיבור.( 10). דחפו את המכסה 2
 ודאו שכל נקודות החיבור יושבות במקומן.

עד להישמע צליל חיבור.( 10)אל המכסה ( 11). דחפו את הידית 3



 

 

 
 

 

 
 

 
 (9)מטה אל ארגז האיסוף ואז משכו אותה ( 9). לחצו את תעלת הפריקה 4

 החוצה עד להישמע צליל נעילה.
 
 
  
 
 

 הפעלה .3
 

 
                                 לפני ההפעלה: סכנת פציעה!אזהרה! 

  סכנת פציעה כשהלהב מסתובב או כאשר המוצר מופעל בטעות.

ולהשתמש  יש להמתין לעצירת הלהב, להוציא את מפתח הבטיחות        ←
 בכפפות לפני חיבור הסוללה או הובלת המוצר.

 
                                   לטעינת הסוללה: זהירות!

       יתר פוגע בסוללה ובמטען הסוללה. -סכנת נזק לסוללה או למטען! זרם

שאתם משתמשים במתח החשמל המתאים. יש לוודא      ←
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 שימוש בסוללה בפעם הראשונה, יש לטעון את הסוללה במלואה.לפני 

יון בכל דרגת טעינה ולנתק את הטעינה בכל רגע -ניתן לטעון את סוללת הליתיום
 נתון מבלי לגרום כל נזק לסוללה )ללא השפעה על הזיכרון(.

 :5033-20פריט  GARDENAבמכסחת דשא חשמלית 
 זמינה לאספקה.  9842פריט  GARDENA  BLi40/100סוללת

 ( למטען הסוללה.14החשמל ). חברו את כבל 1

 .V 230( לשקע חשמל של 14. חברו את כבל החשמל )2

 (.13( לסוללה )12. חברו את כבל המטען)3
שנייה הסוללה פעם בבמטען מהבהבת בירוק  (15)בקרת הטעינה כשנורית 

דולקת קבוע בירוק הסוללה  במטען (15)כשנורית בקרת הטעינה  נטענת.

 מידע טכני. - 7 פרק ר' לפירוט זמני הטעינה, טעונה.

 . בדקו את מצב הטעינה באופן סדיר במהלך הטעינה.4

 .ממטען הסוללה( 13טעונה במלואה, נתקו את הסוללה ). כשהסוללה 5

החשמל. משקע( 14. נתקו את כבל החשמל )6

  חיווי טעינת הסוללה:         

 חיווי טעינת הסוללה במהלך הטעינה:
 

  ת ודולקL3 -ו L1 ,L2            %  טעינה   100

 מהבהבת L2ת, ודולק L2-ו L1   % טעינה    100 – 67

 תומהבהב L1 ,L2    טעינה     % 66 – 34

מהבהבת L1    % טעינה     33   – 0
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 חיווי טעינת הסוללה במהלך ההפעלה: 

 
 בסוללה. Bלחצו על הלחצן 

 תודולק  L3-ו L1 ,L2           % טעינה    100  – 67

 תודולק L2-ו L1               % טעינה 66   – 34

 דולקת  L1               % טעינה 33   – 11

    מהבהבת L1             % טעינה    10   –  0
 

 

 להפעלת המכסחת:

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 לכוונון גובה החיתוך:

 סכנת פציעה! אזהרה!

 שחרור ידית ההפעלה.עם סכנת פציעה במקרה שהמכונה לא עוצרת 
 ומתגי הבטיחות.עקוף התקנים לאין   ←

 לידית האחיזה.( 17)לדוגמה, אין לחבר את ידית ההפעלה 
 

 להפעלה:

בטיחות ונעילת ( 17ידני )ידית הפעלה )-מצויד בהתקן בטיחות דו המוצר
 ( למניעת הפעלה בלתי מכוונת של המכסחת.16)

(. ניתן להשתמש בכל אחת מהן כדי 17הפעלה )המכשיר מצויד בשתי ידיות 
 כונה.להפעיל את המ

 (.18. הרימו את המכסה )1

 ( למוצר.13. הכניסו את הסוללה )2

 .1( למוצר וסובבו אותו למצב 19הבטיחות ) מפתח. הכניסו את 3
( ביד 17( ביד אחת משכו את ידית ההפעלה )16הבטיחות ) נעילת. לחצו על 4

 השנייה.

 ( .16הבטיחות ) נעילת. שחררו את 5
 המכסחת מופעלת כעת.

 
 לעצירה:

 (.17ההפעלה ). שחררו את ידית 1
 והוציאו אותו. 0( למצב 19. סובבו את מפתח הבטיחות )2

 
 מצבים שונים. 12-ס"מ ב 6-ל 2ניתן לכוון את גובה החיתוך לגובה שבין 

 ( עם כיוון השעון להנמכת גובה החיתוך.20. לחצו וסובבו את גלגל הכוונון )1
ת גובה החיתוך.בהכיוון השעון להג ( נגד20. לחצו וסובבו את גלגל הכוונון )2

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 לשימוש במכסחת עם ארגז איסוף:

 סכנת פציעה! אזהרה!

 סכנת פציעה כשהלהב מסתובב או כאשר המוצר מופעל בטעות.

יש להמתין לעצירת הלהב, להוציא את מפתח הבטיחות וללבוש כפפות    ←
 (.21) ההגנהלפני פתיחת כנף 

אין להכניס ידיים לפתח הפריקה.←  
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 (.21ההגנה ). הרימו את כנף 1

 (.11למוצר ). אחזו בידית והכניסו את ארגז האיסוף 2
 . ודאו שארגז האיסוף מחובר היטב.3

 . הפעילו את המכסחת.4
 פותחת את המכסה בזמן הכיסוח.( 22)זרוע החיווי     

 סוגרת את המכסה, ארגז האיסוף מלא.  (22)כאשר זרוע החיווי
 . עצרו את המכסחת.5

 (.21. הרימו את כנף ההגנה )6
 (.11האיסוף מהמכסחת ). אחזו בידית והוציאו את ארגז 7

 . רוקנו את ארגז האיסוף.8
 

. שאריות הגזם ייפלו מ' לאחור 1-אם נותר גזם בפתח הפריקה, משכו את המכסחת כ            טיפים לשימוש במכסחת:                
 אל הקרקע.

ת הדשא פעם בשבוע על בסיס לתחזוקה מיטבית של המדשאה, מומלץ לכסח א
 מעבה אותו.משפר את מראהו וכיסוח תכוף של הדשא קבוע. 

בכיסוח, יש לכסח קודם את הדשא בכיוון אחד  אחרי הפסקה ארוכה יחסית
 בגובה החיתוך הגבוה ביותר, ואז לכסח בכיוון ההפוך בגובה הכיסוח הדרוש.

וב יוצר דפוס במידת האפשר, מומלץ לכסח את הדשא כשהוא יבש. דשא רט
 כיסוח בלתי אחיד.

 
 

 תחזוקה .4
 

 
                    לפני ביצוע עבודות תחזוקה: סכנת פציעה!אזהרה! 

 סכנת פציעה כשהלהב מסתובב או כאשר המוצר מופעל בטעות.

יש להמתין לעצירת הלהב, להוציא את מפתח הבטיחות וללבוש כפפות לפני  ←
 תחזוקה.ביצוע כל עבודת 

 

 
                                    לניקוי המוצר:  סכנת פציעה!אזהרה! 

 סכנת פציעה וסכנת נזק למוצר.

)במיוחד זרנוק מים  זרנוק מים באמצעותאין לנקות את המוצר במים או   ←
 בלחץ גבוה(.

 

לניקוי החלקים הפנימיים של 
 המוצר:

 
 התחתון של המכסחת הוא הקל ביותר לניקוי בתום הכיסוח.החלק 

 יש להשתמש בכפפות:

 . הניחו את המוצר בזהירות על צדו.1

מברשת  ( בעזרת23האוורור ). נקו את צדו התחתון, את הלהב ואת חריצי 2
)אין להשתמש בחפצים חדים(.

 
 
 
 

d 
 

לניקוי צדו העליון של המוצר וארגז 
 האיסוף:

 
 בנזין וחומרים ממסים. ובכלל זהאין להשתמש בכימיקלים, 

 . יש לנקות את החלק העליון של המכסחת במטלית לחה.1

 . נקו את חריצי האוורור וארגז האיסוף במברשת רכה.2
 )אין להשתמש בחפצים חדים(.

 

 
 

7



 

 

 
 

 
 ודאו שפני הסוללה והמגעים נקיים ויבשים לפני חיבור הסוללה למטען. לניקוי הסוללה ומטען הסוללה:

 אין להשתמש במים זורמים.

. נקו את המגעים במטלית רכה ויבשה.1
 
 
 

 אחסון .5
 

 יש לאחסן את המוצר הרחק מהישג ידם של ילדים.                                             לאחסון המוצר:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 השלכת המוצר:
 להוראה)בכפוף 

RL2012/19/EC) 

 והוציאו אותו. 0. סובבו את מפתח הבטיחות למצב 1

 . הוציאו את הסוללה.2

 . הטעינו את הסוללה.3

 . נקו את המוצר, הסוללה ומטען הסוללה4
 , תחזוקה(.4)ר' פרק 

על זרועות המכסחת עד שניתן יהיה שהפרפר  אומי. לחיסכון במקום, שחררו את 5
 הזרועות יחד בקלות.לקפל את 

 יש לוודא שהכבל מאוחסן כיאות למניעת נזק.

 . אחסנו את המוצר, הסוללה והמטען במקום יבש, סגור ובטוח.6

 אין להשליך את המוצר עם הפסולת הביתית הרגילה.
 יש להשליכו בהתאם לתקנות הגנת הסביבה המקומיות.

 
 חשוב!

לוודא שהמוצר מושלך ומטופל במרכז האיסוף והמחזור העירוני.יש 

השלכת 
 הסוללות:

 
 
 
 
 

Liion     

יון ואין להשליכה בפסולת הביתית -מכילה תאי ליתיום GARDENAסוללת 
 בתום חיי השירות.

 
 חשוב!

 יש להשליך את המוצר במרכז המחזור המקומי בלבד.
 

 יון.-. יש לפרוק לחלוטין את תאי הליתיום1

 יון מפני קצרים.-. יש להגן על המגעים בתאי הליתיום2

יון בהתאם להוראות.-יך את סוללת הליתיום. יש להשל3
 
 
 

 פתרון תקלות .6
 

לפני הטיפול 
 בתקלות:

 
 סכנת פציעה! אזהרה!

 סכנת פציעה כשהלהב מסתובב או כאשר המוצר מופעל בטעות.

הבטיחות וללבוש יש להמתין לעצירת הלהב, להוציא את מפתח   ←
כפפות לפני הטיפול בתקלות.
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 סכנת פציעה!אזהרה!                                                              להחלפת הלהב:

סכנת פציעה בסיבוב להב פגום, מכופף, לא מאוזן או בעל קצוות 
 שבורים וחדים.

 להשתמש אם הלהב פגום, מכופף, לא מאוזן או שהקצוות שלו שבורים.אין    ←

 אין להשחיז מחדש את הלהב.←  
 
 
 
 
 
 
 

 טבלת פתרון תקלות:

 
או  GARDENAזמינים לרכישה אצל ספקי  GARDENAחלקי החילוף של 

 בשירות הלקוחות של החברה.

 מקורי בלבד: GARDENAיש להשתמש בלהב 

 [.5822490-01] 4100חלופי פריט  GARDENAלהב • 

או אצל ספק מורשה  GARDENA. יש להחליף את הלהב בתחנת שירות של 1
של החברה.

פתרון          סיבה אפשרית                      בעיה                                      
 

 הכבל המאריך מנותק או פגום  המנוע לא פועל                     
 

ש לחבר את הכבל המאריך או להחליפו י
במידת הצורך.

 
 
 המנוע תקוע ומשמיע רעשים

 יש לשחרר את החסימה.                                     הלהב חסום

 יש לשחרר את החסימה.                                                הלהב חסום

יש להגביה את גובה החיתוך.                       גובה החיתוך נמוך מדי

המכסחת רעשים חזקים, 
 משמיע צליל תקתוק

 
המכסחת פועלת בצורה לא 

 אחידה או רוטטת בחוזקה

 הברגים במנוע, בעיגון המנוע או
 בגוף המכסחת משוחררים

 
הלהב פגום או שמתלה הלהב 

 משוחרר

יש לחזק את הברגים אצל ספק מתמחה 
מורשה או בתחנת שירות של 

GARDENA. 
 

יש לחזק או להחליף את הלהב אצל 
ספק מתמחה מורשה או בתחנת 

.GARDENAשירות של 
 

  יש לנקות את המכסחת                                  הלהב מלוכלך מאוד
, תחזוקה(. אם לא הצלחתם 4)ר' פרק 

לתקן את הבעיה, אנא פנו לתחנת שירות 
 .GARDENAשל 

בתחנת שירות של  יש להחליף את הלהב                  הלהב קהה או פגום  הכיסוח לא חלק                
              GARDENA. 

 

יש להגביה את גובה החיתוך.                              גובה החיתוך נמוך מדי
 

 בסוללה מהבהבת. Wנורית שגיאה 
 

יש להוציא את הסוללה ולוודא שמתח                                                    יתר-מתח
 החשמל מתאים.

 

יש להטעין את הסוללה.                                                    מתח-תת
 

טמפרטורת הסוללה חורגת 
 מהטווח

 

יש להשתמש בסוללה בטמפרטורת סביבה 
צ'. 40°-צ' ל 10°שבין 

.GARDENAיש ליצור קשר עם השירות של              סוללה / סוללה פגומהשגיאת  דולקת בסוללה Wנורית שגיאה  

 (15)נורת הבקרה של הטעינה 
 

יש לחבר כהלכה את מטען הסוללה                מטען הסוללה או כבל הסוללה  
 לא נדלקת

 

 (15)נורת הבקרה של הטעינה 
פעמים  4מהבהבת במהירות )

 בשנייה(

 לא מחוברים כהלכה
 

טמפרטורת הסוללה חורגת 
 מהטווח

 וכבל הטעינה.
 

יש להשתמש בסוללה בטמפרטורת סביבה 
 צ'. 40°-ל 10°שבין 
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פתרון       סיבה אפשרית                            בעיה                                        

 
 במטען מהבהבת Eנורית שגיאה 

 
 ולוודא שנעשה יש להוציא את הסוללה                                            שגיאת סוללה

.מקורית GARDENAסוללת שימוש ב
 

 הטמפרטורה במטען גבוהה מדי                   במטען דולקת     Eנורית שגיאה 
 

 .GARDENAפנו לתחנת שירות של 
 

 
. יש לבצע תיקונים בתחנת שירות GARDENAבמקרה של ליקויים אחרים, אנא פנו לתחנת שירות של  הערה:

 או אצל ספקים מתמחים מורשים בלבד. GARDENAשל 
 
 
 
 

 מידע טכני .7
 

 נטענת ת דשאמכסח

 (19091/  9843 פריטערך )          (      19090/  9842 פריטיחידה     ערך )                 סוללת מערכת / סוללה חכמה    
 

 שטח כיסוי בכל טעינה
2m               280                                                  450               )עד(                                            

 

)המתח הראשוני המרבי  40עד            V                           מתח סוללה                     
, המתח V 40ללא עומס הוא 

 (V 36הנקוב הוא 

 

)המתח הראשוני המרבי של  40עד 
, המתח V 40הסוללה ללא עומס הוא 

(V 36הנקוב הוא 

 Ah                 2.6                                                                                  4.2                            קיבולת סוללה               
 

 זמן טעינת סוללה
 140/  105                                           90/  65          דק'                                          100%/  80%-כ

 

 
 מטען הסוללה

 
 יחידה

 
 (9845 פריטערך )

 W 100 הספק

 V 230 מתח

 Hz 50 תדר

 זמן טעינת סוללה עבור
 19090/  9842 פריט

 
 דק'

 
65  /90 

   100%/  80%-כ

 זמן טעינת סוללה עבור
 19091/  9843 פריט

 
 דק'

 
105  /140 

 100%/  80%-כ

 
 (5033ערך )פריט       יחידה                                    נטענת דשא תמכסח

 

 מהירות סיבוב
 3,300   סל"ד     להב חיתוך 

   32   ס"מ רוחב חיתוך

 כוונון גובה חיתוך
 מצבים( 12)

  
 מ"מ 

 
 6עד  2

 30 ל' נפח ארגז איסוף

 8.4 ק"ג  משקל
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(5033ערך )פריט  יחידה         מכסחת נטענת                    

 

 (PAL1רמת לחץ קול 
 PAkלא ודאית *

: (WAL2רמת עוצמת קול  

 נמדדת/מובטחת 
 WAk ודאות-אי
 

 (vhwa1זרוע -רטט יד
 ak ודאות-אי

 

dB (A)               73 
3   

 
dB (A)               86 / 86 

0.59 

 

m/s2                        1.64 
1.5

      (EN 1) ;2000/14/EC RL 2 77-2-60335תהליך המדידה תואם לתקן:    

 
 

מכשירי בדיקה סטנדרטי וניתן להשתמש בו להשוואה בין  הערה: ערך פליטת הרטט המצוין נמדד בהתאם להליך
כמו כן ניתן להשתמש בו להערכה ראשונית של החשיפה. ערך פליטת הרטט עשוי להשתנות  .חשמל שונים

 במהלך השימוש בפועל בכלי החשמלי.
 

 
 
 

  . אביזרים8

 
GARDENA  

/  BLi40/100סוללה חלופית  
BLi40/160 

 

 או להחלפה נוסף שימושלסוללה 
 

 9842/9843פריט מס' 

 GARDENAסוללה חכמה 
BLi40/100  /BLi40/160 

 19090/19091פריט מס'  סוללה חכמה למערכת החכמה

 GARDENAסוללה חכמה 
BLi40/100 set /set  BLi40/160 

 19110/19111פריט מס'  סוללה חכמה עם שער חכם למערכת החכמה

GARDENA ותמטען סולל 
QC40 

 GARDENAלטעינת סוללות  ותמטען סולל
 וסוללות חכמות

 9845פריט מס' 

 4100פריט מס'  להחלפת להב קהה GARDENAלהב חלופי 
[582249001] 

 

 
 

 שירות / אחריות .9
 שירות:

 בגב החוברת. האנא צרו קשר בכתובת המופיע
 

 אחריות:

GARDENA Manufacturing  GmbH  חודשי 12מעניקה 
 אחריות למוצר זה )מתאריך הרכישה(.

האחריות כוללת את כלל הליקויים המשמעותיים במוצר 
הנובעים, באופן מוכח, מפגם בחומר או בתהליך הייצור. 

האחריות תבוא לידי מימוש באספקת מוצר חלופי עובד, בתנאי 
 ומתמלאים התנאים הבאים:

ת והוראות נעשה שימוש הולם במוצר תוך שמירה על דרישו • 
 ההפעלה.

כל ידי הרוכש או -לא נעשה ניסיון לתקן את המוצר על • 
 מורשה. בלתיצד שלישי 

אחריות יצרן זו לא חלה על כל תביעת אחריות קיימת של 
 המשתמש כנגד הספק/מוכר.

 
לפתרון בעיות במוצר, אנא צרו קשר עם מחלקת 

 השירות שלנו.
 
 
 
 
 
 
 

 חומרים מתכלים:

הלהב הוא פריט מתכלה ואינו נכלל באחריות.
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 שירות תיקונים
חייבים להתבצע רק על ידי תחנת שירות  חשמלית נטענתדשא למכסחת תיקונים 

 מורשית בלבד.

 
 אחריות

 12-הינה לGARDENA 5033-20   ת הנטענת דשא החשמלילמכסחת האחריות 
חודשים. הכלי מיועד לשימוש פרטי בלבד. במידה והכלי משמש לשימוש מסחרי, 

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

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

פיעות במדריך זה וכן פעולות באשמתו עקב אי מילוי כל ההוראות במלואן המו
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 

שאינו מוסמך לכך על ידינו ועל שימוש בחלקים לא מקוריים. וטיפול בידי מי 
האחריות תבוטל באופן מידי באם יבוצע שינוי, תוספת שלא מאושרת ע"י יצרן 
הכלי, או פגיעה / השחתת תווית זיהוי הכלי. מימוש האחריות מותנה במשלוח 

ם ימים למשרדי החברה. כמו כן נדרש מילוי מושל 14ספח תעודת האחריות תוך 
של תעודת האחריות הכוללים את דגם הכלי, מספרו הסידורי ותאריך הקניה.  

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

 היבואן ומעבדת השירות
 
 
 

מחלקת מיכון –הגרעין בע"מ   
, אזור תעשיה צפוני2רח' נחל חריף  , 

81106יבנה , 638ת.ד.  . 
9320444-08פקס:   9320437-08טל':   

E-mail: internet@hagarin.co.il 
 www. hagarin .co.il 


