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   עברית

  

 
 מידע טכני

 

 CGB20 JLH482102000G מטען הסוללה

 V 220 – 240 V 240 – 100 מתח כניסה

 Hz 50 - 60 Hz 60 - 50 תדר

 V  21 V 21 מתח מוצא

 mA 2 A 470 זרם מוצא

 W 60 W 15 הספק כניסה

 LI 22 / LBB 202 LI 22 / LBB 202 סוגי סוללות מומלצים
 

 LBB 202 סוללה

  V 20 מתח הסוללה

 Ah 2.5 יון(-קיבולת סוללה )ליתיום

 Wh 40 הספק סוללה

 CGB20 ,JLH482102000G מומלציםמטענים 

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך במפרט שינויים טכניים.
 

 הוראות בטיחות

 
ידי ילדים -מכשיר זה ניתן לשימוש על

ומעלה ואנשים בעלי מוגבלות  8בגילאי 
פיזית, חושית או שכלית, או חסרי 

כאשר השימוש נעשה ניסיון וידע, רק 
תחת השגחה או הכוונה בנוגע לשימוש 

בטוח במכשיר והבנת הסכנות 
 הכרוכות בו.

 אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר.
אין לאפשר לילדים לבצע עבודות 

 ניקיון ותחזוקה במוצר ללא השגחה.
 

 אזהרה
 

אין לנסות לטעון במטען זה סוללות 
 פעמיות.-חד

להחליף כבל למניעת סכנה יש 
 חשמל פגום אצל היצרן.

 

 
יש לקרוא ולהבין את הוראות ההפעלה לפני השימוש במכשיר.  

יש לערוך היכרות עם הרכיבים השולטים במכשיר ועם אופן 
 השימוש בו.

יש לפעול בהתאם לכל אמצעי הבטיחות המפורטים במדריך 
שלישי. השימוש. יש לנהוג באחריות ושיקול דעת כלפי צד 

המפעיל אחראי לתאונות ולסיכונים הנכונים לצד שלישי 
 כלשהו.

 .קיפאוןומוגן מפני  יש לאחסן את המכשיר במקום יבש

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

אין להשתמש במטען בתנאי רטיבות או לחות. מתאים 
 בלבד.בחלל פנימי לשימוש 

החשמל מתאים לפרטי המטען  יש לוודא שמתח מערכת
 המופיעים על הלוחית. קיימת סכנת התחשמלות.

ידי משיכת התקע. משיכת -יש לנתק את הכבל אך ורק על
הכבל עלולה לגרום נזק גם לכבל וגם לתקע, ועקב כך לפגוע 

 בבטיחות החשמל.

אין להשתמש במטען במקרה שהכבל, התקע או המכשיר 
חיצוניות. במקרה של נזק, יש ניזוקו כתוצאה מהשפעות 

 לשלוח לתיקון בתחנת שירות מורשית.

עקב אינה מוגבלת של המכשיר  הקירוריש לוודא שפונקציית 
כיסוי חריצי הקירור. אין להפעיל את המכשיר ליד מקורות חום 

 או משטחים דליקים.

לעולם אין לפתוח את המטען. במקרה של ליקוי, יש ליצור 
 קשר עם חנות מתמחה.

שטח הסוללה החיצוני צריך להיות נקי ויבש לפני התחלת 
 הטעינה.
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 סוללה

 

אזהרה                      
 סכנת פיצוץ! סכנת אש!

אין להשתמש במצברים פגומים, לקויים או מעוותים. אין 
 להפיל אותו על הקרקע.לפתוח את המצבר, לגרום לו נזק או 

אין לטעון את הסוללה בסביבה המכילה חומצות וחומרים 
 דליקים.

 יש להגן על הסוללה מפני חום ואש.
-ל 10°יש להשתמש בסוללה בטמפרטורות סביבה הנעות בין 

 צ' בלבד. 40°+
 

ואין לחשוף אותה  מכשירי חימוםאין להניח את הסוללה על 
 לאור שמש חזק לאורך זמן.

 
לאחר שהייתה נתונה  הניח לסוללה להתקרר תחילהיש ל

 .לעומס
 

 אין לחבר בין מגעי המצבר באמצעות חלקי מתכת. -קצר 

יש לארוז את המצבר )שקית פלסטיק, קופסה( או לאטום 
 את מגעי המצבר לפני השלכה, הובלה או אחסון של המצבר.

 
היצרן. ידי -יש לטעון את הכלי רק באמצעות המטען שצוין על

מטען המתאים לסוג מסוים של סוללה עלול לגרום 
 להתלקחות אש בעת שימוש עם סוללה אחרת.

יש להשתמש בכלים חשמליים רק עם הסוללות המיועדות 
להם. שימוש בכל סוג אחר של סוללה עלול לגרום לפציעה או 

 להתלקחות אש.
כשהסוללה לא בשימוש, יש להרחיקה מחפצי מתכת אחרים, 

בי נייר, מפתחות, מסמרים, ברגים וכל חפץ מתכת כגון אט
 קטן אחר העשוי לחבר בין מגעי הסוללה.

קיצור מגעי הסוללה עלול לגרום לכוויות או 
 להתלקחות אש.

בתנאי אחסון או שימוש לא תקינים, נוזל עלול לדלוף 
יש להימנע ממגע עם נוזל זה. במקרה של מגע, יש  .מהסוללה

אם החומר בא במגע עם העיניים, לשטוף את האזור במים. 
יש גם לפנות לקבלת עזרה רפואית. נוזל הדולף מהסוללה 

 עלול לגרום לגירויים ולכוויות.
שימוש בלתי מורשה או שימוש במצבר פגום עלולים לגרום 
לפליטה של אדים. במקרה של קשיי נשימה, יש לאוורר את 

המקום ולבקש ייעוץ רפואי. האדים עשויים לגרות את 
 מערכת הנשימה.

 הובלת סוללות ליתיום

יון כפופות לתקנות החלות על חומרים -סוללות ליתיום
 .מסוכנים

להיעשות בהתאם להוראות  כההובלת סוללות מסוג זה צרי
 ולתקנים המקומיים, הלאומיים והבינלאומיים.

את הסוללות על כביש ללא דרישות  לשנעהמשתמש יכול 
 נוספות.

הובלה מסחרית של סוללות ליתיום יון על ידי צדדים שלישיים 
מסוכנים'. הכנת המשלוח וההובלה חומרים כפופה לתקנות '

יבוצעו באופן בלעדי על ידי אנשים שהוכשרו לכך והתהליך 
 צריך להיות מלווה במומחים לנושא.

כי מגעי הסוללה מוגנים בעת הובלת סוללות: יש לוודא 
ומבודדים כדי למנוע קצר. יש לוודא שמארז הסוללות מקובע 

למקומו באופן שאינו מאפשר תזוזה בתוך האריזה. אין 
להעביר סוללות סדוקות או דולפות. יש לבדוק עם חברת 

 שילוח לקבלת ייעוץ נוסף.

 

 סמלים

 מתח הסוללה / זרם ישר אזהרה/זהירות!
 קיבולת סוללה

 הספק סוללה
 

קראו בקפידה את ההוראות לפני התחלת  אנא
 השימוש במכונה

 
 
יש להגן על הסוללה מפני טמפרטורות העולות 

 צ' 45° על

 
 מתח מוצא

 זרם ישר 
 מוצא זרם

 

 

 ACמתח כניסה / זרם 
 תדר, הספק כניסה

 
   הסולל

 IIדרגת הגנה   יש להגן על הסוללה מפני חום ואש                     

 
מטען לשימוש בחללים סגורים בלבד      מפני מים ולחות הסוללהיש להגן על 

 

נתיך                                                                    CEסימון 
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   עברית

  

 

 
להשליך כלים חשמליים, סוללות / סוללות אין 

נטענות עם חומרי פסולת ביתית. כלי עבודה 
שהגיעו לסוף חיי השימוש  חשמליים וסוללות

שלהם, יש לאסוף בנפרד ולהחזיר למתקן מיחזור 
מתאים. לייעוץ לגבי מיחזור ונקודות איסוף, יש 

 לברר מול הרשות המקומית או הקמעונאי.

ות למרכז איסוף סוללות את הסולל יש להעביר
 ישנות, שם הן ימוחזרו בצורה ידידותית לסביבה.

 
 תנאי שימוש

 

 מטענים המתאימים לטעינת סוללות נטענות אלה בלבד:
 LI 22  (LBB 202 ,2.0 Ah)סוג

 אין לטעון כל סוללה אחרת.

בכל דרך אחרת מזו המותווית לשימוש. אין להשתמש במוצר 
ציות לתקנות הכלליות ולהוראות הכלולות במדריך זה -אי

 יגרום לאובדן אחריות היצרן לנזקים.

 

 תחזוקה
 

 
 סכנה!

מהמכשיר את הסוללה  ולהוציאאת המנוע  יש לכבות
 הנשלפת לפני כל עבודה.

 
יש להשתמש באביזרים וחלקי חילוף מקוריים בלבד. שימוש 
בחלפים אחרים עלול לגרום לתאונות/פציעות של המשתמש. 

 היצרן לא יישא באחריות לכל נזק כאמור.

לרכישת אביזרים או חלקי חילוף, אנא צרו קשר עם מחלקת 
 השירות שלנו.

תוחזק ומטופל באופן סדיר יכול לשמש ככלי רק מכשיר מ
עזר משביע רצון. תחזוקה וטיפול בלתי הולמים עלולים 

 לגרום לפציעות ולתאונות בלתי צפויות.

העבודות והתיקונים המפורטים בהוראות אלה יבוצעו רק על 
 ידי אנשי שירות מורשים.

 
 השלכת המוצר

 

אם המכשיר כבר אינו שמיש או שאין בו עוד צורך, אין 
להשליך אותו בפסולת הביתית, אלא תוך התחשבות 

 בסביבה ובתקנות הנוגעות להגנה על הסביבה.

אנא השליכו את המכשיר בנקודת איסוף/מיחזור מתאימה 
ולמחזר כך שניתן יהיה להפריד את חלקי הפלסטיק והמתכת 

אותם. מידע בנוגע להשלכת חומרים ומכשירים ניתן לקבל 
 במשרדי הרשות המקומית.

אין להשליך סוללות לאשפה. כצרכן, הנך מחויב משפטית 
 להחזרת סוללות ומצברים משומשים.

בתום חיי השימוש של מכשירים, יש להוציא מהם את  
הסוללות או המצברים ולהשליך בנפרד. באפשרותך להעביר 

את הסוללות או המצברים הישנים לנקודות האיסוף של 
 הרשות המקומית, לספק המכשיר או למרכזי ההפצה.

 
יש להשליך את הסוללות כשהן פרוקות ממטען חשמלי. 

מומלץ לכסות את קוטבי הסוללה בסרט הדבקה על מנת 
 להגן עליהם מפני קצר. לעולם אין לפתוח את הסוללה.

 

 אחריות
 

החברה מעניקה למשתמש הקצה את האחריות הבאה על כלי 
)בלי קשר למחויבות הקמעונאי הנובעת מהסכם  זה

 :הרכישה(

חודשים מיום מסירת המכשיר ללקוח  12תקופת אחריות של 
כפי שמתועד במסמך הקנייה המקורי. בלאי של חלקים, 

סוללות נטענות ופגמים הנובעים משימוש באביזרים שאינם 
תואמים, תיקון עם חלקים שאינם חלקים מקוריים של 

היצרן, שימוש בכוח, חבטות ומכות כמו גם הפעלת עומס יתר 
 ת אחריות זו. על המנוע, אינם מכוסים במסגר

ההחלפה כוללת חלקים פגומים בלבד ולא את  אחריות
המכשיר כולו. תיקונים במסגרת האחריות יבוצעו אך ורק 

ידי שירות הלקוחות של -בתחנות שירות מורשות או על
החברה. במקרה של מעורבות אנשי מקצוע לא מורשים, 

 תבוטל האחריות.

ת נלוות כמו גם הוצאו ,כל עלויות המשלוח וההובלה
 יחולו על הלקוח. ,אחרות
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 הצהרת תאימות לאיחוד האירופי

 

 
 ikra GmbH ,Schlesierstraße 36 ,D-64839אנו, 

Münster מצהירים בזאת, בכפוף לאחריותנו הבלעדית, כי ,
, שאליו CGB20  /JLH482102000G מטען הסוללות

מתייחסת הצהרה זו עונה לדרישות הבטיחות והגהות 
 הבסיסיות החלות עליו מכוח הדירקטיבות

2014/35/EU )הנחיית מתח נמוך( 
2014/30/EU  דירקטיבת(EMC) 
2011/65/EU  דירקטיבת(RoHS) 

ליישום הולם של דרישות הבטיחות והגהות המצוינות 
בהנחיות אלה, יושמו התקנים ו/או ההתוויות הטכניות 

 הבאות:
 
 
 

EN 60335-1:2012+A11:2014 
EN 60335-2-29:2004+A2:2010 

EN 62233:2008 
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 

EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 

EN 50581:2012

 

 
שנת הייצור מודפסת על לוחית השם וניתן לשחזר אותה גם 

 על פי המספר הסידורי העוקב של המכשיר.

  28.09.2018מינסטר, 

 מתיאס פידלר
 מנהל מוצר בכיר
Ikra GmbH 

 Matthias Fiedler, Ikraתחזוקת תיעוד טכני: 
GmbH ,Schlesierstrasse 36, 

Münster , Germany64839



 

 

 
 

 שירות תיקונים 
ומרכיביו חייבם להתבצע רק על ידי תחנת שירות   החשמלי מטען הסוללותלתיקונים 

 מורשית בלבד.

 אחריות
 חודשים.  12-הינה ל 20V IKRA  למטען הסוללות החשמליהאחריות 

בלבד. במידה והכלי משמש לשימוש מסחרי, או השכרה לא הכלי מיועד לשימוש פרטי 
תחול כל אחריות על המוצר. האחריות ניתנת לקונה על חלק או חלקים אשר ימצאו 

פגומים בחומר ו/או בעיבוד, בזמן הבדיקה אשר תיערך ע"י מחלקת השירות של היבואן. 
"הגרעין בע"מ"  אין כל אחריות אחרת נכללת כנ"ל או משתמעת ממנה ואין המפעל ו/או

אחראי באף מקרה על נזקים שנגרמו ללקוח או ע"י הלקוח או באשמתו עקב אי מילוי 
ההוראות במלואן כמופיע במדריך זה וכן פעולות אשר נעשו ע"י הלקוח בין במזיד ובין 

בשוגג)קצר חשמלי, מתח לא מתאים, פגיעת להב בגוף קשה וכו'( . כמו כן אין אחריות זו 
, הסוללה, בלאי סביר של מערכות חשמל, חלקי גומי, להבים וכו', על חלה על המטען

פגיעה של גוף זר, נפילה, שבר מכני, על תיקון וטיפול בידי מי שאינו מוסמך לכך על 
ידינו ועל שימוש בחלקים לא מקוריים. האחריות תבוטל באופן מידי באם יבוצע שינוי, 

/ השחתת תווית זיהוי הכלי. מימוש  תוספת שלא מאושרת ע"י יצרן הכלי, או פגיעה
ימים למשרדי החברה. כמו כן  14האחריות מותנה במשלוח ספח תעודת האחריות תוך 

נדרש מילוי מושלם של תעודת האחריות הכוללים את דגם הכלי, מספרו הסידורי 
ותאריך הקניה.  האחריות ניתנת למימוש במעבדת היבואן בלבד בצירוף ספח תעודת 

 עתק חשבונית הקניה.האחריות וה

 

 ומעבדת השירות היבואן

 

 

 

 מחלקת מיכון –הגרעין בע"מ 
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