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 לקוח נכבד,

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

ינון ביתי בג יחים ירוקיםשל גדר חיה וש מיועד לגיזום וחיתוך 9860גוזם גדר  חיה נטען זה דגם 
 בלבד. תחביב פרטיבו

 לשימוש נכון בגוזם גדר חיה. קדיםתנאי מ נוהי והיצמדות להוראות הפעלה אל
אסור בשימוש למטרת גיזום דשא או לגריסה/ריסוק חומר למטרת  גוזם זהמטעמי בטיחות, 

 קומפוסט.
וכן על שמירת אורך חיי  אנא הקפד על מילוי של הוראות ההפעלה על מנת לשמור על ביטחונך

 מוצר. ה
 אחריות למוצר מותנית במילוי מוחלט של כל ההוראות במדריך זה.

 

 .עלול להוות סכנהכראוי זה  צרומב אי שימוש

      תוראת הבטיחות ויעילות סבי וודאלנועדו בטיחות והאזהרות ההוראות 
         הפעלה. המפעיל אחראי לביצוע כל ההוראות והנחיות הבשימוש במוצר זה

                אלא אם כן כלי, שתמש בלה יןלעולם אן כפי שמופיעים במדריך זה. במלוא
 ם הנכון.מבמיקו יםמסופקים על ידי היצרן נמצאכל אביזרי הבטיחות ה

 הוראות בטיחות כלליות

ל להסתיים בהלם חשמלי קראו את כל אזהרות הבטיחות ואת כל ההוראות. אי מילוי האזהרות וההוראות עלואזהרה 

 )התחשמלות(, שריפה ו / או פציעה חמורה. 

 שימרו את כל האזהרות וההוראות להתייחסות עתידית. 

מרשת החשמל או המושג "כלי עבודה חשמלי" באזהרות מתייחס לכלי העבודה שלכם, המופעל באמצעות זינה 

 באמצעות סוללות.
 בטיחות אזור העבודה

 אזורים עמוסים או חשוכים מזמינים תאונות.ה נקי ומואר היטב. שימרו על אזור העבוד א.

כלי עבודה חשמליים אל תפעילו כלי עבודה חשמלי בסביבה נפיצה, כגון בנוכחות נוזלים נפיצים, גזים או אבק.  ב.

 יוצרים ניצוצות העלולים להצית אבק או אדים דליקים.

 הסחות דעת עלולות לגרום לכם לאיבוד שליטה.ופים מן הצד. בזמן הפעלת כלי העבודה החשמלי הרחיקו ילדים וצ ג.

 חשמליתבטיחות 

תקע כלי העבודה החשמלי חייב להתאים לבית התקע )שקע(. לעולם אל תשנו את התקע בכל דרך שהיא. אל  א.

תקעים שלא שונו ובתי תקע תואמים מפחיתים את תשתמשו במתאמים כלשהם עם כלי עבודה חשמלי בעל הארקה. 

 יכון להלם חשמלי )התחשמלות(הס

הסיכון להלם חשמלי הימנעו ממגע גוף במשטחים מוארקים כגון צינורות, רדיאטורים, תנורים ומקררים.  ב.

 )התחשמלות( גבוה יותר אם גופכם מוארק.
מים החודרים לכלי העבודה מגדילים את הסיכון אל תחשפו את כלי העבודה החשמלי לגשם או לתנאי רטיבות.  ג.

 הלם חשמלי )התחשמלות(.ל

מהחשמל של כלי העבודה -יקו לפתיל הזינה. לעולם אל תשתמשו בפתיל הזינה לנשיאה, משיכה או ניתוקאל תז ד.

פתילי זינה פגומים או סבוכים החשמלי. הרחיקו את פתיל הזינה מחום, שמנים, קצוות חדים או חלקים נעים. 

 מגדילים את הסיכון להלם חשמלי )התחשמלות(.
חוץ למבנה השתמשו בכבל מאריך המתאים לעבודה מחוץ למבנה. בעבודה עם כלי עבודה חשמלי מ ה.

 שימוש בכבל המתאים לעבודה מחוץ למבנה מפחית את הסיכון להלם חשמלי )התחשמלות(.

 -יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ ו.

מפסק המגן אחת לחודש , באמצעות לחצן הביקורת שלו.  מותר שמפסק אמפר. יש לבדוק את תקינות  0.03

 המגן יהיה משותף לכמה מעגלים במתקן.

 בטיחות אישית 
א. הישארו דרוכים, שימו לב לפעולותיכם והשתמשו בשכל הישר בעת הפעלת כלי עבודה חשמלי. אל 

רגע של חוסר או תרופות. תחת השפעת סמים, אלכוהול  תשתמשו בכלי העבודה כאשר אתם עייפים או

 תשומת לב בזמן הפעלת כלי עבודה חשמלי עלול להסתיים בפציעה חמורה.



ציוד מגן כגון מסכת אבק, נעלי בטיחות מונעות החלקה, ב. השתמשו בציוד מגן אישי. הרכיבו תמיד משקפי מגן. 

 חיתו פציעות.קסדה או אוזניות מגן המשמשים בתנאים המתאימים יפ

ה לא מכוונת. וודאו כי המפסק נמצא במצב כבוי לפני חיבור הכלי לזינה ו/ או לסוללה, הרמת ג. מנעו הפעל

. נשיאת כלי עבודה חשמלי כשאצבעכם מונחת על מתג ההפעלה או חיבור לחשמל של כלי עבודה הכלי או נשיאתו

 חשמלי כאשר המפסק במצב הפעלה, מזמינים תאונות.

מפתחות כוונון שנשארו מחוברים לחלק מסתובב ת כלי העבודה החשמלי. ת כוונון לפני הפעלו מפתחוד. הסיר

 של כלי העבודה עלולים לגרום לפציעה.

כך ה. אל תנסו להגיע מעבר לטווח הפעולה הטבעי שלכם. שימרו על יציבה הולמת ושיווי משקל כל העת. 

 מצבים בלתי צפויים.תתאפשר שליטה טובה יותר בכלי העבודה החשמלי ב

בשו בהתאם. אל תלבשו בגדים רפויים או תכשיטים. שימרו על שיערכם, בגדיכם וכפפותיכם הרחק ו. התל

 בגדים רפויים, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים נעים.מחלקים נעים. 

ונעשה בהם שימוש  ז. אם סופקו אביזרים לחיבור למתקנים להרחקת אבק ואיסופו, וודאו שהם מחוברים

 . איסוף אבק יכול להפחית סכנות הנובעות מאבקכראוי. 

 ח. אזהרה : יש להשתמש במשקפי מגן ובמגיני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה.

 שימוש ותחזוקת כלי עבודה חשמלי
כלי בכלי שבידכם. השתמשו בכלי העבודה החשמלי המתאים לצרכי העבודה הנתונה.  א. אל תאלצו שימוש

 דה המתאים יעשה את העבודה טוב יותר ובצורה בטוחה יותר בנתונים להם תוכנן.העבו

כלי עבודה שאינו נשלט ב. אל תשתמשו בכלי העבודה החשמלי אם המפסק אינו מפעיל או אינו מכבה אותו. 

 סוכן ויש לתקנו.בידי המפסק שלו, מ
החשמלי לפני ביצוע כוונון כלשהו, ג. נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את הסוללות מכלי העבודה 

אמצעי מניעה בטיחותיים כאלה מפחיתים את הסיכון להפעלת כלי העבודה כלי. החלפת אביזרים או אחסון ה

 שלא במכוון.

שג ידם של ילדים ואל תניחו לאנשים שאינם מכירים ד. אחסנו כלי עבודה חשמליים שאינם בשימוש מחוץ להי

כלי עבודה חשמליים מסוכנים בידיהם של משתמשים לא להפעיל את הכלי.   ו,את כלי העבודה או הוראות אל

 מיומנים.
ה. תחזקו את כלי העבודה החשמלי. בדקו אי התאמות או היתקעות של חלקים נעים, חלקים שבורים ותנאים 

רבות  נותתאושפיע על פעולת כלי העבודה. אם הכלי ניזוק, דאגו לתקנו לפני שימוש נוסף. אחרים שיכולים לה

 נגרמות עקב כלים שאינם מתוחזקים כראוי.

הסיכוי של כלי חיתוך חדים המתוחזקים כראוי להיתקע נמוך יותר וקל יותר ו. שמרו על כלי חיתוך חדים ונקיים. 

 לשלוט בהם.

ז. השתמשו בכלי העבודה החשמלי, באביזרים, בביטים וכדומה, בהתאם לנאמר בהוראות אלו תוך 

שימוש בכלי העבודה לפעולות  שונות מאלו שאליהן יועד עלול העבודה ובעבודה שיש לבצע. התחשבות בתנאי 

 לגרום למצבים מסוכנים.

 שימוש ותחזוקה בכלי המופעל באמצעות סוללות :

מטען המתאים לסוג אחד של מארז סוללות סוללה אך ורק על ידי המטען המוגדר על ידי היצרן. א. הטעינו את ה

 נת שריפה בעת שימוש עם מארז סוללות אחר.עלול לגרום לסכ

שימוש בכל מארז סוללות אחר עלול ליצור ב. השתמשו בכלי עבודה חשמליים רק עם מארז סוללות ייעודי. 

 סכנת פציעה ושריפה.

ארז הסוללות אינו בשימוש, הרחק אותו מחפצי מתכת אחרים, כגון מהדקים, מטבעות, מסמרים, ג. כאשר מ

קיצור הדקי הסוללה עלול תכת קטנים אחרים, שיכולים ליצור חיבור בין הדק אחד למשנהו. ברגים או חפצי מ

 לגרום לכוויות או לשריפה.

ה ; יש להימנע ממגע. אם נוצר מגע בטעות, ד. בתנאים מזיקים ושימוש מוטעה, עלול להיפלט נוזל מהסולל

נוזל הנפלט מהסוללה עלול לגרום לגירוי  שטוף במים. במקרה של מגע עם העיניים, פנה לקבלת טיפול רפואי.

 או לכוויות.

 שירות

כך יובטח כי תקנו את כלי העבודה החשמלי שלכם אצל טכנאי מוסמך המשתמש בחלקי חילוף זהים בלבד. 

 ודה נשמרת.בטיחות כלי העב
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 הוראות מקוריות
 

מוצר זה אינו מיועד לשימושם של אנשים )ובכלל זה ילדים( 

 ,עסרי ניסיון וידת או שכלית, או חבעלי מוגבלות פיזית, חושי

אלא אם הם נמצאים תחת השגחת אדם האחראי לבטיחותם או מקבלים 

ולוודא שילדים לא  להשגיחיש  הוראות לגבי אופן השימוש בכלים אלה.

אינו  16מתחת לגיל  צעיריםידי -השימוש במוצר זה על ישחקו במוצר.

 מומלץ.

 

  :שימושמטרת ה
 , צמחים מטפסיםנועדה לגיזום גדרות GARDENAמגזמת גדר 

  ודשא בגינות פרטיות ובמגרשים.
  המוצר אינו מיועד לשימוש ארוך טווח.

סכנה! סכנת פציעה! אין להשתמש במוצר לכיסוח מדשאות 

 או גדרות של מדשאות, לביקוע חומרים או להכנת קומפוסט.

 . בטיחות1
 

  חשוב!
ו יש לקרוא בעיון את מדריך ההפעלה לפני השימוש ולשמור אות

  .לשימוש עתידי
 סמלים המופיעים על המוצר:

 
 

 יש לקרוא את מדריך ההפעלה
 

 ם מאושריםיש להשתמש במגני אוזניי

 במגן עיניים מאושריש להשתמש 
 

 את הסוללה לפני ניקוי או תחזוקה יש להוציא
 
 

 הרחיקו את הידיים מהלהב –סכנה 
 
 

 אין לחשוף את המוצר לגשם
 

  במטען:
ופן מיידי תך יש לנתק באחנכבל שניזוק או 

  מהחשמל
  אזהרות בטיחות כלליות

 אזהרות בטיחות כלליות לכלים חשמליים
 

  אזהרה!
  יש לקרוא את כל ההוראות ואזהרות הבטיחות.

אי ציות לאזהרות ולהוראות עלול לגרום להתחשמלות, 
  להתפרצות אש ו/או לפציעה חמורה.

 המונחש עתידי. יש לשמור את כל האזהרות וההוראות לשימו

-"כלי חשמלי" באזהרות אלה מתייחס לכלי חשמלי המופעל על

 ידי סוללה )ללא כבל(.-ידי חשמל )באמצעות כבל( או על

 
  סביבת העבודהב( בטיחות 1
סדר או -אייש לשמור על סביבת עבודה נקייה ומוארת היטב.  (א

 תאורה חשוכה מזמנים תאונות. 

נפיצות, כגון אין להפעיל כלים חשמליים בסביבות  (ב

 נוכחות נוזלים, אבקות או גזים דליקים. ב

כלים חשמליים עשויים ליצור רשפים ואלה בתורם עלולים 
  להצית את האבקות או הגזים הדליקים. 

 יש להרחיק ילדים ועוברי אורח בעת הפעלת כלי חשמלי.  (ג

 הסחות דעת עלולות לגרום לאובדן שליטה בכלי. 
 

  ( בטיחות חשמל2
לי צריך להתאים לשקע י החשמל של הכלתקע החשמ (א

החשמל בקיר. אין לערוך בתקע שינויים כלשהם. אין 

להשתמש בתקעי מתאם בשילוב עם כלים חשמליים בעלי 

  הארקת הגנה. 
תקעים שלא נערכו בהם שינויים ושקעים מתאימים יקטינו את 

  הסיכון להתחשמלות. 
ינורות, יש להימנע ממגע גוף עם משטחים מוארקים כגון צ (ב

קיים סיכון מוגבר  רים, תנורים ומקררים.רדיאטו

   להתחשמלות אם גופכם מוארק.
 אין לחשוף כלים חשמליים לגשם או לתנאי רטיבות.  (ג

מים החודרים לכלי חשמלי מגדילים את הסיכון 
  להתחשמלות. 

אין לעשות שימוש בלתי הולם בכבל החשמל. אין להשתמש  (ד

מל. יש הכלי משקע החש בכבל לנשיאה, משיכה או ניתוק

להרחיק את הכבל מחום, שמן, קצוות חדים וחלקים נעים. 

   כבלים פגומים או מפותלים מגדילים את הסיכון להתחשמלות.
בהפעלת כלי חשמלי מחוץ לבית, השתמשו אך ורק  (ה

 בכבלים מאריכים המיועדים לשימוש חיצוני. 

שימוש בכבל המתאים לשימוש חיצוני מקטין את הסיכון 
  להתחשמלות. 

ם הפעלת הכלי החשמלי במקום לח הינה בלתי נמנעת, א (ו

יש להשתמש במקור חשמל המוגן במפסק מגן לזרם דלף 

(RCDהפועל בזרם שאינו גדול מ )-30mA . השימוש

 בממסר פחת מקטין את הסיכון להתחשמלות. 

 
 



 
  ( בטיחות אישית3
שכל שימו לב לפעולותיכם והפעילו  –שמרו על עירנות  (א

עלת המכשיר. אין להשתמש בכלי חשמלי ישר בעת הפ

במצב של עייפות או תחת השפעת תרופות, אלכוהול 

  וסמים. 
מליים רגע אחד של חוסר תשומת לב בעת הפעלת כלים חש

  עלול לגרום לפציעה חמורה.
יש להשתמש בציוד הגנה אישי. יש להשתמש תמיד במגן  (ב

 עיניים. 

עות החלקה, עלי בטיחות מונציוד הגנה כמו מסכת אבק, נ

כיסוי ראש קשיח ומגן אוזניים בהתאם לתנאי העבודה, יקטין 

  את הסיכון לפציעות אישיות. 
יש למנוע הפעלה בלתי מכוונת של הכלי. יש לוודא שמתג  (ג

ההפעלה מכוון למצב כבוי לפני חיבור הכלי למקור חשמל 

  ו/או לסוללה, וכן לפני הרמת הכלי ונשיאתו. 
שהאצבע מונחת על מתג ההפעלה שמליים ככלים חנשיאת 

 מזמנתאו הפעלת כלים חשמליים כשמתג ההפעלה מופעל 
  תאונות. 

לפני הפעלת הכלי, יש לפנות כלים או מפתחות התאמה.  (ד

מפתח ברגים או כלי אחר שנותר מחובר לחלק מסתובב של 

  כלי חשמלי עלול לגרום לפציעה. 
 ם. יש לשמור עללהגיע למקומות רחוקי אין להתאמץ (ה

כך תתאפשר מדרך רגל יציב ועל שיווי משקל בכל עת. 

   שליטה טובה יותר על הכלי החשמלי בנסיבות בלתי צפויות.
בהתאם. אין ללבוש בגדים רחבים או לענוד  יש להתלבש (ו

תכשיטים. יש להרחיק את השיער, הבגדים והכפפות 

בגדים רפויים, תכשיטים או מהחלקים הנעים של הכלי. 

  ים להיתפס בחלקים הנעים של הכלי. שיער ארוך עלול
אם מצורפים התקנים לקליטה ואגירה של אבק, ודאו כי  (ז

  הם מחוברים ופועלים כהלכה. 
שימוש בהתקנים מסוג זה עשוי להפחית את הסיכונים 

 הכרוכים בשאיפת אבק. 
 

  ( השימוש והטיפול בכלי חשמלי4
מידה. יש אין להעמיס על הכלי החשמלי יתר על ה (א

 ש בכלי החשמלי המתאים למטלה הנדרשת. להשתמ

חשמלי בצורה יעילה ובטוחה יותר עם כלי העבודה תתבצע 
  המתאים לסוג העבודה ופועל בקצב שאליו הוא מיועד. 

אין להשתמש בכלי חשמלי אם מתג ההפעלה לא מכבה  (ב

 ומדליק אותו. 

ן כלי חשמלי שלא ניתן לשלוט בו בעזרת מתג ההפעלה מסוכ
  . ומחייב תיקון

יש לנתק את התקע ו/או את הסוללה ממקור החשמל  (ג

לפני עריכת שינויים כלשהם, החלפת אביזרים או אחסון 

 הכלי. 

אמצעי בטיחות כגון אלה מקטינים את הסיכון להפעלה בלתי 
  מכוונת של הכלי החשמלי. 

כלים חשמליים שאינם נמצאים בשימוש יש לאחסן הרחק  (ד

למי שאינו מכיר את  דים ואין לאפשרמהישג ידם של יל

הכלי או שאינו בקי בהוראות אלה להפעיל את הכלי 

  החשמלי. 
בידיהם של משתמשים בלתי מנוסים, כלים חשמליים 

  מהווים סכנה. 
 ביןהתאמה את היש לתחזק כלים חשמליים. בדקו  (ה

חלקים נעים, כיפוף של חלקים נעים, שבירה של חלקים 

הכלי. במקרה  השפיע על פעולתוכל מצב אחר העשוי ל

של נזק, יש לתקן את הכלי החשמלי לפני השימוש. 

תאונות רבות נגרמות כתוצאה משימוש בכלים שלא תוחזקו 

 כראוי. 

 
 יש לשמור על החדות והניקיון של כלי חיתוך.  (ו

 
כלי חיתוך מתוחזקים היטב, שקצות החיתוך שלהם 

יותר  מושחזים, נתקעים לעתים רחוקות יותר וקלים

 לשליטה. 

יש להשתמש בכלי החשמלי, בחלקי הכלי ובאביזרים  (ז

הנלווים בהתאם להוראות אלה, ותוך התחשבות בתנאי 

שימוש בכלי החשמלי העבודה ובמטלה העומדת לביצוע. 

  למטרות שונות מאלה שלהן הוא מיועד מהווה סכנה. 
  ( השימוש והטיפול בכלי חשמלי5
ידי -להמטען שצוין ע יש לטעון את הכלי רק באמצעות (א

מטען המתאים לסוג מסוים של סוללה עלול לגרום היצרן. 

   להתפרצות אש בעת שימוש עם סוללה אחרת.
יש להשתמש בכלים חשמליים רק עם הסוללות המיועדות  (ב

שימוש בכל סוג אחר של סוללה עלול לגרום לפציעה להם. 

  או להתפרצות אש. 
חפצי מתכת כשהסוללה לא בשימוש, יש להרחיקה מ (ג

ם, כגון אטבי נייר, מפתחות, מסמרים, ברגים וכל אחרי

חפץ מתכת קטן אחר העשוי לחבר בין מגעי הסוללה. 
   קיצור מגעי הסוללה עלול לגרום לכוויות או להתפרצות אש.

נוזל לדלוף עלול בתנאי אחסון או שימוש לא תקינים,  (ד

מהסוללה, יש להימנע ממגע עם נוזל זה. במקרה של 

אזור במים. אם הנוזל בא במגע עם יש לשטוף את ה מגע,

נוזל הדולף העיניים, יש לפנות לקבלת עזרה רפואית. 

  מהסוללה עלול לגרום לגירוי או לכוויות. 
  ( שירות6

יש לתקן ולתחזק את הכלי החשמלי אצל איש שירות מוסמך 

כך ניתן להבטיח ותוך שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. 

  ת הכלי החשמלי.שמירה על בטיחו
 אזהרות בטיחות למגזמת גדר:

 
יש להרחיק אברי גוף מלהבי החיתוך. אין להוציא את  •

הגזם או להחזיק ביד את האזור המיועד לגיזום 

כשהלהבים זזים. לפני הוצאת גזם שנתקע במכונה, יש 

  לוודא שהמפסק כבוי. 
רגע אחד של חוסר תשומת לב בעת הפעלת מגזמת הגדר 

  לפציעה חמורה. עלול לגרום

יש לשאת את המגזמת מהידית לאחר שלהבי החיתוך  •

החיתוך בעת  כליהגיעו לידי עצירה מלאה. יש לכסות את 

טיפול הולם במגזמת הובלה או אחסון של מגזמת הגדר. 

  יקטין את הסיכון לפציעה מלהבי החיתוך. 
יש לאחוז את הכלי החשמלי ממשטחי האחיזה  •

י לבוא במגע להב החיתוך עשוהמבודדים בלבד מכיוון ש

עם חוטי חשמל חבויים או עם כבל החשמל שלו עצמו. 

להבי חיתוך הבאים במגע עם חוט חשמל "חי" עשויים 

לגרום לחלקי המתכת של הכלי להוביל חשמל ולגרום 

  להתחשמלות של המפעיל. 
  יש להרחיק את כבל החשמל מאזור החיתוך.  •

בא בין השיחים במהלך הפעלת הכלי עשוי הכבל להיח
 ידי הלהב. -ולהיחתך בטעות על

 
  אזהרות בטיחות נוספות

 בטיחות סוללה
 

  סכנה! סכנת אש!
יש לטעון את הסוללה על משטח לא דליק, עמיד בחום 

 ושאינו מוליך חשמל.
 

 



 
יש להרחיק ממטען הסוללה ומהסוללה חומרים 

 משתכים, דליקים ונפיצים.

לך ואת הסוללה במהאין לכסות את מטען הסוללה 

 הטעינה.

יש לנתק את מטען הסוללה לאלתר במקרה של היווצרות 

 עשן או אש.

מקורי בלבד לטעינת  GARDENAיש להשתמש במטען 

הסוללה. שימוש במטענים אחרים עלול לגרום נזק בלתי 

  הפיך לסוללות ואף לגרום להתפרצות אש.
אם אתם מבחינים באש: כבו את הלהבות בעזרת חומרים 

 חונקי בעירה.

 
  סכנה! סכנת פיצוץ!

יש להגן על הסוללות מפני חום ואש. אין 

להשאיר אותן על רדיאטורים או לחשוף אותן 

  לאור שמש חזק לזמן ממושך.
אין להפעיל את הסוללות בסביבות נפיצות, כגון בנוכחות 

דליקים. הסוללות עשויות ליצור נוזלים, אבקות או גזים 

ות או הגזים רשפים ואלה עלולים להצית את האבק

  הדליקים.
יש לבדוק את הסוללה החלופית לפני כל שימוש. יש לערוך 

לסוללה בדיקה ויזואלית לפני כל שימוש. יש להשליך 

סוללות פגומות בהתאם להוראות. אין לשלוח סוללות 

קשר עם חברת פינוי בדואר. לפרטים נוספים, אנא צרו 

  הפסולת המקומית.
בסוללה כמקור כוח מחשש לפציעות, אין להשתמש 

עבור מוצרים אחרים. יש להשתמש בסוללה במוצר 

GARDENA .האמור בלבד  
צ'  0°מפרטורת סביבה של בין יש לטעון את הסוללה בט

צ'. יש לאפשר לסוללה להתקרר לאחר פרקי זמן  40°-ל

  ממושכים של שימוש.
לבדוק את כבל הטעינה באופן סדיר לאיתור סימני נזק  יש

ירות(. יש להשתמש רק בכבלים תקינים )שב בלאיאו 

 לחלוטין.

צ'  45°אין לאחסן את הסוללה בטמפרטורות העולות על 

או באור שמש ישיר. מומלץ לאחסן את הסוללה 

צ' על מנת להפחית את  25°-בטמפרטורה נמוכה מ

  הפריקה העצמית.
וף את הסוללה לגשם או לתנאי רטיבות. מים אין לחש

 ם את הסיכון להתחשמלות.החודרים לסוללה מגדילי

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

פרק זמן ממושך לבמקרה שלא נעשה שימוש בסוללה 

תקופת החורף, למשל(, יש לטעון אותה על מנת ב)

  למנוע פריקה עמוקה.
מניעת שימוש בלתי הולם ותאונות, אין לאחסן את ל

 ברת לכלי.הסוללה כשהיא מחו

 אין לאחסן את הסוללה במקומות שיש בהם חשמל סטטי.

 
 בטיחות חשמל

 

 סכנה! דום לב!
 

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

ם, להקטנת הסיכון לפציעה או למוות באנשים בעלי שתלים רפואיי
 מומלץ להיוועץ ברופא וביצרן השתל הרפואי לפני הפעלת המוצר.

 
 צ'. 40°-צ' ל 10° –יש להשתמש בסוללת המוצר בטמפרטורה של בין 

 
יש לבצע בדיקה יסודית באזור שבו ייעשה שימוש במוצר ולהרחיק חוטי 

 רים אחרים.חשמל ועצמים ז

במפסק(, במקרה של הפעלה לא מכוונת של הכלי )למשל בגלל בעיה 

יש לנתק מייד את הסוללה מהמכשיר ולהביא את המוצר לתיקון במרכז 

  .GARDENAשירות של 
יש לנתק את הסוללה אם המוצר מתחיל לרטוט בצורה חריגה. יש 

  לבצע בדיקה מיידית. רטט חריג עלול לגרום לפציעה.
 שתמש ביחידה ליד מים.אין לה

 
 או בריכות נוי. בריכות שחייהסמוך לאין להפעיל את המוצר 

 

 בטיחות אישית

 

 סכנה! סכנת חנק!
 

קיימת סכנת בליעה של חלקים קטנים. קיים גם סיכון לחנק 

בתינוקות משקית האריזה. יש להרחיק תינוקות בעת הרכבת 

  המוצר.
 במקרה חירום.יש לדעת כיצד לעצור את המוצר במהירות 

 
ם אליו תגובה יש להימנע ממגע עם שמן הלהב, במיוחד אם אתם מגלי

 אלרגית.

  יש לעבוד באור יום או בתנאי ראות טובים בלבד.
יש לבדוק את המוצר לפני כל שימוש. יש לבצע בדיקה ויזואלית של 

מגזמת הגדר לפני כל שימוש. יש לוודא שחריצי האוורור לא חסומים 

  בדרך כלשהי.
אם המוצר מתחמם במהלך ההפעלה, יש לאפשר לו להתקרר לפני 

 ן.האחסו

אזהרה! בעת הרכבת מגני אוזניים, ועקב הרעש המופק מהמוצר, ייתכן 

  שהמפעיל לא יבחין באנשים המתקרבים למקום.
 יש ללבוש כפפות הגנה ונעליים קשיחות.

 יש לשמור על מדרך רגל יציב ובטוח במהלך העבודה.

 ה. הרכב2
 

 
  סכנה! סכנת פציעה!

 ציעה.מגזמת המופעלת בטעות עלולה לגרום לפ
יש להוציא את הסוללה ולהלביש על הלהב  ←

 לפני הרכבת המגזמת. המגןכיסוי האת 

 
 

  [: A1] איור  להרכבת הידית הקדמית
 והוציאו אותם.  (2)שחררו את שני הברגים  .1

 
 מת. לתוך החריץ במגז (1) הקדמיתדחפו את הידית  .2

היטב במקומה ושהחריץ  יושבת (1)ודאו שהידית הקדמית 
  ממוקם מול חור ההברגה. בידית
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 ההברגה במגזמת. לחורי (2)הברגים . הכניסו את שני 3
 במהלך פעולה זו. (3)ההפעלה הקדמית  תאין לדחוף את ידי    

 .(2)סגרו את שני הברגים . 4
 עד הסוף. (3)תן לדחוף את ידית ההפעלה מחוזקים ושני (2)שהברגים ודאו 

   
   

 

 
 . הפעלה3

 
  סכנה! סכנת פציעה!

 מגזמת המופעלת בטעות עלולה לגרום לפציעה.
יש להמתין לעצירת הלהב, להוציא את הסוללה    ←

על הלהב לפני כיוון או  המגןכיסוי הולהלביש את 

 הובלה של המגזמת.
 

  [: O1 / O2לטעינת הסוללה ] איורים 
  זהירות!

 זרם יתר פוגע בסוללה ובמטען הסוללה.
 שאתם משתמשים במתח החשמל המתאים.ודאו    ←

 
 ,9860-55, פריט מס' GARDENAסוללה עבור מגזמת גדר 

  לא כלולה בתכולת האספקה.
 יש לטעון את הסוללה במלואה לפני השימוש הראשון.

נה ולעצור את יון בכל דרגת טעי-ניתן לטעון את סוללת הליתיום

סוללה )ללא תהליך הטעינה בכל רגע נתון בלי לגרום נזק כלשהו ל

  השפעה על הזיכרון(.
מבית  (B) והוציאו את הסוללה( A)לחצו על שני לחצני הנעילה  .1

  .D))הסוללה 
 . (C)למטען  (M)חברו את כבל החשמל  .2
 . V 230לשקע של  (M)חברו את כבל החשמל  .3
  . (B)לסוללה  (E)ללה חברו את הכבל של מטען הסו .4

בירוק אחת מהבהבת  במטען (Lc)הטעינה כשנורית בקרת 
  לשנייה הסוללה נטענת.
במטען דולקת קבוע בירוק,  (Lc)כשנורית בקרת הטעינה 

 הסוללה מלאה.
  . מידע טכני(.  7)לפירוט זמני הטעינה, ר' פרק 

  יש לבדוק את מצב הטעינה באופן סדיר במהלך הטעינה.  .5
  (B) טעונה במלואה, נתקו את הסוללה (B)לה כשהסול .6

  . (C)מהמטען 
  משקע החשמל.  (C)את המטען נתקו  .7

  [: O3חיווי טעינת סוללה ] איור 
  טעינה:חיווי טעינת הסוללה במהלך 

 דולקות (L3)-ו (L2) ,(L1) 100%טעינה של   
    

 מהבהבת (L3) דולקות, (L2) -ו (L1) 99%טעינה של  – 66
 מהבהבת( L2) דולקת,( L1) 65%טעינה של  – 33
  מהבהבת( L1) 32%טעינה של  – 0

 : חיווי טעינת הסוללה במהלך הפעלה

 בסוללה. (B) הכפתורעל  יש ללחוץ ←

 דולקות (L3) -ו( L2) ,(L1) 99%טעינה של  – 66
   

 דולקות( L2) -ו (L1) 65%טעינה של  – 33
 דולקת (L1) 32%טעינה של  – 10
 מהבהבת (L1) 10%טעינה של  – 0

 
  [: O4לוח בקרה ] איור 

  :פעלההכפתור ה
  בלוח הבקרה. (S)הפעלה כפתור הלחצו על  ←

  דולקת.( Ls) כשהמגזמת מופעלת, נורית הפעלה
 המגזמת נכבית באופן אוטומטי אחרי דקה.

 
  חיסכון: כפתור

 בלוח הבקרה. (e)חיסכון  כפתורלחצו על  ←
  נדלקת. (Le)מופעל, הנורית ( Ecoכשמצב חיסכון )

 נוע להארכת חיי הסוללה.מוריד את מהירות הממצב חיסכון 

מתאים במיוחד לחיתוך ענפים עבים יותר, בעובי  מצב חיסכון

מ"מ ומעלה. הלהב נע לאט יותר ולוכד את הענפים העבים  5

 בקלות רבה.
 

  תנוחות עבודה:
  :תנוחות עבודה 3-ניתן להפעיל את המגזמת ב

  [  05גיזום צד ] איור  •
  [  06גיזום גבוה ] איור  •
 [  07] איור גיזום נמוך  •

 
 [ 04/  08להפעלת המגזמת ] איורים 

 
 סכנה! סכנת פציעה!

 
עם ת פציעה במקרה שהמגזמת לא עוצרת סכנ

 שחרור ידית ההפעלה.

  אין לעקוף התקנים ומתגי בטיחות. ←
 ת האחיזה.לדוגמה, אין לחבר את ידיות ההפעלה לידי

 

 להפעלה:
 

ת הפעלה( ידיו 2ידני )-המוצר מצויד בהתקן בטיחות דו

 למניעת הפעלה בלתי מכוונת של המגזמת.

 
עד להישמע  (D) לבית הסוללה (B)הכניסו את הסוללה  .1

  צליל נקישה. 
  הסירו את הכיסוי המגן מהלהב.  .2
עד שנורית  (P)בלוח הבקרה  (s)פעלה הה כפתורלחצו על  .3

  . הירוקה תידלק( Ls)ההפעלה 
ית ביד אחת ומשכו את יד (1)אחזו בידית הקדמית  .4

  . (3)ההפעלה הקדמית 
ביד אחת ומשכו את ידית  (10)אחזו בידית המרכזית  .5

  . (11)ההפעלה האחורית 
 המגזמת תתחיל לפעול. 

 
  לעצירה:

 . 11))/  (3)שחררו את שתי ידיות ההפעלה  .1
  המגזמת תעצור. 

עד שנורית  (P)בלוח הבקרה  (s)עלה פהה כפתורלחצו על  .2
  תכבה.  (Ls)ההפעלה 

  . המגןהלהב בכיסוי כסו את  .3
מבית  (B) הסוללה והוציאו את (A)לחצו על שני לחצני הנעילה  .4

 . (D)הסוללה 
 

 
 
 



 . תחזוקה4
 

 
  סכנה! סכנת פציעה!

 מגזמת המופעלת בטעות עלולה לגרום לפציעה.
להוציא את הסוללה ולכסות  יש להמתין לעצירת הלהב, ←

ת תחזוקה את הלהב בכיסוי מגן לפני ביצוע עבודו

 במגזמת.
 

 [: M1לניקוי המגזמת ] איור 
 

  סכנה! סכנת פציעה!
 סכנת פציעה וסכנת נזק למגזמת.

אין לנקות את המגזמת במים או באמצעות זרנוק מים  ←

 )במיוחד זרנוק מים בלחץ גבוה(.
, ובכלל זה בנזין וחומרים ממסים. אין להשתמש בכימיקלים ←

 נזק חמור לחלקי הפלסטיק.חומרים מסוג זה עלולים לגרום 

 
  בכל עת.נקיים יש לשמור על חריצי האוורור 

  יש לנקות את המוצר במטלית לחה.  .1
במברשת רכה )אין  (12)יש לנקות את חריצי האוורור  .2

  להשתמש במברג(. 
מוכה )כמו יש לשמן את הלהב בשמן בעל צמיגות נ .3

  (. 2366, פריט מס' GARDENAשמן תחזוקה 
 עם חלקי הפלסטיק.  יש למנוע מגע

 

  לניקוי הסוללה ומטען הסוללה:
ודאו שפני הסוללה והמגעים של הסוללה ושל המטען נקיים ויבשים 

  לפני חיבור המטען.
  אין להשתמש במים זורמים.

 יש לנקות את חלקי הפלסטיק במטלית רכה ויבשה. ←

 
 . אחסון5

 
  לאחסון המוצר:

 ידם של ילדים.יש לאחסן את המוצר הרחק מהישג 
 

  הוציאו את הסוללה.  .1
  הטעינו את הסוללה.  .2
נקו את המגזמת, את הסוללה ואת מטען הסוללה  .3

 . תחזוקה(. 4 פרק )ר'
יש לאחסן את המגזמת, הסוללה והמטען במקום יבש ונטול  .4

 לחות. 

 

  השלכת המוצר:
  (RL2012/19/ECלהוראה  )בכפוף

ש להשליכו אין להשליך את המוצר עם פסולת ביתית. י

 בהתאם לתקנות המקומיות להגנת הסביבה.

  חשוב!
  יש להשליך את המוצר במרכז האיסוף והמיחזור העירוני.

  השלכת הסוללה:
 יון-מכילה תאי ליתיום GARDENAסוללת 

  ות.ואין להשליכה בפסולת הביתית בתום חיי השיר 

ליתיום
 יון-

 

   

    
  

  חשוב!
 חזור העירוני.ימרכז האיסוף והמיש להשליך את הסוללות ב

 
יון )צרו קשר עם -. יש לפרוק לחלוטין את תאי הליתיום1

 (.GARDENAמרכז השירות של 
 יון מפני קצרים. -יש להגן על המגעים בתאי הליתיום .2

 ראות. יון בהתאם להו-יש להשליך את סוללת הליתיום .3

 
 . פתרון תקלות6
 

 סכנה! סכנת פציעה!

 טעות עלולה לגרום לפציעה.מגזמת המופעלת ב

 

 יש להמתין לעצירת הלהב, להוציא את הסוללה ←
לפני כל ניסיון לפתור  ולכסות את הלהב בכיסוי המגן

 תקלות במגזמת.

 

 

 
 

  
 

 

 פתרון סיבה אפשרית בעיה
 

    

 הסוללה לא הוכנסה עד הסוף  לתהמגזמת לא פוע
 בית הסוללה.ל

עד לבית הסוללה  להאת הסול יש לדחוף ←
 צליל נעילה. להישמע

 

 

 

 ההפעלה. כפתורעל  יש ללחוץ ← נורית ההפעלה כבויה.

 

 

 

    

 יש לשחרר את החסימה. ←  הלהב חסום.
 

    

 ידית ההפעלה תקועה. לא ניתן לעצור את המגזמת
 

 
יש להוציא את הסוללה ולשחרר את ידית  ←

 ההפעלה.
 

    

בתחנת שירות של  יש להחליף את הלהב ← הלהב קהה או פגום. ם לא חלקהגיזו
GARDENA. 

 

    
 

       



  

 פתרון סיבה אפשרית בעיה
 

    

 בלוח הבקרה מהבהבת  (Wp)נורית שגיאה 

 [  T1] איור 
ש להוציא את הסוללה ולשחרר את י ← זרם יתר, המנוע חסום

 החסימה. 

 

 

  

 כשכפתורההפעלה לחוצות  שתי ידיות 
 ההפעלה לחוץ

על לחצו ת ההפעלה. ואת ידי שחררו ←
 (.נורית שגיאה כבויה( ההפעלה כפתור

ההפעלה )נורית  כפתורלחצו שוב על 
 ההפעלה תידלק(

 

 
 

 
 

 
 

    

 הטעינו את הסוללה. ← מתח-תת מהבהבת הסוללה( על Wbנורית שגיאה )
 

 [ T2איור ] 
   

יש להשתמש בסוללה בטמפרטורת  ← רת הסוללה חורגת מהטווחטמפרטו
 צ'. 40°-צ' ל 10° של בין סביבה

 

  

 
 

 
 

   

 בסוללה דולקת  (Wb) נורית שגיאה

 [ T2] איור 
של יש לפנות לתחנת שירות  ← שגיאת סוללה / סוללה פגומה

GARDENA. 
 

   
 

    

במטען לא  (Lc)נורת הבקרה של הטעינה 

 [ T3] איור  דולקת
יש לחבר כהלכה את המטען ואת כבל  ← ן או כבל הטעינה לא מחוברים נכוןהמטע

 הטעינה.
 

     
 

    

במטען  (Lc)נורת הבקרה של הטעינה 

 פעמים בשנייה(  4) מהבהבת במהירות

 [ T3] איור 

יש להשתמש בסוללה בטמפרטורת  ← סוללה חורגת מהטווחמפרטורת הט
 צ'. 40°-צ' ל 10° של בין סביבה

 

 

 

   

 במטען מהבהבת  (Wc)נורית שגיאה 

 [  T3] איור 
יש להוציא את הסוללה ולוודא שנעשה  ← גיאת סוללהש

 .GARDENAשימוש בסוללה מקורית של 
  

 

 

 

 

 טען מהבהבת במ ((Wcנורית שגיאה 

 [ T3] איור 
ת לתחנת שירות של יש לפנו ← הטמפרטורה במטען גבוהה מידי

GARDENA. 
 

     
 

. יש לבצע תיקונים בתחנת שירות GARDENAהערה: במקרה של ליקויים אחרים, אנא פנו למחלקת השירות של 

 או אצל ספקים מתמחים מורשים בלבד. GARDENAשל 
 

 . מידע טכני7
 

 (9860ערך )פריט  יחידה  דר נטענתמגזמת ג
 

      

 2500 / 2900 דק'/1   (פעימות )רגיל/חיסכון
 

      

 60 ס"מ   אורך הלהב
 

      

 24 מ"מ   מרווח בין שיניים
 

     

 3.2 ק"ג  משקל )ללא סוללה(
 

      

 :(pAL1רמת לחץ קול 
 

 Apkאי ודאות 

  

dB (A) 

78 
 

 
2.5 

 

   
 

  :(WAL2ת עוצמת קול רמ

dB (A) 
88  /90  

   נמדדת/מובטחת
 

 WAkדאות אי ו
  

2  

   
 

  1.8 2מ'/שנ' :(vhwa1רטט יד/זרוע 

 

 ak    1.5אי ודאות 
 

 EN 60745 2) RL 2000/14/EC-15-2 (1 תהליך המדידה תואם לתקן:
 

 
סטנדרטי וניתן להשתמש בו להשוואה בין מכשירי  הערה: ערך פליטת הרטט המצוין נמדד בהתאם להליך בדיקה

כן ניתן להשתמש בו להערכה ראשונית של החשיפה. ערך פליטת הרטט עשוי להשתנות במהלך חשמל שונים. כמו 

 השימוש בפועל בכלי החשמלי.



 (9843/19091ערך )פריט מס'  (9842/19090ערך )פריט מס'  יחידה סוללת מערכת /
 

    BLi 40סוללה חכמה 
 

     

 V (AC) 40 40 מתח סוללה מרבי
 

  

מרבי של הסוללה )המתח הראשוני ה
, המתח הנקוב V 40ללא עומס הוא 

 (V 36הוא 

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

 (V 36הוא 
 

      
 

      
 

     

 Ah 2.6 4.2 קיבולת סוללה
 

     

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

  )בקירוב(

    

     

 
 (9845ערך )פריט  יחידה QC40מטען סוללה 

   

 V (AC) 230 מתח
   

 Hz 50 תדר
   

 W 100 הספק
   

 V (DC) 42 מתח מוצא
   

 A 1.8 זרם מוצא מרבי

 

 
 
 

 . אביזרים8
 

פריט מס'  שימוש או להחלפהסוללה להמשך  GARDENAסוללה חלופית 
9842/9843 

BLi-40/100 ;BLi-40/160   
   

 סוללה חכמה למערכת חכמה GARDENAסוללה חכמה 
פריט מס' 

19090/19091 
BLi-40/100 ;BLi-40/160   

   

 9845פריט מס'  BLi-40מסוג  GARDENAמטען לסוללות  GARDENA QC40מטען סוללה 
   

 2366פריט מס'  ת זמן הפעולה של הסוללה במצב סרקאריך את חיי הלהב ואמ GARDENAשמן תחזוקה 
   

 6002פריט מס'  לאיסוף קל ונוח של הגזם GARDENAשק איסוף 
   למגזמות Cut&Collect דגם 

ComfortCut / Power-Cut   

 
 . שירות / אחריות9

  שירות:
 אנא צרו קשר בכתובת המופיעה בגב החוברת.

 
  אחריות:

במקרה של תביעה במסגרת האחריות, לא יחולו עליך חיובים 

 גין השירותים שסופקו.כלשהם ב
GARDENA Manufacturing GmbH  שנת אחריות  1מעניקה

למוצר זה )מתאריך הרכישה(. האחריות כוללת את כלל הליקויים 
המשמעותיים במוצר הנובעים, באופן מוכח, מפגם בחומר או 

ות תבוא לידי מימוש באספקת מוצר חלופי בתהליך הייצור. האחרי
פגום שנשלח אלינו ללא כל עלות. עובד, או בתיקון המוצר ה

GARDENA  שומרת לעצמה את הזכות לבחור באחת משתי
  אפשרויות אלה. שירות האחריות כפוף לשני התנאים הבאים:

נעשה שימוש הולם במוצר בהתאם לייעודו כפי שמומלץ  •

 בהוראות ההפעלה. 

 ש או צד שלישי מטעמו לא ניסה לתקן את המוצר. הרוכ •

לא חלה על כל תביעת אחריות קיימת של אחריות יצרן זו 

 המשתמש כנגד הספק/מוכר.
 

במידה ויתגלו בעיות במוצר זה, אנא פנו למחלקת השירות 
 GARDENA-שלנו או שלחו את המוצר הפגום ל

Manufacturing GmbH  .יש בצירוף תיאור קצר של הליקוי
לוודא שכיסיתם את עלויות המשלוח ולפעול בהתאם להנחיות 

ה והדואר הרלוונטיות. תביעת האחריות צריכה להיות האריז
 מלווה בעותק של הוכחת הרכישה.

 
 

 
  חומרים מתכלים:

הלהב והטלטל הינם חלקים מתבלים ואינם מכוסים במסגרת 

 אחריות זו.



 
 שירות תיקונים 

תחנת להתבצע רק על ידי  חייבם הנטען ומרכיביו לגוזם הגדר החיהתיקונים 
 שירות מורשית בלבד.

 אחריות
 

 חודשים.  12-הינה ל GARDENA 9860ם דג לגוזם גדר חיה נטעןהאחריות 
י בלבד. במידה והכלי משמש לשימוש מסחרי, הכלי מיועד לשימוש פרט

ו השכרה לא תחול כל אחריות על המוצר. האחריות ניתנת לקונה על חלק א
חלקים אשר ימצאו פגומים בחומר ו/או בעיבוד, בזמן הבדיקה אשר תיערך ע"י 
מחלקת השירות שלנו. אין כל אחריות אחרת נכללת כנ"ל או משתמעת ממנה 

ין בע"מ" אחראי באף מקרה על נזקים שנגרמו ללקוח ואין המפעל ו/או "הגרע
מופיעות או ע"י הלקוח או באשמתו עקב אי מילוי כל ההוראות במלואן ה

קצר במדריך זה וכן פעולות אשר נעשו ע"י הלקוח בין במזיד והן בשוגג)
וכו'( . כמו כן אין אחריות זו  , פגיעת להב בגוף קשהלא מתאים חשמלי, מתח

חלקי גומי, להבים  בלאי סביר של מערכות חשמל,הסוללה, המטען, חלה על 
ן וטיפול בידי מי שאינו על תיקו וכו', על פגיעה של גוף זר, נפילה, שבר מכני,

מוסמך לכך על ידינו ועל שימוש בחלקים לא מקוריים. האחריות תבוטל באופן 
 / תוספת שלא מאושרת ע"י יצרן הכלי, או פגיעה מידי באם יבוצע שינוי,

השחתת תווית זיהוי הכלי. מימוש האחריות מותנה במשלוח ספח תעודת 
ן נדרש מילוי מושלם של תעודת ימים למשרדי החברה. כמו כ 14האחריות תוך 

הקניה.  האחריות  האחריות הכוללים את דגם הכלי, מספרו הסידורי ותאריך
ק ניתנת למימוש במעבדת היבואן בלבד בצירוף ספח תעודת האחריות והעת

 חשבונית הקניה.

 היבואן ומעבדת השירות
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