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 הוראות שימוש
 לקוח נכבד,

אשר הינה חלק מקבוצת   GARDENAתודה שבחרת לרכוש אחד ממוצרי חברת
Husqvarna מוצרומקווים שתהיה מרוצה מה. 

 
הוראות על ה כלד על מילוי יהקפיש ל .יש לקרוא בקפידה את הוראות ההפעלה והשימוש 

 מנת לשמור על ביטחונך וכן על שמירת אורך חיי המוצר.
הוראות הפעלה, אינם את  לא קראואו /בקיאים ו אינםאנשים שומטעמי בטיחות, ילדים 

 יםיכול להשתמש במוצר זה. אנשים עם יכולות פיזיות או נפשיות מופחתותם רשאי
השגיח על ילדים כדי לאדם מורשה. יש  בפיקוח או בהדרכתרק להשתמש במוצר זה 

  אינם משחקים עם המוצר. לוודא שהם
 אחריות למוצר מותנית במילוי מוחלט של כל ההוראות במדריך זה.

 שימוש נכון
לבתים  לשימוש תמיועדמופעלת באמצעות סוללה נטענת ו 8025דגם גלגלת אוטומטית 

גלגלת זו אינה מיועדת לשימוש במתקנים  .בלבדי תחביב פרטלוביתי הינון בגפרטיים, 
ציבוריים, פארקים, מתקני ספורט, לשימוש חקלאי וייעור. הגלגלת מיועדת לשימוש 

 חיצוני בלבד. שמירה על הוראות ההפעלה הינה תנאי לשימוש נכון.

 (Aתכולה )איור 
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 הוראות בטיחות
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 הגלגלת סמלים והוראות בטיחות המופיעים ע"ג

 

 הוראות הפעלה סמל

 

 יש לקרוא את הוראות ההפעלה לפני הפעלה ראשונית.  זהירות!

 
 תיבת הגלגלת.ברגי לעולם אין לפתוח את   זהירות!

 
 סעיף אחסון בעונת החורף. קראאין להשתמש בגלגלת בתנאי כפור. 

 

 הוראות בטיחות כלליות

עלול להסתיים קראו את כל אזהרות הבטיחות ואת כל ההוראות. אי מילוי האזהרות וההוראות  אזהרה 
 , שריפה ו / או פציעה חמורה. הלם חשמלי )התחשמלות(ב

 שימרו את כל האזהרות וההוראות להתייחסות עתידית. 
רשת החשמל או זינה מבאמצעות המופעל המושג "כלי עבודה חשמלי" באזהרות מתייחס לכלי העבודה שלכם, 

 באמצעות סוללות.

 

 ! סכנת פיצוץ !  פגיעה פיזית        

נטענות או כל כדי לטעון סוללות בו לא ניתן להשתמש נועד לשימוש סוללת הגלגלת בלבד וטען הסוללות מ

 אחרות.סוללות 

 הממוקמת בבקר. GARDENAלשמש רק כדי לטעון את סוללת ליתיום  נועדמטען הסוללות 

 לחשוף את המטען ללחות או רטיבות.לעולם אין 

מטען המתאים לסוג אחד של  על ידי היצרן.מוגדר את הסוללה אך ורק על ידי המטען ההטעינו 
 מארז סוללות עלול לגרום לסכנת שריפה בעת שימוש עם מארז סוללות אחר.

 
 ! קצר חשמלישריפה !   סכנת           

שימוש בכל מארז סוללות אחר עלול ליצור רק עם מארז סוללות ייעודי.  גלגלת הנטענתב השתמש

 סכנת פציעה ושריפה

, מטבעות, כאשר מארז הסוללות אינו בשימוש, הרחק אותו מחפצי מתכת אחרים, כגון מהדקים

 אחד למשנהו. הדקמתכת קטנים אחרים, שיכולים ליצור חיבור בין  מסמרים, ברגים או חפצי

  הסוללה עלול לגרום לכוויות או לשריפה. הדקיקיצור 

מגע אם נוצר ; יש להימנע ממגע.  מהסוללהנוזל היפלט לול ל, עמוטעהושימוש מזיקים בתנאים 

נוזל הנפלט  בטעות, שטוף במים. במקרה של מגע עם העיניים, פנה לקבלת טיפול רפואי.

 מהסוללה עלול לגרום לגירוי או לכוויות.

 :דוק לפני כל שימושב

 .סוללההמטען ב שימושכל לפני  תמידבצע בדיקה ויזואלית 

 להתקרר. סוללההניח לליש  , לפני הטעינהחרי שימוש אינטנסיביא

 :אחסוןסוף הטעינה / 

 חשמל.כאשר התקע מנותק ממקור האחסן את מטען הסוללות 

 .בטיחות בבקרהבצע את הוראות 
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 ! שריפה !   קצר חשמליסכנת       

 עם חלקי מתכת. הבקרמגעי את לגשר  יןא

 בדוק לפני כל שימוש:

 לפני השימוש בבקר.תמיד בצע בדיקה ויזואלית 

 :/ אחריות שימוש

יש שמש כמקור אנרגיה למכשירים אחרים. אינו מיועד ל בקרהפגיעה פיזית, ללב! בשל הסכנה שים 

 בלבד. 8025 מדגם GARDENA לגלגלת הנטענת של להשתמש בבקר 

 בטיחות חשמל         

 שריפה !  סכנת          

 לעולם אין לטעון את הסוללה בסביבה של חומצות וחומרים דליקים אחרים. 

. שימוש במטען הסוללות  לטעינת סוללהלטעינת היכול לשמש  GARDENA ורי שלמק סוללות ןק מטער

 עלול לגרום להרס מוחלט של הסוללה ואף עלול לגרום לשריפה., סוללות אחרות 

 

 פיצוץ !  סכנת  

לחשוף לאור שמש אינטנסיבית לתקופות  על רדיאטורים או להניח איןסוללה מפני חום ואש. ההגן על 

 .ארוכות

מעלות צלזיוס. אחרי  45-למעלות צלזיוס  5 בטמפרטורת סביבה בין תתבצע אך ורק  הסוללה טעינת

 .סוללה להתקררל, אפשר בתקופה ארוכה או מסיבית  שימוש

מפני סימני נזק או הזדקנות)שבירות( ולעולם אין להשתמש  באופן קבועבדוק את כבל החשמל של המטען 

 שלם.בו אם הוא ניזוק ואינו במצב מו

 אחסנה

. באופן קרינת שמש ישירהמעלות צלזיוס או תחת  45 העולה על טמפרטורה בלאחסן את הסוללה  אין

לעולם . נה נמוכהמעלות צלזיוס, כך שהפריקה העצמית הי 25-מתחת ל  אין לאחסן את הסוללה  אידיאלי,

את אין לאחסן . תאונותנזק או  לאחד מהתקני החיבור כדי למנוע ת מחוברה כאשר הינה לאחסן אות אין 

  סוללה במקומות עם חשמל סטטי.ה

 :(Bבמידת הצורך, יש להסיט את המעצור  )איור 

 (. D( )איור 18( והסר את הבקר )D( )איור 17) לחץ על כפתור השחרור .1

 ( באמצעות מברג.3( על המעצור )2) שחרר את שני הברגים .2

 (3)ר את המעצור עבהור ההשקיה באופן מאובטח בעת ההסטה, החזק את צינ .3

  .(2)הברגים שני בחוזקה שוב עם  הברג ו

 (:Cמתלה הקיר )איור התקנת 

 סנטימטר(. 1 המסופקים מתאימים לקירות בטון )טיח עד הדיבלים
 .מיוחדים בדיבליםאחרים, יש להשתמש  קיר עבור סוגי

 .מגובה פני הקרקע לפחות ס"מ 80של בגובה ההתקנה תבוצע  .1

מ"מ  8(, קדח באמצעות מקדח בעל קוטר של 7מתלה הקיר )מן את חורי הקידוח באמצעות ס .2

גדול יותר עלול לגרום  וח קיד קוטר! חיש להקפיד על קוטר הקידו והכנס את הדיבלים למקומם.

 להתנתקות הגלגלת מהקיר ולגרימת נזק לאנשים או למוצר .

( הכוללים את 9הברגים ) 4 את והברג עד תום הכנס לחורים ( 7הצמד את המתלה לקיר ) .3

 .(10)השטוחות דסקיות ה

 (.7( למתלה הקיר )12הצמד את תיבת הצינורות של הגלגלת ) .4

  (.14( באמצעות בורג האבטחה )12הגלגלת )אבטח את תיבת הצינורות של  .5

 ( לברז ההזנה.13חבר את מחבר הצינור ) .6

 !את האחריות למוצר התקנה שלא על פי ההנחיות תבטל
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 (:D/E)איור  סוללת הבקר ינתעט

ניתן לטעון בכל רמת   סוללת ליתיום לפני השימוש בפעם הראשונה, הסוללה חייבת להיות טעונה במלואה.

 ת בכל עת מבלי לפגוע בסוללהסקטעינה יכולה להיות מופה ,טעינה

 )אין אפקט זיכרון(.

 נחשול מתח גבוה )מתח יתר( הורס את הסוללה והמטען. ! זהירות

 שים לב  למתח רשת  נכון.   -

 (.18( והסר את הבקר )17לחץ על כפתור השחרור) .1

 ( לשקע בחשמל.20הכנס את תקע מטען הסוללות ) .2

 (.18( לתוך הבקר )19הכנס את מחבר הטעינה ) .3

 מוארת באדום:  הסוללה במצב טעינה.( 21נורת בקרת הטעינה )

 ( מוארת בירוק:  הסוללה טעונה במלואה.21נורת בקרת הטעינה )

 ) לזמן טעינה , ראה נתונים טכניים (.

 מטען הסוללות משקע החשמל.את  תק תחילה את התקע של כבל הטעינה ולאחר מכן נתקנ .4

 למצב נעילה. עד גלגלתצינורות ה ( על גבי מסלול בתיבת18)בקרההחלק את  .5

הבקר צריך  הסוללה,מטען עצמית באמצעות  תפרוק בצורה  לאטעונה במלואה ההסוללה בכדי ש

 להיות מנותק ממטען הסוללה לאחר הטעינה.

 (:F)איור  הפעלה

 משוך את הצינור לאורך רצוי.:  פתיחה -

ר הגלילה חזור למקום הגלגלת כאשר הנך אוחז את קצה הצינור , החזק לחוץ את כפתו:   גלילה -

 ( עד לגלילת הצינור לאורך הרצוי.22)

 פונקציית הגנה: אם הצינור פתוח או גלול עד לסופו , המנוע נכבה באופן אוטומטי.

( הממוקמת 16נגר )-( יוסר מהברז , יש למקם אותו על גבי יחידת אנטי13כאשר חיבור הצינור ) -

 על הגלגלת כך שמים לא ייזלו מהצינור.

 אין לכוון את סילון המים להתזה ישירה לתוך הגלגלת או הבקר. זהירות !

  :(Fסוללה )איור ה תמצב טעינ LEDג צ

. כאשר הסוללה טעונה (22הצגת הטעינה) כפתורלחיצה על הסוללה מוצגת בקצרה בכל  תרמת טעינ

 .פעמים 25יכול להיות מגולגל עד  במלואה, הצינור

 ה טעונה במלואה.דולקת בירוק:      הסולל 3נורית לד 

 דולקת בצהוב:     הסוללה טעונה בחציה. 2נורית לד 

 דולקת באדום:     הסוללה כמעט התרוקנה ויש להטעינה. 1נורית לד 

 מהבהבת באדום: הסוללה ריקה לחלוטין ויש להטעינה. 1נורית לד 

יש ו 1ישנה אפשרות לגלגל את הצינור פעם אדום(,  דולקת LED  1נורתסוללה כמעט ריקה ) כאשרהם ג

אין אפשרות לגלול אדום(, ב מהבהבת LED  1נורית לחלוטין ) הריק לטעון את הסוללה. כאשר הסוללה

 .הצינוראת 

 (: Gהובלה ) איור 

 (.16נגר )-( ליחידת האנטי13בזמן הובלה או שינוי מיקום, חבר את מחבר הצינור )

 ניקוי:

 עם מים. באופן פנימי התחזוקה ואין לנקותאינה נזקקת להצינור  גלגלת

 .שתמש בחומרים ממסיםהלין א בקר עם מטלית יבשה.הלנקות את מגעי יש צורך, הבמידת 

 אחסון :

  :אחסון בעונת החורף

 במצב אנכי . מוגן מכפורהבקר במקום  הגלגלתלאחסן את יש פני תחילת תקופת הכפור, ל

 .נגיש לילדים שאינו מקום האחסון יתבצע ב

 .את חיי הסוללה הדבר מאריך טען את הסוללה.  .1

 צינור  במקום מוגן כפור ויבש.גלגלת האחסן את הסוללה ואת  .2
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 סוללה :בקר/הילוק הס

 .החיים שלהם בגמרלאשפה ביתית רגילה  כואין להשליומכיל סוללות ליתיום  ( 18)בקר ה

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

 ותתקלפתרון 
  

 פתרון סיבה אפשרית מהות התקלה

 כראוי מגולגלצינור לא  חוזר לחלוטין אינוהצינור 
כאשר הוא נמצא  עד הסוף משוך את הצינור

וגלול את הצינור עד הסוף לפי הוראות  בלחץ מים
 ההפעלה

הבהוב אדום במהלך 
הטעינה, בנורת הטעינה 

 ( 21במטען  )
 ישנה תקלה בטעינה

נתק את מחבר הטעינה וחבר שוב. התקלה 
 תאופס.

 LEDהבהוב אדום בנורת 
 ( 23תקלה )

התחממות יתר בבקר או 
 במנוע

 דקות. 5, המתן לפחות הנח להם להתקרר 

( 23תקלה ) LEDנורת 
 דולקת באדום

 פנה לתחנת שירות מורשית. ( פגום18הבקר )

( אינו ממוקם 18הבקר )
 כראוי על גבי הגלגלת

 וי על פי ההוראות.אדחף ומקם את הבקר כר

 .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

 

 הערה :

מורשית או במעבדת שירות תחנת על ידי  החלפת הצינורות תתבצע תמיד טעמי בטיחות,מ

 .היבואן בלבד

  0258GARDENA לגלגלת נטענתנתונים טכניים 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הסוללה

 וולט 18ליתיום  סוג

 Ah 1.6 הספק

 מחזורי גלילה לטעינה  50-כ זמן עבודה

 )כאשר סוללה טעונה במלואה(

 100%שעות  4-/ כ 90%שעות  3-כ זמן טעינה

 המטען

 V100-240 מתח כניסה

 הרץ 50-60 תדר

 600mA תפוקה מירבית

 הגלגלת

 מעלות 180 ניתנת לסיבוב

 מטר 35 אורך הצינור

 מ"מ 13 קוטר הצינור

 מטר 2 אורך צינור ההזנה
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 שירות תיקונים 
תחנת שירות להתבצע רק על ידי  חייבם לגלגלת החשמלית הנטענתתיקונים 

 מורשית בלבד.
 

 אחריות
 

 12-הינה ל GARDENA 8025דגם לגלגלת חשמלית נטענת האחריות 
מיועד לשימוש פרטי בלבד. במידה והכלי משמש לשימוש  מוצרחודשים. ה

מסחרי, השכרה לא 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 שלנו. אין כל אחריות אחרת נכללת כנ"ל או 
המפעל ו/או "הגרעין בע"מ" אחראי באף מקרה על  משתמעת ממנה ואין

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 

וכו'( . כמו כן  בגוף קשה, פגיעה לא מתאים קצר חשמלי, מתחוהן בשוגג)
חלקי גומי וכו', על  לה על בלאי סביר של מערכות חשמל,אין אחריות זו ח

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

 / , או פגיעהמוצרתוספת שלא מאושרת ע"י יצרן ה באם יבוצע שינוי,
השחתת תווית זיהוי הכלי. מימוש האחריות מותנה במשלוח ספח תעודת 

ימים למשרדי החברה. כמו כן נדרש מילוי מושלם של  14האחריות תוך 
הקניה.   , מספרו הסידורי ותאריךמוצרתעודת האחריות הכוללים את דגם ה

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

 היבואן ומעבדת השירות
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