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אל תחשוף את הכלי לגשם או לתנאי
לחות או רטיבות.

זהירות  /סכנה.

הסר את הסוללה לפני ביצוע כל תיקון,
טיפול ,עבודת תחזוקה או ניקוי בכלי.

אזהרה! קרא את מדריך ההפעלה והוראות השימוש
לפני הפעלת המכשיר.

מתח סוללה זרם ישר.
חבוש משקפי מגן !

קוטר חיתוך  25מ"מ.

חבוש אוזניות  /מגני אוזניים !

רמת רעש.

נעל נעלי בטיחות בעלי כיפת פלדה ועמידות
לחיתוך !

כיוון סיבוב.

אזהרה מפני יידוי עצמים עפים/מושלכים.
יש להרחיק אנשים ועוברי אורח מטווח הסכנה
 15מטר לפחות !

סוג סוללה מומלץ.
תאימות לתקני בטיחות.
שימו לב :הגנת הסביבה! אין להשליך את המכשיר
עם פסולת כללית/ביתית
יש להשליך את המוצר רק בנקודות איסוף ייעודיות

חרמש חשמלי נטען דגם IAT 20-1M
מפרט טכני
מתח תפעולי
מהירות סיבוב
קוטר כיסוח
סוג סוללה
זמן הפעלה רציף
משקל
רמת לחץ קול (לפי )EN 50636-2-91
רטט ידית (לפי )EN 50636-2-91

20 V DC
 8500סל"ד
 25ס"מ
ליתיום-יון 30 V / 2.5 Ah / 20 V
עד  60דק'
 1.9ק"ג
)3.0 dB = K 76 dB (A
 ≤2.5מ'/שנ' 1.5 = K 2מ'/שנ'2

מטען הסוללה
מתח חשמל
מתח טעינה
זרם טעינה
זמן טעינה באמצעות מטען רגיל
זמן טעינה באמצעות מטען מהיר

Hz 60-50 / ~ 100-240 V
21 V DC
400 mA
כ 3-5-שעות
כ 60-דקות

המכונה עומדת ברמת בטיחות .III
החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך במפרט שינויים טכניים.
מידע בנוגע לפליטת רעש בכפוף לחוק הגרמני לבטיחות המוצר ( )GPSGוהנחיה  :EC Machine Directiveרמת לחץ הרעש
במקום עבודה יכולה לעלות על  .)A( dB 80במקרים כאלה נדרש המפעיל להשתמש במיגון מפני רעש (לדוגמה ,הרכבת אוזניות).
שימו לב :מיגון רעש! אנא צייתו לתקנות המקומיות הנוגעות להפעלת המכשיר.
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שימוש
כלי זה מיועד לגיזום מדשאות נוי בלבד ,ובפרט שולי מדשאות.
כל שימוש אחר או שימוש מעבר לתכלית זו ,כגון גיזום ענפים
וגדרות או שטחי מדשאה גדולים ,הינו שימוש בלתי הולם.
היצרן  /ספק אינו נושא באחריות לנזקים הנובעים משימוש
כגון זה .המשתמש לבדו נושא באחריות לסיכון זה .שימוש
הולם כולל גם הקפדה על הוראות ההפעלה הכלולות במדריך
זה וציות לתנאי התחזוקה והטיפול בכלי.
יש לשמור את מדריך ההפעלה בהישג יד בזמן השימוש
במכונה!
סכנות משניות
גם אם נעשה בכלי שימוש הולם ,לא ניתן לשלול לחלוטין סיכונים
משניים .סוג הכלי ועיצובו טומנים בחובם את הסכנות הפוטנציאליות
הבאות:
 מגע עם חלק בלתי מוגן של התקן הגיזום והחיתוך (חתכים) מגע עם סליל החיתוך במהלך ההפעלה (חתכים) מגע עם חלקים ניתקים של סליל החיתוך או עם גזם וחומרים אחרים(חתכים וחבלות)
 אובדן שמיעה במקרה של עבודה ללא ציוד מיגון לאוזניים (אובדןשמיעה)
 מגע עם זרם חשמלי כתוצאה מחתך או פגם בכבל החשמל (הלםחשמלי)
 פליטות מזיקות של חומרים וחלקיקי גזם.אי ציות להוראות הכלולות במדריך ההפעלה עלול להעמיד סכנות
משניות נוספות עקב שימוש בלתי הולם.
המוצר מיועד לשימוש על-ידי אנשים בגילאי  14ומעלה.
שימוש במוצר על-ידי ילדים בגילאי  8ומעלה או אנשים בעלי
מוגבלויות פיזיות ,חושיות או שכליות ,או חסרי ניסיון וידע ,יתבצע
תחת השגחה ומתן כל המידע הנדרש על שימוש בטיחותי במכשיר
והבנת הסכנות הכרוכות בשימוש זה .ילדים אינם מורשים לשחק
במכשיר .אין לאפשר לילדים לבצע עבודות ניקיון ותחזוקה במכשיר
ללא השגחה.
יש להשגיח ולוודא שילדים לא ישחקו ביחידה.
עם זאת ועל אף ההקפדה על אמצעי בטיחות ספציפיים ,על הוראות
הבטיחות ועל תקנות הבטיחות הנוספות המצוינות במדריך ההפעלה,
עדיין קיימות סכנות משניות מסוימות בעת הפעלת המכשיר .אי ציות
להוראות הכלולות במדריך ההפעלה עלול להעמיד סכנות משניות
נוספות עקב שימוש בלתי הולם.
אזהרה!
שימוש ממושך בכלי חושף את המשתמש לרטט וזעזועים העלולים
לגרום לתסמונת רנו או לתסמונת התעלה הקרפלית.
מצבים אלה פוגעים ביכולת היד לחוש ולווסת טמפרטורה ,לקהות
חושית ולתחושת חום ,ועלולים לגרום בסופו של דבר נזק למערכת
העצבים ולמערכת הדם ,ואף לנמק.
לא כל הגורמים המובילים לתסמונת רנו ידועים ,אבל מים קרים,
עישון ומחלות המשפיעות על כלי הדם ומערכת הדם ,כמו גם חשיפה
חמורה וארוכת-טווח לרטט ,ידועים כגורמים מוכרים לתופעת רנו.
להקטנת הסיכון לחלות בתסמונת רנו ובתסמונת התעלה הקרפלית,
יש לציית להוראות הבאות:
• יש ללבוש כפפות ולשמור על חום הידיים.
• יש לוודא שהמכשיר מתוחזק היטב .כלי שהרכיבים שלו רופפים או
שהמסתמים שלו פגומים או בלויים נוטה לייצר יותר רטט.
• יש לאחוז בידית באחיזה איתנה אבל לא ללפות אותה בכוח רב מידי.
יש לערוך הפסקות תדירות בעבודה.
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אמצעי זהירות אלה אינם שוללים לחלוטין את הסיכון ללקות
בתסמונת רנו או בתסמונת התעלה הקרפלית .לכן בשימוש שוטף
או ארוך-טווח מומלץ לעקוב בתשומת לב אחרי מצב הידיים
והאצבעות .אם מופיע אחד מהתסמינים שצוינו לעיל ,יש לפנות
באופן מיידי לקבלת יעוץ רפואי.

הוראות בטיחות
שימו לב! יש לקרוא את כל ההוראות המופיעות
במדריך זה .אי ציות להוראות הבאות עלול לגרום
להתחשמלות ,לכוויות ו/או לפציעה חמורה .המונח
'כלי חשמלי' כפי שהוא משמש בהוראות הבאות,
כולל הן כלים המופעלים בחשמל (בעזרת כבל
חשמל) והן כלים המופעלים על-ידי סוללות (ללא
כבל חשמל).
אנא שמרו היטב הוראות אלה!
 )1הוראות לשימוש בטיחותי בכלי

א) לעולם אל תרשה לאנשים שאינם מכירים הוראות אלה
לילדים להשתמש במכשיר! זכור כי המפעיל או המשתמש
אחראי לתאונות או פגיעות באנשים אחרים או ברכושם.
ב) אין לאפשר לקטינים להשתמש בחרמש חשמלי .אין להשאיל או
להשכיר את החרמש החשמלי ללא הוראות הפעלה אלה.
ג) אין להשתמש בחרמש כאשר אנשים אחרים ,במיוחד ילדים או
חיות ,נמצאים סמוך לשטח העבודה.
ד) יש להרכיב משקפי מגן או משקפי בטיחות מתאימים ,לנעול
נעליים סגורות קשיחות עם סוליות מונעות החלקה ,וללבוש
כפפות ,בגדי עבודה מתאימים ומגני אוזניים (אטמי אוזניים
או אוזניות מסננות רעשים).
ה) יש לעבוד בצורה רגועה ולשמור על עירנות .יש להפעיל את
החרמש בתנאי ראות טובים ובאור יום בלבד.
ו) יש לבדוק את כבלי החשמל והארכה לאיתור סימני נזק או
בלאי לפני השימוש במכונה .אין להשתמש בחרמש כאשר
נתגלו התקנים פגומים או בלויים.
ז) אין להשתמש בכבלי חשמל ,כבלי הארכה ,מתאמים,
שקעים וראשי חיתוך פגומים.
ח) שימוש רשלני עלול לגרום לפציעות ידיים ורגליים מרכיבי
החיתוך המסתובבים של הכלי .יש להרחיק ידיים ורגליים
מהתקני החיתוך לפני הפעלת היחידה.
ט) אין להשתמש בהתקני חיתוך עשויים מתכת.
י) יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד.
יא) יש להוציא את הסוללה לפני ביצוע בדיקות ועבודות
ניקיון ותחזוקה במכונה ,או כאשר לא נעשה בה שימוש.
יב) יש לבדוק את חריצי האוורור בבית המנוע בפרקי זמן
קבועים לאיתור חסימות ,ולנקות אותם לפי הצורך.

 )2תחזוקה

א) נתק את המכשיר מהספקת הכוח לפני ביצוע עבודות תחזוקה
או ניקיון .
ב) יש להשגיח ולוודא שילדים קטנים לא ישחקו בכלי.
ג) כל עבודת תחזוקה שאינה מתוארת במדריך זה תבוצע על-ידי
ספק המוצר.
ד) אין להשתמש בהתקני חיתוך עשויים מתכת.
ה) יש לנקות את ראש הגיזום באופן סדיר בפרקי זמן קבועים.
ו) יש לבדוק את מצב ראש הגיזום באופן סדיר בפרקי זמן קבועים.
במקרה של שינויים בפעולת ראש הגיזום (רטט ,רעש) ,יש לבצע
מיד את הפעולות הבאות :כבו את החרמש ,אחזו בו היטב
והביאו את ראש הגיזום לעצירה מלאה בלחיצה כנגד הקרקע.
כעת נתקו את הסוללה מהמכשיר .בדקו את מצב ראש הגיזום
ונסו לזהות סדקים.
ז) אם ראש הגיזום נפגם יש להחליף אותו לאלתר  -גם במקרה
של סדקים שטחיים בלבד .אין לנסות לתקן ראש גיזום פגום.
ח) יש לבדוק את חריצי האוורור בבית המנוע בפרקי זמן קבועים
לאיתור חסימות ולנקות אותם לפי הצורך.
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ט) יש לנקות א חלקי הפלסטיק במטלית לחה .אין להשתמש
 . 15יש לוודא שכל אדם העושה שימוש בחרמש מבין את
בכימיקלים חזקים לניקוי.
המידע וההוראות הכלולות בהוראות הפעלה אלה .אין
י) אין להתיז על החרמש עם צינור מים!
יא) יש לאחסן את החרמש במקום סגור ויבש ,מאחורי מנעול או לאפשר לילדים מתחת לגיל  16להשתמש בכלי.
 .16המשתמש אחראי לבטיחותו של כל אדם הנמצא באזור
במקום גבוה מחוץ להישג ידם של ילדים.
העבודה של הכלי.
 )3הוראות כלליות
 .17יש להיות במצב פיזי ובריאותי תקין ומתאים לשימוש
 .1יש לקרוא בעיון את מדריך ההפעלה.
בחרמש החשמלי .אם אתם מתעייפים במהלך העבודה ,עשו
 .2בקשו מהספק או מאיש שירות מורשה להראות לכם כיצד
הפסקה .אין לעבוד עם החרמש החשמלי תחת השפעת
להפעיל את החרמש.
אלכוהול ,סמים או תרופות.
.3

.4
.5

.6

.7

לפני השימוש בחרמש יש לבדוק ולוודא שהוא כשיר ומוכן
 .18ראש הגיזום פועל במהירות גבוהה ועלול ליידות אבנים ועצמים
זרים אחרים למרחק רב .להפחתת הסיכון לפציעה ,יש לוודא שעוברי
להפעלה .אין להשתמש בחרמש שראשי הגיזום שלו פגום.
אורח/ילדים וחיות ,נמצאים במרחק של  15מ' לפחות מאזור
אין להפעיל את החרמש במקרה של נזק או בלאי גלוי לעין.
העבודה.
זהירות! סכנה .ראש הגיזום ממשיך להסתובב גם לאחר כיבוי  .19לעולם אין להפעיל את המכשיר עם מגינים פגומים או מבלי
הכלי (אפקט גלגל התנופה) .יש להרחיק את האצבעות
שהמגנים יימצאו במקומם.
 .20נתק את המכשיר מהספקת הכוח:
והרגליים למניעת פציעה.
 בכל פעם שתשאיר את המכשיר ללא השגחה.ומוכן
כשיר
שהחרמש
ולוודא
לבדוק
לפני תחילת העבודה יש
 לפני סילוק חסימה.להפעלה .יש לשים לב במיוחד לסוללה ,להדק ההפעלה ולראש
 לפני בדיקה ,ניקוי או עבודה על המכשיר. לאחר פגיעה בעצם זר.הגיזום.
 בכל פעם שהמכשיר מתחיל לרטוט באופן חריג.בעת שינוע החרמש לצורך העברה מאתר אחד למשנהו יש
 .21היזהר מפני פגיעה בכפות הרגליים והידיים מאמצי החיתוך.
לכבות את היחידה ולנתק את התקע.
 .22ודא תמיד שפתחי האוורור נשמרים פנויים מפסולת.

 )4אמצעי זהירות

הערה חשובה לשמירה על תוקף האחריות על היחידה:
• יש לשמור תמיד על ניקיון פתח יניקה האוויר.
• אין לחבוט בראש הגיזום על קרקע נוקשה למניעת חוסר
איזון או נזק למנוע.

 .1לפני הפעלת החרמש יש לוודא שהצד הפתוח של חיפוי ההגנה
אינו פונה אליכם.
 .2יש להרכיב משקפי מגן או משקפי בטיחות מתאימים ,לנעול
נעליים סגורות קשיחות עם סוליות מונעות החלקה ,וללבוש
כפפות ,בגדי עבודה מתאימים ומגני אוזניים (אטמי אוזניים או
אוזניות מסננות רעשים).
 )5טיפול הולם ושימוש בכלי עבודה חשמליים המופעלים
 .3יש להחזיק את החרמש ביד יציבה ולשמור על איזון ועל מדרך
בסוללה
רגל איתן.
 .4יש להיזהר במיוחד בעבודה באזורים עבותי צמחיה שקשה לראות בהם א) לפני הכנסת הסוללה ,יש לוודא שהכלי הועבר למצב
כיבוי (.)OFF
את הקרקע.
הכנסת סוללה לכלי חשמלי פועל עלולה להוביל לתאונות!
 .5אין להשאיר את החרמש בחוץ כשיורד גשם.
ב) יש להשתמש רק בהתקני הטעינה המומלצים על ידי
 .6אין לגזום צמחיה רטובה .אין להשתמש ביחידה בגשם.
היצרן לטעינת הסוללות .יחידות טעינה מיועדות בדרך כלל
 .7יש לגלות זהירות מיוחדת בעבודה על קרקע חלקה ,במדרונות ועל
לסוגים מסוימים של סוללות .שימוש בסוגים אחרים של
קרקע גבשושית.
 .8בעבודה במדרון ,יש להתקדם בקו ישר אחד ולגלות זהירות מיוחדת סוללות עלול לגרום להתלקחות אש!
יש להשתמש בסוללות המיועדות לכלי החשמלי האמור
בסיבובים.
בלבד .שימוש בסוללות אחרות עלול לגרום לפציעות
 .9יש להיזהר שלא למעוד על מכשולים נסתרים כמו גזעי עצים
ולהתלקחות אש!
ושורשים.
ד) יש להרחיק סוללות שלא נעשה בהן שימוש מאטבי
 .10יש להימנע משימוש בחרמש בתנאי מזג אוויר קשים ,במיוחד
נייר ,מטבעות ,מפתחות ,מסמרים ,ברגים וכל חפץ מתכת
כאשר
קטן אחר העשוי לחבר בין מגעי הסוללה .קצר בין מגעי
קיים צפי לסופת רעמים.
 .11החרמש החשמלי הוא כלי בעל מהירות גבוהה וקצב חיתוך מהיר .הסוללה עלול לגרום להתלקחות אש ולכוויות!
חיבור החשמל והתקן החיתוך מהווים מקורות סכנה פוטנציאליים ,ה) שימוש בלתי הולם עלול לגרום לדליפת נוזל מהסוללה .יש
להימנע ממגע עם החומר הדולף מהסוללה .במקרה של
לכן יש להקפיד על זהירות מיוחדת להקטנת הסיכון לפציעה.
 .12בקשו מהספק או מאיש שירות מורשה להראות לכם כיצד להפעיל מגע ,יש לשטוף את החומר במים .אם נוזל הסוללה נכנס
לעיניים ,יש לפנות גם לקבלת יעוץ רפואי .הנוזל הדולף
את החרמש.
מהסוללה עלול לגרום לגירויי עור ולכוויות!
 .13יש להשגיח ולוודא שילדים לא ישחקו ביחידה.
 .14כלי זה אינו מיועד להפעלה על-ידי אנשים (ובכלל זה ילדים) חסרי
ניסיון /או ידע או בעלי מוגבלויות פיזיות ,חושיות או מנטליות ,אלא
אם הם נמצאים תחת השגחת אדם האחראי לבטיחותם ומקבלים
מאותו אדם הוראות ברורות לגבי אופן השימוש בכלי.
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טעינת הסוללות

הוראות שימוש בסוללה
• על מנת להוציא מהמכשיר את הסוללה הנטענת ,לחצו על
לחצן השחרור והחליקו את הסוללה החוצה (איור .)IIII
 .1הגוזם הנטען אינו מסופק עם סוללה חלופית טעונה .יש
• חברו את תקע הטעינה לשקע החשמל .ודאו שמתח החשמל
לטעון את הסוללה לפני השימוש הראשון במכונה.
המצוין על תחנת הטעינה תואם למתח המוזן מהשקע.
הנורית הירוקה על התקן הטעינה תידלק.
 .2לעולם אין לפתוח את הסוללה.
• החליקו את הסוללה הנטענת (לתוך תחנת טעינה .ניתן
 .3לעולם אין לזרוק סוללות משומשות לאש  -סכנת פיצוץ!
להכניס אותה רק בכיוון אחד.
 .4יש לחבר את מטען הסוללה רק למתח חשמלי כפי שמצוין
• נורית החיווי האדומה על תקע הטעינה מעידה על התחלת
בלוחית הנושאת את סוג המטען.
תהליך הטעינה של הסוללה .שלוש הנוריות הירוקות על
בלבד.
 .5יש להשתמש בסוללה המקורית
הסוללה ידלקו בזו אחר זו.
 .6אין לטעון את הסוללה באמצעות מטען סוללות של יצרן
• בסיום טעינת הסוללה ,נורית החיווי על תקע הטעינה תשתנה
אחר .הדבר עלול לגרום נזק לסוללה או לפציעה של
מאדום לירוק .תהליך הטעינה מסתיים באופן אוטומטי.
המשתמש עקב התחממות יתר של הסוללה.
שלוש הנוריות הירוקות על הסוללה ידלקו.
• תהליך הטעינה נמשך בין  1ל 5-שעות .במהלך הטעינה,
 .7הסוללה עשויה להתחמם במהלך הפעלה ממושכת .יש
תתחמם הסוללה.
לאפשר לה להתקרר לפני הטענתה.
מדובר בתופעה נורמלית שאינה מעידה על תקלה .יש להוציא
 .8אין לאחסן את מטען הסוללה והסוללות במקום הנמצא
את הסוללה הנטענת לאחר  5שעות לכל היותר.
בהישג ידם של ילדים.
הערה :מדי פעם תיתכן חריגה מטווח הטמפרטורות המותר
או
אדים
בה
שיש
בסביבה
הסוללה
 .9אין להשתמש במטען
במהלך מחזור הטעינה .במקרה כזה ,תעצור בקרת הטעינה
נוזלים דליקים.
האלקטרונית את מחזור הטעינה כדי למנוע נזק לסוללה .נורית
 .10יש לטעון את הסוללות בטמפרטורות שבין  10°ל 40°-צ'
בקרת הקריאה תידלק באופן קבוע .יש להוציא את הסוללה
בלבד.
מתחנת הטעינה ולהניח לה להתקרר במשך כ 30-דקות .לאחר
 .11יש לאחסן את הסוללה בטמפרטורה של עד  30°צ' בלבד .מכן ,יש להחזיר הסוללה לתחנת הטעינה לסיום מחזור הטעינה.
טמפרטורות אחסון גבוהות יותר עלולות לגרום נזק
• אין צורך להשגיח על זמן הטעינה.
לסוללה .טווח טמפרטורות האחסון האידיאלי הוא  • 15-10כשיחידת הטעינה לא בשימוש ,משכו ונתקו את התקע.
מעלות צ'.
• אם הנורית על הסוללה לא דולקת ,בדקו אם שקע החשמל
פעיל .במידה ולא ניתן לטעון את הסוללות ,יש להביא את
 .12יש להגן על הסוללה מפני חום ,חשיפה לשמש חזקה ואש.
המטען ואת הסוללות לתחנת שירות.
סכנת פיצוץ.
לחצו על הלחצן  Xכדי לבדוק את רמת הטעינה.
 .13נזק לסוללה עלול לגרום לפליטת אדים או נוזלים
נוריות החיווי הבאות עשויות להידלק:
מסוכנים.
• כל  3נוריות הבקרה דולקות :הסוללה טעונה במלואה.
במקרה של מגע בלתי מכוון ,יש לשטוף את החומר במים
ולפנות לאלתר לקבלת יעוץ רופאי .הנוזל הדולף מהסוללה •  2נוריות בקרה דולקות :רמת הטעינה קבילה.
• נורית בקרה אחת דולקת :הסוללה ריקה .יש לטעון את
עלול לגרום לגירוי או צריבה בעור.
 .14אין לקצר את מגעי הסוללות ואין ליצור ביניהם חיבור הסוללה מיד!
הערה! הסוללה לא תגיע לקיבולת מלאה בטעינה הראשונה.
בעזרת חפצי מתכת.
הנורית האדומה תידלק כל עוד התקן הטעינה מחובר לחשמל.
 .15יש לדאוג שמגעי הסוללה לא יתחברו בעת הובלת
יתכן שיהיה צורך במספר מחזורי טעינה כדי להגיע לטעינה
הסוללה .אין להשתמש במכלי הובלה עשויים מתכת.
מקסימלית.
 .16קצר במעגל הסוללה עלול לגרום לפיצוץ .בכל מקרה,
הערה :הסוללה מצוידת בהגנת פריקה עמוקה הגורמת לכיבוי
חיבור המגעים יגרום נזק לסוללה.
אוטומטי של הכלי אם הסוללה ריקה .במקרה כזה יש לטעון
 .17בדקו באופן סדיר את הכבל המאריך והחליפו אותו
מחדש את הסוללה באופן מיידי.
אם אותר נזק.
 .18הסוללה מצוידת בהגנת פריקה עמוקה הגורמת לכיבוי הגנה תרמית והגנת חשמל
אם הכלי נתון לעומסים גבוהים למשך זמן ממושך ,יתכן
אוטומטי של הכלי כשהסוללה פרוקה לחלוטין .במקרה
והסוללה הנטענת תכבה .במקרה כזה יש להניח לסוללה
כזה יש לטעון מחדש את הסוללה באופן מיידי.
 .19לפני אחסון הסוללות לתקופת החורף ,יש לטעון אותן להתקרר במשך כ 30-דקות.
במלואן.
השלכת מצברים

אנא עקבו אחר ההוראות הבאות להשלכת המצבר/הסוללה.
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.
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הפעלה (איור  )IVעמוד מס' 9

זהירות  -סכנת פציעה! יש להוציא מהכלי את
הסוללה הנטענת לפני ביצוע עבודה כלשהי.

להפעלה לחץ על מתג ההפעלה והתחל בעבודה.
שימו לב :בעת העבודה נהג במשנה זהירות בכדי להימנע מפגיעה
והרחק את ראש הגוזם מאזור הרגליים .

הרכבת הידית הנוספת (איור  - ) Iעמוד מס' 4
שחררו את חבק הנעילה והוציאו את הבורג מהידית .מקמו את
הידית על הצינור כפי שמוצג בתמונה  .1החליקו את הידית
למיקום הרצוי וקבעו אותה למקומה באמצעות הבורג וחבק
הנעילה.

הרכבת מגן הגוזם (איור  – ) Iעמוד מס' 4

כיבוי (איור  )IVעמוד מס' 9
לכיבוי המכשיר  ,שחרר את מתג ההפעלה והוצא את הסוללה
מהכלי באמצעות לחיתה על לחצן הסוללה.

הוראות להפעלת החרמש (איור  )IVעמוד מס' 10

מקמו את מגן ראש החיתוך וסגרו את  3הברגים להצמדה
מלאה כמופיע בתמונה .2

•
•

הרכבת ראש החיתוך (איור  – ) Iעמוד מס' 5
הצמידו את ראש החיתוך למקומו והדקו באמצעות הבורג עד
לסגירה מוחלטת במופיע בתמונה .3
שימו לב סגירת הבורג הינה בניגוד לכיוון השעון (הברגה
שמאלית).

•
•

הרכבת להב החיתוך (איור  – ) Iעמוד מס' 5

העבירו את גוזם הדשא באופן אחיד מצד אחד לשני.
במידת האפשר ,גזמו תוך שימוש בצדה השמאלי של מכונת
הגיזום .באופן כזה הגזם ו/או האבנים יוטלו קדימה ,הרחק
מהמפעיל.
תוצאות אופטימליות יתקבלו באחיזת החרמש בזווית של
 30°-20°לצד שמאל.
יש להימנע ממגע בין להב הגיזום למכשולים כמו גדרות,
קירות ,אבנים וכד'.
הדבר גורם לבלאי ושחיקה.

החלפת להב הפלסטיק (איור  Iציור ) 4

יש להוציא להב חיתוך ממחסנית הממוקמת בידית הנשיאה ,
מקמו אותה על גבי ראש החיתוך כמופיע בציור .4

זהירות  -סכנת פציעה! יש להוציא מהכלי את הסוללה
הנטענת לפני ביצוע עבודה כלשהי.
פירוק להב הפלסטיק:
דחפו את הלהב מהזיז האוחז לכיוון מרכז הדיסק והוציאו
אותו.

התאמת אורך החרמש (איור  – ) IIעמוד מס' 6

ניתן להתאים את אורך החרמש (הצינור) לגובה המפעיל.
להתאמת אורך הצינור ,סובבו את שרוול הנעילה הפלסטי עם
כיוון השעון ושחררו אותו .כוונו את הצינור לאורך הרצוי
וסגרו באמצעות סיבוב השרוול הנועל נגד כיוון השעון כמופיע
בתמונה . A

הרכבת להב הפלסטיק:
הרכיבו את הלהב על הזיז האוחז שעל דיסק הלהב ומשכו אותו
כלפי חוץ .

התאמת זווית הטיית ראש החרמש (איור  – ) IIעמוד מס' 6

לחץ על לחיץ הנעילה בקצה ראש הגוזם וקבע את הזווית הרצויה
כמופיע בתמונה . B

תחזוקה וטיפול (איור  ) VIעמוד מס' 11
זהירות  -סכנת פציעה! יש להוציא מהכלי את הסוללה הנטענת
לפני ביצוע עבודה כלשהי.
נתק את המכשיר מהספקת הכוח לפני ביצוע עבודות תחזוקה או
ניקיון.
יש לנקות ביסודיות את מכונת הגיזום לאחר כל שימוש .נקו גזם ולכלוך.
נקו את פתחי האוורור .מומלץ לנקות את חלקי הפלסטיק במטלית
רטובה ובחומר ניקוי עדין .אין להשתמש בחומרי ניקוי אגרסיביים או
בחומרים ממסים .אין לשפוך מים לתוך המכונה ואין להתיז עליה מים.
יש לאחסן את המכונה במקום יבש ,אין לחשוף אותה לכפור ולרטיבות,
ויש להרחיקה מהישג ידם של ילדים.
לשירותי תחזוקה ותיקון נוספים ,יש לקחת את המכונה למרכז שירות.

התאמת כיוון ראש החרמש (איור  – ) IIעמוד מס' 7

לחץ על לחיץ הנעילה בקצה מוט ראש החרמש וסובב את ראש
הגיזום בצורה אנכית כמופיע בתמונה . C
פעולה זו מיועדת ליישור קצות מדשאות (קנטים) בצורה
אנכית.

הכנסת/הוצאת הסוללה לכלי (איור  ) IIIעמוד מס' 8
לחץ על כפתור ע"ג הסוללה לבדיקת מצב הטעינה.

ניתן להכניס את הסוללה הנטענת לחרמש במצב אחד בלבד.

שירות תיקונים

שימו לב :בעת הכנסת הסוללה אין להפעיל את מעצור הדק
ההפעלה ואת הדק ההפעלה .

תיקון כלים חשמליים יתבצע רק על-ידי איש שירות מוסמך.

-

להרכבת הסוללה בכלי  ,החלק את הסוללה ע"ג
המסילה עד להישמע קול נעילת הסוללה
במקומה כמופיע בציור .1
להוצאת הסוללה ,לחץ על כפתור הנעילה ומשוך
את הסוללה החוצה כמופיע בציור .2
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מידע על הגנת הסביבה  /השלכת המוצר
יש להשליך את הכלי בדרך נאותה בתום חיי השירות .יש לנתק
את כבל החשמל על מנת למנוע שימוש בלתי הולם .אין להשליך
את המכונה עם הפסולת הביתית .מטעמי הגנה על הסביבה ,יש
להביא את המוצר לנקודת איסוף של כלים חשמליים .ניתן
לקבל את הכתובות ושעות ההפעלה של נקודות איסוף אלה
במשרדי הרשות המקומית .בנוסף ,יש להביא את חומרי
האריזה והאביזרים שהתבלו לנקודות האיסוף המתאימות.
מדינות האיחוד האירופי בלבד
אין להשליך כלים חשמליים בפסולת הביתית!

בהתאם לדירקטיבה  2012/19/ECשל האיחוד האירופי בנוגע
לפסולת ציוד אלקטרוני וחשמלי ויישומה בחוק ,יש לאסוף
כלים חשמליים בפסולת נפרדת לשימוש חוזר בכפוף לתקנות
ההגנה על הסביבה.
חלופת מיחזור לדרישת החזרה:
במקום להחזיר את הציוד החשמלי ,מחויב בעל הציוד,
לחלופין ,לקחת חלק במיחזור הולם במקרה של העברת בעלות.
ניתן גם להביא את פסולת הציוד למתקן איסוף ,שם יושלך
המוצר בהתאם לחוקים ולתקנות הנוגעים להשלכת פסולת
וניהול המיחזור .הוראות אלה אינן חלות על אביזרים וציוד
היקפי שאינו כולל רכיבים חשמליים ,הנלווה לציוד המושלך.

חלקי חילוף
לרכישת אביזרים או חלקי חילוף ,אנא צרו קשר עם מחלקת
השירות שלנו.
בעבודה עם מכונה זו ,אין להשתמש בחלקי חילוף שונים מאלה
שהומלצו על ידינו .שימוש בחלקי חילוף שלא הומלצו על ידינו
עלול לגרום לפציעות חמורות בגוף או נזק למכונה.
בעת הזמנת חלקי חילוף ,יש לציין את הפרטים הבאים:
• סוג המכונה
• מספר החלק
להב ניילון ( )20xפריט מס' .15132383

אחריות
החברה נותנת למשתמש הקצה (בלי קשר למחויבות הקמעונאי
הנובעת מהסכם הרכישה) את האחריות הבאה על כלי חשמלי
זה:
תקופת אחריות של  12חודשים מיום מסירת המכשיר ללקוח
כפי שמתועד במסמך הקנייה המקורי .בלאי של חלקים ופגמים
הנובעים משימוש באביזרים שאינם תואמים ,תיקון עם חלקים
שאינם חלקים מקוריים של היצרן ,שימוש בכוח ,חבטות
ומכות ,כמו גם הפעלת עומס יתר על המנוע ,אינם מכוסים
במסגרת אחריות זו .ההחלפה במסגרת האחריות כוללת רק
חלקים פגומים ולא את המכשיר כולו .תיקונים במסגרת
האחריות יבוצעו אך ורק בתחנות שירות מורשות או על-ידי
שירות הלקוחות של החברה .במקרה של מעורבות אנשי מקצוע
לא מורשים ,תבוטל האחריות.
כל עלויות המשלוח וההובלה כמו גם
הוצאות נלוות אחרות יחולו על הלקוח.

הצהרת תאימות לאיחוד האירופי
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אנו64839 - Schlesierstrasse 36 - Ikra GmbH ,
 - Münsterגרמניה ,מצהירים בזאת ,בכפוף לאחריותנו
הבלעדית ,כי המוצר חרמש אלחוטי דגם IART
 2520LIשאליו מתייחסת הצהרה זו תואם לדרישות
הבטיחות והגהות הבסיסיות החלות עליו מכוח
מכונות),
(הנחיית
2006/42/EC
דירקטיבות
( 2014/30/ECהנחיית ( 2011/65/EG ,)EMCהנחיית
 ,)RoHSמטען בלבד( 2014/35/EU :הנחיית מתח נמוך)
ו( 2005/88/EC+2000/14/EC-הנחיית רעש) כולל כל
שינוי שנערך בהן .ליישום הולם של דרישות הבטיחות
והגהות המצוינות בהנחיות אלה ,יושמו התקנים ו/או
ההתוויות הטכניות הבאות:
EN 50636-2-;EN 60335-1:2012+A11:2014
91:2014
EK9- ;EK9-BE-77:2015 ;EK9-BE-89:2014
BE-91:2015
EN ;AfPS GS 2014:01 PAK
62321:2009
EN
;EN
55014-1:2006+A1+A2
55014:2:1997+A1+A2
EN
50581:2012
מטען בלבד:
EN
603351:2012+A11:2014
EN
60335-229:2004+A2:2010
EK1 557- ;EN 62233:2008
13:2013
AfPS GS 2014:01
PAK
EN 55014-;EN 55014-1:2006+A1+A2
2:1997+A1+A2
EN 61000-3- ;EN 61000-3-2:2014
3:2013
dB 90.0
רמת קיבולת אקוסטית נמדדת
()A
dB 91.0
רמת קיבולת אקוסטית מובטחת
()A
גוף מוסמך.Intertek Testing and Certification Ltd :
0359
שיטת הערכת תאימות ל / Annexe VI-דירקטיבה
2000/14/EC
שנת הייצור מודפסת על לוחית השם וניתן לשחזר אותה גם על
פי המספר הסידורי העוקב של המכשיר.

מינסטר,
23/08/2018
מתיאס פידלר ,מנהל מוצר בכיר Ikra GmbH
תחזוקת תיעוד טכני:

Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster,
Germany
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שירות תיקונים
תיקונים למכסח שולי הדשא הנטען חייבם להתבצע רק על ידי תחנת שירות מורשית בלבד.

אחריות

האחריות למכסח שולי הדשא הנטען דגם  IKRA IAT 20-1הינה ל 12-חודשים .אחריותנו זו
לתק ופה הנקובה לעיל ,הינה כפופה לכך שהשימוש שיבוצע על ידך בכלי הינו בהתאם להוראות
השימוש וההפעלה ובמסירת ספח תעודת האחריות המצורף ,בתוך  14יום למשרדי החברה בו
יושלמו מלוא הנתונים של תעודת האחריות הכוללים את המספר הסידורי של הכלי ותאריך
הקניה .האחריות ניתנת למימוש במעבדת היבואן בלבד בצירוף ספח תעודת האחריות והעתק
חשבונית הקניה .הכלי מיועד לשימוש פרטי בלבד .במידה והכלי משמש לשימוש מסחרי או
השכרה לא תחול כל אחריות על המוצר .האחריות ניתנת לקונה בלבד ,איננה ניתנת להעברה,
והינה על חלק או חלקים אשר ימצאו פגומים בחומר ו/או בעיבוד בלבד ,ושאיננה בוצעה בשל
מעשה ו/או מחדל של הקונה או צד ג' אחר ,והכל בהתאם ובכפוף לבדיקה אשר תיערך ע"י
מחלקת השירות של הגרעין בע"מ ועל פי שיקול דעתה הבלעדי .במקרה של פגם כלשהו
שהגרעין בע"מ אחראית לו ,תהיה הגרעין בע"מ מחויבת אך ורק לתיקון הפגם בהתאם לתנאי
תעודת אחריות זו .מובהר כי הגרעין בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או
עקיף ו/או תוצאתי ו/או מסתבר ו/או להוצאה ו/או להפסד ו או לתשלום כלשהם שייגרמו ,אם
ייגרמו ,במישרין או בעקיפין ,בקשר עם הפגם ,המוצרים ,הרכבתם ו/או השימוש בהם .למעט
ה אחריות המצוינת מפורשות בכתב אחריות זה ,אין כל אחריות אחרת נכללת או משתמעת
ממנה ואין המפעל ו/או "הגרעין בע"מ" אחראי באף מקרה על נזקים שנגרמו ללקוח או ע"י
הלקוח או באשמתו ו/או באשמת צד ג' (לרבות עקב התקנה ו/או הובלה לא תקינה) ,ו/או אי
מילוי כל ההוראות במלואן המופיעות במדריך שנמסר ללקוח במעמד הקניה (או הוראות
ההפעלה המצויות באתר חברת "הגרעין בע"מ") וכן פעולות אשר נעשו ע"י הלקוח בין במזיד
והן בשוגג (לדוגמא קצר חשמלי ,מתח לא מתאים ,פגיעת להב בגוף קשה וכו') .מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,אין אחריות זו חלה על בלאי סביר של מערכות חשמל ,חלקי גומי,
להבים ,שרשרות ,צינורות שאיבה ,שק איסוף ,רוכסנים וכו' ,על פגיעה של גוף זר ,נפילה ,שבר
מכני ,על תיקון וטיפול בידי מי שאינו מוסמך לכך על ידנו ועל שימוש בחלקים לא מקוריים.
האחריות תבוטל באופן מיידי באם יבוצע שינוי ,תוספת שלא מאושרת ע"י יצרן הכלי ,או
פגיעה/השחתה של תווית זיהוי הכלי .תעודת אחריות זו אינה מהווה תחליף ואינה באה במקום
ביטוח מפני כל נזק לגוף ולרכוש ,אותו ממליצה הגרעין בע"מ ללקוח לבצע .רכישת ביטוח
כאמור הינה באחריות הלקוח ועל חשבונו בלבד.

יבואן בלעדי ומעבדת השירות

הגרעין בע"מ – מחלקת מיכון
רח' נחל חריף  ,2אזור תעשיה צפוני,
ת.ד ,638 .יבנה .8122201
טל' 08-9320437 :פקס08-9320444 :
e-mail: internet@hagarin.co.il
www.hagarin.co.il
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