
 פעימות 4למכסחות דשא ולמנועי הוראות  בטיחות  

 קרא  בעיון  הוראות  אלה  בטרם  תיגש  להפעלת  הכלי
 מטר. 15חובה להרחיק אנשים, בעלי חיים או רכוש לפני הפעלת הכלי בטווח עבודה  •

יש להרכיב אביזרי מיגון כמגן פנים, קסדה, אוזניות, נעליים ובגדי עבודה ארוכים בזמן  •

 העבודה.

 חובה לבצע את העבודה בשתי ידיים בעת העבודה. •

אין לעבוד כאשר מנגנון הבטיחות פגום ואין לבצע בו אלתורים. חובה לכבות את הכלי  •

 ולבצע את התיקון הנדרש.

חל איסור מוחלט על עישון ואין להניח חפצים חמים או דליקים כלשהם בסביבת המכסחת  •

 בסביבת הדלק.או 

 להניע את המכסחת באם נשפך דלק או שמן על הכלי או קיימת נזילת דלק .לעולם אין  •

 כאשר המנוע פועל.תחזוקה או כל פעולת  אין לבצע כל טיפול •

אין להפעיל את המכסחת ללא משבת המנוע ואין לבצע בו כל אלתור וחל איסור מוחלט על  •

 קיבועו באמצעות קשירה.

 אין להפעיל את המכסחת ללא ארגז איסוף הדשא או ללא המכסה האחורי במקומו.  •

 וי אשר לא אושר על ידי יצרן הכלי.אין לבצע בכלי כל שינ •

 דלק

 אוקטן טרי ונקי. 95השתמש בבנזין  •

  שמן

וכדומה. לעולם אין  SAE 30  ,15W40פעימות כגון  4 -יש להשתמש בשמן מנוע המיועד ל •

 להשתמש בשמן מנוע המיועד למנועי שתי פעימות.

יש למלא כחצי ליטר שמן ולבצע מדידה באמצעות מדיד  –מילוי ראשוני או לאחר החלפה  •

 השמן ולמלא בהתאם לנדרש עד להגעת קו גובה השמן במפלס למקסימום.

 חובה לבדוק שמן באמצעות המדיד לפני כל הפעלת המכסחת. •

 שעות הפעלה ראשונות של הכלי.  5יש להחליף את שמן המנוע לאחר  •

 המוקדם מהשניים. –שעות עבודה או כל חצי שנה  25יש להחליף את שמן המנוע לאחר  •

 הפעלה
יש להצמיד את ידית משבת המנוע לידית המכסחת ולמשוך את ידית ההתנעה עד להתנעת המנוע 

נוע(. לכיבוי המנוע יש לשחרר את ידית משבת )יש לשחרר את כבל ההתנעה לאחר הפעלת המ

 המנוע יכבה.   –המנוע 

 טיפולים שוטפים והנחיות כלליות
 יש לנקות את הכלי לאחר יום עבודה. •

שעות עבודה לפחות. אם המסנן עשוי נייר,  8יש לנקות את מסנן האוויר כל : סנן אווירמ •

הניקוי יתבצע ע"י הטחות קלות או ע"י אוויר. מסנן העשוי רשת או לבד. יש לנקות ע"י בנזין 

או מים וסבון. מסנן ספוג יש לשטוף בדלק או מים וסבון ולאחר יבושו לחלוטין יש למסוך 

 אותו בשמן. 

 ן את מיכל הדלק בכלי, להניע את המכשיר ולאפשר לו לעבוד עד לעצירתו.יש לרוקאחסנה  •
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