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 סימני בטיחות והוראות שימוש
 לקוח נכבד,

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

של עצים, שיחים בעלי  מיועד לגיזום וחיתוך 8866משור גובה  חשמלי נטען זה דגם 
 בלבד. תחביב פרטיבוינון ביתי בג ס"מ  8ענפים בקוטר של עד 

 לשימוש נכון בגוזם גדר חיה. קדיםתנאי מ הנהי והיצמדות להוראות הפעלה אל
ך וכן על שמירת אנא הקפד על מילוי של הוראות ההפעלה על מנת לשמור על ביטחונ

 אורך חיי המוצר. 
 אחריות למוצר מותנית במילוי מוחלט של כל ההוראות במדריך זה.

 

 .עלול להוות סכנהכראוי זה  צרומב אי שימוש
            את הבטיחות ויעילות סבירות בשימוש  וודאלנועדו בטיחות והאזהרות ההוראות 

. המפעיל אחראי לביצוע כל ההוראות והנחיות ההפעלה במלואן כפי                           במוצר זה
 כל אביזרי הבטיחות        אלא אם כן כלי, שתמש בלה יןלעולם אשמופיעים במדריך זה. 

 ם הנכון.מבמיקו יםמסופקים על ידי היצרן נמצאה

 !סכנת פציעה ! אזהרה 
 לכריתת עצים. לשימושאסור משור הגובה הטלסקופי 

לא יפגעו בענפים שנפלו או שעלולים להקפיץ             /פרוסיםענפים חתוכים לחלקיםוודא כי 
 ענפים שנפלו לקרקע.

 ! בעת חיתוך ענףאל תעמוד מתחת ל

 

 משורסמלים והוראות בטיחות המופיעים ע"ג ה .א
                                        לפניך סמלי בטיחות, הפעלה בינלאומיים והסברים לסמלים אלו.   

 אנא הקפידו על הוראות הפעלה אלו בקפדנות!

 הוראות הפעלה סמל

 

  .קרא והבן את הוראות השימוש בעיון בטרם ההפעלה
 םאם לא תנהג לפי הוראות השימוש המצורפות, יכולה להיגר

 פגיעה חמורה, קרא את הוראות השימוש לפני הפעלת הכלי.

 

מסמל סכנה, בטיחות ומכוונים לבטיחות  –סמל אזהרה 
 מיוחדת. סמל זה יכול לבוא עם סמלים אחרים.

 

 סכנה לפגיעה קטלנית עקב התחשמלות !
 מטר מקווי חשמל. 10שמור על מרחק של לפחות 

 

 לבש תמיד כפפות מגן.

 

 נעל תמיד נעלי בטיחות מונעי החלקה.

 

 חבוש תמיד קסדת מגן.
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 על עיניים ואוזניים הגנה
סכנה ! עבודה ללא אמצעי מגן עלולה לגרום לפגיעה חמורה 

 בעיניים ופגיעה בשמיעה.
 תמיד חבוש משקפי מגן ואוזניות מגן בזמן הפעלה.

 

סכנת התחשמלות !הרחק את הגוזם ממים וגשם. אין 
להשתמש בגוזם בלחות גבוה או גשם, יש לאחסן במקום יבש 

 ומוגן.

 

 תנועת השרשרת.כיוון 

 

 הוראות בטיחות  .ב

 זהרה! א
          הוראות להוראות. אי ציות לאזהרות וה קרא את כל אזהרות הבטיחות ואת כל
 .או פציעה חמורה עלול לגרום להתחשמלות, שריפה ו /

 

 שמור תמיד על מדריך זה בקרבת הכלי. 

 בטיחות באזור העבודה

 אזורים עמוסים או כהים מזמינים תאונות., שמור על אזור עבודה נקי ומואר היטב 

  כלים . , גזים או אבקיםדליקנוזלים ץ, כגון בנוכחות ינפ אזורכלי באת הפעיל הלאין

 .אדיםהלהצית את האבק או  יםעלולר שא חשמליים יוצרים ניצוצות

  כלי. הסחת דעת יכולה לגרום ה תהפעל ילדים ועוברי אורח בזמןמרחק עבודה משמור

 .טהשלי ןבדולא

 בטיחות חשמל

  לשנות את התקע בכל דרךלעולם אין להתאים לשקע.  תמיד חשמלי חייבהכלי התקע 

תקעים שלא עברו  .כלים חשמלי מוארק)הארקה(לחבור  שתמש במתאםשהיא. אין לה

 .התחשמלותל את הסיכון ושינוי ושקעים תואמים יפחית

 או  מקררים צינורות, רדיאטורים,, כגון מוארקים הימנע ממגע עם גוף מוארק או משטחים

הגוף מוארק או י במידה וחשמל להלםסיכון מוגבר  הדבר מהווה חפצים העשויים מתכת.

 .מקורקע

  אין לחשוף את הכלי לתנאי רטיבות או גשם. מים אשר יכנסו לכלי החשמלי עלולים

 להגביר את הסיכון להתחשמלות.

 שיאה, למשיכה או לניתוק הכבל המנע מפגיעה בכבל. אין להשתמש בכבל החשמלי לנ

. כבל פגוע או חלקים נעים כבל ממקורות חום, שמן, קצוות חדים אוה את מורמההזנה. ש

 מלופף עלול להגדיל את הסכנה להתחשמלות.

  המשור מטען יש להתקין מפסק מעגל חשמלי בשקע החשמלי אשר אליו מחברים את 

. יש להזין את המכשיר מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף חשמלי הנטעןה

על מנת מוסמך .   הזמן חשמלאי  mA 30 -)ממסר פחת( הפועל בזרם שאינו גדול מ

 לקבל מידע נוסף !

 אין לעבוד  כופות מפני נזק או סימני בלאי.בדוק את כבל החשמל באופן קבוע ולעיתים ת

 עם כבל חשמלי פגום !

 המשור החשמלי הנטעןוף במים את לעולם אין לשט ! 

 בטיחות אישית

  בעת הפעלת כלי והפעל שיקול דעת  שימושל היה ערערני, עבוד תמיד אך ורק במצב

השפעת סמים,  או תחת פותלהשתמש בכלי בזמן עיי לעולם אין חשמלי.העבודה ה

 .חמורהלפציעה  עלול לגרום כליהוסר תשומת לב בזמן הפעלת ח אלכוהול או תרופות.
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   השתמש בציוד מגן אישי. חובה לחבוש תמיד קסדת מגן, משקפי מגן, לבש כפפות

כפפות הגנה, מסכת אבק, נעלי בטיחות שאינן מחליקות,  ציוד מגן כגוןואזניות מגן. 

 פציעות אישיות.ל ו את הסיכוןיפחיתאוזניות מגן  אוקסדת מגן 

 מקור לפני ההתחברות למנותק ההפעלה  מתגכי דא מנע הפעלה בצורה לא מכוונת. וו

נמצאת על מתג האצבע  כאשרכלי הנשיאת  הכלי.ת או נשיא מההר סוללה, כוח,

 ההפעלה או גורם זר הנמצא על המתג עלול לגרום לתאונה.

  הסר כל מפתח התאמה או כלי עבודה לפני הפעלת הגוזם. מפתחות או כלים המחוברים

 לפציעה אישית.לחלקים נעים של הגוזם עלולים לגרום 

  עמוד בצורה יציבה בעת הפעלת הכלי. שמור על איזון כל העת דבר המאפשר שליטה

 מיטבית במשור הגובה במצבים בלתי צפויים.

  ואנשים שאינם בקיאים ולא קראו 16מטעמי בטיחות, ילדים ואנשים צעירים מתחת לגיל ,

יכולות פיזיות או את הוראות הפעלה, אינם רשאים להשתמש במוצר זה. אנשים עם 

נפשיות מופחתות יכולים להשתמש במוצר זה רק בפיקוח או בהדרכת אדם מורשה. יש 

להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם אינם משחקים עם המוצר. תקנות מקומיות יכולות 

 להגביל את גיל המפעיל.

  .תכשיטים. שמור על השיער, הבגדים  ש בגדים רפויים אוולבאין להתלבש כראוי

להיתפס  עלוליםשיער או  תכשיטים ,כפפות שלך מחלקים נעים. בגדים רפויים, ארוכיםוה

 בחלקים נעים.

 שימוש בכלי

 .כלי עבור יישוםכבידה של ההשתמש בכוח ה אין להפעיל כוח על הכלי בעת השימוש 
 .יותר בשיעור שלשמה נועד הובטוח בצורה מיטביתאת העבודה  יבצעהכלי  .העבודה

  בצורה בטוחה ובמודע למטרות שלהן נועדה, בתנאים טכניים השתמש במכשיר
מושלמים, אך ורק בהתאם להוראות ההפעלה. תקן מיד או ודא ביצוע תיקונים של 

 תקלות ופגמים אשר עלולים להשפיע בצורה שלילית על הבטיחות !

  אין להשתמש בכלי אשר מתג ההפעלה שלו פגום או אינו חוזר מעצמו למצב כבוי. כלי

פועל ללא שליטת מתג ההפעלה מסוכן וחובה לתקנו. התיקון ייעשה במעבדת  אשר

 שירות מוסמכת בלבד.

 ההתאמפעולת כל  לפני ממקור המתח של הכלי ו/או מארז הסוללות  תק את התקענ ,

הפעלת למצמצם את הסיכונים  ומונע אזה אמצעי בטיחות  או אחסון. החלפת אבזרים

 כלי בטעות.ה

 את הכלי ללא השגחה בזמן העבודה. לעולם אין להשאיר 

 בקיאיםאפשר לאנשים שאינם אין למחוץ להישג ידם של ילדים ואת הגוזם חסן א 

בהפעלה או בהוראות הבטיחות להשתמש בכלי. הפעלת הכלי בידי אנשים לא מיומנים 

 להוות סכנה. העלול

  .אינם פגומים, או וודא כי כל חלקיו שלמים, חלקים נעים   קובדשמור על הגוזם החשמלי

שבר אשר עשוי להשפיע על פעולתו התקינה של הכלי. באם נתגלה פגם אין להשתמש 

בו עד לתיקונו המלא. התיקון יתבצע אך ורק בתחנת שירות מוסמכת. תחזוקה ראויה 

 .תמנע תאונות

   שמור על שרשת החיתוך חדה ונקייה. שמירה נאותה של השרשרת  מונעת נעילתה

 טובה יותר.ומאפשרת שליטה 

 בחשבון את תנאיהבא בהתאם להוראות אלה,  כליה מרכיבישתמש בכלי, האביזרים וה 

שימוש למטרות אשר לא נועדו למשור עלולות לגרום  העבודה ואת המשימה לביצוע.

 למצב מסוכן.

 בסוללה  וטיפולשימוש 

 עלול ומטען מתאים לסוג אחד של סוללה ה על ידי היצרן. סופקהטען רק עם המטען ש

 ליצור סכנת השריפה בעת שימוש עם סוללה אחרת.
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  סיכון  גרוםעלול ל ה. שימוש בכל סוג אחר סוללתייעודי הרק עם סולל במשורהשתמש

 לפציעה ואש.

 מחפצי מתכת אחרים, כמו מהדקי נייר,  האשר הסוללה אינה בשימוש, יש להרחיקכ

אשר עלולים לגרום ם, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או חפצי מתכת קטנה אחרי

 הסוללה עלול לגרום לכוויות או אש.קצר של קטבי  להיפוך קטבים או לקצר.

 הימנע ממגע. אם המגע מתרחש בטעות - , נוזל עלול להיפלט מהסוללהפגיעה  בתנאי - 

לקבלת עזרה  פנה בנוסףשטוף במים ו –נוצר מגע של הנוזל בעיניים שטוף עם מים. אם 

 .רפואית. נוזל שנפלט מהסוללה עלול לגרום לגירוי או לכוויות

 שירות

   תיקון במשור החשמלי ייעשה אך ורק בתחנת שירות מוסמכת ובידי אדם מורשה

 ובאמצעות חלקים מקוריים בלבד. דבר אשר יבטיח שמירה על בטיחות ואורך חיי הכלי. 

 משור גובהזהרות בטיחות א

 להחזיק  יןאו שנתקעסיר חומר לה אין. אזור השרשרתמהרחק  הגוףמור את כל חלקי ש

והסוללה מנותקת . ודא שהמתג כבוי השרשרת בתנועהלהיחתך כאשר  בענף האמור

רגע של חוסר תשומת לב בעת ההפעלה עלול  בעת שחרור חומר שנתקע.מהמכשיר 

 לגרום לפציעה חמורה. 

 הסוללה אינה מחוברת לכלי  הנשיאה וכאשר בידית תמיד  המשור החשמלי הנטען נשיאת

שרשרת  כאשרתמיד יתבצעו  המשור. הובלה או אחסון ה לפעולהפסיק השרשרתו

יפחית נזקי גוף אפשריים במשור החשמלי טיפול נכון  .מכוסה בכיסויו הייעודי חיתוךה

 מהשרשרת.

 יכולה לסגור וך החית שרשרתמבודדים בלבד, ו קשוחיםחזק את הכלי על משטחים ה

השרשרת אשר עלולה להיחשף ל"חשמל חי"  .מהעיןנסתר החיווט  מעגל חשמלי עם

 עלולה לסכן את המפעיל ואת הכלי.

 בטיחות נוספות המלצות

 אזור העבודה

 .השתמש בגוזם אך ורק למטרות אשר נועדו לו 

 .המפעיל או המשתמש אחראי לתאונות או פגיעות באנשים אחרים או ברכושם 

  העבודה  אשר נמצאים ברדיוסהקדש תשומת לב מיוחדת לסכנה עבור צדדים שלישיים

 ארך.הטלסקופי מו משורכאשר ה גדלהמו

  המפעילו יתכן, כליה ידי על המיוצר הרעש ובשל, אוזניות הגנה שיםחוב כאשר! אזהרה 

 .מתקרבים אנשיםב יבחין לא

 זה עשוי בנסיבות  שדה. תומייצר שדה אלקטרו מגנטי במהלך פעול הז כליה! אזהר

כדי להקטין את . שתלים רפואיים לגרום להפרעות פעילות או סבילות שמסוימות ל

הסיכון לפציעה חמורה או קטלנית, אנו ממליצים לאנשים עם שתלים רפואיים להתייעץ 

 . מכשיר זהעם הרופא שלהם ויצרן השתל הרפואי לפני הפעלת 

 מתקרבתשתמש במוצר בעת סופת רעמים לה יןא. 

 חשמל

  חבר רק מטען למתחAC לחבר הארקת הדירוג. בשום פנים ואופן אין תווית צוין על כמ

 .לכל חלק של המוצר קרקע 

 בטיחות אישית

 ונעליים  , קסדת מגןלבש בגדי עבודה מתאימים, כפפות, משקפי מגן , אוזניות מגן

 מתאימות מונעי החלקה.

  זרים אחרים.חפצים ר חוטים ווהסהעבודה וודא ביסודיות את אזור בדוק 
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 צינור הטלסקופי( צריכות להתבצע ה ךאור שינוי , חיתוךראש ה הטייתל ההתאמות )כ

 .שרשרתעל ה מונח משור הגובה פעולה זו אסורה להתבצע כאשר , ומוהנדן במקו כאשר

 בדוק סימנים של שחיקה או נזק ותקן במידת שימושולאחר כל  כלילפני השימוש ב ,

 .צורך

  מורכב ומותאם.יד  מגן התמיד כי  וודא חיה,הלפני השימוש בגוזם גדר 

  על ידי יצרן  שלא אושרולעולם אין להשתמש במוצר לא מושלם או שנעשו בו שינויים

 הכלי.

 שימוש

 את המוצר במהירות במקרה חירום. ים רוצע  למד והכר כיצד 

 .לעולם אל תחזיק את הכלי במגן היד 

  לשתי ידיים בטיחות תהפעלציוד הגנה פגום )מתג  עם החשמליבמשור שתמש הלאין ,

 .(מהירהעצירה מפסק ו

 השתמש תמיד במכשיר כאשר הנך עומד על אין להשתמש בסולם בעת הפעלת הכלי ,

 .קרקע יציבה

 : נתק את הסוללה מהכלי 

 זמן שהוא.משך כל לללא השגחה  כלי ה בתיפני עזל -

 .חסימהלפני כל ניקוי או סילוק  -

 בדיקה, ניקוי או תיקון כלשהוא. לפני -

לבדיקה ולווידוא שהכלי על כל  חלקיו עד  כלי. אין להשתמש בפגעת בגוף זר אם  -

 שלם ובטוח לעבודה.

באופן מיידי. רטט מוגזם עלול  וק אותואם המוצר מתחיל לרטוט בצורה חריגה. בד -

 לגרום לפציעה.

 לפני מסירת הכלי לאדם אחר.  -

 חזוקה או לפני אחסנה.לפני ביצוע כל עבודות ת -

 אחסון ותחזוקה        

 סכנת פציעה !
 . שרשרתאל תיגע ב

  שרשרתבגמר העבודה הרכב את כיסוי מגן ה. 

   ח יבטהכדי לנמצאים במקומם ב האבטחה  ברגים וברגיה, ומיםכל האוודא כי שמור

 עבודה במצב תקין ובטוח.

 בטיחות סוללה

 סכנת שריפה !
  .ליד חומצות או חומרים דליקים הלטעון את הסולל אין

             .שימוש במטענים לסוללות אחרות עלולות לגרום עם הכלי  סופקששתמש רק במטען סוללות ה

 .נזק בלתי הפיך הסוללות ואפילו לגרום לשריפה

 סכנת פיצוץ !
 .רדיאטורים או לחשוף לאור שמש חזקה לתקופות ארוכות אין להניח עלמחום ואש.  שורמההגן על 

 אין לטעון את הסוללה בחוץ !
 הסוללה מפני רטיבות ומאזורים לחים.הגן על 

 אין להשתמש במטען הסוללות בחוץ.

 .הגן על מטען הסוללות והסוללה מפני רטיבות ואזורים לחים 
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כבל הטעינה צריך להיבדק באופן  .צלזיוסמעלות  0-40בטמפרטורת סביבה בין  מטעןהשתמש ב

קבוע לבדיקת סימנים של נזק, בלאי או הזדקנות )שבירות( ויש להשתמש בו רק כאשר הוא 

 .שורהמהמסופקת  תהנטענ הרק כדי לטעון את הסוללנועד אך ומסופק ההמטען  במצב מושלם.

ניתן להשתמש בסוללה לא  אין לטעון סוללות שאינן נטענות במטען סוללה זה )סכנה של אש(.

 בזמן ההטענה. יש לנתק את כבל ההזנה בגמר טעינת הסוללה.

מעלות צלזיוס. לאחר שימוש מסיבי הנח  0-45טעינת הסוללה תתבצע בטמפרטורה שבין 

 ראשית לסוללה להתקרר מעט לפני טעינה מחדש. 

רשות הגנת  להיות מסולק עפ"י הוראות ותקנות תחייבסוללה אשר יצאה מכלל שימוש/פגומה 

 הסביבה ובאמצעות מרכז איסוף למיחזור סוללות.

 אחסנה

  מעלות צלזיוס או תחת  35בטמפרטורה של מעל  משור הגובה החשמליאין לאחסן את

 קרינה של שמש ישירה.

  י.סטטחשמל במקומות עם  החשמלי הגובה משוראין לאחסן את 

 הרכבה .ג

 הרכבת הידית הטלסקופית

 

 

 

 

            ( עד אשר1( לתוך יחידת המנוע )2הטלסקופי )החלק את הצינור  .1

 ( נמצאים אחד מול האחר.Mעד להגעה למצב עצירה. וודא ששני סימני )

 (.3הדק את האום האפור ) .2

 

 הרכבת הרצועה

         ( והדק אותו על מוט23הרחב את תפס הרצועה ) .1

 (.28המשור באמצעות הבורג )

  (.23לתפס הרצועה )( 29חבר את אבזם רצועת הכתף ) .2

              שימוש ידי על הרצוי באורך הכתף רצועת את התאם .3

 .רצועהביזר התאמת הבא

 ! אזהרה 

 חובה להשתמש ברצועת הכתף המסופקת. 

         הפעלה ראשונית .ד

 זהירות !
 מתח גבוה עלול לגרום נזק לסוללה ולמטען.

 ודא מתח הזנה נכון.

 
 הטענת הסוללה

              זמן  בפעם הראשונה, הסוללה חייבת להיות טעונה במלואה. פני השימושל
 .נתונים טכניים -סעיף י' טעינה )לסוללה טעונה( ראות 

      בכל סקתלהיות מופ הויכול וללת ליתיום ניתן לטעון בכל מצב הטעינה,ס
 .פגיעה בסוללה )אין השפעת זיכרון( עת ללא
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         (  ממחזיק 5( והסר את הסוללה )4לחץ על שני לחצני הנעילה) .1
 ( על הידית.6הסוללה )

 (.5( לסוללה )7חבר את תקע המטען ) .2
 ( לשקע החשמל.8חבר את מטען הסוללה ) .3
               ( הירוקה במטען תהבהב פעם9נורת בקרת הטעינה ) .4

 בשניה: הסוללה מתחילה להיטען.
( הירוקה במטען דולקת קבוע:                                                 9)נורת בקרת הטעינה  .5

 הסוללה טעונה במלואה.
 נתונים טכניים(. –)זמן טעינה ראה סעיף י'  .6

 

 מחוון מצב טעינת סוללה בזמן טעינה

 

 

 

 

 

      ( מהשקע ונתק את מטען 7ראשית נתק את כבל הטעינה ) .1
 ( מרשת החשמל.8הסוללות )

            ( הממוקם6( על גבי תפס הסוללה)5החלק את הסוללה ) .2
 בידית עד לשמיעת נקישה.

 מניעת פריקה  
 מכבה ו באופן אוטומטיפועלת , הגנת פריקה מלאההסוללה  אשרכ

 הסוללה. טעינת יתר שלאת המכשיר כדי למנוע 

 הסוללה הטעונה במלואה מפריקה העצמית פריקתי למנוע בכד 
 , יש לנתק את מחובר לחשמלהבאמצעות המטען 

 שך נת בממטען לאחר הטעינה. אם הסוללה הייתה מאוחסה           
 שנה ויותר, חייבים לטעון מחדש באופן מלא.           

 (תהבהב 9אם הסוללה ריקה לחלוטין, נורית חיווי הטעינה )
במהירות בתחילת הטעינה )פעמיים בשניה( אם נורית חיווי 

דקות, אירעה תקלה )ראה  10( עדיין מהבהבת לאחר 9הטעינה)
 פתרון תקלות(. –סעיף ח' 

 ( כאשר נורית התקלהw בסוללה ) מהבהבת, אירעה תקלה )ראה
-ייקח כ, סוללה ריקה לחלוטיןוה מקרהפתרון תקלות(. ב -סעיף ח'

. אך בתהליך צביע על טעינהתדקות עד שהנורית בסוללה  20

 .( תהבהב 9הטעינה נורית החיווי על גבי המטען)
 :מחוון מצב טעינת סוללה בזמן טעינה

 ( לחץ על כפתורBעל גבי הסוללה ). 
 

 

 

 

 

 

 מילוי שמן שרשרת

 סכנה !
 .נת כראוימשומ ע"ג הלהב אינה זית עקב שבירת שרשרת כאשר השרשרתפגיעה פי

 .שימוש כל לפניכמות שמן השרשרת מספיקה   אםבדוק 

 

 נוריות חיווי מצב טעינה

100% L1, L2, L3  דולקות קבוע 

66%-99% L1, L2 דולקות קבוע  ו-L3 מהבהבת 

33%-65% L1 דולקת קבוע ו-L2 מהבהבת 

0%-32% L1 מהבהבת 

 נוריות חיווי מצב טעינה

66%-99% L1, L2, L3  דולקות קבוע 

33%-65% L1, L2 דולקות קבוע 

10%-32% L1  דולקת קבוע 

1%-9% L1 מהבהבת 

 אין חיווי 0%



 
9 

     בלבד ואין להשתמש ייש להשתמש בשמן שרשרת צמחי ייעוד

 בכל שמן שרוף או אחר שלא הומלץ ע"י היצרן.

 (.10פתח את מכסה מיכל השמן ) .1

            ( עד קצה גובה מפלס11מלא שמן בפתח מיכל המילוי ) .2

 ( של מיכל השמן.12מבעד לחלון השקוף ) ההמילוי הניתן לצפיי

 (.10סגור את מכסה מיכל השמן ) .3

 את הכלי באם נשפך שמן בעת המילוי.ביסודיות  יש לנקות

 בדיקת מערכת השימון

    בהיר עץ חיתוך ( לכוון משטח13כוון את להב השרשרת ) -

     המכשיר ההפעלה לאחר. סנטימטר 20-כ במרחק של

      למספר רגעים,  חייבים להופיע עקבות  ברורות של שמן 

 בצורה גלויה על פני השטח.

      , דבר אדמה או חול עם של השרשרת או הלהב  מגעלאפשר  לעולם אין

 , הלהב והגלגל המניע של השרשרת.השרשרת של מוגברת לשחיקה יוביל זה

  הפעלה .ה

 מצבי עבודה:

עבודה נכונה תתבצע , חיתוך  .(נמוך/  גובה) מצבי עבודה 2-למשור הגובה אפשרות הפעלה ב

 שלבים)עפ"י האיורים(. 2-ענפים עבים יתבצע ב

 נמוך
כוח דחיפה ) מלמעלה חתוך
 לכיוון  שרשרתשל ה

 (.Bלאחור  העצירה

 ענפים עבים-בגובה
גזום את יתרת הענף מלמעלה ) כוח 

דחיפה של השרשרת לכיוון עצירה 
 (.Bלאחור 

 עבים ענפים-בגובה
גזום את הענף מלמטה לא 

מקוטר הענף )כוח  1/3-יותר מ
דחיפה של השרשרת לכיוון 

 ( .Aעצירה לחזית 
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 הטיית הראש המסתובב
 

(  בזווית 1לגיזומים במצב גבוה או נמוך ניתן לסובב את ראש החיתוך )
                  .°15ובמרווחים של  °60-ל °60שבין 

 
 מהכלי )ראה סעיף ד' הפעלה ראשונית(.נתק את הסוללה  .1
 ( .10החזק את הכפתור הלחיץ ) .2
 ( לזווית הרצויה.1הטה את הראש המסתובב ) .3

 . (להשתלב1ואפשר לראש )הכתום  (10שחרר את הכפתור הלחיץ ) .4
 הכנס את הסוללה למקומה) ראה סעיף ד' הפעלה ראשונית(.              .5

 
 
 
 

 הארכת המוט הטלסקופי
  

 
   

 נתק את הסוללה מהכלי )ראה סעיף ד' הפעלה ראשונית(. .1
( הארך את הצינור 11האום הכתום ) שחרר את .2

( 11( לאורך הנדרש והדק את האום הכתום)2הטלסקופי )
 שוב.

הכנס את הסוללה למקומה) ראה סעיף ד' הפעלה  .3
 ראשונית(.

 פעלת גוזם הגדר חיהה

 
 
 
 
 
 

 :עבודה תחילת לפני הבאים קיום התנאים וודא
הפעלה  4נבדקה )ראה סעיף  השימון ומערכת כראוי השרשרת מלא מיכל שמן -

 ראשונית(.

    תחזוקה(. 7השרשרת מתוחה כנדרש ) ראה סעיף  -
 משור הגובההפעלת 

 מלהב המשור.( 12)שרשרתהסר את מכסה מגן הפתח את המתאם ו .1
         הכנס את הסוללה למקומה ע"ג הידית )ראה סעיף ד' הפעלה .2

 ראשונית(.
             ביד אחת ואת  משור הגובהצינור הטלסקופי של האת  אחוז .3

 .הידית ביד השנייה
            ( קדימה ולחץ על כפתור ההפעלה14דחף את כפתור הבטיחות ) .4

 יתחיל לפעול. משור(. ה15)
  (.14שחרר את כפתור הבטיחות ) .5

 
 

 משור הגובהכיבוי 
 (.15שחרר את כפתור ההפעלה ) .1
 מהכלי )ראה סעיף ד' הפעלה ראשונית(.נתק את הסוללה  .2
 .וסגור את המתאם ( מקם אותו ע"ג הלהב12השרשרת )החזר את כיסוי  .3

 

 

 50( יכול להתארך בצורה רציפה בשיעור של עד 2י )הטלסקופצינור ה
 סנטימטרים .

 סכנה לפגיעה פיזית ! זהירות !

קיימת סכנה לפציעה אם גוזם הגדר חיה אינו כבה בצורה 
 אוטומטית.

אין לעקוף את אמצעי הבטיחות )לדוגמא  -
 הדבקת/הצמדת אחד מכפתורי הפעלת המכשיר(.
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 אחסון .ו

 .חייב להיות מאוחסן מחוץ להישג ידם של הילדים משור הגובה

 

 נתק את הסוללה מהכלי )ראה סעיף ד' הפעלה ראשונית(. .1

 )ראה סעיף ז' תחזוקה( ומקם את מכסה  משורנקה את ה .2

 ( ע"ג הלהב וסגור את המתאם.12השרשרת )מגן 

  אחסן את הכלי במקום מוגן ויבש. .3

 

 

 

 להשליך מוצר זה בפח האשפה הביתי.אין 
מוצר זה חייב להיות מסולק עפ"י הוראות ותקנות רשות הגנת הסביבה ובאמצעות  -

 מרכז איסוף למיחזור.
 

 שליך את הסוללה בפח האשפה הביתי.הנטען כולל סוללה נטענת ליתיום. אין לה משור הגובה
מוצר זה חייב להיות מסולק עפ"י הוראות ותקנות רשות הגנת הסביבה ובאמצעות  -

 .סוללות מרכז איסוף למיחזור
 פרוק את סוללת הליתיום לחלוטין. .1
  סלק את הסוללה עפ"י הנחיות רשות הגנת הסביבה. .2

 תחזוקה .ז

 

 

 

 

 

  משור הגובהניקוי 

 

 

   

 נקה את הגוזם בעזרת מטלית לחה. .1

 ( בעזרת מברשת במידת הצורך.13נקה את הלהב ) .2

 החלפת שרשרת

 סכנה לפגיעה פיזית ! זהירות !
 פציעות חתכים בשל השרשרת.

  לבש תמיד כפפות מגן בעת החלפת שרשרת. -

 

       כאשר ביצועי החיתוך פוחתים באופן משמעותי )שרשרת קהה(, יש להחליף את

         (. החלף 12( ממוקם בתוך מגן השרשרת )20השרשרת.  מפתח אלן לברגים )

 שרשרת ולהב מקוריים או שאושרו ע"י יצרן הכלי.

 (.21את המכסה )( והסר 20פתח את שני הברגים ) .1

        (22( ושחרר את השרשרת )22( יחד עם השרשרת )13הסר את הלהב ) .2

 (.13מבעד ללהב )

     (. שים לב במיוחד21)( והמכסה 13(, הלהב )1נקה את יחידת המנוע ) .3

 לדסקית במעטפת המכסה.

             (13( של הלהב )A( באמצעות המחסום בחזית )22התקן שרשרת חדשה ) .4

        א כי היא מותאמת בכיוון תנועת השרשרת וכי המחסום בחזית פונהווד

 כלפי מעלה.

 סכנה לפגיעה פיזית ! זהירות !
 הפעלה לא רצונית או שלא במתכוון יכולה לגרום לפציעות.

             הפעלה (   –נתק את הסוללה לפני ביצוע כל עבודת תחזוקה ) ראה סעיף ד' 
 .                                             וסגור את המתאם  להבה( מעל 12) השרשרתאת כיסוי  מקם

 הנטען ! למשור הגובהנזק  זהירות !

 .במים זורמים או בעזרת סילון מים המשוראין לנקות את  -
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      (26המתיחה ) בורגבאופן כזה ש (1( ע"ג יחידות המנוע )13מקם את הלהב  ) .5

       ( ממוקמת מסביב לגלגל מניע 22( והשרשרת )13נכנס לתוך חור הלהב )

 (.25השרשרת )ספרוקט( )

      ) יש לדאוג להמצאות אטם הגומי ( והדק מעט את  (21החזר את המכסה ) .6

 (.20שני הברגים )

 מתח את השרשרת. .7

 מתיחת השרשרת

 סכנת פציעה !
                 מתיחה ואילו, ונזק מנועביתר  לעומס להוביל יכולה בחוזקה מדי המתוח שרשרת

 כראויה מתוח שרשרתמהלהב.  לקפוץ לשרשרת לגרום יכולה קתמספלא 
ואורך חיי שרשרת  אופטימליים סוללה חיי, ביותר טובים ובילה לביצועי חיתוךמ

 שרשרת. ה קבוע באופן המתיחה את לבדוק כדאי, כןותחזוקה גדולים יותר. ל
 לאחר)במיוחד כאשר השרשרת חדשה,  בשימושהינה  כאשר להתרחב עשויה

 במשך ניסור לאחר להיבדק חייבת השרשרת של המתיחה, ראשונה ההתקנה
 (.דקות מספר

יש  אלא, שימוש לאחר מיד השרשרת אין למתוח את, זאת עם -
 להתקררותה.  עד להמתין

        ( באמצע הלהב. המרווח13( את הלהב)22)הרם את השרשרת  .1

 מ"מ. 2-3-צריך להיות כ

( בכיוון השעון, כאשר מתיחת השרשרת                     27סובב את בורג הכיוון ) .2

 ( כאשר הינה מתוחה מדי.27רפויה מדי,  או נגד כיוון השעון )הינה 

 (.21סגור את ברגי המכסה ) .3

 שניות. 10-הפעל את הכלי כ .4

 בדוק את מתיחת השרשרת שוב והתאם מחדש, באם נדרש. .5

 פתרון תקלות .ח

 

 

 

 סכנה לפגיעה פיזית ! זהירות !
 הפעלה לא רצונית או שלא במתכוון יכולה לגרום לפציעות.

         הפעלה (      –נתק את הסוללה לפני ביצוע כל עבודת תחזוקה ) ראה סעיף ד' 

 .                                             הלהב וסגור את המתאם( מעל 12) שרשרתאת כיסוי מגן ה התקן

 פתרון סיבה אפשרית מהות התקלה

 אינו פועל משור הגובה

 סוללה ריקה/לא מוטענת
הפעלה  –הטען את הסוללה )ראה סעיף ד' 

 ראשונית .

הסוללה אינה מוכנסת ואינה 
 ממוקמת כראוי

הכנס את הסוללה וודא מיקומה על ידי שמיעת 
 נקישת נעילה.

 הסר את המכשול התקוע שרשרת

 המשור אינו חותך כראוי
 התאם מתח השרשרת)ראה סעיף ז' תחזוקה( שרשרת מתוחה מדי

 הפעלה ראשונית(-מלא שמן במיכל)ראה סעיף ד' חוסר שמן-משומנתשרשרת לא 

 החלף שרשרת שרשרת קהה או פגומה המשור אינו חותך חלק

 כפתור ההפעלה תקוע לא ניתן לכבות את הכלי
נתק את הסוללה מהמכשיר ושחרר את כפתור 

 ההפעלה.

נורית אזהרה -תקוע משורה
(wמהבהבת ) 

 עומס יתר של הסוללה
( על גבי Bדקות. לחץ על כפתור ) 10המתן 

 הסוללה והפעל מחדש.

טמפרטורת הפעלה גבוהה מעל 
 המותר

דקות. לחץ על כפתור  15-הנח לסוללה להתקרר כ
(B.על גבי הסוללה והפעל מחדש ) 

( על 9נורת חיווי טעינה)
 המטען אינה דולקת

הסוללה או כבל המטען אינם 
 מחוברים כראוי

 המטען כראוי.חבר את הסוללה ואת כבל 
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  6688GARDENAגובה חשמלי נטען   משורלנתונים טכניים 
  

 הסוללה

 וולט 18ליתיום  סוג

 Ah 2.0 הספק

 דקות )עם סוללה טעונה במלואה( 20-כ זמן עבודה

 100%שעות  5-/ כ 80%שעות  3-כ זמן טעינה

 המטען

 230V מתח כניסה

 הרץ 50-60 תדר

 600mA תפוקה מירבית

 18V (DC) מתח יציאה

 משורה

 מ'/שניה 3.8 ת שרשרתמהירו

 ס"מ 20 אורך הלהב

 סמ"ק 600 נפח מיכל השמן

 ס"מ 0-50 שינוי אורך המוט

 79dB(A) עוצמת רעש

 ק"ג 3.5 משקל

 שירות תיקונים 
 בלבד.תחנת שירות מורשית להתבצע רק על ידי  חייבם נטעןה למשור הגובה החשמליתיקונים 

 אחריות
חודשים. הכלי מיועד  12-הינה ל  GARDENA 8866דגם  גובה טלסקופי נטען משורלהאחריות 

לשימוש פרטי בלבד. במידה והכלי משמש לשימוש מסחרי, השכרה לא תחול כל אחריות על 
המוצר. האחריות ניתנת לקונה על חלק או חלקים אשר ימצאו פגומים בחומר ו/או בעיבוד, בזמן 

מעת הבדיקה אשר תיערך ע"י מחלקת השירות שלנו. אין כל אחריות אחרת נכללת כנ"ל או משת
ממנה ואין המפעל ו/או "הגרעין בע"מ" אחראי באף מקרה על נזקים שנגרמו ללקוח או ע"י 

הלקוח או באשמתו עקב אי מילוי כל ההוראות במלואן המופיעות במדריך זה וכן פעולות אשר 
 , פגיעת להב בגוף קשהלא מתאים קצר חשמלי, מתחנעשו ע"י הלקוח בין במזיד והן בשוגג)

חלקי גומי, להבים וכו', על  ן אין אחריות זו חלה על בלאי סביר של מערכות חשמל,וכו'( . כמו כ
על תיקון וטיפול בידי מי שאינו מוסמך לכך על ידינו ועל  פגיעה של גוף זר, נפילה, שבר מכני,

תוספת שלא  שימוש בחלקים לא מקוריים. האחריות תבוטל באופן מידי באם יבוצע שינוי,
השחתת תווית זיהוי הכלי. מימוש האחריות מותנה במשלוח  / כלי, או פגיעהמאושרת ע"י יצרן ה

ימים למשרדי החברה. כמו כן נדרש מילוי מושלם של תעודת  14ספח תעודת האחריות תוך 
הקניה.  האחריות ניתנת למימוש  האחריות הכוללים את דגם הכלי, מספרו הסידורי ותאריך

 דת האחריות והעתק חשבונית הקניה.במעבדת היבואן בלבד בצירוף ספח תעו

 ומעבדת השירותהבלעדי היבואן 
 מחלקת מיכון –הגרעין בע"מ 

 , אזור תעשיה צפוני,2רח' נחל חריף 
 .81106, יבנה 638ת.ד. 

 08-9320444פקס:   08-9320437טל': 

E-mail: hagarin.co.il 
hagarin.co.il.WWW 

 פתרון סיבה אפשרית מהות התקלה

( על 9נורת חיווי טעינה)
המטען מהבהבת 

 מהר)פעמיים בשניה(
 תקלה בטעינה

 נתק את המטען וחבר אותו שוב בחזרה.

נורית אזהרה -תקוע המשור
(wדולקת ) 

 תקלה בטעינה/סוללה פגומה
 ( על גבי הסוללה והפעל מחדש.Bלחץ על כפתור )

 סוללה פגומה אינה נטענת יותרהסוללה 
החלף את הסוללה בחדשה. הסוללה חייבת להיות 

 מקורית של יצרן הכלי. BLI-18מדגם 

 .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  שהוסמכו ותמורש

http://www.hagarin.co.il/
http://www.hagarin.co.il/

