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 לקוח נכבד,

אשר הינה חלק מקבוצת   GARDENAתודה שבחרת לרכוש אחד ממוצרי חברת
Husqvarna  .ומקווים שתהיה מרוצה מהכלי 
ינון ביתי דשא ומדשאות בג קצוות מיועד לגיזום וחיתוך 9825זה דגם חרמש נטען 

מגרשי ספורט,  ש במתקנים, גנים ציבוריים,שימואסור להחרמש  .בלבד תחביב פרטיבו
 ת.בחקלאו או בסמוך לכבישים
אסור בשימוש למטרת גיזום גדר חיה או לגריסה/ריסוק  חרמש זהמטעמי בטיחות, 

 קומפוסט.
יטחונך וכן על שמירת אנא הקפד על מילוי של הוראות ההפעלה על מנת לשמור על ב

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

 

 סמלים והוראות בטיחות המופיעים ע"ג החרמש .א
 ה בינלאומיים והסברים לסמלים אלו.                                          לפניך סמלי בטיחות, הפעל

 אנא הקפידו על הוראות הפעלה אלו בקפדנות!
 

 הוראות הפעלה סמל

 

 
  קרא את הוראות השימוש בעיון בטרם ההפעלה

פגיעה  םאם לא תנהג לפי הוראות השימוש המצורפות, יכולה להיגר
 קרא את הוראות השימוש לפני הפעלת הכלי. .חמורה

 

 

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

 

הרחק את החרמש ממים וגשם. אין להשתמש בחרמש בלחות גבוה 
 או גשם, יש לאחסן במקום יבש ומוגן.

 

 

 !ת פגיעה כנס
בזמן הפעלת המכשיר, הקפד שלא יהיו אנשים או חיות בקרבתך 

 מ' מהכלי( במיוחד ילדים וחיות. 15  -)מרחק בטיחות 

 ובעלי חיים מאזור העבודה. עוברי אורחהרחק 

 

 הגנה על אוזניים ועיניים
עבודה ללא אמצעי מגן עלולה לגרום לפגיעה חמורה  סכנה !

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

 

 המנע ממגע יד. –זהירות חלקים נעים 
תחזוקה או  לפני כל ביצוע עבודתהמכשיר הפסק את פעולת 

 .עד לעצירה מוחלטת של החרמש במכשיר טיפול
 מידית בזמן הכיבוי. להסתובבמפסיק  אינוהכלי  ! סכנה

הרחק ידיים ורגליים מאזור העבודה עד לעצירה מוחלטת של חוט 
 החרמש.

 

 

 סכנת אש ! קצר חשמלי !
 אין לגשר את מגעי הסוללה עם אבזרים ממתכת.
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 אין להשתמש במטען הסוללה מחוץ לבית.

 

 לב !שים 
 אין להשליך לפח האשפה הביתי !  - הגנת הסביבה 

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

 
 

 הוראות בטיחות כלליות .ב
קראו את כל אזהרות הבטיחות ואת כל ההוראות. אי מילוי האזהרות וההוראות עלול  אזהרה

 להסתיים בהלם חשמלי )התחשמלות(, שריפה ו / או פציעה חמורה. 
 שימרו את כל האזהרות וההוראות להתייחסות עתידית. 

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

 בטיחות אזור העבודה ג.
 אזורים עמוסים או חשוכים מזמינים תאונות. שימרו על אזור העבודה נקי ומואר היטב.. 1
        כלי אל תפעילו כלי עבודה חשמלי בסביבה נפיצה, כגון בנוכחות נוזלים נפיצים, גזים או אבק.. 2

 ניצוצות העלולים להצית אבק או אדים דליקים.עבודה חשמליים יוצרים 
הסחות דעת עלולות לגרום  בזמן הפעלת כלי העבודה החשמלי הרחיקו ילדים וצופים מן הצד.. 3

 לכם לאיבוד שליטה.

 בטיחות חשמלית ד.
תקע כלי העבודה החשמלי חייב להתאים לבית התקע )שקע(. לעולם אל תשנו את התקע בכל . 1

תקעים שלא  משו במתאמים כלשהם עם כלי עבודה חשמלי בעל הארקה.דרך שהיא. אל תשת
 שונו ובתי תקע תואמים מפחיתים את הסיכון להלם חשמלי )התחשמלות(

הסיכון  הימנעו ממגע גוף במשטחים מוארקים כגון צינורות, רדיאטורים, תנורים ומקררים.. 2
 להלם חשמלי )התחשמלות( גבוה יותר אם גופכם מוארק.

מים החודרים לכלי העבודה  תחשפו את כלי העבודה החשמלי לגשם או לתנאי רטיבות.אל . 3
 מגדילים את הסיכון להלם חשמלי )התחשמלות(.

-אל תזיקו לפתיל הזינה. לעולם אל תשתמשו בפתיל הזינה לנשיאה, משיכה או ניתוק. 4
ות חדים או מהחשמל של כלי העבודה החשמלי. הרחיקו את פתיל הזינה מחום, שמנים, קצו

 פתילי זינה פגומים או סבוכים מגדילים את הסיכון להלם חשמלי )התחשמלות(. חלקים נעים.
בעבודה עם כלי עבודה חשמלי מחוץ למבנה השתמשו בכבל מאריך המתאים לעבודה מחוץ . 5

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

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם . 6
 אמפר. יש לבדוק את תקינות מפסק המגן אחת  0.03 -שאינו גדול מ

סק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים לחודש , באמצעות לחצן הביקורת שלו.  מותר שמפ
 במתקן.

 בטיחות אישית . ה
הישארו דרוכים, שימו לב לפעולותיכם והשתמשו בשכל הישר בעת הפעלת כלי עבודה . 1

חשמלי. אל תשתמשו בכלי העבודה כאשר אתם עייפים או תחת השפעת סמים, אלכוהול או 
 שמלי עלול להסתיים בפציעה חמורה.רגע של חוסר תשומת לב בזמן הפעלת כלי עבודה חתרופות. 

ציוד מגן כגון מסכת אבק, נעלי בטיחות השתמשו בציוד מגן אישי. הרכיבו תמיד משקפי מגן. . 2
 מונעות החלקה, קסדה או אוזניות מגן המשמשים בתנאים המתאימים יפחיתו פציעות.

הכלי לזינה ו/ או מנעו הפעלה לא מכוונת. וודאו כי המפסק נמצא במצב כבוי לפני חיבור . 3
נשיאת כלי עבודה חשמלי כשאצבעכם מונחת על מתג ההפעלה לסוללה, הרמת הכלי או נשיאתו. 

 או חיבור לחשמל של כלי עבודה חשמלי כאשר המפסק במצב הפעלה, מזמינים תאונות.
מפתחות כוונון שנשארו מחוברים הסירו מפתחות כוונון לפני הפעלת כלי העבודה החשמלי. . 4

 מסתובב של כלי העבודה עלולים לגרום לפציעה. לחלק
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אל תנסו להגיע מעבר לטווח הפעולה הטבעי שלכם. שימרו על יציבה הולמת ושיווי משקל כל . 5

 כך תתאפשר שליטה טובה יותר בכלי העבודה החשמלי במצבים בלתי צפויים. העת.
התלבשו בהתאם. אל תלבשו בגדים רפויים או תכשיטים. שימרו על שיערכם, בגדיכם . 6

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

אביזרים לחיבור למתקנים להרחקת אבק ואיסופו, וודאו שהם מחוברים ונעשה בהם אם סופקו . 7
 איסוף אבק יכול להפחית סכנות הנובעות מאבק. שימוש כראוי.

 אזהרה : יש להשתמש במשקפי מגן ובמגיני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה.. 8

 שימוש ותחזוקת כלי עבודה חשמלי ו.
אל תאלצו שימוש בכלי שבידכם. השתמשו בכלי העבודה החשמלי המתאים לצרכי העבודה . 1

 כלי העבודה המתאים יעשה את העבודה טוב יותר ובצורה בטוחה יותר בנתונים להם תוכנן.הנתונה. 
כלי עבודה אל תשתמשו בכלי העבודה החשמלי אם המפסק אינו מפעיל או אינו מכבה אותו. . 2

 י המפסק שלו, מסוכן ויש לתקנו.שאינו נשלט ביד
נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את הסוללות מכלי העבודה החשמלי לפני ביצוע כוונון . 3

אמצעי מניעה בטיחותיים כאלה מפחיתים את הסיכון כלשהו, החלפת אביזרים או אחסון הכלי. 
 להפעלת כלי העבודה שלא במכוון.

שימוש מחוץ להישג ידם של ילדים ואל תניחו לאנשים אחסנו כלי עבודה חשמליים שאינם ב. 4
כלי עבודה חשמליים מסוכנים שאינם מכירים את כלי העבודה או הוראות אלו, להפעיל את הכלי.  

 בידיהם של משתמשים לא מיומנים.
תחזקו את כלי העבודה החשמלי. בדקו אי התאמות או היתקעות של חלקים נעים, חלקים . 5

רים שיכולים להשפיע על פעולת כלי העבודה. אם הכלי ניזוק, דאגו לתקנו שבורים ותנאים אח
 תאונות רבות נגרמות עקב כלים שאינם מתוחזקים כראוי.לפני שימוש נוסף. 

הסיכוי של כלי חיתוך חדים המתוחזקים כראוי להיתקע נמוך שמרו על כלי חיתוך חדים ונקיים. . 6
 .יותר וקל יותר לשלוט בהם

כלי העבודה החשמלי, באביזרים, בביטים וכדומה, בהתאם לנאמר בהוראות אלו השתמשו ב. 7
שימוש בכלי העבודה לפעולות  שונות מאלו תוך התחשבות בתנאי העבודה ובעבודה שיש לבצע. 

 שאליהן יועד עלול לגרום למצבים מסוכנים.

 שימוש ותחזוקה בכלי המופעל באמצעות סוללות : ז.
מטען המתאים לסוג אחד של הטעינו את הסוללה אך ורק על ידי המטען המוגדר על ידי היצרן. . 1

 מארז סוללות עלול לגרום לסכנת שריפה בעת שימוש עם מארז סוללות אחר.
שימוש בכל מארז סוללות אחר  השתמשו בכלי עבודה חשמליים רק עם מארז סוללות ייעודי.. 2

 .עלול ליצור סכנת פציעה ושריפה
כאשר מארז הסוללות אינו בשימוש, הרחק אותו מחפצי מתכת אחרים, כגון מהדקים, . 3

מטבעות, מסמרים, ברגים או חפצי מתכת קטנים אחרים, שיכולים ליצור חיבור בין הדק אחד 
 קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום לכוויות או לשריפה.למשנהו. 

נוזל מהסוללה ; יש להימנע ממגע. אם נוצר בתנאים מזיקים ושימוש מוטעה, עלול להיפלט . 4
נוזל הנפלט מגע בטעות, שטוף במים. במקרה של מגע עם העיניים, פנה לקבלת טיפול רפואי. 

 מהסוללה עלול לגרום לגירוי או לכוויות.

 שירות ח.
תקנו את כלי העבודה החשמלי שלכם אצל טכנאי מוסמך המשתמש בחלקי חילוף זהים בלבד. 

 בטיחות כלי העבודה נשמרת.כך יובטח כי 

 נוספות ראותהו ט.

בעת השימוש במכשירים חשמליים, עליך להקפיד על הוראות הבטיחות הבסיסיות  ! שים לב

המפורטות להלן, על מנת להגן על עצמך מפני סכנת פציעה וסכנת שריפה. קרא את כל 

ההוראות להלן לפני שהנך משתמש במכסח שולי הדשא והקפד לשמור עליהן. שמור את הוראות 

 הבטיחות האלה במקום בטוח.

המכשיר נבנה בהתאם לטכנולוגיה החדישה ביותר ובהתאם לתקנות הבטיחות הטכניות 

המוכרות. בכל זאת, השימוש במכשיר עלול לסכן את המשתמש או צד שלישי ועלול לגרום 

 לנזקים למכשיר או לחפצים אחרים.
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השתמש במכשיר בצורה בטוחה ובמודע למטרות שלהן נועדה, בתנאים טכניים מושלמים, אך 

ורק בהתאם להוראות ההפעלה. תקן מיד או ודא ביצוע תיקונים של תקלות ופגמים אשר עלולים 

 להשפיע בצורה שלילית על הבטיחות !

 

 

 

קרא את מדריך ההוראות בהקפדה. חשוב ביותר שתבין ותקפיד על מילוי צעדי הזהירות 

בפעם הראשונה.  וההתראות בגין בטחון, לפני שהנך מפעיל ומשתמש במכסח שולי הדשא שלך

 .תא, עלול לגרום לפציעה חמורה או קטלניולי דששימוש רשלני או בלתי נאות במכסח ש

הקפד על כל תקנות הבטיחות הישימות כאן ועל התקנים והצווים. אנא למד היטב את המכשיר 

 לפני שאתה מפעיל אותו בפעם הראשונה.

נשים שאינם בקיאים ולא קראו את , וא16מטעמי בטיחות, ילדים ואנשים צעירים מתחת לגיל 

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

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

חולה  ילדים כדי לוודא שהם אינם משחקים עם המוצר. אין להפעיל את המוצר כאשר אתה עייף,

 או תחת השפעה של אלכוהול, סמים או תרופות.

 בדוק את החרמש לפני כל שימוש: •
 בדוק תמיד את המכשיר בצורה חזותית לפני כל שימוש. -

 .בדוק וודא כי מעברי/חריצי האוורור של המנוע אינם חסומים בכל דרך שהיא -

הבטיחות )מתג לעולם אין להשתמש במכסח שולי הדשא כאשר הינו פגום, התקני  •
 .ההפעלה, מגן הבטיחות( או קסטת החוט פגומים או שחוקים

 לעולם אין לבצע מעקף או אלתור להתקני הבטיחות. •

בדוק את האזור בו אתה אמור לעבודה לפני תחילת העבודה. הסר והרחק את כל  •
החפצים הזרים כגון: אבנים, חתיכות עץ, חוטים וכל דבר אשר עלול להפריע באזור 

 ה.העבוד

תקלות במכשול בזמן החיתוך, כבה את הכלי מידית ונתק את הסוללה מהכלי. יבעת ה •
הסר את המכשול,  בדוק את הכלי  שלא ניזוק. במידה ונגרם נזק אין לעבוד אתו כלל ויש 

 מורשית בלבד. ןלתקנו בתחנת תיקו

כבה את המכשיר -ורה חריגה, פעל לפי הסעיף הקודם במידה והמכסח מתחיל לרטוט בצ •
מידית ונתק את הסוללה מהכלי. בדוק את הסיבה וודא כי לא נגרם נזק לכלי.  במידה 

 ם מורשית בלבד.ניונגרם נזק אין לעבוד אתו כלל ויש לתקנו בתחנת תיקו
 

 
 
 

 זהירות  הוראות

 המנע ממגע יד. –זהירות חלקים נעים 
 לפני כל ביצוע עבודת תחזוקה או טיפול במכשיר. מהכלי  סוללהנתק ה
 מידית בזמן הכיבוי. להסתובבמפסיק  אינוהכלי  ! סכנה

 .הרחק ידיים ורגליים מאזור העבודה עד לעצירה מוחלטת של חוט החרמש
בהוראות הפעלה  צויןש רק לצורך בכליהשתמש  ול לגרום לפציעות קשות.על החרמש •

 מטר(. 5)רדיוס של  אי לבטיחות באזור העבודהראחהנך אלה. 

לאזור הסכנה  ובעלי החיים נמצאים בסמיכות ילדים( אין אנשים אחרים )במיוחדכי א ווד •
 (.לפחות מטר 15)רדיוס של 

יש לקחת בחשבון כי המפעיל או המשתמש אחראים לתאונות או מצבים מסוכנים  •
 לאנשים אחרים או רכושם.הנגרמים 

 פעלהלחצן השל מקרית של המכשיר כתוצאה  הפעלה מעל מנת למנוע פציעות כתוצאה  •
הסוללה רחוק מטווח הפעלה של המכשיר כל עוד  אהימצלפגום, צד שלישי חייב 

  .לכלי ת מחובר
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את החרמש מפני פגיעה או נזק,  באופן קבועבדוק שימוש והלאחר  הסוללהנתק את  •
במיוחד את קסטת החוט על מנת לוודא תקינות.  באם נגרם נזק חובה לבצע תיקון ע"י 

 אדם מוסך . 

 חבוש תמיד אמצעי הגנה לעיניים או משקפי מגן. •

הגנה על הרגליים. שמור את הרגליים הרחק ומכנסיים ארוכים ל נותל נעליים חסונע •
 מיוחד בזמן הפעלת הכלי.ממקום הגישה לחוט החרמש ב

 יש לוודא לפני הפעלת המכשיר שהידיים והרגליים אינם בקרבת אמצעי החיתוך. •

 כאשר: הסוללה מהמכשיריש לנתק תמיד את  •
 משאירים את המכשיר ללא השגחה. -
 בעת פתיחת סתימה. -
 לפני בדיקה, ניקוי או עבודה עם המכשיר. -

 כשיר.וודא  תמיד עמידה איתנה ויציבה בזמן הפעלת המ •

מהתקלות בעצמים שאינם  עאין לבצע את העבודה בהליכה לאחור על מנת להימנ •
 נראים.

 יש לעבוד אך ורק בתנאי אור יום כאשר רמת הראות טובה. •

 יש להשתמש אך ורק בחלקי חילוף ואביזרים המומלצים ע"י היצרן. •

  צעדי זהירות
 לעולם אין להשאיר את הכלי ללא השגחה בזמן העבודה. •

 ואחסן אותו במקום בטוח. הסוללה מהמכשירלאחר הפסקת העבודה עם הכלי, נתק את  •

במקרה שאתה נדרש לעבור למקום אחר, כבה את הכלי והמתן עד לעצירה מוחלטת של  •
 . אחוז תמיד את הכלי בידית הנשיאה.הסוללה מהמכשירהקסטה ולאחר מכן נתק את 

 בההכרות עם הסבי
 חבויים כגון, גזעי עצים ושורשים על מנת להימנע מלהיתקל בהם.שים לב למכשולים  •

סרוק את הסביבה והכר את האזור בו אתה עובד בכדי להימנע מסכנות ומכשולים  •
 אפשריים, היות ואתה נתון תחת השפעת רעש הכלי בו אתה משתמש. 

, יורד גשםש בזמןסופות רעמים,  כאשר קיים סיכון של חרמששתמש באין להעולם ל •
 בתנאי לחות ובאזורים רטובים.

 נוי.ישירות לצד בריכות שחייה או בריכות  את החרמשפעיל לה יןא •

 סוללהבטיחות 
 סכנת אש ! קצר חשמלי !  

 אין לגשר את מגעי הסוללה עם אבזרים ממתכת.
 

יכול לשמש לטעינת הסוללה. שימוש במטען הסוללות   GARDENAרק מטען סוללות מקורי של 
  לטעינת סוללות אחרות , עלול לגרום להרס מוחלט של הסוללה ואף עלול לגרום לשריפה.

הסוללה יש להציב אותה על משטח עמיד ,אינו מוליך חום ואינו דליק. שמור את  תבזמן טעינ
פיצים. אין  לכסות את מטען סוללה מטען הסוללה והסוללה הרחק מחומרים מאכלים, דליקים ונ

 ואת הסוללה בעת טעינה. נתק את מטען הסוללה באופן מיידי במקרה של היווצרות עשן או אש.
הגן על הסוללה מפני חום ואש. אין להניח את הסוללה והמטען על רדיאטורים או לחשוף לאור 

 שמש אינטנסיבית לתקופות ארוכות.
מעלות צלזיוס.  45-מעלות צלזיוס ל 0מפרטורת סביבה בין טעינת הסוללה תתבצע אך ורק  בט

 אחרי שימוש בתקופה ארוכה או מסיבית , אפשר לסוללה להתקרר.
 אין להפעיל את מטען הסוללה מחוץ לבית.

מעלות צלזיוס או תחת קרינת שמש ישירה.  45אין לאחסן את הסוללה בטמפרטורה העולה על  
מעלות צלזיוס, כך שהפריקה העצמית  25-ללה  מתחת ל באופן אידיאלי, אין לאחסן את הסו

 הינה נמוכה.
לעולם אין  לאחסן אותה כאשר הינה מחוברת  לאחד מהתקני החיבור כדי למנוע נזק או תאונות. 

 אין לאחסן את הסוללה במקומות עם חשמל סטטי.
( ולעולם אין בדוק את כבל החשמל של המטען באופן קבוע מפני סימני נזק או הזדקנות)שבירות

 להשתמש בו אם הוא ניזוק ואינו במצב מושלם.
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 הרכבה
 
 
 
 
 
 

       ( מתוך האריזה. בצורה זו2( יחד עם המוט )1הוצא בזהירות את הידית ) .1

 לחץ על הכבל. רלא ייווצ

 ( במצב פתוח )סמל מנעול פתוח(.15וודא כי אום ההברגה ) .2

      בצורה זו נמנעת( עד לנקישה. 2( על גבי המוט )1את הידית )החלק  .3

 הכבל. תהאפשרות לעיוות או היתקעו

             (1( . המוט )2( ובדוק את קיבוע המוט )1לאחר ההרכבה משוך את הידית ) .4

 ( אינם ניתנים להפרדה.2והמוט)

 ( )סמל מנעול סגור(.15סגור את אום ההברגה ) .5

       ת בהתאם דחף את הידי, (26)בידית ההפעלה הנוספת ( 19את מנעול ) שוךמ .6

     הנעילה מתבצעת באמצעות שיני אחיזה בתנועה הרצויים.( 25)למצבי הנעילה 

   קדימה והכנס אותם  מכוונים® כאשר החריצים  קדימה ואחורה של ציר הנעילה

 .(  26)נעל באמצעות הרפיית המנעול (27למחזיק )
      ( של 29( סביב החריץ התחתון )28) מניעהגלגל ההנח את שני חצאי  .7

 לפי השני עד לשמיעת קליק נעילה.כוסוגרים אותם אחד ( 3ראש הגיזום )

    (.3( של ראש הגוזם)10( לתוך החריץ העליון )30מקדימה ) גזעדחף את מגן ה .8

( יסתובב בחופשיות. )כלומר הכנסת מגן הגזע עם הקשת 28בכך הגלגל המניע )

 המעוקלת כלפי מעלה(.

 (.3) כיסוחראש ה החלק העליון של( על 11) כיסוחהנח את מגן ראש ה .9

              ראש עד אשר ניתן יהיה לדחוף אותו כלפי( 11) מכסה המגןסובב את   .10

 . (( ממוקמים אחד מול השניA2) (A1הכיסוח ) עד אשר שני החיצים )

 נגד כיוון השעון עד לשמיעת קליק נעילה.( 11) סובב את המכסה .11

 (.2( בנקודה הפתוחה והחלק אותה על גבי המוט)12החלק את המחסנית ) .12

    ( עד להידוק הלהבים 12( לתוך המחסנית )13להבי הפלסטיק ) 6הכנס את  .13

 במקומם.

     ללהבי חילוף כלולים במשלוח. ניתן לאחסן  חסניתלהבי פלסטיק ומ 20

 חסנית.להבי חילוף במ 6עד 

 

 

 

 

 

 
 

      םמימותא מוטההכבל בין הידית וכאשר  רקתעשה הידית הרכבת  שים לב ! 
 אין לחבר את הידית במקרה שהכבל ניזוק.מת. מושלבצורה 

 .במקרה של נזק אנא פנה למעבדת שירות מוסמכת

  זהירות !
 .( מורכב11) להפעיל את החרמש אך ורק כאשר מכסה המגןחובה 

למידע בדבר הרכבת הלהבים , אנא עיינו בפרק פתרון 
 בעיות "החלפת להבי הפלסטיק"
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 הפעלה ראשונית

 זהירות !

 מתח גבוה עלול לגרום נזק לסוללה ולמטען.

 ודא מתח הזנה נכון.

    זמן פני השימוש בפעם הראשונה, הסוללה חייבת להיות טעונה במלואה.ל
 .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

          (  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

              בשניה: עם הירוקה במטען תהבהב פ( 9נורת בקרת הטעינה )
 הסוללה מתחילה להיטען.

( הירוקה במטען דולקת קבוע:                                                 9נורת בקרת הטעינה )
 הסוללה טעונה במלואה.

 נתונים טכניים(. –)זמן טעינה ראה סעיף י' 
 מחוון מצב טעינת סוללה בזמן טעינה

 
 
 
 
 

    (8( מהשקע ונתק את מטען הסוללות )7ראשית נתק את כבל הטעינה ) .4
 מרשת החשמל.

         בידית עד  ( הממוקם6הסוללה)( על גבי תפס 5)החלק את הסוללה  .5
 .לשמיעת נקישה

 מניעת פריקה 

מכבה את ו באופן אוטומטיפועלת , הגנת פריקה מלאההסוללה  אשרכ •

 הסוללה. טעינת יתר שלהמכשיר כדי למנוע 

באמצעות  הסוללה הטעונה במלואה מפריקה העצמית פריקתי למנוע בכד •

 , יש לנתק את מחובר לחשמלההמטען 

 שך נת בממטען לאחר הטעינה. אם הסוללה הייתה מאוחסה           

 שנה ויותר, חייבים לטעון מחדש באופן מלא.           

( תהבהב במהירות 9אם הסוללה ריקה לחלוטין, נורית חיווי הטעינה) •

( עדיין 9בתחילת הטעינה )פעמיים בשניה( אם נורית חיווי הטעינה)

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

 -( בסוללה מהבהבת, אירעה תקלה )ראה סעיף ח'wכאשר נורית התקלה ) •
דקות עד  20-ייקח כ, סוללה ריקה לחלוטיןוה מקרהפתרון תקלות(. ב

. אך בתהליך הטעינה נורית החיווי על צביע על טעינהתשהנורית בסוללה 

 .( תהבהב 9גבי המטען)
 מחוון מצב טעינת סוללה בזמן טעינה:

 .( על גבי הסוללהBלחץ על כפתור ) •

 
 
 
 
 

 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   

%0  אין חיווי 



 9 

 הפעלה

 
 התאמת מצב העבודה

 

 

 

 

 1מצב                                           2מצב                                             3מצב              

 רגיל כיסוח            כיסוח מתחת למכשולים         חיתוך אנכי של קצוות דשא             

 1במצב עבודה 
  לכיסוח בצורה רגילה.

 2עבודה במצב 
 את המוט כלפי מטה למצב העבודה הרצוי. הורדו (17לחץ על דוושת הרגל) .1
 ( ואפשר נעילת המצב.17שחרר את דוושת הרגל) .2

 
 

 3עבודה במצב 

 .3בעמדת עבודה עליונה במצב  אהמוט חייב להימצ

 עד לעצירה. °90( למצב 30הגזע/קיר )מגן סובב את  .1

  והבא את המוט למצב עמידה זקוף.( 17לחץ על דוושת הרגל ) .2

 עד למצב עצירה. °90( וסובב את ראש הכיסוח 16לחץ על הלחצן ) .3

 עבוד לאורך קצוות הדשא בקלות באמצעות הגלגל המניע. .4

 

 

 
  האחיזהקביעת גובה החרמש וידית 

 גובההתאמת ה
             (1מוט החרמש) לשגובה הרצוי ה( התאם את 15שחרר את אום ההידוק ) •

 (.15את אום ההידוק ) והדק

             ( חייב להיות מהודק היטב על מנת למנוע 15אום ההידוק ) •
 תנועה/שינוי גובה בצורה לא רצונית.

 זהירות !
  קיימת סכנת פציעה כאשר החרמש אינו כבה בעת שחרור כפתור ההפעלה.

 תמתגים )למשל על ידי קשירהלעקוף את התקני בטיחות או לעולם אין 
 (.לידית הפעלה כפתור ה

 סכנת פציעה !
בכל חלק של טיפול או התאמה בכלי, בקסטה, או  ביצועלפני  מהמכשיר הסוללהנתק את 

 אחר.

 .1+2המנע ממגע בין ראש הכיסוח לקרקע בעבודה במצבים  זהירות !

  זהירות !
נועד לשימוש אך ורק לגיזום קצוות ומותאם לעבודה בזוויות  3החרמש במצב 

 בלבד. 90° או 0°
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 הידית האחיזהתאמת 

         תזווי( וקבע את 26( השייך לידית האחיזה )19מנעול )משוך את ה •
 ( .19האחיזה הנוחה לעבודה ושחרר את המנעול )

 פהזקוצריכה להיות  היציבה אזי כראוי לגובה הגוף, תאםמוכאשר החרמש 
 .מעט קדימה מוטה להיות ךצרי 1מצב עת העבודה בב הכיסוחוראש 

           ( 26( וידית האחיזה הנוספת )1אחוז את החרמש באמצעות הידית ) •
      שראש הכיסוח מוטה מעט קדימה.באופן כזה 

 התאמת מגן הגזע

 

 

 

 

 מצב עבודה    מנוחהמצב          

 והבא אותו למצב נעילה. 90°( 30סובב את מגן הגזע ) •

 הפעלת החרמש
  הפעלה

     םמיהממוק( 21ולחץ על מתג ההפעלה )( 20) בטיחותלחץ על מתג ה .1
 .על הידית

         (.20שחרר את מתג הבטיחות ) .2
 כיבוי

 ( הממוקם על הידית.21שחרר את מתג ההפעלה )

 סוןאח .ג
 מחוץ להישג ידם של ילדים.אחסן 

 טען את הסוללה. .1
 אחסן את החרמש במקום יבש, כשהוא מוגן מגשם, לחות ותנאי כפור. .2

 המלצה:
 ניתן לאחסן את החרמש כשהוא תלוי על ידית האחיזה.

 ראש החיתוך לא נמצא במתח מיותר כלשהוא בזמן אחסון בתליה.

 אשפה

 סילוק החרמש
 האשפה הביתי !לפח את החרמש אין להשליך 

 .מוצר זה חייב להיות מסולק עפ"י הוראות ותקנות רשות הגנת הסביבהה

 באמצעות מרכז איסוף למיחזור.וודא שהסילוק מתבצע  חשוב מאוד !
 סוללהסילוק ה

  הסוללה מכילה תאי ליתיום אשר אסור להשליכה לאשפה הביתית בסיומה !
 פרוק את הסוללה עד תום. .1
 הסוללה עפ"י הוראות ותקנות רשות הגנת הסביבה.יש לסלק את  .2

 .חשוב מאוד ! וודא שהסילוק מתבצע באמצעות מרכז איסוף למיחזור

 תחזוקה .ד

 ! החיתוך סכיןפציעה מ סכנת

  .ביצוע עבודות תחזוקה לפניהחרמש של  הסוללהתק תמיד את נ •
 סכנת פציעה ונזק לרכוש !

 (עם מים או עם סילון מים)בפרט סילון מים בלחץ גבוה החרמשלעולם אין לנקות את  •

 



 11 

 ניקוי החרמש

 האוורור תמיד חייבים להיות נקיים מלכלוך. פתחי

  הסרקה את כל החלקים הנעים לאחר כל שימוש, ובעיקר נ •

 .(42)אוורור פתחי הו (11) מגןהכל עשב ולכלוך מ            

 

 

 פתרון תקלות .ה
 

 

 

 

 

 

 החיתוך החלפת להב 

 ניתן לעבוד עם להבים שנשחקו רק עד כדי ממחצית מאורכם המקורי.

 מקוריים בלבד. פייםחילו םלהביבלהשתמש  חובה 

 בלבד.  5368ים מק"ט גרדנה יהשימוש רק בלהבים חילופים מקור

 הפלסטי: להבפירוק 

 סובב את ראש החיתוך כפי מעלה. .1

      (13החלק את להב החיתוך) (Aלחץ על קצה הלהב מעט כפי מטה ) .2

 ( והוצא אותו החוצה.B( )22מתוך אוחז הלהב )

 להב הפלסטי: הרכבת

              מוביל דרך חריץ במתכת של  הצד הפנימי מ( 13החלק להב חדשה )

 ( עד שיכנס למקומו.22) להבה

 .בקלות רבה יותר הבצורה נכונה, ניתן להעביר תמוכנס הכשהלהב החדש 

 סכנת פציעה מראש החיתוך !
לטפל בראש החיתוך או בקסטה כאשר הסוללה מחוברת למכשיר !                         ין לעולם א

 !לפני כל טיפול או תחזוקה נתק תמיד את הסוללה מהמכשיר

 סכנת פציעה !
 מתכת או חלקי חילוףמחיתוך  ים שלבאלמנט שתמשלה יןעולם אל

 היצרן. לשימוש על ידיושלא אושרו  ואבזרים שאינם מיועדים 

 פתרון סיבה אפשרית מהות התקלה

החרמש אינו חותך חלק/אינו 
 חותך כלל

 החלף להב להב שחוק או קצר מדי

 החלף להב להב שבור

 הכלי רועד חזק
הלהב שחוק יתר על המידה יוצר חוסר 

 איזון 
 החלף להב

 הכלי אינו פועל

 ראה פרק ד'-הטען את הסוללה התרוקנההסוללה 

 הסוללה אינה ממוקמת כראוי
דחף את הסוללה וודא כי כפתורי הנעילה נצמדו 

 כראוי

 הסר את החסימה והפעל מחדש מנוע חסום

 החרמש הפסיק לפעול
 דולקת (W)נורית אזהרה

 עומס על הסוללה
על גבי  (B)דקות , לחץ על כפתור  10-המתן כ

 הסוללה והפעל מחדש

 חום גבוה. חום הפעלה גבוה מדי
לחץ על דקות,  15-הנח לסוללה להתקרר כ

 ( על גבי הסוללה והפעל מחדשBכפתור )

( על המטען 9מנורת חיווי טעינה)
 אינה פועלת

המטען או כבל המטען אינם מחוברים 
 כראוי

 המטען וכבל המטען כראויחבר את 

(מהבהבת 9מנורת חיווי טעינה)
 במהירות)יותר מפעמיים בשניה(

 שגיאת טעינה
 נתק את המטען וחבר אותו מחדש

 נורית לפעול החרמש הפסיק
 מהבהבת(Wאזהרה)

 שגיאת סוללה/ סוללה פגומה
על גבי הסוללה והפעל  (B)ץ על כפתור חל

 מחדש

הסוללה אין אפשרות לטעון את 
 יותר

 סוללה פגומה
 החלף את הסוללה

 .9840של חברת גרדנה מק"ט  BLI 18 2.6Ahחובה להשתמש / להחליף אך ורק בסוללה מקורית מסוג 

 .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
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  9825GARDENAנתונים טכניים למכסח שולי דשא     

 

 שירות תיקונים 
תחנת שירות מורשית להתבצע רק על ידי  םיחייב נטעןה למכסח שולי הדשאתיקונים 

 בלבד.

 אחריות
חודשים. הכלי מיועד  12-הינה ל  GARDENA 9825דגם  נטען למכסח שולי דשאהאחריות 

השכרה לא תחול כל אחריות על  או לשימוש פרטי בלבד. במידה והכלי משמש לשימוש מסחרי
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 משתמעת 
ו ללקוח או ע"י ממנה ואין המפעל ו/או "הגרעין בע"מ" אחראי באף מקרה על נזקים שנגרמ

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

כו', על חלקי גומי, להבים ו וכו'( . כמו כן אין אחריות זו חלה על בלאי סביר של מערכות חשמל,
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  / מאושרת ע"י יצרן הכלי, או פגיעה

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

 היבואן ומעבדת השירות
 

 

 מחלקת מיכון – הגרעין בע"מ
 , אזור תעשיה צפוני,2רח' נחל חריף 

 .81106, יבנה 638ת.ד. 
 08-9320444פקס:   08-9320437טל': 

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

 הסוללה

 וולט 18ליתיום  סוג

 Ah 2.6 הספק

 דקות )עם סוללה טעונה במלואה( 50-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

 החרמש

 סל"ד 9,300 מהירות סיבוב

 "ממ 025 חיתוך קוטר

 סכין פלסטית אלמנט החיתוך

 86dB(A) עוצמת רעש

 ק"ג2.8 משקל

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

