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 סימני בטיחות והוראות שימוש
 לקוח נכבד,

 
 רים לסמלים אלו.בהפעלה בינלאומיים והסמלי בטיחות, ספניך ל

 אנא הקפידו על הוראות הפעלה אלו בקפדנות!
 

 ות הפעלההורא סמל

 

 
  קרא את הוראות השימוש

 םלהיגרכולה אם לא תנהג לפי הוראות השימוש המצורפות, י
 הוראות השימוש לפני הפעלת הכלי.פגיעה חמורה, קרא את 

 

 

 הפעלה ואחסון
אין להשתמש במפוח בלחות גבוה או גשם, יש לאחסן במקום 

 יבש.

 

 
 הגנה על אוזניים ועיניים

ום לפגיעה חמורה אמצעי מגן עלולה לגראזהרה: עבודה ללא 
 בשמיעה.בעיניים ופגיעה 

 תמיד חבוש משקפי מגן ואוזניות בזמן הפעלה.
 

 

 
 הרחק אנשים אחרים ממקום העבודה.

אזהרה: בזמן הפעלת המכשיר, הקפד שלא יהיו אנשים או 
מ' מהכלי( במיוחד ילדים  5  -חיות בקרבתך )מרחק בטיחות 

 וחיות.
 

 

                                                                    !זהירות  סכנת פגיעה     -  ליניקוי הכ
פתוח או הוסר.  אוסגור  כיסויתיגע בכניסה ויציאה כאשר האל 

 ביהלבעת ניקוי  הזהרעל מנת להימנע מפציעות חמורות, 
                          .החיתוך

 

 
י מהקיר לפני ביצוע עבודות אחזקה נתק כבל חשמל ראש

 בכלי.
להחליפו רק באם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש 

 ע"י היבואן.במעבדת שירות המאושרת 

 

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

 

 
כלי לא יושלך לפחי הגזם שנאסף ב -שים לב: הגנת הסביבה 

 יובא לנקודות האיסוף המתאימים בלבד. אשפה ביתיים, אלא 
 

 :הוראות הפעלה
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השואב/מפוח מותאם לשימוש למוצרים קלים ויבשים )עלים, אבק, נייר וכו'( ואינו מותאם 
 לאבנים, אדמה רטובה, ברזל וכו'.

 
 :הוראות התקנה

 מכשיר לפני השימוש במכשירחובה להרכיב את צינור השאיבה/פליטה ל  Aתמונה 
 .Aכמו בציור   

 שמע הקליק של הכניסה ייש ללחוץ את כל החלקים באופן שווה עד לה  
 ונעילה למקום.  

 
 (תלה את המפוח והתאם את רצועת הנשיאה לאחיזה מושלמת  .B1-2)תמונה 

 
 . ON(הרכב את הכבל החשמלי בהתאם לתמונה והעבר את המפסק למצב C1-2)תמונה 
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 הוראות התקנה לפעולת שאיבה
 

  לפני הנעה, יש לוודא ששק האיסוף מותקן כראוי ושהכבל המאריך החשמלי מותקן
 . C1-2כמו בציור 

 

  לחץ על כפתור של צינור המפוח ושלוף את הצינור החוצה כמו בתמונהG1-2-3  . 
 

  חבר את צינורות השאיבה, כמו בתמונהJ . 
 

 בעזרת מברשת, ראה תמונה   נקה את פתח הצינור במקרה הצורךH . 
 

  שחרר את מגן המפוח התחתון, ראה תמונותK1-3 . 
 

 ראה  900    -משולש לפתח המפוח וסובב ב-ישר את צינור השאיבה בהתאם לסימן ה
 טחון סגור היטב.י. וודא שתפס הב L1-2-3תמונות 

  הרכב את שק האיסוף למפוח בהתאם לתמונותM1-2 . 

 פעל אותו במפסק המפוח מוכן לפעולה. הON/OFF . 

 סיבוב הכפתור קדימה על ידית האחיזה קיים כפתור המווסת את עוצמת המפוח,
 מגדיל את עוצמת המפוח ואחורה מקטין את העוצמה.
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 ואזהרות הוראות שימוש

 מטרות בלעדיות: 2-מפוח עלים זה מיועד ל

 עלים יבשים.שואב  .1
 
עלים יבשים ולכלוך או העפתם מאזורים מפוח המשמש לריכוז באזור אחד, כ .2

 מסוימים )כמו מתחת לרכבים(. 
, מה 1:10בעת שאיבת העלים , המפוח מרסק את העלים ומפחית את נפחם ביחס  
 שמאפשר קליטת יותר חומר בשק האיסוף. 
בבים סוחות הייש לשמור על הוראות הבטיחות כפי שמתואר. למען בטיחותך ובט 
 הבטיחות לפני תחילת השימוש במכשיר. אותך, קרא את הוראות 
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א את התקע ממקור החשמל לפני כל פעולת אחזקה במכשיר, וכאשר המכשיר צהו *
 אינו בשימוש. 

 
 אין להרים את המכשיר או לסחוב אותו באמצעות כבל החשמל בלבד. *
 
ומעלה, אל תרשה לילדים להשתמש        16ותר לשימוש לאנשים מגיל המכשיר מ *

 שיר.במכ 
            

 *        אל תרשה לאנשים שאינם מכירים את הוראות השימוש להשתמש במכשיר.
 

 *         אל תפעיל את המכשיר כאשר נמצאים בסביבה הקרובה אנשים,ילדים ובעלי חיים.
 
 המפעיל/משתמש אחראי לתאונות או אסונות הנגרמים לאנשים אחרים ורכושם.         *
 

  מן ההפעלה תמיד נעל נעליים סגורות חזקות/מוצקות ומכנסיים ארוכים.*         בז
 
מידי כדי שלא ישאבו יש ללבוש  בגדי עבודה בטיחותיים )צמודים לגוף( ולא רחבים  *

 לתוך המכשיר בזמן העבודה. 
 
       שמור שיער ארוך הרחק מכניסת האוויר. * 

             
 למניעת גירוי מאבק מומלץ לחבוש מסכת פנים. *

              
 יש להשתמש במשקפי בטיחות ואוזניות בזמן הפעלת המכשיר. *
 
 אל תרוץ !  -על קרקע יציבה בזמן הפעלת המכשיר,במדרון לך !  יש לעבוד  *
 
 יש לוודא שמפסק הכיבוי סגור בזמן הכנסת התקע למקור החשמל. *
 
 לאחוז המכשיר בשתי הידיים. בזמן העבודה יש *
 
 יש לאחסן במקום מוצל ויבש והרחק ממגע ידם של ילדים. *
 
יש להרחיק המכשיר מגשם ולחות. יש לעבוד בראות טובה בלבד, ואין לעבוד ליד  *

 ציוד דליק. 
 

  
 יש לדאוג שהכבל החשמלי ימצא תמיד מאחורי המכשיר, יש להימנע מפגיעה  *

 בכבל. 
 
בזרם שיורי קטן מ:  Reaidual current device( RCDאת המכשיר דרך ) מומלץ להזין *

30Ma              . 

  
 השתמש רק בכבל  ,לעולם השתמש בכבל מאריך המתאים לעבודות חוץ בלבד *

 מתאים למזג האוויר.  IEC 60320-2-3מאריך תקני           

 
כית, פלדה, אבנים או ת, מים, נוזלים, זכוולבמכשיר לשאיבת פס אין להשתמש *

 פחיות. הדבר יכול לפגוע בבטיחותך. 
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 כמובן, אין לשאוב מוצרים דליקים, מעשנים או פציצים. *
 
 במצב שאיבה, יש לוודא שהשק מותקן בקפידה ואינו פתוח. *
 
במידה ופתיל הזינה ניזוק, יש לפנות למעבדת השרות של היבואן בלבד, ואין לתקן  *

 המכשיר בעצמך. 
 

 הפעל את המכשיר רק באור יום/או אור מלאכותי טוב.      *  
 

 *        אל תנשוף עלים / אוויר עם המכשיר לכיוון עומדים מהצד.
 

 אחזקה

גמר העבודה ולפני ביצוע פעולות אחזקה במכשיר בכבה המכשיר במפסק כיבוי  .1
 והוצא התקע מהחשמל. 

 
 ר.שיסטיק במכאין להשתמש בחומרי ניקוי לניקוי חומרי הפל .2
 
יש לשמור את פתח היניקה והיציאה נקיים מלכלוך למניעת התחממות ושריפת  .3

 המנוע. 
 
 .       בדוק את שק איסוף העלים לעיתים קרובות מפני שחיקה.4
 
 .       וודא כי ברגי המכשיר מהודקים היטב להבטחת מצב עבודה בטוח.5
 
 ם מקוריים בלבד)במקרה שחלק ניזוק/נפגם(..       החלף חלקים פגומים, השתמש בחלקי6
 
ם המפוח רועד באופן חריג, יש לכבותו מיידית. יש לקחת המכשיר למעבדות אב .7

 היבואן לבדיקה. 
 
 אין צורך לשמן את המכשיר. .8
 
, לנתק המכשיר מהחשמל 0-הפעלה ל מפסקבמידה והמכשיר אינו עובד, יש לכבות  .9

ת היבואן בלבד, אין לנסות לתקן המכשיר ולקחת המכשיר לבדיקה במעבדו 
 בעצמך. 

 
 

 00LSN18נתונים טכניים למכשיר מפוח/שואב דגם 
 

   וולט 230   מתח 
     הרץ 50   תדר  
  W 1800   עוצמה 

   סל"ד 18000  מהירות סיבוב 
   קמ"ש 270 מהירות אוויר מקס' 
      מק' / דקה 7.5 עוצמת יניקה מקס' 
   ליטר 45  נפח שק איסוף 
 ק"ג  74.   משקל 
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 שירות תיקונים 
 תחנת שירות מורשית בלבד.להתבצע רק על ידי  חייבםחשמלי ה לגוזם חדר חיהתיקונים 

 

 אחריות
 

חודשים. הכלי  12-הינה ל IKRA LSN 1800דגם  יחשמל למפוח/שואבהאחריות 
כרה לא תחול כל מיועד לשימוש פרטי בלבד. במידה והכלי משמש לשימוש מסחרי, הש

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 משתמעת ממנה ואין המפעל ו/או "הגרעין בע"מ" 

לקוח או ע"י הלקוח או באשמתו עקב אי מילוי אחראי באף מקרה על נזקים שנגרמו ל
כל ההוראות במלואן המופיעות במדריך זה וכן פעולות אשר נעשו ע"י הלקוח בין 

וכו'( . כמו כן  , פגיעת להב בגוף קשהלא מתאים קצר חשמלי, מתחבמזיד והן בשוגג)
על  חלקי גומי, להבים וכו', אין אחריות זו חלה על בלאי סביר של מערכות חשמל,

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

השחתת תווית זיהוי הכלי. מימוש  / תוספת שלא מאושרת ע"י יצרן הכלי, או פגיעה
ימים למשרדי החברה. כמו כן  14תעודת האחריות תוך האחריות מותנה במשלוח ספח 

דגם הכלי, מספרו הסידורי  נדרש מילוי מושלם של תעודת האחריות הכוללים את
הקניה.  האחריות ניתנת למימוש במעבדת היבואן בלבד בצירוף ספח תעודת  ותאריך

 האחריות והעתק חשבונית הקניה.
 
 
 
 

 היבואן ומעבדת השירות       
 מחלקת מיכון –רעין בע"מ הג    
 , אזור תעשיה צפוני,2רח' נחל חריף      

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

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


