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 לקוח נכבד, 

 מקווים שתהיה מרוצה מהכלי.  ו   YONGJIAחברת  תודה שבחרת לרכוש אחד ממוצרי
אנא הקפד על מילוי של הוראות ההפעלה על מנת לשמור על ביטחונך וכן על שמירת אורך חיי  

   המוצר.
 ה. וי מוחלט של כל ההוראות במדריך ז אחריות למוצר מותנית במיל 

 

 חרמש סמלים והוראות בטיחות המופיעים ע"ג ה

  ה בינלאומיים והסברים לסמלים אלו.                                          לפניך סמלי בטיחות, הפעל

 אנא הקפידו על הוראות הפעלה אלו בקפדנות!

 הוראות סמל

ל זה יכול חות ומכוונים לבטיחות מיוחדת. סממסמלים סכנה, בטי – סמלי אזהרה 
בחרמש כולל שימוש לא זהיר או לא נכון  זהירות !לבוא עם סמלים אחרים. 

 עלול לגרום לפציעה חמורה או קטלנית.הקסטה והלהבים 

 השימוש  את הוראותוהבן קרא  
אם לא תנהג לפי הוראות השימוש המצורפות, יכולה להיגרם פגיעה חמורה, קרא 

 .ת הוראות השימוש לפני הפעלת הכליא

 הגנה על הראש ,אוזניים ועיניים 
אזהרה: עבודה ללא אמצעי מגן עלולה לגרום לפגיעה חמורה בעיניים, בראש 

 ופגיעה בשמיעה.
 תמיד חבוש קסדה, משקפי מגן ואוזניות בזמן הפעלה.

 

 הינע , בסל"ד.מהירות מירבית של ציר ה

 

 שנזרקים.היזהר מחפצים ונתזים 

 

-אינו נמצא בטווח של פחות מ, ששום אדם או בעלי חיים אלווד חרמשהעל מפעיל 
 מטרים בעת השימוש בחרמש. 15

 

החרמש מצויד בלהב קשיח לכיסוח דשא, הלהב עלולה להיזרק  –להב קשיח 
באלימות לצדדים או לאחור עקב מגע אם חפץ קשוח. הלהב עלול לגרום לקטיעת 

מטר מהכלי בזמן  15ל לפחות ור תמיד אנשים ובעלי חיים מרחק שיד או רגל. שמ
 ה.העבוד

 

 החרמש.לעולם אין להשתמש בלהבים בעלי שיני משור עם 

 
 .הגבולות להרכבת הידיתאת החצים המראים 

 

 בש תמיד כפפות מגן מאושרות. ל

 נעל נעליים בטוחות ומונעי החלקה.  

 
 .CEמוצר זה עומד מיוצר בתקני 

 

 ראות הקהילה האירופית.מציין את רמת הרעש על פי הו

 

 מטר. 7.5-רמת עוצמת הרעש ב

 

 פעימות. 2אוקטן + שמן  95השתמש בתערובת דלק 



 
 
 

4 

 סמלים נוספים 

 כיבוי המנוע מתבצע ע"י העברת המתג למצב כיבוי. 
עה זהירות ! מתג הכיבוי חוזר בצורה אוטומטית למצב הנעה. על מנת למנוע הנ

, בדיקה את כובע המצת מן המצת בעת הרכבה לא מכוונת/לא רצונית יש להסיר
 ו/או ביצוע תחזוקה.

 
 .ניקוי קבוע נדרש

 
 בדיקה חזותית.

 
 חובת חבישת משקפיים או מגן פנים.

 
 הנעה ,משנק )צ'וק(: הגדר את מצב המשנק לעמדת השנקה. 

 
 משאבה ידנית.

 ליותבטיחות ואזהרות כל הוראות

  !הוראות כל ואת בטיחות אזהרות  לכ אתלפני השימוש  קרא אזהרה •

 .שולי דשא ועשביםחשוב ! החרמש מיועד אך ורק לכיסוח דשא,  •

אשר נוטל תרופות  הינך, או אם או במצב שיכרותאלכוהול   שתיתלעולם אל תשתמש במכונה אם אתה עייף, אם   •
 .שלך קורדינציהלך או הכושר השיפוט שעל , הראיה שלךיכולים להשפיע על 

 או/ לחות גבוהה מאוד.-כלי בתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון אקלים קר, חם מאוד ו להשתמש ב לעולם אין  •

לעולם אין להשתמש בכלי שהוא פגום. יש לבצע את הבדיקות, תחזוקה והוראות השירות המופיעות במדריך זה.  •
 ידי מומחים מיומנים ומוסמכים.פעולות תחזוקה ושירות מסוימים חייבים להתבצע על 

מכסים והמגנים של הכלי חייבים להיות תקינים ושלמים לפני הפעלת הכלי. ודא כי מכסה המצת אינו ניזוק, ה כל •
 בכדי למנוע סכנת התחשמלות.

 בכל דרך שהיא. ו שינויים מהמפרט המקורי של ו בוצעו באשר   חרמשלעולם אל תשתמש ב •

ריים. שינויים ו / שתמשו תמיד באבזרים מקו ללא רשותו של היצרן. ה כלי הת את אין לשנו  אזהרה! בשום נסיבות  •
 או אביזרים שאינם מורשים עלולים לגרום לפציעה חמורה או מותו של המפעיל או לאחרים.

מטר מהכלי. במידה  15על המפעיל לוודא אי המצאות בשעת העבודה של אנשים או בעלי חיים בטווח של לפחות  •
 למשנהו.מטר ממפעיל אחד   15וח בטיחות של ים עובדים במקביל יש לשמור על טו ומספר מפעיל

שאינם   יכולה לכסות את הנזק או חבות שנגרם על ידי השימוש באביזרים או חלקי חילוףאין האחריות חלה ואינה  •
 . מורשים

כול להפוך אותו לכלי חיה י הגדר הגוזם בשימוש לא נכון או רשלן אי הקפדה על מילוי כל ההוראות או אזהרה!  •
  ת.ים לגרום לפציעה חמורה ואף קטלני מסוכן שעלול

 . על מנת להקטין את הסיכון לפציעה ולהפחתת נזק במקרה של תאונה לבש תמיד ציוד מגן אישי  •

 .אושרמהגנת שמיעה תמיד בציוד שתמש  הטווח לרעש יכולה לגרום לליקוי שמיעה קבוע.  כתזהרה! חשיפה ארו א •

והבן בצורה מוחלטת רא קתך ובטיחות הסובבים אותך,טיחו ען בוראות הבטיחות כפי שמתואר.למיש לשמור על ה •
פעיל את הכלי במידה של ספק ת ,אלאת הוראות ההפעלה והבטיחות לפני תחילת השימוש במכשירושלמה 

 .בהבנת ההוראות ופנה ליבואן לקבלת הסבר/הנחיות

 קפד על ביצוע הוראות השימוש כנדרש !אנא ה •

 

ום זה עשוי                               ו מגנטי במהלך פעולתו. תחמכשיר זה מייצר שדה אלקטרזהרה ! א
בנסיבות מסוימות לפגוע בשתלים רפואיים פעילים או סבילים. כדי להקטין את                                   

              איים להתייעץ                   הסיכון לפציעה חמורה או קטלנית , מומלץ לאנשים עם שתלים רפו
 רן השתל הרפואי לפני הפעלת כלי זה.עם הרופא שלהם ויצ 

 

 הסיכוןלהגדיל את  או בלהב פגום עלולחיתוך בצורה לא נכונה ה בציודשימוש  : זהרה א

 .לפציעה חמורה או קטלנית
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 ציוד מגן אישי 

 

 ות, עלול לגרום בצורה לא נכונה או ברשלנשימוש בחרמש ובציוד הנלווה לו אזהרה: 
 קריאת מדריך זה והבנת תוכנו חשובה   ל או לאחרים.ו קטלנית למפעילפציעה חמורה א

 במכונה. ציוד מגן אישי לא  שימושלהשתמש בציוד מגן אישי מאושר בכל ביותר. חובה 
  אנא פנהתאונה.  במקרה שלאת מידת פגיעה,  אך מפחיתאת הסיכון לפציעה,  מבטל

 עזרה בבחירת הציוד המתאים. למפיץ כדי לקבל

 

הקשב לאותות אזהרה או צעקות בזמן חבישת ציוד הגנת השמיעה.                                        ה ! הראז

 תמיד חובה להסיר את האוזניות ברגע הפסקת פעולת מנוע הכלי.

 קסדה

 מטר. 2-תמיד חבוש קסדה אם גובהה השיחים המטופלים גבוהים יותר מ

 

 הגנת שמיעה

 חתת רעש הולמת.נת שמיעה המספק הפחבוש תמיד ציוד הג

 הגנת עיניים

 חבוש תמיד ציוד מגן לעיניים שאושר. באם אתה חובש משקפי ראיה אזי חובה עליך להשתמש במגן פנים
  .ציוד מגן מאושריםו

 הגנת ידיים

 של הכלי. קהותחזבעת או  משהבי החריש ללבוש כפפות בעת עבודה עם הכלי וכן בעת טיפול בל

 נעלים

 נעל תמיד נעלי עבודה או מגפי עבודה יציבים ובעלות סוליות מונעי החלקה.

 לבוש

בזרדים בחלקים נעים, יש ללבוש בגדים העשויים מבד חזק ולהימנע מבגדים רפויים אשר עלולים להיתפס 
חף. ם קצרים , לנעול סנדלים או ללכת יכבדים וארוכים. אין לעבוד עם מכנסייוענפים. לבש תמיד מכנסים 

 ים. אין לענוד תכשיטים שאינם צמודים לגוף.יש לאבטח שיער מעל גובה הכתפי

 ראשונה עזרה

 החזק תמיד ערכת עזרה ראשונה בצורה זמינה בקרבת מקום !

 בטיחות המכשיר

שהמכשיר יפעל הנחיות ביצוע בדיקות ותחזוקה כדי , ו, שמטרתהמכשיר בטיחות אתעיף זה מתאר ס
החיים של המכונה  אורך .החרמש כדי להתמצא בחלקי  (2מפרט החרמש )עמוד ראה  בצורה המיטבית.

וכי גדול במידה ותחזוקת המכונה לא מתבצע בצורה נכונה ל עלוללהיות מופחת והסיכון לתאונות  עלול
מורשית כדי לקבל מידע  השירות או התיקונים לא מבוצעים באפן מקצועי. פנה ליבואן או לתחנת שירות

 וץ במקרה הצורך. נוסף או יע

 

         לשהות בקרבת                    להשתמש או 16לעולם אין לאפשר לילדים מתחת לגיל אזהרה ! 
ככלל הכלי מצויד במתג כיבוי קפיצי ויכולה להיגרם הנעה של הכלי ע"י מהירות             הכלי. 

וכוח נמוכים על ידית המתנע, בנסיבות מסוימות ישנה יכולת לייצר את הכוח הדרוש                            
                  הוות סיכון ולגרום              ע"י ילדים קטנים דבר אשר יכול ל כדי להפעיל את המכשיר אפילו

 לפציעה חמורה, לכן יש להסיר את מכסה כובע המצת כאשר אינו תחת פיקוח צמוד.                             
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ציוד הבטיחות בנושא כל עבודת התחזוקה ותיקון של המכונה דורשת הכשרה מיוחדת. במיוחד !  חשוב 
 לפנות לתחנת שירות מורשית.שלך נכשל בכל הבדיקות המתוארות להלן עליך  מכשירשל המכונה. אם ה

 

 הוראות ! בצע את  ציוד בטיחות פגוםיר עם כששתמש במין להלעולם א:  אזהרה 
 נכשל בכל במידה שהמכשיר  מתוארת בסעיף זהה, תחזוקה ושירות הבטיחות

 עם ציוד כשירשימוש במ ו, פנה לתחנת שירות מורשית לבצע תיקון.אלהבדיקות ה
 .של המפעיל או לאחרים ותואו מ לפציעה חמורהבטיחות לקוי מגדילה את הסיכון 

 תעילת מצערנ

( )כלומר, Aלחיצה על המנעול )ת בשוגג של בקרת המצערת. בעת עילת המצערת נועדה למנוע הפעלנ
(. כאשר תשחרר את ידית שליטת Bכאשר אתה תופס את הידית( הוא משחרר שליטת המצערת )

לחיצים החוזרים י נהמקורי שלהם. תנועה זו נשלטת על ידי ש מצבל חוזרות המצערת ונעילת המצערת הן 

 .הסרק מצבבאופן אוטומטי ב תשליטת המצערת ננעל . משמעות הדבר היא כיבצורה עצמאית

 

 

 .תשוחררמהסרק כאשר נעילת המצערת  מצבודא בקרת מצערת נעולה ב
 
 

 .ווודא שהוא חוזר למקומו המקורי בעת שחרורעל מנת ללחץ על נעילת המצערת 

 

 

 

 
  יך.לעבוד כמו שצר תזרוחכי הינה יות ובחופש נעיםשהדק המצערת ונעילת מצערת  בדוק

 
 
 
 

 הוראות בטיחות כלליות 
הוא ו נעצרהחיתוך וודא כי הקסטה או להב מצערת מלאה. שחרר את המצערת במצב הפעל את המכשיר 

את הגדרת  יש לתאםכאשר הדק המצערת נמצא במצב סרק  נעיםהחיתוך  אביזרי. אם במצב נייחנשאר 
שים הכלי מיידית ולבצע בו תיקון ע"י אנאין לעבוד במצב זה ! יש לכבות את  ,סרק  למצב קרבוראטור

  שהוסמכו לכך.
 
 
 
 
 
 

 מתג כיבוי
 

 דוחפים ומחזיקים את מתג הכיבוי.ודא שהמנוע מפסיק כאשר 
 

 

 

 

 מגן להבי החיתוך

 

של להבי החיתוך מונע מגע מקרי מגן הזה נועד למנוע מאובייקטים רופפים מלהיזרק לכיוון המפעיל.  מגן
  עם המפעיל.
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המומלץ  מגןק. השתמש תמיד בנסדאו  נישחקאם  מגןלא ניזוק ולא נסדק. החלף את ה מגןוק שהדב
 .עיין בסעיף "נתונים טכניים"  .יםמשתמשבו החיתוך  לאביזר

 

 אושר. ראה בפרק ש מגןחיתוך ללא ה באביזרישתמש לה יןלעולם א : זהרה א
 ל לגרום לפציעה חמורה.ימוש במגן שחוק , פגום או סדוק עלוש"נתונים טכניים". 

 
 שגוי או אביזר חיתוך לא מתאים מעלה את רמת רטט הכלי.חוט חרמש אורך שימוש ב

 

 חשיפת יתר לרעידות יכולה לגרום לנזק במחזור הדם או נזק עצבי באנשים ! זהרה א
 סמינים של חשיפהים תואם חו המטפלצור קשר עם הרופא יש ל. בעלי מחזור דם לקוי 
 ללים חוסר תחושה, אובדן התחושה, עקצוץ, דקירות, כאב, מינים אלו כולרעידות. תס 

 מופיעים בדרך כלל באצבעות, ידיים  ושינויים בצבע עור. תסמינים אל או אובדן הכוח,
 ל בטמפרטורות נמוכות.גדהסיכון  או פרקי ידיים.

 

 אגזוז)מפלט(

 
 

מצויד האגזוז . את אדי הפליטה שתמשמההסיט מעל רמות רעש מינימאליות ול נועד לשמור האגזוז
 מזיקים.הפליטה הנועד להפחית את גזי  אשרבממיר קטליטי 

 
 ברשת למניעת  האגזוז מצוידלפיכך,  אש.במדינות בעלי אקלים חם ויבש קיים סיכון משמעותי של 

 מכשיר שלך.מה אין להסיר רשת זו מהאגזוז. ניצוצות
 ברגי האגזוז          

 
 למניעת ניצוץ רשת         

 

 
 

 כליבין להשתמש לעולם א שלך. כלי, תחזוקה ושירות למאוד לבצע באגזוז את כל הוראות הבדיקה חשוב
 פגום. בעל אגזוז

 
 
 
 
 בדוק באופן קבוע ותדיר כי האגזוז שלך מחובר היטב לכלי. 

 

 

 שימוש ויישאר המאוד במהלך  ומתחמם מצויד בממיר קטליטי האגזוז ! אזהרה 
 זה חל גם במהירות סרק. מגע יכול לגרום  חימום .כיבוימה לאחר הך זמן כך במש

 אש!הלכוויות על העור. זכור את הסיכון של 

 

  .יםמכיל חומרים כימיים אשר עלול להיות מסרטנ אגזוזה פנים! אזהרה 
 ם.פגו אגזוזיש להימנע ממגע עם גורמים אלה במקרה של 

 

 ל לגרום להרעלתם פחמן חד חמצני, אשר עלואדי פליטה של מנוע המכיליאזהרה !

 פחמן חד חמצני. אין להניע את המכונה במקום סגור או בכל מקום ללא אוורור. אדי
 הפליטה מהמנוע חמים ועלולים להכיל ניצוצות אשר עלולים להדליק אש. לעולם אין

 חומר דליק ! להפעיל את המכונה במקום סגור או בקרבת

 
 בהלהסגר אום 

 הינו בעל הברגה שמאלית ומועד לאבטח את להבי החיתוך. הלהבאום 
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נגד כיוון   -)הברגה שמאלית החיתוךלהב וך לכיוון סיבוב של הדק את האום בכיוון ההפ, רכבהבתהליך הה
 אום. זהירות! ן השעון()עם כיווהחיתוך מסתובבבכיוון שלהב  שחרר את האום . כדי להסיר אותה, השעון(

 מסופק(. הדק את האום באמצעות מפתח  ) - יתאלמשבעל הברגה 
 
 
 

 יזרי חיתוךאב

 כיצד לבחור ולשמור על ציוד החיתוך שלך על מנת: נחהעיף זה מס

 להב.הת הסיכון של כוח דחף תהפח •

 ביצועי חיתוך מרביים. תהשג •

 .חיתוךאביזרי הלהאריך את חיי  •
 

 מלצים! ראה פרק "נתונים טכניים" .רק באביזרי החיתוך כולל המגנים המוהשתמש אך ו חשוב !
 חוט הנכון .הכדי לבצע בדרך הנכונה והבטוחה את טעינת הקסטה והתאמת קוטר  עיין בהוראות

    הלהב  בצור נכונה! עקוב אחרי ההוראות וההמלצות. תחזק את

 

 ממשיך הואהחיתוך.  ביזראכל עבודה על  ביצועאת המנוע לפני  כבהתמיד  אזהרה:
 החיתוך הפסיק לחלוטין ונתקאביזר המצערת. ודא ששחרור ידית אחרי  ובב גםתסהל
  התחלת העבודה.לפני  מהפלג כבל ההצתהאת  

   

 .להבהאת הסיכון של כוח דחף  גדילעלול להחיתוך ה לא נכון באביזרשימוש  זהרה:א

 
 להב קשיח

  להב קשיח מיועד לכיסוח דשא גס.
 
 
 
 

 סוח דשא.ת לכימיועדניילון קסטה בעלת חוטי 
 
 
 

 כללי
 

  
 

 השתמש אך ורק באביזרי החיתוך כולל המגנים המומלצים! ראה פרק "נתונים טכניים".
 
 
 
 ף.חיתוך פגום תמיד צריך להיות מוחל אביזר .נסדקואו  אם ניזוקוחיתוך ה אביזרידוק את ב
 
 
 
 

 זרוקות. תמיד גום עלול לגרום לפציעה חמורה או מואו פ חוקשימוש בלהב ש : אזהרה 
 ליישר להב  לנסות ין. לעולם אשהיא להב כפוף, מעוות, סדוק, שבור או פגום בכל דרך

 או מאושרות ע"י היצרן.שימוש חוזר. השתמש רק בלהבים מקוריים  שייעשה בומעוות כך 

 קסטה
 

שווה באופן את הוראות ההפעלה ומוטענים  הבטח תמיד כי אורך וקוטר חוטי החרמש תואמים!  שוב ח

 פיק רטט מזיק.י חרמש, אחרת ה)הקסטה(ביב התוףס
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 השתמש תמיד אך ורק בחוטי החרמש המאושרים על ידי היצרן. •
 

 

חוט עת שחרור כי א יסיבה לכך ההולהיפך.  ותקטנ קסטות נדרשיםיותר בדרך כלל  לחרמשים קטנים  •
ת של על ההתנגדום ולהתגבר הגיזורדיאלית מראש  החרמשחוט את  שחררהמנוע חייב ל החרמש

 האובייקט המכוסח.

 חוט ארוך דורש יותר כוח מהמנוע מאשר חוט קצר יותר באותו קוטר.אורך חוט החרמש הינו חשוב.  •

חוט  תוךיזה משמש לחסכין ללא פגע. הינה  שסכין החיתוך הממוקמת על גבי מגן הקסטהודא ו •
 באורך הנכון. החרמש

 ההרכב

 כפי שמוצג במדריך זה.נכונה בצורה וודא כי הכלי הורכב  הערה:

 הרכבת ידית הלולאה

 המוט.חיצים על השני  מקם את הידית על המוט. שים לב שהידית חייבת להיות מותקנת בין •
 
 
 
 
 

 הרכב את הברגים, הטבעות הקפיציות והאומים כפי שמוצג באיור.  •
 
 
 
 
 
 

 האומים. ים ו הברגנוח לעבודה. הדק את  במיקום  J-ה ידית בצע התאמה סופית של  •

 כדי למנוע פגיעה חמורה, השתמש רק בלהבי דשא / חותכי דשא או ראשי גוזם  : אזהרה 
 בלהבי מסור! שתמשלה ין. לעולם אורכבתהידית מ-Jעם להבי פלסטיק כאשר 

 
 הרכבת רצועת הנשיאה

 

 

ין , אמחובר באופן מאובטח לרתמה. אחרתיות להחייב החרמש תמיד , בחרמשבעת שימוש  : זהרה א
 מסוגלות לשלוט בחרמש בבטחה. מצב זה עלול לגרום לפציעה חמורה למפעיל

 או לאחרים.

  

  . ידית הנשיאההתאמות הרתמה ותמיד חובה  לכבות את מנוע החרמש לחלוטין לפני כל ביצוע 
 הרכבת תפס רצועת הנשיאה

 חיבור הרצועה

בצד ימין של  וםתרהודא וו ואלית. על הכתף השמ ברצועה ומקם אותהאש הכנס את יד ימין ואת הר •
 המותניים.

 צועה בצורה שטוחה על הכתף.הרמיקום מנח פיתול כדי לאפשר מהרצועה בנוי במחצית  :  ערהה

 סנטימטר מתחת למותניים.  15כך שמיקום שקרס חיבור הרצועה יהיה ה, צועתאם את הרה •

 לה.למצב ההפע כליוהרם את ה מוטעל ה הרצועה למהדק הצועהדק את הר •

הכלי נמצא בעמדה נוחה לעבודה כאשר הוא מחובר התאמה סופית, כך ש בצע. חבר את הרצועה •
  לרצועה.

 תפס הרצועה על המוט לצורך איזון את הכלי.ייתכן שיהיה צורך למקם מחדש את  :  הערה
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 ובה נכוןג

 יל לקרקע.התאם את הרצועה כך שאביזר הכיסוח מקב
 
 
 
 
 
 
 

 איזון נכון

סנטימטר  10-כ אותו  , אזןקשיחבלהב  יםלנוח בקלילות על הקרקע. אם משתמששר לראש הקסטה פא
 כליכדי לאזן את התפס הרתום ם את המיקום של התאמעל פני הקרקע כדי למנוע מגע עם אבנים וכדומה. 

 .בצורה נכונה
 
 
 
 
 
 

 הרכבת להבים
 

 בצורההורכבה  התמך דסקיתש ות גדולהביחשישנה  להבים,ה בעת הרכבת : אזהרה 
 הדברבצורה לא נכונה,  הורכבחור במרכזו של הלהב. אם הלהב ותואמת את הנכונה  

 .לגרום לפציעה חמורה ו / או קטלנית עלול 

 
 
 
 

 

 . עיין בסעיף על נתונים מגן שאושרחיתוך ללא  באביזרשתמש ין להלעולם א אזהרה:
 .לגרום לפציעה חמורה  , הוא עלול  פגוםאו חוק ש המגןטכניים. אם 

 
 
 

  הרכבת להב קשיח ומגן להב
 
 
 
 
 
 
 
 

 המוט בצורה הולמת ואבטח עם הבורג.( על גבי A)המגן המשולב חבר מגן להב /  •

 השתמש תמיד אך ורק במגן הלהב המומלץ. ראה סעיף נתונים טכניים.זהירות :      

 .בדסקית ההנעה מקבילהחור העם תיישר מ (B)ברך הגירשאחד מהחורים ב סובב את המוט עד •

 ( לחור כדי לנעול את הציר.Cן )טהכנס מברג ק •

 .גירשל תיבת ה צי( על גבי הE) ודסקית התמך( Dמניחים את הלהב ) •

לתוך החור  משתלבו גירתיבת ה על גבי שיני ממוקםהתמך דסקית חלק המוגבה בהודא ש :  ערהה

 .במרכז הלהב

 .דסקית לכיוון הלהבההקעור של  מוט עם הצד( על גבי הF)חיזוק הנח את דסקית ה •

כיוון  נגד  סובב(. מסופק)פלגים משולב (. הדק את האום באמצעות מפתח Gהלהב )אום התקן את  •
 (.תשמאליהברגה  כיוון הסיבוב )זהירות! נגד –השעון 
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 הרכבת קסטה ומגן קסטה

 
 

 (.Dבטח עם הבורג )או המוטעל  מתהול בצורה( A) / מגן המשולב מגן הקסטהחבר  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .בדסקית ההנעה מקבילהחור ה( מתיישר עם B)ברך הגירסובב את המוט עד שאחד מהחורים ב •

 ( לחור כדי לנעול את הציר.Cהכנס מברק קטן ) •

 )נגד כיוון השעון(. לכיוון הסיבוב כנגד ( E) את הקסטההבריגו  •

 
 
 
 
 

 ת לפרק בצע את ההוראות בסדר ההפוך.על מנ •

 בדלק ול טיפ

 
 בטיחות

 לעולם אין להפעיל את המכונה:
 אם נשפך דלק על המכונה. נגב את הדליפה ואפשר לדלק להתאדות. .1
אם נשפך דלק על גופך או על הבגדים שלך. החלף את הבגדים. שטוף כל חלק בגוף שלך אשר  .2

 בא במגע עם דלק. השתמש תמיד במים וסבון.
 וע את מכסה מיכל הדלק וצינוריות הדלק.אם לכלי ישנה דליפת דלק. בדוק באופן קב .3

 הובלה ואחסנה

, גלוייםסיכון של דליפת אדים או מגע עם ניצוצות או להבות כל דלק, כך שאין הוכלי את ה הובל ואחסן •
 חשמל, מנועים חשמליים, ממסרים / מתגי חשמל או דודים. מכשירילמשל, מ

 .בלבד נועדו למטרה זוושרו אוש מיכליםלהשתמש בחובה  והובלת הדלק תמידעת האחסון ב •

מהכלי, הפעל את הכלי  יש לרוקן את הדלק ה העולה על שבועייםארוכ הלתקופהחרמש בעת אחסון  •
 .ואפשר למנוע לכבות מאליו

 .ע אחסון  לטווח ארוךוצ יב בוצע בו שירות מלא לפני וכלי נקי ודא שה •

 .או האחסוןמורכב על הכלי בעת ההעברה  ב תמיד להיותחיימגן הובלה ללהב  •

על מנת למנוע הנעה לא מכוונת של הכלי, יש להסיר תמיד את כבל ההצתה מהפלג לפני אחסון  •
 לטווח ארוך, או כאשר הכלי אינו נמצא בפיקוח צמוד ובעת ביצוע כל פעולת תחזוקה/תיקון.

 יש לאבטח את הכלי במהלך ההובלה. •
 

 לק ודלק הם דליקים מאוד ויכולים לגרום לפציעה חמורה בשאיפה או אדי ד!  אזהרה 
 .בזהירות בעת הטיפול בדלק ולוודא אוורור נאות יש לנהוגבמגע עם העור. מסיבה זו 
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 דלק
 
 

 95הכלי מצויד במנוע שתי פעימות וחייב להיות מופעל תמיד באמצעות תערובת של בנזין  ! זהירות 

סמ"ק שמן בכל ליטר בנזין(. חשוב למדוד במדויק את כמות השמן  40ימות ) שמן שתי פע 4%-אוקטן ו

והדלק בכדי להבטיח תערובת נכונה. אי דיוקים אפילו הקטנים ביותר עלולים השפיע בצורה דרסטית על 

 ביצועי המנוע ואפילו לגרימת נזק למנוע.

 

יש להשתמש בשמנים השתמש תמיד בשמנים המיועדים לשתי פעימות . לקבלת תוצאות טובות  •

אשר פותחו במיוחד  HP, מומלץ להשתמש בשמנים מסוג פעימות בלבד 2המיועדים ל סינטטיים

 למטרה זו. לעולם אין להשתמש בשמני מנוע המיועדים לארבע פעימות ) כמו של מכוניות(. 

את אור  תפקוד ולהקטין ב לגרום ירידה / דלק גבוה מדי עלולה  שמןאיכות שמן ירודה ו / או יחס  •
 .ועוכן לבלאי מנ קטליטייםהמירים חייהם של המ

גם בשמנים אשר על גבי האריזה שלהם  4%חובה להשתמש תמיד בתערובת של  חשוב ביותר ! •

 היות ושמנים אלו אינם מותאמים לשימוש במדינות חמות. , 2%מצוין 

. במיכל מתכת( )לא מומלץ הקפד תמיד לערבב את הדלק והשמן במיכל נקי המיועד לדלק בלבד •
ע"י מילוי מחצית מכמות הבנזין המיועד לשימוש, לאחר מכן הוסף את כל כמות השמן  התחל תמיד

,נער היטב ולאחר מכן הוסף את יתרת הבנזין ונער שוב לקבלת תערובת אחידה. חובה לנער היטב 
 את מיכל התערובת לפני כל תדלוק.

 
 
 
 

 . יים ימיםלשבועאין להכין תערובת המיועד לשימוש מעל  •

 תמשים בכלי תקופה ארוכה, יש לרוקן את הדלק ולהפעיל את המנוע עד שהוא כבה.במידה ולא מש •

 

 שימוש ויישאר הבמהלך ממיר הקטליטי מתחמם מאוד ב האגזוז מצויד ! אזהרה 
 לסיכוני מודע היה. זה חל גם במהירות סרק חימום .כיבויכך במשך זמן מה לאחר ה

 .אדים דליקיםובדים ליד חומרים ו / או האש, במיוחד כאשר ע 

 וקדלת
 
 
 

 נקיטת אמצעי הזהירות הבאים, תפחית את הסיכון לשריפה:אזהרה : 

 אין לעשן או למקם חפצים חמים בסמוך לדלק. •

 כבה את המנוע תמיד לפני תדלוק. •

 כבה את המנוע תמיד ותן לו להתקרר במשך כמה דקות לפני התדלוק. •

ך שכל הלחץ העודף משתחרר                              כסה מיכל הדלק באיטיות, כבעת התדלוק פתח את מ •
 בעדינות.

 סגור בקפידה את מכסה מיכל הדלק לאחר התדלוק. •

 מטר לפני ההנעה. 3הרחק את הכלי מאזור התדלוק לפחות  •

 

 .כל יכול לגרום לבעיות תפעוליותי. זיהום במסביבו אזורוכל הכובע הדלק את נקה  •

 תדלוק המכונה.כל לפני יהמניעור ידי דא שהדלק מעורבב היטב על ו •
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 בדוק לפני ההנעה

 
 

על ידי החור במרכז.  סדקים בחלק התחתון של השיניים או  שלא נוצרו דוק את הלהב כדי לוודא ב •
 .סדקיםנמצאו בו להב אם  השלך

 
 
 
 
 

 חמושה אן מוות. תמידשימוש בלהב השחוק או פגום עלול לגרום לפציעה אזהרה : 
 להב מכופף, סדוק, שבור או פגום בכל צורה שהיא. לעולם אין לנסות ליישר השלך

 להב מעוות, כך שיהיה ניתן לעשות בו שימוש חוזר. תמיד השתמש אך ורק בלהבים
 מקוריים ומהסוג המומלץ על יד היצרן.

ם לף את הקסטה ומגן הקסטה אבדוק שהקסטה ומגן הקסטה אינם שחוקים,פגומים או סדוקים. הח •
 ניזוקו או נסדקו.

 
 
 
 
 
 
 

 לעולם אין להשתמש בכלי ללא מגן קסטה או ללא מגן בכלל. •

 כל המכסים חייבים להיות מורכבים כראוי וללא פגמים לפני הנעת הכלי. •

 הנעה וכיבוי
 
 
 
 

 הנעת הכלי,לפני  מורכביםלהיות  יםיר חייבצ מצמד, והההמצמד, מכסה  אזהרה:
 גרום לפציעות. ול עלולים להתרופףחלקים  אחרת

 על משטח מכונה. הנח את ההנעהתמיד הזז את המכונה הרחק מאזור התדלוק לפני 
 . כלשהוא בוא במגע עם חפץיהחיתוך לא  להב כי. הבטח ויציב שטוח

 ודא שאין אנשים בלתי מורשים באזור העבודה, אחרת יש סכנה של פגיעה גופנית 
 .ריםמט 15הוא המינימאלי יחות מרחק הבט חמורה.

 מנוע קר

הנורה  .הכוסית פעמים עד שהדלק מתחיל למלא את 10-כ המשאבה הידנית: לחץ על משאבה ידנית
 .לא צריכה להיות מלאה לחלוטין הכוסית

 
 

 .משנק מלא )סגור( למצב המנוע הכחולההזז את ידית משנק השנקה : 
 
 
 
 
 
 

 התנעה

 ות ! לא עם הרגל !קע באמצעות יד שמאל. זהירהחזק את גוף החרמש על הקר
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משוך בתקיפות את כבל המתנע עם יד ימין. אין ללחוץ על מצערת הדלק. משוך במתינות את הכבל עד 
להרגזת התנגדות ) אחיזת שיני המתנע ( ואחז משוך בעוצמה את הכבל עד שמנוע מגלה סימני הנעה, אך 

 פעמים. 3לא יותר מ
 כבל ההתנעה מסביב ליד.לעולם אין לכרוך את 

משיכת הכבל עד פעולת (. חזור על צ'וק ½מצב ) המשנק למחצית  המנוע הכחולהז את ידית משנק הז
 .  הנעת המנוע 

 (.פתוח) למצב הפסקת השנקה המנוע הכחולהלאחר מכן, העבר את ידית משנק 
 
 
 
 

בל כמשוך את ו( צ'וק )½ קהמשנלמחצית  המנוע הכחולהידית משנק  החזר את, כבהאם מנוע  ערה:ה

 למצב הפסקת השנקה המנוע הכחולהמנוע . לאחר מכן, העבר את ידית משנק הנעת ההמתנע עד 
 (.פתוח)

להרפות את ידית המתנע כאשר הכבל פתוח לגמרי.  איןו עד הסוףמשוך את כבל ההתנעה ל יןא זהירות!

 .כליזה יכול לגרום נזק לדבר 

 

 

 מנוע חם 

בל המתנע עד את כ. משוך (צ'וק למחצית לחנוק )½ החולמנוע הכהזז את ידית משנק מנוע חם, הה כאשר
 (.למצב הפסקת השנקה  )פתוח המנוע הכחולהאת ידית משנק עבר . הת הנעההתחל

 זהירות!  
כוויות על העור, או התחשמלות  עלול לגרום. מגע )ראה איור( כל חלק של הגוף באזור מסומןעם  תיגעאל 
 .מצת פגום מכסההשתמש בכפפות. אל תשתמש במכונה עם כובע המצת. תמיד  המצת אובמגע עם אם 

 
 
 
 

 כיבוי 

 , עד שהמנוע ייעצר.STOPבמצב  כיבוי על מתג ה וכהעצור את המנוע על ידי לחיצה אר
 
 
 
 
 

לאחר , מומלץ להחזיר את המתג למצב ההתחלה באופן אוטומטיחוזר  אינו מתג העצירה זהירות!
לא מכוונת, הנעה . על מנת למנוע ה הבאהעלמצב הפעלה בכדי למנוע הצפה בהתנלחלוטין  שהמנוע כבה

 רכבה,בדיקה או ביצוע תחזוקה. הסר את כבל ההצתה מהפלג כאשר מבצעים ה
 .תחיל להסתובב באופן מיידימהחיתוך  להבבמצב הסגור  משנקעם  מניעאזהרה: כאשר המנוע 

 

 טכניקות עבודה 
 

אר את אמצעי הזהירות הבסיסיים לעבודה עם החרמש, אם הינך נתקל במצב שבו סעיף זה מת חשוב !
לפנות ליבואן החרמש כדי לקבל הדרכה ויעוץ.  אינך בטוח לבצע את העבודה , הפסק ושאל מומחה. יש

 הימנע מכל שימוש מעבר ליכולת הביצוע שלך.
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 הנחיות כלליות
 
 
 
 
 
 

 :הסתכל סביבך .1
o להשפיע על השליטה שלך  יוכלו חיים או דברים אחרים לאשאנשים, בעלי  וודא והבטח

 כונה.במ
o  חיתוך או חפצים רופפים ה להבישאנשים, בעלי חיים, וכו ', אינם באים במגע עם  הבטח

 החיתוך. להביעל ידי  עפים או ניתזיםש

 .להזעיק עזרה במקרה של תאונה יש באפשרותךשתמש במכונה אלא אם כן לה יןא הירות!ז
 .מש במכונה במזג אוויר גרוע, כמו ערפל סמיך, גשם כבד, רוח חזקה, קור עז, ועודין להשתא .2

יאת סיכונים נוספים, כגון קפ עלולה לגרוםרובות מעייפת ולעתים ק  עבודה במזג האוויר גרוע
 .בלתי צפוי, וכו'יסוח כיוון כ החלקה, ,קרקע

מכשולים אפשריים מאזור האת כל ולעמוד בבטחה. בדוק סביבך  דיכול לעבו הינךדא שוו .3
 בזמןבזהירות רבה  נהגפתאום.  נועך לרוצ  ישנו)שורשים, סלעים, ענפים, תעלות, וכו '( במקרה ש

 .משופע בשטח ודהבע

 

 

 לפני נשיאה או הובלת הובלה ללהבה מגן את תקןלאזור אחר. ה תנועהה את המנוע לפני כב .4
 .כל מרחקל המכונה 

 .החיתוך מסתובב להבעם המנוע פועל או בזמן ש למטה את המכונה הניחל יןעולם אל .5

 אלף בית של שימוש בלהב קשיח:

 תמיד השתמש בציוד הנכון.  •

 היטב.  רכבודא שהציוד מוו •

 בצע את הוראות הבטיחות.  •

 ארגן את העבודה שלך בזהירות.   •

 עם הסכין.  כסחל יםהשתמש תמיד במצערת מלאה כאשר מתחיל •

 .מאבנים התחמק  •
 

 נתקעים או נתפסים בין מגן הלהב ללהב החיתוךים ענפים או דשא לפעמ : זהרה א

 לא המפעיל ואף אחד האלמנטים שנתקעולהסיר את אין לנסות יר. צ סביב ה נכרכים או 
 לגרום לפציעה חמורה.  דבר העלולכאשר המנוע פועל או ציוד החיתוך מסתובב, אחר
 תיבת הגירהחומר.ת רפני  הסלוהמתן עד שלהבי החיתוך יעצרו לחלוטין את המנוע  כבה

 עלול להישאר כך במשך זמן מה לאחר מכן. אתה  השימוש ועשויהיכול להתחמם במהלך 
 נוצר מגע . אם כוויהלקבל 

 
 

 להישען על לעולם אין . ומשקפי מגן שאושרחבוש . תמיד עפיםהיזהר מחפצים  אזהרה:
 וםרגאשר כלולים להעיניים  ווןלעוף לכייכולות  ', וכופסולתחיתוך. אבנים,  מגן להבי

 ואחרים. ילדים, בעלי חיים, אנשים בלתי מורשיםמרחק מעיוורון או פציעה חמורה. שמור 
  את המכונה מייד אם מישהו  כבה. טרמ 15מחוץ לטווח הביטחון של  להימצא צריכים

 אינו נמצא כי אף אחד תחילהולוודא להניף את המכונה סביב בלי לבדוק  איןמתקרב. 
 .ביטחוןבטווח והינו נמצא מאחוריך 

 
 טכניקות עבודה בסיסיות 

 עםוממושכת לחיצה ארוכה . ודהביצוע עבסרק לאחר כל סיבובי המנוע למצב מהירות את מיד האט  •
 .מלאה ללא עומס כלשהו יכולה לגרום לנזק מנוע רצינידלק מצערת 
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 להב חיתוך)דיסק( קשיחדשא באמצעות כיסוח 
 
 
 

 פים מעוצים  לא ניתן להשתמש תמיד באמצעות דיסק )להב חיתוך( קשיח.גבעולים וענ •

 דיסק קשיח משמש לכיסוח עשב גבוה או דשא גס. •

נדנוד לצדדים, שבו התנועה מימין לשמאל משמשת לכיסוח הצלפה ודשא  בתנועות כסח את ה •
-00:80עות המומלצת הינה בזוית שבין השהתנועה )והתנועה משמאל לימין הינה התנועה חזרה. 

 איור (.( ) ראה 12:00
 
 
 
 

יותר  שהופך אותו קל גורםבשורה, ייאסףדשא, הדשא  כיסוחשמאל בעת ל )דיסק( נוטה אם הלהב  •
 ף.וסוף, למשל: על ידי גרילא

לחזור  צלפה ישקדימה לאחר ה תנועה בנפרד. )פסוקות( עם הרגליים יציבסה לעבוד בקצב. עומד נ •
 שוב. צורה יציבהולעמוד ב

 הבאים:  ההוראותסביב הלהב על ידי ביצוע מכוסח חומר  ליפוףת הסיכון של תהפחל •
o  במלוא מהירות.  עבודתמיד 
o  תהחוזר צליפהב מגעבוסח המכהימנע מהחומר. 

החומר סוף יא התחלת ח את המכשיר על הקרקע לפני הנהרתמה ו שחרר את תפסאת המנוע,  כבה •
 .המכוסח

 כיסוח דשא באמצעות קסטה

 
 
 

הנח  מבצע את פעולת החיתוך. קצה הקסטה. צורה נטויהרק מעל פני הקרקע ב הקסטהאת החזק  •
 החיתוך.אזור ב חוט החרמשללחוץ על  בקצב משלו. אין לחרמש לבצע את העבודה

 
 
 

יכול  הואקירות, גדרות, עצים וגבולות, עם זאת ל צמודדשא ועשבים,  חתוךיכול בקלות ל חוט החרמש •
 .עציציםועלול לגרום נזק לעצים ושיחים,  לשלפגוע בקליפה רגישה 

טר והפחתת סנטימ 10-12 ל חוט החרמשצמחים מזיקים על ידי קיצור לנזק בהפחת את הסיכון  •
 .מהירות המנוע

כדי ארוך יותר  שארנ שחוט החרמשחיתוך צריך להשתמש בפחות ממצערת מלאה, כך הבעת  •
 הקסטה.ל שלהפחית את הבלאי 

 ניקוי 

 
 

 ההטרק מעל פני הקרקע ו הקסטהלא רצויה. שמור על ראש המסירה את כל הצמחייה  קויניכניקת הט •
, פסלים וכדומה. חשוב! טכניקה זו עציציםע סביב עצים, קרקבלהכות  הנח לקצה חוט החרמשאותו. 

 .חוט החרמשמגבירה את הבלאי על 
 
 
 

ים בות יותר כאשר עובדלעתים קרו  מוזנת והקסטה צריכה להיות יותר מהר מתבלה חוט החרמש  •
 מאשר במגע עם עצים וגדרות עץ.  אבנים, לבנים, בטון, גדרות מתכת, וכו', כנגד

 חיתוך
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 אידיאלי לחיתוך דשא שקשה להגיע באמצעות מכסחת דשא רגילה. שמור על קו מקביל  החרמש •
להרוס  שעלול  דברעל הקרקע  הקסטהל ראש שלחיצה מבעת החיתוך. הימנע  לקרקע של החרמש

 חרמש.את הדשא ולגרום נזק ל
 
 

סוג זה יכול רציף מ מגעלבוא כל הזמן במגע עם הקרקע בזמן חיתוך רגיל.  הקסטהאל תאפשר לראש  •
 מואץ לקסטה.ובלאי  זקלגרום לנ

 
 גרוף

 
 

מקביל חוט החרמש יכול לשמש לניקוי מהיר וקל. החזק את  סיבוב חוט החרמשאפקט המאוורר של  •
 ז את הכלי הלוך ושוב.הז ,ףולסחכדי מעל האזור ו

 
 

 

 .ביותר ך להשתמש במצערת מלאה כדי להשיג את התוצאות הטובותרוצ  ישף ורגהחיתוך והבעת  •
 

 להב החיתוך לבין המגן או להיכרך  להיתפס בין יכולים או דשא  ענפיםלפעמים  אזהרה:
 המכונה ולא אחר  מפעילאין לנסות להסיר את החומר המכוסח לא על ידי יר. צ הסביב 

  כבהלגרום לפציעה חמורה.  דבר זה עלולכאשר המנוע פועל או ציוד החיתוך מסתובב, 
 .המכוסח החומרהסרת חיתוך לפני הציוד לעצירה מוחלטת של  והמתן עדאת המנוע 

 שימוש ועשוי להישאר כך במשך זמן מה לאחר מכן. היכול להתחמם במהלך  בית הגיר
  ם לכוויה.לגרועלול מגע איתו 

 להישען על לעולם אין. שאושרו משקפי מגןחבוש . תמיד עפיםהיזהר מחפצים  אזהרה:
לעיוורון או פציעה חמורה. שמור  םוולגראל העיניים  להינתז עלולים , וכו'פסולתחיתוך. אבנים, ה מגן להב
 צריכים עוזרים ואחרים לדים, בעלי חיים, יאנשים בלתי מורשים . מרחק מ

 את המכונה אם מישהו מתקרב.כבה מייד . טרמ 15מחוץ לטווח הביטחון של  ותלהי

 תחזוקה 

 ההפעלה. בהוראות םת כהגדרתוחזוקה הנדרשהתפעולות של כל  הבעלים אחראי על ביצוע

 קרבוראטור)מאייד(

-8 נמשכת בהפעלה של כהמנוע   פעולת הרצתהפחתת פליטות מזיקות. ל מפרט עםתוכנן ויוצר  זהוצר מ
 הקטיןשיא וכדי ל יביצוע ת. כדי לוודא שהוא ממשיך לפעול בשעעד להגעתו לשיאו דלקה מיכלי  מילוי 10
 לבצע כיוון כדי מורשית שירות פנה לתחנת , תקופת ההרצהלאחר  יםמזיקה םגזיה פליטת  את

 קרבוראטור.
 

 הפעלת לפני ומקובעים  שלמיםלהיות  יםיר חייבצ מצמד, והההמצמד, מכסה  אזהרה:

 ולגרום לפציעות. עלולים להתרופף , אחרת חלקים המכשיר

 

 נתק את כבל ההצתה מהפלג לפני כל ביצוע תחזוקה, למעט כיוון קרבוראטור.

 אגזוז )מפלט(

 
 

  ים.נועד להפחית גזי פליטה מזיקשהקטליטי  ממירמצויד ב האגזוז  זהירות !

 

במשך זמן מה  כך נשאריםמאוד במהלך שימוש ו המתחממיםמצויד בממירים קטליטיים  האגזוז : הירות ז
ול לגרום לכוויות על העור. זכור את הסיכון עלזה חל גם במהירות סרק. מגע דבר . ת השימושלאחר הפסק

 .אשל
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 . יםמכיל חומרים כימיים אשר עלול להיות מסרטנ אגזוזהחלק הפנימי של ה : אזהרה 

 .םפגו זאגזויש להימנע ממגע עם גורמים אלה במקרה של 

 

 יןמנוע מכילים פחמן חד חמצני, אשר יכול לגרום להרעלת פחמן חד חמצני. אה פליטתאדי  : זהרה א

 אדי ל מקום שהוא לא מאוורר.או להפעיל את המכונה בבית, או בכלהניע 
 להפעיל  לעולם איןהפליטה מהמנוע חמים ועלולים להכיל ניצוצות שיכולים להדליק אש.  

 .או בקרבת חומרים דליקיםאת המכונה בבית 

 
 פלג )מצת(

 
 
 
 המצת מושפע: 

 שגוי.  קרבוראטורכוונון  •

 (.מדי או קטנה  לא מתאים או כמות גדולה שמןסוג תערובת דלק שגויה ) •

 מסנן אוויר מלוכלך או סתום. •
 לגרום לבעיות תפעוליות וקשיי יםעל אלקטרודת המצת, אשר עלול למשקעיםלגרום יכולים גורמים אלו 

או פועל בצורה גרועה במהירות סרק: בדוק תמיד את  התנעה ייבכוח, קש ישנה ירידה לכליאם  תנעה.ה
 המצת לפני נקיטת כל פעולה נוספת. 

המצת לאחר את יש להחליף  .מ"מ  0,6אלקטרודה הוא ה מרווחש אותו ובדוק נקה, ךכלאם המצת מלו
 .או מוקדם יותר במידת צורך הפעלהכחודש 

 
 
 
 
 

ול לגרום נזק לבוכנה / על מתאים! שימוש במצת לא ץ השתמש תמיד בסוג המצת המומל ! ות זהיר
 במשתיק קול. בדוק שהמצת מצויד צילינדר. 

 
 מסנן אוויר

 
 

 באופן קבוע כדי להסיר אבק ולכלוך על מנת למנוע:את מסנן האוויר לנקות  יש
 קרבוראטור.תקלות  • 
 התנעה. בעיות • 
 .ועאובדן כוח המנ • 
 .שחיקה מיותרת לחלקי מנוע • 
 .צריכת דלק מוגזמת • 
 
 

 יותר אם התנאים מאובקים במיוחד.תכוף שעות, או  25נקה את המסנן כל 
 

 וירניקוי מסנן האו
הסר את מכסה מסנן האוויר והוצא את המסנן. שטוף אותו במים חמים וסבון. אפשר למסנן להתייבש 

 .פי ההוראותלולאחר מכן שמן אותו 
המסנן חייב להיות לפיכך  בשימוש במשך תקופה ארוכה לא ניתן לנקות לחלוטין. אשר היהסנן אוויר מ

 .ר פגום חייב תמיד להיות מוחלףמסנן אווי חדש במרווחי זמן קבועים.במסנן מוחלף 
 הגירבית 

 
 
 

שבית בדוק במפעל. עם זאת, לפני השימוש במכונה צריך ל גריזבכמות הנכונה של  ממולא בית הגיר 
 עם גריז. שלושת רבעי מלא  הגיר 

 
 
 
  בבית הגיר בדרך כלל לא דורש החלפה אלא אם מבוצעים תיקונים.גריז ה
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 !  חשוב 

או  מכשירחלקי חילוף יכול לגרום נזק ל בתחליפיבלבד. שימוש במותגים מקוריים ילוף השתמש בחלקי ח

נזק או חבות שנגרם על ידי השימוש באביזרים ו /  ה. האחריות אינה מכס יםאחרלמפעיל או ה לשפציעה ל

 ןהיצרבמיוחד על ידי  שלא אושרו להבי חיתוךאו 

 

 

 תחזוקהולו"ז וראות ה

  רוב הפריטים מתוארים בסעיף התחזוקה.  . בכלילהלן רשימה של התחזוקה שיש לבצע 
בת  המשתמש צריך רק לבצע את עבודות התחזוקה ושירות מתוארות במדריך זה. עבודה נרח

 . שירות מורשה   תחנתעל ידי אך ורק יותר צריכה להתבצע  

 טיפול יומי  הטיפול 
טיפול  
 שבועי 

טיפול  
 חודשי 

   + נקה את החלק החיצוני של המכונה. 

בצורה נכונה  פועלים ודא שמנעול הדק המצערת ופונקצית המצערת  
 . יתבטיחותו

+   

   + בדוק שמתג הכיבוי פועל כראוי. 

   + אינם נעים כאשר המנוע בסיבובי סרק.   בדוק שלהבי החיתוך

   + החלף אותו אם נחוץ. נקה את מסנן האוויר.  

או נזק    סדקים, שברסימנים של  ואין  לא נפגע   החיתוך  להבימגן  בדוק ש 
 במידת צורך.  מגןאחר. החלף את ה 

+   

   + החלף אותה במידת הצורך  שהקסטה לא ניזוקה או נסדקה. דוק ב

   + מהודק אינו משוחרר ומהודק כראוי. בדוק שאום הלהב 

   + . של המכונה מחוברים ומהודקים כראוי  שכל הברגים והאומיםבדוק 

   + בדוק את האגזוז וודא כי  הברגים מהודקים. 

   + בדוק שאין נזילת דלק מהמנוע, ממיכל הדלק וצינוריות הדלק. 

  +  בדוק את המתנע וכבל ההתנעה. 

מרווח  של המצת. הסר אותו ובדוק את   ה את החלק החיצונינק
מ"מ, או החלף את המצת. בדוק    0.6-ל  מרווחהאלקטרודה. התאם את ה

 . שהמצת מצויד במשתיק 
 +  

  +  נקה את החלק החיצוני של הקרבוראטור והחלל שמסביבו. 

מלא אם יש צורך, השתמש   בגריז.  מלא שלושת רבעי  בית הגיר בדוק ש 
   בגריז מיוחד. 

 +  

ינור הדלק סדקים או  קיימים בצלכלוך או אם מ ת מסנן הדלק דוק א ב
 . צורךה במידת ף  חרים. החל פגמים א

  + 

 +   בדוק את כל הכבלים והחיבורים. 

בדוק את המצמד)קלצ'(, קפיצי המצמד ותוף המצמד החלף במידת  
 הצורך ע"י תחנת שירות מורשית. 

  + 

 +   החלף את המצת. בדוק שהוא מצויד במשתיק. 

 +   קה או החלף את הרשת למניעת ניצוץ באגזוז. נ 

 
 
 

 חרמש מנועי ם טכניים נתוני

 CG260A CG330A CG430A ש דגם חרמ 

 סמ"ק  43 סמ"ק  33 סמ"ק  26 נפח מנוע 

 סל"ד  7500 סל"ד  7500 סל"ד  7500 מהירות עבודה אידיאלית 

 Kw 0.9 Kw 1.25 Kw 0.75 הספק מנוע 

 0.7 ר ליט  0.7 ליטר   0.7 נפח מיכל הדלק 

 פעימות 2שמן   4%+   95בנזין  סוג הדלק 

 7.3 5.4 ק"ג   5.2 משקל  
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 אחריות

חודשים  3ל אחריות ש -חודשים, למעט גל הארכובה 6-הינה ל  יהאחריות לחרמש מנוע
במידה והכלי משמש לשימוש מסחרי, השכרה וש פרטי בלבד. הכלי מיועד לשימבלבד. 

ת ניתנת לקונה על חלק או חלקים אשר ימצאו לא תחול כל אחריות על המוצר. האחריו
פגומים בחומר ו/או בעיבוד, בזמן הבדיקה אשר תיערך ע"י מחלקת השירות שלנו. אין כל 

"הגרעין בע"מ" אחראי  אחריות אחרת נכללת כנ"ל או משתמעת ממנה ואין המפעל ו/או
וי כל  באף מקרה על נזקים שנגרמו ללקוח או ע"י הלקוח או באשמתו עקב אי מיל

ההוראות במלואן המופיעות במדריך זה וכן פעולות אשר נעשו ע"י הלקוח בין במזיד והן 
בשוגג)חוסר שמן,דלק לא מתאים וכו'( . כמו כן אין אחריות זו חלה על בלאי סביר של 

מכני,על תיקון על פגיעה של גוף זר, נפילה, שבר וכו', להבים  ל,חלקי גומי,מערכות חשמ
שאינו מוסמך לכך על ידינו ועל שימוש בחלקים לא מקוריים. האחריות וטיפול בידי מי 

תבוטל באופן מיידי באם יבוצע שינוי,תוספת שלא מאושרת ע"י יצרן הכלי, או 
משלוח ספח תעודת ביות מותנה פגיעה/השחתת תווית זיהוי הכלי. מימוש האחר

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

 במעבדת היבואן בלבד בצירוף ספח תעודת האחריות והעתק חשבונית הקניה.

 

 

 רות היבואן ומעבדת השי 
 מחלקת מיכון   –הגרעין בע"מ  
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