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  תעודת אחריות
  

  ,ה/ה נכבד/חלקו
ובטוחים כי איכותו הגבוהה של אותך על קנייתך  תמברכ חברת טרפלקס פל ים

  .המוצר תביא לשביעות רצונך והערכתך ותעניק לך חיי שירות ארוכים
  

  תנאי תעודת אחריות
אחראית בזאת לפעילות התקינה של המכשיר  מ"טרפלקס פל ים בעחברת 
  :בהתאם לתנאים דלהלן, האמור

  
  . חודשים מתאריך הקנייה 12ריות היא לתקופה של תעודת האח

 . אחריות זו היא בתוקף רק כשהיא חתומה על ידי מפיץ מורשה של החברה
 .מותנה בהצגת חשבונית רכישהאחריות על המוצר 

 .האחריות ניתנת לשימוש פרטי בלבד
ללא , במשך תקופת האחריות יחליף או יתקן היבואן בהתאם להנחיות היצרן

או כתוצאה מליקויים , כתוצאה מייצור פגוםפגום כיר בו ככל חלק אשר י ,תשלום
ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם בתנאי שימוש נכונים בחומר או בשניהם 

  . בהתאם להוראות ההפעלה המצורפות למכשיר
 . פלסטיק וזכוכית, הגדרת חלק אינו כולל חלקי גומי

שינויים במתח , כוח עליון, מנפילהאחריות זו אינה מכסה נזק שנגרם כתוצאה 
 .ורשלנותרשת החשמל 

באם יתקן או ינסה לתקן את המכשיר כל אדם פרט לטכנאי , אחריות זו בטלה
 . כמוסבר בספר ההדרכה, מורשה של החברה או כתוצאה משימוש בלתי נכון

 .אחריות זו אינה מקנה זכויות או דרישות אשר אינן כלולות בכתב אחריות זה
הוצאות ישירות , חריות כוללת הובלה של הכלי לתחנת השירות וממנהאין הא

 .'או עקיפות בגין הפסד שעות עבודה וכד
 .אין האחריות כוללת חלקים המתבלים באופן טבעי תוך כדי עבודה

 .רכישהתעודה זו תקפה רק עם הצגת חשבונית 
 .לפני השימוש יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה

 .כסה ניקיון המכשיר ותחזוקתואחריות זו אינה מ
 . אחריות זו אינה מכסה כל נזק שנגרם כתוצאה מתחזוק לקוי

נה מכסה על נזק לחלקי פלסטיק שנשברו כתוצאה משימוש לא יאחריות זו א
 .נכון

  
  

 מ"טרפלקס פל ים בע
  מושב תנובות

  42830 לב השרון. נ.ד, 58משק 
 09-8987432: קספ, 09-8947633: טלפון
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  הוראות הרכבה ושימוש
  

  וואט 1000מכסחת דשא 
  

  DYM1162 דגם
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  סמלי אזהרה ובטיחות
  

אנא עיינו בהם ולמדו את . יתכן כי נעשה שימוש בחלק מן הסמלים הבאים בכלי שלכם
בטיחות פירוש נכון של סמלים אלה יאפשר לכם להפעיל את הכלי ביתר . משמעותם

  .ויעילות
  
  

  
קראו חוברת הוראות זו בתשומת לב לפני השימוש 

  .במכסחת הדשא ושמרו אותה במקום בטוח לעיון בעתיד
  
  
  
  

  .הרחיקו עומדים מן הצד
  
  
  
  
  
  

הוציאו , הלהבים ממשיכים להסתובב לאחר כיבוי המכונה
  .את התקע מן המכונה לפני תחזוקה או אם הכבל פגום

  
  
  
  
  

  .החשמל הגמיש מלהבי החיתוךהרחיקו את כבל 
  
  

  

  TUV GSהכלי שלכם אושר על ידי  

90 dB   דציבלים 90מפלס הרעש של הכלי שלכם אינו מעל.  

  
המוצר עומד בדרישות התקנות שנקבעו על ידי הקבילה האירופית 

  ).האיחוד האירופי(

  .מבנה בידוד כפול  

  

יש , שפה ביתיתכלים חשמליים לא שמישים אינם שייכים לא! זהירות
לקחת אותם לנקודת איסוף קהילתית לסילוק ידידותי לסביבה בהתאם 

  .לתקנות המקומיות
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  רשימות ותזכורות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3 

  תוכן העניינים
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  המוצר תיאור. 1
   
 ידיות עליונות )1(
 ידית מתג )2(
 לחצן בטיחות )3(
 קופסת מתגים )4(
 וו כבל )5(
 כפתור הידוק )6(
 מהדק כבל )7(
 חלק ימני ידית תחתונה )8(
 החלק שמאלי ידית תחתונ )9(
 דשא מיכל איסוף )10(
 כיסוי אחורי )11(
 מכסה מנוע )12(
 אגן תחתון )13(
 גלגל )14(
 כיסוי גלגל )15(
  
  
  
  
  
  מידע טכני. 2

  DYM1162  :דגם
  ~וולט  230  :מתח מדורג
  הרץ 50  :תדר מדורג

  וואט 1000  :הספק מדורג
  2900min-1  :מהירות ללא עומס

  מ"מ 320  :רוחב חיתוך
  מ"מ 55 – 25גבהים  3  :גובה חיתוך
  )A(דציבל  90  :צליל רמת עוצמת

  ליטר 30  :מיכל איסוף דשא
  2שנייה/'מ> 6  :רעידות
  ג"ק 12  :משקל

  24IP  :דרגת הגנה מפני נוזל
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  אין . ם את תקינותו של כבל החשמליש לבדוק מדי פע

  תיקון או החלפה . להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק
  .על ידי היבואן של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת
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  השלכה בהתאם להנחיות איכות הסביבה. 11
על  EC/2002/96מכשיר זה מסומן בהתאם להנחיה האירופית 

  ).WEEE(פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני 
ייעו במניעת תוצאה בכך שתבטיחו סילוק נאות של מוצר זה תס
אשר אחרת עלולים , שלילית אפשרית לסביבה ובריאות האדם

  .להיגרם בטיפול לא נאות במוצר זה
לעומת זאת יש . הסמל על המוצר מציין כי אין לטפל במוצר זה כאשפה ביתית

  .להעבירו לנקודת איסוף מתאימה למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני
  .ת הסביבה המקומיות לסילוק פסולתהסילוק חייב להתבצע בהתאם להנחיו

  
  ECהצהרת תאימות 

  
  :היצרן מצהיר בזאת שהמוצר שפרטיו להלן

  וואט  1400/ וואט  1200/ וואט  1000/ וואט  800מכסחת דשא 
  DYM1161B, DYM1162B, DYM1163B, DYM1164Bדגמים 

EAN:  
  2007: שנת יצור

  :הבאות הדירקטיבותתואם לדרישות 
98/37/EC 

2006/95/EC 
2004/108/EC 

2005/88/EC 
  :ותואם עם התקנים

EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006 
EN60335-2-77:2000 

EN50366:2003 
EN55014-1/A2:2002 
EN55014-2/A1:2001 

EN61000-3-2/A2:2005 
EN6100-3-3/A1:2001  
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  הרכבת המכסה. 3
   

לתוך ) 16(ראשית הכניסו קצה אחד של הפין 
  .*)13(חור באגן התחתון 

  
) 17(כעת הכניסו את קצה הלולאה של הקפיץ 

  .לתוך החריץ המרכזי
  

הכניסו את הקצה השני לתוך החור בצדו לבסוף 
  .השני של האגן התחתון

  

  
  הרכבת הידית . 4

  

של הידית לתוך  *)9(והשמאלי התחתון  *)8(הכניסו את החלק הימני התחתון 
חברו את ). 21(החורים המתאימים ונעלו לעמדה בעזרת הבורג המסופק 

האומים , )6(פתורים לחלק התחתון בעזרת הכ) 1(חלקה העליון של הידית 
  המסופקים ) 19(ודסקית הסיבוב ) 18(הברגים , )20(

  לעמדה ) 7(חברו את מהדק הכבל . לפי האיור
  העמדה הנכונה . הנראית באיור וחברו את הכבל

  חברו . נראית באיור) 5(של וו הכבל החשמלי 
  תוך בחירת חור לגובה , את הגלגלים
  .חיתוך מועדף

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  איור בעמוד קודם ראו* 
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  הדשא מיכל איסוףהרכבת . 5
   

 
  

  :פלסטי מיכל איסוף דשא
עם אחד מסלי ) 22(ראשית הרכיבו את הידית 

הכניסו את קצה הידית עם ): 23(הפלסטיק 
חברו את הקצה . המהדק לתוך החריץ בסל

השני של הידית לסל בעזרת הבורג המסופק 
יפת כעת הרכיבו את שני הסלים על ידי דח). 24(

  .כל המהדקים לתוך החריצים
  

  
  
  
  
  
  
  התאמת גובה החיתוך. 6

  

 לכ. גובה החיתוך ניתן להתאמה באמצעות חיבור הגלגלים לחור הנדרש
בצעו את ההתאמה רק לאחר עצירת . הגלגלים חייבים להיות בגובה זהה

  .הלהב
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

11 

  להב. 10
באמצעות גלגל (הוא יידרש להשחזה תכופה . הלהב עשוי מפלדה כבושה

  ).השחזה
לבדיקת ). להב בלתי מאוזן יגרום לרעידות מסוכנות(ודאו כי הלהב מאוזן תמיד 

  .הכניסו מוט עגול לחור המרכזי ותמכו בלהב אופקית, זוןאי
. אם הלהב אינו מאוזן הקצה הכבד יסתובב כלפי מטה. להב מאוזן יישאר אופקי

  .השחיזו את הקצה הכבד עד לאיזון הלהב
  ).28(פתחו את בורג הלהב , )27(להוצאת הלהב 

  .והחליפו את כל החלקים הפגומים) 26(בדקו את מצב המאוורר 
  .ודאו כי קצות החיתוך פונים בכיוון סיבוב המנוע, ת ההרכבה מחדשבע

  .Nm 15חייב להיות בעל פיתול ) 28(בורג הלהב 

  .בלבד DAYE :6300122החליפו את הלהב בלהב , לשירות אזהרה 
   
  
  
  
  
  

אנו בטוחים כי . אנו מבקשים להודות לכם על בחירתכם במכסחת הדשא שלנו
שלנו תביא לשביעות רצונכם והערכתכם וכי  איכותה הגבוהה של המכונה

  .מכסחת הדשא שלכם תעניק לכם חיי שירות ארוכים
הקפידו לקרוא בתשומת לב מדריך , לפני שתתחילו להשתמש במכונה שלכם

זה אשר הופק במיוחד כדי לספק לכם את כל המידע הנחוץ לשימוש נכון במוצר 
  .ובכפוף להנחיות הבטיחות הבסיסיות הקיימות

  .ן להפטר ממוצרים חשמליים כמו שנפתרים מפסולת ביתיתאי
  . הפרידו מתקני איסוף פסולת קיימים
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הדליקו את המנוע לפי ההוראות וכאשר הרגליים מרוחקות מן החלקים 
  .המסתובבים
 מוצרלמעט כאשר יש להטות את ה, בעת הדלקת המנוע מוצראל תטו את ה
  .לשם הפעלתו
עבר לצורך המוחלט והרימו רק את החלק המרוחק מן אל תטו מ, במקרה כזה

 מוצרודאו תמיד כי שתי הידיים בתנוחת  הפעלה לפני החזרת ה. המפעיל
  .לעמדתו

  .אל תניחו ידיים או רגליים סמוך או מתחת לחלקים מסתובבים
  .התרחקו מפתחי הפליטה בכל עת
  .כאשר המנוע פועל מוצרלעולם אל תרימו או תישאו את ה

  :את התקע מן השקעהוציאו 
  ,בכל פעם שאתם עוזבים את המכונה

  ,לפני פינוי חסימה
  ,מוצרניקוי או עבודה עם ה, לפני בדיקה

  .לנזקים ובצעו תיקונים לפי הצורך מוצרבדקו את ה. לאחר פגיעה בחפץ זר
  .מתחיל לרעוד באופן חריג בדקו מייד מוצראם ה

  
  תחזוקה ואחסון 

במצב עבודה  מוצרים על מנת לוודא כי ההקפידו על אומים וברגים הדוק
  .בטיחותי

  .הדשא לעתים תכופות לשחיקה או בלאי מיכל איסוףבדקו את 
  .החליפו חלקים שחוקים למען הבטיחות

למניעת היתפסות אצבעות בין הלהבים  מוצרהיזהרו בעת ביצוע התאמות ב
  .מוצרהנעים והחלקים הקבועים ב

  .חיתוך מן הסוג הנכון בלבדהקפידו על שימוש בחלפים של אמצעי 
  

  בטיחות חשמלית 
המכסחת שלכם חייבת להיות תמיד כבויה בעת ניתוק כל מחברי תקע ושקע או 

  .כבלי הארכה
ניתן להשיג . אל תחווטו כבל הארכה ישירות לתוך המכסחת בעצמכם: הערה

בטיחות מוגברת כאשר חשמלאי מוסמך יתקין מפסק זרם בעל רגישות גבוהה 
)30 mA( או אם אין , אם לא מותקן אצלכם מפסק זרם כזה. בחיווט הביתי

אנו ממליצים מאוד לספק חשמל למכסחת שלכם דרך התקן , ברצונכם להתקינו
מתוכנן לספק דרגת הגנה  RCDהתקן ). RCD(זרם שיורי ברגישות גבוהה 

  .חלה תקלהבאם אישית גבוהה כנגד זרם חשמלי מזיק או 
או מפסק זרם אחר אינו משחרר את מפעיל  RCDהשימוש בהתקן ! אזהרה

המכסחת מהוראות הבטיחות ומנוהלי עבודה בטיחותיים כפי שניתנו במדריך 
  .זה

  

7 

  אמצעי בטיחות. 7
 .דה הנכונההדשא בעמ מיכל איסוףהפעילו תמיד כאשר   .א
  הדשא או  מיכל איסוףעצרו תמיד את המנוע לפני הסרת   .ב

  .התאמת עמדת גובה החיתוך
   

  
סלקו מן המדשאה את כל החפצים , לפני הכיסוח .1

בעת . הזרים אשר המכונה עלולה להשליך
היזהרו מפני חפצים זרים אשר יתכן ולא , הכיסוח
 .איתרתם

   
  
  
  
  
  
  
  לעולם אל תרימו את חלקה האחורי  .2

  של המכסחת בעת התנעת המנוע 
 .או בעת הפעלה רגילה

   
  

  
  
  
  
  
  

לעולם אל תניחו ידיים או רגליים תחת האגן התחתון או בתוך מורד  .3
 .הפליטה האחורי כאשר המנוע פועל
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  הפעלה. 8
 230ודאו כי מתח רשת החשמל הנו , לפני חיבור המכסחת לאספקת החשמל

  .הרץ 50/ וולט 
  :להלןדנוע כהפעילו את המ

ובאותה עת משכו את ידית ) 1(דחפו את לחצן הבטיחות , להפעלת המנוע .1
המנוע , אם תשחררו את ידית המתג. והמשיכו להחזיק בה) 2(המתג 
 .יעצור

 .דחפו את המכסחת ידנית, כאשר המנוע פועל .2
  .הלהב מתחיל להסתובב עם הפעלת המנוע :זהירות

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  בידוד כפול 
  

  .הדשא שלכם בידוד כפוללמכסחת  
. משמעות הדבר היא כי כל חלקי המתכת מבודדים חשמלית מאספקת החשמל
תוצאה זו מושגת באמצעות הנחת מחסום בידוד נוסף בין החלקים החשמליים 

בידוד כפול משמעו הגברת הבטיחות החשמלית ומניעת הצורך . והמכאניים
  .בהארקת המכסחת

  
  
  

  הכירו את מכסחת הדשא שלכם 
קראו מדריך זה במלואו בתשומת לב וצייתו להוראות הבטיחות המומלצות 

הקפדה על הוראות פשוטות אלו . במשך ולאחר השימוש במכסחת שלכם, לפני
הכירו את הבקרים . אף תשמר את מכסחת הדשא שלכם במצב הפעלה תקין

ודאו כי אתם יודעים , מעל הכול, אך. במכסחת שלכם לפני שתנסו להפעילה
שמרו חוברת הוראות שימוש זו ואת כל . ד לעצור את המכסחת במצב חירוםכיצ

  .הספרות שסופקה עם המכסחת לעיון בעתיד
  
  
  

9 

  הוראות בטיחות. 9
  

  הכשרה
הכירו את הבקרים ואת השימוש הנכון . קראו את ההוראות בתשומת לב

  .מוצרלעולם אל תניחו לילדים להשתמש ב. מוצרב
תקנות . מוצרנם מכירים הוראות אלו להשתמש בלעולם אל תניחו לאנשים שאי

  .מקומיות עשויות להגביל את גיל המפעיל
במיוחד ילדים או חיות מחמד , כאשר אנשים מוצרלעולם אל תפעילו את ה

  .נמצאים בקרבתו
המפעיל או המשתמשים אחראים לתאונות או סיכונים לאנשים אחרים או 

  .לרכושם
ילדים או אנשים אחרים ללא סיוע או י ידזה אינו מיועד לשימוש על  מוצר

החושיות או השכליות מונעות מהם שימוש , השגחה אם יכולותיהם הגופניות
  .מוצריש להשגיח על ילדים על מנת לוודא כי אינם משחקים ב. בטיחותי

  
  הכנה 

אל . נעלו תמיד נעליים מוצקות ולבשו מכנסיים ארוכים, מוצרבעת הפעלת ה
  .ים או בסנדלים פתוחיםיחפ מוצרתפעילו את ה

, וסלקו את כל האבנים מוצרבדקו ביסודיות את האזור בו ייעשה שימוש ב
  .העצמות וחפצים זרים אחרים, המקלות

בצעו תמיד בדיקה חזותית כדי לבדוק כי החלקים המסתובבים , לפני השימוש
  .ומכלול החיתוך אינם שחוקים או פגומים
  .כות לשמירת האיזוןהחליפו חלקים שחוקים או פגומים בער

  
  הפעלה 

  .רק באור יום או בתאורה מלאכותית טובה מוצרהפעילו את ה
  .כאשר הדבר אפשרי, בדשא רטוב מוצרהימנעו מהפעלת ה

  .היו בטוחים תמיד במדרך רגלכם במדרונות
  .אל תרוצו, לכו

  .לעולם לא מעלה ומטה, לכו תמיד לרוחב פני המדרונות
  .ון במדרונותהיזהרו מאוד בעת החלפת כיו

  .במדרונות תלולים מאוד מוצראל תפעילו את ה
  .אליכם מוצרהיזהרו מאוד בפניה לאחור או בעת משיכת ה

אל . לשם העברתו מוצרעצרו את החלקים המסתובבים אם יש להטות את ה
ובעת העברת , תפעילו את אמצעי החיתוך בעת מעבר אל משטח שאינו דשא

  .אל ומאזור העבודה מוצרה
למשל , או ללא אמצעי בטיחות, עם מגנים פגומים מוצרלעולם אל תפעילו את ה

  .במקומם, דשא מיכלי איסוף
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