הוראות בטיחות ,הרכבה והפעלה לחרמש חשמלי GT 400BX
אנו מודים על שבחרת לרכוש ממוצרינו.
לפני השימוש בחרמש שרכשת יש לקרוא ביסודיות את הוראות הבטיחות ,ההרכבה והבטיחות ולמד היטב
את המצויין כיצד להפסיק את פעולת המכשיר מידית במקרה של תקלה.
שימוש וטיפול לא נכון עלול לגרום לפציעה.
אחסן את המכשיר במקום יבש הרחק מהישג ידם של ילדים.
שמור את ההוראות במקום בטוח במקרה הצורך תוכל להעזר בהן.
החרמש מיועד אך ורק לחיתוך דשא וקצוות דשא )קנטים( ,או קצוות של ערוגות פרחים ואין להשתמש בו
למטרות אחרות.
שימוש למטרה אחרת יכול לגרום נזק לכלי או פציעה רצינית למשתמש.
כללי בטיחות
אסור להשתמש בחרמש למי שמתחת לגיל .16
תמיד לפני השימוש בדוק שהכלי במצב תקין.
אין לעבוד ו/או להשאיר את המכשיר בגשם .אין להשתמש במכשיר במקום בעל רטיבות גבוהה או במקום
רטוב .אין להשתמש במכשיר בסמוך לנוזלים ,גזים או חומרים דליקים אחרים.
לפני חיבור למקור החשמל בדוק וודא שכל חלקי הכלי תקינים ,סליל חוט החיתוך מקובע היטב במקומו וכל
החלקים מורכבים.
מיד עם גמר השימוש נתק את הכבל ממקור החשמל.
לפני הפעולה בדוק את איזור העבודה שיהיה נקי מאבנים ,חוטי מתכת או כל גוף קשה אחר.
לבש בגדים מתאימים כולל מכנסים ארוכים ,נעלים מתאימות ,כובע מגן ,יש להרכיב משקפי מגן
ולהשתמש במגני שמיעה.
בשעת הפעולה הרחק את הכלי ככל שניתן מגופך.
אל תתחיל את פעולת החרמש אם אינו מיוצב ומופנה לכיוון משטח החיתוך.
מיד בגמר השימוש נתק את הכלי ממקור חשמל.
וודא שבכל טיפול או ניקוי ,כול העברת הכלי ממקום למקום ,הכלי מנותק ממקור החשמל.
בכל מקרה של תקלה נתק מיד את הכלי מהחשמל.
הרחק ילדים ,אנשים וחיות לפחות  5מטר ממקום העבודה בכלי.
בעת השימוש בכלי עמוד יציב והחזק את הכלי בשתי ידים.
אל תכסח אם מולך או בשטח גופים קשיחים העלולים לגרום לפציעה למשתמש או נזק לכלי.
השתמש בקצה המגן של החרמש לאבטחת מרחק מקירות או גופים קשיחים אחרים.
חובה להשתמש בחרמש כשהמגן מורכב.
שים לב!! השימוש בכלי עם המגן חיוני לבטחונך ולבטחון האחרים וכן נועד להבטיח שימוש יעיל בכלי.
שימוש בכלי ללא המגן הינו מסוכן ביותר ובמקרה של תקלה מבטל את תנאי אחריות היצרן.
היזהר מחיתך חוט החיתוך שיכול לגרום לפציעה.
אסור לנסות ולעצור את סיבוב חוט הנילון )החותך( ביד .תחילה נתק את הכלי ממקור החשמל והמתן עד
שיעצר לגמרי מעצמו.
אזהרה! גם אחרי הפסקת פעולת הכלי חוט החיתוך ימשיך להסתובב לכן יש להמתין עד לעצירתו
המוחלטת.
השתמש רק בחוט חיתוך מקורי .אסור להשתמש בחוט מתכת במקום חוט נילון.
השתמש בכלי רק במקום מואר היטב ,מאוורר ,רחוק ממקור חום או חומרים דליקים או חומרים כימים או
חומרים מסוכנים אחרים.
אל תחצה שבילים ,מדרכות או דרכים אחרות כשהכלי בפעולה.
בגמר השימוש אחסן במקום יבש הרחק מהישג ידם של ילדים .לפני הפעלה בדוק תמיד שהברגים
מחוזקים והכלי מורכב ותקין.
תנאי בטיחות:
השימוש בחרמש חייב להעשות בהתאם להוראות ורק בשימוש בניצב )ורטיקל( לאדמה .כל שימוש במצב
אחר אסור ומסוכן למשתמש.
מקור זרם החשמל חייב להתאים לנתונים הטכניים שמופיעים על הכלי 50HZ 230V
אסור להשתמש במקור זרם אחר .יש להשתמש במכשיר פחת תיקני ומאושר לפי התקן הישראלי ורצוי
להתיעץ בחשמלאי מוסמך.
בשימוש בכבל מאריך השתמש בכבל בצבע בולט כך שתוכל לראותו מרחוק.

השתמש בחיבור ומחזיק מיוחד תיקני ומתאים לצורך חיבור הכלי לכבל מאריך .וודא תמיד שהינך יודע
היכן מונח הכבל.
הזהר לא לעבור או להשתמש בכלי מעל כבל מאריך או כבל חשמלי אחר היות והכלי יכול לחתוך את
הכבל.
סוג הכבל מאריך יהיה בהתאם לדרישה IEC53
אסור להשתמש בכלי בגשם או ברטיבות .אסור להשתמש בכלי כשהדשא רטוב או לח.
הרחק את הכלי ממקורות לחות או רטיבות ואחסן במקום יבש .אל תשאיר את הכלי בחוץ בלילה או
בגשם.
יש לבדוק תמיד לפני השימוש שפתיל הזינה )הכבל החשמלי( והתקע תקינים.
במקרה שפתיל הזינה או התקע אינם במצב תקין ,אסור להשתמש בחרמש ויש להעבירו לטכנאי או תחנת
שרות מוסמכת.
במקרה של תקלה בכלי או בפתיל הזינה ,רק טכנאי מוסמך יבצע את הטיפול.
השימוש בכבל מאריך יבוצע רק בכבל שמיועד לשימוש בתנאי עבודה בחוץ ומאושר ע"י מכון התקנים.
חובה להרחיק את הכבל ממשטח העבודה ולהיזהר לא לפגוע בכבל בזמן העבודה.
התקעים והחיבורים של הכבל המאריך חייבים להיות תיקנים עמידים ובהתאם לתקן הישראלי.
אורך מקסימלי מותר עד  75מטר וחייב להיות לא פחות מ  1.5מטר רבוע.
הכלי מיוצר עם בידוד כפול ויש להשתמש רק בכבל חשמל מתאים.
הסבר לסימני אזהרה:
 .1אזהרה
 .2יש להרכיב משקפי מגן
 .3אין לעבוד ו/או להשאיר את המכשיר וכלי העבודה בגשם .אין להשתמש במכשיר במקום בעל
רטיבות גבוהה או במקום רטוב.
 .4קרא הוראות הפעלה לפני השימוש.
 .5נתק ממקור זרם החשמל.
 .6הרחק אנשים מאזור העבודה.
 .7הזהר הלהב ממשיך להסתובב גם אחרי ניתוק הפעולה.
הרכבת החרמש
הרכב את הידית על הצינור הטלסקופי והכנס כמה שיותר עד שייתפס אוטומטית )תמונה (3
ניתן לכוון את גובה המוט בכדי לאפשר עבודה קלה ונוחה.
התאמת הגובה :הצב את החרמש על משטח ישר התאם את הגובה הרצוי על ידי פתיחת כפתור הנעילה
) (7התאמת הגובה הרצוי ,לאחר מכן סובב ונעל את הגובה בעזרת כפתור הנעילה תמונה )(6
הרכבת המגן תמונה )(5
הרכב את המגן מעל גוף מנוע החרמש וסובב עם כיוון השעון עד שייתפס כמופיע בתמונה ) (5וחזק
בעזרת הברגים המסופקים עם המכשיר.
הזהר בעת ההרכבה לא להפצע או להחתך מחוט הנילון .אסור להשתמש בחרמש ללא המגן .לבטחונך,
לבטחון האחרים ולתקינות הכלי.
הוראות שימוש
אחרי קריאת הוראות הבטיחות ביסודיות קרא את הוראות השימוש להבטחת תוצאות מרביות בחיתוך
הדשא.
הפעל את הכלי לפני המגע עם הדשא.
חתוך את הדשא על ידי הנעת החרמש מימין לשמאל והתקדם לאט החזק את הכלי בזווית של כ 30
מעלות כמצוין בציור 10-11
אל תחתוך דשא לח או רטוב .חיתוך דשא יבש יבטיח תוצאות מרביות .אל תשתמש בכלי ללא המגן.
תמיד אפשר לחוט הניילון שחותך להגיע למהירות סיבוב מרבית לפני החיתוך.
הזהר לא להעביר את הכלי מעל כבל מאריך כשהכלי בפעולה .תמיד הקפד שהכבל המאריך יהיה מאחורי
גבך בעת הפעולה.
לפני התחלת הפעולה נקה את השטח מגופים קשים ,כבלים או אבנים.
זמן עבודה רצוף מרבי הוא  15דקות ויש לאפשר כ  10דקות המתנה בין גיזום לגיזום בכדי לאפשר לכלי
להתקרר.

התחלת השימוש:
בהפעלה ראשונה וודא שסליל חוט החיתוך )קסטה( מקובע .הורד את המגן מסכין החיתוך שנמצא על
המגן ושקצוות חוט החיתוך נמצאים מעבר לסכין החיתוך) ,הם יחתכו אוטומטית בתחילת הפעולה(.
הפעל תחילה את הכלי ורק כשיסתובב בעצמת סיבוב מלאה קרב למשטח החיתוך והתחל לכסח.
שימוש בחוט חיתוך קצר יפגום בחיתוך .כדי להגיע לאורך מתאים יש להצמיד קלות את קצה בית
המחסנית למשטח העבודה כשהכלי פועל ואז החוט יתארך אוטומטית לאורך הנדרש.
אזהרה! חוט קצר או בלוי פוגם בתפוקת הכלי.
לבדיקת הכלי ,חוט החיתוך או כל טיפול אחר נתק את הכלי ממקור החשמל.
בדוק את הכלי או החוט וודא שהכל תקין ורק אז המשך בעבודה.
אזהרה! גם אחרי הפסקת הפעולה ימשיך חוט הנילון להסתובב ,לכן חכה עד שיעצר לגמרי ,כ  10שניות
אחרי הפסקת הכלי.
בדגמים עם ידית הארכה טלסקופית ניתן לכוון את אורך ידית החרמש ע"י הארכת או קיצור גובה הידית
הטלסקופית
שתתבצע ע"י שחרור הבורג הנמצא בגוף החרמש וכיוון גובה הידית הרצוי
החלפת מחסנית סליל חוט החיתוך תמונה )(C
וודא שהכלי מנותק ממקור החשמל לפני הטיפול בכלי.
החזק את הכלי במצב הפוך כשהמגן מופנה כלפיך .החזק ביד אחת את המאוורר היוצא מהמנוע )ציור 13-
 (14ביד השניה החזק את בית המחסנית שמחזיק את מחסנית סליל החיתוך
לחץ על שני התפסים שמקובעים בשני צידי מחזיק הסליל )מסומנים בשני חצים( ,שחרר ומשוך את החלק
ושחרר מגוף הכלי)ציור (14
הוצא את המחסנית הישנה ,נקה היטב את כל החלקים בזהירות.
אחרי שניקית היטב את כל חלקי הכלי הכנס את המחסנית החדשה לבית המחסנית שמחזיק את
המחסנית לשימוש מחודש יש ללחוץ על ראש מחזיק המחסנית ולמשוך את חוט הניילון שיצא עד לאורך
של כ  15ס"מ.
הרכב חזרה את בית המחסנית והמחסנית חזרה על הכלי )תמונה (15
וודא שהמחסנית והמגן מקובעים היטב במקומם.
עם הפעלת החרמש לחץ את החרמש לכיוון הדשא כך שישתחרר חוט מהקסטה ,הסכין שבקצה המגן
יחתוך את החוט באורך הנדרש.
אסור בשום אופן להרכיב חוט מכל חומר שהוא על מחסנית שהתרוקנה או ניזוקה .תמיד יש אך ורק
להחליף במחסנית חדשה זהה למקורית שהיתה מורכבת.
שימוש בחוטים מחומרים אחרים יגרום נזק בלתי הפיך לכלי ויבטל את אחריות היצרן למוצר.
שימוש בחרמש לקיצוץ פינות וקנטים
ניתן להשתמש בחרמש זה לחיתוך וכיסוח קצוות וקנטים של דשא וערוגות
וודא כי כבל החשמל מנותק מרשת החשמל
לחץ על הכפתור כפי שמוצג בתמונה  ,11חלק  1כפי שמתאר החץ ,ומשוך את הידית מהמוט הטלסקופי
סובב את הידית ב  1800והחלק החזרה על המוט הטלסקופי עד שתיתפס אוטומטית.
החרמש מוכן לקיצוץ אנכי כפי שמופיע בציור .12
טיפול בכלי ,ניקוי ואיחסון
לפני כל טיפול בכלי וודא שהכלי מנותק ממקור חשמל ע"י ניתוק התקע ממקור החשמל.
ניקוי קבוע יבטיח שימוש לאורך זמן.
אחרי כל שימוש פרק את המחסנית ,נקה את הכלי מדשא או עפר או כל לכלוך אחר ,נקה את המגן .את
הניקוי יש לעשות עם בד רך ספוג במים חמים ובמברשת רכה.
נקה והקפד שפתחי האורור יהיו תמיד נקיים.
אל תשטוף את או תרטיב את הכלי במים ואל תשתמש בכימיקלים או חומרי ניקוי אחרים.
אם פתיל הזינה ניזוק או סכין חיתוך החוט אינו חותך או ניזוק חובה להביא את הכלי לתחנת שירות
מוסמכת.
לכל מקרה של תקלה יש לפנות לתחנת שרות מוסמכת ולא לנסות לתקן או לפרק את הכלי.

זיהוי תקלות בכלי
אם הכלי רועד תוך כדי שימוש ,פרק את המחסנית ונקה את הכלי .הרכב היטב בחזרה .אם הרעידות
ממשיכות החלף את המחסנית.
אם הכלי אינו מתחיל לפעול בדוק את כל החיבורים לחשמל ,וודא שמגן הפחת לא הופעל ובדוק אם הפקק
בבית לא נותק .אם כל זה לא עזר העבר הכלי לתחנת שרות מוסמכת.
איחסון
לפני האיחסון נקה היטב את כל חלקי הכלי.
אחסן הרחק מהישג ידם של ילדים במקום יבש ויציב ,הרחק ממקור חום או קור ,הרחק מקרני השמש
ומומלץ במקום סגור.
אל תאחסן בתוך שק ניילון למניעת היווצרות לחות.
אל תאחסן את הכלי כשהוא מונח על הרצפה .מומלץ לתלות את הכלי כך שהמגן לא יגע ברצפה ולא יגרם
נזק לשטח המגן.

אנו מאחלים שימוש מועיל ובטוח.
בברכה,
ט.פ.י פל ים בע"מ
מושב תנובות )משק (58
טלפון09-8947633 :

הוראות שימוש ובטיחות בכלי עבודה חשמליים
קרא היטב את הוראות השימוש לפני השימוש בכלי .
ציית להוראות תחזוקת הכלי למניעת תקלות ולהבטחת עבודה תקינה של הכלי.
לפני הפעלת המכשיר למד היטב את מנגנוני הפעולה של המכשיר וודא שבמקרה חרום תוכל לעצור באופן
מידי את פעולת המכשיר.
שמור את חוברת הוראות זו ואת שאר המסמכים המצורפים למכשיר לשימוש עתידי.
כללי בטיחות יסודיים.
מקום השימוש בכלי
שימוש בכלי במקום בלתי מסודר עלול לגרום לאסון ,וודא שמקום העבודה נוח לעבודה ומואר דיו.
סביבת העבודה
• אין לעבוד ו/או להשאיר את המכשיר וכלי העבודה בגשם .אין להשתמש במכשיר ובכלי עבודה במקום
בעל רטיבות גבוהה או במקום רטוב .אין להשתמש במכשיר בסמוך לנוזלים ,גזים או חומרים דליקים
אחרים.
• הרחק את כבל החשמל מחום ,שמן ,מקומות חדים ומכשירי גז .המנע ממגע בחלקים חשופים בכבל
החשמל או בתקע.
• אל תאפשר לילדים ולמשקיפים מהצד לגעת במכשיר ובכלי העבודה ודאג להרחיקם ממקום העבודה.
• יש לאחסן כלי עבודה שאינם בשימוש במקום יבש ונעול ,הרחק ממגע ידם של ילדים.
• המכשיר יעיל ובטוח לשימוש בקצב העבודה לו הוא יועד .נזק הנגרם כתוצאה מהפעלת כוח מופרז על
מכשיר ,אינו נכלל באחריות על המוצר.
• אין להשתמש במכשיר בעל עוצמה נמוכה לצורך ביצוע עבודה קשה במיוחד .יש להשתמש במכשיר
בהתאם לייעודו בלבד ולפי הוראות היצרן.
• אין ללבוש בגדים רחבים מידי או לענוד תכשיטים העלולים להיתפס בחלקים הנעים של המכשיר.
מומלץ ללבוש בגדי עבודה תקניים וכפפות עבודה.
• יש לאסוף ולכסות שיער ארוך לפני תחילת העבודה עם המכשיר .מומלץ לנעול נעלי עבודה מגומי או
מחומר מבודד אחר למניעת התחשמלות.
• יש להשתמש במשקפי מגן ובמסכה לצורך הגנה בזמן העבודה.
• יש להשתמש באוזניות או מגני שמיעה להגנה מרעש.
• אין לשאת את המכשיר תוך אחיזה בכבל החשמל שלו ואין לנסות למשוך את כבל החשמל במטרה
לשלוף את תקע המכשיר מהשקע .תמיד הפנה את הכבל המאריך לאחור הרחק מהמכשיר .הפעל
את המכשיר רק באור יום או באור מלאכותי מספק .לך ,אל תרוץ.
• יש להקפיד על יציבות בזמן העבודה עם המכשיר .אין להתכופף אל מעבר למשטח העבודה תוך
איבוד היציבות.
• החזק את הכלי בצורה חזקה ובטוחה.
• המכשיר עובד בצורה הטובה והבטיחותית ביותר כאשר הוא נשמר נקי.
• הקפד שהמכשיר יישאר יבש ונקי משמן ושומנים .הקפד לנתק המכשיר ממקור המתח בגמר השימוש
בו .בזמן ניקויו ובזמן החלפת אביזרים .
• הקפד לשלוף מפתחות ושאר כלי העזר מהמכשיר לפני הפעלתו .
• אין לשאת את המכשיר בזמן שהוא מחובר למקור המתח כאשר האצבע מונחת על הדק ההפעלה.
• לפני חיבור המכשיר למקור המתח ,וודא שמתג ההפעלה אינו לחוץ.
• כאשר יש צורך בהארכת כבל החשמל ,השתמש בכבל מאריך המיועד לכך בלבד .במידה והמכשיר
מצויד בכבל הארקה השתמש בכבל מאריך בעל הארקה.
• לפני השימוש במכשיר ודא שכל המכשיר והתקני הבטיחות במכשיר עובדים כראוי.
• וודא את תקינות החלקים הנעים במכשיר ובדוק שאין חלקים שבורים או תקועים וכן גורמים אחרים
העלולים לפגוע בפעילותו התקינה של המכשיר.
• חלקי מכשיר או התקני בטיחות פגומים יש לתקן או להחליף במרכזי שירות מוכרים ,אלא אם כן נאמר
אחרת בהוראות שימוש אלה.
• אין להשתמש במכשיר כאשר ישנה בעיה במנגנון ההפעלה או הכיבוי.
• מומלץ להשתמש במקור זרם שמוזן דרך ממסר פחת בעל זרם שימוט שאינו עולה על  30מיליאמפר.
• קרא בעיון את ההוראות הקשורות לתחזוקת המכשיר ולהחלפת אביזרי העזר במכשיר.

מכשיר חשמלי זה מצויד באמצעי הגנה מחמירים ,תיקון המכשיר יתבצע אך ורק על ידי טכנאי מאושר ע"י
היצרן/יבואן .
תיקון המכשיר שלא ע"י מומחה עלול להוות סכנה למשתמש.
אם הכבל )פתיל הזינה( ניזוק ,בכדי למנוע סיכון ,יש להחליפו אך ורק במעבדת שירות מאושרת ע"י היצרן.
שים לב! יש להשתמש בכלי עזר ובאביזרים המומלצים בהוראות שימוש אלה ובקטלוג בלבד .
שימוש באביזרי עזר שאינם מומלצים או מוזכרים ,עלול לגרום לפציעה.
כללי בטיחות מיוחדים!
• לפני הפעלת המכשיר בדוק האם מתח המכשיר תואם למתח בשקע .האם כבל החשמל והתקע
תקינים לחלוטין.
• אל תשתמש בכבל מאריך ארוך מידי .השתמש בכבל בעל קוטר של לפחות  1.75מ"מ ורק כאשר
הכבל משוך החוצה לחלוטין.
• בזמן הפעלת המכשיר:
• הרחק את כבל החשמל מחלקים נעים במכשיר.
• הקפד לכבות את המכשיר לפני שהנך מקרבו לגופך.
• אין לכסות את פתחי האוורור.
יש לכבות את המכשיר מידית במקרים הבאים:
• חימום יתר של המכשיר .
• אי תקינות כבל החשמל ,התקע או השקע.
• אי תקינות הדק ההפעלה.
• עשן או ריח שרוף הנובעים מהחומר המבודד.
אריזת המכשיר
שמור את אריזת המכשיר המקורית .הדרך הטובה ביותר לשמור על המכשיר מכל פגיעה היא לשומרו
באריזתו המקורית.
הוראות בטיחות מיוחדות!!!
• רמת הרעש הנפלטת מהכלי LPA :93dB(A) :
• אזהרה!! יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה .
• אזהרה!! יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף ,הפועל
בזרם שאינו גדול מ  0.03אמפר .
• הערות :אפשר שמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים במתקן.
• יש לבדוק את תקינות מפסק המגן לפחות אחת לחודש באמצעות לחיץ הביקורת שלו.

הקפד לקרוא את הוראות הבטיחות לפני תחילת העבודה

