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01. סיכונים אפשריים ואזהרות בטיחות
הגוזמים של חברת Sunflower-Trimmer ltd. מעוצבים ומיוצרים ע"פ סטנדרטים של האיחוד האירופי המתמקדים בבטיחות 

מקסימלית למשתמש בזמן העבודה על המכונה. המשתמש מחוייב לקרוא ולהבין את אזהרות הבטיחות ונהלי העבודה המומלצים 

אשר מפורטים במדריך זה. אנא קרא מדריך זה בתשומת לב בטרם השימוש במכונה.

01.01 ציוד הגנה
כפפות פלדה

בעבודה על מכונת הגיזום מדגם BT01 נדרש להשתמש בכפפות פלדה מתאימות. הכפפות חייבות למנוע מאצבעותיך לבלוט דרך 

הפתחים הנמצאים בשולחן העבודה העליון שרוחבו הוא 11 מ"מ. אזהרה! לבש את כפפות הבטיחות בכל זמן שהינך עובד על 

המכונה למניעת פגיעות חמורות באצבעותיך. אנא היה זהיר כאשר אתה מעלה את ידיך מעל הפתחים בשולחן העבודה. להב 

החיתוך ממוקם הישר מתחת לשולחן העבודה. אזהרה: להב החיתוך חד מאוד ומסתובב במהירות גבוהה מאוד - סיכון לפגיעות 

חמורות.

משקפי בטיחות
יש להשתמש במשקפי פלסטיק עם מגן שאינו צבוע וללא סנן UV. ישנו סיכון להתעופפות חלקי פרחים גזומים לצדדים אשר עלולים 

לגרום לפציעה בעיניים.

02.01 התקנה
יש לוודא תמיד שמכונת הגיזום עומדת באופן יציב על משטח ישר וחזק. חוסמי הרעש הניתנים להתאמה מחוברים לרגליו של הגוזם 

ומאפשרים לך להציב את המכונה באופן שווה. יש להציב את מכונת הגיזום כאשר היא עומדת על כל ארבעת רגליה! יש לוודא שאין 

חפצים בסביבת המכונה דבר העלול לגרום לנזק לך ו/או למכונה, במיוחד חפצים קטנים אשר יכולים ליפול לתוך הפתח הנמצא 

בחלקו העליון של שולחן העבודה או שעלולים לחדור לתוך פתח האוורור של המנוע החשמלי. יש לדאוג תמיד לעבודה בסביבה 

נקייה.

03.01 שולחן עבודה ולהב חיתוך
יש לוודא ששולחן העבודה מוברג היטב למסגרת המכונה בטרם הדלקת המכונה. יש להקפיד לנקות את שולחן העבודה ואת להב 

החיתוך. אנו ממליצים לערוך בדיקה ולוודא שאכן להב החיתוך והתעלה ממוקמים כראוי.
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04.01 טמפרטורת מנוע חשמלי
המנוע החשמלי מיועד ונבדק לשימוש עם דגם זה של מכונת הגיזום. המנוע החשמלי מתחמם בעיקר כאשר המכונה פועלת במצב 

סרק. המנוע החשמלי מיוצר מחומר בידוד בדרגה F (צלזיוס 155) אשר לעולם לא יגיע אליו אם יופעל כראוי. יש לקרוא את פרק 02. 

תיאור - סעיף 02.02 שימוש מיועד, למידע נוסף בנוגע לסוגי החומרים הניתנים לגיזום במכונת הגיזום. אין לגעת במעטפת של 

המנוע החשמלי בזמן פעילות. סיכון לכוויות.

05.01 חיבור שואב אבק
קוטר הצינור של שואב האבק חייב להיות גבוה יותר מ-37 מ"מ! שימוש בצינור בעל קוטר קטן יותר עלול לגרום להתנגשות עם להב 

החיתוך דבר אשר עלול לגרום לפגיעות חמורות במכונת הגיזום!

06.01 סיכונים נוספים והמלצות
יש לשמור על הבטיחות האישית שלך בכל זמן. אין להשתמש במכונת הגיזום בסביבה מאובקת או רטובה. המנוע החשמלי אינו 

עמיד במים. לעולם אין לגעת או להסיר את שולחן העבודה העליון כאשר תעלת המנוע ולהב החיתוך מסתובבים! אין להשתמש 

בכפפות אחרות חוץ מאלו אשר מפורטות בפרק 01.01 ציוד הגנה. יש לנקות את מכונת הגיזום בהתאם למפורט בפרק 04. ניקיון. 

ציות להוראות אלה יכולים למנוע נזק למכונה ו/או נזק לבריאותך. המכונה יכולה לשמש אך ורק למטרות המפורטות במדריך זה, 

פרק 02. תיאור - סעיף 02.02 שימוש מיועד! לעולם אין להסיר את שולחן העבודה העליון בזמן שהמכונה מחוברת למקור חשמלי! 

לעולם אין להשאיר את מכונת הגיזום בקרבת ילדים ו/או בקרבת ילדים בהשגחת אדם מתחת לגיל 18 וצעירים יותר אשר אינם קראו 

את המדריך למשתמש הזה. לעולם אין לתקן או להחליף שום חלק במכונה באופן עצמאי. יש ליצור קשר עם שירות מוסמך ומורשה 

תמיד. יש להקפיד לנקות את המכונה ואת מקום האחסון שלה. מכונת הגיזום ניתנת לשימוש במקומות סגורים בלבד. מכונת הגיזום 

אינה עמידה למים. יש לשים לב לכבלים החשמליים של המכונה. לעולם אין לשנות את מיקום המכונה כאשר היא מחוברת למקור 

חשמלי!
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02.01 מידע כללי
מכונת הגיזום נבנתה ופותחה לשם זירוז תהליך ניתוק העלים מהפרחים. המסגרת החיצונית עשויה מרגלי אלומיניום מחוזק המחוברים 

באמצעות מחברים מיוחדים. גוף המכונה עשוי פלדת אל-חלד המחוזק למסגרת החיצונית בשני צידיה. חלקו העליון של גוף המכונה 

המשמש כשולחן עבודה עשוי פלדת אל-חלד מלוטשת. חלקו התחתון של גוף המכונה עשוי פלדת אל-חלד עם משטח מחוספס. המנוע 

החשמלי מחובר לחלק התחתון. לאופציית חיבור צינור שואב האבק נמצא מחבר טקסטיל הממוקם בסמוך למנוע החשמלי. הקצה 

המחודד מורכב בתוך הגוזם מעל תעלת המנוע החשמלי. טבעת פלדת אל-חלד ממוקמת מסביב לקצה ומשמשת כ-קירות צידיים בתא 

הגיזום ומונעת מהחומרים האורגניים הגזומים מלהגיע לתוך חלקים אחרים במכונה. המכונה עומדת על ארבע רגליות עשויות גומי 

הניתנות להתאמה. מפסק ה- ON/OFF ממוקם בחזית מכונת הגיזום. חיבור השקע החשמלי ממוקם בצידה הימני של המסגרת. מידע 

נוסף על החיבור החשמלי והחלקים חשמליים מפורט בפרק זה בסעיף 03.02 חיבור חשמלי.
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02.02 שימוש מיועד
יש להשתמש במכונת הגיזום אך ורק למטרות המפורטות ע"י היצרן. 

אנו ממליצים לקרוא את כל אזהרות הבטיחות בטרם השימוש במכונה! 

המכונה מיועדת להסרת העלים מפרחי הצמח. יש להשתמש במכונה אך ורק עם צמחים טריים בעלי עלים בשרניים 

וגבעולים אשר אינם מכילים חלקים עציים ומוצקים ושההרכב והמוצקות שלהם דומה לדוגמא לסרפד שנקטף זה עתה 

.(Urtica Dioica)

03.02 חיבור חשמלי
המכונה מכילה חיבורים וחלקים חשמליים. חיבורים חשמליים משמעם כבלים וחלקים אחרים המחברים מכשירים חשמליים. המכונה 

מכילה את החלקים החשמליים הבאים: מנוע חשמלי 100w, קבל הפעלה µF 7, מפסק חשמלי וחיבור אירופאי. כבל החשמל לחיבור 

מקור חשמל כלול בתוך החבילה. אנו ממליצים במיוחד לשים לב לבטיחות האישית שלך במהלך העבודה והתחזוקה של מכונת 

הגיזום שלך. אין להגיע במגע עם חיבורים חשמליים כאשר משתמשים או מנקים את המכונה. אין להחליף או לחבר מחדש את 

החיבור החשמלי!

03. תפעול וטיפול
01.03 חיבור למקור חשמל

בטרם חיבור המכונה למקור חשמלי יש לוודא שמילאת אחר כל אמצעי הבטיחות המפורטים לעיל. יש לערוך בדיקה נוספת לשולחן 

העבודה העליון ולוודא שהוא אכן מוברג היטב למסגרת המכונה! ראשית, חבר את כבל החשמל לתוך החיבור הממוקם בצד המכונה. 

חבר את צידו השני של כבל החשמל לשקע הקיר.

02.03 הפעלת המכונה
המכונה מופעלת ע"י מפסק ON/OFF הממוקם בחזית המסגרת. יש לשים לב במהלך הפעלת המכונה! זכור את כל אמצעי הזהירות 

המפורטים לעיל.

03.03 גיזום
אנו ממליצים למקם את המכונה כך שלוגו החברה והמפסק החשמלי יהיו ממוקמים מולך. לאחר מיקום והפעלת המכונה, יש להניח 

את הצמח על שולחן העבודה מעל שני הפתחים ולהניע אותו בעזרת תנועות חלקות קדימה ואחורה ולהפוך אותו בו-זמנית. 
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זוהי השיטה המהירה והמדויקת ביותר לגיזום. רצוי גם לקצר את הצמח כך שלא יבלוט מאחורי שולחן העבודה. ניתן להשתמש 

בשואב אבק על מנת לייצר לחץ תחתון שימשוך פנימה את העלים בקלות ובנוחיות יותר. 

04.03 חיבור שואב אבק
דגם BT01 עוצב עם אפשרות לחיבור שואב אבק. זכור כי הקוטר המינימלי של צינור שואב האבק הוא 37 מ"מ! חבר את שואב 

האבק למחבר הטקסטיל בעל שלושת מחברי ההידוק. הכנס את הצינור בזהירות לתוך מחבר הטקסטיל עד להגעה לקורה 

התחתונה. אין להשתמש בכוח כאשר מכניסים את הצינור לתוך מחבר הטקסטיל. יש להחזיק את הצינור בתוך מחבר הטקסטיל 

ולחזק בעזרת מחברי ההידוק. המחבר כעת עטוף סביב הצינור בחוזקה. יש להיזהר מאוד כאשר מזיזים את האצבעות מעל 

הפתחים בשולחן העבודה בעת ששואב האבק מחובר! אזהרה! הלחץ התחתון עלול להיות חזק מספיק בשביל למשוך את 

אצבעותיך דרך הפתחים בשולחן העבודה!! דאג תמיד ללבוש כפפות הגנה כאשר הינך מתפעל את המכונה!

05.03 ניקיון בזמן עבודה
אנו ממליצים לנקות את מכונת הגיזום מחלקים אורגניים גזומים של הצמח. יש לנתק את המכונה ממקור החשמל בטרם הניקיון. אנו 

ממליצים לנקות את להבי החיתוך ואת הפתחים בשולחן העבודה. שולחן העבודה ולהבי החיתוך עשויים פלדת אל-חלד ועמידים 

בפני רוב תכשירי הניקוי. אנו לא ממליצים בשום אופן לנקות את משטח שולחן העבודה בעזרת חומרים קשים או במיוחד עם כלים 

העשויים ברזל! ישנו סיכון לנזק עקב קורוזיה במשטח. כאשר לא משתמשים בשואב האבק יש לנקות את החלקים הגזומים של 

הצמח מתא הגיזום לעתים קרובות יותר. 

04. ניקיון
לאחר כל שימוש במכונת הגיזום אנו ממליצים כדלקמן:

1. להסיר את כל החלקים הגזומים של הצמח ולנקות את כל האזורים המלוכלכים בעזרת תכשיר ניקוי ע"ב אלכוהול או ממיס אחר. 

2. לוודא שאף חלק גזום מהצמח יצא מתא הגיזום - בדוק את האיטום של הלוח הנמצא מסביב ללהב החיתוך. 

3. הכנס את המכונה בחזרה לכיסוי שלה.

05. אחסון
יש לאחסן את המכונה במקום יבש ונקי!
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Sunflower-Trimmer, s.r.o.

Stamp seller:

BT 01

06. אחריות
לשם קבלת זכאות לאחריות ל-5 שנים ע"פ תנאי האחריות המפורטים ב- www.sunflower-trimmer.com יש לפעול כדלקמן:

1. יש למלא ולשמור את טופס האחריות.

2. יש להשלים את טופס האחריות עם חותמת חנות המכירה ותאריך קנייה.

3. יש לשלוח עותק של תעודת האחריות החתומה למייל: info@sunflower-trimmer.com לא יאוחר מ-30 יום מיום הרכישה.

לאחר שיתקבל אצלנו עותק מטופס האחריות המלא והחתום אנו נשלח אליך אישור בנוגע לאחריות המורחבת שלך.


