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PRODUCT SAFETY
GENERAL POWER TOOL 
SAFETY WARNINGS

WARNING Read all safety warnings 
designated by the  symbol and all 

instructions.

WARNING  Read all safety warnings 
and all instructions. Failure to follow the 

warnings and instructions may result in electric 
shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future 
reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your 
mains-operated (corded) power tool or battery-
operated (cordless) power tool.

1)  Work area safety
a)  Keep work area clean and well lit. Cluttered 

or dark areas invite accidents.
b)  Do not operate power tools in explosive 

atmospheres, such as in the presence of 
flammable liquids, gases or dust. Power tools 
create sparks which may ignite the dust or fumes.

c)  Keep children and bystanders away while 
operating a power tool.Distractions can cause 
you to lose control.

2)  Electrical safety
a)  Power tool plugs must match the outlet. 

Never modify the plug in any way. Do 
not use any adapter plugs with earthed 
(grounded) power tools. Unmodified plugs 
and matching outlets will reduce risk of electric 
shock.

b)  Avoid body contact with earthed or 
grounded surfaces, such as pipes, radiators, 
ranges and refrigerators. There is an increased 
risk of electric shock if your body is earthed or 
grounded.

c)  Do not expose power tools to rain or wet 
conditions. Water entering a power tool will 
increase the risk of electric shock.

d)  Do not abuse the cord. Never use the cord 
for carrying, pulling or unplugging the 
power tool. Keep cord away from heat, 
oil, sharp edges or moving parts.Damaged 
or entangled cords increase the risk of electric 
shock.

e)  When operating a power tool outdoors, use 
an extension cord suitable for outdoor use. 
Use of a cord suitable for outdoor use reduces 
the risk of electric shock.

f)  If operating a power tool in a damp location 
is unavoidable, use a residual current 
device (RCD) protected supply.Use of an RCD 
reduces the risk of electric shock. 

3)  Personal safety
a)  Stay alert, watch what you are doing and 

use common sense when operating a power 

tool. Do not use a power tool while you 
are tired or under the influence of drugs, 
alcohol or medication.A moment of inattention 
while operating power tools may result in serious 
personal injury. 

b)  Use personal protective equipment. Always 
wear eye protection.Protective equipment 
such as dust mask, non-skid safety shoes, hard 
hat, or hearing protection used for appropriate 
conditions will reduce personal injuries. 

c)  Prevent unintentional starting. Ensure 
the switch is in the off-position before 
connecting to power source and/or battery 
pack, picking up or carrying the tool. 
Carrying power tools with your finger on the 
switch or energising power tools that have the 
switch on invites accidents.

d)  Remove any adjusting key or wrench 
before turning the power tool on. A wrench 
or a key left attached to a rotating part of the 
power tool may result in personal injury. 

e)  Do not overreach. Keep proper footing and 
balance at all times. This enables better control 
of the power tool in unexpected situations.

f)  Dress properly. Do not wear loose clothing 
or jewellery. Keep your hair, clothing and 
gloves away from moving parts. Loose 
clothes, jewellery or long hair can be caught in 
moving parts.

g)  If devices are provided for the connection 
of dust extraction and collection facilities, 
ensure these are connected and properly 
used. Use of dust collection can reduce dust-
related hazards.

4)  Power tool use and care 
a)  Do not force the power tool. Use the 

correct power tool for your application. The 
correct power tool will do the job better and safer 
at the rate for which it was designed. 

b)  Do not use the power tool if the switch 
does not turn it on and off. Any power tool 
that cannot be controlled with the switch is 
dangerous and must be repaired.

c)  Disconnect the plug from the power source 
and/or the battery pack from the power tool 
before making any adjustments, changing 
accessories, or storing power tools.Such 
preventive safety measures reduce the risk of 
starting the power tool accidentally.

d)  Store idle power tools out of the reach 
of children and do not allow persons 
unfamiliar with the power tool or these 
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of 
untrained users.

e)  Maintain power tools. Check for 
misalignment or binding of moving parts, 
breakage of parts and any other condition 
that may affect the power tool’s operation. 
If damaged, have the power tool repaired 
before use. Many accidents are caused by 
poorly maintained power tools. 

f)  Keep cutting tools sharp and clean.Properly 
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maintained cutting tools with sharp cutting edges 
are less likely to bind and are easier to control.

g)  Use the power tool, accessories and 
tool bits etc. in accordance with these 
instructions, taking into account the 
working conditions and the work to be 
performed. Use of the power tool for operations 
different from those intended could result in a 
hazardous situation.

5) Battery tool use and care
a)  Recharge only with the charger specified 

by the manufacturer. A charger that is suitable 
for one type of battery pack may create a risk of 
fire when used with another battery pack.

b)  Use power tools only with specifically 
designated battery packs. Use of any other 
battery packs may create a risk of injury and fire.

c)  When battery pack is not in use, keep it 
away from other metal objects, like paper 
clips, coins, keys, nails, screws or other 
small metal objects, that can make a 
connection from one terminal to another. 
Shorting the battery terminals togethermay cause 
burns or a fire.

d) Under abusive conditions, liquid may be 
ejected from the battery; avoid contact. 
If contact accidentally occurs, flush with 
water. If liquid contacts eyes, additionally 
seek medical help. Liquid ejected from the 
battery may cause irritation orburns.

6) Service
a)  Have your power tool serviced by a 

qualified repair person using only identical 
replacement parts. This will ensure that the 
safety of the power tool is maintained.

HEDGE TRIMMER SAFETY 
WARNINGS
1. Keep all parts of the body away from the 

cutter blade. Do not remove cut material 
or hold material to be cut when blades are 
moving. Make sure the switch is off when 
clearing jammed material. A moment of 
inattention while operating the hedge trimmer 
may result in serious personal injury.

2. Carry the hedge trimmer by the handle 
with the cutter blade stopped. When 
transporting or storing the hedge trimmer 
always fit the cutting device cover. Proper 
handling of the hedge trimmer will reduce 
possible personal injury from the cutter blades.

3. Hold the power tool by insulated gripping 
surfaces only, because the cutter blade 
may contact hidden wiring. Cutter blades 
contacting a “live” wire may make exposed metal 
parts of the power tool “live” and could give the 
operator an electric shock.

SAFETY WARNINGS FOR 
BATTERY PACK 
a) Do not dismantle, open or shred cells or 

battery pack. 
b) Do not short-circuit a battery pack. Do not 

store battery packs haphazardly in a box or 
drawer where they may short-circuit each 
other or be short-circuited by conductive 
materials.When battery pack is not in use, keep 
it away from other metal objects, like paper 
clips, coins, keys, nails, screws or other small 
metal objects, that can make a connection from 
one terminal to another. Shorting the battery 
terminals together may cause burns or a fire.

c) Do not expose battery pack to heat or fire. 
Avoid storage in direct sunlight.

d) Do not subject battery pack to mechanical 
shock.

e) In the event of battery leaking, do not 
allow the liquid to come into contact 
with the skin or eyes. If contact has been 
made, wash the affected area with copious 
amounts of water and seek medical advice.

f) Seek medical advice immediately if a cell or 
battery pack has been swallowed.

g) Keep battery pack clean and dry.
h) Wipe the battery pack terminals with a 

clean dry cloth if they become dirty.
i) Battery pack needs to be charged before 

use. Always refer to this instruction and 
use the correct charging procedure.

j) Do not maintain battery pack on charge 
when not in use.

k) After extended periods of storage, it may 
be necessary to charge and discharge 
the battery pack several times to obtain 
maximum performance.

l) Battery pack gives its best performance 
when it is operated at normal room 
temperature (20 °C ± 5 °C).

m) When disposing of battery packs, keep 
battery packs of different electrochemical 
systems separate from each other.

n) Recharge only with the charger specified 
by WORX. Do not use any charger other 
than that specifically provided for use with 
the equipment. A charger that is suitable for 
one type of battery pack may create a risk of fire 
when used with another battery pack.

o) Do not use any battery pack which is not 
designed for use with the equipment.

p) Keep battery pack out of the reach of 
children.

q) Retain the original product literature for 
future reference.

r) Remove the battery from the equipment 
when not in use.

s) Dispose of properly.
t) Do not mix cells of different manufacture, 

capacity, size or type within a device.
u) Do not remove battery pack from its 
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original packaging until required for use.
v) Observe the plus (+) and minus (–) marks on 

the battery and ensure correct use.

SYMBOLS

To reduce the risk of injury, user 
must read instruction manual

Warning  

Wear ear protection

Wear eye protection

Wear dust mask

Do not burn

Batteries may enter water cycle if 
disposed improperly, which can 
be hazardous for ecosystem. Do 
not dispose of waste batteries as 
unsorted municipal waste.

Keep hands away

Remove battery from the socket 
before carrying out any adjustment, 
servicing or maintenance.

Wear protective gloves.

Li-Ion Li-Ion

Li-Ion battery.  This product has 
been marked with a symbol 
relating to ‘separate collection’ for 
all battery packs and battery pack. It 
will then be recycled or dismantled 
in order to reduce the impact on 
the environment. Battery packs can 
be hazardous for the environment 
and for human health since they 
contain hazardous substances.

COMPONENT LIST
1. BATTERY PACK RELEASE BUTTON* 

2. BATTERY PACK* 

3. REAR HANDLE

4. FRONT HANDLE 

5. SAFETY GUARD

6. FRONT SWITCH LEVER (ALL AROUND 
SWITCH FUNCTION)

7. REAR SWITCH LEVER

8. BLADE

9. BLADE SHEATH* 

*Not all the accessories illustrated or 
described are included in standard delivery.

TECHNICAL DATA
WG261E/
WG261E.1 WG261E.9

Voltage 220-240V~50/60Hz

Power 20V  Max** Lithium

No load speed 2200/min

Max. cutting length 45cm

Cutting diameter 16mm

Charging 
time(WG261E) 58 mins 

Charging 
time(WG261E.1) 230 mins 

Machine Weight 2.4 kg 2.0 kg

**Voltage measured without workload. Initial battery 
voltage reaches maximum of 20 volts. Nominal 
voltage is 18 volts.
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ACCESSORIES
WG261E WG261E.1 WG261E.9

Blade sheath 1 1 1

Safety guard 1 1 1

Charger 1 (WA3880) 1 (WA3760) /

Battery pack 1 (WA3551) 2 (WA3550.1) /

We recommend that you purchase your accessories 
listed in the above list from the same store that sold 
you the tool. Refer to the accessory packaging for 
further details. Store personnel can assist you and 
offer advice.

OPERATING INSTRUCTIONS
NOTE: Before using the tool, read the 
instruction book carefully.

Intended use
The machine is intended for cutting and trimming 
hedges and bushes in domestic use.

WARNING! DO NOT USE THE PRODUCT 
WITHOUT ATTACHING THE GUARD AND 

FRONT HANDLE.

ASSEMBLY & OPERATION 
ACTION FIGURE

ASSEMBLY

Assembling the safe guard See Fig. A

Assembling the Front Handle
NOTE: Loosen the long screw first 
before assembling the front handle. 
NOTE: If the handle is assembled 
incorrectly, the tool will not power on.

See Fig. 
B1, B2, B3

Checking the battery charge 
condition(Only for WG261E) See Fig. C

Installing and Removing the battery pack See Fig. D

Charging the battery pack
Your battery pack is UNCHARGED, you 
must charge before use.
More details can be found in WA3760/ 
WA3880 manual

OPERATION 

Starting and stopping
See Fig. 
E1, E2

Top cutting
WARNING: If any parts are 
missing, damaged or broken, do 

not operate your hedge trimmer until 
all damaged parts have been replaced 
or repaired. Failure to do so could result 
in serious personal injury. DO NOT 
USE WITHOUT FRONT HANDLE AND 
SAFETY GUARD.

See Fig. F1

Side cutting See Fig. F2

Lubricating the Cutting Blade
Note: It is important to use only the 
recommended standard lubricating oil 
(WD-40) to avoid damage to the blade.

See Fig. G

HOW TO USE YOUR HEDGE 
TRIMMER
Note that the front switch lever can be activated 
on three sides, giving you many choices for a 
comfortable grip. Before cutting an area, inspect 
it first and remove any foreign objects that could 
become thrown or entangled in the blades.  Always 
hold the trimmer with both hands and with the 
blade away from you before turning it on. 
When trimming new growth, use a wide sweeping 
action so that the stems are fed directly into the 
blade. (See Fig. F1&F2)
Allow the cutting blades to reach full speed before 
cutting.  When operating, keep the cutting blades 
away from people and objects such as walls, large 
stones, trees, vehicles, etc.
If the blade stalls, immediately stop the trimmer. 
Release the two Switch components (6&7) before 
attempting to clear jammed debris from the cutting 
blades. 
Wear gloves when trimming thorny or prickly 
growth.
Do not attempt to cut stems that are too thick for 
the cutting blade.

TOP CUTTING
Use a wide sweeping motion (See Fig.F1). A slight 
downward tilt of the cutting blades in the direction 
of motion gives the best cutting results.

SIDE CUTTING
When trimming the sides of the hedge, begin at the 
bottom and cut upwards (See Fig. F2), tapering the 
hedge inward at the top. This shape will expose 
more of the hedge, resulting in a more uniformed 
growth.
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MAINTENANCE
Remove battery before carrying out any 
adjustment, servicing or maintenance.
There are no user serviceable parts in your power 
tool. Never use water or chemical cleaners to 
clean your power tool. Wipe clean with a dry cloth. 
Always store your power tool in a dry place. Keep 
the motor ventilation slots clean. Keep all working 
controls free of dust.

ENVIRONMENTAL 
PROTECTION

Disposal
The machine, its accessories and 
packaging materials should be sorted for 
environmentally friendly recycling.

The plastic components are labeled for categorized 
recycling.
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שם החברה: סמיקום לקסיס בע”מ
כתובת: א”ת מערבי קדימה ת.ד. 9090 אבן יהודה

טלפון: 09-7611222
 www.semicom.co.il
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טעינת מארז הסוללות
מארז הסוללות אינו טעון, ויש לטעון אותו לפני 

השימוש.
 למצוא ניתן נוספים 

.  / 

הפעלה

ראה איור 
הפעלה ועצירה 

ראה איור 

חיתוך למעלה 

אזהרה: אם חלקים כלשהם חסרים,      
פגומים או

שבורים, אל תפעיל את גוזם הגידור שלך עד  
שכל החלקים הפגומים יוחלפו או יתוקנו. אי 

ביצוע פעולה זו עלול לגרום לפציעה חמורה. אין 
להשתמש ללא אחיזה קדמית ובטיחות

ראה איור  חיתוך צד

ראה איור 

שימון להב חיתוך
הערה: חשוב להשתמש רק בשמן הסיכה 

)WD-40( הסטנדרטי המומלץ
 על מנת למנוע נזק ללהב

הרכבה והפעלה
כיצד להשתמש במכשיר גיזום הגדר החיה 

שים לב שניתן להפעיל את ידית המתג הקדמית משלושה צדדים 
שונים, מה שמספק לך אפשרויות רבות לאחיזה נוחה. לפני גיזום 
־אזור כלשהו, בדוק אותו תחילה, וסלק עצמים זרים שהלהבים עלו

לים להעיף או להסתבך בהם.  הקפד לאחוז במכשיר הגיזום בשתי 
הידיים, כאשר הלהב פונה ממך והלאה, לפני ההפעלה. 

בעת גיזום צמחייה חדשה, השתמש בתנועת החלקה רחבה, כדי 
שהגבעולים/גזעים יוזנו ישירות לתוך

הלהב. )ראה איורים  ו-  (

אפשר ללהבי הגיזום להגיע למהירות המלאה לפני הגיזום.  בעת 
ההפעלה, הרחק את להבי הגיזום 

מאנשים ועצמים כגון קירות, סלעים, עצים, כלי רכב וכדומה.
אם הלהב נתקע, הפסק מיד את פעולת מכשיר גיזום הגדר החיה.

( לפני שתנסה להסיר כל   שחרר את שני מכלולי המתג )6 ו -
פסולת מהלהב.

יש ללבוש כפפות בעת גיזום צמחייה קוצנית או דוקרנית.
 

יש ללבוש כפפות בעת גיזום צמחייה קוצנית או דוקרנית.
אל תנסה לגזום גבעולים/גזעים העבים מדי עבור להב הגיזום.

גיזום עליון 
F( . הטיה קלה כלפי  השתמש בתנועת החלקה רחבה )ראה איור 

מטה של להבי הגיזום בכיוון התנועה
תספק את תוצאות הגיזום הטובות ביותר.

גיזום צדי 
בעת גיזום הצדדים של גדר חיה, התחל בחלק התחתון וגזום כלפי 

F(, תוך גיזום  מעלה )ראה איו 
הגדר כלפי פנים בחלק העליון. צורה זו תחשוף חלק גדול יותר 

מהגדר החיה, לצמיחה אחידה יותר.

תחזוקה
הסר את הסוללה לפני ביצוע התאמות, תיקונים או תחזוקה.

־בכלי שלך אין חלקים המיועדים לתחזוקה או טיפול על-ידי המש
תמש. לעולם אין להשתמש במים או בחומרי ניקוי כימיים לניקוי 

כלי העבודה החשמלי שלך. יש לנקות על-ידי ניגוב במטלית יבשה. 
יש תמיד לאחסן את כלי העבודה החשמלי שלך במקום יבש. יש 

להקפיד על ניקיון חרירי האוורור של המנוע. יש להקפיד על כך שכל 
המתגים השולטים על פעולת הכלי יהיו נקיים מאבק.

הגנה סביבתית

השלכה 
יש למיין את המכונה, האביזרים וחומרי האריזה 

למיחזור ידידותי לסביבה.
רכיבי הפלסטיק מסומנים למיחזור לפי קטגוריות.
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הרחק את ידיך

הוצא את הסוללה מהשקע לפני ביצוע 
עבודה כלשהי של התאמה, שירות או 

תחזוקה.

סוללת ליתיום יון . מוצר זה סומן עם סמל 
»אוסף נפרד« עבור כל הסוללות וערכות 
הסוללות. זה ממוחזר אז או להסיר כדי 

להפחית את ההשפעה על הסביבה. 
מארזי סוללות עלולים להזיק לסביבה 
ולבריאות האדם משום שהם מכילים 

חומרים מזיקים.
Li-Ion Li-Ion

רשימת חלקים
1. *הסוללות ערכת שחרור לחצן 

2. מארז סוללות*

3. ידית אחורית

4 ידית קדמית.

5. מגן בטיחות

6. ידית מתג קדמית )פעולת מתג כללית(

7. ידית מתג אחורי

8. להב

9. כיסוי להב*

* לא כל האביזרים המוצגים או המתוארים כלולים במשלוח 
סטנדרטי.

נתונים טכניים

WG261E.9 WG261E/WG261E.1

  220-240V~50/60Hz מתח

כוח   מקסימום** ליתיום וולט  

2200/לדקה מהירות ללא
עומס 

אורך גיזום מרבי  ס"מ 

עובי קיצוץ מ"מ 

זמן טעינה  לדקה 
)WG261E(

 לדקה  
זמן טעינה

)WG261E.1( 

2.0ק"ג 2.4ק"ג משקל המכונה

**מתח מדוד ללא עומס עבודה. מתח סוללה ראשוני מגיע ל-20 
וולט לכל היותר. המתח הנומינלי הוא 18 וולט.

אביזרים

WG261E.9 WG261E.1 WG261E

1 1 1 כיסוי ללהב

1 1 1 מגן בטיחות

/  )WA3760(  )WA3880( מטען

/  )WA3550.1(  )WA3551( מארז סוללות

מומלץ לרכוש את האביזרים מאותה חנות בה רכשתם את הכלי. 
בחרו את הסוג בהתאם לפעולת העיבוד אותה אתם עומדים 

לבצע. עיינו בהוראות על גבי אריזת האביזר למידע נוסף. צוות 
החנות יכול לסייע ולייעץ לכ

הוראות הפעלה

הערה: קראו בעיון רב את חוברת ההוראות לפני  
השימוש בכלי.

ייעוד
מכונה זו מיועדת לגיזום וקיצוץ גדרות חיות ושיחים בגינות 

ביתיות.

אזהרה! אין להשתמש בכלי ללא המגן.

והפעלה הרכבה
איור פעולה

לפני השימוש בגוזם הגדר האלחוטי

ראה איור  הרכבת מגן בטיחות

 ראה איור

הרכבת הידית הקדמית
הערה:שחרר את הברגים הארוכים לפני הרכבת 

הידית הקדמית. 
הערה: הידית נועדה למנוע הרכבה בכיוון שגוי. 

אם הוא לא ניתן להתקנה, אנא להפוך אותו

C ראו איור בדיקת מצב הטעינה של הסוללה
) ) עבור 

ראה איור  התקנה והרחקה של מארז הסוללות
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אחרים, העלולים ליצור חיבור מהדק אחד לאחר. קיצור הדקי 
סוללות עלול לגרום כוויות או שריפה.

בתנאים קשים, הסוללה עלולה לפלוט נוזלים; שיש למנוע   )d
מגע איתם. במקרה של מגע, יש לשטוף במים. במקרה של 

מגע הנוזלים עם העין, יש לפנות לקבלת עזרה רפואית. 
נוזלים הנפלטים מהסוללה עלולים לגרום לגירוי או כוויה.

טיפול  .)6
יש למסור את כלי העבודה החשמלי לטיפול על-ידי איש   )a

שירות מוסמך, המשתמש בחלקי חילוף זהים בלבד. דבר זה 
יבטיח את בטיחותו של כלי העבודה החשמלי. 

הערות בטיחות נוספות עבור 
מכשיר גיזום הגדר החיה

הקפד להרחיק את כל חלקי הגוף מלהב החיתוך. אין לסלק   .1
חומר גזום או להחזיק חומר לגיזום כאשר הלהבים נמצאים 
בתנועה. ודא שהמתג נמצא במצב כיבוי בעת פינוי חומרים 
התקועים במכשיר. בזמן הפעלת כלי עבודה חשמליים, רגע 

של חוסר תשומת לב עלול לגרום לפציעה קשה.
הרם את מכשיר גיזום הגדר החיה מהידית, כאשר להב   .2

החיתוך אינו פועל. בעת העברה או אחסון של מכשיר גיזום 
הגדר החיה, יש להרכיב תמיד את כיסוי מכשיר הגיזום. 

טיפול נכון המכשיר גיזום הגדר החיה יצמצם את הסיכון 
לפציעה מהלהבים.

החזק את הכלי החשמלי במשטחי האחיזה המבודדים   .3
בלבד, משום שלהב הגיזום עלול לבוא במגע עם חוט נסתר 

או עם הכבל שלו עצמו. להבי גיזום הבאים במגע עם חוט "חי" 
עלולים לגרום לחלקי מתכת חשופים של כלי העבודה להוליך 

חשמל ולהתחשמלות המפעיל.

אזהרות בטיחות למארז הסוללות
אין לפרק, לפתוח או לגרוס את הסוללות או מארז הסוללות.   )a

אין לקצר את מארז הסוללות. אין לאחסן מארזי סוללות   )b
באופן מסוכן בקופסה או במגירה שבה הם עלולים לקצר 

זה את זה או שחומרים מוליכים עלולים לקצר אותם. כאשר 
מארז הסוללות אינו בשימוש, יש להרחיק אותו מעצמים 
מתכתיים אחרים, כגון מהדקי נייר, מטבעות, מפתחות, 

מסמרים, ברגים או עצמים מתכתיים קטנים אחרים, העלולים 
ליצור חיבור מהדק אחד לאחר. קיצור הדקי סוללות עלול לגרום 

כוויות או שריפה.
אין לחשוף את מארז הסוללות לחום או לאש. הימנע מאחסון   )c

במקום חשוף לאור שמש ישיר.
יש למנוע פגיעה פיזית במארז הסוללות.  )d

במקרה של דליפת סוללה, אין לאפשר מגע של הנוזלים עם   )e
העור או העיניים. במקרה של מגע, יש לשטוף את האזור 

הנגוע בכמויות גדולות של מים ולפנות לטיפול רפואי.
יש לפנות מיד לטיפול רפואי במקרה של בליעת סוללה או   )f

מארז סוללות.
יש לשמור את מארז הסוללות נקי ויבש.  )g

אם הדקי מארז הסוללות מתלכלכים, יש לנקותם במטלית   )h
יבשה ונקייה.

יש לטעון את מארז הסוללות לפני השימוש. יש להקפיד   )i
תמיד על הוראות אלה ולהשתמש בהליך הטעינה הנכון.

אין להשאיר את מארז הסוללות בטעינה כאשר אינו   )j
בשימוש.

לאחר תקופות ממושכות של אחסון, ייתכן שיהיה צורך לטעון   )k
ולפרוק את מארז הסוללות כמה פעמים להשגת ביצועים 

מרביים.

מארז הסוללות מספק ביצועים מיטביים כאשר הוא פועל   )l
. ) בטמפרטורת החדר הרגילה) ± 

בעת השלכה של מארזי סוללות, יש להפריד זה מזה מארזי   )m
סוללות הפועלים בשיטות אלקטרו-כימיות שונות.

יש לטעון מחדש רק באמצעות המטען המצוין על-ידי   )n
WORX. אין להשתמש בשום מטען מלבד המטען המסופק 

במיוחד לשימוש עם הציוד. מטען המתאים למארז סוללות 
מסוג מסוים עלול ליצור סכנת שריפה בעת השימוש בו עם 

מארז סוללות אחר. 
אין להשתמש במארז סוללות שלא נועד לשימוש עם הציוד.  )o

יש להרחיק את מארז הסוללות מהישג ידם של ילדים.  )p
יש לשמור את מסמכי המוצר המקוריים לעיון בעתיד.  )q
יש להוציא את הסוללה מהציוד כאשר אינו בשימוש.  )r

יש להשליך כהלכה.  )s
אין לערבב סוללות של ייצור, קיבולת, גודל או סוג שונים   )t

בהתקן.
אל תסיר את מארז הסוללות מהאריזתו המקורית עד   )u

שיידרש.
שים לב לסימנים פלוס )+( ומינוס )-( על הסוללה כדי   )v

להבטיח שימוש נכון.

סמלים

אזהרה

המשתמש חייב להקפיד לקרוא את מדריך 
הבטיחות וההפעלה כדי להפחית כל סכנה 

של חבלה ופציעה   

חבוש מגן אוזניים

הרכב מגן עיניים

חבוש מסכת אבק

אסור לשרוף 

מטופלים כראוי, הסוללה עשויה להיכנס 
למחזור המים ועלולה לגרום נזק למערכת 
האקולוגית. אין להשליך סוללות משומשות 

כפסולת עירונית לא מסופקת.

לבש כפפות מגן
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הוראות מקוריות
אזהרות בטיחות כלליות לשימוש 

בכלי עבודה חשמליים
אזהרה: יש לקרוא את כל אזהרות הבטיחות המצוינות   

בסמל   ואת כל ההוראות.

אזהרה: קרא את כל אזהרות הבטיחות ואת כל  
ההוראות. אי ציות להוראות אלו עלול לגרום 

להתחשמלות, שרפה ו/או לפציעה חמורה.

שמור את מדריך הבטיחות וההפעלה לשימוש עתידי.
באזהרות, המונח "כלי עבודה חשמלי" מתייחס לכלי עבודה חשמלי 

המופעל באמצעות רשת החשמל )כבל חשמלי( או באמצעות 
סוללות )ללא כבל חשמל(.

בטיחות באזור העבודה  .)1
הקפד על כך שאזור העבודה יימצא במצב נקי ומואר. הסיכוי  א(  

לתאונות הוא גבוה יותר באזור שאינו מסודר ומואר כראוי.
אין להפעיל כלי עבודה חשמליים באווירה נפיצה, כגון  ב(  

בקרבת נוזלים דליקים, גז או אבק. כלי עבודה חשמליים 
יוצרים ניצוצות העלולים להצית אבק או אדים.

בזמן הפעלת כלי עבודה חשמליים יש להרחיק מהאזור  ג(  
ילדים וצופים מהצד. הסחות דעת עלולות לגרום לך לאבד 

ריכוז ושליטה על הכלי.

בטיחות חשמל  .)2
התקע של הכלי חייב להתאים לשקע החשמל. לעולם אין  א(  

לבצע שינוי כלשהו בתקע. אין להשתמש בתקעים מתאמים 
בכלי עבודה חשמלי שיש לו הארקה. השימוש בתקעים 
מקוריים )שלא שונו( ושקעים תואמים מפחית את הסכנה 

להתחשמלות.
יש להימנע ממגע של הגוף עם משטחים מוארקים, כגון  ב(  

צינורות, רדיאטורים, תנורים ומקררים. הארקה דרך הגוף 
שלך מגבירה את הסכנה להתחשמלות.

אין לחשוף כלי עבודה חשמליים לגשם או לחות.  ג(  
מים החודרים לכלי עבודה חשמלי מגבירים את הסכנה 

להתחשמלות.
אין לפגוע בכבל החשמל. אין להשתמש בכבל החשמל  ד(  

לנשיאה, משיכה או הוצאת תקע החשמל של הכלי מהשקע. 
הקפד להרחיק את כבל החשמל מחום, שמן, פינות חדות או 

חלקים נעים. כבל חשמל פגום או כבל שהסתבך או התפתל 
מגביר את הסיכון להתחשמלות.

בעת שימוש בכלי עבודה חשמלי מחוץ למבנה, יש  ה(  
להשתמש בכבל מאריך המתאים לשימוש בחוץ. השימוש 

בכבל המתאים לשימוש מחוץ למבנה מפחית את הסיכון 
להתחשמלות. 

אם בלית ברירה יש להפעיל את המכשיר החשמלי בסביבה  ו(  
לחה, יש להשתמש במפסק מגן נגד התחשמלות/מפסק 

פחת )RCD(. השימוש במפסק פחת מפחית את הסיכון 
להתחשמלות. 

בטיחות אישית  .)3
היה ערני. בזמן הפעלת כלי עבודה חשמלי היזהר במעשיך  א(   
והשתמש בהגיון בריא. אין להשתמש בכלי עבודה חשמלי 
במצב של עייפות או תחת השפעה של סמים, אלכוהול או 
תרופות. בזמן הפעלת כלי עבודה חשמליים, רגע של חוסר 

תשומת לב עלול לגרום לפציעה גופנית חמורה. 
השתמש בציוד מגן אישי. יש להרכיב תמיד מגן עיניים.  ב(  

בתנאים המתאימים לכך, השימוש בציוד מגן כגון מסכת אבק, 
נעלי בטיחות נוגדי החלקה, כובע קשיח )קסדה( או אמצעי 

הגנה על האוזניים יפחיתו את הסיכוי לפציעות. 
מנע הפעלה בלתי מכוונת. ודא שהמתג הראשי נמצא במצב  ג(  
כבוי )Off( לפני חיבור הכלי למקור חשמל ו/או תא סוללות, 

הרמה או נשיאת המכשיר. נשיאת כלי עבודה חשמליים, 
כאשר האצבע נמצאת על המתג, או חיבור הכלי לרשת החשמל 

כשהמתג במצב פעולה )On(, עלולים לגרום לתאונות. 
לפני הפעלת המכשיר, יש להסיר ממנו כל מברג או מפתח  ד(  

המוצמד אליו. השארת מברג או מפתח כלשהו, כשהוא מוצמד 
לחלק נע של המכשיר החשמלי, עלול לגרום לפציעה. 

עמוד ביציבה נוחה לעבודה, מבלי להישען. הקפד על עמידה  ה(  
יציבה ושיווי משקל כל הזמן. באופן זה, תיהנה משליטה טובה 

יותר על כלי העבודה החשמלי במצבים בלתי צפויים. 
התלבש בהתאם. אין ללבוש בגדים רפויים או לענוד  ו(  

תכשיטים. הקפד על מרחק בין שערך, בגדיך וכפפותיך לבין 
חלקים נעים. בגדים רפויים, תכשיטים או שער ארוך עלולים 

להיתפס בחלקים נעים.
אם לכלי מצורפים התקנים ואביזרים לשאיבה ולאיסוף  ז(  

אבק, הקפד להתקין ולהפעיל חלקים אלו באופן נכון ותקין. 
אמצעים לאיסוף האבק עשויים להפחית סכנות הקשורות 

לאבק.

כלי עבודה חשמליים - שימוש ותחזוקה   .)4
אין לאמץ את הכלי. השתמש בכלי הנכון עבור סוג העבודה   )a

שאתה מבצע. כלי העבודה החשמלי המתאים יבצע את 
המשימה באופן טוב ובטוח יותר כשהוא משמש לעבודה 

שעבורה הוא תוכנן. 
אין להשתמש בכלי עבודה חשמלי שהמתג שלו אינו מפעיל   )b

ומפסיק את פעולתו. כל כלי עבודה חשמלי שאינו נשלט על-ידי 
המתג מסוכן ויש לתקנו.

נתק את התקע ממקור החשמל ו/או את תיבת הסוללות   )c
מכלי העבודה החשמלי לפני ביצוע התאמות, החלפת 
אביזרים או אחסון כלי העבודה. אלו הם אמצעי זהירות 

למניעה, המפחיתים את הסיכון של הפעלה בלתי מכוונת של 
כלי העבודה החשמלי. 

אחסן את כלי העבודה החשמליים שאינם בשימוש מחוץ   )d
להישג ידם של ילדים ואל תאפשר לאנשים שאינם מכירים 

את כלי העבודה החשמלי או את ההוראות הללו להפעיל את 
הכלי. כלי עבודה חשמליים מסוכנים כאשר הם נמצאים בידיהם 

של משתמשים בלתי מיומנים. 
תחזוקת כלי עבודה חשמליים. ודא שהחלקים הנעים   )e

מיושרים ומחוזקים. חלקים שבורים וכל מצב אחר עלולים 
להשפיע על פעולת כלי העבודה החשמלי. אם המכשיר נפגם, 

יש לתקן אותו לפני השימוש. תאונות רבות נגרמות כתוצאה 
מתחזוקה לקויה של כלי עבודה חשמליים. 

יש לשמור על מכשירי חיתוך כשהם חדים ונקיים. מכשירי   )f
חיתוך המתוחזקים היטב, עם קצוות חיתוך חדים, נוטים פחות 

להיתקע וקל יותר לשלוט בהם. 
השתמש בכלי העבודה החשמלי, באביזרים, בראשי   )g

העבודה, מקדחים וכדומה, בהתאם להוראות אלו, תוך 
התחשבות בתנאי העבודה ובעבודה שיש לבצע. השימוש 

בכלי העבודה החשמלי לפעולות שונות מאלו שלהם נועד עלול 
לגרום למצב מסוכן. 

כלי עבודה עם סוללה - שימוש ותחזוקה  .)5
יש לטעון מחדש רק באמצעות המטען המצוין על-ידי היצרן.   )a

מטען המתאים למארז סוללות מסוג מסוים עלול ליצור סכנת 
שריפה בעת השימוש בו עם מארז סוללות אחר.

יש להשתמש בכלי עבודה חשמליים רק עם מארזי הסוללה   )b
שנועדו להם ספציפית. השימוש במארזי סוללות אחרים עלול 

לגרום לסכנת פציעה ושריפה.
כאשר מארז הסוללות אינו בשימוש, יש להרחיק אותו   )c
מעצמים מתכתיים אחרים, כגון מהדקי נייר, מטבעות, 
מפתחות, מסמרים, ברגים או עצמים מתכתיים קטנים 
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