אחריות זו ניתנת למכשירי מסיק זיתים דגםT16 :

ב

ול

תעודת אחריות

Σβ

בכפוף לתנאים המפורטים בהמשך .יש למלא ,לשים בול ולשלוח בדואר תוך  14ימים מתאריך הקנייה
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היצרן ,היבואן והמשווק פטורים מכל טענה או אחריות במישורין או בעקפין
כלפי מפעיל המכשיר ו/או בעל מטע העצים )עצי הזית( בגין כל טענה לנזק
גופני או בריאותי או כלכלי לרכוש ,כתוצאה משימוש במכשיר .
כמו כן הם פטורים מכל טענה באשר לשביעות רצון ,להפסד או עיכוב
כלשהוא בעקבות השימוש במוסקת ,או בגין כל נזק על פי טענת הרוכש
או העובד שלו.

תעודת אחריות

גנירטור ומטען מצברים דגם YK55

בעת קבלת המכשיר יש לחבר את המנוע לזרוע הארוכה ,יש להשחיל
את לשונית הסיבוב של המנוע לתוך פתח צינורית הזרוע ,תוך כדי
הקפדה שהלשונית נכנסת לחריץ של מוט הסיבוב הפנימי שמיועד
להתחברות בהתאם .לצורך התאמת האחיזה ,יש לסובב את ידית
המנוע למצב שנותן החזקה קלה כך שהידית מקבילה לציר האופקי
של המיסבים ) .(Tאח“כ יש לסגור את רצועת האבטחה בכדי למנוע
פיצול המנוע מהזרוע בזמן עבודה.
• ניתן לחבר את המכשיר למצבר  12וולט } 40אמפר ומעלה{ או למצבר
של הרכב /טרקטור} .או לגינרטור שספק זרם ישר  12-18וולט עם מינימום
 20אמפר לכל מוסקת ֿ{
• יש להקפיד על חיבורים נקיים מלכלוך ,סיכה או כל חומר שחוסם מגע
אופטימלי בין כבלי החיבור לקטבי המצבר .כבל אדום מתחבר לקוטב ה-פלוס
} {+וכבל שחור מתחבר לקוטב ה-מינוס } {-אסור להפוך את הסדר הנ“ל.
• לפני חיבור הכבלים ,חובה לוודא שכפתור המפסיק סגור על אפס
• לא מומלץ לחבר יותר מ 2-מוסקות למצבר נייד ,ובכל אופן זה גורם
להפחית את הספק המצבר .יש לטעון את המצבר מחדש מומלץ להשתמש
במטען שיטת טעינה איטית,
• שמחברים אליו את המצבר במהלך הלילה לפני יום עבודה.
• במידה ומחברים למצבר של טרקטור/רכב יש להניע כל שעה ל 10-15
דקות לצורך טעינת המצבר.
• בהסתכלות מהצד על תנועת המיסבים ,התנועה צריכה להיות כלפי מטה
כך שהזיתים נופלים במקום מתחת למוסקת -אחיזה הפוכה תגרום לזריקת
הזיתים אחורה ובכיוונים לא רצויים.

• אחיזה נכונה הינה בשתי ידיים כך שיד אחת מחזיקה את הידית של
המנוע )תרשים  (Aוהיד השנייה מחזיקה את הזרוע .צריך לשמור על שיווי
משקל בעמידה כך שאחת הרגליים נותנת תמיכה לגוף.
• בזמן מסיק ובמקרה שהזרוע או מוט הגלגלים נתקעו בין ענפי העץ ,יש
לנסות למשוך בעדינות ,אין לבצע ”נגיחה“ לצורך חדירה בין הענפים ,או
משיכת הזרוע ביתר כוח; כי זה עלול לגרום שבר למכשיר.
• על פי התקן ,כל  400שעות עבודה יש לבדוק את מצב הפחמים בתוך
המנוע ולהחליף אותם במידת הצורך .שיבוש בביצועי המנוע יכול להיות סימן
לפחמים שחוקים.
• במידה והמנוע מתחמם באופן לא שגרתי ,יש להניח שנגרמה בעייה
למנוע או חסימה בפתחי האיוורור ,אין לפתוח את המנוע; צריך להביא
לתחנת השירות או לטכנאי מוסמך.
• עם סיום עונת המסיק ,ולפני איחסון המוסקת יש לוודא שפתחי האיוורור
נקיים.
• תהליך היצור ,החומרים והמוצר הסופי עונים על דרישות התקנים
הבינלאומיים הקפדנים ביותר כולל:
תקן  CEותקני ANNEX
,EN-292-1, EN-292-2
,ISO8662, EN-501-44
EN-61029-
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תקופת האחריות הינה ל 12-חודשים מתאריך הקנייה ,בצירוף חשבונית
מס על שם הקונה מטעם המשווק.
טכנו-אפ בע“מ מתחייבת לתקן תקלות שנובעות משימוש נכון במכשיר
בלבד.
אין אחריות זו תקפה במקרים הבאים:
 .1שימוש לא נכון ולא על פי הוראת הבטיחות של היצרן המפורטים
בעלון.
 .2שבר כלשהוא ,אובדן או שריפה של המכשיר ,או חלק ממנו ,באופן
ישיר או עקיף.
 .3מנוע שהתקלקל בעקבות חיבור הכבלים למקור חשמלי או מתח
לא מתאים.
 .4חדירת מים או נוזלים לגוף המנוע ,או סימני קורוזיה.
 .5סימני פתיחה ,חבלה או כל סימן מוכיח נסיון תיקון עצמי מצד
הלקוח.
 .6מכשיר שהתקבל עם מוט /זרוע עקומה עקב מכה ,משיכה או כל
סיבה אחרת.
 .7כל טיפול או תיקון במכשיר שעבר את תוקף האחריות הינו כרוך
בתשלום.
טכנו-אפ פטורה על פי תנאי אחריות זו מלתת שירות תיקון בבית
הלקוח ו/או בשדה .שירות תיקונים מותנה בהובלת המכשיר ע“י הלקוח
לאתר השירות ,אחרי תיאום מראש עם נציג שירות הלקוחות בטלפון:
04-9574050

• כל מכשיר יצא ממפעלי היצרן עם תווית מספר סידורי אחרי בדיקה מכנית להפעלה תקינה
ולטיב המוצר ,לפי דרישות תקן .CE
• אסור למי שטרם מלאו לו  18שנה להפעיל מכשיר זה!
• יש לשמור על כבלים קשורים לידית )תרשים  (Bבכדי למנוע שבירה של החלק החשמלי
במנוע עקב משיכה פתאומית שגויה וחזקה לכבלים.
• מומלץ לפני התחלת העבודה לפרוש רשת בגודל מספיק מתחת לעץ ,וכן לוודא שאיזור
העמידה של מפעיל המוסקת
• מאפשר עמידה יציבה בכדי להימנע מנפילות.
• על פי תקני הבטיחות ,למרות הרטט הוא בדירוג נמוך ,רצוי לא להפעיל את המוסקת יותר
משעה וחצי רצוף ,מומלץ לתת לשרירים זמן מנוחה.
• בזמן המסיק יש לשים לב שנותר מספיק אורך כבלים בכדי להגיע למיקום רצוי ,ושהכבלים
לא יגרמו להכשלת העובד.
• במידה ומתחממם המכשיר יותר מדי ,יש להפסיק לתת למנוע להתקרר ואח“כ להמשיך
את העבודה.
• מומלץ להפעיל את המכשיר באוויר מחוץ לעץ בכדי לוודא פעילות נאותה ,ושהמנוע מחובר
היטב לזרוע.
• יש לשים לב ולשמור על זרוע המוסקת ,מכל מכה שתגרום לעיקום הזרוע .זרוע עקומה
תגרום לשיבוש פעולת המכשיר.
• אסור להפעיל את המוסקת על עצים שעובר לידם קו חשמל מתח גבוה.
• במידה ומטע העצים עבר ריסוס או הדברה ,יש לשים לב )ובמיוחד אנשים אלרגים( שהפעלת
המוסקת עלולה לפזר בסביבת המפעיל את החומרים שנדבקו על הפרי והעלים.
• יש לנקוט באמצעי זהירות מפני שאיפת חומרי הדברה רעילים; וכן מומלץ לשים מסכה על
האף ,ולהשתמש במשקפי מגן בכדי להימנע מפגיעות פרי בעיניים.
• מומלץ למפעיל המוסקת לשים משקפי מגן ולנעול נעלי עבודה.
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תנאי אחריות

הוראות בטיחות

הוראות התקנה והפעלה
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תנאי אחריות
תקופת האחריות הינה ל 12-חודשים מתאריך הקנייה ,בצירוף חשבונית מס על שם הקונה מטעם
המשווק.

חשוב ביותר °

טכנו-אפ בע“מ מתחייבת לתקן תקלות שנובעות משימוש נכון בגנירטור בלבד.
אין אחריות זו תקפה במקרים הבאים:
 .1שימוש לא נכון ולא על פי הוראת הבטיחות של היצרן המפורטים במדריך המשתמש.
 .2שבר כלשהוא ,אובדן או שריפה של המכשיר ,או חלק ממנו ,באופן ישיר או עקיף.
 .3גנירטור שהתקלקל בעקבות חיבור הכבלים למקור חשמלי או מתח לא מתאים.
 .4חדירת מים או נוזלים לגוף המנוע ,או סימני קורוזיה.
 .5סימני פתיחה ,חבלה או כל סימן מוכיח נסיון תיקון עצמי מצד הלקוח.
 .6כל טיפול או תיקון במכשיר שעבר את תוקף האחריות הינו כרוך בתשלום.

צריך לקרוא מדריך המשתמש לפני הפעלת הגנירטורÆ
כל שימוש בגנירטור וØאו המכשירים שמתחברים
אליו שמתבצע לא לפי הוראות מדריך זה מוציא את
האחריות מכלל חובהÆ

טכנו-אפ פטורה על פי תנאי אחריות זו מלתת שירות תיקון בבית הלקוח ו/או בשדה .שירות תיקונים
מותנה בהובלת הגנירטור ע“י הלקוח לאתר השירות ,אחרי תיאום מראש עם נציג שירות הלקוחות
בטלפון04-9574050 :
היצרן ,היבואן והמשווק פטורים מכל טענה או אחריות במישורין או בעקפין ,כלפי מפעיל הגנירטור ו/
או המכשירים שחוברו אליו ,בגין כל טענה לנזק גופני או בריאותי או כלכלי לרכוש ,כתוצאה משימוש
במכשיר .
כמו כן הם פטורים מכל טענה באשר לשביעות רצון ,להפסד או עיכוב כלשהוא בעקבות השימוש במוסקת,
או בגין כל נזק על פי טענת הרוכש או העובד שלו.

לפני שמתחילים את הגנירטור יש לכבות כל מכשיר
שמחובר אליו°
אסור להפעיל מכשיר¨ מנוע או מנורה © ®±≤Vהמחוברים
לגנירטור כשמתחילים אותו מחדש Æ °במידה וחובר מצבר
לצורך טעינה¨ יש לנתק את הכבלים ÆÆÆלהתחיל את גנירטור
ואחר כך לחבר את הכבליםÆ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מפלט ©אגזוזט® עשן רעיל¨ אין להשתמש ולהפעיל בתוך
מבנים Øחדרים
דומם והפסק גנירטור בעת תדלוק
אין לעשן בעת תדלוק או בקרבת הגנירטור
לנגב היטב כשהדלק נשפך החוצה על גוף הגנירטור
אין להפעיל בעת מזג אויר גשום
ודא כי אין בסביבת הגנירטור חומרים דליקים כגון בנזין Ø
סולר  Øאמגזית¨¨¨
ודא כי הכבלים אינם מחוברים או באים במגע עם חלקיו
החמים של הגנירטור
הזהר ממגע יד עם המפלט ©אגזוזט® כאשר הוא חם
אין לחבר מכשירים חשמליים המיועדים לעבוד במתח חלופין
∞≥≤ AC ≤≤∞Øוולט
יש לוודא שאין מגע בין קוטבי היציאות היציאות ©´ ®≠Øיחדיו

