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 التعلیمات األصلیة 
 

 
ماكینات   أن  بموجبھ  نعلن  الحصریة،  مسؤولیتنا  تحت 
والرقم   بالنوع  المعرفة  ھذه  الھوائیة  القرصیة  الصنفرة 

المرتبطة  ) تلبي جمیع المتطلبات والتوجیھات  1المتسلسل * 
 .3انظر صفحة  –) 4وثائق فنیة  *  ).3)  والمعاییر * 2* 

 للمملكة المتحدة فقط:
والشخص    المصنعة  الشركة  باعتبارنا  نحن 

انظر *  الفني،  الملف  لتجمیع  ،  3) في الصفحة  4المخول 
ماكینات   بأن  الحصریة  مسؤولیتا  وتحت  بموجبھ  نعلن 

بالن المعرفة  ھذه،  الھوائیة  القرصیة  والرقم  الصنفرة  وع 
 * الصفحة  1المتسلسل  في  األحكام  3)  جمیع  یستوفي   ،

التالیة   البریطانیة  للوائح    S.I. 2008/ 1597المعنیة 
 ENو    EN ISO 12100:2010والمعاییر المخصصة  

ISO .11148-8:2011 
 

 
للصنفرة    مالئمة  ھذه  الھوائیة  القرصیة  الصنفرة  ماكینة 

والمواد  لألسطح   والخشب  المحنیة،  أو  المسطحة 
البالستیكیة والمواد غیر الحدیدیة والصفائح الصلبة والمواد  
في  بالمعجون  المعالجة  أو  المطلیة  واألسطح  شبیھة، 

 االستخدامات المھنیة. 
 مالئمة للتجلیخ الرطب والجاف. 

ینبغي  یجب تشغیل ھذه األداة بإمدادات ھواء مضغوط فقط.
ا ضغط  تجاوز  الھواء عدم  جھاز  على  المحدد  إلمدادات 

یجب تشغیل األداة الھوائیة ھذه باستخدام    ینبغي عدم مطلقاً.
یجب أال   أي غازات قابلة لالنفجار أو االشتعال أو خطرة.
 تستخدم كأداة ضغط أو أداة سحق أو أداة ضرب.

 أي استخدام آخر لن یكون متوافقاً مع الغرض المقصود.
غیر   جھاز االستخدام  على  تعدیل  بأي  القیام  أو  المحدد، 

الھواء  أو استخدام قطع فیر مختبرة أو معتمدة من الشركة 
 المصنعة یمكن أن یؤدي إلى تلف غیر متوقع! 

یتحمل المستخدم المسؤولیة وحده عن أي ضرر ناجم عن  
 االستخدام غیر المناسب. 

للوقایة من یجب مراعاة اللوائح التنظیمیة العامة المقبولة  
 الحوادث ومعلومات السالمة المرفقة. 

 

 

خاصتكم،   الھواء  جھاز  وحمایة  لحمایتكم 
النصوص  أجزاء  لكافة  االنتباه  الرجاء  

 المشار إلیھا بھذه اإلشارة !
قراءة دلیل التشغیل من شانھا أن تخفف    –  تنبیھ

 من مخاطر التعرض إلصابة 
 

وتعلیمات    تنبیھ تنبیھات  كافة  قراءة  یرجى 
بتحذیرات   .السالمة االلتزام  عن  التخلف  إن 

وتعلیمات السالمة قد یؤدي إلى التعرض لصدمة كھربائیة  
 أو الحریق و/ أو التعرض إلصابة خطرة.

السالمة   ومعلومات  تعلیمات  بكافة  االحتفاظ  الرجاء 
 للرجوع إلیھا مستقبالً.

 الھوائیة الخاصة بك إال مع ھذه الوثائق. ال تقم بنقل األداة 
 

تقییم   - الموظف لدى المستخدم  المستخدم أو  یجب على 
 المخاطر المحدد المرتبطة بكل استخدام للجھاز.

أو  - التركیب  قبل  السالمة  تعلیمات  وفھم  قراء  علیك 
التشغیل أو التصلیح أو الصیانة للجھاز، وأیضاً قبل استبدال 

أن  م بأم أعمال بجوار أداة الھواء.أي أجزاء ملحقة أو القیا
إلى   یؤدي  قد  بھا  وااللتزام  التعلیمات  قراء  عھن  التخلف 

 التعرض إلصابة خطرة. 
المخولون   - ھم  فقط  والمؤھلون  المدربون  المشغلون 

 بتركیب وتعدیل واستخدام أداة الھواء. 
قد تؤدي أي تعدیالت یتم   یجب عدم تعدیل أداة الھواء. -

اءة احتیاطات األمان وزیادة المخاطر  إجراؤھا إلى تقلیل كف
 على المشغل.

مطلقاً. - التالفة  الھوائیة  األدوات  تستخدم  اعتني   ال 
تحقق من عمل جمیع   باألدوات الھوائیة الخاصة بك جیداً.

 األجزاء المتحركة بصورة صحیحة دون انحشار بانتظام.
تالفة   أو  مكسورة  أجزار  أي  وجود  عدم  من  أیضا  تأكد 

إلى   أداة  بانتظام  تشغیل  على  یؤثر  أن  یمكن  الذي  الحد 
والملصقات واضحة   الھواء. العالمات  أن جمیع  من  تأكد 

األداة. ومقروءة. استخدام  قبل  التالفة  القطع  بإصالح   قم 
الضعیفة   الصیانة  عن  ناجمة  تكون  الحوادث  من  العدید 

 لألدوات الھوائیة.
 

 
 المتعلقة باألجزاء المقذوفة المخاطر  4.1

قم بفصل األداة الھوائیة من مصدر الھواء المضغوط قبل  
استبدال األداة المثبتة أو أجزاء الملحقات، وأیضا قبل القیام  

 بأي صیانة أو إعدادات. 
أداة   أو  الملحقة  األجزاء  أو  الشغل  قطعة  كسر  حال  في 

 الھواء، قد تنقذف األجزاء بسرعة عالیة.

 .  بیان المطابقة 1

 .  االستخدام المحدد 2

 .  تعلیمات السالمة العامة 3

 .  تعلیمات السالمة الخاصة 4
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ارتدادا نظارات السالمة المقاومة للصدم أثناء تشغیل  علیك  
األجزاء   استبدال  أو  الھواء،  أداة  تصلیح  أو  صیانة  أو 

یجب تقیم درجة الحمایة المطلوبة لكل مھمة فردیة  الملحقة.
 بشكل منفصل لكل حالة. 

تأكد أیضاً من   ارتدي خوذة السالمة عن العمل فوق الرأس.
 طر.عدم تعرض أي أشخاص آخرین للخ 
 تأكید من تثبیت قطعة الشغل بأمان.

 
 المخاطر المرتبطة بالعناصر المتشابكة/ المفتولة  4.2

للعمل. ال ترتدي مالبس فضفاضة   ارتدي مالبس مناسبة 
حافظ على بقاء الشعر والمالبس والقفازات   أو مجوھرات.

المتحركة. الھوائیة واألجزاء  آمنة من األداة   على مسافة 
أو المجوھرات أو الشعر الطویل یمكن   المالبس الفضفاضة

المتحركة. بالقطع  تعلق  بتعرض   أن  مخاطرة  ھناك 
 المستخدم إلصابة في ھذه الحالة. 

 
 المخاطر أثناء التشغیل  4.3

عند استخدام األداة الھوائیة، قد تكون یدا المستخدم عرضة  
نتیجة   الضرر  أو  الخدوش  أو  للجروح  محتملة  لمخاطر 

 لحمایة یدیك، ارتدي قفازات مالئمة. الحرارة.
جسدیاً   قادرین  الصیانة  وموظفو  المشغل  یكون  أن  ینبغي 
لألداة   الطاقة  وخرج  والوزن  الحجم  مع  التعامل  على 

 الھوائیة.
تأكد من إمساك الھوائیة بشكل صحیح: كن مستعدًا لمواجھة 
الحركات الروتینیة وغیر المتوقعة، لذا حافظ على استعداد  

 ك. كلتا یدی
 حافظ على مسافة آمنة وكن متوازنا في جمیع األوقات. 

في حالة   تجنب التشغیل العرضي أو غیر المقصود للجھاز.
الھواء   أداة  تشغیل  بإیقاف  قم  الھواء،  إمدادات  انقطاع 

 باستخدام مفتاح التشغیل/ إیقاف التشغیل.
استخدم مواد التشحیم الموصى بھا من قبل الجھة المصنعة  

 فقط.
بار وارتدي قم  المناسبة  الشخصیة  الحمایة  معدات  تداء 

دائماً. السالمة  الحمایة   نظارات  معدات  ارتداء  من خالل 
الشخصیة مثل القفازات، والمالبس الواقیة، وكمامة الغبار،  
وأحذیة األمان غیر االنزالقي ، وخوذة األمان أو واقیات 

لل  األذن، بما یتناسب مع نوع الماكینة واستخدامھا، فإنك تق
 ینصح بارتداء ھذه المعدات  من مخاطر اإلصابة.

ال تستخدمھا إذا   تحقق من أقراص التجلیخ قبل كل استخدام.
 كانت متصدعة أو مكسورة، أو إذا تعرضت للسقوط. 

أو   منع سحق  التجلیخ  قرص  مع  المباشر  التالمس  تجنب 
لحمایة یدیك، ارتدي  جرح یدیك أو أجزء أخرى من الجسم.

 قفازات مالئمة. 
ال تشغل الماكینة مطلقاً عندما ال یكون ھناك وسیط تجلیخ  

 مثبت. 
ھناك خطر یتمثل في حدوث تفریغ الكھرباء الساكنة إذا تم  
غیر  مواد  أو  بالستیكیة  غیر  مواد  على  الماكینة  استخدام 

 موصلة. 
لالشتعال    قابل  أو  لالنفجار  قابلة  أبخرة  أو  غبار  یتولد  قد 

وبالتالي ھناك خطر بحدوث   أثناء العمل على قطع الشغل.
استخدم نظام استخراج الغبار أو تخمید  انفجار أو حریق.

 الغبار دائماً المالئم للمواد التي تجري معالجتھا. 
 

 المخاطر المرتبطة بالحركات المتكررة  4.4
عند العمل باستخدام األداة الھوائیة، قد تشعر بإحساس غیر  

أو   كتفیك  أو  أو ذراعیك  یدیك  أو أجزاء  مریح في  رقبتك 
 أخرى من الجسم. 

أداة   باستخدام  بالعمل  للقیام  مریح  أنك في وضع  من  تأكد 
الھواء، وتحقق من أن األداة مثبتة بشكل آمن، وتجنب أي  
المثال،   سبیل  على  الصعب،  من  تجعل  صعبة  أوضاع 

فترة   الحفاظ على توازنك. إذا كنت تقوم بعمل على مدى 
تغییر الوضعیة من حین   طویلة، فیجب علیك / على المشغل

یجب أن یساعد ذلك في تجنب التعب وأي إحساس   آلخر.
 غیر مریح. 

إذا واجھ المشغل أعراضاً مستمرة مثل الشعور بالتوعك أو  
األلم أو الخفقان، أو اإلحساس  بالوخز أو الحرق، أو فقدان 
ھذه  تجاھل  عدم  یجب  المفاصل،  تصلب  أو  السمع، 

بالخطر. المنذرة  الموظف  ع اإلشارات  لى المشغل إحاطة 
 بھذه األعراض واستشارة طبیب مؤھل 

 
 المخاطر المتعلقة بأجزاء الملحقات 4.5

أو   تأمین  قبل  الھواء  الھوائیة من مصدر  األداة  بفصل  قم 
 استبدال األداة أو األجزاء الملحقة المثبتة.

استخدم فقط الملحقات المصممة لھذا الجھاز فقط وتستوفي  
 المتطلبات والمواصفات المدرجة في تعلیمات التشغیل ھذه.

أثناء   سواء  المثبتة  األداة  مع  مباشر  تالمس  أي  تجنب 
 االستخدام أو بعده ألنھا ربما تكون ساخنة أو بحواف حادة. 

یجب عدم استخدام أقراص الجالخات الفاصلة أو ماكینات 
 التقطیع. 

تكو أن  یجب  المثبتة  لألداة  المقدرة  األقل السرعة  على  ن 
 مساویة للسرعة القصوى المشار إلیھا على األداة الھوائیة.

الملحقات التي تعمل بسرعة أكبر من السرعة المقدر یمكن  
 أن تنكسر وتتطایر.

یجب تركیب أقراص الصنفرة ذاتیة اللصق بشكل تراكبي  
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 على القرص الداعم. 
 

 المخاطر في مكان العمل  4.6
والسقوط ھي األسباب الرئیسیة للحوادث  االنزالق، التعثر  
العمل. مكان  تصبح   في  ربما  التي  األسطح  من  احترس 

من  أیضاً  واحترس  الھواء،  أداة  الستخدام  نتیجة  منزلقة 
 تسبب خرطوم الھواء بتعثر أي شخص بھ.

أداة الھواء غیر مصممة لالستخدام في بیئات قابلة لالنفجار  
 الطاقة الكھربائیة. وغیر معزولة ضد التالمس مع مصادر  

أي   من  خالیة  علیھا  تعمل  سوف  التي  البقعة  أن  من  تأكد 
كوابل كھرباء أو خطوط غاز أو أنابیب میاه (على سبیل  

 المثال باستخدام جھاز الكشف عن المعادن).
 

 المخاطر المرتبطة بالغبار واألبخرة  4.7
قد یحمل الغبار واألبخرة المتولدة عند استخدام أداة الھواء  

خاطر صحیة (مثل السرطان والعیوب الخلقیة والربو و  م
تقییم    / إجراء  الضروري  من  لذلك  ؛  الجلد)  التھاب  أو 

الضوابط  تنفیذ  ثم  المخاطر  بھذه  یتعلق  فیما  للمخاطر 
 المناسبة.

ینبغي أن یأخذ تقییم المخاطر بعین االعتبار الغبار المتولد  
د ینشأ أثناء أثناء استخدام أداة الھواء وأي غبار متواجد ق

 التشغیل على حد السواء. 
یجب تشغیل أداة الھواء طبقاً للتوصیات المنصوص علیھا  
في ھذه التعلیمات ویجب الحفاظ علیھا من أجل التقلیل من 

 تشكل الغبار واألبخرة. 
یجب تفریغ الھواء المستخرج بطریقة تقلل من تشكل الخبار  

 في بئیة ملیئة بالغبار. 
الغبا تولد  حالة  ھو  في  الرئیسیة  األولویة  األبخرة،  أو  ر 

 السیطرة علیھا في لحظة تولدھا. 
یجب استخدام وصیانة جمیع األجزاء المتكاملة أو الملحقة  
منع   أو  استخراج  أو  لتجمیع  المصممة  الھوائیة  األداة  في 
لتعلیمات   وفقًا  الھواء  في  المحمولة  األبخرة  أو  الغبار 

 الشركة الصانعة. 
كمیة الغبار أو األبخرة المتولدة دون ضرورة،  لتجنب زیادة  

المثبتة وصیانتھا   واألداة  االستھالكیة  المواد  اختیار  یجب 
 واستبدالھا وفقاً لھذه التعلیمات. 

استخدم جھاز التنفس الواقي طبقاً لتعلیمات جھة العمل لدیك 
 أو طبقاً للوائح الصحة والعالمة. 

 
 المخاطر المرتبطة بالضوضاء  4.8

ن یؤدي عدم استخدام واقیات األذن المناسبة عندما  یمكن أ
للسمع   دائم  تلف  إلى  مرتفعًا  الضوضاء  مستوى  یكون 

وفقدان السمع ومشاكل أخرى، مثل طنین األذن (رنین أو  
 صفیر أو طنین في األذن). 

بھذه   یتعلق  فیما  للمخاطر  تقییم  إجراء  الضروري  من 
ي تأخذ المخاطر  المخاطر وتنفیذ تدابیر الرقابة المناسبة الت

 في عین االعتبار. 
المخاطر المناسبة، على سبیل   قد تشمل تدابیر التحكم في 
المثال ، استخدام مواد عازلة للصوت لمنع أصوات الطرق  

 التي تحدث على قطع الشغل. 
أو   لدیك  العمل  لتعلیمات جھة  األذن طبقاً  واقیات  استخدم 

 طبقاً للوائح الصحة والعالمة. 
األد تشغیل  المنصوص یجب  للتوصیات  طبقاً  الھوائیة  اة 

علیھا في ھذه التعلیمات ویجب الحفاظ علیھا من أجل تجنب  
 ارتفاع مستوى الضوضاء غیر الضروري.

یجب   ضرورة،  دون  الضوضاء  مستوى  زیادة  لتجنب 
وصیانتھا   المثبتة  واألداة  االستھالكیة  المواد  اختیار 

 واستبدالھا وفقاً لھذه التعلیمات. 
علیك التأكد من أن  إزالة عازل الصوت المدمج.  ینبغي عدم

 عازل الصوت في حالة تشغیل جیدة. 
 

 المخاطر المرتبطة باالھتزاز  4.9
األعصاب   تلف  إلى  االھتزازات  آثار  تؤدي  أن  یمكن 

 وإضعاف الدورة الدمویة في الیدین والذراعین.
دافئة  مالبس  ارتداء  علیك  باردة،  بیئات  في  العمل  عند 

 والحفاظ علي یدیك دافئة وجافة.
إذا الحظت أي خدر في بشرة أصابعك أو یدیك، أو وخز  
على   الھوائیة  باألداة  العمل  أوقف  لألبیض،  تحولھا  أو 

 الفور، وأخبر جھة عملك واطلب استشارة طبیب. 
المنصوص  للتوصیات  طبقاً  الھوائیة  األداة  تشغیل  یجب 

یھا من أجل تجنب  علیھا في ھذه التعلیمات ویجب الحفاظ عل 
 ارتفاع مستوى االھتزاز غیر الضروري.

للغایة   كبیر  شد  بدون  ولكن  بثبات  الھوائیة  األداة  احمل 
یزداد   المطلوب:  الیدوي  الدوران  عزم  فعل  رد  باستخدام 

 خطر االھتزاز كلما كانت قوة اإلمساك أكبر.
 

 تعلیمات السالمة اإلضافیة   4.10
 صابة خطرة. یمكن أن یتسبب الھواء المضغوط بإ 

استبدال   وقبل  االستخدام،  قید  الھواء  أداة  تكون  ال  عندما 
علیك  یجب  إجراء اإلصالحات،  عند  أو  الملحقة  األجزاء 
الھواء   خرطوم  وأن  مغلق،  الھواء  مصدر  أن  من  التأكد 
منزوع الضغط وأن أداة الھواء مفصولة عن مصدر الھواء  

 المضغوط. 
نفس على  مباشرة  الھواء  مروحة  توجھ  على  ال  أو  ك 
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 اآلخرین.
التعرض   إلى  القوي  الخراطیم  ارتداد  یتسبب  أن  یمكن 

لذلك علیك دائما التحقق من أن الخراطیم   إلصابة خطرة.
 وتجھیزاتھا في حالة جیدة وعدم تعرضھا لالرتخاء. 

في حالة استخدام أدوات التوصیل الدوارة الشاملة (أدوات  
 استخدام مسامیر التثبیت.التوصیل المخلبیة)، یلزم أیضاً  

ینبغي علیك أیضاً استخدام قیود لمنع ارتداد الخرطوم في  
حال كان ھناك مشكلة في التوصیل بین الخرطوم واألداة 

 الھوائیة أو بین الخراطیم نفسھا. 
احرص على عدم تجاوز الحد األقصى للضغط المحدد على 

 أداة الھواء. 
 خرطوم.ال تحمل األدوات الھوائیة مطلقة من ال

 
 تعلیمات السالمة اإلضافیة   4.11

بالصحة   - خاصة  لوائح  أي  مراعاة  على  احرص 
إذا كانت مطبقة تضبط   الحوادث  للوقایة من  أو  والسالمة 

 استخدام الضواغط وأدوات الھواء المضغوط.
احرص على عدم تجاوز الحد األقصى للضغط المحدد   -

 المواصفات الفنیة. 
طاقتھا   - فوق  األداة  تحمل  ضمن  ا   –ال  فقط  ستخدمھا 

 نطاق األداء المصممة لھ (انظر "المواصفات الفنیة"). 
خطرة. - غیر  تشحیم  مواد  التھویة   استخدام  من  تأكد 

إذا كان ھناك كمیة كبیرة من التفریغ:   الجیدة لمكان العمل.
 تحقق من األداة الھوائیة وقم بإصالحھا إذا لزم األمر.

تركی - حالة  في  تكن  لم  ما  األداة  تشغل  تام.ال  علیك   ز 
توخي الحرص والحذر تجاه ما تقوم بھ وتوخي الحیطة عند 

ال تستخدم األداة عندما تكون متعبا أو   العمل بأداة الھواء.
یمكن أن تتسبب   تحت تأثیر العقاقیر أو الكحول أو الدواء.

 الغفلة للحظة واحدة عند استخدام األداة في إصابة خطیرة. 
مكان   - نظافة  من  الجیدة.تأكد  وإضاءتھ  أماكن  العمل 

تسبب  أن  یمكن  اإلضاءة  ضعیفة  أو  المرتبة  غیر  العمل 
 بوقوع حوادث. 

متناول   - عن  بعیداً  الھواء  أجھزة  بقاء  على  حاف؟ 
 األطفال. 

أجواي   - في  أو  المفتوحة  المناطق  في  األداة  تخزن  ال 
 رطبة دون حمایة. 

توصیالت   - سیما  وال  الھواء،  أداة  بحمایة  الھواء  قم 
 المضغوط وعناصر التحكم من الغبار واألوساخ. 

الغبار الناجم عن المواد مثل الطالء الذي یحتوي على  -
المعدنیة   والمواد  الخشب  أنواع  وبعض  الرصاص، 

یمكن أن تتسبب عملیة مالمسة   والمعادن قد تكون ضارة.
بالجھاز  أمراض  أو  و/  بالحساسیة  الغبار  استنشاق  أو 

 و المارة. التنفسي للمنشغل أ
ھناك أنواع معینة من الغبار مصنفة على أنھا مسرطنة مثل  

غبار البلوط والزان وخاصة عندما تتزامن مع مواد مضافة 
المواد التي   لتكییف الخشب (كرومات، مواد واقیة للخشب).

بواسطة   معھا  التعامل  یجب  اسبسیتوس  على  تحتوي 
 مختصین فقط.

 ا أمكن. استخدم جھاز استخراج الغبار حیثم - -
لتحقیق أعلى مستوى من أداء جمع الغبار، استخدام   -

 شفاط ھواء میتابو المناسب مع األداة الھوائیة. 
 یجب أن تكون التھویة في مكان العمل على نحو جید.  -
 .P2ننصح باستخدام قناع الغبار للفلتر فئة  -
 التزم بالشروط المحلیة للمواد التي ترید العمل علیھا. -
أغبرة  أو أبخرة یمكن أن تكون ضارة    المواد التي تولد -

عدم   یجب  االسبستوس)  المثال  سبیل  (على  الصحة  على 
 معالجتھا.

قم بتأمین قطعة الشغل من االنزالق، على سبیل المثال   -
 باستخدام أجھزة التثبیت. 

 المعلومات في تعلیمات التشغیل ھذا واردة على النحو أدناه:
ضرر  خطر التعرض إلصابة شخصیة أو   !خطر
 بیئي. 

 خطر ضرر جسیم.  تحذیر.
 

 الرموز على أداة الھواء  4.12
باستخدام   البدء  قبل  التشغیل  تعلیمات  اقرأ 

 الماكینة. 
 

  ارتدي نظارات السالمة.

 ارتدي واقیات األذن.
 

 
 .2انظر الصفحة 

 قرص الصنفرة*  1
 لوحة دعم  2
 مفتاح (التشغیل/ إیقاف التشغیل)  3
 الضبط لضبط سرعة الدوران عجلة  4
 قطعة توصیل المستخرج  5
 قطعة توصیل الھواء المضغوط مع الفلتر 6
 " 1/4نبلة توصیل  7
 مفتاح ربط مفتوح الطرف  8

 * بناء على  المعدات/ لیس في نطاق التسلیم 
 

 

 .  نظرة عاّمة 5

 .  التشغیل 6
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 قبل استخدام األداة للمرة األولى. 6.1
 ). 7أدخل نبلة التوصیل ( -

 
 الصنفرة تركیب قرص  6.2

 تركیب وإزالة بسیط بفضل إبزیم التثبیت من نوع فیلكرو. 
الفتحات   تلك  تكون  بحیث  الصنفرة  قرص  على  اضغط 

) تصبح موازیة للوحة  1الموجودة على قرص الصنفرة (
 ). 2الدعم (

أفضل   على  للحصول  المناسب  الصنفرة  قرص  استخدم 
 P 40إزالة طبقات الطالء القدیمة =  نتائج عمل ممكنة:

  P 60 ، P 80الصنفرة المسبقة للخشب = 
 P 100 ، P 120تشطیب الخشب = 

 Pصنفرة الفنیر، مانعات التسرب، الحشوات، الطالء   =  
180 ، P 240 ، P 320 ، P 400 . 

 
 استخراج الغبار   6.3

 استخراج الغبار الخارجي: 
توصیل    قطعة  مع  مناسب  استخراج  جھاز  بتوصیل  قم 

 ).5المستخرج (
 

 استخدام أداة الھواء  6.4
لزیادة أداء األداة الھوائیة، استخدام خراطیم ھواء مضغوط  

ملم. یمكن   10ملم وطول أقصاه    10بقطر داخلي ال یقل عن  
أن یضعف أداء األداة بشكل كبیر إذا كان القطر الداخلي  

 أو كان الخرطوم طویالً للغایة.صغیراً للغایة 
ینبغي أن ال یحتوي خط الھواء المضغوط   .تحذیر

 على أي تكاثف للماء. 
للحفاظ على عمر خدمة ھذه األداة وزیادتھ،   .تحذیر

احرص على صیانتھا بصورة دوریة بزیت تشحیم  
 یمكنك القیام بذلك كما یلي:  ھوائي.

جھاز   – بتركیب  زیتي  مضغوط  ھواء  تشحیم  استخدم 
 زیتي ضبابي. 

بدون استخدام جھاز تشحیم زیتي ضبابي: ضع الزیت   –
استخدم   یدویاً كل یوم عبر قطعة توصیل الھواء المضغوط.

لكل    5-3حوالي   الھوائي  الزیت  شحمة  من   15قطرات 
 دقیقة من التشغیل المتوصل. 

قطرات    5إذا لم تُستخدم األداة لعدة أیام، علیك وضع حوالي  
من شحمة الھواء    یدویاً  الھوائي في قطعة توصیل  الزیت 

 المضغوط. 
اترك األداة تعمل بسرعة الخمول لفترة قصیرة من   .تحذیر

 الوقت فقط. 
1. ) المناسب  الصنفرة  قرص  القسم  1ركب  (انظر   (

6.2 .( 

قم بتوصیل جھاز استخراج غبار مناسب مع قطعة   .2
 .) 6.3(انظر القسم  ).5توصیل المستخرج (

ضغط   .3 بضبط  مخرج قم  عند  قیاسي  یقتم   ) اإلمداد 
الھواء). أداة  تشغیل  أثناء  تفاصیل   الھواء  على  للحصول 

حول الحد األقصى لضغط اإلمداد المسموح بھ، انظر قسم  
 "المواصفات الفنیة". 

الھواء  .4 إمدادات  مع  الھوائیة  األداة  بتوصیل  قم 
 المضغوط. 

 ).3للتشغیل: اضغط على المفتاح ( .5
 ). 5عجلة الضبط ( اضبط سرعة الدوران على

(الطریقة  ).4اضبط سرعة الدوران على منظم السرعة (
األفضل  لتحدید الضبط األمثل تكون من خالل التجریب  

 العملي.)
 ).3إلیقاف التشغیل: حرر المفتاح (

ال تضغط على األداة بشكل شدید على السطح الذي   .6
صنفرتھ. إلى   یتم  یؤدي  بل  تحسینھ،  إلى  یؤدي  ال  ھذا 

 إضعاف أداء الصنفرة. 

. 
 العنایة والصیانة  .7

قبل   !خطر المضغوط  الھواء  توصیل  بفصل  قم 
 القیام بأي عمل.

یجب القیام بأعمال التصلیح والصیانة غیر  !خطر
الواردة في ھذا القسم بواسطة أخصائیین مؤھلین 

 فقط.
 قم بإجراء صیانة دوریة لضمان أمان أداة الھواء. -
البراغي وتثبیتھا بإحكام، وقم تحقق من جمیع تركیبات  -

 بشدھا إذا لزم األمر. 
مرة   - المضغوط  الھواء  قطعة توصیل  في  الفتلر  نظف 

 واحدة في األسبوع على األقل. 
من المستحسن تركیب مخفف ضغط مع فاصل ھوائي  -

 مائي ومشحم في مجرى األداة الھوائیة. 
في حالة تسرب كمیة كبیرة من الھواء أو الزیت، تحقق   -

(انظر القسم   ة الھوائیة وقم بصیانتھا إذا لزم األمر.من األدا
9 (. 
قم   تحقق من سرعة الدوران بانتظام وبعد كل استخدام. -

 بإجراء فحص بسیط على انبعاث الضوضاء. 
 تجنب مالمسة المواد الخطر التي تتراكم على األداة. -

التدابیر  واتخذ  المناسبة  الشخصیة  الوقایة  معدات  ارتدي 
قبل  خطرة  مواد  أي  إلزالة  المناسبة  االحتیاطیة 

 الصیانة. 
 استبدال لوحة الدعم البالیة 

- ) الطرف  مفتوح  ربط  مفتاح  الجلبة  8ادخل  بین   (
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 ) على صامولة االحتجاز.2المطاطیة وقرص الدعم (
- ) القدیم  الدعم  قرص  بفك  عقارب  2قم  اتجاه  عكس   (

 ). 8(الساعة، وتدعیمھ بواسطة مفتاح ربط مفتوح الطرف 
- ) القدیم  الدعم  قرص  بتثبیت  اتجاه  2قم  في  بإحكام    (

مفتوح  ربط  مفتاح  بواسطة  وتدعیمھ  الساعة،  عقارب 
 ).8الطرف (

 
 الملحقات  .8

 استخدام فقط ملحقات میتابو األصلیة. 
استخدم فقط الملحقات  المصممة لھذه األداة فقط وتستوفي 

 التشغیل ھذه.المتطلبات والمواصفات المدرجة في تعلیمات  
انظروا   الملحقات،  من  كاملة  مجموعة  على   للحصول 

www.metabo.com .أوالكتالوج 
 

 
لألدوات   !خطر الصیانة  بأعمال  القیام  یجب 

أخصائیین مؤھلین فقط باستخدام  الھوائیة بواسطة  
 قطع غیار میتابو األصلیة! 

تصلیح،   إلى  بحاجة  ھوائیة  أدوات  من  أي  لدیك  كان  إذا 
میتابو. خدمة  بمركز  االتصال  یمكنك   الرجاء  للعناوین 

اإللكتروني   الموقع  على  علیھا  االطالع 
www.metabo.com. 

اإللكتروني    الموقع  من  الغیار  قطع  قوائم  تنزیل  یمكن 
www.metabo.com . 

 

 
التجمیع   بشأن  المحلیة  التنظیمیة  اللوائح  مراعاة  یجب 
والتدویر المنعزل للماكینات التي تعمل بالھواء المضغوط،  

والملحقات. عدم   والتغلیف  مخاطر علیك  بأي  التسبب 
 لألشخاص أو البیئة. 

وفقاً  لمسمیاتھا  طبقاً  التغلیف  مواد  من  التخلص  ینبغي 
البلدیة. أوفى  للتوجیھات  معلومات  الحصول على  یمكنكم 

في "قسم   www.metabo.comعلى الموقع اإللكتروني  
 الخدمة". 

 

 
في   تجدونھا  الخصائص  بشأن  توضیحیة  مالحظات 

 . 3الصفحة 
 خاضعة للتغییر تماشیاً مع التطورات التكنولوجیة. 

V1 متطلب الھواء   = 

pmax. = الحد األقصى لضغط الھواء المسموح بھ  
D  قطر لوحة الدعم = 

n0 سرعة الخمول = 
S قطر حلقة التأرجح =  
di   (الداخلي) قطر الخرطوم   = 
C  سن التوصیل   = 
A  :الطول  =  األبعادx  العرضx االرتفاع 
m الوزن = 

(وفقاً   للتفاوت  خاضعة  المعروضة  الفنیة  المواصفات 
 للمعاییر الصالحة ذات الصلة). 

 قیم االنبعاثات 
باستخدام ھذه القیم، یمكنك تقییم االنبعاثات من ھذه األداة  

أخرى. أدوات  المنبعثة من أي  بالقیم   القیم   ومقارنة ھذه 
ربما تكون القیمة الفعلیة أعلى أو أقل، بناء على االستخدام  

في تقدیر القیم،   المخصص ووضع الماكینة أو األداة المثبتة.
وفترات االستخدام  علیك تضمین فترات التوقف عن العمل 

تحدید   القلیل. یجب  المقدرة،  االنبعاثات  قیم  على  بناء 
للمستخدم   الوقایة  أي    –اإلجراءات  المثال،  سبیل  على 
 خطوات تنظیمیة یجب وضعھا. 

االھتزاز (قیمة التسارع،  وفقاً لتردد المرجح حسب المعیار  
EN 28927 :( 

ahمستوى ابتعاث االھتزاز = 
Kh ھتزاز)= تفاوت القیاس (اال  

 ): EN ISO 15744مستوى الصوت (
LpA مستوى ضغط الصوت =  

LWA  مستوى الطاقة الصوتیة = 
KpA, KWA  تفاوت القیاس = 

 
 ارتدي واقیات األذن. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 .  أعمال التصلیح 9

 الحمایة البیئیة .10

 المواصفات الفنیة .11

http://www.metabo.com/
http://www.metabo.com/
http://www.metabo.com/
http://www.metabo.com/
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