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 ألصلية التعليمات ترجمة

 

 بيان المطابقة. 1

 
ل الحصري، نعلن بأن جالخات الزوايا هذه، نحن، بصفتنا المسؤو

(، تلبي كافة متطلبات التوجيهات 1المعرفة بالنوع والرقم المتسلسل *

 .3انظر صفحة  –( 4وثائق فنية  * (.3( والمعايير *2المرتبطة *

 

 االستخدام المحدد. 2

 

تكون جالخات الزوايا ذات الرأس المسطح عندما تكون مجهزة 

من ميتابو تكون مالئمة لعمليات الجلخ والصنفرة  بالملحقات األصلية
والقطع والتنظيف بالفرشاة السلكية للمعدن والخرسانة والحجر والمواد 

 المماثلة دون استخدام الماء

يتحمل المستخدم المسؤولية وحده عن أي ضرر ناجم عن االستخدام غير 

 المناسب.

وقاية من الحوادث يجب مراعاة اللوائح التنظيمية العامة المقبولة لل

 ومعلومات السالمة المرفقة.

 

 تعليمات السالمة العامة. 3

 
لحمايتكم وحماية األداة الكهربائية خاصتكم، الرجاء  

 االنتباه لكافة أجزاء النصوص المشار إليها بهذه اإلشارة!

قراءة دليل التشغيل من شانها أن تخفف من مخاطر  – تنبيه

 التعرض إلصابة

 
إن  جى قراءة كافة تنبيهات وتعليمات السالمة.تنبيه  ير

التخلف عن االلتزام بتحذيرات وتعليمات السالمة قد يؤدي 

 إلى التعرض لصدمة كهربائية أو الحريق و/ أو التعرض إلصابة خطرة.

 الرجاء االحتفاظ بكافة تعليمات ومعلومات السالمة للرجوع إليها مستقبالً.

 ة الخاصة بك إال مع هذه الوثائق.ال تقم بنقل األداة الكهربائي

 

 تعليمات السالمة الخاصة. 4

 

تحذيرات السالمة العامة للتجليخ والصنفرة أو التنظيف بالفرشاة  4.1

 المعدنية وعمليات القطع:

 االستخدام

أ( األداة الكهربائية هذه مصممة للعمل كأداة تجليخ أو أداة صنفرة أو 
ميع التحذيرات والتعليمات اقرأ ج فرشاة معدنية أو أداة قص.

إن التخلف  واإليضاحات والمواصفات المزودة مع هذه اآللة الكهربائية.

عن االلتزام بجميع التعليمات الواردة أدناه قد يؤدي إلى التعرض لصدمة 
 كهربائية أو الحريق و/ أو التعرض إلصابة خطرة.

 ة الكهربائية.ب( األعمال مثل الصقل ال ينصح بتنفيذها بواسطة هذه األدا

األعمال التي لم تصمم األداة الكهربائية من أجل القيام بها قد تؤدي إلى 
 تشكيل مخاطرة والتسبب بإصابة شخصية.

ال تستخدم الملحقات التي ال تكون مصممة تحديداً وموصى بها ج( 

فقط ألن أي أداة ملحقة يمكن تركبها  بواسطة الشركة المصنعة لألداة.
 ربائية الخاصة فهذا ال يعني ضمان التشغيل اآلمن.على األداة الكه

 

د( السرعة المقدرة لألدوات الملحقة يجب أن تكون على األقل مساوية للسرعة 

الملحقات التي تعمل بسرعة أكبر  القصوى المشار إليها على األداة الكهربائية.

 من السرعة المقدر يمكن أن تنكسر وتتطاير.

خارجي والسمك الخاص باألداة الملحقة ضمن يجب أن يكون القطر الهـ( 

الملحقات غير المطابقة في  المقياس المقدر لألداة الكهربائية الخاصة بك.

 الحجم والمقاس ال يمكن حمايتها والسيطرة عليها على نحو كاف.

 و( يجب أن تتطابق فرزات تثبيت الملقحات مع فرزات عمود دوران الجالخة.

ها بواسطة الشفات، يجب أن تكون الفتحة المحورية للملحقات التي يتم تثبيت

الملحقات التي ال  لألداة الملحقة متوافقة مع نصف القطر المحدد للشفة.
تتطابق مع أجهزة التركيب لألداة الكهربائية سوف تخرج عن التوازن وتهتز 

 بشكل مفرط وربما تؤدي إلى فقدان السيطرة.

ل استخدام افحص األدوات الملحفة مثل قبل ك ز( ال تستخدم أي ملحقات تالفة.

أقراص التجليخ من وجود أي قصاصات أو تصدعات، وأي تصدع في الرفادات 

المساندة أو تلف أو بلى مفرط، والفرشاة المعدنية من حيث ارتخاء أو تصدع 

 إذا سقطت اآللة الكهربائية أو األداة الملحقة، تحقق من عدم وجود  األسالك.

بعد فحص وتركيب األداة  بيت أي أداة ملحقة غير تالفة.أي تلف أو قم بتث

الملحقة، ليكن موقعك وموقع المارة بعيداً عن سطح األداة الملحقة الدوار وقم 

الملحقات  بتشغيل األداة الكهربائية بأقصى سرعة دون تحميل لدقيقة واحدة.

 التالفة عادة تتطاير خالل فترة االختبار هذه.

بناء على طبيعة االستخدام،  ت الحماية الشخصية المناسبة.ح( قم بارتداء معدا

حسب االقتضاء، ارتدي  استخدم درع الوجه أو نظارات السالمة والحماية.

كمامة الغبار أو واقيات السمع أو القفازات ومريلة ورشة العمل القادرة على 

ين يجب أنت تكون وقاية الع إيقاف  شظايا قطعة العمل أو التجليخ الصغيرة.
يجب أن  قادرة على إيقاف الشظايا المتطايرة المتولدة عن العمليات المختلفة.

يكون قناع الوجهة أو كمامة التنفس االصطناعي قادرة على تصفية الجزيئات 

التعرض المطول للضجيج المرتفع للغاية يمكن  المتولدة عن العمل الذي تقوم به.

 أن يتسبب في فقدان السمع.

يجب على  ء المارة على مسافة آمنة بعيداً عن منطقة العمل.ط( حافظ على بقا

شظايا  أي شخص يدخل إلى منطقة العمل ارتداء معدات الوقاية الشخصية.
قطع الشغل أو األداة الملحقة المكسور يمكن أن تتطاير وتتسبب بالتعرض 

 لإلصابة ما بعد المنطقة المجاورة للعمل.

واسطة أسطح اإلمساك المعزولة عند تنفيذ ي( قم بإمساك األداة الكهربائية ب
 العملية حيث قد يتالمس ملحق القطع مع األسالك الخفية أو السلك الخاص بها.

قد يؤدي تالمس ملحق القطع المتالمس مع سلك كهربائي مكشوف "نشط" إلى 

تكهرب األجزاء المعدنية من األداة الكهربائية وتعرض المشغل للصعقة 
 الكهربائية.

إذا فقدت السيطرة، يمكن أن ينقطع  السلك بعيداً عن الملحق الدوار.ك( ضع 

 السلك أو يتمزق ويمكن أن يتم سحب يدك أو ذراعك إلى الملحق الدوار.

ل( ال تضع األداة الكهربائية على األرض حتى تصل األداة الملحقة إلى وضع 

  التوقف الكامل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 



 

طح وتجعلك تفقد السيطرة على األداة يمكن لألداة الملحقة أن تحتك بالس
 الكهربائية.

التالمس العرضي   م( ال تقم بتشغيل األداة الكهربائية عندما تحملها على جانبك.
مع الملحقات الدوارة يمكن أن يؤدي إلى تمزق مالبسك أو سحب الملحق إلى 

 جسمك.

سوف  تظم.ن( قم بتنظيف منافذ الهواء الخاصة باألداة الكهربائية على نحو من
تسحب مروحة المحرك الغبار داخل المستودع والتراكم المفرط للمواد المعدنية 

 المسحوقة يمكن أن يتسبب بمخاطرة كهربائية.

يمكن أن تؤدي  ال تقم بتشغيل األداة الكهربائية بالقرب من مواد قابلة لالشتعال.
 الشرارات إلى إشعال هذه المواد.

استخدام المواد أو  التي تتطلب مبردات سائلة. س( ال تستخدم األدوات الملحقة

المبردات السائلة األخرى ربما يؤدي إلى التعرض لخطر الصعق الكهربائي أو 
 صدمة كهربائية.

 

 الصدمات االرتدادية والتحذيرات المرتبطة 4.2

الصدمة االرتدادية هي عبارة عن رد الفعل الفجائي على أثر عدة الشغل الدوارة 

المستعصية، كقرص التجليخ وصحن التجليخ والفرشاة المعدنية  المتكلبة أو
يؤدي التكلب أو االستعصاء إلی توقف األداة الملحقة وبالمقابل التسبب في  وإلخ.

دفع األداة الكهربائية التي تم فقدان السيطرة عليها إلى اتجاه معاكس لدوران 

 األداة الملحقة في نقطة الربط.

أو تكلب قرص التجليخ في قطعة الشغل، فقد  تعصیعلى سبيل المثال، إن اس

انحراف  تنقمط حافة قرص التجليخ التي غطست في مادة الشغل مما يؤدي إلی

يتحرك قرص التجليخ عندئذ إما  .حدوث صدمة ارتدادية قرص التجليخ أو إلی
 نحو المستخدم أو مبتعًدا عنه حسب اتجاه دوران القرص عند مكان االستعصاء.

 أقراص التجليخ أيًضا أثناء ذلك.قد تكسر 

إن الصدمة االرتدادية هي نتيجة االستخدام الخاطئ و/ أو غير الصحيح لألداة 

 الكهربائية ويمكن تجنبها من خالل إجراءات االحتياط المالئمة الالحقة الذكر.

اقبض علی األداة الكهربائية بإحكام وركز جسدك وذراعيك بوضع يسمح لك أ( 

استخدم المقبض اإلضافي دائًما إن وجد  ات االرتدادية.بصد قوی الصدم

للتوصل إلی أكبر تحكم ممكن بقوی الصدمات االرتدادية أو عزوم رد الفعل 

يمكن للمستخدم أن يسيطر علی قوی الصدمات االرتدادية  أثناء بدء التشغيل.

 وعزوم رد الفعل من خالل إجراءات االحتياط المناسبة.

د تتحرك األداة الملحقة عبر  عدة الشغل الدوارة أبًدا.  ال تقترب بيدك منب( 

 يدك عند حدوث صدمة ارتدادية.

ج( تجنب بجسمك المجال الذي ستتحرك به األداة الكهربائية عند حدوث صدمة 
تحرك الصدمة االرتدادية األداة الكهربائية بعكس اتجاه حركة قرص  ارتدادية. 

 التجليخ عند مكان االستعصاء.

غل باحتراس خاص في مجال الزوايا والحواف الحادة وإلخ. تجنب ارتداد د( اشت

ترجح عدة الشغل الدوارة إلی التكلب  عدد الشغل عن قطعة الشغل واستعصائها.

عند الزوايا والحواف الحادة أو عندما ترتد ويؤدي ذلك إلی فقدان التحكم أو إلی 

 الصدمات االرتدادية.

إن عدد الشغل هذه  الجنزيرية أو النصال المسننة.هـ( ال تستخدم نصال المنشار 

 غالباً ما تؤدي إلی الصدمات االرتدادية أو إلی فقدان السيطرة.

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 تحذيرات السالمة الخاصة للتجليخ أو عمليات القطع : 4.3

ا( استخدم فقط أقراص التجليخ المخصصة لألداة الكهربائية هذه وفقط 

ال يمكن حجب أقراص  ألقراص التجليخ هذه.غطاء الوقاية المخصص 

التجليخ التي لم تخصص لهذه األداة الكهربائية بالذات بشكل كاف، فهي 

 غير آمنة.

ب( يجب أن يتم سطح التجليخ لألقراص المضغوطة المركزية تحت 

القرص الذي يتم تركيبه بشكل غير صحيح  سطح شفة غطاء الحماية.

 ء الحماية ال يمكن حمايته بشكل كافيويكون بارزا من  مستوى شفة غطا

ينبغي أن يكون قد تم تركيب غطاء الوقاية علی  العدة الكهربائية ج( 

بأمان وأن يكون قد تم ضبطه بحيث يؤمن أكبر قدر ممكن من األمان من 

 خالل توجيه أصغر جزء ممكن من أداة التجليخ مكشوف نحو المستخدم.

تخدم من األجزاء المكسورة ومن يساعد غطاء الوقاية علی حماية المس

 مالمسة أداة التجليخ صدفة وأيضا من الشرار الذي قد يشعل الثياب.

  د( يجوز استخدام أقراص التجليخ فقط ألعمال الشغل المخصصة لها.

ال تقم بالتجليخ بواسطة السطح الجانبي لقرص   على سبيل المثال:

مادة بواسطة حافة إن أقراص القطع مخصصة إلزاحة ال القطع أبداً.

 القرص. قد يؤدي تأثير القوی علی هذه األقراص من الجانب إلی كسرها.

استخدم مع قرص التجليخ الذي تختاره دائماً شفّات شّد سليمة ه( 

إن شفّات الشّد المالئمة تسند قرص  وبالمقاس والشكل الصحيحين.

قراص قد تختلف شفّات أ التجليخ وتقلل بذلك خطر كسر قرص التجليخ.
 القطع عن شفّات أقراص التجليخ األخرى.

 و( ال تستخدم أقراص التجليخ المستهلكة من األدوات الكهربائية الكبيرة.

إن أقراص التجليخ الخاصة باألداة الكهربائية الكبيرة غير مخصصة 
 ألعداد الدوران العالية باألدوات الكهربائية الصغيرة وقد تكسر.

 
 والتجليخ : ة خاصة للقطعتعليمات تحذير إضافي 4.4

ال تحاول عمل  أ( تجنب استعصاء قرص القطع أو فرط ضغط االرتكاز.

إن فرط تحميل قرص القطع يزيد استهالكه واحتمال  قطوع عميقة بشدة.

التكلب أو االستعصاء وبذلك حدوث الصدمات االرتدادية أو كسر 
 القرص.

إن حركت  دوار.ب( تجنب المجال المتواجد أمام وخلف قرص القطع ال

قرص القطع في قطعة الشغل مبعداً إياه عن جسمك، فقد يتّم قذف األداة 
الكهربائية مع القرص الدوار عليك مباشرة في حال حدوث صدمة 

 ارتدادية.

ج( أطفئ األداء الكهربائية في حال استعصاء قرص القطع أو انقطاعك 
ال  كة بالكامل.عن الشغل وامسكها بهدوء إلی أن يتوقف القرص عن الحر

تحاول أن تسحب القرص الدوار إلی خارج المقطع أبداً فقد تنتج عن 

 ابحث عن سبب التكلب واعمل علی إزالته. ذلك صدمة ارتدادية.

 د( ال تعاود تشغيل العدة الكهربائية ما دامت غاطسة  في قطعة الشغل.

 اسمح لقرص القطع أن يتوصل إلی عدد دورانه الكامل قبل أن تتابع

وإال فقد يتكلب القرص، فيقفز إلی  بإجراء عملية القطع باحتراس. 
 .خارج قطعة الشغل أو قد يسبب صدمة ارتدادية

اسند الصفائح أو قطع الشغل الكبيرة لكي تقلل خطر الصدمات االرتدادية 

. ٍٍ  الناتجة عن قرص قطع مستعٍص
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وضع يجب أن ت قد تنحني قطع الشغل الكبيرة من جراء وزنها الذاتي.

الدعائم تحت قطعة الشغل على كال الجانبين، بالقرب من خط القطع 
 وقرب حافة قطعة الشغل على كال جانبي القرص.

في الجدران ” القطوع الجيبية“و( احترس بشكل خاص عند إجراء 

قد يؤدي قرص القطع  القديمة أو غيرها من المجاالت المحجوبة الرؤية.
عند قطع خطوط الغاز أو الماء أو الغاطس إلی حصول صدمة ارتدادية 

 الكهرباء أو غيرها من األغراض.

 
 تعليمات تحذير إضافية خاصة  بعمليات الصنفرة: 4.5

بل اتبع تعليمات المنتج بما  أ( ال تستعمل أوراق الصنفرة الكبيرة جدا.

قد تؤدي أوراق الصنفرة التي تنبذ عن صحن  يخص حجم ورق الصنفرة.

صابات وأيضا إلی االستعصاء أو إلی تمزق ورق التجليخ إلی حدوث اإل

 الصنفرة أو إلی حدوث الصدمات االرتدادية

 

 تعليمات تحذير خاصة للشغل بواسطة الفرش المعدنية: 4.6

أثناء االستعمال  حتىإلی أن الفرش المعدنية تفقد القطع المعدنية  انتبهأ( 

ية من خالل زيادة ال تزيد العبء علی أسالك الفرشاة المعدن االعتيادي .

قد تنغرز األسالك المتطايرة بالثياب الرقيقة و/أو  ضغطا الرتكاز عليها .

 بالبشرة بسهولة شديدة.

إن كان من المنصوح استخدام غطاء للوقاية، فامنعه من مالمسة الفرشاة 
قد يكبر قطر الفرش الطبقية والقدحية من خالل ضغط االرتكاز  المعدنية.

 ی الطرد المركزية.عليها ومن خالل قو

 

 تعليمات السالمة إضافية 4.7

 دائما ارتدي نظارات الوقاية. – تحذير

 

 

استخدم صفائح توسيد مرنة إذا تم تزويدها مع أداة الجلخ أو القطع إذا لزم 

 األمر.

 يجب مراعاة المواصفات  من مصنوع األداة الكهربائية أو األداة الملحقة.

 وم أو تأثيرات!يجب حماية األقراص من أي شح

يجب حفظ أقراص التجليخ والتعامل معها بعناية وفقاً لتعليمات الشركة 
 المصنعة.

ال تضع أي ضغط  ال تستخدم أقراص جالخة مفرزة ألعمال التخشين.

 على جانب أقراص جالخة القطع.

يجب أن تكون قطعة الشغل مستوية ومؤمنة ضد االنزالق، على سبيل 

يجب أن تكون قطع الشغل مسنودة على نحو  المثال استخدم المشابك.

 كافي.

إذا تم استخدام أدوات ملحقة بمداخل مسننة، ربما ال تالمس نهاية محور 

تأكد من أن السن في األداة  .الدوران قاعدة الفتحة على أداة التجليخ

 .الملحقة طويل بما فيه الكفاية الستيعاب الطول الكامل لمحور الدوران
انظر  لسن في األداة الملحقة مع السن على المحور.يجب أن يتطابق ا

. المواصفات الفنية، من أجل الحصول على 14والفصل  3صفحة 

 معلومات إضافية حول طول المحور والسن.

الغبار الناجم عن المواد مثل الطالء الذي يحتوي على الرصاص، وبعض 

ن أن تتسبب يمك أنواع الخشب والمواد المعدنية والمعادن قد تكون ضارة.

عملية مالمسة أو استنشاق الغبار بالحساسية و/ أو أمراض بالجهاز 
  التنفسي للمنشغل أو المارة.

هناك أنواع معينة من الغبار مصنفة على أنها مسرطنة مثل غبار البلوط والزان 

وخاصة عندما تتزامن مع مواد مضافة لتكييف الخشب )كرومات، مواد واقية 
لتي تحتوي على اسبسيتوس يجب التعامل معها بواسطة المواد ا للخشب(.

 مختصين فقط.

 استخدم جهاز استخراج الغبار حيثما أمكن. -
 يجب أن التهوية في مكان العمل على نحو جيد. -

 .P2ننصح باستخدام قناع الغبار للفلتر فئة 

 التزم بالشروط المحلية للمواد التي تريد العمل عليها.

برة  أو أبخرة يمكن أن تكون ضارة على الصحة )على سبيل المواد التي تولد أغ

 المثال االسبستوس( يجب عدم معالجتها.

إذا أصبح  في العمل في أوضاع مغبرة، تأكد من أن فتحات التهوية غير مسدودة.
الزماً إزالة الغبار، بداية قم بإزالة حزمة البطارقة )استخدم عناصر غير 

 الداخلية. معدنية( وتجنب إتالف المكونات

 يجب عدم استخدام أي أدوات تالفة أو شاذة أو هزازة.

تجنب إتالف أنابيب الغاز أو الماء أو الكوابل الكهربائي أو الجدران الحاملة 

 )الثابتة(.

مللي أمبير( عند استخدام  30مع تيار بحد أقصى ) FIقم بتوصل قاطع الدارة 
 الماكينة في الخارج.

ال تشغل أي ماكينة يكون  اعد التالف أو المتصدع.يجب استبدال المقبض المس
 المقبض المساعد فيها معيباً.

قبل االستخدام، تحقق من أغطية  ال تستخدم أغطية الحماية التي تكون تالفة.

الحماية من حيث وجود أي تصدعات أو تشوهات أو عالمات على التلف والبلى 
 الشديد.

االستخدام غير الصحيح  ال الصقل.هذه األداة الكهربائية غير مناسبة ألعم

يمكن أن ترتفع درجة حرارة المحرك  للماكينة من شأنه أن يبطل الضمان!
نحن ننصح باستخدام جهاز صقل الزوايا  بشكل مفرط وتتلف األداء الكهربائية.

 لخاص بنا ألعمال الصقل والتلميع.

 

 هربائي.تعليمات السالمة الخاصة للماكينات التي تعمل التيار الك 4.8

اسحب القابس من المأخذ الكهرباء قبل إجراء أي تعديالت أو تحويالت أو 
 إصالحات.

أثناء تشغيل الماكينة، للمعادن على وجه التخصيص، الغبار 
هذا يمكن أن يؤدي إلى نقل  الموصل يمكن أن يشكل تراكمات داخل الماكينة.

ن يعني خطراً مؤقتا هذا يمكن أ .الطاقة الكهربائية إلى مستودع الماكينة
لذلك السبب هذا ضروري عندما تدور الماكينة لنفث  بالتعرض لخطر مؤقت.

الهواء المضغوط من خالل فتحات التهوية الخلفية للماكينة بانتظام واستمرار 

 هنا يجب حمل الماكينة بإحكام. ودقة.

نحن نوصي باستخدام نظام مستخرج ثابت وتوصيل قاطع دارة تيار متبقية 

(FI.)  إذا تم إيقاف الماكينة بواسطة أداة تعمل قاطع تيارFI يجب فحصها ،

 . التنظيف لمزيد من المعلومات حول تنظيف المحرك.9انظر الفصل  وتنظيفها.
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 تعليمات السالمة الخاصة للماكينات الالسلكية. 4.9

الت أو تحويالت أو قم بإزالة حزمة البطارية من الماكينة قبل القيام بأي تعدي

 إصالحات.

 قم بحماية حزم البطارية من الماء والرطوبة.

 

 
 ال تعرض حزم البطارية للهب المباشر

 

 

 ال تفتح حزم البطارية ال تستخدم  حزم بطارية معيبة أو مشوهة الشكل.
 ال تلمس أو تحدث ماساً كهربائيا في حزم البطارية

سيدية أو القابلة لالشتعال من يمكن أن يتسرب القليل من السوائل األ

 بطاريات الليثيوم أيون المعيبة.

 
إذا تسرب سائل البطارية والمس بشرتك، قم بغسله مباشر بالكثير من 

إذا تسرب سائل البطارية والمس عينيك، اغسلهما بماء نظيف  الماء.

 واطلب العناية الطبية.

 

 لمحة عامة. 5

 
 .2انظر الصفحة 

 األداة الحرة( صامولة التثبيت يدوياً طوق لتثبيت/ فك ) 1

 صامولة تثبيت )أداة حرة( 2

 شفة اإلسناد 3
 محور الدوران 4

 زر إقفال محور الدوران 5

 غطاء األمان 6

 مقبض إضافي/ مقيض إضافي مع مخمد اهتزاز. 7

 مفتاح التشغيل/ إيقاف التشغيل االنزالقي 8

 ذراع 9

 قفل التشغيل* 10
 زناد * 11

 ارة اإللكترونية*مؤشر اإلش 12

 زر فك حزمة البطارية* 13
 زر مؤشر القدرة* 14

 مؤشر القدرة واإلشارة 15

 حزمة البطارية* 16
 فلتر الغبار* 17

 صامولة التثبيت 18
 مفك بفتحتين* 19

 ذراع لتثبيت غطاء األمان. 20

 * بناء على  المعدات/ ليس في نطاق التسليم

 

 التشغيل األولي. 6

 

 التي تعمل بالطاقة الكهربائية فقطللماكينات  6.1

قبل توصيل الجهاز بالكهرباء، تحقق من أن قوة التيار الكهرباء 
وتردده، كما هو مبين في ملصق القيم، تتوافق مع مزود الكهرباء 

 خاصتك.

بتيار كهربائي كحد  (RCD) دائما استخدم أداة تعمل بالتيار المتبقي

 ميلي أمبير. 30أقصى 

 ت التي تعمل السلكيا فقطللماكينا 6.2

 فلتر الغبار

دائما ركب فلتر الغبار إذا كانت المنطقة المحيطة ملوثة بشكل 

 (.17كبير )

ترتفع درجة حرارة الماكينة  بشكل أسرع عند تركيب فلتر 

فهي محمية بواسطة نظام من اإللكترونيات من  (.17الغبار )
 (.10التسخين المفرط )انظر القسم 

 .A، الرسم التوضيحي 2ظر الصفحة ان التركيب:
 ( كما هو مبين.17ثبت فلتر الغبار )

(  بواسطة الحواف العليا، ارفعها قليال ثم 17احمل فلتر الغبار ) لإلزالة:

 اسحبها ألسفل وإزالته.

 تدوير حزمة البطارية
 .2في صفحة  Bانظر الرسم التوضيحي 

في ثالثة مراحل،   درجة 270القسم الخلفي من الماكينة يمكن تدويرها 
فقط قم بتشغيل  وبالتالي السماح لشكل الماكينة بالتكيف مع أوضاع العمل.

 الماكينة عندما تكون في موضع متصل.

 حزمة البطارية
 (.16اشحن حزمة البطارية قبل االستخدام )

 إذا انخفض مستوى األداء، أعد شحن حزمة البطارية

 درجة مئوية 30وية و درجة مئ 10درجة التخزين المثلى ما بين 

"طاقة الليثيوم" تحتوي حزم بطاريات ليثيوم ايون على مؤشر إشارة 
 (15) وسعة

إلى مستوى  LED(، سوف تشير أضواء 14اضغط على الزر ) -

 الشحن.
(، تكون حزمة البطارية فارغة 7يومض ) LEDإذا كان مصباح  -

 تقريباً.

 إزالة وإدخال حزمة البطارية

( واسحب حزمة 13ى زر فك حزمة البطارية )اضغط عل لإلزالة:
 .لألمام( 16البطارية )

 ( حتى تثبت في مكانها.16قم بإدخال حزمة البطارية ) للتركيب:

 

 تركيب المقبض اإلضافي 6.3

 (!7يجب ممارسة العمل دائما مع المقبض المساعد المثبت )
 تثبيت المقبض المساعد على الجانب األيمن أو األيسر من

 الماكينة وتأمينه.

 

 تركيب غطاء الحماية 6.4

ألغراض السالمة، دائما استخدم غطاء األمان  المزود 
 .11انظر أيضاً الفصل  للقرص المعني.

 غطاء أمان للتجليخ

مصمم للعمل مع األقراص الخشنة، مع رفرف صنفرة قالب، وأقراص 

 قطع ماسية.

 .E، الرسم التوضيحي 2انظر الصفحة 

 ( في الموضع المشار إليه.6ء الحماية )ضح غطا  -

ادفع الذراع وقم بتدوير غطاء األمان حتى يصبح القسم المغلق في  -
 .مواجهة المشغل

 .الذراع يشبك حتى األمان ذراع بتدوير وقم الذراع أطلق -

 ولن الذراع يشبك أن يجب: بإحكام مكانه في األمان غطاء أن من تأكد -

 .األمان طاءغ تدوير على قادراً  تكون
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استخدم فقط الملحقات المغطية  بغطاء 
 ملم. 3.4الحماية بما ال يقل عن 

 

 

 تثبيت قرص التجليخ. 7

 

قبل إجراء أي تعديالت، قم بإزالة حزمة البطارية من الماكينة  

يجب أن تكون  واسحب قابس التيار الكهربائي من المأخذ.
ن محور الدوران متوقفاً بشكل الماكينة في وضع إيقاف التشغيل وأن يكو

 تام.

ألغراض السالمة، قم بتركيب غطاء حماية القطع قبل القيام 
 . الملحقات(.11بعمليات القطع )انظر الفصل 

 

 إقفال محور الدوران 7.1

( فقط عندما يكون 5اضغط على زر إقفال عمود الدوران )

 عمود الدوران ثابتاً.

( وقم بتدوير  محور الدوران 5ن )اضغط على زر إقفال محور الدورا -
 ( باليد حتى يشبك زر اإلقفال.4)

 

 وضع قرص التجليخ في موضعه 7.2

 .2انظر الرسم التوضيحي ج في صفحة 

ال يجب أن تدور الشفة  ( على محور الدوران.3تركيب شفة اإلسناد ) -

 على محور الدوران عند تكون مثبتة بشكل صحيح.

  (.3سناد )ضع قرص التجليخ على شفة اإل
يجب أن تكون  يجب أن يكون قرص التجليخ مستوياً على شفة اإلسناد.

 الشفة المعدنية على قرص الجالخة القاطع ممدودة على شفة الدعم.

 

 تأمين/ فك )األداة الحرة( صامولة الشد )بناء على الميزات(. 7.3

 ( يدوياً.2فقط قم بشد )األداة الحرة( صامولة التثبيت )

ل تشغيل الماكينة، يجب أن يكون طوق التثبيت دائما من أج

 (.2مسطحاً على صامولة التثبيت )

 (:2لتأمين )األداة الحرة( صامولة التثبيت )

األداة  على ولة الشد )األداة الحرة( إذا كانال تستخدم صام
في هذه الحالة،  ملم! 6ة ساق تثبيت أكبر سمكاً من قالملح

 (.19( مع مفك ثنائي الفتحات )18استخدام صامولة تثبيت )

 (.7.1إقفال محور الدوران )انظر الفصل  -
 ( على صامولة التثبيت.1قم بقلب مشبك التثبيت ) -

انظر الرسم  ( على محور الدوران.2تركيب صامولة التثبيت ) -

 .2في صفحة  Dالتوضيحي 

رب مع اتجاه عقاعلى مشبك التثبت يدوياً ( قم بشد صامولة التثبيت 1) -

 الساعة.
 ( مجدداً.1قم بقلب المشبك ) -

 (:2لفك )األداة الحرة( صامولة التثبيت )

 (.7.1إقفال محور الدوران )انظر الفصل  -
 ( على صامولة التثبيت.1قم بقلب مشبك التثبيت ) -

(، بتدويرها يدوياً بعكس اتجاه عقارب 2قم بفك صامولة التثبيت ) -
 الساعة.

(، يمكنك 2لة التثبيت مشدودة بإحكام شديد )إذا كانت صامو مالحظة:

 أيضا استخدام مفتاحي براغي بفتحتين لفكها.

 

 شد/ إرخاء صامولة التثبيت 7.4

 (:18تأمين صامولة الشد )
 

قم بشد صامولة الشد على عمود  يكون جانبا الصامولة ذات الفتحتين مختلفين.
 الدوران كاآلتي:

 .2في صفحة  Dانظر الرسم التوضيحي 

  أ( ألقراص التجليخ الرقيقة:
( الجوانب العلوية بحيث يتسنى تثبيت قرص 18تواجه صامولة التثبيت )

 التجليخ بإحكام.

  ب( ألقراص التجليخ السميكة:
( الجوانب السفلية بحيث يتسنى تثبيت قرص 18تواجه الصامولة ذات الفتحتين )

 التجليخ بإحكام على محور الدوران.

( باتجاه عقارب الساعة 18قم بتدوير صامولة التثبيت ) الدورانإقفال محور  -
 (.19باستخدام مفك بفتحتين للشد )

 فك صامولة الشد:

( 18قم بتدوير صامولة التثبيت ) (.7.1إقفال محور الدوران )انظر الفصل  -

 (.19بعكس اتجاه عقارب الساعة باستخدام مفك بفتحتين لفك البراغي )

 

 االستخدام. 8

 

 التشغيل وإيقاف التشغيل 8.1

 دائما تحكم بالماكينة بكلتا يديك.  

 قم بالتشغيل أوال، قم توجه باألداة الملحقة نحو قطعة الشغل. 

عند تشغيل  ال يجب السماح بسحب المكانية  غبار ونشارة إضافيين. 
بعد إيقاف  وإيقاف تشغيل الماكينة، حافظ عليها بعيدة عن مستودعات الغبار.

 يل الماكينة، ضعها أرضا عندما يتوقف المحرك تماما عن الدوران.تشغ

دائما قم بإيقاف تشغيلها عند إزالة  تجنب التشغيل العرضي للماكينة: 

 حزمة البطارية من الماكينة.

دائما قم بإيقاف تشغيل األداة  تجنب عمليات التشغيل غير المقصودة: 
ار أو إذا كان هناك قطع في التيار عندما يكون القابس مسحوباً من مأخذ التي

 الكهربائي.

في حال تشغيل األداة بشكل متواصل، سوف تبقى األداة تعمل حتى لو  

لذلك، دائما امسك األداة بكلتا اليدين باستخدام  اهتزت وسقطت من يديك.
 المقابض المثبتة، وقف بأمان وتركيز.

 الماكينات ذات المفتاح اإلنزالقي:

 
 

 ( إلى األمام.8غط على المفتاح اإلنزالقي )اض التشغيل:

 لنشاط العمل المتواصل، قم بإمالته إلى أسفل حتى يشبك.

( وقم 8اضغط على الطرف الخلفي من المفتاح اإلنزالقي ) إيقاف التشغيل:
 بإطالقه.
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)الماكينات التي  الماكينات ذات المفتاح المجدافي )مع وظيفة التوقف الطارئ(
 (...WPF..., WEPFتحمل الرمز 

 
 

 (.11( باتجاه السهم واضغط على الزناد )10قم بسحب قفل التشغيل ) التشغيل:
 (.11أطلق الزناد ) إيقاف التشغيل:

 

 تعليمات العمل 8.2

 عمليات التجليخ والصنفرة:
اضغط على المكانية بشكل متماثل على السطح وحرك إلى الخلف واألمامي 

 ساخنابحيث ال يصبح سطح قطعة الشغل 

 درجة  من أجل نتائج عمل أفضل. 40-30ضع الماكينة بزاوية  التخشين:

 عمليات القطع:

ائما اعمل بعكس دوران القرص )انظر الرسم د

خالف ذلك هناك خطر بارتداد الماكينة   .التوضيحي(

قم بتوجيه الماكينة  .للخلف لفقدان السيطرة في القطع
ادة التي يتم بشكل متماثل بسرعة مالئمة على الم

ال تقم بإمالتها أو وضع قوة مفرطة أو  معالجتها.

 التمايل من جانب إلى جانب

 التنظيف بالفرشاة السلكية:
 اضغط على الماكينة ألسفل بشكل متماثل.

 

 التنظيف. 9

 
قم بنفط الهواء المضغوط من خالل فتحات التهوية الخلفية  تنظيف المحرك:

 هنا يجب حمل الماكينة بإحكام. ناية.للماكينة بانتظام واستمرار وع

 بم إلزالته وتنظيفه بخرطوم هواء مضغوط بانتظام: فلتر الغبار قم بتنظيف

 

 استكشاف األخطاء وإصالحها. 10

 

 الماكينات التي تعمل بالتيار الكهربائي: 10.1

درجة حرارة  هناك انخفاض كبير في سرعة التحميل. حماية التحميل العالي: -
 اسمح بتشغيل الماكينة بسرعة الخمول حتى تبرد. رتفعة جداً!المحرك م

تحميل زائد  هناك انخفاض طفيف في سرعة التحميل. حماية التحميل العالي: -
 قم بتخفيض الحمل قبل االستمرار في العمل. .الماكينةعلى 

 إذا كان معدل تم إيقاف تشغيل الماكينة آلياً. التوقف اآللي للسالمة: –ميتابو اس 

انحراف التيار مرتفعاً للغاية )على سبيل المثال، إذا حدث انقباض أو اهتزاز 
قم بإيقاف تشغيل  مفاجئ في الماكينة(، سوف تتوقف الماكينة عن التشغيل.

 قم بتشغيله مرة أخرى واستمر في العمل كالمعتاد. (.8الماكينة بمفتاح الزناد )

 .4.2انظر القسم  حاول منع الماكينة من االهتراء.
إذا تم  حماية إعادة التشغيل نشطة. لن تشتغل الماكينة. حماية إعادة التشغيل: -

توصيل قابس التيار الكهربائي بالماكينة وكان المفتاح في وضع التشغيل، أو إذا 

قم بإيقاف تشغيل الماكينة  عاد التيار الكهربائي بعد االنقطاع، فلن تعمل الماكينة.
 وتشغيلها مجدداً.

 

 

 الماكينات الالسلكية 10.2

( تومض وانخفض في سرعة 12أضواء شاشة اإلشارة اإللكترونية ) -
شغل الماكينة في وضع  درجة حرارة األداة مرتفعة جداً! التحميل.

 الخمول حتى يتوقف مؤشر اإلشارة اإللكترونية عن الوميض.
حماية  ( والماكينة ال تعمل.12شاشة اإلشارة اإللكترونية تومض ) -

لن تعمل الماكينة إذا تم إدخال البطارية ينما تكون  عادة التشغيل نشطة.إ

 قم بإيقاف تشغيل الماكينة وتشغيلها مجدداً. الماكينة في وضع التشغيل.

 

 الملحقات. 11

 
  استخدام فقط معدات ميتابو األصلية.

 .4انظر الصفحة 

رجة في استخدم فقط المعدات التي تلبي المتطلبات والمواصفات المد

 تعليمات التشغيل هذه.

 أ( غطاء الحماية لتجليخ القطع

 مصمم للعمل مع أقراص القطع، وأقراص القطع الماسية.

( "غطاء 6.4التركيب يكون على النحو المنصوص عليه في  )الفصل 
 حماية للتجليخ".

 ب( غطاء حماية اليد للصنفرة وعمليات التنظيف بالفراشي المعدنية

 لواح الدعم وألواح الصنفرة والفراشي المعدنيمصمم للعمل مع أ

 قم بتركيب غطاء حماية اليد تحت المقبض الجانب اإلضافي المثبت.

 ج الشواحن

 د حزم البطارية

للحصول على مجموعة كاملة من الملحقات، يمكنكم الدخول إلى الموقع 

 أو مشاهدة كتالوج الملحقات. www.metabo.comاإللكتروني 

 

 لتصليحأعمال ا. 12

 

يجب أن تتم أعمال التصليح لألدوات الكهربائية بواسطة فنيين 

 كهربائيين مختصين فقط.

إذا كان لديك أي من أدوات ميتابو الكهربائية بحاجة إلى تصليح، الرجاء 

للعناوين يمكنك االطالع عليها على الموقع  االتصال بمركز خدمة ميتابو.

 . www.metabo.comاإللكتروني: 

 تنزيل قوائم قطع الغيار من الموقع اإللكتروني يمكن 

www.metabo.com.  

 

 الحماية البيئية. 13

 
ال تتخلص منه مع  غبار الصنفرة المتولد ربما يحتوي على مواد خطرة:

 النفايات المنزلية، بل في نقاط الجمع الخاصة للنفايات الخطرة.

وإعادة  يجب مراعاة القوانين المحلية بشأن ممارسات التخلص

التدوير المتوافقة مع البيئة لألدوات غير المستخدمة والتغليف 

ال تقم بالتخلص من األدوات  فقط لدول االتحاد األوروبي:والملحقات.

وفقا للتوجيه األوروبي  الكهربائي في النفايات المنزلية خاصتك.
2002/96/EC  بشأن اإللكترونيات المستعملة والمعدات الكهربائية

ا في األنظمة القانونية المحلية، يجب تجميع األدوات الكهربائية وتنفيذه

المستخدم بشكل منفصل  وتسلم إلعادة تدويرها على نحو يتوافق مع 
 البيئة.
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يجب عدم التخلص من حزم  تعليمات خاصة للماكينات الالسلكية
ية أعد حزم البطارية المعيبة أو حزم البطار البطارية مع النفايات العادية.

 المستعملة إلى بائع ميتابو في منطقتك!

 ال تسمح بمالمسة حزم البطارية للماء.

قم بحماية  قبل التخلص، قم بتفريغ حزمة البطارية في األداة الكهربائية.

 األقطاب من التالمس )على سبيل المثال، بحمايتها بشريط الصق(.

 

 المواصفات الفنية. 14

 

 يخضع للتغيرات مع التقدم التقني..  3توضيح التفاصيل في الصفحة 

U فولتية حزمة البطارية = 
Dmax  الحد األقصى لقطر األداة الملحقة = 

tmax,1   الحد األقصى للسمك المسموح به  لساق التثبيت على =

 (18األداة الملحقة عند استخدام صامولة تثبين )
tmax,2   الحد األقصى للسمك المسموح به  لساق التثبيت على =

 Quick (2)"األداة الملحقة عند استخدام صامولة تثبيت "

tmax,3   قرص تخشين/ قرص قطع: الحد األقصى المسموح به =

 لسمك األداة الملحقة
M سن عمود الدوران = 

l طول عمود دوران التجليخ = 

n* )سرعة بدون تحميل )السرعة القصوى= 
P1  مدخل الطاقة االسمي = 

P2  مخرج الطاقة = 

m لوزن مع حزمة بطارية أصغر/ الوزن بدون السلك= ا 
 .EN 60745القيم المقاسة محددة وفقاً لـ 

 IIاألداة في فئة الحماية 
 تيار متردد  ~

 التيار المباشر

)مجموع الكميات الموجهة لالتجاهات الثالثة(   القيمة اإلجمالية لالهتزازحددت 

 كما يلي: EN 60745وفقا لـ 
ah, SG عاث االهتزاز= قيمة ابت 

 )تجليخ سطحي(

ah, DS قيمة انبعاث االهتزاز = 
 )قرص صنفرة(

Kh,SG/DS )عدم الثبات )االهتزاز  = 

 مستويات الصوت الفاعلة المنظورة: – Aالمستوى النموذجي 

LpA = مستوى ضغط الصوت 

LWAمستوى الطاقة الصوتية = 

KpA, KWA عدم يقين = 

 ديسيبل )أمبير( 80الضجيج  خالل التشغيل يمكن أن يتجاوز مستوى

 

 ارتدي واقيات األذن!

المواصفات الفنية المعروضة خاضعة للتفاوت )وفقاً للمعايير الصالحة 

 ذات الصلة(.

 االختالالت الكهرومغناطيسية:

في حالة فردية، يمكن أن تتقلب السرعة بشكل مؤقت إذا كانت الماكينة 
ستجيب وظيفة حماية معرضة الضطرابات كهرومغناطيسية أو ربما ت

في هذه الحالة، قم بإيقاف تشغيل الماكينة  إعادة التشغيل اإللكترونية.

 وتشغيلها مجدداً.

 قيم االنبعاثات
باستخدام هذه القيم، يمكنك تقييم االنبعاثات من هذه األداة 

الكهربائية ومقارنة هذه القيم بالقيم  المنبعثة من أي أدوات 

ن القيمة الفعلية أعلى أو أقل، بناء على ربما تكو كهربائية أخرى.

في تقدير  االستخدام المخصص ووضع الماكينة أو األداة الكهربائية.
القيم، عليك تضمين فترات التوقف عن العمل وفترات االستخدام 

بناء على قيم االنبعاثات المقدرة، يجب تحديد اإلجراءات الوقاية  القليل.

 ي خطوات تنظيمية يجب وضعها.على سبيل المثال، أ –للمستخدم 
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 تعلينات األمانة
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 تحذير

 

 عربي

 مالحظات تحذيريه عامه للعدد الكهربائيه

ابافرأ جميع المالحظات والتعليمات, ان ارتك   

األخطاء عند تطبيق المالحظات التحذيريه 

 والتعليمات قد يؤدي 

هربائية, الى نشوب الحرائق, و/أو األصابه الى الصدمات الك  

.بجروح خطيرة                          

 احفظ جميع المالحظات والتعليمات للمستقبل.

ريه,يقصد بمصطلح العدة الكهربائيه المستخدم في المالحظات التحذي  

بكهالعده الكهربائيه الموصوله بالشبكه الكهربائية )بواسطة كابل الش  

.الكهرباء(   

(  األمان بمكان الشغل.1  

 a( حافظ على نظافة وحسن اضاءة شغلك, الفوضى في

 مكان الشغل ومجاالت العمل الغير مضاءه قد تؤدي الى حدوث 

 الحوادث.

ال تشتغل في العده في محيط معرض لخطر األنفجار       (b   

لواللذي تتوفر فيه السوائل والغازات أو األعيرة القابله للألشتعا  

دد الكهربائيه تشكل الشرار اللذي قد يتطاير فيشعل األعيرةالع  

 واألبخره.

حافظ على بقاء األطفال وغيرهم من األشخاص على بعد     (c  

 عندما تستعمل العدة الكهربائيه, قد تفقد السيطه على الجهاز عند

 التلهي.

( األمان الكهربائي2  

عده الكهربائيهيجب أن يتالئم قابس وصل ال   مع القبس, ال يجوز  (a 

 تغيير القابس بأي حال من األحوال, ال تستعمل القوابس المهائيه,

يمع العدد الكهربائيه المؤرضه تأريض وقائي, تخفض القوابس اللت  

 لم يتم تغييرها والقابس المالئمه من خطر الصدمات الكهربائيه.

تجنب مالمسه السطوح المؤرضه كاألنابيب وراديرات التدفئه,   (b 

 والمدافئ والبرادات بواسطة جسمك, يزداد خطر الصدمات

الكهربائيه عندما يكون جسمك مؤرض.   

أبعد العدة الكهربائيه عن األمطار أو الرطوبه, يزداد خطر      (c 

 الصدمات الكهربائيه ان تسرب الماء الى داخل العدة الكهربائيه.

تعليقهاال تسئ أستعمال الكابل لحمل العده الكهربائيه أو ل   (d 

 لسحب القابس من المقبس, حافظ على ابعاد الكابل عن الحرارة

 والزيت والحواف الحاده أو عن أجزاء الجهاز المتحركة, تزيد

 الكابالت التالفه أو المتشابكه من خطر الصدمات الكهربائيه.

 

استخدم فقط كابالت الحديد الصالحه ألستخدام الخارجي أيضا   (e 

  عده الكهربائيه بالخالء, يخفض استعمال كابلعندما تشتغل في ال

 تمديد مخصص لألستعمال الخارجي من الصدمات الكهربائيه.

ان لم يكن باألمكان تجنب تشغيل العده الكهربائيه في األجواء    (f  

 الرطبه, فأستخدم مفتاح للوقايه من التيار المتخلف, ان استخدام

خطر الصدمات الكهربائيه.مفتاح الوقايه من التيار المتخلف يقلل   

 

( أمان األشخاص 3  

يهكن يقظا وانتبه الى ما تفغله وقم بالعمل بواسطة العدة الكهربائ    (a 

 بتعقل, ال تستخدم العده الكهربائيه عندما تكون متعب أو عندما 

 تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو األدويه. عدم األنتباه 

ده الكهربائيه قد يؤدي الى للحظه واحدة عند استخدا الع  

 اصابات خطيرة.

ارتد عتاد الوقاية الخاص وارتد دائما نظاره. يجب ارتداء  (b 

 عتاد الوقايه الخاص, كقناع الوقايه من الغبار و أحذيه األمان 

 الواقيه لألنزالق, والخوذه و واقيه األذنين, حسب نوع واستعمال 

و تقليل األصابات العده الكهربائيه لتجنب حدوث أي حوادث   

 أو حدوث أي جروح.

تجنب التشغيل بشكل غير مقصود, تأكد من أن العده الكهربائيه   (c 

 مطفأه قبل توصيلها بأمداد التيار الكهربائي و/ أو بالمركم أو 

 حتى قبل حملها أو رفعها, ان كنت تضع اصبعك على المفتاح 

شبكه الكهربائيهقبل حمل العده الكهربائيه أو ان وصلت الجهاز بال  

 عندما يكون قيد التششغيل, قد يؤدي ذلك الى حدوث الحوادث.

انزع مفتاح الضبط أو عدة الربط عند تشغيل العدة الكهربائيه   (d 

 قد يؤدي العدة أو المفتاح المتواجد في الجزء الدوار من الجهاز الى

 األصابه بجروح.

 e) ظ على توازنكتجنب أوضاع الجسد الغير طبيعية, قف بأمان وحاف 

 دائما, سيسمح ذلك لك بالسيطره على الجهاز عند حدوث أي حوادث

 غير متوقعه.

افظارتد الثياب المناسبه, ال ترتدي الحلي أو الثياب الفضفاضه, ح  (f 

حركه,على ابقاء الشعر والقفازات والثياب على بعدد عن أجزاء الجهاز المت  

لمتحركه.شعر الطويل باألجزاء اقد تتشابك الثياب الفضفاضه والحلي وال  

ان تركيب ادوات وأجهزة شفط و تجميع الغبار, فتأكد أنها موصوله   (g 

طر وتعمل بشكل كامل وسليم, ان استخدا أحهزه شفط األغبره يقلل من خ  

 األصابات الناجه عن األغبره النبعثة.
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( حسن معاملة األجهزه الكهربائيه.4  

هاز, استخدم بتنفيذ أعمالكال تفرط بتحميل الج   (a  

فضلوأشغالك العده الكهربائيه المناسبه لذلك, انت تعمل بششكل أ  

سب.و أداء أفضل وأكثر أمانا عندما تستخدم العده المنابه لألداء المنا  

ال تستخدم العدة الكهربائيه اذا كان مفتاحها تالف, العدة  (b 

أو اطفائها الكهربائيه التي لم يعد بأستطاعتك تششغيلها   

 تعد خطيرة ويجب تصليحها.

اسحب القابس من المقبس و /أو انزع المركم قبل ضبط   (c 

ا.الجهاز, وقبل استبدال قطع التوابع أو قبل وضع الجهاز جانب   

 تمنع األجراءات األحتياطيه هذه من تشغيل الجهاز بشكل غير 

 مقصود.

.احتظ بالعدد الكهربائيه بيدا عن متناول األطفال  (d 

 ال تسمح بأستخدام العدد الكهربائيه لمن ليس لهم خبره فيها

 أو لمن لم ال يقرأ كتيب التعليماتز

 العدد الكهربائيه خطيره ان تم استخدامها من قبل أششخاص 

 دون خبرة أو غير أكفاء.

المحافظة على المعدات الصناعية. قم    (e 

حيحاألجزاء المتحركة أو األجزاء الغير مثبته بشكل ص  

 و القطع المكسورة اللتي قد تؤثر على أداء المعدة.

 اذا الحظت وجود أية اعطال أو أجزاء مفقودة أو مكسورة, قم مباشرة

جم من بصيانة المعدة لتجنب الوقوع في أية حوادث, أخطر الحوادث تن

 األجزاء

 التالفة والغير مثبتة.

خداماحفظ معدات القطع بشكل نظيف و حاد, قم دائما بأست    (f 

 أدوات جديدة و حادة لماكينات القطع, للحصول دائما

 على أفضل النتائج.

قم بأستخدام المعدات و األكسسوارات و الريش بشكل   (G 

 بناءا على التعليمات المرفقه, مع مراعاة طريقة العمل واألداء

 عدم مراعة األستخدام سوف يؤدي الى حدوث نتائج خطيرة.

  البطارية وطرق المحافظة عليها. ( استخدام المعدات ذات5

قم بشحن البطارية عن طريق الشاحن األصلي فقط. استخدام   (a 

 شاحن غير مخصص قد يؤدي الى حدوث حرائق و اعطال خطيرة.

قم بأستخدام المعدة مع البطارية المرفقه مع الجهاز. واللتي    (b 

 هي مصممة لألستخدام مع نفس النوع من األجهزة. 

األستخدام سوف يؤدي الى حدوث نتائج خطيرة. عدم مراعة  

في حالة عدم استخدام شاحن البطارية, قم بحفظها بعيدا   (c 

يعن المعادن مثل العمالت المعدنيه أو المسامير او أي موصل كهربائ  

 

 لتجنب حصول اي اتصال كهربائي خطير.

في حالة خروج أية سوائل من البطاريه, ال تقم بمالمسة هذا    (d 

يب السائل او لمس عينيك, قم بالغسيل فورا بالماء و مراجعة الطب  

 في حالة مالمسة العين أو عند حدوث احتراق في الجلد.

 

.( الصيانة6  

يجب    عمل الصيانه فقط من قبل األشخاص المختصين (a 

 وأصحاب الكفائه في مراكز الخدمات المعتمدة من قبل الوكيل.

ن دوري, يطيل عمر الجهاز وتحسيان القيام في الصيانه بشكل   

 ادائه.
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