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 التعلیمات األصلیة

  .   بیان المطابقة1  
الشجر   ورق  منفاخ  ماكینات  بأن  الخاصة:  مسؤولیتنا  على  نعلن 

والرقم   بالنوع  المعرفة  ھذه،  *الالسلكي  كافة  1المتسلسل  تلبي   ،(
)  4). وثائق فنیة  * 3) والمعاییر *2متطلبات التوجیھات المرتبطة *

 . 3انظر صفحة   –
2000 /14/EC:  إجراءات تقییم التوافق وفقا للملحقV . 

  .   شروط االستخدام المحددة 2  
وجمع   لنفخ  مصممة  ھذه  الالسلكي  الشجر  ورق  منفاخ  ماكینات 

واأل والعشب  الشجر  المماثلة  أوراق  األخرى/  الركام  ومواد  وساخ 
 على المروج أو األرصفة أو الطرق اإلسفلتیة.

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

الحوادث   من  للوقایة  المقبولة  العامة  التنظیمیة  اللوائح  مراعاة  یجب 
 وتعلیمات السالمة. 

  عامة .   معلومات السالمة ال3  
الرجاء    خاصتكم،  الكھربائیة  األداة  وحمایة  لحمایتكم 
إلیھا بھذه اإلشارة   االنتباه لكافة أجزاء النصوص المشار 

! 
مخاطر    –  تنبیھ من  للتخفبف  التشغیل  دلیل  قراءة  یرجى 

 التعرض إلصابة. 
 

واإلیضاحات    –تنبیھ والتعلیمات  التحذیرات  جمیع  اقرأ 
إن التخلف عن    ھذه األداة الكھربائیة.والمواصفات المزودة مع  

التعرض   إلى  یؤدي  قد  أدناه  الواردة  التعلیمات  بجمیع  االلتزام 
 لصدمة كھربائیة أو الحریق و/ أو التعرض إلصابة خطرة. 

إلیھا   للرجوع  السالمة  ومعلومات  تعلیمات  بكافة  االحتفاظ  الرجاء 
الك   مستقبالً. األداة  نقل  عند  الوثائق  ھذه  تضمین  ھربائیة یرجى 

 الخاصة بك.
حتى عند استخدام الجھاز كما ھو مصمم، قد یكون   المخاطر المتبقیة:

وتعلیمات   تحذیرات  كافة  مراعاة  یرجى  متبقیة.  مخاطر  ھناك 
 السالمة. 

 المخاطر المحتملة: 
 إصابات وأضرار بالمواد ناجمة عن األجزاء المتطایرة.  -
 الغبار المناسبة. اإلضرار بالرئة في حال عدم ارتداء كمامة   -
األذن  - واقیات  ارتداء  عدم  حال  في  السمع  بحاسة  اإلضرار 

 المناسبة. 
استخدام   - تم  إذا  االھتزازیة،  االنبعاثات  بسبب  بالصحة،  اإلضرار 

الماكینة لفترة طویلة من الوقت أو إذا لم یتم توجیھھا وصیانتھا بشكل 
 صحیح. 

  .   تعلیمات السالمة الخاصة4  
 تعلیمات التشغیل 4.1

أجھزة   • على  على  بأنفسم  اطلعوا  بعنایة.  التشغیل  تعلیمات  اقرأ 
 التحكم واالستخدام الصحیح للماكینة.

ال تسمح لألطفال أو األشخاص ذوي القدرات الجسدیة أو الحسیة   •
أو  المعرفة  أو   / و  الخبرة  نقص  من  یعانون  أو  الضعیفة  العقلیة   أو 
ھذا   باستخدام  التعلیمات  بھذه  درایة  على  لیسوا  الذین  األشخاص 

 الجھاز. یمكن أن تحدد اللوائح التنظیمیة المحلیة عمر المشغل. 
عبثھم   • عدم  لضمان  اإلشراف  تحت  األطفال  یكون  أن  یجب 

 بالجھاز. 
المادیة   • األضرار  أو  اإلصابات  عن  مسؤوالً  المستخدم  یكون 

 ممتلكاتھم. لألشخاص اآلخرین أو 

 اإلعداد 4.2
 ارتدي فقازات السالمة وواقي األذن دائماً عند تشغیل الماكینة. •
 ارتدي كمامة الحمایة المناسبة من الغبار.   •
عند   • طویلة  وسراویل  متینة  أحذیة  ارتداء  على  دائًما  احرص 

تشغیل الماكینة. ال تشغل الماكینة حافي القدمین أو بأحذیة مفتوحة. ال  
 ضة أو مالبس ذات خیوط أو شرائط متدلیة.ترتدي مالبس فضفا

ال ترتدي مالبس فضفاضة أو مجوھرات یمكن أن تعلق في منفذ   •
 الشفط. حافظ على بقاء الشعر الطویل بعیداً عن منفذ الشفط. 

ثابتة   • أرضیة  على  وفقط  بھا  الموصى  المكان  في  الماكینة  شغل 
 ومستویة. 

با • أو مرصوفة  الماكینة على أسطح ممھدة  لحصى حیث ال تشغل 
 أن المواد قد تتسبب بإصابة. 

تالفة   • غیر  البطاریة  وحزمة  الماكینة  أن  تحقق  االستخدام،  قبل 
استبدال   المعطلة.  األجزاء  بإصالح  قم  الصحیح.  بالشكل  ومجمعة 

 العالمات التالفة أو غیر المقروءة. 
ال تشغل الماكینة عندما یكون ھناك أشخاص وخاصة األطفال أو  •

 ألیفة بالقرب منك. حیوانات 

 التشغیل 4.3
استخدام الماكینة فقط في وقت النھار أو بوجود إضاءة اصطناعیة  •

 جیدة.
أو على أشخاص آخرین. یمكن   • الھواء على نفسك  نافثة  ال توجھ 

شخصیة وضرر  بإصابة  وتتسبب  عالیة  بسرعة  األشیاء  تتطایر  أن 
 مادي.

لمالبس بعیداً  حافظ على بقاء الیدین وأطراف الجسم األخرى أو ا  •
 عن منفذ الشفط وفتحة العادة وال تقربھا من األجزاء المتحركة. 

وكن   • آمنة  مسافة  على  حافظ  المعاكسة.  الجسم  وضعیات  تجنب 
مائلة.   أرضیة  العمل على  األوقات، وخاصة عن  جمیع  في  متوازنا 
أعلى   مستوى  على  ولیس  األرض،  على  الوقوف  أثناء  دائًما  اعمل 

 مطلقاً. 
لماكینة بإصدار ضوضاء غیر طبیعیة أو اھتزازیة قویة إذا بدأت ا •

وانتظر   الفور،  على  الماكینة  تشغیل  بإیقاف  قم  المعتاد:  غیر  على 
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البطاریة.   بإزالة حزمة  قم  الدوران.  تماما عن  المحرك  یتوقف  حتى 
 قم بالخطوات التالیة قبل إعادة بدء وتشغیل الماكینة:

 تحقق من الضرر،  -
 بإصالح األجزاء التالفة؛ استبدل أو قم  -
 تحقق من األجزاء المرتخیة وقم بشدھا. -
إذا كان منفذ الشفط مسدوداً وبحاجة إلى تنظیف: قم بإیقاف تشغیل   •

 الماكینة وإزالة حزمة البطاریة
معدات   • بدون  أو  تالفة  وقایة  بمعدات  مطلقاً  الماكینة  تشغل  ال 

 الوقایة.
لمنع   • نظیفة  البطاریة  حزمة  على  حریق  حافظ  أو  ضرر  حدوث 

 محتمل. 
أن   • من  تأكد  البطاریة.  حزمة  وإزالة  الماكینة  تشغیل  بإیقاف  قم 

 جمیع األجزاء المتحركة قد وصلت إلى التوقف التام:
 عند ترك الماكینة دون مراقبة؛ -
 قبل التخلص من أي انسداد؛  -
على  - عمل  بأي  القیام  قبل  أو  الماكینة  تنظیف  أو  فحص  قبل 

 الماكینة؛

 الصیانة والتخزین  4.3
جمیع  • وصول  انتظر  الماكینة،  من  البطاریة  حزمة  بإزالة  قم 

بأي  القیام  قبل  الماكینة  وبرود  التام  الوقوف  إلى  المتحركة  األجزاء 
تخزین  قبل  أو  تنظیف  أو  صیانة  أو  تحدیثي،  تعدیل  أو  تعدیالت، 

 الماكینة.
 حافظ على الجھاز بعنایة وحافظ علیھ نظیفًا. •
 نة في مكان جاف بعیداً عن متناول األطفال. احتفظ بالماكی •
فقط   • استخدم  السالمة.  أجل  من  البالیة  أو  التالفة  األجزاء  استبدل 

 قطع غیار وملحقات أصلیة. 

 استخدام األدوات الالسلكیة والتعامل معھا  4.4
المصنعة.  • الشركة  من  المحدد  الشاحن  بواسطة  الشحن    إعادة 

أن   یمكن  البطاریة  حزم  من  واحد  لنوع  مناسباً  یكون  الذي  الشاحن 
 یتسبب بخطر الحریق إذا استخدم مع حزمة بطاریة من نوع آخر. 

استخدام األدوات الكھربائیة مع حزم البطاریة المصممة خصیصاً  •
یتسبب    لھا. أن  یمكن  البطاریات  أخرى من حزم  أنواع  أي  استخدام 

 یق. في التعرض إلصابة أو الحر
عن   • بعیداً  البطاریات  على  حافظ  االستخدام،  قید  تكون  ال  عندما 

أو   والبراغي  المعدنیة والمسامیر  والنقود  المفاتیح  الورق  قصاصات 
تالمساً. تحدث  أن  یمكن  أخرى  معدنیة  أشیاء  أطرف   أي  توصیل 

 البطاریة مع بعضھا البعض یمكن أن یسبب حروقاً أو اندالع حریق. 
السیئة،   • الظروف  البطاریة.  تحت  من  السائل  یخرج  أن  یمكن 

إذا   بالماء.  اغسلھ  تالمس عرضي،  وقوع  حال  في  التالمس.  تجنب 
السائل الذي یخرج    المس السائل العین، أطلب مساعدة طبیة إضافیة.

 من البطاریة یمكن أن یسبب تھیجاً أو حروق.
البطاریات التالفة    ال تستخدم حزمة بطاریة أو أداة تالفة أو معدلة. •
و المعدلة یمكن أن یكون أداؤھا غیر متوقع وتقود إلى نشوب حریق أ

 أو انفجار أو خطر التعرض إلصابة. 
الحرارة   • درجات  أو  للنار  األداة  أو  البطاریة  حزمة  تعرض  ال 

جداً.  فوق    المرتفعة  الحرارة  درجة  أو  للنار  درجة    130التعرض 
 درجة فھرنھایت) قد یسبب انفجار. 265مئویة (

جمیع   • حزمة اتبع  بشحن  تقوم  وال  بالشحن  الخاصة  التعلیمات 
البطاریة أو األداة على اإلطالق خارج نطاق درجة الحرارة المحددة  

التعلیمات. درجة   في  نطاق  خارج  الشحن  أو  الصحیح  غیر  الشحن 
وزیادة  البطاریة  تلف  إلى  یؤدي  أن  یمكن  بھ  المسموح  الحرارة 

 مخاطر نشوب حریق. 
أو   • العرضي  التشغیل  أن  تجنب  من  تأكد  للجھاز.  المقصود  غیر 

 الماكینة مطفأة قبل توصیل البطاریة وقبل التقاط أو حمل المصباح.
التي    الماكینة  تنشیط  أو  تشغیل  مفتاح  على  بإصبعك  الماكینة  حمل 

 یكون المفتاح فیھا في موضع التشغیل تكون عرضة للحوادث. 
 قم بإزالة حزمة البطاریة من الماكینة...  •
أو   - الصیانة  أو  األدوات،  تغییر  أو  تعدیالت،  أي  إجراء  ...قبل 

 التنظیف.
 ... إذا ابتعد المشغل عند األداة.  -
 ...قبل إزالة االنسدادات.  -
 ...بعد لمس جسم غریب من أجل فحص األداة من التلف.  -
 ...للفحص الفوري، عندما تبدأ الماكینة باالھتزاز بشكل مفرط.  -

 البطاریة من الماء والرطوبة. قم بحمایة حزم 

 ال تعرض حزم البطاریة للھب المباشر 
 

 ال تستخدم  حزم بطاریة معیبة أو مشوھة الشكل.  •
 ال تفتح حزم البطاریة •
 ال تلمس أو تحدث ماساً كھربائیا في أقطاب حزم البطاریة! •

القابلة   أو  األسیدیة  السوائل  من  القلیل  یتسرب  أن  یمكن 
 بطاریات اللیثیوم أیون المعیبة.لالشتعال من 

إذا تسرب سائل البطاریة والمس بشرتك، قم بغسلھ مباشر  
بالكثیر من الماء. إذا تسرب سائل البطاریة والمس عینیك، 

 اغسلھما بماء نظیف واطلب العنایة الطبیة. 
من  • البطاریة  حزمة  بإزالة  قم  الماكینة:  في  عطل  ھناك  كان  إذا 

 الماكینة
 ت اللیثیوم أیون:نقل حزم بطاریا

اللیثیوم أیوم لقوانین متعلقة بنقل البضائع   • یخضع شحن بطاریات 
). اطلع نفسك على المواصفات  UN 3481و    UN 3480الخطرة (

الصالحة حالیًا عند شحن حزم بطاریات لیثیوم أیون. إذا لزم األمر،  
اطلب مشورة شركة الشحن الخاصة بك. یتوفر خدمة تعبئة وتعلیف 

 معتمدة من میتابو.
أرسل حزمة البطاریة فقط إذا كان الھیكل سلیما وال یوجد تسریب   •

ألي سائل. قم بإزالة حزمة البطاریة من الماكینة لإلرسال. قم بحمایة  
 األقطاب من التالمس (على سبیل المثال، بحمایتھا بشریط الصق). 

 أیقونات 4.5
 مخاطر عامة!  –تحذیر

 
 اقرأ تعلیمات التشغیل. 



6 
 

ب األداة  قم  تعرض  ال  والرطوبة.  الماء  من  الجھاز  حمایة 
 للمطر. 

 
 دائما ارتدي نظارات الوقایة. – تحذیر

تأكد من عدم إصابة أي شخص بأجسام غریبة مقذوفة. أبعد 
 اآلخرین عنك في أمان. 

على   األلیفة  والحیوانات  القریبین  األشخاص  بقاء  عل  حافظ 
 اآلخرین عنك في أمان. مسافة بعیدة عن الجھاز أبعد 

واألصباع   الفضفاضة  والمالبس  الشعر  بقاء  على  حافظ 
النفخ.   وفتح  الشفط  منفذ  عن  بعیداً  األخرى  الجسم  وأجزاء 

 یمكنك أن تعلق ویتم شفطھا. 
 استخدم شبكة شعر للشعر الطویل. 

احتفظ دائًما بمنفذ الشفط ومنفذ العادم مفتوحین، وال تقم بتغطیة 
 شيء بالداخل.  أو سد أو وضع أي

 تعلیمات السالمة اإلضافیة  4.6
التدخین أو  • القابلة لالشتعال أو االحتراق أو  ال تنفخ على األشیاء 

 المتوھجة، مثل السجائر والكبریت والرماد الساخن وما إلى ذلك. 
 ال تعدل الجھاز.  •
ما   • أو  المطاطیة  الزوارق  أو  الكرات  لنفخ  المنفاخ  تستخدم  ال 

 شابھھا. 
 سة كھربائیة.ال تستخدمھ كمكن •
 ال تقم بشفط أي سوائل.  •
أن كان ھناك  • الماكینة في ظروف طقس سیئة،  خاصة  ال تشغل 

 خطر حدوث اشتعال. 
على   • الماكینة  تشغیل  بإیقاف  قم  عطل،  أو  حادثة  وقوع  حالة  في 

 الفور وإزالة حزمة البطاریة. 

  .  لمحة عامة 5  
 . 2انظر الصفحة  

 أنبوب النفخ  1
(لضبط   2 السرعة  حدود مفتاح  بال  للتعدیل  قابل  الھواء،  سرعة 

 بذراع القفل) 
 ذراع القفل (للتشغیل المتواصل عند سرعة الھواء المحددة) 3
 المقبض 4
 زر فك حزمة البطاریة  5
 حزمة البطاریة * 6
 مؤشر السعة واإلشارة* 7
 زر مؤشر السعة* 8
 منفذ الشفط  9

 عروة لتأمین حزام الحمل 10
 المقابل)(یمكن تثبیتھ أیضاً على الجانب  

 شریط الحمل على الكتف 11
 منفذ العادم12

 * بناء على  المعدات/ لیس في نطاق التسلیم

  .   التشغیل األولي6  
 تركیب أنبوب النفخ 6.1

من     البطاریة  حزمة  بإزالة  قم  تحویل:  عمل  بأي  القیام  قبل 
 الماكینة.

) بطریقة تجعل العروة  12) على منفذ العادم (1اضغط أنبوب النفخ (
 تعمل. 

 حزمة البطاریة  6.2
) قبل االستخدام قم بشحن حزمة البطاریة  6اشحن حزمة البطاریة (

 إذا تراجع األداء. 
البطاریة في تعلیمات   العثور على تعلیمات بشان شحن حزمة  یمكن 

 التشغیل لشاحن میتابو.
لیثیوم أیون بشاشة سعة وإشارة ( )  7في حالة استخدام حزم بطاریة 

 (محدد باألداة):
( اضغ - الزر  على  أضواء  8ط  تشیر  سوف   ،(LED   مستوى إلى 

 الشحن. 
أحد   - كان  إذا  شحنھا  إعادة  ویجب  تقریباً  فارغة  البطاریة  حزمة 

 في حالة ومیض. LEDمصابیح 

 إزالة وإدخال حزمة البطاریة 
) وقم بإزالة حزمة  5اضغط على زر فك حزمة البطاریة (  اإلزالة:

 ). 6البطاریة (
(  لإلدخال: البطاریة  حزمة  بطاریة  إدخال  في  6قم  تثبت  حتى   (

 مكانھا. 

  .  االستخدام7  

 التشغیل/ إیقاف التشغیل، ضبط حجم الھواء 7.1

 ) مثبتاً.1قم بالتشغیل فقط عندما یكون أنبوب النفح (

التشغیل   قمتجنب  دائماً  دائما  تشغیلھا  بإیقاف  قم  للماكینة:  العرضي 
 عند إزالة حزمة البطاریة من الماكینة. 

 التشغیل، ضبط حجم الھواء:
السرعة (  الھواء بالضغط على  2اضغط على مفتاح  ). تغییر سرعة 

 المفتاح.
 ) للتشغیل المستمر. 3قم بتدویر ذراع القفل (

 إیقاف التشغیل:
 ألعلى. )  3قم بتدویر ذراع القفل ( -
 ). 2حرر مفتاح السرعة ( -

 العمل 7.2
 ) الحمل  بحزام  الماكینة  للتوازن 11احمل  (مناسب  كتفك  على   (

 ). 4والتشغیل المتواصل) ووجھ الماكینة بواسطة المقبض (
وكن  آمنة  مسافة  على  حافظ  المعاكسة.  الجسم  وضعیات  تجنب 

 متوازنا في جمیع األوقات، وخاصة عن العمل على أرضیة مائلة. 
غل الماكینة على أسطح ممھدة أو مرصوفة بالحصى حیث أن ال تش

 المواد قد تتسبب بإصابة.
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) نحو األرض. ال توجھ نافثة الھواء على نفسك  1وجھ أنبوب النفخ (
 أو على أشخاص آخرین. 

 اضبط سرعة الھواء حسب االستخدام. امشي ببطء وال تركض. 

  .   التنظیف والصیانة8  
المتحركة تعمل بالشكل  قبل كل استخدام،   تحقق من أن جمیع القطع 

الصحیح وال تتكلب أو تستعصي، وتأكد من عدم وجود أي كسور في 
تشغیل  على  فیھ  تؤثر  أن  یمكن  الذي  المدى  إلى  تلفھا  أو  القطع 

 الماكینة. قم بإصالح القطع التالفة قبل استخدام الماكینة.
قة تالمس حزمة  قم بإزالة حزمة البطاریة بشكل دوري وامسح منط

 البطاریة والماكینة بقطعة قماش جافة وقم بإزالة الغبار. 
التالفة على اإلطالق البطاریة  ال ینبغي إجراء    .ال تقم بتصلیح حزم 

أي تصلیح لحزم البطاریات إال من قبل الشركة المصنعة أو مزودي  
 الخدمة المعتمدین. 

 

  .  التخزین 9  
قبل   تبرد  الماكینة  من  اترك  البطاریة  حزمة  بإزالة  قم  التخزین. 

متناول  بعیداً عن  مكان جاف  في  بالماكینة  احتفظ  للتخزین.  الماكینة 
 األطفال. 

  . الملحقات 10  
استخدم حزم بطاریات وملحقات میتابو األصلیة أو كوردلس االینس  

 ) فقط. CASسیستم (
ة في  استخدم فقط المعدات التي تلبي المتطلبات والمواصفات المدرج

 تعلیمات التشغیل ھذه.
A  حزم بطاریة مع سعات مختلقة 

الكھربائیة  لألداة  فقط  المناسبة  الفولتیة  مع  بطاریة  حزم  اشتري 
 الخاصة بك.

 )LiHDأمبیر ساعة (  4.0 625367000رقم الطلب:   
 )LiHDأمبیر ساعة (  5.5 625368000رقم الطلب:   
 )LiHD(أمبیر ساعة   8.0 625369000رقم الطلب:   

 إلخ. 
 أمبیر ساعة (لیثیوم أیون)   2.0 625596000رقم الطلب:   
 أمبیر ساعة (لیثیوم أیون)   4.0 625591000رقم الطلب:   
أیون)    5.2 625592000رقم الطلب: (لیثیوم  أمبیر ساعة 

 إلخ. 
B   :الشواحنASC 55, ASC 145 .إلخ , 

إلى   الدخول  یمكنكم  الملحقات،  من  كاملة  مجموعة  على  للحصول 
 أو مشاھدة الكتالوج. www.metabo.comلموقع اإللكتروني ا

  . أعمال التصلیح 11  
بواسطة   الكھربائیة  لألدوات  التصلیح  أعمال  تتم  أن  فقط  یجب 

 فنیین كھربائیین مختصین وقطع الغیار األصلیة فقط!
أجھزة   لدیك  كان  إذا  منطقتك  في  المحلي  میتابو  ممثل  على  اتصل 

علیھا   االطالع  یمكنك  للعناوین  تصلیح.  أعمال  إلى  بحاجة  كھربائیة 
 .www.metabo.comعلى الموقع اإللكتروني:  

اإللكتروني  الموقع  من  الغیار  بقطع  قائمة  تحمل  یمكنك 
www.metabo.com. 

  . الحمایة البیئیة12  
وإعادة  التخلص  ممارسات  بشأن  المحلیة  القوانین  مراعاة  یجب 
والتغلیف   المستخدمة  غیر  لألدوات  البیئة  مع  المتوافقة  التدویر 

 والملحقات. 
حزم یجب عدم التخلص من حزم البطاریة مع النفایات العادیة. أعد  

في  میتابو  بائع  إلى  المستعملة  البطاریة  حزم  أو  المعیبة  البطاریة 
 منطقتك!

 ال تسمح بمالمسة حزم البطاریة للماء. 
فقط لدول االتحاد األوروبي: ال تقم بالتخلص من األدوات الكھربائي  

 في النفایات المنزلیة خاصتك.
األوروبي   للتوجیھ  المخلفات    EU/2012/19وفقا  بشأن 

األنظمة   في  وتنفیذھا  اإللكترونیة  والمعدات  الكھربائیة 
المستخدمة   الطاقة  أدوات  تجمیع  المحلیة، یجب  القانونیة 

 بشكل منفصل  وتسلم إلعادة تدویرھا على نحو یتوافق إلى البیئة.
 

قم   الكھربائیة.  األداة  في  البطاریة  حزمة  بتفریغ  قم  التخلص  قبل 
م األقطاب  بشریط  بحمایة  بحمایتھا  المثال،  سبیل  (على  التالمس  ن 

 الصق).

  . المواصفات الفنیة 13   
 . 3مالحظات توضیحیة بشأن الخصائص تجدونھا في الصفحة 

 تخضع للتغییر وفقا للتطور التقني. 
U  جھد حزمة البطاریة = 
n0 سرعة الخمول = 

airV  سرعة الھواء = 
 air,maxv سرعة الھواء القصوى = 

mالوزن مع أصغر حزمة بطاریة = 
 درجة الحرارة المحیطة أثناء التشغیل: 

إلى    20- مئویة  درجات    50درجة  مع  محدود  أداء   ) مئویة  درجة 
درجة مئویة). درجة الحرارة المحیطة للتخزین:    0الحرارة ما دون  

 درجة مئویة 30درجة مئویة إلى  0
 تیار مباشر 

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

 قیم االنبعاثات 

الكھربائیة  األداة  من  االنبعاثات  تقییم  إمكانیة  القیم  ھذه  تتیح 
التشغیل،   ظروف  على  بناء  المتعددة.  الكھربائیة  األدوات  ومقارنة 

الحمل   المستخدمة،  والملحقات  الكھربائیة  األداة  قد  وحالة  الفعلي 
یكون أعلى أو أقل. ألغراض التقییم، الرجاء السماح بفترات فاصلة  
الرجاء   المعدلة،  التقدیرات  إلى  الحمل منخفضاً. استناداً  عندما یكون 
التدابیر   المثال،  سبیل  على  للمستخدم،  الوقائیة  التدابیر  ترتیب 

 التنظیمیة. 

http://www.metabo.com/
http://www.metabo.com/
http://www.metabo.com/
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الم الكمیات  (مجموع  لالھتزاز  اإلجمالیة  القیمة  وجھة  حددت 
 كما یلي:  EN 50636-2-100لالتجاھات الثالثة)  وفقا لـ  

 ha قیمة االنبعاث االھتزازي = 
 hK (اھتزاز) التقاوت = 

 مستویات الصوت المرجحة:  –  Aالمستوى النموذجي 
pAL  مستوى ضغط الصوت = 

 WALمستوى الطاقة الصوتیة = 
 WA/WA(G, KpAK  التفاوت = 

WA(G)L  2000/14= قیاس مستوى قوة الصوت ووفقا للتوجیھ/EC 

 
 دیسیبل (أمبیر)  80خالل التشغیل یمكن أن یتجاوز مستوى الضجیج 

 ارتدي واقیات األذن!

   .EN 50636-2-100القیم المقاسة محددة وفقاً لـ 
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