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 تعلیمات التشغیل األصلیة
 

 
مناشیر  بأن  نعلن  الحصري،  المسؤول  بصفتنا  نحن، 

)،  1المنحنیات ھذه، المعرفة بالنوع والرقم المتسلسل * 
 * التوجیھات  متطلبات  كافة  * 2تلبي  والمعاییر   (3.( 

 .3انظر صفحة  –) 4وثائق فنیة  * 
 مخصص للمملكة المتحدة فقط:

والشخص    المصنعة  الشركة  باعتبارنا  نحن 
انظر *  الفني،  الملف  لتجمیع  ) في الصفحة  4المخول 

بأن  3 الحصریة  مسؤولیتا  وتحت  بموجب  نعلن    ،
والرقم   بالنوع  المعرفة  ھذه،  المنحنیات  مناشیر 

، یستوفي جمیع األحكام  3) في الصفحة  1المتسلسل * 
و   S.I. 2016/ 1091المعنیة للوائح البریطانیة التالیة 

S.I. 2008/1597    وS.I. 2012/3032    والمعاییر
 .3) في صفحة 3المخصصة * 

 

 
ھذه الماكینة مناسبة لنشر المواد غیر الحدیدة والصفائح  
المعدنیة والخشب والمواد المماثلة والمواد البالستیكیة  

 استخداما غیر سلیم. أي استخدام آخر یعتبر  وأشباھھا.
یتحمل المستخدم المسؤولیة وحده عن أي ضرر ناجم  

 عن االستخدام غیر المناسب. 
للوقایة   المقبولة  العامة  التنظیمیة  اللوائح  یجب مراعاة 

 من الحوادث ومعلومات السالمة المرفقة.
 

 
الكھربائیة  األداة  وحمایة  لحمایتكم 
أجزاء  لكافة  االنتباه  الرجاء   خاصتكم، 

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

 تخفف من مخاطر التعرض إلصابة 
 

والتعلیمات    -تحذیر   التحذیرات  جمیع  اقرأ 
ھذه   مع  المزودة  والمواصفات  واإلیضاحات 

الكھربائیة. االلتزا اآللة  عن  التخلف  بجمیع  إن  م 
التعلیمات الواردة أدناه قد یؤدي إلى التعرض لصدمة 

 كھربائیة أو الحریق و/ أو التعرض إلصابة خطرة. 
الرجاء االحتفاظ بكافة التحذیرات والتعلیمات للرجوع  

ال تقم بنقل األداة الكھربائیة الخاصة بك   إلیھا مستقبالً.
 إال مع ھذه الوثائق. 

 

 
قم بإمساك األداة الكھربائیة بواسطة أسطح اإلمساك  
ملحق   یتالمس  قد  حیث  العملیة  تنفیذ  عند  المعزولة 

بھا. الخاص  السلك  أو  الخفیة  األسالك  مع   القطع 
مالمسة سلك كھربائي مكشوف "نشط" أیضا یؤدي إلى  
تكھرب األجزاء المعدنیة من األداة الكھربائیة وتعرض  

 للصعقة الكھربائیة.المشغل 
باستخدام مشابك أو وسائل أخرى، قم بتثبیت وتأمین 

إذا حملت قطعة الشغل   قطعة الشغل على قاعدة ثابتة.
بیدیك فقط أو مقابل جسمك، سوف تبقى غیر ثابتة وقد  

 یؤدي ذلك إلى فقدان التحكم. 
تأكد من أن البقعة التي سوف تعمل علیھا خالیة من أي 

طوط غاز أو أنابیب میاه (على سبیل  كوابل كھرباء أو خ
 المثال باستخدام جھاز الكشف عن المعادن).

مستویة   الشغل  قطعة  تكون  أن  یجب  العمل،  خالل 
استخدم   المثال  سبیل  على  الحركة،  ضد  ومؤمنة 

 المشابك. 
 ال تحاول أو تنشر بشدة قطع الشغل الصغیرة.

شأنھا  عند القیام بأعمال النشارة، الصفیحة القدمیة من  
 أن تؤمن اتصال آمناً مع قطعة الشغل. 

قم   كان،  سبب  ألي  القطع  عن  القطھ  توقف  عندما 
المادة   في  دون حراك  المنشار  وامسك  الزناد  بإطالق 

ال تحاول   حتى تصل نصلة المنشار إلى التوقف الكامل.
سحب المنشار من قطعة الشغل بینما تكون النصلة في  

 صدمة ارتدادیة. حالة حركة أو یمكن أن تحدث  
المنشار   نصلة  تكون  عندما  الماكینة  بتشغیل  تقم  ال 

الشغل. لقطعة  إلى   مالمسة  تصل  المنشار  نصلة  دع 
 سرعتھا الكاملة قبل القیام بالقطع. 

ضع   الشغل،  قطعة  على  المنشار  تشغیل  إعادة  عند 
المنشار في مركز الشق وتأكد من أن سن المنشار غیر 

المادة. في  اس غاطس  حال  المنشار  في  نصلة  تعصاء 
یتم إعادة   الشغل عندما  فإنھا یمكن أن ترتد من قطعة 

 تشغیل المنشار.
ونصلة   النشر  منقطة  عن  بعیدین  یدیك  على  حافظ 

 ال تضع یدیك تحت قطعة الشغل. المنشار.
قم بإزالة الرقائق والشوائب والمواد المماثلة فقط عندما 

 األداة الكھربائیة في حالة توقف تام. 
بسحب القابس من مأخذ التیار الكھربائي قبل القیام  قم  

أعمال   بأي  القیام  أو  ألدوات  تغییر  أو  تعدیالت  بأي 
 صیانة أو تصلیح للماكینة. 

 .  شروط االستخدام المحددة 2

 .  معلومات السالمة العامة 3

 السالمة الخاصة .  تعلیمات 4
 .  بیان المطابقة 1
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منشار  نصلة  بسبب  إلصابة  التعرض  خطر  ھناك 
الحادة. تبقى   المنحنیات  ربما  العمل،  عن  التوقف  بعد 

 نصلة منشار المنحنیات ساخنة. 
 ة.ارتدي قفازات الوقای 

 التخفیف من التعرض للغبار: 
عن    -تحذیر الناجمة  الغبار  جزئیات  بعض 

الصنفرة اآللیة أو نشر الخشب أو التجلیخ أو 
التثقیب أو أعمال اإلنشاءات األخرى  تحتوي على مواد 
في   وصعوبات  السرطان  تسبب  بأنھا  یعرف  كیمیائیة 

األخرى. التناسلیة  األضرار  وبعض  بعض  التنفسي 
 األمثلة على ھذه المواد الكیمیائیة: 

على   - تحتوي  التي  الطالءات  من  الرصاص 
 رصاص،

ومنتجات   - واالسمنت  الطوب  من  البلوریة  السیلیكا 
 البناء األخرى،

 الزرنیخ والكروم من الخشب المعالج كیمیائیاً.  -
المخاطرة من ھذه التعرضات متباینة، تعتمد على مدى 

من   النوع  لھذا  ممارستك  من  العمل.تكرار  لتقلیل 
تعرضك لھذه المواد الكیمیائیة: علیك العمل في مكان  
مثل   المعتمدة  السالمة  معدات  وارتداء  جیدة  بتھویة 
الجزیئات   لتنقیة  خصیصاً  المصممة  الغبار  كمامات 

 البالغة الدقة. 
ینطبق ھذا أیًضا على الغبار من المواد األخرى، مثل  

،   بعض أنواع األخشاب (مثل غبار البلوط أو الزان) 
أمراض أخرى معروفة، على   والمعادن، واألسبستوس.

سبیل المثال،  ردود الفعل التحسسیة، أمراض الجھاز 
 ال تسمح بدخول الغبار إلى الجسم. التنفسي.

واللوائح   الصلة  ذات  واإلرشادات  التوجیھات  مراعاة 
واالستخدام   والموظفین  بك  الخاصة  للمادة  الوطنیة 

(على سبیل المثال، اللوائح التنظیمیة  ومكان االستخدام 
من  والتخلص  المھنیة،  والسالمة  بالصحة  الخاصة 

 المواد)
في  تراكمھا  ومنع  المصدر  في  المتولدة  المواد  تجمیع 

لألعمال  المنطقة المحیطة.  المناسبة  الملحقات  استخدام 
بھذه الطریقة، عدد ضئیل من الجزئیات سوف   الخاصة.

 الت الخارجة عن السیطرة. یدخل إلى البیئة في الحا
 استخدم وحدة استخراج مالئمة. 

 التقلیل من التعرض للغبار بالتدابیر التالیة:
العادم   - والھواء  المتطایرة  الجزئیات  توجھ  ال 

أو األشخاص القریبین أو على مستودعات   إلى نفسك 
 الغبار.

 استخدم وحدة استخراج و/ أو أجھزة تنقیة ھواء. -
من   - علیھ  تأكد  العمل وحافظ  لمكان  الجیدة  التھویة 

الكنس أو النفخ یمكن أن یثیر   نظیفاً بواسطة شفاط ھواء.

 الغبار.
غسلھا. - أو  بالشفاط  الوقایة  مالبس  بتنظیف  ال  قم 

 تنفخ أو تنفض أو تستخدم الفرشاة.
 ال تنفخ أو تنفض أو تستخدم الفرشاة.  المالبس. -

 

 
 .2الصفحة انظر 

 ذراع تثبیت لتأمین نصلة المنشار  1
 أداة تثبیت نصلة المنشار  2
 بكرة دعم نصلة المنشار  3
 نصلة المنشار*  4
 برغي تعدیل الصفیحة القدمیة  5
 الصفیحة القدمیة  6
 إدخال صفیحة قدمیة مانعة للتشرذم  7
مع   8 المقصود  غیر  التالمس  لمنع  واقي  قضیب 

 نصلة المنشار 
 غطاء واقي  9

 STEB 100ستمر (المودیل  زر قفل للتشغیل الم 10
Quick (فقط 

 ذراع التعدیل لحركة البندول  11
 زر التشغیل على نافث الرقائق  12
 مفتاح 13
 المقبض  14
 قطعة توصیل وحدة االستخراج*  15
 عجلة الضبط لتعدیل السرعة 16
 مفك سداسي  17
 مستودع مفتاح الرینش  18
محددة   19 قطع  زاویة  إلى  تشیر  منحنیة  دعم  لوحة 

 مسبقاً.
 المعدات/ لیس في نطاق التسلیم * بناء على  

 

 
قبل التشغیل، تحقق من أن قوة التیار الكھرباء 
وتردده، كما ھو مبین في  لوحة النوع، تتوافق  

 مع مزود الكھرباء خاصتك.
المتبقي   بالتیار  تعمل  أداة  استخدم  دائما 

)RCD  میلي   30) بتیار كھربائي كحد أقصى
 أمبیر.

 ل الماكینة مطلقاً بدون نصلة المنشار.تشغال 
قم بسحب القابس من مأخذ التیار الكھربائي قبل 

أو تغییر ألدوات أو القیام    القیام بأي تعدیالت 
 بأي أعمال صیانة أو تصلیح أو توظیف.

 

 .  نظرة عاّمة 5

 .   التشغیل األولي 6
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 تركیب الصفیحة القدمیة المانعة للتشرذم  6.1
نصلة   بسبب  إلصابة  التعرض  خطر  ھناك 

الحادة.منشار   نصلة   المنحنیات  بإزالة  قم 
للتشرذم   المانعة  القدمیة  المنشار قبل تركیب الصفیحة 

)7 .( 
تكون   بحیث  الماكینة  بتشغیل  القدمیة قم     الصفیحة 

لألعلى المانعة   .مواجھة  القدمیة  الصفیحة  أدخل 
 ) التالیین: 2للتشرذم من األمام، مع مراعاة البندین (

لصفحة القدمیة باتجاه  أن یكون الجانب األملس من ا •
 األعلى. 

كابل   • باتجاه   ) الخلفي  الجزء  الفتحة  تواجھ  أن 
 الكھرباء) 

(انظر  مثبتة  وقایة  لوحة  مع  بالعمل  ترغب  كنت  إذا 
الملحقات   القدمیة  10فصل  الصفیحة  بإدخال  قم   ،(

 المانعة للتشرذم في اللوحة الوقائیة. 
 

 إدخال نصلة المنشار  6.2
التعرض   خطر  نصلة  ھناك  بسبب  إلصابة 
 منشار المنحنیات الحادة. 

منشار   نصلة  تبقى  ربما  العمل،  عن  التوقف  بعد 
 ارتدي قفازات الوقایة. المنحنیات ساخنة.

 استخدم نصلة منشار مناسبة للمادة التي یجري نشرھا. 
) حتى التوقف وثبتھ في  1قم بتدویر ذراع التثبیت ( -

 المكان.
تأكد من أن  توقف.) لغایة ال4أدخل نصلة المنشار ( -

أسنان المنشار باتجاه األمام وأن النصلة جالسة بشكل  
 ).3صحیح في األخدود على بكرة دعم نصلة المنشار (

- ) التثبیت  ذراع  األولي   ).1حرر  إلى موضع  یعود 
 نصلة المنشار اآلن مثبتة بأمان. بذاتھ.

 
 إزالة نصلة المنشار  6.3

توجھ   تحذیر: وال  حذراً  أي  كن  إلى  المنشار 
 شخص عند إزالتھ. 

) إلى األمام حتى یتوقف، 1قم بتدویر ذراع التثبیت ( -
 یتم إخراج نصلة المنشار نتیجة لقوة الزنبرك.

 
 النشر مع استخراج الغبار  6.4

- ) المستخرج  توصیل  قطعة  بتركیب  قم   ).15قم 
 بتوصیل جھاز االستخراج المناسب. 

أداء   - ادفع  للحصول على أفضل  الغبار،  الستخراج 
 ) ألعلى.9الغطاء الواقي (

 ). 7.1قم بإیقاف تشغیل نافث الرقائق (انظر الفشل  -
 

 النشر بدون استخراج الغبار  6.5
 ) مدفوع ألعلى.9اعمل والغطاء الواقي ( -

 
 القطوعات المائلة  6.6

) الواقي  الغطاء  الصفیحة  9ادفع  بإزالة  وقم  ) ألعلى، 
ھذه القطع ال یمكن استخدامھا   للتشرذم.القدمیة المانعة  

 للقطوعات المائلة. 
 ).5قم بترخیة البرغي ( -
- ) القدمیة  الصفیحة  بتمریر  وقم  6قم  قلیالً  لألمام   (

 بتدویرھا.
- ) القدمیة  الصفیحة  ولیجة  ادفع  ذلك  باتجاه 6بعد   (

درجة،   45الجانب الخلف في واحدة من الشقوق (زاویة  
الزاویة المحددة مسبقاً مشار إلیھا على  درجة).   0زاویة  

 ) على الصفیحة القدیمة. 19لوحة الدعم المنحنیة (
 قم بتعدیل الزوایا المختلفة باستخدام مقیاس الزوایا. 

 ) مرة أخرى. 5قم بشد البرغي ( -
 

 النشر بالقرب من الجدار  6.7
) الواقي  الغطاء  ولیجة  9ادفع  بإزالة  وقم  ألعلى،   (

ال القدمیة  (الصفیحة  للتشرذم  القطع  7مانعة  وموجھ   (
والموازي. عن   الدائري  القطع  ھذه  استخدام  یمكن  ال 
 النشر قرب الجدار. 

) حتى ترتفع الصفیحة القدمیة  5قم بترخیة البرغي ( -
 ) قلیالً.6(
) قلیالً واسحبھا إلى الخلف  6ارفع الصفیحة القدمیة ( -

 تحت تتوقف.
 ) مرة أخرى. 5قم بشد البرغي ( -

 

 
 نافث الرقائق  7.1

 نافث اختیاري للرؤیة الواضحة لخط القطع. 
(تشغیل التشغیل  زر  على  اضغط  الجانب   )12:  على 

 ). (ابحث عن الرمز األیسر من الماكینة.
) على 12اضغط على زر التشغیل (إیقاف التشغیل:  

 ).  (ابحث عن الرمز الجانب األیمن من الماكینة.
 

 حركة البندول تعدیل  7.2
رافعة   باستخدام  المطلوب  البندول  حركة  بتحدید  قم 

 ).11التعدیل (
 = حركة البندول متوقفة. " 0الموضع "

. .  . 
 = الحد األقصى لحركة البندول " IIIالموضع " 

 االستخدام .  7
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 لقیم الضبط المستحسنة.  3انظر صفحة 
الطریقة األفضل  لتحدید الضبط األمثل تكون من خالل  

 العملي. التجریب 
 

 ضبط السرعة القصوى 7.3
قرص   باستخدام  سرعة  أقصى  عند  الماكینة  اضبط 

 ھذا ممكن أیضا خالل التشغیل. ).16الضبط (
 لقیم الضبط المستحسنة. 3انظر الصفحة 

الطریقة األفضل  لتحدید الضبط األمثل تكون من خالل  
 التجریب العملي. 

 
 العمل المتواصل التشغیل/ إیقاف التشغیل، نشاط  7.4

تجنب عملیات التشغیل غیر لمقصودة: دائما قم  
القابس   یكون  عندما  األداة  تشغیل  بإیقاف 
مسحوباً من  مأخذ التیار أو إذا كان ھناك قطع في التیار  

 الكھربائي. 
متواصل، سوف  بشكل  األداة  تشغیل  في حال 

لذلك،   تبقى األداة تعمل حتى لو أفلتت من یدیك.
ا  امسك  المقابض  دائما  باستخدام  الیدین  بكلتا  ألداة 

 المثبتة، وقف بأمان وتركیز. 
STE 95/ 100 Quick : 

( التشغیل: المفتاح  على  العمل  ). 13اضغط  لنشاط 
 المتواصل، قم بإمالتھ إلى أسفل حتى یشبك.

التشغیل: من  إیقاف  الخلفي  الطرف  على  اضغط 
 ) وقم بتحریره.13المفتاح (

STEB 100 Quick : 
 ).13اضغط على المفتاح ( التشغیل:

 ).13حرر المفتاح ( إیقاف التشغیل:
) الزناد  مفتاح  إقفال  یمكن  المتواصل  )  13للتشغیل 

) اإلقفال  زر  األداة،   ).10باستخدام  تشغیل  إلیقاف 
 ) مرة أخرى.13اضغط على مفتاح الزناد (

 

 
ھذا یشمل تنظیف فتحات   الماكینة بشكل منتظم.  نظف

 التھویة على المحرك بشفاط الھواء 
) بانتظام ودقة  2قم بتنظیف أداة تثبیت نصلة المنشار (

 بالنفخ بھواء مضغوط. 
خلف   الفتحات  بتنظیف  قم  األمر،  لزم  دعم   بكرةإذا 

 ).3نصلة المنشار (
) 3دعم نصلة المنشار (  بكرةضع قلیالً من الزیت على  

 من حین آلخر.

 

 
 التغطیس

قطعة   في  المنحنیات  منشار  نصلة  تغطس  أن  یمكن 
دون   واللینة  الرقیقة  الموارد  من  المصنوعة  الشغل 

استخدام نصالت منشار  الحاجة إلى ثقب فتحت مسبقاً.
 درجة مئویة  0فقد بضبط زاویة  قصیرة فقط.

قم بضبط ذراع   .2انظر الرسم التوضیحي  في صفحة  
" (تكون حركة البندول  0) إلى  الموضع "6التعدیل (
قم بوضع منشار المنحنیات مع الحافة األمامیة   معطلة).

) القدمیة  الشغل.6للصفیحة  قطعة  على  بإمساك   )  قم 
عند   منشار المنحنیات بإحكام ووجھھ ببطء إلى أسفل.

تفعیل  یمكن  الشغل،  لقطعة  المنشار  نصلة  اختراق 
 بندول. حركة ال

في قطع الشغل األكثر سماكة،  یجب ثقب فتحة إلدخال  
 نصلة المنشار أوال. 

 

 
 استخدام فقط ملحقات میتابو األصلیة. 

استخدم فقط المعدات التي تلبي المتطلبات والمواصفات  
 المدرجة في تعلیمات التشغیل ھذه. 

الماكینة في  إذا تم تشغیل   قم بتثبیت الملحقات بإحكام.
جیداً. الماكینة  بتأمین  قم  یؤدي  حامل:  أن  الممكن  من 

 فقدان السیطرة إلى التعرض إلصابات. 
 .4انظر الصفحة 

A  موجھ القطع الدائري والموازي 
B   الصفیحة الواقیة (تمنع تعرض قطع الشغل ذات

 األسطح الحساسة للخدش)
 

 تركیب موجھ القطع الدائري والموازي  10.1
ا  الحلقات  (قطرلنشر  وعمل    360-100لدائریة  ملم) 

 ملم).  210قطوعات متوازیة مع حواف (حد أقصى 
 (I(انظر الشكل تركیب الموجھ الدائري 

قم بتمریر القضیب على القطع الدائري وقم بموازاة    -
(النقطة   القدمیة  الصفیحة  في  الجانبین  على  الموجھ 

 ) موجھة ألسفل).cالمركزیة (
 ).dقم بتحدید نصف القطر المطلوب ( -
 ). bقم بشد البرغي ( -
أدر الزر بحیث یتم تمدید النقطة المركزیة الخلفیة   -
)c.الدائرة.  أدخلھا في مركز ) في اتجاه النشر 

 )II(انظر الشكل تركیب الموجھ الموازي 
قم بتمریر القضیب على القطع الدائري وقم بموازاة    -

 .  التنظیف والصیانة 8

 .  نصائح وإرشادات 9

 الملحقات  .10
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(النقطة   القدمیة   الصفیحة  في  الجانبي  على  المعیار 
 ) موجھة ألعلى). cالمركزیة (

 ).eقم بضبط األبعاد ( -
 ). bقم بشد البرغي ( -

 من أجل تقلیل انحراف شفرة المنشار، نوصي باستخدام 
سمكاً: أكثر  منشار  ,  6.23679,  6.23694 شفرات 

6.23685 
 

انظروا   الملحقات،  من  كاملة   للحصول على مجموعة 
www.metabo.com .أوالكتالوج 

 

 
لألدوات   التصلیح  أعمال  تتم  أن  یجب 
فنیین كھربائیین مختصین   الكھربائیة بواسطة 

 فقط.
كان  إذا  منطقتك  في  المحلي  میتابو  ممثل  على  اتصل 

تصلیح. أعمال  إلى  بحاجة  كھربائیة  أجھزة   لدیك 
 www.metabo.comللعناوین انظر 

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

 

 
التجمیع  بشأن  المحلیة  التنظیمیة  اللوائح  مراعاة  یجب 
والتدویر المنعزل للماكینات غیر المستعلمة، والتغلیف  

 والملحقات. 
لدول االتحاد األوروبي فقط: ال تقم بالتخلص  

المنزلیة  من األدوات   النفایات  في  الكھربائیة 
بشأن   EC/2002/96وفقا للتوجیھ األوروبي   خاصتك.

المخلفات الكھربائیة والمعدات اإللكترونیة وتنفیذھا  في  
األدوات   تجمیع  یجب  المحلیة،  القانونیة  األنظمة 
إلعادة   وتسلم  منفصل   بشكل  المستخدم  الكھربائیة 

 تدویرھا على نحو یتوافق مع البیئة. 
 

 
في مالحظات   تجدونھا  الخصائص  بشأن  توضیحیة 

 . 3الصفحة 
 یخضع للتغیرات مع التقدم التقني. 

T1الحد األقصى لسمك المادة في الخشب =  
T2 غیر المعادن  في  المادة  لسمك  األقصى  الحد   =

 الحدیدیة. 
T3 الحد األقصى لسمك المادة في الصفائح المعدنیة = 

n0معدل الشوط عند سرعة الخمول =  
P1   طاقة اإلدخال المقدرة = 
P2  مخرج الطاقة = 
M  الوزن بدون كوابل الكھرباء = 

 . EN 60745القیم المقاسة محددة وفقاً للمعیار 
 IIاألداة في فئة الحمایة  

 ~ طاقة التیار المتردد 
(وفقاً   للتفاوت  خاضعة  المعروضة  الفنیة  المواصفات 

 للمعاییر الصالحة ذات الصلة). 
 قیم االنبعاثات 

من  االنبعاثات  تقییم  إمكانیة  القیم  ھذه  تتیح 
 األداة الكھربائیة ومقارنة األدوات الكھربائیة المتعددة.

الكھربائیة   األداة  وحالة  التشغیل،  ظروف  على  بناء 
 والملحقات، الحمل الفعلي قد یكون أعلى أو أقل. 

ألغراض التقییم، الرجاء السماح بفترات فاصلة عندما  
إلى التقدیرات المعدلة،   اً.یكون الحمل منخفض  استناداً 

سبیل  على  للمستخدم،  الوقائیة  التدابیر  ترتیب  الرجاء 
 المثال، التدابیر التنظیمیة. 

لالھتزاز  حددت    اإلجمالیة  الكمیات القیمة  (مجموع 
  EN 60745الموجھة لالتجاھات الثالثة)  وفقا للمعیار  

 كما یلي:
ah,CM   قیمة االنبعاث االھتزازي ( نشر صفائح  =
 المعدن)

ah,CW   (نشر الخشب ) قیمة االنبعاث االھتزازي  = 
Kh,... (اھتزاز) متفاوت = 

النموذجي   الفاعلة    –  Aالمستوى  الصوت  مستویات 
  :المنظورة:

LpA  مستوى ضغط الصوت = 
LWA مستوى الطاقة الصوتیة =  

KpA, KWA   التفاوت = 
 80خالل التشغیل یمكن أن یتجاوز مستوى الضجیج  

 دیسیبل (أمبیر)
    ارتدي واقیات األذن

  

 أعمال التصلیح  .11

 الحمایة البیئیة .12

 المواصفات الفنیة .13

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