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 ألصلية التعليمات ترجمة

 زبوننا العزيز،

 ىواب  جىودة لتى  اتتاىاك كىد أداة كهربائيىة  ىي  يتىابو بعنايىة كايىرة  ت  ى   ائك أداة كهربائيىة جييىية  ىي  يتىابو شكراً لك على  قتتىك بنىا ب ىر
برجىا   راعىاة   ى  للىك، يعتمىي عمىر ال ي ىة ألة أداة كهربائيىة  لى   ىي كايىر على  اسىت يا ك  لهىا  صاك ة بواسطة ضمان الجىودة  ىي  يتىابو 

سىتوفر لىك تي ىة يمكىي  كلمىاكلما تعا لت    األداة الكهربائيىة  ىي  يتىابو ب ىرب أكاىر،  يتات  الوقائق المرفتة المعلو ات الواكدة في هذه التعل

 االعتماد عليها 

 

 االستخدام المحدد 2 المحتويات

 
 بيان المطابتة 1

 االست يام الم صص 2

 تعليمات السال ة العا ة 3

 تعليمات السال ة ال اصة 4

 نظرة عا ة 5

 يزات ال اصة للمنتجالم 6

 الت غيد 7

 تجمي   تاض التوس أ  المتاض اإلضافي 1 7

 االست يام 8

 (KHE 56)فت   تعييد   اس العمق 1 8

 تركيب   زالة األد ات 2 8

 ضا   ض  الت غيد 3 8

 ضا   ض  اإلز يد 4 8

 تعييد قوة اليف  5 8

 الت غيد   يتاف الت غيد 6 8

 (MVT يتابو فياراتيك ) 7 8

 الصيانة  التنظيف 9

 نصائح   كشادات 10

 استك اف األتطا    لها  11

 المل تات 12

 التصليح  الصيانة 13

 ال ماية الايئية 14

 ال صائص الفنية 15

 
 

 بيان المطابقة 1

 

ن ي، بصفتنا المسؤ لة الو يىي، نعلىي بىمن  طىاكت التتطيى  الي كانيىة 

 2ة في الصف ة هذه تتوافق    المعايير  التوجيهات الم يد

MHE 56: :2000/14/CE  جرا ات تتيي  التوافق  فتا للمل ق VI  

 ,28  عهي في دة  ة لالتتااك  ال ىهادات،  يريانسىتر ) ركز الصيانة:
 أ فنااخ، ألمانيا(  63069

 
 صممة للثتىب المطرقىي  اإلز يلىي فىي ال رسىانة  KHE 56  اكينة 

ت يا ها  ىىى  المل تىىىات  الطىىىوا  ال جىىىر  المىىىواد المماقلىىىة عنىىىي اسىىى

 المناساة 

 صىممة للثتىب المطرقىي  اإلز يلىي فىي ال رسىانة  KHE 56 اكينىة 

 الطىىىوا  ال جىىىر  المىىىواد المماقلىىىة عنىىىي اسىىىت يا ها  ىىى  المل تىىىات 

 المناساة 

يت مد المست يم المسؤ لية   يه عي أة ضىرك نىاج  عىي االسىت يام 

 غير المناسب 

ا ىىة المتاولىىة للوقايىىة  ىىي ال ىىواد  يجىىب  راعىىاة اللىىوائح التنظيميىىة الع

   علو ات السال ة المرفتة 

 
 

 تعليمات السالمة العامة 3

 
 ن  يرج  قىرا ة كافىة تنايهىات  تعليمىات السىال ة  تنايه 

الت لف عي االلتزام بتنايهات  تعليمات السال ة قي يؤدة 
 لىىىىى  التعىىىىىرر لصىىىىىي ة كهربائيىىىىىة أ  ال ريىىىىىق  / أ  

 التعرر إلصابة تطرة 

لرجاااا االفتظاااا ب اعااة تعليمااات  معلومااات السااالمة للرجااو   لي ااا ا

 مستقبالً.

قاد است يام األداة الكهربائية، يرجي االطىال  على  

تعليمىىىىىات السىىىىىال ة  تعليمىىىىىات الت ىىىىىغيد المرفتىىىىىة 
ا ىىتفب بجميىى  الوقىىائق المرفتىىة   قرا تهىىا بعنايىىة 

للرجىىو   ليهىىا  سىىتتاالً،  ال تنتىىد األداة الكهربائيىىىة 

  اصة بك  ال    هذه الوقائق ال

 

 تعليمات السالمة الخاصة 4

 

ل مىىايتك    مايىىة األداة الكهربائيىىة تاصىىتك ، 

الرجا   االنتااه لكافة أجزا  النصوب الم اك 
 ! ليها بهذه اإلشاكة 

 

 

أن التعىرر لل ىجيج  ىي الممكىي أن يىؤدة  لى   ارتاد   ايياات األ.ن.

 فتيان السم  

 ي الممكىي أن يىؤدة  ضاعية المز دة مع األداة.استخدام المقابض اإل

 فتيان السيطرة  ل  التعرر إلصابات 

يم بإمساك األداة ال  ربائية بواساطة سساطا اإلمسااك المعز لاة   اد 

ت ظيذ العملياة فياق ياد ياتالمح ملحاط القطاع ماع األساالك الخظياة س  

  السلك الخاص ب ا.
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بىائي  ك ىوف شن ى ش  لى  قي يؤدة تال س  ل ق التط     سلك كهر

تكهىىىرا األجىىىزا  المعينيىىىة  ىىىي األداة الكهربائيىىىة  تعىىىرر الم ىىىغد 

 للصعتة الكهربائية 

اسىىى ب التىىىابس  ىىىي الممتىىىذ الكهربىىىا  قاىىىد  جىىىرا  أة تعىىىييالت أ  

  صال ات 

 يجب  ماكسة العمد دائما    المتاض المساعي المثات!

د المثاتىىة،  قىىف بم ىىان دائمىىا ا سىىك األداة بكلتىىا اليىىييي باسىىت يام المتابىى

  تركيز 

دائمىىا اكتىىية النظىىاكات الواقيىىة،  قنىىا  الغاىىاك،  التفىىازات،  األ ذيىىة 

 المتينة عني العمد    هذه األداة 

كوابل ك رباا تمكي  ي أن المكان الذة سوف تعمد عليها تالية  ي أة 

)عل  سايد المثال ت تق باست يام جهاز  س  خطوط غاز س  سنابيب مياه

 ف عي المعادن( الك 

 ىا ل سى ب األداة للتمكىي   دائما اعمد    أداة  ثاتىة بال ىكد الصى يح

)يجىىب أن يكىون باإل كىىان ت ريىىك األداة   ىي قااتهىىا بال ىكد الصىى يح 
 ب عة سنتمترات في اتجاه   وكة (

 عني العمد فوت  ستوى األكر، تمكي  ي أن المنطتة  ا ت تها تالية 

لترياة  ي األداة  ااشرة بعي العمد ألنها كبما ال تلمس األداة أ  التط  ا

 تكون ساتنة للغاية  يمكي أن تتساب ب ر ت للا رة 

 الجىز  عي بعيية األسالك تكون ب يث الطاقة كابد  وض  ليكي دائما

 .األداة  ي ال لفي

ال ت ىىغد أة  يجىىب اسىىتايال المتىىاض المسىىاعي التىىالف أ  المتصىىي  

 يها  عيااً  اكينة يكون المتاض المساعي ف

 
الغاىاك النىىاج  عىىي المىىواد  ثىىد الطىال  الىىذة ي تىىوة علىى  الرصىىاب، 

  بعىض أنىوا  ال  ىىب  المىواد المعينيىىة  المعىادن قىىي تكىون ضىىاكة 
يمكىىي أن تتسىىاب عمليىىة  ال سىىة أ  استن ىىات الغاىىاك بال ساسىىية  / أ  

 أ رار بالجهاز التنفسي للمن غد أ  الماكة 

 صىىنفة علىى  أنهىىا  سىىرطنة  ثىىد غاىىاك  هنىىاك أنىىوا   عينىىة  ىىي الغاىىاك
الالوط  الزان  تاصة عني ا تتزا ي     واد   افة لتكييف ال  ىب 

المىواد التىي ت تىوة على  اساسىيتوس  )كر  ات،  واد  اقية لل  ب( 

 يجب التعا د  عها بواسطة   تصيي فت  
  يثما يكون  باإل كان است يام جهاز شف  الغااك، فيجب است يا ه 

 التهوية في  كان العمد عل  ن و جيي  يجب أن -

  P2ننصح باست يام قنا  الغااك للفلتر فئة 
 التزم بال ر ط الم لية للمواد التي تريي العمد عليها 

 

 لمحة  امة 5

 
  3انظر الصف ة 

  تاض التثايت * 1

  تاض التوس * 2

  تاض  ضافي * 3

  ا د  تاض  ضافي * 4

 لكا  تثايت لم اس العمق 5

 اس العمق *   6

 قفد األداة 7

 زك الت غيد 8

 سي لولاي للمتاض اإلضافي 9

 نظام ت ميي  تكا د (:MVT يتابو فياراتيك ) 10

 زك اإلقفال للتن ي  المستمر 11

  فتاح الزناد 12

)  شىىاكة  صىىااح فىىي  )ف مىىات(  ؤشىىر تي ىىة الفرشىىاة الكربونيىىة 13

 (شالف ماتش انتظاك تغيير فرشاة الكربون

 ت غيد ) شاكة ضوئية إل يادات الطاقة الكهربائية( ؤشر ل 10

 عني العمد عل  المواد اللينة ة فتاح لتتليد اليف  االتتياك 15

 
 *   يد باألداة

 

 ميزات الم تج الخاصة 6

 

نظام ت ميي  تكا د في المتابض لل ي  ي  (:MVT يتابو فياراتيك ) •

 االهتزاز  ضغ  أقد عل  اليييي 

 نتاط   تلفة  2تاض اإلضافي عل  المجس  في يمكي تركيب الم •

للعمىد على  المىواد األكثىر  %30ت فيض دفى  اتتيىاكة يصىد  لى    •
 ليونة  ثد الطوا 

 فتاح قابد لإلقفال  ي أجد الت غيد المريح تىالل الثتىب اإلز يلىي   •

 المتواصد 

 ت غيد  لكتر ني سلسد لثتب أكثر دقة •

وا تفيىف الىوزن ي ىمي تاييىياً  جس  ترسي  ي المغنيسيوم المصا •
  متازاً لل راكة 

 ؤشر تي ة عل  سايد المثال إلعطا   شىاكة لتغييىر فراشىي الكربىون 
   شاكة ضوئية لمصيك الطاقة الكهربائية

 
 

 التشغيل 7

 

يباااال التوصاااايل بال  رباااااا  تحقااااط ماااا  سن يااااوة التيااااار 

ال  رباا  تردده  كما هو مبي  عي ملصط القيم  تتواعاط 

 ز د ال  رباا خاصتك.مع م

ج از حماية باستخدام التيار دائماااا اساااتخدام  سساااتراليا 

ميلاااي  30( ماااع تياااار ك رباااائي متبقاااي RCDالمتبقي )

 سمبير س  سيل.

يجىب أن يكىون كابىد   2 لى  5 1دائما است يم كابد تمييىي بتطىر أدنىاه 

 التمييىىي  ناسىىااً لتىىيكة التيىىاك الكهربىىائي للماكينىىة )انظىىر المواصىىفات
  لا كنت تست يم بكرة كابد، دائما ق  بمي الكابد بالكا د  الفنية( 
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 تجميع مقبض القوس س  المقبض اإلضاعي 7.1

 

( أ  2ي )سىمتىاض التوالألغرار السال ة، دائمىا اسىت يم 

 ( المز د 3المتاض اإلضافي )

MHE 56  

  ( بعكس عتاكة الساعة1ق  بفك  لتة التثايت بتي ير  تاض التثايت )

قى  ب ىي  (  ل  الموض   الزا ية المطلوبة 2ق  بتعييد  تاض التوس )

  تاض التثايت بإ كام 

KHE 56  

 1ال ياك 

( بعكىس اتجىاه 3افتح  لتة التثايت  ي تالل تي ير المتاض إلضافي )

قى   ق  بتم يي المتاض اإلضافي في الزا ية المطلوبىة  عتاكا الساعة 

 ب ي المتاض اإلضافي 

 2ال ياك 

وض  العمىد العلىوة لتتليىد ال ىغ  على  الجىز  ال لفىي عنىي العمىد  
 عل  األكضيات:

قى   ( أي ىاً على   جسى  الم ىرك 3يمكىي تركيىب المتىاض اإلضىافي )

(،  ادتىد فىي  ا ىي  ىي 4بفك المتاض اإلضافي  ي  ا ىد المتىاض )

( )علىىى  الجانىىىب األيسىىىر  األيمىىىي  ىىىي  جسىىى  9األسىىىنان اللولايىىىة )
 ق  بال ي الم رك( باليي ق  

 
 

 االستخدام 8

 

 (KHE 56تعديل محبح العمط )عقط  8.1

 
قى  ب ىا    ىاس العمىق  (5اضىغ   اسىتمر بال ىغ  على  الىذكا  )-

 (  ل  عمق الثتب المطلوا  أطلق لكا  التثايت 6)

 

 تركيب   زالة األد ات 8.1 8.2

 

يبااال تركيااااب األد ات  ياااام بت ضيااااة سااااا  مقاااابض األداة 

 (!6.31800)طلب الملحقات ريم  استخدم شحمة خاصة 

 .SDS-maxاستخدام عقط سد ات 

 تركيب األد ات 

األداة تغلق تلتائيىا  ق  بتي ير األداة تالل عملية اإلدتال،  ت   تت ابك

 بإ كام 

 فااا س سااحب األداة للتمكااد ماا  ابات ااا بالشاا ل الصااحيا.

)يجىىب أن يكىىون باإل كىىان ت ريىىك األداة ب ىىعة سىىنتمترات 

 وكة (في اتجاه   

 

  زالة األداة 

( a(  ل  ال لف فىي االتجىاه الم ىاك  ليىه بالسىه  )7اس ب قفد األداة )

 (b ق  بإزالة األداة )

 

 ضبط  ضع التشغيل 8.3

 

 ( التتياك  ض  الت غيد المطلوا 8ق  بتي ير زك المفتاح )

 

 (KHE 56قتب طرقي )فت   

 قتب أز يلي

 

ت ىغيد األداة فىي نمى  عني ا يت  تركيب األز يىد، فتى  قى  ب

    ت غيد الثتب المطرقي

 

 ضبط  ضع اإلزميل 8.4

  وضعاً   تلفاً  12يمكي تم يي األز يد في 

 ادتد األز يد -

 .   (  ل   وض 8ق  بتي ير زك المفتاح ) -
 ق  بتي ير األز يد  ل  الموض  المطلوا  -

 .  (  ل   وض 8ق  بتي ير زك المفتاح ) -

 األز يد  ت  ي اك ق  بتي ير  -

  دما يتم تركيب األزميل  عقاط يام بتشاغيل األداة عاي نماط 

 . . تشغيل الثقب المطريي

 

 تعديل يوة الدعع 8.5

 ( لتعييد ضا  قوة اليف  ) السرعة( 15ق  بإزا ة المفتاح )

 قوة دف   ن ف ة،  سرعة  ن ف ة 

 قوة دف  عالية،  سرعة عالية 

قى  ب ىا    ثىال: المهمىة التىي تتىوم بهىا ال ىا  الصى يح يعتمىي على  

المفتاح عني ش قوة دف   ن ف ةش عني العمد عل   ادة لينة أ  ه ة أ  

   ا لة الت فيف  ي التط  

ق  ب ا  المفتاح عني شقوة دف  عاليةش عني العمد على  المىواد األكثىر 

 صالبة 

 

 التشغيل   يقاف التشغيل 8.6

 التشغيل المتواصل 

( 12أطلىىق الزنىىاد ) ( 12اضىىغ  علىى   فتىىاح الزنىىاد ) لت ىىغيد األداة،

 إليتاف الت غيد 

 التشغيل المستمر 

( باسىىىت يام زك 12للت ىىىغيد المتواصىىىد يمكىىىي  قفىىىال  فتىىىاح الزنىىىاد )
(  ىىىرة أتىىىرى إليتىىىاف 12اضىىىغ   أطلىىىق الزنىىىاد ) ( 11اإلقفىىىال )

 الت غيد 

عااي فاااس تشااغيل األداة بشاا ل متواصاال  سااوف تبقاا  األداة 

لذلك  دائماا امساك    لو اهتزت  سقطت م  يديك.تعمل فت

 األداة ب لتا اليدي  باستخدام المقابض المثبتة   ية بممان  تركيز.

 
 (:MVT) عيبراتيك ميتابو 8.7

 لت فيف االهتزاز  التتليد  ي ال ي عل  اليييي 
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دائمىىا ضىى   تىىياكاً  عتىىيال  ىىي ال ىىغ  علىى  المتىىاض عنىىي دفىى  األداة 

يىىت  ت فيىىف االهتىىزازات ب ىىكد فعىىال فىىي  فعها بتىىوة ألسىىفد  ال تىىي

 ( 10الموض  المتوس  )

 

 

 الت ضية  الصيانة 9

 

قىى  بتنظيىىف الماكينىىة بعنايىىة فىىي فتىىرات  نتظمىىة  ىىي  تنظيىىف الم ىىرك:

 تالل فت ات الهوا  بهوا    غوط

 

 نصائا   رشادات 10

 
 بذل ضغ   فرط المطلوا فت  ضغ   عتيل عي العمد عل  الماكينة 

 ال يزيي أدا  العمد  كبما يتلد  ي عمر ال ي ة للماكينة ال اصة بك 

KHE 56:  في  ال  جود تجا يف عميتة اس ب لتمة الثتة  ي الفجوة

  ي  يي آلتر  ي أجد  زالة الغااك 

 

 است شاف األخطاا  فل ا. 11

 

فراشىىي  ( تااومض 13) )الظحمااات( مؤشاار خدمااة عرشاااة ال ربااون

 سىاعة( 30ية بالكا د ) قت الت غيد المتاتي تتريااً الكربون تتريااً بال
  لا كانىت الفراشىي باليىة بالكا ىد، تتوقىف الماكينىة عىي العمىد تلتائيىاً 

 اب ث عي  ركز تي ة  عتمي الستايال الفراشي

 االختالالت ال  ر مغ اطيسية 

ة  الة فردية، يمكي أن تتتلب السرعة ب كد  ؤقت  لا كانت الماكينىة 

  عرضة الضطرابات كهر  غناطيسية 

 

 الملحقات 12

 

 است يام فت   عيات  يتابو األصلية 

  لا كنت ب اجة  ل  أة  ل تات، ت تق  ي الاائ  في  نطتتك 

عرفىة لكي ي يد الاائعون األداة المل تىة الصى ي ة،  فهى  ب اجىة  لى   

 اس  الموديد الص يح لألداة الكهربائية ال اصة بك 

  4انظر الصف ة 

أ   جموعة  تنوعة  ي لت   أزا يد قتب  اسىعة النطىات لنطىات أ سى  

  ي االست يا ات

 ا  ش مة تاصة ) لت  ي  سات تثايت األداة(

لل صىىول علىى   جموعىىة كا لىىة  ىىي المل تىىات، يمكىىنك  الىىيتول  لىى  

أ    ىىىىىىاهية كتىىىىىىالو   www.metabo.comالموقىىىىىى  اإللكتر نىىىىىىي 

 المل تات  

 

 

 التصليا  الصيانة 13

 

يجىىىب أن تىىىت  أعمىىىال التصىىىليح لىىىألد ات الكهربائيىىىة بواسىىىطة فنيىىىيي 
 كهربائييي   تصيي فت  

اتصىىد علىى   مثىىد  يتىىابو الم لىىي فىىي  نطتتىىك  لا كىىان لىىييك أجهىىزة 

للعنىا يي يمكنىك االطىال  عليهىا  ة  لى  أعمىال تصىليح كهربائيىة ب اجى

   www.metabo.comعل  الموق  اإللكتر ني: 

يمكنىىىىىىك ت مىىىىىىد قائمىىىىىىة بتطىىىىىى  الغيىىىىىىاك  ىىىىىىي الموقىىىىىى  اإللكتر نىىىىىىي 

www.metabo.com  

 
 

 الحماية البيئية 14

 
ض  تىردة األد ات   %100يمكي  عادة صناديق تغليف  يتابو بنساة 

الكهربائية  المل تات التي ت توة عل  كميات كايرة  ي المواد التيمىة 

  الاالستيك التي يمكي تي يرها 

هذه التعليمىات تكىون  طاوعىة على   كت  صىتول تىالي 

  ي الكلوك 

ال تت  بالت لص  ي األد ات  فت  لي ل االت اد األ ك بي:

 فتىىا للتوجيىىه األ ك بىىي  اصىىتك الكهربىىائي فىىي النفايىىات المنزليىىة ت

2002/96/EC  ب ىىمن اإللكتر نيىىات المسىىتعملة  المعىىيات الكهربائيىىة
 تنفيذها في األنظمة التانونية الم لية، يجب تجمي  األد ات الكهربائية 

المست يم ب كد  نفصد   تسل  إلعادة تىي يرها على  ن ىو يتوافىق  ى  

 الايئة 
 

 الخصائص الظ ية 15

 
   تىوت التغييىر 2 ية  ول المواصفات في الصىف ة  ال ظات توضي

  التعييد نظراً للتتيم التكنولوجي   فوظة 

 

1P يتد الطاقة االسمي  = 

2P ر  الطاقة   = 

1n سرعة بي ن ت ميد = 

1D   ال ىىي األقصىى  لتطىىر الثتىىب فىىي ال رسىىانة  ىى  لتىى =

 اليف  اإلن ائية

2D اطى  = ال ي األقص  لتطر الثتب في ال رسانة    قو

 دف  كئيسية

3D   ال ي األقص  لتطر الثتب في ال رسانة    قواطى =

 التفريز

maxs  المعيل اليفعي األقص = 

W قوة اليف  الفردية = 

E عيد  واض  األز يد = 
m  الوزن بي ن كوابد الكهربا = 

) جمىىىىو  الكميىىىىات الموجهىىىىة  التيمىىىىة اإلجماليىىىىة لالهتىىىىزاز ىىىىيدت 
 كما يلي: EN 60745لالتجاهات الثالقة(   فتا لـ 

HD h,a قيمة االبتعا  االهتزازة = 

 )الثتب المطرقي في ال رسانة(

Cheq h,a قيمة االبتعا  االهتزازة = 

 )الثتب اإلز يلي(

h,HD/CheqK )التفا ت )اهتزاز = 

 

 ستوى االبتعا  االهتزازة المايي في  كقة المعلو ات هذه تى  قياسىه 
 EN 60745الىىواكد فىىي المعيىىاك  فتىىا لالتتاىىاك المعيىىاكة المو ىىي 

   يجوز است يا ه لمتاكنة أداة بمترى 
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  ناساة للتتيير المؤقت للت ميد االهتزازة 

ينطاىىق  سىىتوى االهتىىزاز الم ىىيد علىى  االسىىت يا ات الرئيسىىية لىىألداة 

 ىى  للىىك، فىىي  ىىال اسىىت يام األداة الكهربائيىىة فىىي تطايتىىات  الكهربائيىىة 
أ  الصىىيانة ال ىىعيفة لهىىا، كبمىىا يتغيىىر   تلفىىة أ   ىى   ل تىىات أتىىرى 

هىذا يمكىي أن يىؤدة  لى  زيىادة  مىد االهتىزاز ب ىكد   ستوى االهتزاز 

 كاير تالل فترة الت غيد بمكملها 

يجب أن يمتذ تتيير  سىتوى التعىرر لالهتىزاز بعىيي االعتاىاك المىرات 

يس التي يت  فيها  يتاف ت غيد األداة أ   عني ا تكون األداة قيىي العمىد  لى

هىىذا  ىىي شىىمنه أن يتلىىد  لىى   ىىي كايىىر  سىىتوى  المىىرات الفعليىىة للعمىىد 
 التعرر تالل فترة الت غيد بمكملها 

 ت ييي تيابير األ ىان اإلضىافية ل مايىة الم ىعد  ىي اقىاك االهتىزاز  ثىد:

 صيانة األداة  المل تات، ال فاظ عل  دف  اليييي، تنظي  أنماط العمد 

 

 ت الصوت الفاعلة المنظوكة: ستويا – Aالمستوى النمولجي 

pAL ستوى ضغ  الصوت  = 

WAL ستوى الطاقة الصوتية  = 

WAK ,pAK )التفا ت ) ستوى ال جيج = 

pA(M) L   2000/14= ل كة ال غ  الصوتي التياسية فىي المعيىاك/EG 

 عل  ألن المست يم 

WA(M)L  قيىىىىىاس  سىىىىىتوى قىىىىىوة الصىىىىىون   فتىىىىىا للتوجيىىىىىه =

2000/14/EC 

WA(M)L  سىىىىىىىتوى قىىىىىىىوة الصىىىىىىىوت   فتىىىىىىىا للتوجيىىىىىىىه = قيىىىىىىىاس 

2000/14/EC 

 

 

 

 
 ديسياد )أ اير( 80تالل الت غيد يمكي أن يتجا ز  ستوى ال جيج 

 ارتد   اييات األ.ن.  

  EN 60745التي  المتاسة   يدة  فتاً لـ 

المواصفات الفنية المعر ضة تاضعة للتفىا ت ) فتىاً للمعىايير الصىال ة 

 لات الصلة( 
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 تحذير

 

 

  ربي

 مالفضات تحذيريه  امه للعدد ال  ربائيه

افىىىرأ جميىىى  المال ظىىىات  التعليمىىىات  ان  

 اكتكاا

األتطا  عني تطايق المال ظىات الت ذيريىه 

  التعليمات قي يؤدة 

 /أ  األصابه ال  الصي ات الكهربائية  ال  ن وا ال رائق   

 بجر ح تطيرة                         

 افظظ جميع المالفضات  التعليمات للمستقبل.

 يتصي بمصطلح العية الكهربائيه المست يم في المال ظات الت ذيريه 

 العيه الكهربائيه الموصوله بال اكه الكهربائية )بواسطة كابد ال اكه

 الكهربا (  

 (  األمان بم ان الشغل.1

 a افب عل  نظافة   سي اضا ة شغلك  الفوض  في( 

  كان ال غد   جاالت العمد الغير   ا ه قي تؤدة ال   ي   

 ال واد  

   b)ال ت تغد في العيه في   ي   عرر ل طر األنفجاك      

  اللذة تتوفر فيه السوائد  الغازات أ  األعيرة التابله للألشتعال

 لذة قي يتطاير في عد األعيرةالعيد الكهربائيه ت كد ال راك ال

  األب ره 

  c) افب عل  بتا  األطفال  غيره   ي األش اب عل  بعي    

 عني ا تستعمد العية الكهربائيه  قي تفتي السيطه عل  الجهاز عني

 التلهي 

 ( األمان ال  ربائي2

 a)يجب أن يتالئ  قابس  صد العيه الكهربائيه      التاس  ال يجوز 

 س بمة  ال  ي األ وال  ال تستعمد التوابس المهائيه تغيير التاب

    العيد الكهربائيه المؤكضه تمكيض  قائي  ت فض التوابس اللتي

 ل  يت  تغييرها  التابس المالئمه  ي تطر الصي ات الكهربائيه 

 b)تجنب  ال سه السطوح المؤكضه كاألنابيب  كاديرات التيفئه   

 مك  يزداد تطر الصي ات الميافئ  الارادات بواسطة جس

 الكهربائيه عني ا يكون جسمك  ؤكر  

 c)أبعي العية الكهربائيه عي األ طاك أ  الرطوبه  يزداد تطر     

 الصي ات الكهربائيه ان تسرا الما  ال  داتد العية الكهربائيه 

 d)ال تسئ أستعمال الكابد ل مد العيه الكهربائيه أ  لتعليتها  

 تاس   افب عل  ابعاد الكابد عي ال راكةلس ب التابس  ي الم

  الزيت  ال واف ال اده أ  عي أجزا  الجهاز المت ركة  تزيي

 الكابالت التالفه أ  المت ابكه  ي تطر الصي ات الكهربائيه 

 

 e)است يم فت  كابالت ال ييي الصال ه ألست يام ال اكجي أي ا  

 استعمال كابد  عني ا ت تغد في العيه الكهربائيه بال ال   ي فض

 تمييي   صص لألستعمال ال اكجي  ي الصي ات الكهربائيه 

  f)ان ل  يكي باأل كان تجنب ت غيد العيه الكهربائيه في األجوا    

 الرطاه  فمست يم  فتاح للوقايه  ي التياك المت لف  ان است يام

  فتاح الوقايه  ي التياك المت لف يتلد تطر الصي ات الكهربائيه 

 

 سمان األشخاص ( 3

 a)كي يتظا  انتاه ال   ا تفغله  ق  بالعمد بواسطة العية الكهربائيه   

 بتعتد  ال تست يم العيه الكهربائيه عني ا تكون  تعب أ  عني ا 

 تكون ت ت تمقير الم يكات أ  الك ول أ  األد يه  عيم األنتااه 

 لل ظه  ا ية عني است يا العيه الكهربائيه قي يؤدة ال  

 صابات تطيرة ا

 b)اكتي عتاد الوقاية ال اب  اكتي دائما نظاكه  يجب اكتيا  

 عتاد الوقايه ال اب  كتنا  الوقايه  ي الغااك   أ ذيه األ ان 

 الواقيه لألنزالت   ال وله    اقيه األلنيي   سب نو   استعمال 

 العيه الكهربائيه لتجنب  ي   أة  واد    تتليد األصابات 

 جر ح  أ   ي   أة

 c)تجنب الت غيد ب كد غير  تصود  تمكي  ي أن العيه الكهربائيه  

  طفمه قاد توصيلها بم ياد التياك الكهربائي  / أ  بالمرك  أ  

  ت  قاد  ملها أ  كفعها  ان كنت ت   اصاعك عل  المفتاح 

 قاد  مد العيه الكهربائيه أ  ان  صلت الجهاز بال اكه الكهربائيه

 يي الت  غيد  قي يؤدة للك ال   ي   ال واد  عني ا يكون ق

 d)انز   فتاح ال ا  أ  عية الرب  عني ت غيد العية الكهربائيه  

 قي يؤدة العية أ  المفتاح المتواجي في الجز  الي اك  ي الجهاز ال 

 األصابه بجر ح 

 e)تجنب أ ضا  الجسي الغير طايعية  قف بم ان   افب عل  توازنك  

 للك لك بالسيطره عل  الجهاز عني  ي   أة  واد  دائما  سيسمح

 غير  توقعه 

 f)اكتي الثياا المناساه  ال ترتية ال لي أ  الثياا الف فاضه   افب 

علىى  ابتىىا  ال ىىعر  التفىىازات  الثيىىاا علىى  بعىىيد عىىي أجىىزا  الجهىىاز 

 المت ركه 

قىىىي تت ىىىىابك الثيىىىىاا الف فاضىىىىه  ال لىىىي  ال ىىىىعر الطويىىىىد بىىىىاألجزا  

  المت ركه

 g)ان تركيب اد ات  أجهزة شف    تجمي  الغااك  فتمكي أنها  وصوله  

 تعمىىد ب ىىكد كا ىىد  سىىلي   ان اسىىت يا أ هىىزه شىىف  األغاىىره يتلىىد  ىىي 

 تطر 

 األصابات الناجه عي األغاره الناعثة 
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 ( فس  معاملة األج زه ال  ربائيه.4

  a)ال تفرط بت ميد الجهاز  است يم بتنفيذ أعمالك  

  أشغالك العيه الكهربائيه المناساه لذلك  انت تعمد ب  كد أف د

   أدا  أف د  أكثر أ انا عني ا تست يم العيه المنابه لألدا  المناسب 

 b)ال تست يم العية الكهربائيه الا كان  فتا ها تالف  العية 

 الكهربائيه التي ل  يعي بمستطاعتك ت  غيلها أ  اطفائها 

 صلي ها تعي تطيرة  يجب ت

 c)اس ب التابس  ي المتاس   /أ  انز  المرك  قاد ضا   

 الجهاز   قاد استايال قط  التواب  أ  قاد  ض  الجهاز جاناا  

 تمن  األجرا ات األ تياطيه هذه  ي ت غيد الجهاز ب كد غير 

  تصود 

 d)ا تب بالعيد الكهربائيه بييا عي  تنا ل األطفال  

 لكهربائيه لمي ليس له  تاره فيهاال تسمح بمست يام العيد ا

 أ  لمي ل  ال يترأ كتيب التعليماتز

 العيد الكهربائيه تطيره ان ت  است يا ها  ي قاد أش  اب 

 د ن تارة أ  غير أكفا  

 e)الم افظة عل  المعيات الصناعية  ق    

 األجزا  المت ركة أ  األجزا  الغير  ثاته ب كد ص يح

 ي تؤقر عل  أدا  المعية   التط  المكسوكة اللتي ق

 الا ال ظت  جود أية اعطال أ  أجزا   فتودة أ   كسوكة  ق   ااشرة

بصيانة المعية لتجنب الوقو  في أية  واد   أتطر ال واد  تىنج   ىي 

 األجزا 

 التالفة  الغير  ثاتة 

 f)ا فب  عيات التط  ب كد نظيف    اد  ق  دائما بمست يام   

 اكينات التط   لل صول دائماأد ات جييية    ادة لم

 عل  أف د النتائج 

 G)ق  بمست يام المعيات   األكسسواكات   الريش ب كد  

 بنا ا عل  التعليمات المرفته      راعاة طريتة العمد  األدا 

 عيم  راعة األست يام سوف يؤدة ال   ي   نتائج تطيرة 

  ا.( استخدام المعدات .ات البطارية  طر  المحاعضة  لي 5

 a)ق  ب  ي الاطاكية عي طريق ال ا ي األصلي فت   است يام  

 شا ي غير   صص قي يؤدة ال   ي    رائق   اعطال تطيرة 

 b)ق  بمست يام المعية    الاطاكية المرفته    الجهاز   اللتي   

 هي  صممة لألست يام    نفس النو   ي األجهزة  

 نتائج تطيرة  عيم  راعة األست يام سوف يؤدة ال   ي  

 c)في  الة عيم است يام شا ي الاطاكية  ق  ب فظها بعييا  

 عي المعادن  ثد العمالت المعينيه أ  المسا ير ا  أة  وصد كهربائي

 

 

 

 لتجنب  صول اة اتصال كهربائي تطير 

 d)في  الة تر   أية سوائد  ي الاطاكيه  ال تت  بمال سة هذا   

 غسيد فوكا بالما     راجعة الطايب السائد ا  لمس عينيك  ق  بال

 في  الة  ال سة العيي أ  عني  ي   ا ترات في الجلي 

 

  ( الصيانة6

 a)يجب    عمد الصيانه فت   ي قاد األش اب الم تصيي

  أص اا الكفائه في  راكز ال ي ات المعتمية  ي قاد الوكيد 

  ان التيام في الصيانه ب كد د كة  يطيد عمر الجهاز  ت سيي

 ادائه 
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