ar

ترجمة التعليمات ألصلية

www.metabo.com

1

2

 ،2012/04/03فولكر سيجل
مدير االبتكار والبحث والتطوير
* )4ميتابوريك جي ام بي اتش – ميتابو  -آلي  72622 – 1نيورتنجن ،ألمانيا

3

ترجمة التعليمات ألصلية
 .1بيان المطابقة
نعلن على مسؤولليتاا الااصؤة بؤن مايياؤات المابؤال الؤ اعال اليةؤلذية ؤ
المعراؤؤؤة بؤؤؤالارق لالؤؤؤرسل المتسلسؤؤؤ  )1تلبؤؤؤال يااؤؤؤة متالبؤؤؤات الترجي ؤؤؤات
المرتباة  )2لالمعايير  .)3لثائق ااية  – )4انظر صفحة .3
 .2االستخدام المحدد
مفذات البراغال ال اعية اليةلذية ميئمة لش البراغال لاذ ا.
يتحمؤ المسؤؤتا ل المسؤوللية لعؤ عؤن نا مؤؤر نؤاجل عؤؤن ا ةؤتا ال غيؤؤر
المااةب.
يجب مراعاة ال لرائح التاظيمية العامة المببرلة للرساية من الحرادث لمعلرمات
السيمة المرابة.
 .3تعليمات السالمة العامة
لحمايتذل لعماية األداة الذ ربائية خاصتذل الرجؤا ا نتبؤا
لذااة نجزا الاصرص المشا إلي ا ب اإلشا ة !
تنبي ه – سؤؤرا ة دلي ؤ التش ؤ ي مؤؤن شؤؤان ا ن تافؤؤم مؤؤن ماؤؤا ر
التعرض إلصابة
تنبي يرجه رهرا ك فا هة تنبي هات يتعليمهات السهالمة .إ التالؤم
عؤؤن ا لتؤؤزال بتابي ؤؤات لتعليمؤؤات السؤؤيمة س ؤ يؤؤودا إلؤؤى التعؤؤرض
لص مة ي ربائية نل الحريق ل /نل التعرض إلصابة خارة.
الرجا االحتفاظ بكا ة تعليمات يمعلومات السالمة للرجوع إلي ا مستقبالً.
الرثائق.
تبل باب األداة الذ ربائية الااصة بك إ مع
 .4تعليمات السالمة الخاصة

يمذؤؤن ن يتسؤؤرل البليؤؤ مؤؤن السؤؤرائ األةؤؤي ية نل البابلؤؤة
ليشتعاا من باا يات الليايرل نير المعيبة.
إذا تسؤؤرل ةؤؤائ الباا يؤؤة ل م ؤ بشؤؤرتك سؤؤل ب سؤؤل مباشؤؤر
بالذاير من الما  .إذا تسرل ةائ الباا يؤة ل مؤ عيايؤك
اغسل ما بما نظيم لا لب العااية الابية.
يجب اةتا ال لبل مفذات البراغال المااةبة لمفذات البراغؤال ال اعيؤة
اب .
ايي الحرص الااص عا ش البراغؤال الاريلؤة – اؤا خاؤر اؤال
انز ق البرغال.
ترييب المايياة على المسما اب عا ما تذر مافنة.
ا ت ا لاسيات األذ  .إ التعرض للضجيج من الممذن ن يودا إلى
اب ا السمع.
المراد التال ترل نغبرة نل نبارة يمذن ن تذر ما ة على الصحة
تاظر إلى مصابيح  LEDمباشرة مؤن خؤيا
(على )3( LED
األج ؤؤزة البصؤؤرية مصؤؤبا  LEDمؤؤن الف ؤؤة  1Mمصؤؤام عسؤؤب
معيؤا  2003 DIN EN 60825-1ريؤ المرجؤة -400780

نانرمتر .5 lm ،timp=300 µs
 .5لمحة عامة
انظر الصفحة .2
 1ترييب مبب مس س للبل ش مفذات البراغال الس اةية
 2إسفاا الجلبة 9
 3مصابيح LED
للعم ؤ اؤؤال الماؤؤا ق ذات اإلمؤؤا ة الاااتؤؤة تضؤؤا مصؤؤابيح LED
عا ما تعم المايياة
 4مفتا اتجا الت لير /ج از نما الاب
 5زناد
 6ز اك عزمة الباا ية
 7عزمة الباا ية

رم بإمساك األداك الك ربائية بواسطة أسطح اإلمساك المعزيلة عند تنفيه أ
عملية حيث رد يتالمس ملحه القطهم مهم األسهالك الخفيهة .سؤ يؤودا تيمؤ
ملحؤؤق الباؤؤع المؤؤتيم مؤؤع ة ؤلك ي ربؤؤائال مذشؤؤرش "نش ؤ " إلؤؤى تذ ؤؤرل
األجزا المع نية من األداة الذ ربائية لتعرض المش للصعبة الذ ربائية.
 .6التشغيك /الضبط األيلي
سل بإزالة عزمؤة الباا يؤة مؤن المايياؤة سبؤ البيؤال بؤنا تعؤ ييت نل صؤيانة نل
سل بإزالة عزمة الباا ية من المايياة سب البيال بنا تع ييت
إصيعات.
نل صيانة نل إصؤيعات .سبؤ ترييؤب عزمؤة الباا يؤة تنيؤ
سب ترييب عزمة الباا ية تني من ن المايياة مافنة.
من ن المايياة مافنة.
تنيؤ مؤؤن ن الببعؤؤة التؤال ةؤؤرش تعمؤ علي ؤؤا خاليؤؤة مؤؤن نا فوابههك ف ربهها أي
خطوط غاز أي أنابيه ميها (علؤى ةؤبي الماؤاا باةؤتا ال ج ؤاز الذشؤم عؤن
المعاد ).
 6.1نظام مراربة الوظائف المتعددك للمافينة
سل بحماية عزل الباا ية من الما لالر ربة.
تعرض عزل الباا ية لل ب المباشر
اؤؤال عؤؤاا ترسؤؤم المايياؤؤة عؤؤن التش ؤ ي ألليؤؤا تذؤؤر األج ؤؤزة
تستا ل عزل باا ية معيبة نل مشر ة الشذ .
اإللذترلنيؤة اؤؤال المايياؤؤة سؤ نشؤؤام لمؤح الحمايؤؤة ا لؤؤال.
نصرات إشا ة تابي (تابي مستمر) يترسم صرت التابي بع  30ثانيؤة
يح نسصة نل عا ما يتل إ يق الزناد (.)5
تفتح عزل الباا ية.
تلم نل تح ث ماةا ً ي ربائيا اال عزما الباا يات.
يؤؤزاا التحميؤؤ
علؤؤى الؤؤرغل مؤؤن ؤؤ الرظيفؤؤة الرسائيؤؤة
العالال ممذاا مع بعض ا ةتا امات المعياة ليمذن ن يودا
إلى تلم المايياة.
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األسباب يالحلول:
 .1حزمة البطارية تقريبها ً ارغهة (األج ؤزة إللذترلنيؤة تماؤع الباا يؤة
من التفريغ بالذام لتماع التلم المتع إصيع ).
إذا يانم عزمة الباا ية تبريبا ً اا غة يجب إعادة شحا ا.
 .2التحمي ؤ العؤؤالال لفتؤؤرة ريلؤؤة مسؤؤتمر للمايياؤؤة مؤؤن شؤؤنن ن يفص ؤ
لظيفة اص ساع التش ي بسبب د جة الحرا ة.
اتر المايياة لعزمة الباا ية لتبرد.

إزالة لقمة شد البراغي :سل بإزاعة جلبة اإلسفاا
( ) 2إلى األمال سل بإزالة لبمة ش البراغال.
اةتا ل اب لبل ش البراغال مع ال ايات المبصردة

ميعظة ةرش تبرد المايياؤة بسؤرعة نيبؤر إذا سمؤم بتشؤ يل ا بسؤرعة
الامرا.
حزمة البطارية
6.2
اشحن عزمة الباا ية سب ا ةتا ال
إذا انافض مسترى األدا نع شحن عزمة الباا ية
إزالة حزمة البطارية
ام علؤى ز اؤك عزمؤة الباا يؤة ( )6لسؤل بإزالؤة عزمؤة الباا يؤة
(.)7
للترفي
سل بإدخاا عزمة الباا ية ( )7عتى تابم اال مذان ا.
 6.3ضههبط اتهههها الديرانلتشهههغيك ج هههاز سههالمة النقهههك رفهههك مفتهههاح
التشغيك)

يجب ن تتر ااق لبمة ش البراغال المستا مة مع البرغال.
يجب ع ل اةتا ال لبل ش البراغال التالفة.
 .7االستخدام
ترييب المايياة على المسما لضما نن ا مااببة ل مباشرة
تتذر عملية ش البراغال من عاصرين
إدخال البرغي يشد البرغي مع أللية الابر.
يعتم عزل الش على سترة ال اع

تبل بتاشي مفتا اختيا الت لير نل تش ي ابؤ الابؤ ()4
ما لل يذر المحر مترسفا بالذام .
تاشي مفتا اتجا الت لير /تفعي سف الاب ()4
 = Rمب الت لير إلى اليمين
(ش البراغال)
 = Lمب الت لير إلى اليسا
(اك البراغال)
 = 0المرمع المريزا مب سف الاب
(سف التش ي )

من خيا ال اع لم ة  5ثؤرانال تبريبؤا ً يؤتل الرصؤرا إلؤى الحؤ األسصؤى لعؤزل
الش .

 6.4التشغيك يإيقاف التشغيك
للتشغيك :ام على الزناد (.)5
إيباش التش ي ن لق الزناد (.)5

يعتم ماحاى العزل على نرق ا ةتا ال.
مع اةتا امات اك لترييؤب البراغؤال الصؤلبة (براغؤال  -ندلات ترصؤي اؤال
المراد الصلبة ما المع ) يؤتل الرصؤرا إلؤى الحؤ األسصؤى لعؤزل الشؤ بعؤ
اترة سصيرة من ال اع (.)a

 6.5السرعة /عزم الشد
يتل ترصي عزل السرعة لالش بشذ مباشر يلما يانؤم السؤرعة نسؤ
يلما س عزل الش .
 )2تع ي غير مت ج لعزل الش
يمذن تع ي ا لسرعة لعزل الش ب ل ت ج بالضؤ علؤى الزنؤاد ()5
بشذ سرا نل خفيم لبالتالال المرائمة مع نلماق العم .

مع ا ةتا امات الافيفة لفك لترييب البراغال (برغؤال  -ندلات ترصؤي اؤال
مراد لياة ما الاشب) بحاجة إلى اترة داع ن را (.)b

توصية :سل بتح ي الضب الصحيح بالبيال بش تجريبال للبراغال.
 6.6تغيير لقم مفك البراغي
إدخال لقمة شد البراغي :سل بإزاعة جلبة اإلسفاا ( )2إلى األمال لادخ
لبمة الش عتى تترسم .ن لق جلبة اإلسفاا (.)2
عؤؤالا ةؤؤحب لبمؤؤة مفؤؤك البراغؤؤال للتنيؤ مؤؤن ثبات ؤؤا بالشؤؤذ
الصحيح.

ترصية سل بتح ي الضب الصحيح بالبيال بش تجريبال للبراغال.
إن ار! مع البراغال الص يرة يمذن الرصرا إلى الح األسصى للعزل اال اترة
داع نس من  5ثرانال.
 ل ا السبب يجب مراسبة اترة عملية اك لترييب البراغال ب سة. سل بتع ي عزل الشؤ بالضؤ ببؤرة نل بافؤة علؤى الزنؤاد ( )5لضؤما عؤ لإتيش البرغال نل ع ل بلى نس البرغال.
 .8الملحقات
اةتا ال اب مع ات ميتابر األصلية.
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لذال يح د البا ئعر األداة الملحبة الصحيحة ا ل بحاجؤة إلؤى معراؤة اةؤل مؤؤع ذلؤؤك اؤؤال عؤؤاا اةؤؤتا ال األداة الذ ربائيؤؤة اؤؤال تابيبؤؤات ماتلفؤؤة نل مؤؤع
المردي الصحيح لألداة الذ ربائية الااصة بك.
ملحبات نخرى نل الصيان ة الضعيفة ل ا بما يت ير مسترى ا تزاز .ؤ ا
يمذن ن يودا إلى زيادة عمؤ ا تؤزاز بشؤذ يبيؤر خؤيا اتؤرة التشؤ ي
انظر الصفحة .4
بنيمل ا.
ن شاعن الباا ية
ل عزل الباا ية
يجؤؤب ن ينخؤ تبؤ ير مسؤؤترى التعؤؤرض لي تؤؤزاز بعؤؤين ا عتبؤؤا المؤؤرات
ج لبل ش البراغال
التال يتل اي ا إيبؤاش تشؤ ي األداة نل عاؤ ما تذؤر األداة سيؤ العمؤ للؤي
المؤؤرات الفعليؤؤة للعم ؤ  .ؤ ا مؤؤن شؤؤنن ن يافؤؤم إلؤؤى ع ؤ يبيؤؤر مسؤؤترى
 .9أعمال التصليح
التعرض خيا اترة التش ي بنيمل ا.
يجب ن تتل نعماا التصليح لألدلات الذ ربائيؤة براةؤاة اايؤين
ي ربائيين ماتصين اب .
إذا يا ل يك نا من ندلات ميتابر الذ ربائية بحاجؤة إلؤى تصؤليح الرجؤا
ا تصاا بمريز خ مة ميتابر .للعاالين يمذاك ا يق علي ا على المرسؤع
اإللذترلنال . www.metabo.com
يمذؤؤؤؤؤن تازيؤؤؤؤؤ سؤؤؤؤؤرائل ساؤؤؤؤؤع ال يؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤن المرسؤؤؤؤؤع اإللذترلنؤؤؤؤؤال
www.metabo.com.
 .10الحماية البيئية
يجب مراعؤاة البؤرانين المحليؤة بشؤن مما ةؤات الؤتال لإعؤادة التؤ لير
المتراابة مع البي ة لألدلات غير المستا مة لالت ليم لالملحبات.
يجؤؤب ع ؤ ل الؤؤتال مؤؤن عؤؤزل الباا يؤؤة مؤؤع الافايؤؤات العاديؤؤة .نع ؤ عؤؤزل
الباا ية المعيبة نل عزل الباا ية المستعملة إلى بائع ميتابر اال ماابتك!
تسمح بميمسة عزل الباا ية للما .ا

تح يؤ تؤ ابير األمؤا اإلمؤااية لحمايؤة المشؤع مؤن ألثؤا ا تؤزاز ماؤ
صيانة األداة لالملحبات الحفاظ على دش الي ين تاظيل ننما العم .
المسترى الامرذجال  – Aمستريات الصرت الفاعلة الماظر ة
 = ApLمسترى م الصرت
 = LWAمسترى الااسة الصرتية
 = KpA, KWAالتفالت (مسترى الضجيج)
ارتد ياريات األذن.
البيل المباةة مح دة لابا ً لـ .EN 60745
المراصؤفات الفايؤة المعرلمؤة خامؤعة للتفؤالت (لابؤا ً للمعؤايير الصؤالحة
ذات الصلة)

ل حمايؤؤة البي ؤؤة تؤؤتال مؤؤن األدلات الذ ربائيؤؤة نل عؤؤؤزل
الباا ية مع الافايات المازلية .يجب مراعاة اللرائح التاظيميؤة
المحليؤؤؤة بشؤؤؤن التجميؤؤؤع لالتؤؤؤ لير الماعؤؤؤزا للمايياؤؤؤات غيؤؤؤر
المستعلمة لالت ليم لالملحبات.
سل بتفريغ عزمؤة الباا يؤة اؤال األداة الذ ربائيؤة .سؤل بحمايؤة
سب التال
األساال من التيم (على ةبي المااا بحمايت ا بشري صق)
 .11المواصفات الفنية
ميعظؤؤات ترمؤؤيحية عؤؤرا المراصؤؤفات اؤؤال الصؤؤفحة  .3عبؤؤرق الت ييؤؤر
لالتع ي نظراً للتب ل التذارلرجال محفرظة.
= ارلتية عزمة الباا ية
U
= ةرعة ب ل تحمي
n0
= التردد ال اعال
s
= ترييب نداة المايياة
H
= الرز (مع نص ر عزمة باا ية)
m
 = Mmaxنسصى عزل ش
ع دت البيمة اإلجما ليؤة لي تؤزاز (مجمؤرق الذميؤات المرج ؤة ليتجا ؤات
الايثة) لابا لـ  EN 60745يما يلال
= سيمة ا بتعاث ا تزازا
ah
(ش براغال مع داع)
= متفالت (ا تزاز)
Kh
تل سياة لابا
مسترى ا بتعاث ا تزازا المبين اال ل سة المعلرمات
ليختبؤؤا المعيؤؤا ا المرع ؤ الؤؤرا د اؤؤال المعيؤؤا  EN 60745ليجؤؤرز
اةتا ام لمبا نة نداة بنخرى .مااةبة للتب ير الموسم للتحمي ا تزازا.
ياابؤؤؤق مسؤؤؤترى ا تؤؤؤزاز المحؤؤؤ د علؤؤؤى ا ةؤؤؤتا امات الرئيسؤؤؤية لؤؤؤألداة
الذ ربائية.
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تعلينات األمانة

170 26 911 – 0315
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عربي
مالحظات تحذيريه عامه للعدد الكهربائيه
افرأ جميع المالحظات والتعليمات ,ان ارتكاب
األخطاء عند تطبيق المالحظات التحذيريه

تحذير

والتعليمات قد يؤدي
الى الصدمات الكهربائية ,الى نشوب الحرائق ,و/أو األصابه

بجروح خطيرة.

 (eاستخدم فقط كابالت الحديد الصالحه ألستخدام الخارجي أيضا
عندما تشتغل في العده الكهربائيه بالخالء ,يخفض استعمال كابل
تمديد مخصص لألستعمال الخارجي من الصدمات الكهربائيه.
 (fان لم يكن باألمكان تجنب تشغيل العده الكهربائيه في األجواء
الرطبه ,فأستخدم مفتاح للوقايه من التيار المتخلف ,ان استخدام
مفتاح الوقايه من التيار المتخلف يقلل خطر الصدمات الكهربائيه.

احفظ جميع المالحظات والتعليمات للمستقبل.

 )3أمان األشخاص

يقصد بمصطلح العدة الكهربائيه المستخدم في المالحظات التحذيريه,

 (aكن يقظا وانتبه الى ما تفغله وقم بالعمل بواسطة العدة الكهربائيه

العده الكهربائيه الموصوله بالشبكه الكهربائية (بواسطة كابل الشبكه

بتعقل ,ال تستخدم العده الكهربائيه عندما تكون متعب أو عندما

الكهرباء).

تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو األدويه .عدم األنتباه

 )1األمان بمكان الشغل.

للحظه واحدة عند استخدا العده الكهربائيه قد يؤدي الى

 )aحافظ على نظافة وحسن اضاءة شغلك ,الفوضى في

اصابات خطيرة.

مكان الشغل ومجاالت العمل الغير مضاءه قد تؤدي الى حدوث

 (bارتد عتاد الوقاية الخاص وارتد دائما نظاره .يجب ارتداء

الحوادث.

عتاد الوقايه الخاص ,كقناع الوقايه من الغبار و أحذيه األمان

 (bال تشتغل في العده في محيط معرض لخطر األنفجار

الواقيه لألنزالق ,والخوذه و واقيه األذنين ,حسب نوع واستعمال

واللذي تتوفر فيه السوائل والغازات أو األعيرة القابله للألشتعال

العده الكهربائيه لتجنب حدوث أي حوادث و تقليل األصابات

العدد الكهربائيه تشكل الشرار اللذي قد يتطاير فيشعل األعيرة

أو حدوث أي جروح.

واألبخره.

 (cتجنب التشغيل بشكل غير مقصود ,تأكد من أن العده الكهربائيه

 (cحافظ على بقاء األطفال وغيرهم من األشخاص على بعد

مطفأه قبل توصيلها بأمداد التيار الكهربائي و /أو بالمركم أو

عندما تستعمل العدة الكهربائيه ,قد تفقد السيطه على الجهاز عند

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

التلهي.

قبل حمل العده الكهربائيه أو ان وصلت الجهاز بالشبكه الكهربائيه

 )2األمان الكهربائي

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

 (aيجب أن يتالئم قابس وصل العده الكهربائيه مع القبس ,ال يجوز

 (dانزع مفتاح الضبط أو عدة الربط عند تشغيل العدة الكهربائيه

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

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

مع العدد الكهربائيه المؤرضه تأريض وقائي ,تخفض القوابس اللتي

األصابه بجروح.

لم يتم تغييرها والقابس المالئمه من خطر الصدمات الكهربائيه.

 (eتجنب أوضاع الجسد الغير طبيعية ,قف بأمان وحافظ على توازنك

 (bتجنب مالمسه السطوح المؤرضه كاألنابيب وراديرات التدفئه,

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

والمدافئ والبرادات بواسطة جسمك ,يزداد خطر الصدمات

غير متوقعه.

الكهربائيه عندما يكون جسمك مؤرض.

 (fارتد الثياب المناسبه ,ال ترتدي الحلي أو الثياب الفضفاضه ,حافظ

 (cأبعد العدة الكهربائيه عن األمطار أو الرطوبه ,يزداد خطر

على ابقاء الشعر والقفازات والثياب على بعدد عن أجزاء الجهاز المتحركه,

الصدمات الكهربائيه ان تسرب الماء الى داخل العدة الكهربائيه.

قد تتشابك الثياب الفضفاضه والحلي والشعر الطويل باألجزاء المتحركه.

 (dال تسئ أستعمال الكابل لحمل العده الكهربائيه أو لتعليقها

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

لسحب القابس من المقبس ,حافظ على ابعاد الكابل عن الحرارة

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

والزيت والحواف الحاده أو عن أجزاء الجهاز المتحركة ,تزيد

األصابات الناجه عن األغبره النبعثة.

الكابالت التالفه أو المتشابكه من خطر الصدمات الكهربائيه.
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 )4حسن معاملة األجهزه الكهربائيه.
 (aال تفرط بتحميل الجهاز ,استخدم بتنفيذ أعمالك

لتجنب حصول اي اتصال كهربائي خطير.

وأشغالك العده الكهربائيه المناسبه لذلك ,انت تعمل بششكل أفضل

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

و أداء أفضل وأكثر أمانا عندما تستخدم العده المنابه لألداء المناسب.

السائل او لمس عينيك ,قم بالغسيل فورا بالماء و مراجعة الطبيب

 (bال تستخدم العدة الكهربائيه اذا كان مفتاحها تالف ,العدة

في حالة مالمسة العين أو عند حدوث احتراق في الجلد.

الكهربائيه التي لم يعد بأستطاعتك تششغيلها أو اطفائها
تعد خطيرة ويجب تصليحها.

 )6الصيانة.

 (cاسحب القابس من المقبس و /أو انزع المركم قبل ضبط

 (aيجب عمل الصيانه فقط من قبل األشخاص المختصين

الجهاز ,وقبل استبدال قطع التوابع أو قبل وضع الجهاز جانبا.

وأصحاب الكفائه في مراكز الخدمات المعتمدة من قبل الوكيل.

تمنع األجراءات األحتياطيه هذه من تشغيل الجهاز بشكل غير

ان القيام في الصيانه بشكل دوري ,يطيل عمر الجهاز وتحسين

مقصود.

ادائه.

 (dاحتظ بالعدد الكهربائيه بيدا عن متناول األطفال.
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.
 (eالمحافظة على المعدات الصناعية .قم
األجزاء المتحركة أو األجزاء الغير مثبته بشكل صحيح
و القطع المكسورة اللتي قد تؤثر على أداء المعدة.
اذا الحظت وجود أية اعطال أو أجزاء مفقودة أو مكسورة ,قم مباشرة
بصيانة المعدة لتجنب الوقوع في أية حوادث ,أخطر الحوادث تنجم من
األجزاء
التالفة والغير مثبتة.
 (fاحفظ معدات القطع بشكل نظيف و حاد ,قم دائما بأستخدام
أدوات جديدة و حادة لماكينات القطع ,للحصول دائما
على أفضل النتائج.
 (Gقم بأستخدام المعدات و األكسسوارات و الريش بشكل
بناءا على التعليمات المرفقه ,مع مراعاة طريقة العمل واألداء
عدم مراعة األستخدام سوف يؤدي الى حدوث نتائج خطيرة.
 )5استخدام المعدات ذات البطارية وطرق المحافظة عليها.
 (aقم بشحن البطارية عن طريق الشاحن األصلي فقط .استخدام
شاحن غير مخصص قد يؤدي الى حدوث حرائق و اعطال خطيرة.
 (bقم بأستخدام المعدة مع البطارية المرفقه مع الجهاز .واللتي
هي مصممة لألستخدام مع نفس النوع من األجهزة.
عدم مراعة األستخدام سوف يؤدي الى حدوث نتائج خطيرة.
 (cفي حالة عدم استخدام شاحن البطارية ,قم بحفظها بعيدا
عن المعادن مثل العمالت المعدنيه أو المسامير او أي موصل
كهربائي
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