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 ألصلية التعليمات ترجمة

 

 بيان المطابقة. 1

 

نحن، بصفتنا المسؤول الحصري، نعلن بأن مفكات براغي الثقب  التبي تعمب  

(، تلببببي ةاببببة متطلببببات 1لسببب   بالبطاريبببة، المعرببببة ببببالن ا والبببر   المتس

  -( 4ال ثائق الفنية   (.3( والمعايير  2الت جيهات  

    الشكM. 
 

 االستخدام المحدد. 2

 

 

ماةينات المثقاب والثق  الدبعي مناسبة للثق  بي المعدن والخش  والبالستيك 

 والم اد المماثلة، وأيضا لشد وبك البراغي والتسنين الل لبي

المثقبباب الببدبعي مناسبببة للثقبب  بببي  البنبباو وأ مببال الطبب ب  ةمببا أن ماةينببات

 والحجر.

يتحمب  المسبتخدا المسبؤولية و بد   بن أي ابرر نباج   بن اغسبتخداا غيببر 

 المناس .

يج  مرا اة الل ائح التنظيمية العامة المقب لة لل  اية من الح ادث ومعل مات 

 السالمة المربقة.

 

 تعليمات السالمة العامة. 3

 

يتك  و ماية األداة الكهربائية خاصتك ، الرجاو  اغنتببا  لحما

 !لكابة أجزاو النص ص المشار إليها بهذ  اإلشارة 

 

 براوة دليب  التشب ي  مبن شبانها أن تخفبخ مبن مخبا ر  – تنبيه

 التعرض إلصابة

 

إن التخلبخ  تنبيه  يرجى قراءة كافة تنبيهات وتعليمات السالمة.

ليمببات السببالمة  ببد يببؤدي إلببص التعببرض لصببدمة  ببن اغلتببزاا بتحببذيرات وتع

 ةهربائية أو الحريق و/ أو التعرض إلصابة خطرة.

 الرجاء االحتفاظ بكافة تعليمات ومعلومات السالمة للرجوع إليها مستقبالً.
 غ تق  بنق  األداة الكهربائية الخاصة بك إغ مع هذ  ال ثائق.

 

 تعليمات السالمة الخاصة. 4

 

األذن عندددد اسدددتعمان ماكيندددات المعقدددام الددددفع   الماكيندددات ارتدددو واقيدددات 

إن التعرض للضجيج مبن الممكبن أن يبؤدي إلبص بقبدان  (.SBالمعينة بالرمز 

 السمع.

قم بإمساك األداة الكهربائية بواسطة أسطح اإلمساك المعزولة عند تنفيد  أو 

س  بد يبؤدي تالمب عملية حيث قد يتالمس ملحد  القطدم مدم األسدالك الخفيدة.

ملحببق القطببع المببتالمس مببع سببلك ةهربببائي مكشبب ه بنشبب ب إلببص تكهببرب 

 األجزاو المعدنية من األداة الكهربائية وتعرض المش   للصعقة الكهربائية.

كوابددك كهربدداء أو تأةبد مببن أن البقعببة التببي سبب ه تعمب   ليهببا خاليببة مببن أي 

 بن ) لبص سببي  المثبال باسبتخداا جهباش الكشبخ  خطوط غاز أو أنابيد  ميدا 

 المعادن(.

 

    بحماية  زا البطارية من الماو والر  بة.

 

 

 

 غ تعرض  زا البطارية لله  المباشر

 غ تستخدا   زا بطارية معيبة أو مش هة الشك . 

 غ تفتح  زا البطارية

 غ تلمس أو تحدث ماساً ةهربائيا بي  زا البطارية

 

لقابلببة يمكببن أن يتسببرب القليبب  مببن السبب ائ  األسببيدية أو ا

 لالشتعال من بطاريات الليثي ا أي ن المعيبة.

 

إذا تسرب سائ  البطارية وغمس بشرتك،    ب سله مباشبر 

إذا تسببرب سببائ  البطاريببة وغمببس  بببالكثير مببن المبباو.

  ينيك، اغسلهما بماو نظيخ وا ل  العناية الطبية.

أو  بب  باشالببة  زمببة البطاريببة مببن الماةينببة  ببب  القيبباا بببأي تعببديالت 

 تح يالت أو إصال ات.

  ب  ترةي   زمة البطارية، تأةد من أن الماةينة مطفأة.

ال بببار النبباج   ببن المبب اد مثبب  الطببالو الببذي يحتبب ي  لببص الرصبباص، 

يمكن  وبعض أن اا الخش  والم اد المعدنية والمعادن  د تك ن اارة.

 أن تتسب   ملية مالمسة أو استنشاق ال ببار بالحساسبية و/ أو أمبراض

 بالجهاش التنفسي للمنش   أو المارة.

هنبباأ أنبب اا معينببة مببن ال بببار مصببنفة  لببص أنهببا مسببر نة مثبب  غبببار 

البل   والزان وخاصة  ندما تتزامن مع م اد مضبابة لتكييبخ الخشب  

المب اد التبي تحتب ي  لبص اسبسبيت    )ةرومات، م اد وا ية للخشب (.

 يج  التعام  معها ب اسطة مختصين بق .

 ا جهاش استخراج ال بار  يثما أمكن.استخد -

 يج  أن الته ية بي مكان العم   لص نح  جيد. -

 .P2ننصح باستخداا  ناا ال بار للفلتر بئة  -

 التزا بالشرو  المحلية للم اد التي تريد العم   ليها.

   بتأمين  طعة الش   من اغنزغق،  لص سبي  المثال باستخداا أجهزة 

 التثبيت.

بشببك   LEDغ تنظببر إلببص إشببعاا مصبببا   LED   (11 :)مصببابيح 

 مباشر بأدوات بصرية.

 

 األشكان. 5

 

 الرس ا الت ايحية مزودة بي بناية تعليمات التش ي :

  شرح الرموز:

 اتجا  الحرةة

 بطيو

 سريع

 التر  األول

 التر  الثاني

 البراغي

 لقمة الثق 

 بدون تحديد للعزا

 لثق  الدبعي

Nm       ة العزا   
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 أداة التثبيت:. 2

 

 لمحة عامة. 6

 

    الشكA 

 بدون مفتا   ابض لق  )ج شة( 1

 جلبة )  ا العزا، الثق ، الثق  الدبعي( 2

 مفتا  )التر  األول/ الثاني( 3

 لبص ةبال  -مفتا  تحديد اتجا  البدوران )ابب  التبدوير،  فب  النقب (  4

 جانبي الماةينة

 مخزن اللق   5

 حزاا ه أ ال 6

 شر بك  زمة البطارية 7

 شر مؤشر القدرة 8

 مؤشر القدرة واإلشارة 9

  زمة البطارية 10

 LEDمصابيح  11

 مفتا  الزناد 12

   محدد باألداة

 

 االستخدام. 7

 

 حزمة البطارية، القدرة وعرض اإلشارة 7.1
    الشكB 

 اشحن  زمة البطارية  ب  اغستخداا

 شحن  زمة البطارية إذا انخفض مست ى األداو، أ د

 درجة مئ ية 30درجة مئ ية و  10درجة التخزين المثلص ما بين 

 

 إزالة واستبدان حزمة البطارية 7.2
    الشكC 

 

ضددبا اتهددا  الدوران،ت دددزيك جهدداز سددالمة النقدددك  قفددك مفتددداح  7.3

 Dالشك     الت زيك(

 

 Eالشك     اختيار الترس 7.4

 يت  خ المحرأ بالكام .(  تص 3غ تق  بضب  المفتا  )

 

 Fالشك        ضبا حد قوة العزم والعق ، والعق  الدفع  7.5

 الت زيك/ إيقاف الت زيك، ضبا السرعة 7.6
    الشكA 

يمكبن ت ييبر السبر ة  (.12ااب    لبص الزنباد ) الت دزيك، السدرعة:

 بالض    لص الزناد.

لتي تصدرها الض ااو ا مال ظة: (.12أ لق الزناد ) إيقاف الت زيك:

الماةينة  ند إيقاه تش يلها تك ن بسب  التصمي  )الت  خ السبريع( وغ 

 تأثير لها  لص وظيفة الماةينة أو  مر الخدمة.

 

 Gالشك     بدون مفتاح قابض لقم  جوزة(  7.7

ب ج د ساق األداة الصل ، ربما يك ن هناأ  اجة إلص إ ادة الشبد بعبد 

 بترة  صيرة من التش ي .

 :…SBحون الماكينات الت  تحمك العالمة  مالحظة

الثق    ابض لق  )ج شة(ص ت السقا ة الذي يمكن سما ه بعد بتح . 1

 وظيفي ويت  إيقابه بالتدوير العكسي للجلبة.

 

ب  تببص الت لبب   لببص المقاومببة GRIP, ZU بب  بتببدوير الجلبببة بببي اتجببا  ب

 الميكانيكية الملح ظة.

اسبتمر ببي تبدوير  م يدتم شدد  بالكامدك بعدد!العق  ل قابض لقم  جوزة( إن ار!

 -الجلبة )يجب  أن تصبدر صب ت بةليبكب  نبد التبدوير(  تبص نهايبة التبدوير 

 اآلن بق  تك ن األداة مثبتة بأمان.

 بابض من  ين آلخبر، ا مب  الماةينبة بشبك   مب دي مبع م اجهبة  التنظيف:

كامب  ببي اتجبا  بدون مفتا  نح  األسف  و ب  بتبدوير الجلببة بال اللق  )الج شة(

 ب.AUF, RELEASEب ثب   ب  بالتبدوير بالكامب  باتجبا  بGRIP, ZUب

 بدون مفتا .  ابض اللق  )الج شة(يخرج ال بار المجمع من 

 

 Hالشك     قابض اللقم  الهوزة(فك  7.8

، باسببتثناو الترتيبب   ببابض اللقبب  )الجبب شة( بببق نفببس اإلجببراوات  ببن تثبيببت 

 العكسي

 

 BS 14.4مدم نظدام تزييدر لقدم سدريم  للمدوديالت  قابض لقم  جدوزة( 7.9

LT Quick ،BS 18 LT Quick) 

    الشكI 

 بابض (، ارببع واخبرج aااب    لبص  لقبة اغنترلب أ إلبص األمباا ) لإلزالة:

 .اللق  )الج شة(

 ببابض اللقبب  اابب    لببص  لقببة اغنترلبب أ إلببص األمبباا و ببرأ  للتركيدد :

  د دوران الثق إلص مسابة  د الت  خ  لص  م )الج شة(

 

تركي  هوك الحزام  بناء على خصائص الماكينة(/ مخزن اللقم  بنداء  7.10

 Jالشك     على خصائص الماكينة(

  (، ةما ه  مبين.6   بتثبيت ه أ الحزاا  لص اليسار )

 (، ةما ه  مبين.5   بتثبيت مخزن اللق   لص اليسار )

 

 استك اف األخطاء وإصالحها  .8
 

 راقبة الوظائف المتعددة للماكينةنظام م 8.1
ببببي  بببال ت  بببخ الماةينبببة  بببن التشببب ي   ليبببا، تكببب ن األجهبببزة  

أصب ات  اإللكترونية بي الماةينة  بد نشبطت وابح الحمايبة اآللبي.

ثانيبة ةحبد أ صبة أو  30يت  خ ص ت التنبيه بعد  إشارة تنبيه  )تنبيه مستمر(

 (.12 ندما يت  إ الق الزناد )

 العببالي التحميبب  يببزال غ  ال  ائيببة، ال ظيفببة ذ هبب مببن الببرغ   لببص

 تلبخ إلبص يبؤدي أن ويمكبن المعينبة اغسبتخدامات بعبض مبع ممكنا

 .الماةينة

 األسبام والحلون:

  A ،Bالشك                            حزمة البطارية تقريباً فارغة. 1

فريبب  )تحمبي األجهببزة اإللكترونيببة  زمببة البطاريببة اببد التلببخ مببن خببالل الت

 الكام (.

إذا  (، تك ن  زمة البطاريبة بارغبة تقريبباً.9ي مض ) LEDإذا ةان مصبا  

( للتحقبق مبن 9) LED( وتحقق من أا او 8لزا األمر، اا    لص الزر )

إذا ةانت  زمة البطارية تقريبباً بارغبة، يجب  إ بادة  مست ى شحن البطارية.

 شحنها.

اةينبة مبن شببأنه أن يفصب  وظيفببة التحميب  العبالي لفتببرة   يلبة مسببتمر للم. 2

 بص   طع التش ي  بسب  درجة الحرارة.

 اترأ الماةينة و زمة البطارية لتبرد.

إذا ةانت  زمة البطارية ساخنة جداً، س ه تبرد البطارية  بسر ة  مال ظة:

 أةبر  بي شا ن بمبرد باله اوب.

 8 



 

بسببر ة  سبب ه تبببرد الماةينببة بسببر ة أةبببر إذا  مببت بتشبب يلها مال ظببة:

 الخم ل.

إذا ةبان  ت  إيقاه تشب ي  الماةينبة  ليباً. و:إيقاف الت زيك اآلمن من ميتام .3

معدل انحراه التيار مرتفعاً لل اية ) لص سببي  المثبال، إذا  بدث انقبباض أو 

 ب  بايقباه  اهتزاش مفاجئ بي الماةينة(، س ه تت  خ الماةينة  بن التشب ي .

  بتشبب يله مببرة أخببرى واسببتمر بببي العمبب   بب (.12تشبب ي  الماةينببة بالزنبباد )

 لمنع الماةينة من اغهتراو. ةالمعتاد.

لمنببع  ثبب  أةمبب  العمبب  ةالمعتبباد. (.12 بب  بايقبباه تشبب ي  الماةينببة بالزنبباد )

 الماةينة من اغهتراو.

 

 الملحقات. 9

 

 استخداا بق  معدات ميتاب  األصلية.

صفات المدرجة بي تعليمات استخدا بق  المعدات التي تلبي المتطلبات والم ا

 التش ي  هذ .

 . Kالشك                               ترةي   املة الثق  المنحنية

للحصبب ل  لببص مجم  ببة ةاملببة مببن الملحقببات، يمكببنك  الببدخ ل إلببص الم  ببع 

 .أو مشاهدة ةتال ج الملحقات. ccc.wbatew.wwwاإللكتروني 

 

 أعمان التصليح. 10

 

يجبب  أن تببت  أ مببال التصببليح لببردوات الكهربائيببة ب اسببطة بنيببين 

 ةهربائيين مختصين بق .

 

 الرجبباو تصببليح، إلببص بحاجببة الكهربائيببة ميتبباب  أدوات مببن أي لببديك ةببان إذا

 الم  بع  لبص  ليهبا اغ بالا يمكنبك للعنباوين. ميتباب  خدمبة بمرةز اغتصال

 . www.metabo.com: اإللكتروني

 يمكببببببن تنزيبببببب   بببببب ائ   طببببببع ال يببببببار مببببببن الم  ببببببع اإللكترونببببببي 

www.metabo.com.  

 

 

 الحماية البيئية. 11

 

 غ تسمح بمالمسة  زا البطارية للماو.

لحمايببببة البيئببببة، غ تببببتخلا مببببن األدوات الكهربائيببببة أو  ببببزا 

يجب  مرا باة اللب ائح التنظيميبة  منزليبة.البطاريبة مبع النفايبات ال

المحلية بشأن التجميع والتدوير المنعزل للماةينات غير المستعلمة، والت ليخ 

 ب    ب  التخلا،    بتفري   زمة البطارية بي األداة الكهربائية. والملحقات.

 بحماية األ طاب من التالمس ) لص سبي  المثال، بحمايتها بشري  غصق(.

 صفات الفنيةالموا. 12

   الشكL.نحتفظ بالحق بي إجراو تحسينات بنية ، 

U ب لتية  زمة البطارية 

n0  : سر ة بدون تحمي 

  زا الشد للبراغي:

M1   =   ) استخداا شد البراغي )الخش  

M3    =  )استخداا شد البراغي )المعدن 

M4    زا  اب  للتعدي  = 

   طر الثق  األ صص:

D1 max          =   بي الصل 

D2 max            بي الخش  اللين = 

 

 

D3 max بي الخرسانة = 

s المعدل الدبعي األ صص = 

w )ال شن )مع أص ر  زمة بطارية = 

G سن  م د الدوران = 

D max    ابض اللق  )الج شة(= نطاق تثبيت  

 .EN 60745القي  المقاسة محددة وبقاً لـ 

 التيار المباشر 

نية المعرواة خااعة للتفاوت )وبقاً للمعايير الصالحة الم اصفات الف

 ذات الصلة(.

 

 قيم االنبعاثات

باستخداا هذ  القي ، يمكنك تقيي  اغنبعاثبات مبن هبذ  األداة 

الكهربائيبة ومقارنببة هبذ  القببي  ببالقي   المنبعثببة مبن أي أدوات ةهربائيببة 

اغسببتخداا  ربمببا تكبب ن القيمببة الفعليببة أ لببص أو أ بب ، بنبباو  لببص أخببرى.

بي تقدير القبي ،  ليبك  وواع الماةينة أو األداة الكهربائية. المخصا

بنباو  لبص  تضمين بترات الت  خ  ن العم  وبترات اغستخداا القليب .

 – ببي  اغنبعاثببات المقببدرة، يجبب  تحديببد اإلجببراوات ال  ايببة للمسببتخدا 

  لص سبي  المثال، أي خط ات تنظيمية يج  واعها.

)مجم ا الكميات الم جهة لالتجاهات  اإلجمالية لالهتزاش القيمة ددت 

 ةما يلي: EN 60745الثالثة(  وبقا لـ 

 

ah, ID  يمة اغبتعاث اغهتزاشي  = 

 )الثق  الدبعي بي الخرسانة(

ah, D  يمة اغبتعاث اغهتزاشي  = 

 )الثق  بي المعدن( 

h, S        =   بدون دبع( مست ى اغبتعاث اغهتزاشي ) شد البراغي 

Kh, ...    = )متفاوت )اهتزاش 

 مست يات الص ت الفا لة المنظ رة: – Aالمست ى النم ذجي 

LpA  مست ى ا   الص ت = 

LWA  مست ى الطا ة الص تية = 

KpA, KWA )التفاوت )مست ى الضجيج = 

 ديسيب  )أمبير( 80خالل التش ي  يمكن أن يتجاوش مست ى الضجيج 

 

 ن!ارتدو واقيات األذ
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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 

ية, الى نشوب الحرائق, و/أو األصابه الى الصدمات الكهربائ  

.بجروح خطيرة                          

 احفظ جميع المالحظات والتعليمات للمستقبل.

ريه,يقصد بمصطلح العدة الكهربائيه المستخدم في المالحظات التحذي  

شبكهالعده الكهربائيه الموصوله بالشبكه الكهربائية )بواسطة كابل ال  

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   

الواللذي تتوفر فيه السوائل والغازات أو األعيرة القابله للألشتع  

كهربائيه تشكل الشرار اللذي قد يتطاير فيشعل األعيرةالعدد ال  

 واألبخره.

حافظ على بقاء األطفال وغيرهم من األشخاص على بعد     (c  

 عندما تستعمل العدة الكهربائيه, قد تفقد السيطه على الجهاز عند

 التلهي.

( األمان الكهربائي2  

لكهربائيهيجب أن يتالئم قابس وصل العده ا   مع القبس, ال يجوز  (a 

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

تيمع العدد الكهربائيه المؤرضه تأريض وقائي, تخفض القوابس الل  

 لم يتم تغييرها والقابس المالئمه من خطر الصدمات الكهربائيه.

تجنب مالمسه السطوح المؤرضه كاألنابيب وراديرات التدفئه,   (b 

افئ والبرادات بواسطة جسمك, يزداد خطر الصدماتوالمد  

الكهربائيه عندما يكون جسمك مؤرض.   

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

 الصدمات الكهربائيه ان تسرب الماء الى داخل العدة الكهربائيه.

هاال تسئ أستعمال الكابل لحمل العده الكهربائيه أو لتعليق   (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 

ل لكهربائيه بالخالء, يخفض استعمال كابعندما تشتغل في العده ا  

 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

ه.لصدمات الكهربائيمفتاح الوقايه من التيار المتخلف يقلل خطر ا  

 

( أمان األشخاص 3  

ئيهكن يقظا وانتبه الى ما تفغله وقم بالعمل بواسطة العدة الكهربا    (a 

 بتعقل, ال تستخدم العده الكهربائيه عندما تكون متعب أو عندما 

 تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو األدويه. عدم األنتباه 

كهربائيه قد يؤدي الى للحظه واحدة عند استخدا العده ال  

 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 

يل األصابات العده الكهربائيه لتجنب حدوث أي حوادث و تقل  

 أو حدوث أي جروح.

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

 مطفأه قبل توصيلها بأمداد التيار الكهربائي و/ أو بالمركم أو 

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

هالكهربائيقبل حمل العده الكهربائيه أو ان وصلت الجهاز بالشبكه   

 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) توازنك تجنب أوضاع الجسد الغير طبيعية, قف بأمان وحافظ على 

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

 غير متوقعه.

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

تحركه,على ابقاء الشعر والقفازات والثياب على بعدد عن أجزاء الجهاز الم  

المتحركه. لطويل باألجزاءقد تتشابك الثياب الفضفاضه والحلي والشعر ا  

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  

استخدم بتنفيذ أعمالك ال تفرط بتحميل الجهاز,   (a  

أفضل وأشغالك العده الكهربائيه المناسبه لذلك, انت تعمل بششكل  

اسب.و أداء أفضل وأكثر أمانا عندما تستخدم العده المنابه لألداء المن  

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

طفائها الكهربائيه التي لم يعد بأستطاعتك تششغيلها أو ا  

 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 

 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

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

 األجزاء

 التالفة والغير مثبتة.

احفظ معدات القطع بشكل نظيف و حاد, قم دائما بأستخدام    (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.

  طارية وطرق المحافظة عليها.( استخدام المعدات ذات الب5

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. 

ستخدام سوف يؤدي الى حدوث نتائج خطيرة.عدم مراعة األ  

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

عن المعادن مثل العمالت المعدنيه أو المسامير او أي موصل 

 كهربائي

 

 

 

 لتجنب حصول اي اتصال كهربائي خطير.

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

بيب ائل او لمس عينيك, قم بالغسيل فورا بالماء و مراجعة الطالس  

 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 , يطيل عمر الجهاز وتحسيان القيام في الصيانه بشكل دوري  

 ادائه.
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