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ترجمة التعليمات ألصلية
 .1بيان المطابقة
نحن ،بصفتنا المسؤولة الوحيد ،نعلنن بن ه اناا المننتو فتوا ن
مع المعافير والتوجيهات المحددة ي الصفحة .3
 .2االستخدام المحدد
الشواحن مناسبة قط لشحن حزم بطارفات ميتابو.
انناا األداة ريننر مصننممة لمسننتسدام بواسننطة ننسا ممننا
فعننانوه مننن ا اتاجننات جسننمية و حسننية و تقليننة ،و لنني
لنندفها السبننرة و و المعر ننة ال ا يننة ،مننا لننا ف ننن ل ن تح ن
ا نننراخ نننس مسنننؤون تنننن سنننممتها و حصنننلوا تلننن
تعليمات حون كيفية استسدام األداة بواسطة ااا الشس .
 ASC 15مناسننبة قننط لشننحن حننزم بطارفننات ليثيننوم فننوه
( 14.4ولن  36 -ول ن  1.3 ،مبيننر سنناتة  5.2 -مبيننر
ساتة 10 - 4 ،خمفا).
 ASC 30مناسنبة قنط لشنحن حنزم بطارفنات ليثينوم فنوه
( 14.4ولننن  18 -ولننن  1.3 ،مبينننر سننناتة  5.2 -مبينننر
ساتة 5 - 4 ،خمفا).
 ASC 30-36مناسننبة قننط لشننحن حننزم بطارفننات ليثيننوم
فنننوه ( 14.4ولننن  36 -ولننن  1.3 ،مبينننر سننناتة 5.2 -
مبير ساتة 10 - 4 ،خمفا).
 ASC ultraمناسبة قط لشحن حزم بطارفات ليثينوم فنوه
( 14.4ولن  36 -ولن  1.3 ،مبيننر سنناتة  5.2 -مبيننر
ساتة 10 - 4 ،خمفا).
 SC 60 Plusمناسنبة قنط لشنحن حنزم بطارفنات ليثينوم
فنننوه ( 14.4ولننن  18 -ولننن  1.3 ،مبينننر سننناتة 5.2 -
مبير ساتة 5 - 4 ،خمفا).
ASC 15, ASC 30, ASC 30-36, SC 60 Plus
مناسبة قط لشحن حزم بطارفنات  12( NiCdولن 1.7 ،
مبير ساتة 10 ،خمفا)
ال تحاون حن البطارفة رير القابلنة للشنحن تلن
اإلطمق .خطر االنفجار!
فتحمل المستسدم المسؤولية وحدا تن ا ضنرر نناجا تنن
االستسدام رير المناسب.
فجنب مراتناة اللنواح التنظيمينة العامنة المقبولنة للوجافنة منن
الحوادث ومعلومات السممة المر قة.
 .3تعليمات السالمة العامة

تنبي يرجى قراءة كافة تنبيهات وتعليمات السالمة.

اه التسل تن االلتزام بتحافرات وتعليمات السممة جد فؤدا الن
التعنننرض لصننندمة كهرباحينننة و الحرفننن و و التعنننرض إلصنننابة
خطرة.
الرجاء االحتفاظ بكافة تعليمات ومعلومات السالمة للرجوع إليهها
مستقبالً.
جبل استسدام الشناحن ،فرجني االطنمل تلن تعليمنات
السممة وتعليمات التش يل المر قة وجرا تهنا بعنافنة.
احننتفب بجميننع الو نناح المر قننة للرجننول اليهننا مسننتقبم ،وال تنقننل
الشاحن السا ب اال مع ااا الو اح .
 .4تعليمات السالمة الخاصة
لحمنافت ا وحمافنة األداة ال هرباحينة خاصنت ا ،الرجننا
االنتبننناا ل ا نننة جنننزا النصنننو المشنننار اليهنننا بهننناا
اإل ارة !

خطر – ولتية كهرباحية!

فم نننن ه فتسنننري القلينننل منننن السنننواحل األسنننيدفة و
القابلة لم تعان من بطارفات الليثيوم فوه المعيبة.
ا ا تسري ساحل البطارفة والم بشرت  ،جا ب سل مبا ر بال ثير
من الما  .ا ا تسري ساحل البطارفة والم تيني  ،ارسنلهما بمنا
نظي واطلب العنافة الطبية.
ال تقا بإتادة حن ا بطارفة مشحونة بال امل!
الشاحن لمستسدام الداخلي قط.

جا بحمافة الشاحن من الرطوبة
ال تسم باستسدام األطفان لألداة بالمطل .
فجنننب ه ف نننوه األطفنننان تحننن اإل نننراخ ل نننماه تننندم تبنننثها
بالجهاز.

تنبيه – جننرا ة دليننل التشن يل مننن ننان ه تسفن
من مساطر التعرض إلصابة.
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حا ب تل األطفان بعيدفن تن احن البطارفة وكماه العمل!
حا ب تل احن البطارفة بعيدا تن متناون األطفان!
اسحب جاب التيار تل الفور ا ا بد دخاه فتصاتد من ناحن البطارفنة و
ظهور لسنة لهب.
ال دخل ا واحب ي تحات التهوفة تلن
التعرض لصدمات كهرباحية وماس كهرباحي.
ال تستسدم حزم البطارفة المعطوبة.

ناحن البطارفنة – اننا

خطنر

 .5لمحة عامة
انظر الصفحة .2
 1حزمة بطارفة (ليس
 2مقعد منزل
 3ا ة تش يل
 4ا ة تنبي

ت ي

ا ة التش يل ( )3باستمرار.

 .8األخطاء
ي نطاق التسليا).

جبل التوصيل بال هربا  ،تحق من ه جنوة التينار ال هربنا وتنرددا ،كمنا انو
مبين ي ملص القيا ،تتوا مع مزود ال هربا خاصت .
األجهزة مثل ااا الجهاز ،والتي تولد تيارا مبا را ،ربما ف وه لها ت ير تل
نل ،منع تينار بقنوة
جواطع التيار ال هرباحي المتبقي .اسنتسدم الننول  Fو
 30ميللي مبير.
جبل تش يل الشاحن ،ت كد منن ه تحنات الهنوا خالينة منن ا نواحب .الحند
األدن للمسا ة من األ يا األخرى  5سا.

 8.2شاشة التنبي ( )4تومض

• حزمة البطارفة معطوبة .جا بإزالة حزمة البطارفة من الشاحن تل
الفور.
• لنا فننتا د نع حزمننة البطارفننة بالشن ل الصننحي تلن مقعنند االنننزالق
( .)2انظر القسا .7.1
 .9أعمال التصليح

 6.1االختبار الذاتي
التيار ال هرباحي.

ت ي ا ة اإلناار ( )4ومؤ ر التش يل ( )3واحدا تلو اآلخر لمدة انية 1
تقرفبا وتدور المروحة المثبتة لمدة  5واني تقرفبا.
 .7االستخدام
 7.1شحن حزمة البطارية
اد ع حزمة البطارفة بال امل حت التوج

 8.1تضيء شاشة التنبي ( )4باستمرار.
حزمة البطارفة رير مشحونة .درجة الحرارة مرتفعة منسف ة جدا.
تندما ت وه درجة حرارة حزمنة البطارفنة بنين  0درجنة مووفنة و 50
درجة مووفة ،تبد تملية الشحن تلقاحيا.

 .6التشغيل

ادخل مقب

 7.2الشحن االحتياطي
تننند انتهننا تمليننة الشننحن ،فنتقننل نناحن البطارفننة تلقاحيننا الن الوضننع
االحتياطي.
فم ن ه تبق حزمة البطارفة ي احن البطارفة وبالتالي ت وه داحما
جاازة لمستعمان.

تل مقعد االنزالق (.)2

فجنننب ه تنننتا تمنننان التصنننلي للشننناحن بواسنننطة نينننين كهربننناحيين
مستصين قط.
ا ا كاه كابل توصيل الطاجة لهاا األداة تالفنا ،فجنب اسنتبدال بواسنطة
المصنع ،و وكيل الصيانة والتصلي و سا مما لين مؤالين من
جل تجنب السطر.
اتصننل تلن ممثننل ميتننابو المحلنني نني منطقتن ا ا كنناه لنندف ننواحن
بحاجة ال تمان تصلي  .للعناوفن فم ن االطمل تليها تل الموجنع
اإلل تروني . www.metabo.com
 .10الحماية البيئية

فومض مؤ ر التش يل (.)3
ممحظنة إلظهننار مسنتوى الشنحن تلن حننزم بطارفنة ليثينوم فنوه (للحننزم
 14.4ول  ،و  18ول و  36ولن ) ،بدافنة اسنحب حزمنة البطارفنة منن
الشاحن ا اض ط تل الزر تل حزمة البطارفة.

فجب مراتاة القوانين المحلية بش ه ممارسات التسل واتادة التدوفر
المتوا قة مع البيوة لألدوات رير المستسدمة والت لي والملحقات.
قط لندون االتحناد األوروبني ال تقنا بنالتسل منن األدوات
ال هربنناحي نني النفافننات المنزليننة خاصننت  .و قننا للتوجينن
األوروبنني  2002/96/ECبشنن ه اإلل ترونيننات المسننتعملة
والمعنندات ال هرباحيننة وتنفيننااا نني األنظمننة القانونيننة المحليننة ،فجننب
تجميننع األدوات ال هرباحيننة المسننتسدم بشنن ل منفصننل وتسننلا إلتننادة
تدوفراا تل نحو فتوا مع البيوة.
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 .11المواصفات الفنية
انظر الصفحة .3
= نطاجات الفولتية لحزم البطارفة
U
=سعة حزمة البطارفة
C
= تيار الشحن
IC
= وج الشحن
t
 ) 1فعتمد تل جدرة التينار المتبقني ودرجنة حنرارة البطارفنة ،وجنات
الشحن الفعلية جد تستل تن المواصفات.
نحتفب بالح ي اجرا ت ييرات نظر ال التقدم الت نولوجي.
األداة ي وة الحمافة II
~ تيار متردد
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تعلينات األمانة

170 26 911 – 0315
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عربي

 (eاستخدم فقط كابالت الحديد الصالحه ألستخدام الخارجي أيضا

مالحظات تحذيريه عامه للعدد الكهربائيه

عندما تشتغل في العده الكهربائيه بالخالء ,يخفض استعمال كابل

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.

احفظ جميع المالحظات والتعليمات للمستقبل.

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.

 )3أمان األشخاص
 (aكن يقظا وانتبه الى ما تفغله وقم بالعمل بواسطة العدة الكهربائيه

يقصد بمصطلح العدة الكهربائيه المستخدم في المالحظات التحذيريه,

بتعقل ,ال تستخدم العده الكهربائيه عندما تكون متعب أو عندما

العده الكهربائيه الموصوله بالشبكه الكهربائية (بواسطة كابل الشبكه

تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو األدويه .عدم األنتباه

الكهرباء).

للحظه واحدة عند استخدا العده الكهربائيه قد يؤدي الى

 )1األمان بمكان الشغل.

اصابات خطيرة.

 )aحافظ على نظافة وحسن اضاءة شغلك ,الفوضى في

 (bارتد عتاد الوقاية الخاص وارتد دائما نظاره .يجب ارتداء

مكان الشغل ومجاالت العمل الغير مضاءه قد تؤدي الى حدوث

عتاد الوقايه الخاص ,كقناع الوقايه من الغبار و أحذيه األمان

الحوادث.

الواقيه لألنزالق ,والخوذه و واقيه األذنين ,حسب نوع واستعمال

 (bال تشتغل في العده في محيط معرض لخطر األنفجار

العده الكهربائيه لتجنب حدوث أي حوادث و تقليل األصابات

واللذي تتوفر فيه السوائل والغازات أو األعيرة القابله للألشتعال

أو حدوث أي جروح.

العدد الكهربائيه تشكل الشرار اللذي قد يتطاير فيشعل األعيرة

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

واألبخره.

مطفأه قبل توصيلها بأمداد التيار الكهربائي و /أو بالمركم أو

 (cحافظ على بقاء األطفال وغيرهم من األشخاص على بعد

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

عندما تستعمل العدة الكهربائيه ,قد تفقد السيطه على الجهاز عند

قبل حمل العده الكهربائيه أو ان وصلت الجهاز بالشبكه الكهربائيه

التلهي.

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

 )2األمان الكهربائي

 (dانزع مفتاح الضبط أو عدة الربط عند تشغيل العدة الكهربائيه

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

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

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

األصابه بجروح.

مع العدد الكهربائيه المؤرضه تأريض وقائي ,تخفض القوابس اللتي

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

لم يتم تغييرها والقابس المالئمه من خطر الصدمات الكهربائيه.

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

 (bتجنب مالمسه السطوح المؤرضه كاألنابيب وراديرات التدفئه,

غير متوقعه.

والمدافئ والبرادات بواسطة جسمك ,يزداد خطر الصدمات

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

الكهربائيه عندما يكون جسمك مؤرض.

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

 (cأبعد العدة الكهربائيه عن األمطار أو الرطوبه ,يزداد خطر

قد تتشابك الثياب الفضفاضه والحلي والشعر الطويل باألجزاء المتحركه.

الصدمات الكهربائيه ان تسرب الماء الى داخل العدة الكهربائيه.

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

 (dال تسئ أستعمال الكابل لحمل العده الكهربائيه أو لتعليقها

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

لسحب القابس من المقبس ,حافظ على ابعاد الكابل عن الحرارة

األصابات الناجه عن األغبره النبعثة.

والزيت والحواف الحاده أو عن أجزاء الجهاز المتحركة ,تزيد
الكابالت التالفه أو المتشابكه من خطر الصدمات الكهربائيه.
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 )4حسن معاملة األجهزه الكهربائيه.

لتجنب حصول اي اتصال كهربائي خطير.

 (aال تفرط بتحميل الجهاز ,استخدم بتنفيذ أعمالك

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

وأشغالك العده الكهربائيه المناسبه لذلك ,انت تعمل بششكل أفضل

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

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

في حالة مالمسة العين أو عند حدوث احتراق في الجلد.

 (bال تستخدم العدة الكهربائيه اذا كان مفتاحها تالف ,العدة
الكهربائيه التي لم يعد بأستطاعتك تششغيلها أو اطفائها

 )6الصيانة.

تعد خطيرة ويجب تصليحها.

 (aيجب عمل الصيانه فقط من قبل األشخاص المختصين

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

وأصحاب الكفائه في مراكز الخدمات المعتمدة من قبل الوكيل.

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

ان القيام في الصيانه بشكل دوري ,يطيل عمر الجهاز وتحسين

تمنع األجراءات األحتياطيه هذه من تشغيل الجهاز بشكل غير

ادائه.

مقصود.
 (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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