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 ألصلية التعليمات ترجمة

 

 بيان المطابقة. 1

 
نحن، بصفتتنا المسفؤول الحصفري، نعلفن  نحن كوننا المسؤول الحصري:

، تلبي كاففة (1بأن المطارق الالسلكية، المعرفة بالنوع والرقم المتسلسل *

انظفففر  –( 4وثفففافن فنيفففة  * (.3( والمعفففا ير *2متطلبفففات التوجي فففات *
 .3صتحة 

 

 االستخدام المحدد. 2

 

مفففأل األتوات الملحافففة المناسفففبة، تعتبفففر الماكينفففة مناسفففبة لل اففف  الطرقفففي 
واإلزميلي في الخرسانة والحجر وموات مشاب ة أخرى، فضال عفن ال اف  

 وما إلى ذلك وشد البراغي. غير الدفعي في المعدن والخش 

 تحمل المستخدم المسؤولية وحده عن أي ضرر ناجم عن االستخدام غير 

 المناس .

 جففف  مراعفففاا اللفففوافي التنظيميفففة العامفففة المابولفففة للوقا فففة مفففن الحفففوات  

 ومعلومات السالمة المرفاة.

 

 تعليمات السالمة العامة. 3

 
كم، الرجففففا   لحمففففا تكم وحما ففففة األتاا الك ربافيففففة خاصففففت

 !االنتباه لكافة أجزا  النصوص المشار إلي ا ب ذه اإلشارا 

قفففرا ا تليفففل التشفففنيل مفففن شفففان  أن تختففف  مفففن  – تنبيههه 
 مخاطر التعرض إلصابة.

 

إن  تنبيه   ررجهق اهراكا ةاتهة تنبيوهات متعليمهات السهالمة.

التخل  عن االلتزام بتحذ رات وتعليمات السالمة قد  ؤتي إلى 

 مة ك ربافية أو الحر ن و/ أو التعرض إلصابة خطرا.التعرض لصد

 الرجا  االحتتاظ بكافة تعليمات ومعلومات السالمة للرجوع إلي ا مستابالً.
 ال تام بنال األتاا الك ربافية الخاصة بك إال مأل هذه الوثافن.

 

 تعليمات السالمة الخاصة. 4

 

 ففؤتي إلففى  إن التعففرض للضففجي  مففن الممكففن أن ارتههدو ماايههات األ ن.

 فادان السمأل.

من الممكن أن  ؤتي فافدان  استخدام المقبض المساعد المزمد مع األداا.
 السيطرا إلى التعرض إلصابات.

قم بإمساك األتاا الك ربافية بواسفطة أسفطي اإلمسفاك المعزولفة عنفد تنتيفذ 

قفد  فؤتي  أي عمليفة حيفق قفد  فتالمح ملحفن الاطفأل مفأل األسفالك الختيفة.

لاطفأل المففتالمح مففأل سفلك ك ربففافي مكشفول  نشفف   إلففى تالمفح ملحففن ا

تك رب األجزا  المعدنية من األتاا الك ربافيفة وتعفرض المشفنل للصفعاة 
 الك ربافية.

تافمفا امسففك األتاا بكلتفا اليففد ن علففى المافا أ ، وقفف  بأمفان وركففز علففى 

 .العمل الذي تاوم ب 

لمتينة عند العمل مأل تافما ارتدي النظارات الواقية، والاتازات، واألحذ ة ا

 هذه األتاا.

ةوابه  ةوربهاك  م تأكد من أن الباعة التي سول تعمل علي ا خالية مفن أي 

)على سبيل الم ال باستخدام ج از الكش  عن  خطوط غاز  م  نابيب مياه

 المعاتن(.

 
 

قفم بتففأمين قطعففة الشففنل مففن االنففزالق أو الففدوران، علففى سففبيل الم ففال باسففتخدام 

 يت.أج زا الت ب

قم بإزالة الرقافن والشفواف  والمفوات  حافظ على  د ك بعيدتين مأل األتاا الدوارا!

 المماثلة فا  عندما األتاا الك ربافية في حالة توق  تام.

 ج  توخي الحذر عند تق المسامير في الموات الصلة )تق المسفامير ذات السفن 
 نكسفر رأ  المسفمار أو ربما  اللولبي المتري أو االمبر الي في التوالذ الصل (

 قد  تراكم عزم عكسي مرتتأل على المابأ.

 قابأ السالمة اآللي –ميتابو ا  
إذا تعطلت  عندما  ستجي  قابأ السالمة، قم بإ اال تشنيل الماكينة على التور.

نظراً إلى الاوا  األتاا أو  تماسكت،  كون توصيل الك ربا  إلى المحرك محدوتاً.
ن تنشففأ، تافمففا امسففك األتاا بكلتففا اليففد ن باسففتخدام الماففابأ الكبيففرا التففي  مكففن أ

 الم بتة، وق  بأمان وتركيز.

ال تشفنل أي ماكينفة  كفون   ج  استبدال المافبأ المسفاعد التفال  أو المتصفدع.

 المابأ المساعد في ا معيباً.

 قبل تركي  حزمة البطار ة، تأكد من أن الماكينة مطتأا.

ماكينة قبل الايام بأي تعد الت أو تنيير ألتوات أو الايفام قم بإزالة البطار ة من ال

 بأي أعمال صيانة أو تصليي أو توظي .

 

 قم بحما ة حزم البطار ة من الما  والرطوبة.

 

 ال تعرض حزم البطار ة لل   المباشر

 

 

 ال تتتي حزم البطار ة ال تستخدم  حزم بطار ة معيبة أو مشوهة الشكل.

 اساً ك ربافيا في حزم البطار ة!ال تلمح أو تحد  م

 مكن أن  تسرب الاليل من السوافل األسفيد ة أو الاابلفة لالشفتعال مفن 

  بطار ات اللي يوم أ ون المعيبة.

 

إذا تسرب سافل البطار فة والمفح بشفرتك، قفم بنسفل  مباشفر بفالك ير 
إذا تسفرب سفافل البطار فة والمفح عينيفك، اغسفل ما بمفا   مفن المفا .

 ل  العنا ة الطبية.نظي  واط

بشففكل مباشففر  LEDال تنظففر إلففى إشففعاع مصففبا   LED   (15 :)مصففابيي 
 بأتوات بصر ة.

 التخفيف من التعرض للغبار:

ربما  حتوي بعأ النبار النفاجم عفن اسفتخدام هفذه األتاا الك ربافيفة 

علفففى مففففوات كيميافيففففة  عففففرل بأن فففا تسففففب  السففففرطان والحساسففففية 

بعففأ  .و عيففوب خلايففة أو عيففوب تناسففلية أخففرىوأمففراض الج ففاز التنتسففي أ
الرصفاص مفن الفدهانات التفي تحتفوي علفى  األم لفة علفى هفذه المفوات الكيميافيفة:

الرصفاص، السفيليكا البلور فة مفن الطفوب واإلسفمنت ومنتجفات البنفا  األخففرى، 

الزرنيخ والكروم مفن الخشف  المعفال  كيميافيفا، الخشف  الصفل  م فل البلفوط أو 
 اتن، األسبستو .الزان، والمع

تعتمد المخاطرا من التعفرض علفى طفول التتفرا التفي  تعفرض ل فا المسفتخدم أو 

 .األشخاص المجاورون ل ذه الموات
 ال تسمي بدخول الجز ئات إلى الجسم.

عليفك العمفل ففي مكفان بت و فة جيفدا  للتاليل من تعرضفك ل فذه المفوات الكيميافيفة:

مامفات النبفار المصفممة خصيصفاً لتنايفة وارتدا  معدات السالمة المعتمدا م ل ك
 الجز ئات البالنة الدقة.
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مراعففاا التوجي ففات واإلرشففاتات ذات الصففلة للمففاتا الخاصففة بففك والمففوظتين 

واالسففتخدام ومكففان االسففتخدام )علففى سففبيل الم ففال، اللففوافي التنظيميففة الخاصففة 

 بالصحة والسالمة الم نية، والتخلص من الموات(

 ات المتولد في المصدر ومنأل تراكم ا في المنطاة المحيطة.تجميأل المو

، بحيفق  فتم 9 )انظفر التصفل( اسفتخدم أتوات ملحافة مناسفبة لاعمفال الخاصفة

 .التاليل من الجز ئات التي تدخل إلى البيئة في األوضاع الخارجة عن السيطرا

 استخدم وحدا استخراج مالفمة.

 لتالية:التاليل من التعرض للنبار بالتدابير ا
ال توج  الجزفيات المتطا را وال وا  العاتم إلى نتسفك أو األشفخاص الافر بين  -

 أو على مستوتعات النبار.

 استخدم وحدا استخراج و/ أو أج زا تناية هوا . -
تأكد من الت و ة الجيدا لمكفان العمفل وحفافظ عليف  نظيتفاً بواسفطة شفتاط هفوا   -

 النتق للتخلص من النبار

  مالبففح الوقا ففة بالمكنسففة أو بنسففل ا ال تففنتخ أو تففنتأ أو تسففتخدم قففم بتنظيفف -
 الترشاا.

 

 لمحة عامة. 5

 
 .3انظر الصتحة 

 مابأ إضافي  1

 قتل األتاا 2
 SDS قابأ لام )جوزا( 3

 محبح العمن 4

 زر التشنيل )لتنير وضأل التشنيل( 5

 الاتل 6
 حزام الحمل 7

 عروا لتأمين حزام الحمل 8

 الدوران متتا  اختيار 9
 زنات 10

 ذراع 11

 زر مؤشر الادرا 12
 مؤشر الادرا واإلشارا 13

 حزمة البطار ة 14

 LEDمصابيي  15
 زر فك حزمة البطار ة 16

 
 * محدت باألتاا

 

 التشغي . 6

 

 تجميع مترةيب المقبض المساعد 6.1

 ألسباب تتعلن بالسالمة، استخدام المابأ الجانبي المزوت تافماً.

( بعكح اتجاه 1لت بيت من خالل تدو ر المابأ اإلضافي )افتي حلاة ا

ق  اضن  على المابأ اإلضفافي ففي الطفوق المعفدني للماكينفة عاارب الساعة.
قم بشد المابأ اإلضفافي بإحكفام بالزاو فة المطلوبفة  (.4بإتخال محبح العمن )

 لالستخدام.

 

 حزمة البطاررة 6.2

 ( قبل االستخدام14اشحن حزمة البطار ة )

 ذا انختأ مستوى األتا ، أعد شحن حزمة البطار ةإ

 ترجة مئو ة 30ترجة مئو ة و  10ترجة التخز ن الم لى ما بين 

تحتوي حزم بطار فات لي يفوم ا فون  طاقفة اللي يفوم   علفى مؤشفر إشفارا 

 (:13وسعة )

إلفففى مسفففتوى  LED(، سفففول تشففير أضفففوا  12اضففن  علفففى الفففزر ) -

 الشحن.
(، تكفففون حزمففة البطار فففة فارغفففة 7مأ ) ففو LEDإذا كففان مصفففبا   -

 تار باً.

 

 إزالة مإدخال حزمة البطاررة 6.3

( واسففح  حزمففة 16اضففن  علففى زر فففك حزمففة البطار ففة ) اإلزالففة:

 ( لامام.14البطار ة )

 ( حتى ت بت في مكان ا.14قم إتخال بطار ة حزمة البطار ة ) لإلتخال:

 

 حزام الحم  6.4

( علففى 67لففى حففزام الحمففل مففن ميتففابو )إذا لففزم األمففر، علففن ال ففوك ع

 (.7قم بضب  الطول المناس  لحزام الحمل ) (.8العروا )

 الحم :

لتتفففاتي التشفففنيل غيفففر الماصفففوت، قفففم بتحر فففك متتفففا  تحد فففد 
 ( إلى الموضأل في الوس  )ج از النال اآلمن(.9الدوران )

 ال تحمل  مطلاا وبداخل  أتاا.

( عبفر الصفدر 7ميتفابو ) ج  حمل الماكينة فا  بحفزام حمفل 

امسك بالماكينة  (.2في الصتحة  aوالظ ر )الرسم التوضيحي 
 ب بات.

( حففول الرقبففة )الرسففم 7 جفف  عففدم حمففل الماكينففة بحففزام حمففل ميتففابو )

 (.2في الصتحة  bالتوضيحي 

 

 االستخدام. 7

 

 نظام مراابة الوظائف المتعددا للماةينة 7.1

ل آليففا، تكففون األج ففزا فففي حففال توقفف  الماكينففة عففن التشففني
 اإللكترونيففة فففي الماكينففة قففد نشففطت وضففي الحما ففة اآللففي.

 توق  صوت التنبيف  بعفد  أصوات إشارا تنبي   )تنبي  مستمر(
 (.10ثانية كحد أقصة أو عندما  تم إطالق الزنات ) 30

على الرغم من هذه الوظيتة الوقافية،  ال  زال التحميفل العفالي 

دامات المعينففة و مكففن أن  ففؤتي إلففى ممكنففا مففأل بعففأ االسففتخ
 تل  الماكينة.

 األسباب مالحلول:

)األج زا إللكترونية تمنأل البطار ة من  حزمة البطاررة تقررباً تارغة:. 1

 التتر غ بالكامل وتمنأل التل  المتعذر إصالح (.

  فومأ ، تكفون حزمفة البطار فة فارغفة تار بفاً. LEDإذا كفان مصفبا  

 LED( وتحافن مفن أضفوا  12اضن  على الفزر )( إذا لزم األمر، 15)
إذا كانت حزمة البطار ة تار باً  ( للتحان من مستوى شحن البطار ة.13)

 فارغة،  ج  إعاتا شحن ا.

التحميففل العففالي لتتففرا طو لففة مسففتمر للماكينففة مففن شففأن  أن  تصففل  . 2
 وظيتة فصل قطأل التشنيل بسب  ترجة الحرارا.

 ر ة لتبرت.اترك الماكينة وحزمة البطا

إذا كانففت حزمففة البطار فة سففاخنة جففداً، سففول تبففرت البطار ففة   مالحظفة:
 بسرعة أكبر  في شاحن  مبرت بال وا  .
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سففول تبففرت الماكينففة بسففرعة أكبففر إذا قمففت بتشففنيل ا بسففرعة  مالحظففة:
 الخمول.

ان إذا ك تم إ اال تشنيل الماكينة آلياً. :إرقاف التشغي  اآلمن من ميتابو. 3
معدل انحرال التيار مرتتعاً للنا ة )على سفبيل الم فال، إذا حفد  انابفاض 

قفم  أو اهتزاز متاجئ ففي الماكينفة(، سفول تتوقف  الماكينفة عفن التشفنيل.

قففم بتشففنيل  مففرا أخففرى  (.10بإ اففال تشففنيل الماكينففة بمتتففا  الزنففات )
 لمنأل الماكينة من االهترا . واستمر في العمل كالمعتات.

 

 ط محبس العمقضب 7.2

( إلفى عمفن 4قفم بضفب  محفبح العمفن ) (.1قفم بتفك المافبأ اإلضفافي )

 (.1ال ا  المطلوب ثم قم إعاتا شد المابأ اإلضافي )

 

 التشغي / إرقاف التشغي ، ضبط السرعة 7.3

 

اضفن  علفى الزنفات لز فاتا  (.10اضن  على الزنفات ) التشغي ، السرعة:

 سرعة الدوران.

 (.10متتا  الزنات ) أطلن إرقاف التشغي :

 

 اختيار نمط التشغي  7.4

 (.5( وقد بتدو ر الارص )6اضن  على الاتل )

 ال ا           

 ثا  مطرقي

 ثا  أزميلي

 

عنففدما  ففتم تركيفف  األزميففل، فافف  قففم بتشففنيل األتاا فففي نمفف  
 . تشنيل ال ا  المطرقي.

 تجن  رفأل الماكينة.      

 اإلزمي ضبط موضع  7.5

 ل األزميلاتخ -

  ( إلى موضأل5قم بتدو ر زر المتتا  )
 قم بتدو ر األزميل إلى الموضأل المطلوب. -

  ( إلى موضأل5قم بتدو ر زر المتتا  )

 

عندما  تم تركيف  األزميفل، فاف  قفم بتشفنيل األتاا ففي نمف  تشفنيل ال اف  

 . المطرقي.

 

ح ضهههبط اتجهههاه الدمران،تشهههغي  جوهههاز سهههالمة النقههه   افههه  مفتههها 7.6

 التشغي (

( مها لهم ر هن المحهر  9ال تقم بتنشيط مفتاح اختيار الدمران  

 متوافاً بال ام 

 (.9قم بضب  متتا  تحد د اتجاه الدوران )

 :2انظر الصتحة 
R   ضب  الدوران باتجاه عاارب الساعة )لل اف ، ال اف  الفدفعي، ال اف =

 اإلزميلي، إتخال براغي(.

L رب الساعة )إلزالة البراغي(= ضب  الدوران بعكح اتجاه عاا 

 ج از النال اآلمن = الموضأل المركزي: 0

 ضب  )قتل التشنيل(

 

 

 

 

 SDS اابض لقم  جوزا(تغيير األداا مع  7.7

قبففل التركيفف ، قففم بتنظيفف  سففاق ماففبأ األتاا واسففتخدم شففحمة خاصففة )طلفف  

 (.SDS-plusاستخدام فا  أتوات ) (!6.31800الملحاات رقم 

 إدخال األدمات:

 األتاا تنلن تلاافيا بإحكام. قم بتدو ر األتاا خالل عملية اإلتخال، حتى  تتشابك

 إزالة األداا:
 .A، الشكل 2انظر الصتحة 

( وقفم بإزالفة a( إلى الخل  في االتجاه المشار إلي  بالسف م )2اسح  قتل األتاا )

 (bاألتاا )

 

 الصيانة مالتنظيف. 8

 

 شكل منتظم ج  تنظي  فتحات ت و ة المكانية ب
 

 الملحقات. 9

 
 استخدام فا  معدات ميتابو األصلية.

استخدم فا  المعدات التفي تلبفي المتطلبفات والمواصفتات المدرجفة ففي تعليمفات 
 التشنيل هذه.

مففن  قففم بتفأمين األتاا إذا كانففت مشفنلة فففي قفو . قفم بت بيفت الملحاففات بإحكفام.

 ات.الممكن أن  ؤتي فادان السيطرا إلى التعرض إلصاب

 .4انظر الصتحة 

 أ الشواحن
 ب حزم بطار ة مأل سعات مختلاة.

 استخدم حزم بطار ة مأل التولتية المناسبة فا  لاتاا الك ربافية الخاصة بك.
 ج حزام حمل ميتابو

 SDS-Plusت أتوات مأل ساق ت بيت 
 هـ قطعة  التوصيل

 بترو  قابأ لام )جوزا(و 

 ز م ااب تو ست للمعدن والخش 
 براغي   لام متك

 ط شحمة خاصة ) لتشحيم ساق ت بيت األتاا(

 ي أنظمة استخراج غبار
 أ( م ا ئ لشتاط ال وا 

 ملم 43/50ب( ج از استخراج غبار 

 ج( وحدت استخراج الشظا ا والنبار

للحصفففول علفففى مجموعفففة كاملفففة مفففن الملحافففات،  مكفففنكم الفففدخول إلفففى الموقفففأل 

 أو مشاهدا الكتالوج. www.metabo.comاإللكتروني 

 

  عمال التصليح. 10

 
 جفف  أن تفففتم أعمفففال التصفففليي لففاتوات الك ربافيفففة بواسفففطة فنيفففين ك ربفففافيين 

 مختصين فا .

اتصففل علففى مم ففل ميتففابو المحلففي فففي منطاتففك إذا كففان لففد ك أج ففزا ك ربافيففة 
لي فففا علفففى الموقفففأل للعنفففاو ن  مكنفففك االطفففالع ع بحاجفففة إلفففى أعمفففال تصفففليي.

 . www.metabo.comاإللكتروني: 

 .www.metabo.com مكنك تحمل قافمة باطأل النيار من الموقأل اإللكتروني 

 

 الحمارة البيئية. 11

 
 ال تسمي بمالمسة حزم البطار ة للما .

 البطار ة حزم أو الك ربافية األتوات من تتخلص ال البيئة، لحما ة

 ج  مراعاا اللوافي التنظيمية المحلية بشفأن  .المنزلية النتا ات مأل
 التجميأل والتدو ر المنعزل للماكينات غير المستعلمة، والتنلي  والملحاات.
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قففم بحما ففة  قبففل الففتخلص، قففم بتتر ففغ حزمففة البطار ففة فففي األتاا الك ربافيففة.

 ل، بحما ت ا بشر   الصن(.األقطاب من التالمح )على سبيل الم ا
 

 المواصفات الفنية. 12

 
. حافوق التنييفر والتعفد ل 3مالحظات توضيحية حول المواصتات في الصتحة 

  نظراً للتادم التكنولوجي محتوظة.
U فولتية حزمة البطار ة = 

n0  سرعة بدون تحميل = 

ømax   الاطر األقصى لل ا = 
smax  المعدل الدفعي األقصى = 

W ا الدفأل الترت ة= قو 

S أتا  الدفأل الترت ة = 
m )الوزن )مأل أصنر حزمة بطار ة = 

D قطر ساق الت بيت = 

 .EN 60745الايم المااسة محدتا وفااً لـ 

 التيار المباشر  

المواصففتات التنيففة المعروضففة خاضففعة للتتففاوت )وفاففاً للمعففا ير الصففالحة ذات 
 الصلة(.

 االنبعاثاتايم 
إمكانيففففة تايففففيم االنبعاثففففات مففففن األتاا الك ربافيففففة  تتففيي هففذه الاففيم 

بنا  علفى ظفرول التشفنيل، وحالفة األتاا  وماارنة األتوات الك ربافية المتعدتا.

ألغفراض التايفيم،  الك ربافية والملحاات، الحمل التعلي قفد  كفون أعلفى أو أقفل.
اسففتناتاً إلففى  لحمففل منختضففاً.الرجففا  السففما  بتتففرات فاصففلة عنففدما  كففون ا

التاد رات المعدلة، الرجا  ترتي  التدابير الوقافية للمستخدم، على سبيل الم ال، 

 التدابير التنظيمية.

)مجموع الكميات الموج ة لالتجاهات ال الثة(   الايمة اإلجمالية لالهتزازحدتت 

 كما  لي: EN 60745وفاا لـ 

ah, HD ثا  تفعي في الخرسانة( = قيمة االبتعا  االهتزازي ( 

ah, Cheq   (اإلزميلي= قيمة انبعا  االهتزاز )ال ا 

Kh,HD/Cheq )التتاوت )اهتزاز = 

  مستو ات الصوت التاعلة المنظورا: – Aالمستوى النموذجي 

LpA  مستوى ضن  الصوت = 
LWA  مستوى الطاقة الصوتية = 

KpA, KWA عدم  اين = 
 ت سيبل )أمبير( 80مستوى الضجي   خالل التشنيل  مكن أن  تجاوز

 ارتدو ماايات األ ن! 
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 تحذير

 

 
 عربي

 مالحظات تحذيريه عامه للعدد الكهربائيه

بافرأ جميع المالحظات والتعليمات, ان ارتكا   

ذيريه األخطاء عند تطبيق المالحظات التح

 والتعليمات قد يؤدي 

 الى الصدمات الكهربائية, الى نشوب الحرائق, و/أو األصابه 

.بجروح خطيرة                          

 احفظ جميع المالحظات والتعليمات للمستقبل.

ريه,يقصد بمصطلح العدة الكهربائيه المستخدم في المالحظات التحذي  

بكهالكهربائية )بواسطة كابل الشالعده الكهربائيه الموصوله بالشبكه   

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   

لوالغازات أو األعيرة القابله للألشتعاواللذي تتوفر فيه السوائل   

 العدد الكهربائيه تشكل الشرار اللذي قد يتطاير فيشعل األعيرة

 واألبخره.

حافظ على بقاء األطفال وغيرهم من األشخاص على بعد     (c  

 عندما تستعمل العدة الكهربائيه, قد تفقد السيطه على الجهاز عند

 التلهي.

( األمان الكهربائي2  

قبس, ال يجوز مع ال يجب أن يتالئم قابس وصل العده الكهربائيه    (a 

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

يمع العدد الكهربائيه المؤرضه تأريض وقائي, تخفض القوابس اللت  

 لم يتم تغييرها والقابس المالئمه من خطر الصدمات الكهربائيه.

ح المؤرضه كاألنابيب وراديرات التدفئه, تجنب مالمسه السطو  (b 

 والمدافئ والبرادات بواسطة جسمك, يزداد خطر الصدمات

الكهربائيه عندما يكون جسمك مؤرض.   

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

 الصدمات الكهربائيه ان تسرب الماء الى داخل العدة الكهربائيه.

أستعمال الكابل لحمل العده الكهربائيه أو لتعليقهاال تسئ    (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.

 

ألستخدام الخارجي أيضااستخدم فقط كابالت الحديد الصالحه    (e 

  عندما تشتغل في العده الكهربائيه بالخالء, يخفض استعمال كابل

 تمديد مخصص لألستعمال الخارجي من الصدمات الكهربائيه.

ان لم يكن باألمكان تجنب تشغيل العده الكهربائيه في األجواء    (f  

دامالرطبه, فأستخدم مفتاح للوقايه من التيار المتخلف, ان استخ  

 مفتاح الوقايه من التيار المتخلف يقلل خطر الصدمات الكهربائيه.

 

( أمان األشخاص 3  

يهكن يقظا وانتبه الى ما تفغله وقم بالعمل بواسطة العدة الكهربائ    (a 

 بتعقل, ال تستخدم العده الكهربائيه عندما تكون متعب أو عندما 

عدم األنتباه  تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو األدويه.  

 للحظه واحدة عند استخدا العده الكهربائيه قد يؤدي الى 

 اصابات خطيرة.

ارتد عتاد الوقاية الخاص وارتد دائما نظاره. يجب ارتداء  (b 

 عتاد الوقايه الخاص, كقناع الوقايه من الغبار و أحذيه األمان 

ال الواقيه لألنزالق, والخوذه و واقيه األذنين, حسب نوع واستعم  

 العده الكهربائيه لتجنب حدوث أي حوادث و تقليل األصابات 

 أو حدوث أي جروح.

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

 مطفأه قبل توصيلها بأمداد التيار الكهربائي و/ أو بالمركم أو 

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

مل العده الكهربائيه أو ان وصلت الجهاز بالشبكه الكهربائيهقبل ح  

 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) ب أوضاع الجسد الغير طبيعية, قف بأمان وحافظ على توازنكتجن 

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

 غير متوقعه.

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

ركه,حعلى ابقاء الشعر والقفازات والثياب على بعدد عن أجزاء الجهاز المت  

لمتحركه.قد تتشابك الثياب الفضفاضه والحلي والشعر الطويل باألجزاء 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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األجهزه الكهربائيه. ( حسن معاملة4  

ال تفرط بتحميل الجهاز, استخدم بتنفيذ أعمالك   (a  

فضلوأشغالك العده الكهربائيه المناسبه لذلك, انت تعمل بششكل أ  

سب.و أداء أفضل وأكثر أمانا عندما تستخدم العده المنابه لألداء المنا  

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

لكهربائيه التي لم يعد بأستطاعتك تششغيلها أو اطفائها 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.

بالعدد الكهربائيه بيدا عن متناول األطفال. احتظ  (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 

اء المتحركة أو األجزاء الغير مثبته بشكل صحيحاألجز  

 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.

عدات القطع بشكل نظيف و حاد, قم دائما بأستخداماحفظ م    (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

حدوث نتائج خطيرة. عدم مراعة األستخدام سوف يؤدي الى  

  ( استخدام المعدات ذات البطارية وطرق المحافظة عليها.5

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 

تخدام مع نفس النوع من األجهزة. هي مصممة لألس  

 عدم مراعة األستخدام سوف يؤدي الى حدوث نتائج خطيرة.

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

يعن المعادن مثل العمالت المعدنيه أو المسامير او أي موصل كهربائ  

 

 

 لتجنب حصول اي اتصال كهربائي خطير.

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

يب السائل او لمس عينيك, قم بالغسيل فورا بالماء و مراجعة الطب  

 في حالة مالمسة العين أو عند حدوث احتراق في الجلد.

 

.( الصيانة6  

يجب    عمل الصيانه فقط من قبل األشخاص المختصين (a 

من قبل الوكيل.وأصحاب الكفائه في مراكز الخدمات المعتمدة   

ن ان القيام في الصيانه بشكل دوري, يطيل عمر الجهاز وتحسي  

 ادائه.
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