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  العربیة

 
 التعلیمات األصلیة

  .   بیان المطابقة 1  

نحن كوننا المسؤول الحصري: نحن، بصفتنا المسؤول الحصري، نعلن 
المتسلسل *  والرقم  بالنوع  المعرفة  ھذه،  المتعددة  األدوات  تلبي 1بأن   ،(

انظر    –)  4وثائق فنیة  * ).  3) والمعاییر *2كافة متطلبات التوجیھات * 
 .3صفحة  

  .   االستخدام المحدد 2  

ھذه الماكینة مناسبة للنشر والقص والتجلیخ الجاف للمسساحات الصغیرة  
المعدنیة   والمعادن والصفائح  البالستیكیة  والمواد  الخشب  المصنوعة من 
والبالط والمفاصل والمساحات المجصصة والمطلیة فضالً عن قشط بقایا 

 الالصقة ومخلفات الطالء وما شابھ ذلك بدون استخدام المیاه.المواد  
یتحمل المستخدم المسؤولیة وحده عن أي ضرر ناجم عن االستخدام غیر  

 المناسب.
الحوادث   من  للوقایة  المقبولة  العامة  التنظیمیة  اللوائح  مراعاة  یجب 

 ومعلومات السالمة المرفقة.

  .   تعلیمات السالمة العامة 3  

الرجاء   لحمایت  خاصتكم،  الكھربائیة  األداة  وحمایة  كم 
 االنتباه لكافة أجزاء النصوص المشار إلیھا بھذه اإلشارة ! 

قراءة دلیل التشغیل من شأنھ أن یخفف من مخاطر   –  تنبیھ
 التعرض إلصابة.

السالمة. وتعلیمات  تنبیھات  كافة  قراءة  یرجى  إن    تنبیھ  
التخلف عن االلتزام بتحذیرات وتعلیمات السالمة قد یؤدي  
التعرض   أو  و/  الحریق  أو  كھربائیة  لصدمة  التعرض  إلى 

 إلصابة خطرة.
إلیھا   للرجوع  السالمة  ومعلومات  تعلیمات  بكافة  االحتفاظ  الرجاء 

 مستقبالً.
 ال تقم بنقل األداة الكھربائیة الخاصة بك إال مع ھذه الوثائق.

  تعلیمات السالمة الخاصة .   4  

تنفیذ   المعزولة عند  الكھربائیة بواسطة أسطح اإلمساك  األداة  بإمساك  قم 
الخفیة. األسالك  مع  القطع  ملحق  یتالمس  قد  حیث  یؤدي     أي عملیة  قد 

إلى   "نشط"  مكشوف  كھربائي  سلك  مع  المتالمس  القطع  ملحق  تالمس 
الكھربائیة وت المعدنیة من األداة  عرض المشغل للصعقة  تكھرب األجزاء 

 الكھربائیة.
من أي كوابل كھرباء أو   المكان الذي سوف تعمل علیھا خاليتأكد من أن 

خطوط غاز أو أنابیب میاه (على سبیل المثال باستخدام جھاز الكشف عن  
 المعادن).

أجھزة   باستخدام  المثال  االنزالق، على سبیل  الشغل من  بتأمین قطعة  قم 
 التثبیت.

ا دائما  وقف  لذلك،  المثبتة،  المقابض  باستخدام  الیدین  بكلتا  األداة  مسك 
 بأمان وتركیز.

بعید یدیك  یدیك    ةحافظ على  المنشار. ال تضع  النشر ونصلة  عن منقطة 
 تحت قطعة الشغل.

 
 
المماثلة فقط عندما األداة الكھربائیة  الرقائق والشوائب والمواد  قم بإزالة 

 في حالة توقف تام.
خطر   قفازات  ھناك  ارتدي  الحادة.  الملحقات  بسبب  إلصابة  التعرض 

 الوقایة.
 بعد التوقف عن العمل، ربما تبقى األداة ساخنة. ارتدي قفازات الوقایة.

 خطر السحق عند تغییر األداة. ارتدي قفازات الوقایة.
 ال تدع فتحات التھویة مسدودة.

 بات!ال تعالج األسطح التي تكون مشبعة بسوائل تحتوي على مذی
 
وربما    المعالجة  أثناء  السطح  یسخن  الرطبة!  الطالء  طبقات  تعالج  ال 

 یؤدي إلى تشكل أبخرة سامة.

 ارتدي دائما  نظارات الوقایة. – تحذیر

طویلة. لفترات  العمل  عن  األذن  واقیات  الضجیج    ارتدي  مستویات 
 المرتفعة لفترة طویلة من الزمن یمكن أن تؤثر على حاسة السمع لدیك.

بشكل مباشر    LED): ال تنظر إلى إشعاع مصباح  LED   )1مصابیح  
 بأدوات بصریة.

 تعلیمات السالمة الخاصة للماكینات الالسلكیة:  4.1
القیام بأي تعدیالت أو تغییر ألدوات   الماكینة قبل  البطاریة من  قم بإزالة 

 أو القیام بأي أعمال صیانة أو تصلیح أو توظیف.
 البطاریة من الماء والرطوبة.قم بحمایة حزم 

 ال تعرض حزم البطاریة للھب المباشر 
 

 ال تستخدم  حزم بطاریة معیبة أو مشوھة الشكل. ال تفتح حزم البطاریة
 ال تلمس أو تحدث ماساً كھربائیا في حزم البطاریة!

یمكن أن یتسرب القلیل من السوائل األسیدیة أو القابلة لالشتعال  
 م أیون المعیبة.من بطاریات اللیثیو

مباشر   بغسلھ  قم  بشرتك،  والمس  البطاریة  سائل  تسرب  إذا 
عینیك،   والمس  البطاریة  سائل  تسرب  إذا  الماء.  من  بالكثیر 

 اغسلھما بماء نظیف واطلب العنایة الطبیة.

 التخفیف من التعرض للغبار: 

اآللیة أو   سنفرةتحتوي بعض جزئیات الغبار الناجمة عن ال - تحذیر
نشر الخشب أو التجلیخ أو الحفر أو أعمال اإلنشاءات األخرى على مواد  
وبعض   التنفس  في  وصعوبات  السرطان  تسبب  بأنھا  یعرف  كیمیائیة 

 األضرار التناسلیة األخرى. بعض األمثلة على ھذه المواد الكیمیائیة:

 
 الطالءات التي تحتوي على رصاص.الرصاص من  -
 السیلیكا البلوریة من الطوب واالسمنت ومنتجات البناء األخرى. و  -
 الزرنیخ والكروم من الخشب المعالج كیمیائیاً. -

فترة   بعد  تعتمد  التعرضات متباینة،  مدى تكرار  على  المخاطرة من ھذه 
 ممارستك لھذا النوع من العمل.
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مكان   في  العمل  علیك  الكیمیائیة:  المواد  لھذه  تعرضك  من  للتقلیل 
المصممة   الغبار  كمامات  مثل  الوقایة  معدات  وارتداء  جیدة  بتھویة 

 خصیصاً لتنقیة الجزیئات البالغة الدقة.
وینطبق ذلك أیًضا على الغبار الناتج عن مواد أخرى مثل بعض أنواع  

الز  أو  البلوط  خشب  غبار  (مثل  والمعادن،  األخشاب  ان)، 
المثال   سبیل  على  األخرى  المعروفة  األمراض  ومن  واألسبستوس. 
تسمح   ال  التنفسي.  الجھاز  وأمراض  (الحساسیة)  األرجیة  التفاعالت 

 بدخول الغبار إلى الجسم.
مراعاة التوجیھات واإلرشادات واللوائح التنظیمیة الوطنیة ذات الصلة  

واالستخدا والموظفین  بك  الخاصة  (على  للمادة  االستخدام  ومكان  م 
المھنیة،  والسالمة  بالصحة  الخاصة  التنظیمیة  اللوائح  المثال،  سبیل 

 والتخلص من المواد) 
 تجمیع المواد المتولدة في المصدر ومنع تراكمھا في المنطقة المحیطة.

عدد   الطریقة،  بھذه  الخاصة.  لألعمال  المناسبة  الملحقات  استخدام 
إلى البیئة في الحاالت الخارجة عن ضئیل من الجزئیات سوف یدخل  

 السیطرة.
 استخدم وحدة استخراج مالئمة.

 التقلیل من التعرض للغبار بالتدابیر التالیة: 
ال توجھ الجزئیات المتطایرة والھواء العادم إلى نفسك أو األشخاص   -

 القریبین أو على مستودعات الغبار.
 استخدم وحدة استخراج و/ أو أجھزة تنقیة ھواء. -
بواسطة   - نظیفاً  علیھ  وحافظ  العمل  لمكان  الجیدة  التھویة  من  تأكد 

 شفاط ھواء. الكنس أو النفخ یمكن أن یثیر الغبار.
أو   - تنفض  أو  تنفخ  ال  أو غسلھا.  بالشفاط  الوقایة  بتنظیف مالبس  قم 

 تستخدم الفرشاة.

  .  لمحة عامة 5  

 .2انظر الصفحة  
 LEDمصابیح  .1
 ذراع اإلطالق  .2
 مفتاح منزلق  .3
 مقبض  .4
 عجلة ضبط لتعدیل السرعة* .5
 حزمة البطاریة .6
 زر فك حزمة البطاریة  .7
 قطعة توصیل المستخرج* .8
 استخراج الغبار* .9

 -®FEINمحول ألدوات  .10
 زر مؤشر القدرة* .11
 مؤشر القدرة واإلشارة* .12
 شفة علبة الترس  .13
 حامل االداة .14
 الملحقات* .15
 مسمار نابضي .16
 سنفرة قرص ال  .17

 * بناء على المیزات/ المودیل 

  .  التشغیل6  

 حزمة البطاریة 
 ) قبل االستخدام 6اشحن حزمة البطاریة ( 

 إذا انخفض مستوى األداء، أعد شحن حزمة البطاریة
 درجة مئویة  30درجة مئویة و   10درجة التخزین المثلى ما بین 

" ایون  لیثیوم  بطاریات  حزم  إشارة  Li-Powerتحتوي  " على مؤشر 
 ): 12وسعة (

 إلى مستوى الشحن. LED)، سوف تشیر أضواء 11اضغط على الزر ( -
مصباح   - كان  (  LEDإذا  یومض  فارغة  7واحد  البطاریة  حزمة  تكون   ،(

 تقریباً.

 إزالة وإدخال حزمة البطاریة 
)  9) واسحب حزمة البطاریة ( 7اضغط على زر فك حزمة البطاریة (   اإلزالة: 
 ألعلى.

 ) حتى تثبت في مكانھا.6( قم بإدخال حزمة البطاریة  اإلدخال:

  .  االستخدام 7  

 ثالثیة) سنفرة تثبیت استخراج الغبار* (فقط عند العمل مع صفیحة  7.1
 2، صفحة  Aانظر الشكل 

 ) األدوات: 15إزالة (  -
 ): 13) على شفة علبة الترس (9ضع مستخرج الغبار (  -

القسم " " یمكن تحریك االستخراج بحریة. عند وضع االستخراج في  Bفي 
 " یكون مؤمناً ضد االلتفاف.Aالموضع "

بھا  - الخاص  االستخراج  مع خرطوم  المناسبة  االستخراج  وحدة  بتوصیل  قم 
 ).8في مأخذ الشفط الُمدخل ( 

 تثبیت الملحقات  7.2

 قبل القیام بأي تحویل: قم بإزالة حزمة البطاریة من الماكینة  

بعد   الحادة.  الملحقات  بسبب  إلصابة  التعرض  خطر  عن  ھناك  التوقف 
 العمل، ربما تبقى األداة ساخنة.

 خطر السحق عند تغییر األداة. ارتدي قفازات الوقایة.

 أو حامل متوافق. OISاستخدام فقط الملحقات مع حامل  

استخدام نصالت منشار حادة وغیر تالفة. ال تستخدم أي ملحقات تكون  
مناسبة للمادة التي یجري  متصدعة أو حدث تغیر في شكلھا. استخدم ملحقات  

 نشرھا.
 2، صفحة  Aانظر الشكل 

 ) حتى التوقف.2افتح ذراع اإلطالق (  .1
 ).16قم بإزالة المسمار النابضي ( .2
الملحقة ( .3 األداة  ( 15ضع  األداة  المطلوبة على حامل  الموضع  في   (14  .(

 ).14تأكد من تشابكھا في كامة حامل األداة (
 التوقف.) حتى 16أدخل المسمار النابضي (  .4
(  إنذار! .5 التثبیت  ذراع  یرجع  أن  ویسحق  2یمكن  بسرعة  للخلف  ویرتد   (

 أصابعك. تعامل بعنایة وحذر. ارتدي قفازات الوقایة.
 ) اإلطالق  ذراع  ذراع  2أغلق  یكون  أن  (یجب  واإلقفال.  التوقف  حتى   (

 اإلطالق مالمسا لمجسم الھیكل).
 افحص الملحقات للتأكد من ثباتھا. .6

لملحقات    مالحظة: (®Feinبالنسبة  المرفق  المھایئ  ضع  ھو 10،  كما   ،(
 .2) . انظر  الشكل، صفحة  14موضح، على حامل األدوات (

 سنفرة تركیب قرص ال  7.3
بفضل إبزیم التثبیت من نوع فیلكرو. اضغط على    ة تركیب وإزالة بسیطعملیة  

  سنفرة ) تلك الفتحات الموجودة على قرص ال 17(  تصبحبحیث    سنفرةقرص ال
 موازیة للوحة الدعم.
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 التشغیل وإیقاف التشغیل 7.4

 قم بالتشغیل أوال، قم بتوجیھ باألداة الملحقة نحو قطعة الشغل. 

عند     تشغیلھا  بإیقاف  قم  دائما  للماكینة:  العرضي  التشغیل  تجنب 
 إزالة حزمة البطاریة من الماكینة.

تجنب الدخان الصادر عن الماكینة أو ابتالع الغبار والشظایا. بعد    
عن   تماما  المحرك  یتوقف  عندما  أرضا  ضعھا  الماكینة،  تشغیل  إیقاف 

 الدوران.
 الماكینات ذات المفتاح اإلنزالقي: 

(  التشغیل: اإلنزالقي  المفتاح  على  األمام(التشغی8اضغط  إلى  ل  ) 
 المستمر).

 ) إلى الخلف.8اضغط على المفتاح اإلنزالقي (  إیقاف التشغیل:

 ضبط التردد المتذبذب  7.5
 ) الضبط  عجلة  على  المتذبذب  التردد  خالل  5اضبط  أیضا  ممكن  ھذا   .(

 التشغیل.
 الطریقة األفضل  لتحدید الضبط األمثل تكون من خالل التجریب العملي.

 توجیھات العمل  7.6
خالل   :سنفرةال من  تكون  األمثل  الضبط  لتحدید  األفضل   الطریقة 

التجریب العملي. مارس ضغًطا معتدًال على الماكینة وحركھا ذھابًا وإیابًا 
 عبر السطح.

ضبط التردد المتذبذب العالي. اضغط على الماكینة ألسفل    القطع، النشر:
اإلم حركة  تزید  الغاطسة:  للقطوع  االستعصاء!  تجنب  متماثل.  الة  بشكل 

 الخفیفة من تقدم العمل.
 ضبط التردد المتذبذب متوسط إلى عالي. الكشط: 

 ثبت األداة الملحقة على زاویة مسطحة لقطعة الشغل

  .  استكشاف األخطاء وإصالحھا 8  

 نظام مراقبة الوظائف المتعددة للماكینة  8.1

األجھزة    تكون  آلیا،  التشغیل  عن  الماكینة  توقف  حال  في 
 اإللكترونیة في الماكینة قد نشطت وضح الحمایة اآللي.

العالي    التحمیل  یزال  ال  الوقائیة،   الوظیفة  ھذه  من  الرغم  على 
تلف   إلى  یؤدي  أن  ویمكن  المعینة  االستخدامات  بعض  مع  ممكنا 

 الماكینة.
 األسباب والحلول: 

البطاریة من  (األجھزة إللكترونیة تمنع  حزمة البطاریة تقریباً فارغة   .1
 التفریغ بالكامل وتمنع التلف المتعذر إصالحھ).

مصباح   كان  البطاریة  LED (  )12إذا  حزمة  تكون   ، یومض   (
الزر( على  اضغط  األمر،  لزم  إذا  تقریباً.  من  11فارغة  وتحقق   (

كانت  LED )12أضواء   إذا  البطاریة.  مستوى شحن  من  للتحقق   (
 ة شحنھا.حزمة البطاریة تقریباً فارغة، یجب إعاد

یفصل   .2 أن  شأنھ  من  للماكینة  مستمر  طویلة  لفترة  العالي  التحمیل 
 فصل التشغیل بسبب درجة الحرارة.وظیفة 

 اترك الماكینة وحزمة البطاریة لتبرد.
إذا كانت حزمة البطاریة ساخنة جداً، سوف تبرد البطاریة     مالحظة:

 بسرعة أكبر  في شاحن "مبرد بالھواء".

تبرد   بسرعة  مالحظة: سوف  بتشغیلھا  قمت  إذا  أكبر  بسرعة  الماكینة 
 الخمول.

ومؤشر   .3 تعمل  ال  إعادة    LEDالماكینة  حمایة  ومیض.  حالة  في 
نشطة.   تكون التشغیل  ینما  البطاریة  إدخال  تم  إذا  الماكینة  تعمل  لن 

وتشغیلھا   الماكینة  تشغیل  بإیقاف  قم  التشغیل.  وضع  في  الماكینة 
 مجدداً.

  .  الملحقات 9  

 استخدام فقط معدات میتابو األصلیة.
في   المدرجة  والمواصفات  المتطلبات  تلبي  التي  المعدات  فقط  استخدم 

 تعلیمات التشغیل ھذه.
بتأمین  قم  حامل:  األداة مشغلة على  كانت  إذا  بإحكام.  الملحقات  بتثبیت  قم 

إ السیطرة  فقدان  یؤدي  أن  الممكن  من  جیداً.  وتثبیتھا  التعرض  األدة  لى 
 إلصابات.

 وغیرھا   ASC Ultra، ASC 15، ASC 30أ. الشواحن: 
ب. حزم بطاریة بسعات مختلقة. استخدم حزم بطاریة مع الفولتیة المناسبة  

 فقط لألداة الكھربائیة الخاصة بك.
إلى   الدخول  یمكنكم  الملحقات،  من  كاملة  مجموعة  على  للحصول  انظر 

 أو مشاھدة الكتالوج.  www.metabo.comالموقع اإللكتروني 

  . أعمال التصلیح10  

فنیین    بواسطة  الكھربائیة  لألدوات  التصلیح  أعمال  تتم  أن  یجب 
 كھربائیین مختصین فقط.

اتصل على ممثل میتابو المحلي في منطقتك إذا كان لدیك أجھزة كھربائیة 
 للعناوین www.metabo.comبحاجة إلى أعمال تصلیح. انظر 

اإللكتروني   الموقع  من  الغیار  بقطع  قائمة  تحمل  یمكنك 
www.metabo.com. 

  . الحمایة البیئیة 11  

التدویر   وإعادة  التخلص  ممارسات  بشأن  المحلیة  القوانین  مراعاة  یجب 
 المتوافقة مع البیئة لألدوات غیر المستخدمة والتغلیف والملحقات.

األدوات   من  بالتخلص  تقم  ال  األوروبي:  االتحاد  لدول  فقط 
األوروبي  للتوجیھ  وفقا  خاصتك.  المنزلیة  النفایات  في  الكھربائي 

2002/96/EC    بشأن المخلفات الكھربائیة والمعدات اإللكترونیة وتنفیذھا
المستخدم   الكھربائیة  األدوات  تجمیع  یجب  المحلیة،  القانونیة  األنظمة  في 

 صل  وتسلم إلعادة تدویرھا على نحو یتوافق مع البیئة.بشكل منف
حزم   أعد  العادیة.  النفایات  مع  البطاریة  حزم  من  التخلص  عدم  یجب 

 البطاریة المعیبة أو حزم البطاریة المستعملة إلى بائع میتابو في منطقتك!
 ال تسمح بمالمسة حزم البطاریة للماء.

في   البطاریة  حزمة  بتفریغ  قم  التخلص،  بحمایة  قبل  قم  الكھربائیة.  األداة 
 األقطاب من التالمس (على سبیل المثال، بحمایتھا بشریط الصق).

  . المواصفات الفنیة 12  

 .3مالحظات توضیحیة بشأن الخصائص تجدونھا في الصفحة 

 نحتفظ بالحق في إجراء تغییرات نظر إلى التقدم التكنولوجي. 
Uفولتیة حزمة البطاریة = 

s 0 التردد المتذبذي عند سرعة الخمول = 
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oزایة التذبذب یسار/ یمین = 
mالوزن مع أصغر حزمة بطاریة = 

 .EN 60745القیم المقاسة محددة وفقاً لـ  
 التیار المباشر  

الساریة   للمعاییر  (وفقاً  للتفاوت  خاضعة  المعروضة  الفنیة  المواصفات 
 ذات الصلة).

 قیم االنبعاثات 

الكھربائیة     األداة  من  االنبعاثات  تقییم  إمكانیة  القیم  ھذه  تتیح 
ومقارنة األدوات الكھربائیة المتعددة. بناء على ظروف التشغیل، وحالة 

 األداة الكھربائیة والملحقات، الحمل الفعلي قد یكون أعلى أو أقل.
الحمل  یكون  عندما  فاصلة  بفترات  السماح  الرجاء  التقییم،  ألغراض 
الوقائیة  التدابیر  الرجاء ترتیب  المعدلة،  التقدیرات  إلى  استناداً  منخفضاً. 

 للمستخدم، على سبیل المثال، التدابیر التنظیمیة.
لالتجاھات   الموجھة  الكمیات  (مجموع  لالھتزاز  اإلجمالیة  القیمة  تُحدد 

 كما یلي:  EN 60745الثالثة)  وفقا لـ 
h, DSa  ) األسطح) سنفرة= قیمة ابتعاث االھتزاز 

h, Sa  (الكشط) قیمة انبعاث االھتزاز = 
 h, STa بنصلة منشار قطع غاطس)  = قیمة انبعاث االھتزاز(النشر 

h, SSa  (النشر نصلة منشار القطع الدائري)قیمة انبعاث االھتزاز = 
h,...K  (االھتزاز) التفاوت = 

النموذجي   الفاعلة    –  Aالمستوى  الصوت  مستویات 
 المنظورة: 

paL مستوى ضغط الصوت = 
WAL  مستوى الطاقة الصوتیة   = 
WA, KpAK   التفاوت  = 

الضجیج   مستوى  یتجاوز  أن  یمكن  التشغیل  دیسیبل    80خالل 
 (أمبیر) 

 ارتدي واقیات األذن! 
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