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 ألصلیة  التعلیمات ترجمة
 
 بیان المطابقة . 1
 

بأن المناشیر الترددیة الالسلكیة ھذه،   نعلن على مسؤولیتنا الخاصة: 
)، تلبي كافة متطلبات التوجیھات  1المعرفة بالنوع والرقم المتسلسل * 

 . 3انظر صفحة   –) 4وثائق فنیة  * ).3) والمعاییر *2المرتبطة *
 
 االستخدام المحدد. 2
 

الترددي مناسب لنشر الخشب والمعادن والمواد البالستیكیة أو  المنشار 
 المواد المماثلة مثل المطاط الصلب وألیاف الزجاج وما إلى ذلك. 

یتحمل المستخدم المسؤولیة وحده عن أي ضرر ناجم عن االستخدام  
 غیر المناسب. 

یجب مراعاة اللوائح التنظیمیة العامة المقبولة للوقایة من الحوادث  
 ومات السالمة المرفقة. ومعل

 
 تعلیمات السالمة العامة . 3

 
لحمایتكم وحمایة األداة الكھربائیة خاصتكم، الرجاء   

االنتباه لكافة أجزاء النصوص المشار إلیھا بھذه 
 !اإلشارة 

قراءة دلیل التشغیل من شانھا أن تخفف من  – تنبیھ 
 مخاطر التعرض إلصابة 

 
إن  تنبیھ  یرجى قراءة كافة تنبیھات وتعلیمات السالمة.

وتعلیمات السالمة قد یؤدي إلى  التخلف عن االلتزام بتحذیرات  
 التعرض لصدمة كھربائیة أو الحریق و/ أو التعرض إلصابة خطرة. 

الرجاء االحتفاظ بكافة تعلیمات ومعلومات السالمة للرجوع إلیھا  
 مستقبالً. 

 ال تقم بنقل األداة الكھربائیة الخاصة بك إال مع ھذه الوثائق.
 
 تعلیمات السالمة الخاصة . 4
 

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

یؤدي تالمس ملحق القطع المتالمس مع سلك كھربائي مكشوف  
"نشط" إلى تكھرب األجزاء المعدنیة من األداة الكھربائیة وتعرض  

 .المشغل للصعقة الكھربائیة
عند عدم استخدام الماكینة، قم بأقفال الماكینة بواسطة قفل التشغیل 

 ) لمنعھا من التشغیل العرضي غیر المتعمد. 4(
قم بإزالة حزمة البطاریة من الماكینة قبل القیام بأي تعدیالت أو 

 تنظیف أو تحویالت أو إصالحات.
 قبل تركیب حزمة البطاریة، تأكد من أن الماكینة مطفأة.

ارتدي النظارات الواقیة، والقفازات، واألحذیة المتینة عند العمل   دائما
 مع ھذه األداة. 

كوابل كھرباء  تأكد من أن البقعة التي سوف تعمل علیھا خالیة من أي 
(على سبیل المثال باستخدام جھاز   أو خطوط غاز أو أنابیب میاه

 الكشف عن المعادن). 

 
 

 احتوائھا على أي ماء. عند نشر أنابیب المھام، تأكد من عدم 
مستویات الضجیج المرتفعة   ارتدي واقیات األذن عن العمل لفترات طویلة.

 لفترة طویلة من الزمن یمكن أن تؤثر على حاسة السمع لدیك. 
المواد التي تولد أغبرة  أو أبخرة یمكن أن تكون ضارة على الصحة (على  

 سبیل المثال االسبستوس) یجب عدم معالجتھا.
الناجم عن المواد مثل الطالء الذي یحتوي على الرصاص، وبعض  الغبار 

یمكن أن تتسبب   أنواع الخشب والمواد المعدنیة والمعادن قد تكون ضارة.
عملیة مالمسة أو استنشاق الغبار بالحساسیة و/ أو أمراض بالجھاز التنفسي  

 للمنشغل أو المارة. 
نة مثل غبار البلوط  ھناك أنواع معینة من الغبار مصنفة على أنھا مسرط

والزان وخاصة عندما تتزامن مع مواد مضافة لتكییف الخشب (كرومات،  
المواد التي تحتوي على اسبسیتوس یجب التعامل معھا   مواد واقیة للخشب).

 بواسطة مختصین فقط. 
 یجب أن التھویة في مكان العمل على نحو جید. -

 . P2ننصح باستخدام قناع الغبار للفلتر فئة 
 التزم بالشروط المحلیة للمواد التي ترید العمل علیھا.

 
ال   ثبت قطعة الشغل بإحكام. ال تحاول أو تنشر بشدة قطع الشغل الصغیرة. 

 یجب علیك في أي حال من األحوال حمل قطعة الشغل بیدك أو بقدمك. 
ال تستخدم أي نصالت منشار   وغیر تالفة.استخدم فقط نصالت منشار حادة  

 تكون متصدعة أو ھناك تغیر في شكلھا. 
ألعمال النشارة، المعیار من شأنھ أن   استخدم فقط الماكینة مع المعیار المثبت

 یؤمن اتصال آمناً مع قطعة الشغل. 
 دائما امسك األداة بكلتا الیدین باستخدام المقابل المثبتة، وقف بأمان وتركیز. 

 خطر التعرض إلصابة بسبب نصلة المنشار الحادة.  ھناك
قم بإزالة الرقائق والشوائب والمواد المماثلة   ال تلمس نصلة المنشار المتحركة!

 فقط عندما األداة الكھربائیة في حالة توقف تام. 
 ال تنزل تحت قطعة الشغل عندما تكون الماكینة في وضع العمل. 

ى أصابع یدك بعیداً مع منطقة  جھاز  حافظ عل  خطر التكسیر أثناء لتشغیل!
 ). 2شد نصلة المنشار ( 

بشكل   LEDال تنظر إلى إشعاع مصباح  ):  LED    )2مصباح العمل 
 مباشر بأدوات بصریة. 

 قم بحمایة حزم البطاریة من الماء والرطوبة. 
 
 

 ال تعرض حزم البطاریة للھب المباشر 
 

 
  الشكل.ال تستخدم  حزم بطاریة معیبة أو مشوھة 

 ال تفتح حزم البطاریة 
 ال تلمس أو تحدث ماساً كھربائیا في حزم البطاریة 

یمكن أن یتسرب القلیل من السوائل األسیدیة أو القابلة لالشتعال من  
 بطاریات اللیثیوم أیون المعیبة. 
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البطاریة والمس بشرتك، قم بغسلھ مباشر  إذا تسرب سائل 
إذا تسرب سائل البطاریة والمس عینیك،  بالكثیر من الماء.

 اغسلھما بماء نظیف واطلب العنایة الطبیة. 
 
 لمحة عامة.  5
 

 . 2انظر الصفحة 
 جھاز شد نصلة منشار المنحنیات ونصالت المنشار الترددي  1
      LEDمصباح العمل  2
 مقبض أمامي  3
) لمنع األداة من التشغیل العرضي غیر  8لقفل الزناد ( قفل التشغیل 4

 المقصود. 
 مقبض خلفي  5
 زر فك حزمة البطاریة  6
 حزمة البطاریة*  7
 زناد  8
 مؤشر بطاریة للتحقق من مستوى شخن البطاریة 9

 أزرار لضبط المعیار*   10
 المعیار   11
 نصلة المنشار  12
وعرض إشارة * (اضغط على    حزمة بطاریة مع مؤشر مستوى الشحن  13

إذا كان مصباح    - إلى مستوى الشحن).  LEDالزر وسوف یشیر ضوء 
LED ) تكون حزمة البطاریة فارغة تقریباً.7یومض ،( 

 * بناء على  المعدات/ لیس في نطاق التسلیم
 
 االستخدام . 6
 
 

 نظام مراقبة الوظائف المتعددة للماكینة  6.1
 

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

 األسباب والحلول: 
حزمة البطاریة تقریباً فارغة (األجھزة إللكترونیة تمنع البطاریة من  .  1

 التفریغ بالكامل وتمنع التلف المتعذر إصالحھ). 
 تقریباً فارغة، یجب إعادة شحنھا. إذا كانت حزمة البطاریة 

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

 اترك الماكینة وحزمة البطاریة لتبرد. 
سوف تبرد الماكینة بسرعة أكبر إذا قمت بتشغیلھا بسرعة   :مالحظة 
 الخمول. 

التیار مرتفعاً للغایة (على سبیل المثال، إذا كانت الماكینة تھترء  إذا كان . 3
 بشكل مستمر لفترات طویلة)، سوف تتوقف الماكینة عن التشغیل. 

 
لمنع الماكینة   ثم أكمل العمل كالمعتاد. ).8قم بإیقاف تشغیل الماكینة بالزناد (

 من االھتراء. 
 
 

 حزمة البطاریة  6.2
إذا انخفض مستوى األداء، أعد   الستخداماشحن حزمة البطاریة قبل ا 

 شحن حزمة البطاریة 
 درجة مئویة  30درجة مئویة و  10درجة التخزین المثلى ما بین 

) وقم  6اضغط على زر فك حزمة البطاریة (  إلزالة حزمة البطاریة:
 ). 7بإزالة حزمة البطاریة ( 

  قم إدخال بطاریة حزمة البطاریة لتثبیت حزمة البطاریة من جدید:
 ) حتى تثبت في مكانھا. 7(
 

 تركیب وإزالة نصلة المنشار  6.3
 قم بإزالة حزمة البطاریة.  قبل القیام بأي عمل:

ال تلمس نصلة المنشار مباشرة بعد تشغیل األداة، حیث یمكن أن تكون  
 ساخنة للغایة ویمكن أن تؤدي إلى حروف للجلد.

 عامة. استخدم نصالت منشار المنحنیات كقاعدة   
 ) في اتجاه السھم وثبتھا. 1قم بتدویر جلبة التثبیت (  1
 ادخل نصلة المنشار بطولھا الكامل أو قم بإزالتھا.    2
) (تدور جلبة التثبیت إلى الخلف إلى  1أطلق جلبة التثبیت (  3

 موضعھا األصلي). 
 تأكد من أن نصلة المنشار في موضعھا الصحیح بأمان. 4

یمكن استخدام   :نصالت المنشار التردديمالحظة، عند استخدام 
استخدم نصالت منشار   نصالت منشار المنحنیات والمنشار الترددي.

عند إدخال نصالت منشار ترددي، تأكد من   المنحنیات كقاعدة عامة.
 أن نصلة المنشار الترددي مدخلة في موضع رأسي إلى حد التوقف. 

) إلى الخلف إلى موضعھا ألصل وتأكد من  1التثبیت (قم بتدویر جلبة 
 أن نصلة المنشار الترددي مثبتة في الفجوة. 

 
 
 
 
 
 
 
 

في حال  وقوع أن نصلة المنشار قد انكسرت وال یمكن   مالحظة:
إزالتھا بالید من جھاز التثبیت السریع لنصلة المنشار، قم بتدویر جلبة  

خدم طرف نصلة المنشار في  است ) باتجاه السھم وثبتھا.1التثبیت (
نصلة منشار المعادة ذات األسنان الدقیقة ھو   القسم المكسور لسحبھا.

 األفضل لھذه المھمة. 
 

 ضبط المعیار  6.4
) (على سبیل المثال عن 11یمكن تحدید عمق القطع بتغییر المعیار ( 

 النشر أمام جدار). 
بلى متماثل  ) للوصول إلى 11في بعض األحیان قم بتعدیل المعیار ( 

 على نصلة المنشار. 
) إلى الموضع  11) وقم بنقل المعیار ( 10اضغط على الزر (  1

 المطلوب. 
 ) وانقل المعیار حتى یشبك. 10أطلق الزر ( 2
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 ) للتأكد من تثبیتھ بأمان. 11تحقق من المعیار ( 
 

 االستخدام . 7
 

 ): 4التشغیل وإیقاف التشغیل، معدل الشوط، قفل التشغیل (  7.1
 

  ) مقفل8الزناد ( 
 ) غیر مقفل. 8الزناد ( 

 
یمكن تغییر معدل الشوط   ).8اضغط على الزناد ( التشغیل، السرعة:

 بالضغط على الزناد. 
 ). 8أطلق الزناد (  إیقاف التشغیل:

 
 تعلیمات العمل  7.2

 النشر:
 موجھة للمادة التي سیتم نشرھا. استخدم نصلة منشار 

 ) المعیار  مع  الماكینة  على  الشغل. 11اضغط  قطعة  مقابل  شغل   ) 
 الماكینة، قم ثم بمعیارة نصلة المنشار مقابل قطعة الشغل. 

ال تحدث أي تالمس مع أي أشیاء أو مع األرض لنصلة المنشار  
 المتحركة (خطر االرتداد أو كسر نصلة المنشار). 

  الشروط على المادة التي ترید نشرھا.  قم بمھایئة سرعة
تجنب الضغط المفرط على نصلة المنشار (وخاصة في حاالت  

 نصالت المنشار الطویلة). 
قم   إذا تكلبت نصلة المنشار، قم بإیقاف تشغیل الماكینة على الفور.

 بتوسیع الفجوة المنشور بأداة مناسبة لسحب األداة. 
م بإیقاف تشغیل الماكینة وأخرجھا  بعد االنتھاء من القطع بالمنشار، ق

من الفجوة المنشورة ووضعھا أرضا عندما تصل نصلة المنشار إلى  
 حالة الوقوف التام (خطر االرتداد). 

) لمنعھا من التشغیل  4قم بأقفال الماكینة بواسطة قفل التشغیل (  
 العرضي غیر المتعمد. 

 القطوع الغاطسة: 
على المواد الناعمة مثل الخشب أو  یمكن القیام بالقطوع الغاطسة فقط 

 استخدام نصالت منشار قصیرة فقط.  المواد البالستیكیة.
دائما امسك األداة بكلتا الیدین على المقایض ، وقف بأمان وركز على  

 .العمل الذي تقوم بھ
الماكینة مضغوطة بحافة   . 3انظر الرسم التوضیحي  في صفحة 

تالمس نصلة المنشار مع قطعة  ال ت ) مقابل قطعة الشغل.11المعیار ( 
تعمل زاویة المعیار كنقطة محوري یتم   قم بتشغیل الماكینة. الشغل.

مجانسة الماكینة حولیھا ببطيء، في حین تقطع نصلة المنشار في  
 قطعة الشغل. 

 
 التصلیح والصیانة . 8
 

على أساس منتظم، استخدم الھواء المضغوط لتنظیف الماكینة من 
 التھویة للمحرك. خالل فتحات 

ثبت   ).11) وقم بإزالة المعیار ( 10اضغط على الزر (  التنظیم بانتظام:
الماكینة نحو األسفل في موضع رأسي دون نصلة منشار وبیدك  

ال تستخدم الزیت أو   یخرج الغبار المتراكم. اضرب على الماكینة بخفة
 الشحمة. 

 
 الملحقات . 9
 

 . 4انظر الصفحة  األصلیة.استخدام فقط معدات میتابو 
استخدم فقط المعدات التي تلبي المتطلبات والمواصفات المدرجة في تعلیمات  

 التشغیل ھذه. 
أ) مجموعة واسعة من نصالت المنشار لمجموعة واسعة من المواد وحاالت  

 االستخدام. 
 ب) شاحن البطاریة 

 ج) حزم البطاریة
 المعدند) عصا تشحیم لتبرید نصالت المنشار عند نشر 

للحصول على مجموعة كاملة من الملحقات، یمكنكم الدخول إلى الموقع  
 أو مشاھدة الكتالوج.  www.metabo.comاإللكتروني 

 
 أعمال التصلیح . 10

 
یجب أن تتم أعمال التصلیح لألدوات الكھربائیة بواسطة فنیین 

 فقط.كھربائیین مختصین 
إذا كان لدیك أي من أدوات میتابو الكھربائیة بحاجة إلى تصلیح، الرجاء  

للعناوین یمكنك االطالع علیھا على الموقع   االتصال بمركز خدمة میتابو.
 .   www.metabo.comاإللكتروني: 

 یمكن تنزیل قوائم قطع الغیار من الموقع اإللكتروني 
www.metabo.com.   

 
 الحمایة البیئیة. 11

 
یجب مراعاة القوانین المحلیة بشأن ممارسات التخلص وإعادة التدویر  

 المتوافقة مع البیئة لألدوات غیر المستخدمة والتغلیف والملحقات. 
أعد حزم البطاریة   النفایات العادیة.یجب عدم التخلص من حزم البطاریة مع  

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

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

2002/96/EC   بشأن اإللكترونیات المستعملة والمعدات
الكھربائیة وتنفیذھا في األنظمة القانونیة المحلیة، یجب تجمیع األدوات  

الكھربائیة المستخدم بشكل منفصل  وتسلم إلعادة تدویرھا على نحو یتوافق  
قم   قبل التخلص، قم بتفریغ حزمة البطاریة في األداة الكھربائیة. مع البیئة.
 قطاب من التالمس (على سبیل المثال، بحمایتھا بشریط الصق). بحمایة األ

 
 المواصفات الفنیة . 12

 
. حقوق التغییر  3مالحظات توضیحیة حول المواصفات في الصفحة 

 والتعدیل نظراً للتقدم التكنولوجي محفوظة. 
U فولتیة حزمة البطاریة = 

n0   معدل الشوط عند سرعة الخمول = 
s  طول الشوط = 

m  = (مع أصغر حزمة بطاریة) الوزن 
ً   محددة المقاسة القیم  . EN 60745 لـ وفقا
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المواصفات الفنیة المعروضة خاضعة للتفاوت (وفقاً للمعاییر الصالحة  
 ذات الصلة). 

 االنبعاثات قیم  
باستخدام ھذه القیم، یمكنك تقییم االنبعاثات من ھذه األداة  

الكھربائیة ومقارنة ھذه القیم بالقیم  المنبعثة من أي أدوات كھربائیة  
ربما تكون القیمة الفعلیة أعلى أو أقل، بناء على االستخدام   أخرى. 

القیم، علیك  في تقدیر  المخصص ووضع الماكینة أو األداة الكھربائیة.
بناء على   تضمین فترات التوقف عن العمل وفترات االستخدام القلیل. 

  –قیم االنبعاثات المقدرة، یجب تحدید اإلجراءات الوقایة للمستخدم  
 على سبیل المثال، أي خطوات تنظیمیة یجب وضعھا.

حددت القیمة اإلجمالیة لالھتزاز (مجموع الكمیات الموجھة  
 كما یلي:  EN 60745وفقا لـ لالتجاھات الثالثة)   

ah, CW  (نشر الخشب ) مستوى االبتعاث االھتزازي  = 
Kh,CW  (اھتزاز) متفاوت = 

  مستویات الصوت الفاعلة المنظورة: –  Aالمستوى النموذجي 
LpA   مستوى ضغط الصوت = 

LWA   مستوى الطاقة الصوتیة = 
KpA, KWA عدم یقین = 

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

 ارتدي واقیات األذن!   
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