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 التعلیمات األصلیة
 

 
القرصیة   المناشیر  ھذه  بأن  نعلن  الحصري،  المسؤول  بصفتنا  نحن، 

)، تلبي 1الالسلكیة المحمولة بالید، المعرفة بالنوع والرقم المتسلسل *
 * التوجیھات  متطلبات  *2كافة  والمعاییر   (3 * فنیة   وثائق   .(4  (–  

 .3انظر صفحة  
 

 
الحدیدیة   المعادن  لنشر  مناسب  بالید  المحمول  القرصي  المنشار  ھذا 

 غیر المصلدة والمعادن غیر الحدیدیة.
للخشب،   المماثلة  المواد  أو  األخشاب  لنشر  مصممة  غیر  الماكینة 

 األلواح اللیفیة الجبسیة، والمواد المركبة.والبالستیك، والجص، و
 ھذه الماكینة غیر مصممة للقطوع الغاطسة.

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

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

 

 
الرجاء    خاصتكم،  الكھربائیة  األداة  وحمایة  لحمایتكم 
بھذه   إلیھا  المشار  النصوص  أجزاء  لكافة  االنتباه 

 اإلشارة ! 
یخفف من   –  تنبیھ أن  التشغیل من شأنھ  دلیل  قراءة 

 مخاطر التعرض إلصابة.
 

واإلیضاحات    –تنبیھ والتعلیمات  التحذیرات  جمیع  اقرأ 
إن التخلف    والمواصفات المزودة مع ھذه األداة الكھربائیة.

التعرض   إلى  یؤدي  قد  أدناه  الواردة  التعلیمات  بجمیع  االلتزام  عن 
 أو التعرض إلصابة خطرة.  لصدمة كھربائیة أو الحریق و/

 الرجاء االحتفاظ بكافة التحذیرات والتعلیمات للرجوع إلیھا مستقبالً.
 ال تقم بنقل األداة الكھربائیة الخاصة بك إال مع ھذه الوثائق.

 

 
 عملیة النشر 

خطر: ابقي یدیك بعیدتین عن منطقة القطع والنصلة.   ) أ
مستودع   أو  المساعد،  المقبض  على  األخرى  یدك  ابقي 

یتعرضا   .المحرك أن  المنشار، ال یمكن  الیدین تحمالن  إذا كانت كلتا 
 لقطع بواسطة النصلة.

الشغل ) ب قطعة  تحت  یدیك  تضع  أن    .ال  الوقایة  لغطاء  یمكن  ال 
 یحمیك من النصلة ما دون قطعة الشغل.

أقل من سن كامل  .قم بتعدیل عمق القطع إلى سمك قطعة الشغل ) ج 
 ألسنان النصلة یجب أن تكون مرئیة ما دون قطعة الشغل.

. قم  ال تحمل قطعة الشغل على بیدك أو بین رجلیك أثناء القطع )د
العمل    مستقرة.بتثبیت قطعة الشغل على منصة   من الضروري إسناد 

أو   للمخاطرة  الجسم  تعرض  من  التقلیل  أجل  من  صحیح  بشكل 
 استعصاء النصلة أو فقدان السیطرة.

قم بإمساك األداة الكھربائیة بواسطة أسطح اإلمساك المعزولة   ) ه

  .عند تنفیذ أي عملیة حیث قد یتالمس ملحق القطع مع أدوات الخفیة
مكشو كھربائي  سلك  تكھرب  مالمسة  إلى  یؤدي  أیضا  "نشط"  ف 

للصعقة   المشغل  وتعرض  الكھربائیة  األداة  من  المعدنیة  األجزاء 
 الكھربائیة.

الشق دائما استخدام حاجز شق أو موجھ حافة مستقیمة،   ) و عند 
استعصاء   فرصة  من  ویقلل  القطع  دقة  یحسن  أن  شأنھ  من  ھذا 

 .النصلة
مقاب  )ز (ماسي  صحیح  وشكل  بمقاس  نصالت  استخدم  ل  دائما 

القرص للفتحات محور  األجھزة   .المستدیر)  النصالت ال تتطابق مع 
یتسبب   ارتكازي مما  أن تعمل بشكل غیر  للمنشار من شأنھا  المركبة 

 بفقدان السیطرة.
غیر   ) ح  براغي  أو  فلكات  أو  نصالت  اإلطالق  على  تستخدم  ال 

تم تصمیم فلكات  وبراغي النصلة خصیصاً للمنشار الخاص    .مناسبة 
 أداء أفضل والسالمة في التشغیل. بك، من أجل

 الصدمات االرتدادیة والتحذیرات المرتبطة 
الصدمة االرتدادیة ھي ردة فعل فجائیة  لنصلة منشار عالقة أو    -

في   المنشار  على  السیطرة  عدم  في  یسبب  مما  منحرفة  أو  مستعصیة 
 الرفع ألعلى وخروجھا من قطعھ العمل نحو المستخدم.

لنصلة   - تكون  الشق  عندما  بسبب  بشدة  أو  مستعصیة  أو  عالقة 
إلى   بسرعة  الوحدة  المحرك  فعل  ردة  وتقود  النصلة  تتوقف  ألسفل، 

 الخلف نحو المشغل.
إذا أصبحت النصلة ملتویة أو منحرفة في القص، السن في الحافة   -

الخلفیة للنصلة یمكن أن تحفر في سطح الخشب مما یؤدي إلى خروج  
 المستخدم. النصلة من الشق وارتدادھا نحو

غیر   أو  و/  الخاطئ  االستخدام  نتیجة  ھي  االرتدادیة  الصدمة  إن 
الصحیح للمنشار ویمكن تجنبھا من خالل إجراءات االحتیاط المالئمة 

 الالحقة الذكر.
حافظ على اإلمساك بقوة على المنشار وثبت یدیك لمقاومة أي   ) أ

ارتدادیة  صدمات  جانبي  قوى  من  جانب  أي  باتجاه  جسمك  لیكن   .
یمكن أن تؤدي الصدمة   نصلة، ولكن لیس في خط مباشر مع النصلة.ال

االرتدادیة إلى قفز المنشار إلى الخلف، ولكن قوى الصدمة االرتدادیة  
التدابیر   اتخاذ  تم  ما  إذا  المشغل  بواسطة  علیھا  السیطرة  یمكن 

 االحتیاطي المناسبة.
ألي   ) ب القطع  عن  تتوقف  عندما  أو  عالقة،  النصلة  تكون  عندما 
المادة  سب في  دون حراك  المنشار  وامسك  الزناد  بإطالق  قم  كان،  ب 

الكامل التوقف  المنشار على  حتى تصل النصلة إلى  إیقاف  . ال تحاول 
حالة   في  النصلة  تكون  بینما  الخلف  إلى  المنشار  سحب  أو  اإلطالق 

ارتدادیة. صدمة  تحدث  أن  یمكن  أو  تكلب    حركة  سبب  عن  ابحث 
 النصلة واعمل علی إزالتھ.

ند إعادة تشغیل المنشار على قطعة الشغل، ضع المنشار في  ع ) ج 
المادة  في  غاطس  غیر  المنشار  سن  أن  من  وتأكد  الشق  إذا    .مركز 

قطعة   من  ارتدادیة  بصدمة  تفاجئك  أن  یمكن  المنشار،  نصلة  تكلبت 
 الشغل عند إعادة تشغیل المنشار.

النصلة   )د تكلب   مخاطرة  من  للتخفیف  كبیرة  بألواح  التدعیم 
وزنھا  والصد جراء  من  الكبیرة  األلواح  تنحني  قد  االرتدادیة.  مة 
. یجب أن توضع الدعائم تحت اللوح على كال الجانبین، بالقرب  الذاتي

 من خط القطع وقرب حافة اللوح.
تالفة  ) ه أو  الحادة    .ال تستخدم شفرات غیر حادة  النصالت غیر 

إلى   یؤدي  مما  ضیق  شق  عنھا  ینتج  صحیح  غیر  بشكل  المثبتة  أو 
 احتكاك مفرط وتكلب النصلة وصدمة ارتدادیة.

عمق النصلة ومسطرة الزوایا الذي یعدل رافعات اإلقفال یجب   ) و
بالقطع القیام  قبل  محكمة ومؤمنة  تكون  النصلة    .أن  تعدیل  تغیر  إذا 

 ن یؤدي إلى التكلب وصدمة ارتدادیة.أثناء القطع، ھذا یمكن أ
أي   )ز أو  قائمة  جدران  في  النشر  عن  الحرص  من  مزیداً  ابذل 

اشیر  ن .   تعلیمات األمان الخاصة بالم4
 القرصیة 

 معلومات السالمة العامة .   3

 االستخدام المحددة .   شروط 2

 .   بیان المطابقة 1
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تسبب    .مناطق معتمة  أن  یمكن  أشیاء  تقطع  أن  یمكن  البارزة  النصلة 
 صدمة ارتدادیة.

 وظیفة غطاء الوقایة السفلي 
a(   كل قبل  سلیم  بشكل  السفلي  الوقایة  انغالق غطاء  تفحص 

ال تستخدم  ال  قابل  استعمال.  السفلي  الوقایة  غطاء  یكن  لم  إن  منشار 
أو تخفیض غطاء   بتثبیت  تقم   فوراً. ال  ینغلق  لم  للحركة بطالقة وإن 

قد یلتوي غطاء الوقایة السفلي    الحمایة أو طیھ على الموضع المفتوح.
الوقایة   غطاء  ارفع  قصد.  غیر  عن  األرض   علی  المنشار  سقط  إن 

لخلف وتأكد من أنھ قابل للحركة  )  ل24السفلي بواسطة ذراع السحب (
عند   أخری  قطع  أیة  وال  المنشار  نصل  ال  یالمس  ال  وبأنھ  بطالقة 

 مجمل زوایا وأعماق القطع.
b(   اعرض السفلي  الحمایة  غطاء  نابض  عمل  من  تحقق 

المنشار علی الصیانة قبل استخدامھ إن لم یعمل غطاء الوقایة السفلي  
سلیم. بشكل  الوقا  والنابض  غطاء  یعمل  مماطل  قد  بشكل  السفلي  یة 

 بسبب القطع التالفة والترسبات الالزقة أو بسبب تراكم النشارة.
c(   یودیا الخلف  إلى  السفلي  الحمایة  غطاء  إرجاع  یمكن 

للقطوع الخاصة فقط، مثل القطوع الغاطسة والقطوع المركبة. قم بفتح  
) بإرجاع المقبض إلى الخلف  وعند دخول  24غطاء الوقایة السفلي (

السفلي.النصل الحمایة  یجب إطالق غطاء  المادة،  في  أعمال    ة  لجمیع 
 النشر األخرى، یجب أن یعمل غطاء الوقایة السفلي تلقائیاً.

d(   دائما تأكد من أن غطاء الوقایة السفلي یغطي النصلة قبل
إن نصل المنشار الذي لم    وضع  المنشار على مقعد أو على األرض.

یح  دورانھ  یتابع  والذي  وقایتھ  القطع  یتم  اتجاه  بعكس  المنشار  رك 
المنشار   دوران  مدة  ذلك  عند  تراعی  بطریقھ.  یواجھھ  ما  كل  وینشر 

 الالحقة.
 ال تستخدم قرص التجلیخ التالفة.

الرقائق   بإزالة  قم  الدوارة!  األداة  مع  بعیدتین  یدیك  على  حافظ 
والشوائب والمواد المماثلة فقط عندما األداة الكھربائیة في حالة توقف 

 تام.

 ارتدي كمامة الحمایة المناسبة من الغبار. 

 ارتدي واقیات األذن!  

 ارتدي نظارات الوقایة.

فقط قم بتدویر زر قفل عمود الدوران عندما یكون المحرك في توقف  
 تام.

 ال تقم بتقلیل سرعة نصلة المنشار بالضغط على الجوانب.
السحب الخلفي  یجب عدم تثبیت غطاء الحمایة المتحرك على موضع  

 للنشر.
یجب أن یتحرك غطاء الحمایة القابل للحركة بحریة وتلقائیة وسھولة  

 وأن یعود بالضبط إلى موضعھ الخلفي.
سبیل  على   ، األجھزة  أن  من  تأكد  منتظم.  بشكل  الماكینة  تنظیف 

 المثال، غطاء الوقایة المتحرك، في وضع العمل األمثل.
 ف تشغیل المحرك على الفور.إذا تكلبت نصلة المنشار، قم بإیقا

 ال تحاول أو تنشر بشدة قطع الشغل الصغیرة.
أثناء العمل على الماكینة، یجب أن تكون قطعة الشغل مدعومة بشكل  

 محكم ومؤمنة ضد الحركة.
 قد تكون نصلة المنشار والنشارة شدیدة السخونة بعد النشر.

انتبھ إلى مكان تطایر نشارة الخشب. نشارة الخشب ساخنة ویمكن أن  

 تسبب حروق أو حرائق أو التعرض لجروح.
النشارات حادة وقد تسبب إصابات. ابق المالبس مغلقة بحیث ال تدخل 

 أي نشارة إلى داخلھا.
استخدم نصالت منشار غیر تالفة فقط. تأكد من عدم وجود أي أسنان  

 ت.مكسورة على النصال 
المنشار. أسنان  أطراف  حرارة  في  المفرط  االرتفاع  استخدم    تجنب 

 نصلة منشار مناسبة للمادة التي یجري نشرھا.
 إذا كان ھناك عطل في الماكینة: قم بإزالة حزمة البطاریة من الماكینة 

 والرطوبة.قم بحمایة حزم البطاریة من الماء 
 

 ال تستخدم  حزم بطاریة معیبة أو مشوھة الشكل.  
 ال تعرض حزم البطاریة للھب المباشر 

 

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

 البطاریة!
 

 قم بإزالة حزمة البطاریة من الماكینة عندما ال تكون في االستخدام.
قم بإزالة حزمة البطاریة من األداة قبل القیام بأي تعدیالت أو تنظیف  

 أو تحویالت أو إصالحات.

 تأكد أن األداة مطفأة قبل تركیب حزمة البطاریة.

ال أو  األسیدیة  السوائل  من  القلیل  یتسرب  أن  من  یمكن  لالشتعال  قابلة 
 بطاریات اللیثیوم أیون المعیبة.

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

 واطلب العنایة الطبیة.
 نقل حزم بطاریات اللیثیوم أیون:

أیوم   اللیثیوم  بطاریات  شحن  البضائع یخضع  بنقل  متعلقة  لقوانین 
المواصفات  UN 3481و    UN 3480الخطرة ( ). اطلع نفسك على 

األمر،   لزم  إذا  أیون.  لیثیوم  بطاریات  حزم  عند شحن  حالیًا  الصالحة 
وتغلیف  تعبئة  یتوفر خدمة  بك.  الخاصة  الشحن  اطلب مشورة شركة 

 معتمدة من میتابو.
الھیكل سلیما وال یوجد تسریب ألي  أرسل حزمة البطاریة فقط إذا كان 

بحمایة   قم  لإلرسال.  الماكینة  من  البطاریة  حزمة  بإزالة  قم  سائل. 
بحمایتھا   المثال،  سبیل  (على  كھربائي  ماس  حدوث  من  األقطاب 

 بشریط).
 التخفیف من إنتاج الغبار: 

بعض جزئیات الغبار الناجمة عن الصنفرة اآللیة    -  تحذیر 
اإلنشاءات   أعمال  أو  الحفر  أو  التجلیخ  أو  الخشب  نشر  أو 
السرطان   تسبب  بأنھا  یعرف  كیمیائیة  مواد  على  تحتوي  األخرى 
بعض   األخرى.  التناسلیة  األضرار  وبعض  التنفس  في  وصعوبات 

 األمثلة على ھذه المواد الكیمیائیة: 
 ءات التي تحتوي على رصاص.الرصاص من الطال -
السیلیكا البلوریة من الطوب واالسمنت ومنتجات البناء األخرى،  -
 و
 الزرنیخ والكروم من الخشب المعالج كیمیائیاً. -

تكرار   مدى  فترة  بعد  تعتمد  متباینة،  التعرضات  ھذه  من  المخاطرة 
المواد   لھذه  تعرضك  من  للتقلیل  العمل.  من  النوع  لھذا  ممارستك 

الوقایة  الكیمیائ  بتھویة جیدة وارتداء معدات  العمل في مكان  یة: علیك 
 مثل كمامات الغبار المصممة خصیصاً لتنقیة الجزیئات البالغة الدقة.
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ھذا ینطبق أیضاً على الغبار من المواد األخرى مثل بعض  
أنواع الخشب  (مثل غبار خشب الزان أو البلوط)، المعادن  

معروفة أخرى  أمرض  االسبستوس.  الفعل    أو  ردود  مثل 
إلى   الغبار  بدخول  تسمح  ال  التنفسي.  الجھاز  أمراض  التحسسیة، 

 الجسم.
للمادة   الصلة  ذات  التنظیمیة  التوجیھات واإلرشادات واللوائح  مراعاة 
سبیل   (على  االستخدام  ومكان  واالستخدام  والموظفین  بك  الخاصة 

المھنی والسالمة  بالصحة  الخاصة  التنظیمیة  اللوائح  ة، المثال، 
 والتخلص من المواد) 

 تجمیع المواد المتولدة في المصدر ومنع تراكمھا في المنطقة المحیطة.
عدد   الطریقة،  بھذه  الخاصة.  لألعمال  المناسبة  الملحقات  استخدام 
ضئیل من الجزئیات سوف یدخل إلى البیئة في الحاالت الخارجة عن 

 السیطرة.
 استخدم وحدة استخراج مالئمة.

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

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

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

 تستخدم الفرشاة.
 

 
 .2انظر الصفحة  

 صندوق تجمیع النشارة  1
 المقبض  2
 الزناد  3
 زر اإلقفال  4
 المقبض الجانبي  5
 محول قضیب التوجیھ* 6
 برغي إقفال (سدادة موازیة، محول قضیب التوجیھ) 7
 نافذة مشاھدة (قابلة للتبدیل)  8
 مؤشر القطع  9

 سدادة موازیة  10
 حزمة البطاریة * 11
 حزمة البطاریة زر فك  12
 لوحة الموجھ 13
 مقیاس ( عمق القطع) 14
 مخزن لمفتاح رنش سداسي  15
 مفتاح رنش سداسي  16
 ذراع اإلقفال ( عمق القطع)  17
 مؤشر السعة واإلشارة* 18
 زر مؤشر السعة* 19
 زر قفل عمود الدوران  20
 برغي تثبیت نصلة المنشار  21
 شفة نصلة منشار خارجیة 22
 نصلة المنشار  23
 الحمایة المتحرك)ذراع (للتدویر الخلفي لغطاء  24
 شفة نصلة منشار داخلیة  25
 غطاء وقایة متحرك 26

 * محدد باألداة 
 

 

قم بإزالة حزمة البطاریة من األداة قبل القیام بأي تعدیالت أو تنظیف  
حزمة  أو   تركیب  قبل  مطفأة  األداة  أن  تأكد  إصالحات.  أو  تحویالت 

 البطاریة.
 

 حزمة البطاریة  6.1
 ) قبل االستخدام 11اشحن حزمة البطاریة ( 

 قم بإعادة شحن حزمة البطاریة إذا تراجع األداء.

تعلیمات   في  البطاریة  حزمة  شحن  بشان  تعلیمات  على  العثور  یمكن 
 التشغیل لشاحن میتابو.

"تحتوي   ایون  لیثیوم  بطاریات  على  Li-Power, LiHDحزم    "
 ): 18مؤشر إشارة وسعة (

إلى مستوى    LED)، سوف تشیر أضواء  19اضغط على الزر (  -
 الشحن.

أحد   - كان  إذا  شحنھا  إعادة  ویجب  تقریباً  فارغة  البطاریة  حزمة 
 في حالة ومیض. LEDمصابیح 
 اإلزالة:

 ) البطاریة  حزمة  فك  زر  على  البطاریة  12اضغط  حزمة  واسحب   (
 .ألعلى )  11(

 اإلدخال:
 ) حتى تثبت في مكانھا.11قم بإدخال حزمة البطاریة ( 

 
 ضبط عمق القطع  6.2

القفل ( بإرخاء ذراع  المضبوط من  17قم  القطع  للتعدیل. اقرأ عمق   (
 ). قم بشد برغي اإلقفال مجدداً.14المقیاس (

عمق القطع بحیث یكون أكثر بقیمة النصف من كل سن  ینصح بضبط  
على نصلة المنشار الناتئة خارج قطعة الشغل من أسفل. انظر الرسم  

 .3التوضیحي  في صفحة  
 

 تركیب محول قضیب التوجیھ (عند اللزوم) 6.3
) لتتمكن من توصیل الماكینة بقضیب التوجیھ  6قم بتوصیل المحول (
 (انظر قسم الملحقات).

). قم بشد  13) ، كما ھو موضح ، في لوحة التوجیھ (6ول ( أدخل المح 
 ) واستخدمھ لتوصیل المحول بالجھاز.7برغي القفل ( 

 

 

 نظام مراقبة الوظائف المتعددة للماكینة  7.1
األجھزة  تكون  آلیا،  التشغیل  عن  الماكینة  توقف  حال  في 
اآللي.   الحمایة  وضح  نشطت  قد  الماكینة  في  اإللكترونیة 

ثانیة  30أصوات إشارة تنبیھ  (تنبیھ مستمر) یتوقف صوت التنبیھ بعد 
 ).3عندما یتم تحریر مفتاح الزناد ( كحد أقصة أو 

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

 یؤدي إلى تلف الماكینة.
 األسباب والحلول: 

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

مصباح   كان  فارغة  LED (18إذا  البطاریة  حزمة  تكون  یومض،   (
الزر(  على  اضغط  األمر،  لزم  إذا  أضواء  19تقریباً.  من  وتحقق   (

LED (18 حزمة كانت  إذا  البطاریة.  شحن  مستوى  من  للتحقق   (
 البطاریة تقریباً فارغة، یجب إعادة شحنھا.

التحمیل العالي لفترة طویلة مستمر للماكینة من شأنھ أن یفصل   .2

 .  االستخدام 7

 .   التشغیل و الضبط األولي 6

 .  لمحة عامة 5
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 وظیفة فصل قطع التشغیل بسبب درجة الحرارة.
تستمر الماكینة في العمل بأداء منخفض حتى تعود درجة الحرارة إلى  

 طبیعتھا.
التشغیل  عن  الماكینة  ستتوقف  المفرط،  العالي  التحمل  حالة  في 

 بالكامل.
 البطاریة لتبرد.اترك الماكینة وحزمة 

البطاریة     مالحظة: تبرد  البطاریة ساخنة جداً، سوف  إذا كانت حزمة 
 بسرعة أكبر  في شاحن "مبرد بالھواء".

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

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

 عن التشغیل.
). ثم أكمل العمل 3قم بإیقاف تشغیل الماكینة بمفتاح الزناد (

تعلیمات  التحدید  وجھ  على  اقرأ  الحالة،  ھذه  (في  كالمعتاد 
الفصل   في  األمان 4األمان  تعلیمات  إلى  إضافة  االرتدادیة  الصدمة   .
 كینة من االھتراء.األخرى). لمنع الما

 
 التشغیل وإیقاف التشغیل 7.2

) لألمام واستمر بالضغط، ثم قم  4اضغط على زر اإلقفال (  التشغیل:
 ).3بتفعیل الزناد (
 ).3أطلق مفتاح الزناد ( إیقاف التشغیل:

 
 توجیھات العمل  7.3

مالمسة   المنشار  نصلة  تكون  عندما  الماكینة  بتشغیل  تقم  ال 
 الشغل.لقطعة 

القیام   قبل  الكاملة  سرعتھا  إلى  تصل  المنشار  نصلة  دع 
 بالقطع.

الحمایة   غطاء  فغن  بالید،  المحمول  القرصي  المنشار  إضافة  عند 
 المتحرك یتأرجح إلى الخلف بواسطة قطعة الشغل.

أثناء  إطالقا   المادة  من  الماكینة  بإزالة  تقم  ال  النشر،  عند 
 نصلة المنشار.دوران 

 دع نصلة المنشار حتى تتوقف بالكامل.
على   الماكینة  تشغیل  بإیقاف  قم  المنشار،  نصلة  تكلبت  إذا 

 الفور.
 قم بتوجیھ الماكینة بسرعة مالئمة على المادة التي یتم معالجتھا.

 ).9النشر على طول خط مستقیم: ھنا یتم استخدام مؤشر القطع (
من أجل الحصول    مثبت على قطعة الشغل:  القطع على طول قضیب

على حافة قطع دقیقة، یمكن تثبیت قضیب على قطعة الشغل ومن ثم  
القضیب   ھذا  طول  على  بالید  المحمول  القرصي  المنشار  توجیھ 

 ).8بواسطة لوحة الحمایة (
 النشر مع الموجھ موازي: 

الموازي   الموجھ  تركیب  یمكن   المستقیمة.  للحواف  الموازي  للقطع 
بشد  10( قم  الغرض.  لذلك  المزودة  الركیزة  على  جانب  أي  من   (

 ) اإلقفال  بالقیام  7برغي  بدقة  القطع  عرض  احتساب  األفضل  من   .(
 بقطع تجریبي.

 النشر بقضیب التوجیھ:
یحافظ   مللیمتریة.  بدقة  التمزق  من  الخالیة  المستقیمة  القطع  لحواف 

آمنا   السطح  على  لالنزالق  المقاوم  من  الطالء  الشغل  قطعة  ویحمي 
 الخدوش. لقضیب التوجیھ، انظر فصل الملحقات.

 حزمة البطاریة تولد الحرارة: 
الخشبیة   للغایة (مثل نشر األلواح  الصعبة  االستخدام  في ظل ظروف 

السمیكة) ، یمكن أن یؤدي الحمل الثقیل إلى سخونة  حزمة البطاریة 
البطاریة،  60(>   اتركھا تبرد قبل    درجة مئویة). للحفاظ على حزمة 

 متابعة العمل.
 

 
 تغییر نصالت المنشار 

 بإزالة حزمة البطاریة من الماكینة 
 

یمكن أن تكون نصلة المنشار ساخنة جداً مباشرة بعد القطع.  
 دع نصلة المنشار الساخن تبرد.

حالة  في  النصلة  تكون  عندما  حتى  التعرض إلصابة  خطر 
 توقف.! 

 ارتدي قفازات السالمة عند تغییر النصالت.
الدوران (  - بتدویر  20اضغط على زر عمود  قم  بالضغط.  ) واستمر 

المنشار   نصلة  تثبیت  برغي  في  بمفك   ببطء  المنشار  دوران  عمود 
 ) حتى یمسك القفل.16)(21(

وإزالة   الساعة  عقارب  اتجاه  في  المنشار  نصلة  تثبیت  برغي  بفك  قم 
ا نصلة  (شفة  الخارجیة  المتحرك 22لمنشار  الحمایة  غطاء  اسحب   .(

 ) وقم بإزالة نصلة المنشار.22للخلف (
 ) الداخلیة  المنشار  نصلة  ان شفة  بالطریقة  25تأكد  مدخلة   (

جانبان   ھناك  المنشار  25(  2الصحیحة:  نصلة  لشفة   (
بقطر   و    20الداخلیة،  ( 8/ 5ملم  الدقیق    16"  التوافق  من  تأكد  ملم) 

)! ال  25فتحة تركیب نصلة المنشار مع شفة نصلة المنشار الداخلیة (ل
وتؤدي   بسالسة  غیر صحیحة  بطریقة  المثبتة  المنشار  نصالت  تدور 

 إلى فقدان التحكم.
اتجاه   التدویر صحیح.  أن اتجاه  أدخل نصلة منشار جدیدة، وتأكد من 

 التدویر مشار إلیھ باألسھم على نصلة المنشار وغطاء الحمایة.
الداخلیة ( المنشار  بین شفة نصلة  التالمس  نقاط  أن تكون  )،  25یجب 

) المنشار  (23نصلة  الخارجیة  المنشار  نصلة  شفة  وبرغي  22)،   (
 ) نظیفة.21تثبیت نصلة المنشار ( 

) الخارجیة  المنشار  نصلة  شفة  بتركیب  نصلة  22قم  شفة  ان  تأكد   (
 ) الخارجیة  (النق22المنشار  الصحیحة  بالطریقة  مدخلة  مواجھ  )  ش 

 ألعلى).
 ) المنشار  نصلة  تثبیت  برغي  بشد  رنش  21قم  مفتاح  باستخدام   (

 نیوتن متر). 5) (حد أقصى 16سداسي (
استخدم نصالت منشار حادة وغیر تالفة فقط. ال تستخدم أي  

 نصالت منشار تكون متصدعة أو ھناك تغیر في شكلھا.
من   منشار  نصالت  أي  تستخدم  العالیة ال  الصلة  سبائك 

 ).HSSالسرعة (
التصنیفات   مع  تتوافق  ال  منشار  نصالت  أي  تستخدم  ال 

 المحددة.
العالمات  مع  یتواقف  بقطر  منشار  نصالت  استخدم 

 الموجودة على المنشار فقط.
 یجب أن تكون نصل المنشار مالئمة للسرعة بدون تحمیل.

 نصلة منشار مناسبة للمادة التي یجري نشرھا.استخدم 
تستخدم   ال  فقط.  األصلیة  میتابو  منشار  نصالت  استخدم 

 أقراص تجلیخ تالفة.
 

 
 .بإزالة حزمة البطاریة من الماكینةقم 

 

 .  التنظیف 9

 .   الصیانة 8
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 خطر اإلصابة من النشارة الساخنة أو الحادة.
 

 )1قم بارتداء القفازات الواقیة عند إفراغ صندوق تجمیع النشارة ( 
النشارة( جمع  صندوق  بإفراغ  الغطاء  1قم  افتح  بانتظام:  بھز  )  وقم 

النشارة. یمكن إزالة صندوق تجمیع النشارة من الماكینة إذا لزم األمر.  
واضغط   الحمایة  غطاء  على  النشارة  جمع  صندوق  ضع  للتركیب، 

 حتى یستقر في مكانھ.
سبیل  على   ، األجھزة  أن  من  تأكد  منتظم.  بشكل  الماكینة  تنظیف 

 المثال، غطاء الوقایة المتحرك، في وضع العمل األمثل.
 

 . الملحقات 10
االینس  أو كوردلس  استخدم حزم بطاریات وملحقات میتابو األصلیة 

 ) فقط.CASسیستم ( 
في   المدرجة  والمواصفات  المتطلبات  تلبي  التي  المعدات  فقط  استخدم 

 تعلیمات التشغیل ھذه.
 .4انظر الصفحة  

 A       قضیب التوجیھ 
B .مشبك. لتأمین قضیب الموجھ 
C  قرصیة لالستخدامات المعدنیة نصالت منشار 
D  الشواحن 
E  مع بطاریة  حزم  اشتري  مختلقة  سعات  مع  بطاریة  حزم 

 الفولتیة المناسبة فقط لألداة الكھربائیة الخاصة بك 
إلى   الدخول  یمكنكم  الملحقات،  من  كاملة  مجموعة  على  للحصول 

 أو مشاھدة الكتالوج.  www.metabo.comالموقع اإللكتروني 
 

 
بواسطة   الكھربائیة  لألدوات  التصلیح  أعمال  تتم  أن  یجب 

 فنیین كھربائیین مختصین فقط.
أجھزة   لدیك  كان  إذا  منطقتك  في  المحلي  میتابو  ممثل  على  اتصل 

انظر   تصلیح.  أعمال  إلى  بحاجة   www.metabo.com  كھربائیة 
 للعناوین.

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

 

 
یجب مراعاة القوانین المحلیة بشأن ممارسات التخلص وإعادة التدویر  

 المتوافقة مع البیئة لألدوات غیر المستخدمة والتغلیف والملحقات.
فقط لدول االتحاد األوروبي: ال تقم بالتخلص من األدوات الكھربائي  

 في النفایات المنزلیة خاصتك.
األوروبي   للتوجیھ  المخلفات    EU/2012/19وفقا  بشأن 

األنظمة  في  وتنفیذھا  اإللكترونیة  والمعدات  الكھربائیة 
المستخدمة   الطاقة  أدوات  تجمیع  یجب  المحلیة،  القانونیة 

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

المعیبة   في البطاریة  میتابو  بائع  إلى  المستعملة  البطاریة  حزم  أو 
 منطقتك!

 ال تسمح بمالمسة حزم البطاریة للماء.
قبل التخلص قم بتفریغ حزمة البطاریة في األداة الكھربائیة. قم بحمایة  
بحمایتھا   المثال،  سبیل  (على  كھربائي  ماس  حدوث  من  األقطاب 

 بشریط).

 

 
. نحتفظ  3مالحظات توضیحیة بشأن الخصائص تجدونھا في الصفحة  

 بالحق في إجراء تغییرات نظر إلى التقدم التكنولوجي.
U جھد حزمة البطاریة  =n0   سرعة الخمول = 

Tmax        الحد األقصى لعمق القطع = 
 Ø قطر نصلة المنشار = 

d قطر الثقب لنصلة المنشار = 
a الحد األقصى لسمك  المجسم األساسي لنصلة المنشار = 
b  الحد األقصى لعرض نصلة المنشار = 

m  الوزن = 
 

 .EN 62841القیم المقاسة محددة وفقاً لـ 
 درجة الحرارة المحیطة أثناء التشغیل: 

إلى  درج   20- مئویة  درجات    50ة  مع  محدود  أداء   ) مئویة  درجة 
دون   ما  المسموح    0الحرارة  المحیطة  الحرارة  مئویة). درجة  درجة 

 درجة مئویة 30درجة مئویة إلى    0بھا للتخزین: 
 التیار المباشر          

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

 االنبعاثات قیم 
الكھربائیة   القیم إمكانیة تقییم االنبعاثات من األداة  تتیح ھذه 
التشغیل،   ظروف  على  بناء  المتعددة.  الكھربائیة  األدوات  ومقارنة 
أو   أعلى  یكون  قد  الفعلي  الحمل  والملحقات،  الكھربائیة  األداة  وحالة 

 أقل.
ا یكون  عندما  فاصلة  بفترات  السماح  الرجاء  التقییم،  لحمل  ألغراض 

التدابیر   ترتیب  الرجاء  المعدلة،  التقدیرات  إلى  استناداً  منخفضاً. 
 الوقائیة للمستخدم، على سبیل المثال، التدابیر التنظیمیة.

لالھتزاز حددت   اإلجمالیة  الموجھة    القیمة  الكمیات  (مجموع 
 كما یلي: EN 62841لالتجاھات الثالثة)  وفقا لـ 

ah, D ( نشر معدن) =  قیمة االنبعاث االھتزازي 
Kh,D  (اھتزاز) متفاوت = 

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

LWA  مستوى الطاقة الصوتیة = 
 KpA, KWA   التفاوت = 

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

 ارتدي واقیات األذن! 
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