
1 
 

 
 التعلیمات األصلیة العربیة

 
 

www.metabo.com 
  



2 
 

 
  



3 
 

 
 



4 
 

 
 
 
 

 

 ، بیرند فلیشمان16/04/2021
 )وجودة المنتجاتنائب رئیس ھندسة (
 نورتنجن، ألمانیا  72622 -1شركة میتابوورك جي ام بي اتش، میتابو الي  ) 4* 

  



5 
 

 التعلیمات األصلیة
 

 .  بیان المطابقة1
 

ضمان:   عن  الحصریة  المسؤولیة  ونتقبل  ماكینات  نعلن 
والرقم    جز بالنوع  المعرفة  ھذه  الالسلكیة  العشب 

 * والتوجیھات  1المتسلسل  المتطلبات  جمیع  تلبي   (
 * * 2المرتبطة  والمعاییر   (3 * الفني  الملف   .(6 (

2000/14/EC:  إجراءات تقییم التوافق وفقا للملحقVI . 
 

المسمى*  المضمون  4الھیكل  الصوت)  قوة  مستوى   ،(
LWA(G) *5 (-  4انظر الصفحة.. 

 
 للمملكة المتحدة فقط:

والشخص  المصنعة  الجھة  بصفتنا  نحن 
انظر  الفني،  الملف  بتجمیع  لھ  المخول 

الصفحة  6*  في  ونتقبل 4)  نعلن    ،
أن    الحصریة  المسؤولیة  بموجب 
والرقم   بالنوع  المعرفة  ھذه  الالسلكیة  العشب  جزازات 

 * الصفحة  1المتسلسل  في  األحكام  4)  جمیع  تستوفي   ،
التالیة   البریطانیة  للوائح   ، S.I. 2016/1091المرتبطة 

S.I. 2008/1597 ، S.I. 2012/3032 ، S.I. 
المخصصة    2001/1701 المعاییر  -EN 62841و 

1:2015  ، 
 

 EN ISO11806-1:2011    ،(ًجزئیا)EN IEC 
63000:2018 S.I. 2001/1701:   تقییم إجراءات 

للملحق   وفقا  تیستینغ  9التوافق  انترتیك  المعتمد:  الھیكل   .
اك لیمتد،  سیرتفكیشن  بالیس،  اند  بروك   2-1ادیمي 

ایسكس،   برنتوود،  المملكة    CM14 5NQستریت، 
الھیكل:   رقم  الصوت     0359المتحدة،  قوة  مستوى 

 .4) في الصفحة LWA(G) *5المضمون 
 

 .  شروط االستخدام المحددة 2
 

ھذه مصممة الستخدامات   الالسلكیة  العشب  جز  ماكینات 
الخطي وعند استخدام  الجز والتشذیب عند استخدام الرأس 

العشب   إزالة   أو  تخفیف  أو  العشب  لجز  الخمیلة  النصلة 
 الخشن والمتعرج، والشجیرات الشائكة والمتشابكة.

 
أو   لقص  الالسلكیة  العشب  جز  ماكینة  استخدام  یجب  ال 
والنباتات   والشجیرات  الشجیرات،   أسیاج  تشذیب 
لسطح   موازیا  القطع  مستوى  یكون  ال  عندما  األخرى، 

 رض. األ

 
استخدم فقط رؤوس القطع الموصى بھا ومعدات الوقایة! 
یمكن أن یؤدي استخدام أدوات أخرى (على سبیل المثال،  
دوارة  سالسل  مع  القطع  متعددة  معدنیة  قطع  أدوات 

 ونصالت سائبة أو نصالت منشار دائریة).
 

مسندة   لتكون  مصممة  الالسلكیة  العشب  جز  ماكینة 
 بواسطة األرضیة. 

ستخدم المسؤولیة وحده عن أي ضرر ناجم عن یتحمل الم
 االستخدام غیر المناسب. 

 
یجب مراعاة اللوائح التنظیمیة العامة المقبولة للوقایة من  

 الحوادث وتعلیمات السالمة. 
 

 .  معلومات السالمة العامة 3
 
الكھربائیة  األداة  وحمایة  لحمایتكم 
أجزاء  لكافة  االنتباه  الرجاء   خاصتكم، 

 مشار إلیھا بھذه اإلشارة !النصوص ال
 

یرجى قراءة دلیل التشغیل للتخفیف    –تنبیھ  
 من مخاطر التعرض إلصابة. 

 
یرجى قراءة كافة تنبیھات وتعلیمات    –تنبیھ   

المزودة   والمواصفات  واإلیضاحات  السالمة 
إن التخلف عن االلتزام بجمیع    .مع ھذه األداة الكھربائیة

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

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

 . إال مع ھذه الوثائق
 

المتبقیةالمخا  ھو   :طر  كما  الجھاز  استخدام  عند  حتى 
مصمم، قد یكون ھناك مخاطر متبقیة. یرجى مراعاة كافة  

 تحذیرات وتعلیمات السالمة. المخاطر المحتملة: 
 

 إصابات وأضرار بالمواد ناجمة عن األجزاء المتطایرة. -
الغبار   - كمامة  ارتداء  عدم  حال  في  بالرئة  اإلضرار 

 المناسبة.
 

واقیات اإلضر  - ارتداء  عدم  حال  في  السمع  بحاسة  ار 
 األذن المناسبة. 
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اإلضرار بالصحة، بسبب االنبعاثات االھتزازیة، إذا تم    -
یتم   لم  إذا  أو  الوقت  من  طویلة  لفترة  الماكینة  استخدام 

 توجیھھا أو صیانتھا بشكل صحیح.
    
  تعلیمات السالمة الخاصة .4 
 

  مقدمة  4.1
تعلیمات التشغیل بعنایة. اطلعوا بأنفسكم على • اقرأ 

  أجھزة التحكم واالستخدام الصحیح للماكینة. 
• ال تسمح لألطفال أو األشخاص ذوي القدرات الجسدیة  
أو الحسیة أو العقلیة الضعیفة أو یعانون من نقص الخبرة  
و / أو المعرفة أو األشخاص الذین لیسوا على درایة بھذه  

التعلیمات باستخدام ھذا الجھاز. یمكن أن تحدد اللوائح 
 التنظیمیة المحلیة عمر المشغل.

 
عدم  • لضمان  اإلشراف  تحت  األطفال  یكون  أن  یجب 

 عبثھم بالجھاز. 
وخاصة   • أشخاص  ھناك  یكون  عندما  الماكینة  تشغل  ال 

 األطفال أو حیوانات ألیفة بالقرب منك. 
اإلصابات   • عن  مسؤوالً  المستخدم  األضرار  یكون  أو 

 المادیة لألشخاص اآلخرین أو ممتلكاتھم.
 

 ال تعدل الجھاز.  •
 

 یمكن أن تحدد اللوائح التنظیمیة استخدام الماكینة.  •
 

 التجھیز 4.2
 

وسراویل  • زلقة  غیر  أحذیة  ارتداء  على  دائًما  احرص 
متینة عند تشغیل الماكینة. ال تشغل الماكینة حافي القدمین 

ترتدي مالبس فضفاضة أو مالبس  أو بأحذیة مفتوحة. ال  
وقایة  كمامة  دائما  ارتدي  متدلیة.  شرائط  أو  خیوط  ذات 

 الوجھ ونظارات الحمایة. ارتدي قفازات الوقایة. 
 

عند استخدام النصلة: أحذیة متینة وغیر زلقة مع أغطیة   •
 فوالذیة. 

بإزالة جمیع   • وقم  بعنایة  الماكینة  تفحص منطقة استخدام 
 أن تعلق بالماكینة وتنقذف. األشیاء التي یمكن 

 
قد   • الماكینة.  نطاق حركة  من  التوصیل  كوابل  بإزالة  قم 

إلى   بالكھرباء"  القطع لسلك "نشط  تتسبب مالمسة ملحق 
 تعرض المشغل لصدمة كھربائیة. 

كانت   • إذا  ما  االستخدام  قبل  دائماً  بالعین  بالفحص  قم 
ة. النصلة أو برغي التثبیت أو تجمیع النصلة بالیة أو تالف

كاملة   بأطقم  التالفة  أو  البالیة  المكونات  استبدال  یجب 
أو  التالفة  العالمات  استبدال  توازن.  عدم  حدوث  لتجنب 

 غیر المقروءة.
 

قطع   • بخط  المعدني  غیر  القطع  خط  باستبدال  تقم  ال 
 معدني. استخدام فقط المعدات األصلیة.

 
واقیات   • ارتدي  الوقت  من  طویلة  لفترات  العمل  عند 

تویات الضجیج المرتفعة لفترة طویلة من الزمن األذن. مس
 یمكن أن تؤثر على حاسة السمع لدیك. 

 
تمرن على كافة تقنیات العمل. یُنصح األشخاص عدیمي   •

والتوجیھات   المشورة  على  بالحصول  بشدة  الخبرة 
 المختصة من شخص ذي خبرة قبل تشغیل ھذا الجھاز.

 
 االرتداد 4.3

 
جئة الستعصاء أو تكلب أداة  االرتداد ھي االستجابة المفا •

الدوران( أثناء  االستعصاء  24ملحقة  أو  التكلب  یؤدي   .(
إلی توقف النصلة عن الدوران. ھذا في المقابل یؤدي إلى 
السیطرة علیھا بقوة بعكس   الماكینة التي یتم فقدان  توجیھ 
أو المتكلبة. تأكد من   النصلة في النقطة المستعصیة  اتجاه 

الماكینة بثبات على كال المقبضین    أنك تقف بأمان  وأمسك
للعوائق   أیضا  انتبھ  الشفرة.  تسد  أو  تعلق  أن  وتجنب 

 المخفیة التي قد تتسبب في استعصاء النصلة. 
 

 التشغیل 4.4
 

بوجود إضاءة   • أو  النھار  وقت  في  فقط  الماكینة  استخدام 
 اصطناعیة جیدة. 

 تجنب استخدام الماكینة على العشب الرطب.  •
 

تشغل   • أن ال  خاصة  سیئة،   طقس  ظروف  في  الماكینة 
خطر  من  یقلل  ھذا  اشتعال.  حدوث  خطر  ھناك  كان 

 التعرض للصعق. 
 

 حافظ على فتحات التھویة خالیة من أي أجسام غریبة.  •
ال تستخدم أداة كھربائیة عندما تكون متعبا أو تحت تأثیر  •

أثناء   للحظة  الغفلة  إن  الدواء.  أو  الكحول  أو  العقاقیر 
األ التعرض  تشغیل  إلى  تؤدي  ربما  الكھربائیة  دوات 

 إلصابة شخصیة خطرة.
 

 استخدم دائما شریط الحمل/ شریط الكتف المزود.  •
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تجنب وضعیات الجسم المعاكسة. حافظ على مسافة آمنة   •
وكن متوازنا في جمیع األوقات، وخاصة عن العمل على  

 أرضیة مائلة. 
 

اترك   • توازنك،  فقدت  إذا  بثبات.  الوقوف  على  احرص 
 المفتاح مباشرة. 

تأكد من انك في وضعیة عمل صحیحة وخذ استراحات   •
 وغیر وضعیات العمل. 

 قم بتوجیھ الماكینة بوتیرة سرعة المشي.  •
 

عند العمل على المنحدرات، تحرك دائما بشكل أفقي وال   •
 تقم بالجز أعلى وأسفل. 

 
 احترس للغایة عند تغییر االتجاه على المنحدرات.  •
 ات الشدیدة بشكل مفرط.ال تعمل على المنحدر •

 
االنحدار   • شدیدة  األماكن  من  بالقرب  العشب  بجز  تقم  ال 

 أو السدود. 
المخفیة   • واألشیاء  والصخور  واألخادید  للحفر  انتبھ 

جمیع   بإزالة  قم  بوقوعك.  تتسبب  أن  یمكن  التي  األخرى 
 العوائق مثل الحجارة واألغصان.

 
 دائماً.حافظ على أداة القطع قریبة من األرض  •

 
بدون  • أو  تالفة  وقایة  بمعدات  مطلقاً  الماكینة  تشغل  ال 

الحمایة،  غطاء  الخطوات،  (محدد  الوقایة  معدات 
 المقبض). 

 
على  • وحافظ  للتعلیمات  وفقاً  بحذر  المحرك  بتشغیل  قم 

 بقاء قدمیك بعیدتین عن ولیجة القطع. 
 

تلمس   • ال  خطیر.  بشكل  تتحرك  التي  األجزاء  من  خطر 
كة. قبل أي تالمس، یجب أن تتوقف جمیع  األجزاء المتحر

حزمة  إزالة  ویجب  تامة  بصورة  العمل  عن  األجزاء 
 البطاریة. 

 
األجزاء   • خلف  مكان  أي  في  قدمیك  أو  یدیك  تضع  ال 

 الدوارة أو تحتھا. 
(حزم)   • حزمة  وإزالة  المحرك  تشغیل  بإیقاف  قم 

البطاریة. تأكد من أن جمیع األجزاء المتحركة قد وصلت 
 التام: إلى التوقف 

 
 عند ترك الماكینة دون مراقبة؛ -

 
 قبل التخلص من أي انسداد؛ -

عمل   - بأي  القیام  قبل  أو  الماكینة  تنظیف  أو  فحص  قبل 
 على الماكینة؛

إذا ضربت الماكینة بشيء غریب أو إذا وقعت الماكینة.  -
بأعمال  والقیام  الماكینة  في  تلف  أي  وجود  من  تحقق 

 ة للعمل مجدداً.الصیانة والتصلیح قبل إعادة الماكین
 

 عندما تبدأ الماكینة باالھتزاز بشكل مفرط. -
 

فھناك  • معتادة،  غیر  بقوة  باالھتزاز  الماكینة  بدأت  إذا 
 حاجة إلى الفحص الفوري: 

 تحقق من الضرر، -
 

 استبدال أو صیانة األجزاء التالفة؛ -
 تأكد أن جمیع الصوامیل والمسامیر والبراغي مشدودة. -

 
أو   • حادثة  وقوع  حالة  تشغیل  في  بإیقاف  قم  عطل، 

 الماكینة على الفور وإزالة حزمة البطاریة.
 

 الصیانة والتخزین 4.5
 

من  • العدید  والملحقات.  الكھربائیة  األدوات  على  حافظ 
لألدوات   الضعیفة  الصیانة  عن  ناجمة  تكون  الحوادث 

 الكھربائیة. 
 

والمسامیر   • والصوامیل  البراغي  جمیع  تكون  أن  ینبغي 
 لماكینة في وضع تشغیل آمن.مشدود لضمان أن ا

 
بین   • الماكینة احذر كي ال تستعصي أصابعك  عند ضبط 

 النصالت المتحركة واألجزاء الثابتة في الماكینة. 
 

وصول   • انتظر  الماكینة،  من  البطاریة  حزم  بإزالة  قم 
القیام بأي   جمیع األجزاء المتحركة إلى الوقوف التام قبل 

أو تنظیف أو قبل    تعدیالت، أو تعدیل تحدیثي، أو صیانة
 تخزین الماكینة. 

 
عند تصلیح النصالت، یرجى العلم بأن النصالت یمكن   •

 أن تستمر في الحركة رغم إزالة حزمة البطاریة.
 

السالمة.  • أجل  من  البالیة  أو  التالفة  األجزاء  استبدل 
 استخدم فقط قطع غیار وملحقات أصلیة. 

 
 الواقي في النصلة. للتخزین والنقل، دائما أدخل  الغطاء  •

 
 استخدام األدوات الالسلكیة والتعامل معھا  4.6
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الشركة   • من  المحدد  الشاحن  بواسطة  الشحن  إعادة 
الشاحن الذي یكون مناسباً لنوع واحد من حزم   .المصنعة

مع   استخدم  إذا  الحریق  بخطر  یتسبب  أن  یمكن  البطاریة 
 حزمة بطاریة من نوع آخر. 

 
الكھربائ • األدوات  البطاریة  استخدام  حزم  مع  یة 

لھا خصیصاً  من    .المصممة  أخرى  أنواع  أي  استخدام 
حزم البطاریات یمكن أن یتسبب في التعرض إلصابة أو 

 الحریق. 
 

البطاریات   • على  حافظ  االستخدام،  قید  تكون  ال  عندما 
المعدنیة   والنقود  المفاتیح  الورق  قصاصات  عن  بعیداً 

أشیاء   أي  أو  والبراغي  یمكن  والمسامیر  أخرى  معدنیة 
تالمساً. تحدث  بعضھا    أن  مع  البطاریة  أطرف  توصیل 

 البعض یمكن أن یسبب حروقاً أو اندالع حریق.
 

من   • السائل  یخرج  أن  یمكن  السیئة،  الظروف  تحت 
تالمس   وقوع  حال  في  التالمس.  تجنب  البطاریة. 

بالماء اغسلھ  أطلب  عرضي،  العین،  السائل  المس  إذا   .
إضافیة طبیة  البطاریة    .مساعدة  من  یخرج  الذي  السائل 

 یمكن أن یسبب تھیجاً أو حروق. 
 

معدلة.  • أو  تالفة  أداة  أو  بطاریة  حزمة  تستخدم  ال 
البطاریات التالفة أو المعدلة یمكن أن یكون أداؤھا غیر  
خطر   أو  انفجار  أو  حریق  نشوب  إلى  وتقود  متوقع 

 . التعرض إلصابة
 

للنارال   • األداة  أو  البطاریة  حزمة  درجات    تعرض  أو 
جداً  المرتفعة  الحرارة    .الحرارة  أو درجة  للنار  التعرض 

درجة فھرنھایت) قد یسبب    265درجة مئویة (  130فوق  
 انفجار.

 
اتبع جمیع التعلیمات الخاصة بالشحن وال تقوم بشحن   •

حزمة البطاریة أو األداة على اإلطالق خارج نطاق درجة  
التعلیمات المحددة في  أو   الشحن غیر  .الحرارة  الصحیح 

الشحن خارج نطاق درجة الحرارة المسموح بھ یمكن أن 
 یؤدي إلى تلف البطاریة وزیادة مخاطر نشوب حریق.

 
تجنب التشغیل العرضي أو غیر المقصود للجھاز. تأكد   •

من أن الماكینة مطفأة قبل توصیل البطاریة وقبل التقاط 
المصباح حمل  مفتاح   .أو  على  بإصبعك  الماكینة  حمل 

في تشغی فیھا  المفتاح  یكون  التي  الماكینة  تنشیط  أو  ل 
 موضع التشغیل تكون عرضة للحوادث.

 قم بإزالة حزم البطاریة من الماكینة...  •

أو   - األدوات،  تغییر  أو  تعدیالت،  أي  إجراء  ...قبل 
 الصیانة أو التنظیف. 

 
 ... إذا ابتعد المشغل عند األداة. -

 
 ...قبل إزالة االنسدادات.  -
لمس   - من ...بعد  األداة  فحص  أجل  من  غریب  جسم 

 التلف. 
تبدأ الماكینة باالھتزاز بشكل   - ...للفحص الفوري، عندما 

 مفرط.
 
الماء  من  البطاریة  حزم  بحمایة  قم 

 والرطوبة. 
 

 ال تعرض حزم البطاریة للھب المباشر
 

 
 ال تستخدم  حزم بطاریة معیبة أو مشوھة الشكل.  •

 
 ال تفتح حزم البطاریة  •

 
أو   • تلمس  حزم  ال  أقطاب  في  كھربائیا  ماساً  تحدث 

 البطاریة! 
یمكن أن یتسرب القلیل من السوائل األسیدیة  
اللیثیوم   بطاریات  من  لالشتعال  القابلة  أو 

 أیون المعیبة. 
 

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

 اء نظیف واطلب العنایة الطبیة. بم
حزمة  • بإزالة  قم  الماكینة:  في  عطل  ھناك  كان  إذا 

 البطاریة من الماكینة 
 

 نقل حزم بطاریات اللیثیوم أیون:
 

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

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

 میتابو. 
 

وال   • سلیما  الھیكل  كان  إذا  فقط  البطاریة  حزمة  أرسل 
من  البطاریة  حزمة  بإزالة  قم  سائل.  ألي  تسریب  یوجد 
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ا قم بحمایة  التالمس (على  الماكینة لإلرسال.  ألقطاب من 
 سبیل المثال، بحمایتھا بشریط الصق).

 
 الرموز  4.6

 
 مخاطر عامة! –تحذیر

 
 اقرأ تعلیمات التشغیل. 

 
تأكد من عدم إصابة أي شخص بأجسام غریبة 

 مقذوفة. أبعد اآلخرین عنك في أمان. 
 

القریبین  األشخاص  بقاء  عل  حافظ 
مسافة   على  األلیفة  عن والحیوانات  بعیدة 

 أبعد اآلخرین عنك في أمان..الجھاز
 

تقل عن   مسافة ال  حافظ على 
 م عن األشخاص واألشیاء.  15

 
 قم بحمایة الجھاز من الماء والرطوبة. 

 
 ال تعرض األداة للمطر.

 
 ارتدي نظارات السالمة.

 
الضجیج  مستویات  األذن.  واقیات  ارتدي 

 المرتفعة
 

أن   یمكن  الزمن  من  تؤثر على لفترة طویلة 
 حاسة السمع لدیك. 

 
بوقوع  إذا ھناك خطر  الرأس  ارتدي حمایة 

 أجزاء. 
 

 ارتدي حمایة قدم غیر منزلقة.
 ال تستخدم نصالت منشار معدنیة. 

 ارتدي القفازات 
 احترس من االرتداد. 

 احتراس من األجزاء المقذوفة. 
 

  
 .  لمحة عامة 5 
  

 .3و 2انظر الصفحة 
 ھندسیاً) قضیب (منحني  1
 المقبض  2
 نقطة تعلیق  3
 المقبض  4
 قفل المفتاح  5
 مفتاح ( التشغیل/ إیقاف التشغیل، ضبط السرعة) 6
7 FSD 36-18 LTX BL 40  محدد خطوات (ال :

 تستخدمھ كمقبض)
 أسھم تظھر اتجاه الدوران ألدوات القطع  8
قاطع مسنن (تحذیر! خطر التعرض إلصابة من   9

 الحواف الحادة للنصالت)
 األمان غطاء  10
 رأس القطع  11
 زر فك حزمة البطاریة  12
 زر مؤشر السعة* 13
 حزمة (حزم) البطاریة*  14
 مؤشر السعة واإلشارة*  15
 سن (خط القطع)  16
 غطاء (لرأس الخط)  17
 ھیكل القاعدة (لرأس الخط)  18
 حلقة ربط (غطاء حمایة)  19
 برغي (لتثبیت غطاء الحمایة)  20
 قضیب (لقفل عمود دوران المحرك) 21
 دوران المحرك)فتحة مثقوبة (لقفل عمود  22
 عمود دوران المحرك 23
 النصالت  24
 قرص  25
 غطاء تثبیت  26
 صامولة التثبیت  27
 مفتاح ربط  28
 رأس مسنن  29
 براغي للمقبض  30
 صامولة مجنحة  31
 ذراع التوجیھ  32
 حامل كابل  33
 حزام الكتف  34
 خطاف حلقة * محدد األداة  35

 
 

 
 التشغیل األولي .6
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حزم   وإزالة  الماكینة  تشغیل  بإیقاف  قم  تنبیھ! 
غیر 14(البطاریة   التشغیل  یتسبب  أن  یمكن   .(

 المقصود بإصابات خطیرة. یجب أن تكون الماكینة ثابتة. 
القطع   حافة  من  إلصابة  التعرض  خطر  تنبیھ! 

 ). 24) والنصلة (9الحادة على قاطع الخط (
 ارتدي قفازات الوقایة.  

 
 ) الشكل (ب) 10تركیب غطاء الحمایة ( 6.1

من   إلصابة  التعرض  خطر  القطع  تنبیھ!  حافة 
) الخط  قاطع  على  ارتدي24الحادة  قفازات   ). 

 السالمة 
 ).19) في حلقة الربط (10قم بتعلیق غطاء الحمایة ( .1
 ) وقم بشده بإحكام.20أدخل البرغي ( .2

 
 

 )29تركیب/ إزالة رأس الخط ( 6.2
 ) (Cالشكل 

 
 التركیب 

 ): 23إقفال عمود دوران المحرك ( .1
 ). 22( الفتحة المحفورة) في 21أدخل القضیب المزود ( -
) بالید حتى یشبك  23قم بتدویر عمود دوران المحرك (  -

وال یمكن تدویر عمود دوران المحرك بعد  )  1(  القضیب
 ذلك.

2. ) الخط  رأس  بشط  قم  موضح،  ھو  عكس  29كما   (
 اتجاه عقارب الساعة وقم بالشد بالید. 

 حرر عمود دوران المحرك  .3
 ). 21اسحب القضیب ( -

 
 اإلزالة 
بنف الخط  ابدأ  رأس  بفك  قم  ولكن  التركیب،  طریقة  س 

 باتجاه دوران عقارب الساعة. 
 

 )29) في رأس الخط (16إدخال خط القطع ( 6.3
 )(Aالشكل 

 
)  17). لف الغطاء (18أمسك بھیكل القاعدة بإحكام ( .1

المثلثیة   العالمات  تكون  حتى  الساعة  عقارب  اتجاه  في 
على   المستمر  األخدود  أو   / (و  رأس  متقابلة  جانب 

 الطباعة محاذي لمثلث غطاء رأس الخط).
یمكن  .2 (بحیث  مستقیم  بشكل  الخط  نھایة  بثني  قم 

 إدخالھ بسھولة أكبر). 
 

طرف   بسھم  16(  الخط  ادفع  الممیزة  الفتحة  في   (
الشكل   انظر  الخط". مالحظة  ادفع  Aوالكلمات "إدخال   :

 للداخل بالضبط في اتجاه السھم (مائل قلیالً)!
 النتیجة: یبرز طرف الخط من الفتحة المقابلة. 

 
الخطان   .3 كال  یصبح  حتى  األقصر  الخط  بسحب  قم 

 بنفس الطول. 
 

)  17لف الغطاء (  ). 18أمسك بھیكل القاعدة بإحكام ( .4
القاعدة.  في ھیكل  ینتھي  الخط  الساعة:  اتجاه عقارب  في 

") من الخط بارزاً من كال  5.1سم (  13توقف عندما یبقى  
تلقائیاً   قطع  یتم  للغایة  یكون طویالً  الذي  (الخط  الجانبین. 

 )). 9بواسطة قاطع الخط (
 

(الشكل    6.4 النصلة  إزالة   ) Dتركیب/ 
 التركیب 

 
 ): 23دوران المحرك (إقفال عمود  .1
 ). 22( ) في الفتحة المحفورة21أدخل القضیب المزود ( -
) بالید حتى یشبك  23قم بتدویر عمود دوران المحرك (  -

وال یمكن تدویر عمود دوران المحرك بعد )  21(  القضیب
 ذلك.

 
2  .) النصلة  ضع  موضح،  ھو  (24كما  القرص   ،(25  (

) التثبیت  ضع  26وغطاء  تنبیھ!  في )  25(  األقراص). 
الشكل   (انظر  الصحیح  بتثبیت صامولة  Dالموضع  ثم   !(

) الساعة وقم بشدھا  27التثبیت  اتجاه عقارب  ) في عكس 
 ). 28بإحكام باستخدام مفتاح الربط المزود (

 
 حرر عمود دوران المحرك. 3
 
 ). 21اسحب القضیب ( -

 
 اإلزالة 

 
بفك   قم  ولكن  التركیب،  طریقة  بنفس   صامولة  باشر 

) (27التثبیت  المزود  الربط  بمفتاح  اتجاه 28)  في   (
 عقارب الساعة. 

 
 

 
 تركیب المقبض  6.5
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السفلي   والطرف  المقبض  بین  المسافة  تنبیھ! 
القیمة الظاھرة في    للقضیب ینبغي أن ال تقل عن

 E/ Fالشكل 
 

FSD 36-18 LTX BL 40  .الشكل)E(: 
 

 . 7.1اختر الموضع الصحیح، انظر الفصل  .1
2. ) المقبض  بتركیب  على 9قم  موضح  ھو  كما   (

 ). 30) وقم بشد البراغي بإحكام (1القضیب (
FSB 36-18 LTX BL 40 ) .الشكلF(: 

 
 . 7.1اختر الموضع الصحیح، انظر الفصل  .1
) كما ھو موضح مع 32قم بتركیب ذراع التوجیھ ( .2

والزاویة  1(  القضیب المطلوب  الموضع  اضبط   .(
 ). 31البراغي المجنحة بإحكام (المطلوبة وقم بشد 

 
3. ) الكابل  حامل  في  الكابل  على  واتركھ  33اضغط   (

 یتشابك. 
 

 حزمة البطاریة  6.6
 

حزمة   بشحن  قم  االستخدام  قبل  البطاریة  حزمة  اشحن 
 البطاریة إذا تراجع األداء. 

 
یمكن العثور على تعلیمات بشان شحن حزمة البطاریة في  

 میتابو. تعلیمات التشغیل لشاحن 
سعة   بشاشة  أیون  لیثیوم  بطاریة  حزم  استخدام  حالة  في 

 ) (محدد باألداة): 15وإشارة (
 

إلى   LED); سوف تشیر أضواء 13اضغط على الزر ( -
 ) مستوى الشحن.15(

 
إذا    - شحنھا  إعادة  ویجب  تقریباً  فارغة  البطاریة  حزمة 

 في حالة ومیض. LEDكان أحد مصابیح 
البط  حزمة  وإزالة  الشكل  إدخال   Eاریة 

بإیقاف    تنبیھ!  قم  البطاریة:  حزمة  إدخال  أو  إزالة  قبل 
 تشغیل الماكینة 

 
 وانتظر وصول المحرك إلى التوقف التام.

 
(  اإلدخال: البطاریة  حزم  بإدخال  في  14قم  تثبت  حتى   (
 مكانھا.
(اإلزالة البطاریة  حزمة  فك  زر  على  اضغط  وقم 12:   (

 ).14بإخراج حزم البطاریة (
 

 ستخدام.  اال7
 

 تنبیھ! ارتدي نظارات الوقایة أثناء التشغیل..
 

 )Gضبط الماكینة للمستخدم (الشكل  7.1
 

1. ) الكتف  بشد شریط  بحیث  34قم  الطول  قم بضبط   (
) الحلقة  خطاف  دون 35یكون  ما  تقریباً  ید  بعرض   (

 الورك.
 
 ). 3قم بتعلیق خطاف الحلقة من نقطة التعلیق ( .2
 
 وازن الماكینة:  .3
 
 ).3بإرخاء البرغي لنقطة التعلیق (قم  -
القطع   - رأس  یكون  بحیث  بطریقة  التعلیق  نقطة  حرك 
 ) منبسطاً قلیالً على األرض عند الموازنة.11(
 قم بشد البرغي لنقطة التعلیق مجدداً.  -
 
ق بتركیب المقبض في موضع مناسب. انظر الفصل   .4

6.5 . 
 

 بدء تشغیل الماكینة، تعدیل السرعة  7.2
 

المقبض   .1 على  الیمنى  بالید  بإحكام  بالماكینة  أمسك 
)4) المقبض  على  الیسرى  والید   (2  .(FSD 36-18 

LTX BL 40: ) 7ال تحملھا من محدد الخطوات.( 
 

 ). 5اضغط واستمر بالضغط على قفل المفتاح ( .2
3. ) المفتاح  على  تغییر 6اضغط  یمكن  التشغیل.  لبدء   (

 السرعة بالضغط على المفتاح. 
 

 الماكینة إیقاف  7.3
 

) المفتاح  بكلتا  6حرر  المقابض  من  بالماكینة  امسك   .(
 یدیك وانتظر وصول الماكینة الوقوف التام.

 
 جز العشب   7.4

) القطع  رأس  بتوجیھ  األرض.  11قم  من  بالقرب  دائماً   (
) ذھاباً وإیابا بشكل متماثل. تحرك 11حرك رأس القطع (
 لألمام ببطء وحذر. 

 القطع إعادة ضبط خط  7.5
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لفترة  الماكینة  رأس  على  اضغط  الماكینة،  دوران  أثناء 
) نحو األرض. یتم إعادة ضبط الخط حوالي 29وجیزة (

تلقائیاً    3 قطع  یتم  للغایة  طویالً  یكون  الذي  الخط  سم. 
 ).9بواسطة قاطع الخط (

 
كانت   أو  الخط  رأس  عند  مباشرة  الخطوط  انقطعت  إذا 

 قصیرة جدًا، فیجب سحبھا یدویًا: 
 

). یمكن أن  14تنبیھ! قم بإزالة حزم البطاریة (
بإصابات  المقصود  غیر  التشغیل  یتسبب 

 خطیرة. یجب أن تكون الماكینة ثابتة. 
 

یتوقف    - حتى  المحرك  اترك  الماكینة،  تشغیل  بإیقاف  قم 
 )14بالكامل، قم بإزالة حزم البطاریة (

 ). 17اضغط واستمر بالضغط على الغطاء ( -
 الخطوط بالید. اسحب  -
 . 6.3إذا تم استھالك خط القطع: انظر الفصل  -

 
 التنظیف، النقل، التخزین . 8

 
). یمكن أن  14تنبیھ! قم بإزالة حزم البطاریة (

بإصابات  المقصود  غیر  التشغیل  یتسبب 
 خطیرة. یجب أن تكون الماكینة ثابتة.  

القطع   حافة  من  التعرض إلصابة  خطر  تنبیھ! 
) الخط  قاطع  على  وعلى9الحادة  النصلة    ) 

 ). ارتدي قفازات الوقایة. 24(
 

 التنظیف  8.1
 

قم   • استخدام:  كل  بعد  العشب  نظف  قصاصات  بإزالة 
 واألوراق واألوساخ والرواسب األخرى.

 
 النقل والتخزین  8.2

 
 نظف الماكینة قبل التخزین  •

 
القطع   • خط  ینقطع  رطباً.  القطع  رأس  على  حافظ  دائما 

سبیل   على  أكبر.  بسرعة  ویبلى  أكبر  بسرعة  الجاف 
المثال، بإزالة خط القطع من البكرة وقم بحفظھ في وعاء  

 الماء.من 
في  • تالفة  أو  مرتخیة  أجزاء  أي  وجود  عدم  من  تأكد 

 الماكینة. 
 

 إذا لزم األمر: 

 
 استبدل األجزاء التالفة! -
 قم بشد البراغي. -
 إذا لزم األمر قم بإصالحھا في ورشة متخصصة.  -
 قم بحفظ الماكینة في مكان جاف.  •

 
مكان  • أي  في  األطفال  وصول  إمكانیة  عدم  من  تأكد 

 قریب من الماكینة. 
• FSB 36-18 LTX BL 40  : لنقل أو تخزین موفر

درجة بعد   90)  23للمساحة، یمكن تدویر ذراع التوجیھ (
 ) 31إرخاء البرغي المجنح (

 
 ).31. قم بإعادة شد البرغي المجنح (

 
 للتخزین والنقل، دائما أدخل  الغطاء الواقي في النصلة.  •
 قم بتأمینھا في موضع آمن للنقل.  •
 

 .  الصیانة 9
 
 

) البطاریة  بإزالة حزم  قم  أن  14تنبیھ!  ). یمكن 
بإصابات  المقصود  غیر  التشغیل  یتسبب 

 خطیرة. 
 

خطر    تنبیھ!  ثابتة.  الماكینة  تكون  أن  یجب 
على  الحادة  القطع  حافة  من  إلصابة  التعرض 

 ). ارتدي قفازات الوقایة. 24( ) والنصلة9قاطع الخط (
 

 الصیانة عامة.  9.1
 

الماكینة من حیث وجود أي أجزاء تالفة أو  • افحص 
مفقودة أو مرتخیة مثل البراغي والصوامیل والمسامیر  

 واألغطیة قبل كل استخدام. 
افحص الجھاز قبل كل استخدام بحثًا عن التلف  •

والشیخوخة وقم بإصالحھ في ورشة متخصصة على  
 الفور إذا لزم األمر.

 یح. • قم بشد جمیع المشابك واألغطیة بشكل صح
 • نظف الماكینة بقطعة قماش جافة. ال تستخدم الماء. 

 ال تقم بتصلیح حزم البطاریة التالفة على اإلطالق.  •
ال ینبغي إجراء تصلیح لحزم البطاریات إال من قبل 

 الشركة المصنعة أو مزودي الخدمة المعتمدین.
  

 استبدال خط القطع  9.2
 .6.3انظر الفصل 
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 .11رقم الطلب انظر الفصل 
 

 بادحةالنصلة ال 9.3
 

شحذھا   تم  التي  أو  البادحة  الشفرة  تزید  تنبیھ! 
) صحیح  غیر  حدوث 24بشكل  خطر  من   (

 ارتداد. 
) البادحة  النصلة  تدویر  كان    180)  24یمكن  إذا  درجة. 

بادحاً، ینصح بشحذھا وموازنتھا في ورشة   الجانبین  كال 
متخصصة. تحقق من النصالت بانتظام لفحص وجود أي  

ف وقم بصیانتھا في ورشة عمل متخصصة على الفور تل
 إذا لزم األمر.

 
 التشحیم 9.4

 التشحیم غیر مطلوب. 
 
 

 . دلیل استكشف األخطاء و إصالحھا 10
 

 ) یومض.15واحد في شاشة السعة (   LEDمصباح  
 حزمة البطاریة فارغة. 

 اشحن حزم البطاریة. -
 

 الماكینة تصدر الكثیر من الضوضاء.
 القطع قصیر للغایة خط 

 ) 7.5أعد ضبط القطع (انظر الفصل  -
 

(  LEDجمیع مصابیح   السعة واإلشارة  )  15في شاشة 
 تومض. 

 تحمیل عالي. 
 اترك الماكینة تبرد. -
 تحرك لألمام ببطء أكثر. -

 
 تشتغل الماكینة.  لم 

 أداء حزمة البطاریة ضعیف. 
 اشحن حزم البطاریة. -

 
 الماكینة تھتز بقوة. 

 ) غیر متوازنة أو بالیة. 24النصلة (
 ). 24استبدل النصلة ( -

 
 ) لیس بنفس الطول على كال الجانبین.16خط القطع (

 ). 7.5إعادة ضبط خط القطع. انظر الفصل ( -
 

جز   عملیة  أثناء  التشغیل  عن  الماكینة  تتوقف 
 العشب.

 حزمة البطاریة فارغة. 
 اشحن حزم البطاریة. -

 ھناك انسداد. 
(قم    - البطاریة  حزم  (14بإزالة  النصلة  افحص   .(24 /(

 ).29رأس الخط (
 درجة حرارة تشغیل الماكینة مرتفعة للغایة. 

 اترك الماكینة تبرد. -
 

 . الملحقات 11
 
أو  األصلیة  میتابو  وملحقات  بطاریات  حزم  استخدم 

 ) فقط. CASكوردلس االینس سیستم (
وال المتطلبات  تلبي  التي  المعدات  فقط  مواصفات  استخدم 

 المدرجة في تعلیمات التشغیل ھذه. 
A   ،أجنحة،    3نصلة خمیلةØ 255    ملم، یشمل غطاء

 الحمایة (كقطعة غیار): 
 628432000رقم الطلب: 

B   ،أجنحة،    4نصلة عشبØ 254   ملم، یشمل غطاء
 الحمایة: 

 628433000رقم الطلب: 
C   بدیل الطلب:  Øسن  رقم  موجة:  شكل  على   ،

628430000 
D   بدیل على  Øسن  الطلب:  ،  رقم  دائري:  شكل 

628423000 
E   وخط بكرة  یشمل  كامل  (ھیكل  كامل  خط  رأس 

 قطع، (كقطعة غیار)
 628429000رقم الطلب: 

F  حزم اشتري  مختلقة  سعات  مع  بطاریة  حزم 
بطاریة مع الفولتیة المناسبة فقط لألداة الكھربائیة الخاصة  

 بك.
ساعة   4.0 625367000رقم الطلب:   أمبیر 

)LiHD( 
ساعة   5.5 625368000الطلب:  رقم  أمبیر 

)LiHD( 
 

ساعة   8.0 625369000رقم الطلب:   أمبیر 
)LiHD( 

) LiHDأمبیر ساعة (  0.  10  625549000رقم الطلب:  
 إلخ

 أمبیر ساعة (لیثیوم أیون) 4.0رقم الطلب: 
 أمبیر ساعة (لیثیوم أیون) إلخ. 5.2رقم الطلب: 
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G   :الشواحنASC 55, ASC 145, ASC 145 
Duo.وما إلى ذلك , 

یمكنكم   الملحقات،  من  كاملة  مجموعة  على  للحصول 
 الدخول إلى الموقع اإللكتروني  أو مشاھدة الكتالوج. 

 
 . أعمال التصلیح 12

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

 وقطع الغیار األصلیة فقط! 
اتصل على ممثل میتابو المحلي في منطقتك إذا كان لدیك  
للعناوین   تصلیح.  أعمال  إلى  بحاجة  كھربائیة  أجھزة 

اإللكتروني:    الموقع  على  علیھا  االطالع  یمكنك 
www.metabo.com. 

 
اإللكتروني   الموقع  من  الغیار  بقطع  قائمة  تحمل  یمكنك 

www.metabo.com . 
 

 . الحمایة البیئیة13
مراعا التخلص  یجب  ممارسات  بشأن  المحلیة  القوانین  ة 

غیر  لألدوات  البیئة  مع  المتوافقة  التدویر  وإعادة 
 المستخدمة والتغلیف والملحقات. 

یجب عدم التخلص من حزم البطاریة مع النفایات العادیة.  
أعد حزم البطاریة المعیبة أو حزم البطاریة المستعملة إلى  

 بائع میتابو في منطقتك! 
 المسة حزم البطاریة للماء. ال تسمح بم

فقط لدول االتحاد األوروبي: ال تقم بالتخلص   
المنزلیة   النفایات  في  الكھربائي  األدوات  من 

األوروبي   خاصتك. للتوجیھ  وفقا 
2012/19/EU    الكھربائیة المخلفات  بشأن 

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

إلى   یتوافق  نحو  على  تدویرھا  إلعادة  وتسلم  منفصل  
 البیئة. 

األداة   في  البطاریة  حزمة  بتفریغ  قم  التخلص  قبل 
سبیل   (على  التالمس  من  األقطاب  بحمایة  قم  الكھربائیة. 

 المثال، بحمایتھا بشریط الصق).
 

 . المواصفات الفنیة 14
 

توضیحیة   في  مالحظات  تجدونھا  المواصفات  بشأن 
 . 4الصفحة 

التقدم   إلى  نظر  تغییرات  إجراء  في  بالحق  نحتفظ 
 التكنولوجي.

U الجھد  = 
B  عمق القطع = 
H  الحد األقصى لطول خط القطع = 
X H  قطر خط القطع = 

n0  سرعة بدون تحمیل = 
m(مع  أصغر حزمة بطاریة) الوزن = 

 EN ISO 11806-1, ENالقیم المقاسة محددة وفقاً لـ 
60335-1, EN 50636-2-91  درجة الحرارة .

درجة  50درجة مئویة إلى  20-المحیطة أثناء التشغیل: 
درجة   0مئویة ( أداء محدود مع درجات الحرارة ما دون 

درجة مئویة  0مئویة). درجة الحرارة المحیطة للتخزین: 
رجة حرارة المحیط المستحسنة درجة مئویة. د 30إلى 

 درجة مئویة  40درجة مئویة إلى  0عند الشحن: 
 

 التیار المباشر  
 

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

 
 قیم االنبعاثات 

تتیح ھذه القیم إمكانیة تقییم االنبعاثات من األداة  
األدوات الكھربائیة المتعددة. بناء على  الكھربائیة ومقارنة  

والملحقات   الكھربائیة  األداة  وحالة  التشغیل،  ظروف 
أقل.  أو  أعلى  یكون  قد  الفعلي  الحمل  المستخدمة، 
عندما  فاصلة  بفترات  السماح  الرجاء  التقییم،  ألغراض 
المعدلة،   التقدیرات  إلى  استناداً  منخفضاً.  الحمل  یكون 

ال التدابیر  ترتیب  سبیل  الرجاء  على  للمستخدم،  وقائیة 
 المثال، التدابیر التنظیمیة. 

الموجھة   الكمیات  (مجموع  لالھتزاز  اإلجمالیة  القیمة 
 لالتجاھات الثالثة): 

ha قیمة االنبعاث االھتزازي = 
K (اھتزاز) التفاوت = 

 مستویات الصوت المرجحة:  – Aالمستوى النموذجي 
LpA  ضغط الصوت  -= مستوى 

WALة الصوتیة = مستوى الطاق 
WA, KpAK  التقاوت = 

L LWA(G)   ًمستوى الطاقة الصوتیة المضمون وفقا =
 EC/2000/14لـ
 

 

 

   ارتدي واقیات األذن!
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