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 التعلیمات األصلیة
 

 
العشب   مجزات  بأن  نعلن  الحصري،  المسؤول  بصفتنا  نحن، 

* المتسلسل  والرقم  بالنوع  المعرفة  ھذه،  تلبي 1والشجیرات   ،(
)  4). وثائق فنیة  *3) والمعاییر *2كافة متطلبات التوجیھات *

 . 4انظر صفحة   –
2000/14/EC : لحق  إجراءات تقییم التوافق وفقا للمV  مستوى .

 . 4انظر الصفحة  -) 5الطاقة الصوتیة المضمون * 
 

 
(عند   مصممة  ھذه  الالسلكیة  والشجیرات  العشب  مجزات 
أسیجة   لقص  الشجیرات)  مجرات  نصلة  ملحق  استخدام 
قص   ملحق  استخدام  و(عند  والشجیرات  الصغیرة  الشجیرات 

 العشب) لقص العشب وحواف العشب الصغیرة.
المتداخل   القضیب  مع  الوحدة  استخدام  یجوز  تشذیب  ال  كأداة 

 متداخلة ألسیجة الشجیرات. 
عن  ناجم  ضرر  أي  عن  وحده  المسؤولیة  المستخدم  یتحمل 

 االستخدام غیر المناسب. 
من   للوقایة  المقبولة  العامة  التنظیمیة  اللوائح  مراعاة  یجب 

 الحوادث وتعلیمات السالمة. 
 

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

 إلیھا بھذه اإلشارة ! 
من    –  تنبیھ للتخفیف  التشغیل  دلیل  قراءة  یرجى 

 مخاطر التعرض إلصابة.

والتعلیمات    –تنبیھ  التحذیرات  جمیع  اقرأ 
األداة   ھذه  مع  المزودة  والمواصفات  واإلیضاحات 

إن التخلف عن االلتزام بجمیع التعلیمات الواردة أدناه   الكھربائیة.
أو   و/  الحریق  أو  كھربائیة  لصدمة  التعرض  إلى  یؤدي  قد 

 التعرض إلصابة خطرة. 
إلیھا   للرجوع  والتعلیمات  التحذیرات  بكافة  االحتفاظ  الرجاء 

 مستقبالً.
الخاصة  الكھربائیة  األداة  نقل  عند  الوثائق  ھذه  تضمین  یرجى 

 بك.
 

تسمح لألطفال أو األشخاص ذوي القدرات الجسدیة أو الحسیة ال  
أو العقلیة الضعیفة أو یعانون من نقص الخبرة و / أو المعرفة أو 
ھذا   باستخدام  التعلیمات  بھذه  لیسوا على درایة  الذین  األشخاص 

 الجھاز. 
 یمكن أن تحدد اللوائح التنظیمیة المحلیة عمر المشغل. 

المتبقیة: د استخدام الجھاز كما ھو مصمم، قد حتى عن  المخاطر 

تحذیرات   كافة  مراعاة  یرجى  متبقیة.  مخاطر  ھناك  یكون 
 وتعلیمات السالمة. 
 المخاطر المحتملة: 

 لمس حواف نصالت القص المكشوفة.  -
 لمس نصالت القص المتحركة.  -
تم  - إذا  االھتزازیة،  االنبعاثات  بسبب  بالصحة،  اإلضرار 

من   طویلة  لفترة  الماكینة  توجیھھا استخدام  یتم  لم  إذا  أو  الوقت 
 وصیانتھا بشكل صحیح. 

 

 
 تعلیمات السالمة  4.1

تقم  ال  النصلة.  بعیدة عن  أجزاء جسمك  بقاء جمیع  حافظ على 
بإزالة المادة المقطوعة أو حمل المادة التي ترید قطعھا عندما  

تواصل النصالت الحركة بعد إیقاف    .تكون النصالت قید الحركة
تشغیل المفاتیح. إن الغفلة للحظة أثناء تشغیل مقص الحدائق ربما  

 تؤدي إلى التعرض إلصابة شخصیة خطرة. 
احمل مقص الحدائق من المقبض والنصلة متوقفة وانتبھ لكي  

طاقة مفتاح  أي  بتشغیل  تقوم  الحدائق    .ال  مقص  حمل  إن 
أ شانھ  من  الصحیحة  غیر  بالطریقة  التشغیل  خطر  من  یقلل  ن 

 المقصود والتعرض إلصابة شخصیة نتیجة ذلك من النصالت.
قم  دائما  الشجیرات  أسیجة  تشذیب  ماكینة  تخزین  أو  نقل  عند 

النصلة غطاء  من   .بتثبیت  الحدائق  مقص  مع  الصحیح  التعامل 
من   شخصیة  إلصابة  التعرض  إمكانیة  من  یخفف  أن  شأنھ 

 النصالت. 
المواد إزالة  إیقاف    عند  من  تأكد  الوحدة،  صیانة  أو  المتكلبة 

قد یؤدي    .تشغیل جمیع مفاتیح الطاقة وإزالة البطاریة أو فصلھا 
التشغیل غیر المقصود لمقص الحدائق أثناء إزالة المواد المتكلبة  

 أو الصیانة والتصلیح إلى التعرض إلصابات شخصیة خطیرة. 
ا اإلمساك  أسطح  بواسطة  الحدائق  مقص  بإمساك  لمعزولة  قم 

قد یؤدي تالمس    .  ألن النصلة قد تتالمس مع األسالك المخفیة
إلى   "نشط"  مكشوف  كھربائي  سلك  مع  المتالمسة  النصالت 
المشغل   وتعرض  الحدائق  مقص  من  المعدنیة  األجزاء  تكھرب 

 للصدمة الكھربائیة.
  . حافظ على بقاء أسالك وكابالت الطاقة بعیدة عن منطقة القص

ربما التشغیل  العشب    خالل  أو  الشجیرات  في  الكابل  یختفي 
 ویمكن أن یتم قطعھ عرضیا بواسطة النصلة.

ال تستخدم مقص الحدائق في ظروف طقس سیئة،  خاصة أن  
برق لصعقة  التعرض  خطر  ھناك  خطر    .كان  من  یقلل  ھذا 

 التعرض لصعقة برق. 
 سنة ال یسمح لھم باستخدام الماكینة. 16األشخاص ما دون سنة 

ال للنصالت ذات  تجنب خطر  تعرض إلصابة من الحواف الحادة 
 . ال تلمس نصالت القص بالمطلق ارتدي قفازات الوقایة.الحدین

على   بثبات  وقوفك  من  وتأكد  بثبات  بالماكینة  أمسك  دائماً 
العمل    األرض. منطقة  في  للعوائق  حافظ    –انتبھ  التعثر.  خطر 

 على نصلة القاطع بعیدة بما فیھ الكفایة عن الجسم.
تحقق من المساحة التي سیتم قطعھا وقم بإزالة أي أسالك أو أي  

 .  تعلیمات السالمة الخاصة 4

 .  معلومات السالمة العامة 3

 .  شروط االستخدام المحددة 2

 .  بیان المطابقة 1
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 جسیمات غریبة. 
إذا وصلت نصالت القطع إلى التوقف الكامل بسبب فرع صلب  

الشج سیاج  على  سلك   ) غریبة  جسیمات  یمكن  أو  وال  یرات) 
تشغیل   إیقاف  یجب  الحدائق،  مقص  بسحب  التوقف  تصحیح 
المحرك أوالً وإزالة حزمة البطاریة من الماكینة قبل القیام بإزالة  

 االنسداد یدویا من نصلة القطع. 
أو   األغصان  إزالة  المثال  سبیل  (على  األخرى  لألنشطة 

 القطوعات) ضع المكانیة خارج منطقة العمل.
 أرضا بحیث ال یكون األشخاص معرضین للخطر.  ضع الماكینة

نصالت   على  الواقیة  األغطیة  أدخل  دائما  والنقل،  للتخزین 
 القطع. 

 تأكد أن األداة مطفأة قبل تركیب حزمة البطاریة.
 

 تعلیمات التشغیل 4.2
أجھزة   • على  بأنفسكم  اطلعوا  بعنایة.  التشغیل  تعلیمات  اقرأ 

 للماكینة.التحكم واالستخدام الصحیح 
یجب أن یكون األطفال تحت اإلشراف لضمان عدم عبثھم  •

 بالجھاز. 
یكون المستخدم مسؤوالً عن اإلصابات أو األضرار المادیة  •

 لألشخاص اآلخرین أو ممتلكاتھم. 
 

 اإلعداد 4.3
متینة  • أحذیة  الوقایة،  نظارات  ارتداء  على  دائًما  احرص 

 وسراویل طویلة عند تشغیل الماكینة. 
تقم   • الحمایة  ال  أجھزة  أو  األجزاء  كانت  إذا  األداة  بتشغیل 

قم   بھ.  مصرح  غیر  تعدیل  إجراء  تم  إذا  أو  معیبة،  أو  مفقودة 
بإصالح األجزاء المعطلة. قبل االستخدام، تحقق إلى ما تم تجمیع  

 الماكینة بصورة صحیحة. 
وخاصة   • أشخاص  ھناك  یكون  عندما  الماكینة  تشغل  ال 

 القرب منك. األطفال أو حیوانات ألیفة ب
 

 التشغیل 4.4
إضاءة  • بوجود  أو  النھار  وقت  في  فقط  الماكینة  استخدام 

 اصطناعیة جیدة. 
مستویة.  • أرضیة  المستخدم على  یقف  فقط عندما  استخدمھا 

 ال تستخدمھا على الساللم أو أي دعامة غیر ثابتة. 
حافظ على بقاء الیدین وأطراف الجسم األخرى أو المالبس   •

منفذ   عن  األجزاء  بعیداً  من  تقربھا  وال  العادة  وفتحة  الشفط 
 المتحركة. 

آمنة  • مسافة  على  حافظ  المعاكسة.  الجسم  وضعیات  تجنب 
وكن متوازنا في جمیع األوقات، وخاصة عن العمل على أرضیة 

 مائلة. 
أو   • طبیعیة  غیر  ضوضاء  بإصدار  الماكینة  بدأت  إذا 

كینة على  اھتزازیة قویة على غیر المعتاد: قم بإیقاف تشغیل الما
الفور، وانتظر حتى یتوقف المحرك تماما عن الدوران. قم بإزالة  
وتشغیل  بدء  إعادة  قبل  التالیة  بالخطوات  قم  البطاریة.  حزمة 

 الماكینة:

 تحقق من الضرر،  -
 استبدل أو أصلح األجزاء التالفة؛  -
 تحقق من األجزاء المرتخیة وقم بشدھا. -
بمعدات   • الماكینة مطلقاً  تالفة أو بدون معدات  ال تشغل  وقایة 

 الوقایة.
قم بإیقاف تشغیل الماكینة وإزالة حزمة البطاریة. تأكد من أن   •

 جمیع األجزاء المتحركة قد وصلت إلى التوقف التام:
 عندما عدم االستخدام أو ابتعاد المحرك عن األداة؛ -
 قبل التخلص من أي انسداد؛  -
بأ - القیام  قبل  أو  الماكینة  تنظیف  أو  فحص  ي عمل على  قبل 

 الماكینة؛
أو  - الصیانة  أو  األدوات،  تغییر  أو  تعدیالت،  أي  إجراء  قبل 

 التنظیف.
 بعد لمس جسم غریب من أجل فحص األداة من التلف؛  -
 للفحص الفوري عندما تبدأ الماكینة باالھتزاز بشكل مفرط.  -
كان   • أن  خاصة  سیئة،   في ظروف طقس  الماكینة  تشغل  ال 

 ھناك خطر حدوث اشتعال. 
الماكینة في   • تشغیل  بإیقاف  قم  عطل،  أو  حادثة  وقوع  حالة 

 على الفور وإزالة حزمة البطاریة. 
 

 الصیانة والتخزین  4.5
انتظر وصول جمیع  • الماكینة،  من  البطاریة  بإزالة حزمة  قم 

األجزاء المتحركة إلى الوقوف التام وبرود الماكینة قبل القیام 
بأي   القیام  أو  تحدیثي،  تعدیل  أو  تعدیالت،  أو  بأي  صیانة 

 تنظیف للماكینة. 
 حافظ على الجھاز بعنایة وحافظ علیھ نظیفًا. •
 احتفظ بالماكینة في مكان جاف بعیداً عن متناول األطفال.  •
استخدم  • السالمة.  أجل  من  البالیة  أو  التالفة  األجزاء  استبدل 

 فقط قطع غیار وملحقات أصلیة. 
 

 استخدام األدوات الالسلكیة والتعامل معھا  4.6
 

 قم بحمایة حزم البطاریة من الماء والرطوبة. 

 ال تعرض حزم البطاریة للھب المباشر 
 
 

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

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

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

 والمس عینیك، اغسلھما بماء نظیف واطلب العنایة الطبیة.
الماكینة: قم بإزالة حزمة البطاریة  • إذا كان ھناك عطل في 

  من الماكینة
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 نقل حزم بطاریات اللیثیوم أیون:
بنقل   • متعلقة  لقوانین  أیوم  اللیثیوم  بطاریات  شحن  یخضع 

نفسك على  ). اطلع  UN 3481و    UN 3480البضائع الخطرة (
المواصفات الصالحة حالیًا عند شحن حزم بطاریات لیثیوم أیون.  
یتوفر  بك.  الخاصة  الشحن  اطلب مشورة شركة  األمر،  لزم  إذا 

 خدمة تعبئة وتغلیف معتمدة من میتابو. 
أرسل حزمة البطاریة فقط إذا كان الھیكل سلیما وال یوجد   •

الم من  البطاریة  حزمة  بإزالة  قم  سائل.  ألي  اكینة  تسریب 
المثال،   سبیل  (على  التالمس  من  األقطاب  بحمایة  قم  لإلرسال. 

 بحمایتھا بشریط الصق). 
 

 أیقونات 4.7
 مخاطر عامة!  –تحذیر

 
حافظ على بقاء أجزاء جسمك بعیداً عن نصلة القطع.  
ال تحاول أبدًا إزالة القصاصات أثناء تشغیل النصلة، 

التمسك   المتكلبة  أو  القصاصات  بإزالة  قم  المراد قطعھا.  بالمواد 
عند   االنتباه  لحظة عدم  تؤدي  قد  الجھاز.  تشغیل  إیقاف  مع  فقط 

 استخدام الماكینة إلى حدوث إصابات خطیرة.
 اقرأ تعلیمات التشغیل. 

 
من   الجھاز  بحمایة  تعرض  قم  ال  والرطوبة.  الماء 

الماطرة   مطلقا في ألجواء  تستخدمھ  للمطر. ال  األداة 
 أو على الشجیرات المبتلة. 

 دائما ارتدي نظارات الوقایة. – تحذیر
 

غریبة  بأجسام  شخص  أي  إصابة  عدم  من  تأكد 
 مقذوفة. أبعد اآلخرین عنك في أمان. 

والحیوانات  القریبین  األشخاص  بقاء  عل  حافظ 
اآلخرین   أبعد  الجھاز  عن  بعیدة  مسافة  على  األلیفة 

 عنك في أمان.
تشغیل   إیقاف  بعد  بالدوران  القطع  آلیة  تستمر 

 المحرك. 
 

 
 . 3و 2انظر الصفحة  

 غطاء حمایة 1
 ملحقات النصلة  2
 ملحق نصلة مجزات الشجیرات  3
 ملحق نصلة قص العشب  4
 قفل المفتاح 5
 الزناد (مفتاح األمان) 6
 المقبض 7
 زر فك حزمة البطاریة  8
 زر مؤشر السعة  9

 مؤشر السعة واإلشارة  10
 حزمة البطاریة  11
 مزالج  12

 أزرار اقفل  13
 القضبان المتداخلة * 14
 تعدیل االرتفاع* 15
 زر (لضبط دراجة الزاویة)* 16
 غطاء مطاطي  17
 اإلقفال * 18

 * محدد المعدات/ لیست في نطاق التسلیم
 

 
 التحقق من التوقف السریع 6.1

 قم تشغیل الماكینة لفترة وجیزة ثم قم بإیقافھا.
فترة   أصبحت  إلى  وصیانتھا  الماكینة  بتصلیح  قم 

 التوقف طویلة بشكل ملحوظ. 
 

 حزمة البطاریة  6.2
البطاریة   حزمة  بشحن  قم  االستخدام  قبل  البطاریة  حزمة  اشحن 

 تراجع األداء. إذا 
في   البطاریة  حزمة  شحن  بشان  تعلیمات  على  العثور  یمكن 

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

 ) (محدد باألداة): 10(
-  ) الزر  على  أضواء  9اضغط  تشیر  سوف   ،(LED    إلى

 مستوى الشحن.
كان  - إذا  شحنھا  إعادة  ویجب  تقریباً  فارغة  البطاریة  حزمة 

 في حالة ومیض. LEDأحد مصابیح 

 إدخال وإزالة حزمة البطاریة 

(  اإلزالة:   البطاریة  حزمة  فك  زر  على  بإزالة  8اضغط  وقم   (
 ). 11حزمة البطاریة ( 

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

 تركیب وإزالة ملحقات النصلة 6.3
یمكن   البطاریة.  بإزالة حزمة  قم  بأي عمل:  القیام  قبل 

 أن یتسبب التشغیل غیر المقصود بإصابات خطیرة. 
الحادة  الحواف  من  إلصابة  التعرض  خطر  تجنب 
الحمایة غطاء  تركیب  یجب  الحدین.  ذات   للنصالت 

 ) بالكامل. 1(
 ): Aتركیب ملحقات النصلة (الشكل 

 ) كما ھو موضح.12قم بوضع المزالج (  .1
2. ) النصلة  ملحق  بطي  حتى 2قم  بإحكام  واضغط  ألعلى   (

 تشبك وتسمع صوت.
 ): Bإزالة ملحق النصلة (الشكل 

 ). 13اضغط واستمر بالضغط على كال زري اإلقفال ( .1
 وإزالتھا.) نحو األسفل 2قم بطي ملحق النصلة ( .2

 مالحظة: تأكد من عدم دخول الغبار. 
 

 .  التشغیل األولي 6

 .  لمحة عامة 5
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 التشغیل وإیقاف التشغیل  7.1

 ) المقبض  على  واحدة  بید  بالماكینة  حافظ  7أمسك   .(
عن   بعیدة  الجسیم  وأجزاء  األخرى  الید  بقاء  على 

 ). 2ملحقات النصلة (
(  :التشغیل المفتاح  قفل  على  بالضغط:  واستمر  ثم 5اضغط   ،(

 فعل الزناد.
 ). 6حرر مفتاح الزناد ( :إیقاف التشغیل

بفضل تقنیة التوقف السریع، سرعان ما تصل نصالت القطع إلى  
 التوقف التام. 

قم بتصلیح الماكینة وصیانتھا إلى أصبحت فترة التوقف 
 طویلة بشكل ملحوظ. 

ال نصالت  استعصاء  حال  تشغیل في  بإیقاف  قم  قطع، 
 الماكینة على الفور. 

 اعمل على نحو بطيء وموحد. امشي ببطء وال تركض.
قم بتشغیل المحرك فقط، إذا كانت یدیك وقدمیك بعیدتین عن آلیة 

 القطع. 
 احذر من إصابات القدمین والیدین بواسطة آلیة القطع. 
 حافظ على فتحات التھویة خالیة من أي أجسام غریبة. 

 

 
 تنظیف نصلة القطع  8.1

 (بعد كل استخدام)
البطاریة   الماكینة وإزالة حزم   بإیقاف تشغیل  تنبیھ! قم 

). یمكن أن یتسبب التشغیل غیر المقصود بإصابات 11(
 خطیرة. یجب أن تكون النصلة ثابتة.

الحادة   الحواف  من  إلصابة  التعرض  خطر  تجنب 
 نصالت ذات الحدین. ارتدي قفازات الوقایة.لل

قم بإزالة األوساخ وبقایا األوراق وما إلى ذلك (بفرشاة أو قطعة  
 قماش مثالً). 

التنظیف: معالجة    بعد  زیت  بواسطة  القطع  نصلة  بمعالجة  قم 
الحدائق   الرش    6.30474مقص  مضخة  (قابلة    6.30475أو 

 للتحلل بیولوجیا).
 

 حزمة البطاریة  8.2
(قم   البطاریة  حزمة  منطقة  11بإزالة  وامسح  دوري  بشكل   (

بإزالة   وقم  جافة  قماش  بقطعة  والماكینة  البطاریة  حزمة  تالمس 
 الغبار. 

 
 .  الصیانة 9

یجب فحص وصیانة وتصلیح الماكینة بشكل دوري. قم بإصالح  
 القطع التالفة قبل استخدام الماكینة.

ي ورشة عملة من المستحسن شحذ نصالت القطع غیر الحادة ف

أي   وجود  لفحص  بانتظام  القطع  نصالت  من  تحقق  متخصصة 
تلف وقم بصیانتھا في ورشة عمل متخصصة على الفور إذا لزم  

 األمر. 
دون  ما  الترس  عجالت  وتشحیم  بتنظیف  قم  األمر،  لزم  إذا 

 ). 344130930مرفقات النصلة (التشحیم، رقم الطلب: 
 

 
بالماكینة  احتفظ  للتخزین.  الماكینة  من  البطاریة  بإزالة حزمة  قم 

 في مكان جاف بعیداً عن متناول األطفال. 
درجة    30درجة مئویة إلى    0درجة الحرارة المحیطة للتخزین:  

 مئویة 
 

 
كوردلس   أو  األصلیة  میتابو  وملحقات  بطاریات  حزم  استخدم 

 ) فقط. CASاالینس سیستم (
استخدم فقط المعدات التي تلبي المتطلبات والمواصفات المدرجة  

 في تعلیمات التشغیل ھذه. 
A  مع بطاریة  اشتري حزم  مختلقة  مع سعات  بطاریة  حزم 

 الفولتیة المناسبة فقط لألداة الكھربائیة الخاصة بك.
PowerMaxx SGS 12 Q (12  (فولت 

Best.-Nr.:625406000     2,0   (لیثیوم أیون) أمبیر ساعة 
Nr.-Best. : 625349000  4,0  ) أمبیر ساعةLiHD(SGS  

 18 LTX Q)18  (فولت 
Best.-Nr.:625596000    2,0   (لیثیوم أیون) أمبیر ساعة 

 Best.-Nr.:625367000   4,0  ) أمبیر ساعةLiHD( 
 إلخ.  

B  :الشواحن 
SC 30, ASC 55, ASC 145, ASC 145 DUO ، 

 إلخ. 
للحصول على مجموعة كاملة من الملحقات، یمكنكم الدخول إلى  

 أو مشاھدة الكتالوج. www.metabo.comالموقع اإللكتروني 
نطاق  في  مشمولة  (غیر  العشب  حواف  لقص  متداخل  قضیب 

 ). 628426000التسلیم، رقم الطلب:  
 ). 4استخدم فقط مع ملحق نصلة قص العشب (  

استخدم فقط على األرض: ینبغي أن تالمس العجالت  
 األرض. 

 . 3، صفحة  Cانظر الشكل 
 التركیب: 

بتدویر   .1 ( قم  المطاطي  بحیث    180)  17الغطاء  درجة، 
 تصبح أقطاب االتصال قابلة للوصول إلیھا. 

2. ) المتداخل  القضیب  في  14أدخل  موضح)  ھو  (كما   (
 ). 18الماكینة. یجب أن تشبك آلیة القفل (

 ضبط طول القضیب والزاویة:
) في اتجاه عقارب الساعة، اضبط  15أدر ضبط االرتفاع ( .3

 ) المتداخل  على  14القضیب  ضبط  )  وثبّت  المطلوب،  الطول 

 . الملحقات 11

 . التخزین 10

 .  التنظیف 8

 .  االستخدام 7
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 ) تحقق  15االرتفاع  الساعة.  عقارب  اتجاه  في عكس  بالتدویر   (
 أنم الطول ال یمكن تغییره بعد ذلك. 

4. ) األزرار  على  المطلوبة.  16اضغط  الزاویة  واضبط   (
 ) قبل العمل. 16یجب أن یشبك الزر (

 

 
الكھربائیة  لألدوات  التصلیح  أعمال  تتم  أن  فقط  یجب 

كھربائیین مختصین فنیین  أصلیة    بواسطة  وقطع غیار 
   فقط!

اتصل على ممثل میتابو المحلي في منطقتك إذا كان لدیك أجھزة  
لل  تصلیح.  أعمال  إلى  بحاجة  یمكنك كھربائیة  عناوین 

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

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

 

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

 والملحقات. 
أعد   العادیة.  النفایات  مع  البطاریة  حزم  من  التخلص  عدم  یجب 

ال البطاریة  حزم  أو  المعیبة  البطاریة  بائع  حزم  إلى  مستعملة 
 میتابو في منطقتك!

 ال تسمح بمالمسة حزم البطاریة للماء. 
من   بالتخلص  تقم  ال  األوروبي:  االتحاد  لدول  فقط 

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

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

 منفصل  وتسلم إلعادة تدویرھا على نحو یتوافق إلى البیئة.
الكھربائیة. قم  األداة  البطاریة في  التخلص قم بتفریغ حزمة  قبل 

س (على  التالمس  من  األقطاب  بحمایتھا  بحمایة  المثال،  بیل 
 بشریط الصق). 

 

 
 . 4مالحظات توضیحیة بشأن المواصفات تجدونھا في الصفحة  
 نحتفظ بالحق في إجراء تغییرات نظر إلى التقدم التكنولوجي. 

U   = الجھد 
n0 عدد القطوع بسرعة الخمول = 

 مجزات الشجیرات: 
ømax,S  الحد األقصى لسمك القص = 

 LS العملي = طول النصلة 
mS(مع أصغر حزمة بطاریة) الوزن = 

 مجزات العشب:
BGعرض النصلة العملي = 

mG (مع أصغر حزمة بطاریة) الوزن = 
-EN 50636أو    EN 62841القیم المقاسة محددة وفقاً للمعیار  

2-94 . 
 درجة الحرارة المحیطة أثناء التشغیل: 

ت  درجة مئویة ( أداء محدود مع درجا  50درجة مئویة إلى   20-
 درجة مئویة). 0الحرارة ما دون 

 التیار المباشر     
للمعاییر   (وفقاً  للتفاوت  خاضعة  المعروضة  الفنیة  المواصفات 

 الصالحة ذات الصلة). 
 قیم االنبعاثات 

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

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

 ابیر التنظیمیة. المثال، التد
الموجھة   الكمیات  (مجموع  لالھتزاز  اإلجمالیة  القیمة  حددت 

-EN 50636أو  EN 62841لالتجاھات الثالثة)  وفقا للمعیار 
2-94 : 

ah قیمة االنبعاث االھتزازي = 
 Kh  (اھتزاز) التفاوت = 

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

LWA  مستوى الطاقة الصوتیة = 
 KpA,KWA  التفاوت = 

LWA(G)  قیاس مستوى قوة الصوت المضمون وفقا للتوجیھ =
2000/14/EC 

 
 

 ارتدي واقیات األذن!
 
  

 . المواصفات الفنیة 14

 . الحمایة البیئیة 13

 . أعمال التصلیح 12
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