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 التعلیمات األصلیة

  .   بیان المطابقة1  
HG 18 LTX 500  :10502(الرقم المتسلسل :(.. 

نعلن بموجبھ عن مسؤولیتنا وحدنا عن توافق ھذا المنتج مع 
 المعاییر والوثائق المعیاریة المذكورة: 

EN 60335-1  : 2012+A11:2014 
EN 60335-2-45 : 2002+A1:2008+A2:2012 

EN 50581  :: 2012 
2014/30/EU 
2006/42/EG 
2011/65/EU 

 

 
 30/07/2019بیرند فلیشمان، 

نائب رئیس ھندسة المنتجات والمسؤول عن الجودة للتوثیق   
نورتنجن،   72622في شركة میتابوورك جي ام بي اتش،  

 ألمانیا 

  .   االستخدام المحدد2  

بندقیة الھواء الساخنة مناسبة للمھام التالیة: إزالة طالءات  
الدھان القدیمة، تجفیف الطالءات المدھونة حدیثاً، تذویب  

الماء في األنابیب المتجمدة، تسخین البالستیك قبل التشكیل،  
لحام( مثل أنابیب النحاس)، اللصق والتوصیل بالملصقات من 

 النوع المنصھر بالحرارة، لحام البالستیك.
یتحمل المستخدم المسؤولیة وحده عن أي ضرر ناجم عن 

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

  .   تعلیمات السالمة العامة 3  
شغیل من شأنھ أن یخفف  قراءة دلیل الت – تنبیھ

 من مخاطر التعرض إلصابة. 
یرجى قراءة كافة تنبیھات وتعلیمات  -تنبیھ

 السالمة. 
إن التخلف عن االلتزام بتحذیرات وتعلیمات السالمة قد یؤدي  

إلى التعرض لصدمة كھربائیة أو الحریق و/ أو التعرض  
 إلصابة خطرة. 

ومعلومات السالمة للرجوع  الرجاء االحتفاظ بكافة تعلیمات 
قبل استخدام األداة الكھربائیة، یرجي االطالع   إلیھا مستقبالً.

على تعلیمات السالمة وتعلیمات التشغیل المرفقة وقراءتھا  
بعنایة. احتفظ بجمیع الوثائق المرفقة للرجوع إلیھا مستقبالً،  

 وال تنقل األداة الكھربائیة الخاصة بك إال مع ھذه الوثائق. 

  .   تعلیمات السالمة الخاصة4  

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

 إلیھا بھذه اإلشارة !
 ال تنظر إلى داخل أنبوب المخرج على اإلطالق! 
 ال تستخدم بندقة الھواء الساخن لتجفیف شعرك.

 وقفازات العمل دائما.ارتدي نظارات الوقایة 
احترس عند استخدام مروحة الھواء الساخن بالقرب من مواد 

قابلة لالشتعال. ال ینبغي استخدام الجھاز في حالة وجود  
 غازات قابلة لالنفجار. 

  8ھذا الجھاز یمكن استخدامھ فقط بواسطة أطفال من عمر 
سنوات، إضافة إلى ذلك، األشخاص ممن لدیھم ضعف في  

لعقلیة أو الحسیة أو البدنیة، أو ضعف في التجربة أو القدرات ا
المعرفة شریطة أن یكون علیھم إشراف أو یكون ھناك  

تعلیمات بشأن استخدام الجھاز بطریقة آمنة وفھم المخاطر 
المنطویة.  ال ینبغي أن یعبث األطفال الجھاز. یحب ال تكون 

 عملیة التنظیف والصیانة للمستخدم بواسطة األطفال دون
 إشراف. 

خطر التعرض للحروق: ال تلمس أنبوب المخرج الساخن  
 على اإلطالق.

ال تستخدم األداء الكھربائیة عندما تكون مبتلة، أو في بیئة  
 رطبة أو مبتلة. 

الحرص بشكل خاص عند استخدام األداة بالقرب من المواد  
 القابلة لالشتعال. 

 ال توجھ األداة على نفس النقطة لفترات طویلة. 
 یمكن أن تكون الحرارة موجھة إلى مواد مخفیة قابلة لالشتعال 

ال توجھ بندقیة الھواء الساخن على مواد قابلة لالشتغال  
بصورة كبیرة. یمكن أن یتسبب ذلك بنشوب حریق إذا لم یتم  

 التعامل مع البندقیة بحرص خاص. 
 

 ال تترك األداة دون مراقبة عندما تكون في وضع التشغیل.
طویلة من االستخدام بدرجة الحرارة القصوى،    بعد فترات

یجب تخفیض درجة الحرارة قبل إیقاف تشغیل األداة. ھذا من 
 شانھ أن یطیل عمر الخدمة لجھاز التسخین.

ضع األداة على القواعد المزودة بعد االستعمال وانتظر حتى  
 تبرد قبل وضعھا في التخزین. 

 خزن أدواتك في مكان آمن.
األدوات غیر المستخدمة في غرفة جافة ومقفلة یجب تخزین 

 بعیدة عن متناول األطفال. 
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إیالء حرص خاص عندما یكون ھناك غازات سامة وخطر  

 االنفجار. 
یمكن أن تحدث السمیة عند العمل على المواد البالستیكیة 

 والدھانات والمواد المشابھة. خطر الحریق واالحتراق! 
 ي غرف جیدة التھویة فقط. استخدم بندقیة الھواء الساخن ف

 ال تستنشق األبخرة الناجمة على اإلطالق!
 

حفاظاً على سالمتكم الخاصة، استخدموا الملحقات واألدوات  
المساعدة فقط المحددة في تعلیمات التشغیل أو الموصى بھا أو 

 المحددة بواسطة الشركة المصنعة لألداة.
في تعلیمات  استخدام أدوات أو ملحقات عدا تلك الموصى بھا 

التشغیل أو في الكتالوج یمكن أن یؤدي إلى خطر التعرض  
 إلصابة.

قم بإزالة البطاریة من الماكینة قبل القیام بأي تعدیالت أو 
تغییر ألدوات أو القیام بأي أعمال صیانة أو تصلیح أو 

 توظیف. 
 تأكد أن األداة مطفأة قبل تركیب حزمة البطاریة.

إزالة حزمة البطاریة وإدخالھا بحیث ال  أمسك الماكینة عند 
 یمكن الضغط على مفتاح التشغیل / اإلیقاف بدون قصد. 

إذا كان ھناك عطل في الماكینة: قم بإزالة حزمة البطاریة من 
 الماكینة 

 
 قم بحمایة حزم البطاریة من الماء والرطوبة. 

 ال تعرض حزمة البطاریة للنار! 

 تستخدم  حزم بطاریة معیبة أو مشوھة الشكل. ال 
 ال تفتح حزم البطاریة 

 ال تلمس أو تحدث ماساً كھربائیا في أقطاب حزم البطاریة! 
یمكن أن یتسرب القلیل من السوائل األسیدیة أو  

 القابلة لالشتعال من بطاریات اللیثیوم أیون المعیبة. 
  إذا تسرب سائل البطاریة والمس بشرتك، قم بغسلھ
مباشر بالكثیر من الماء. إذا تسرب سائل البطاریة  

والمس عینیك، اغسلھما بماء نظیف واطلب العنایة  
 الطبیة. 

 
 نقل حزم بطاریات اللیثیوم أیون:

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

على المواصفات الصالحة حالیًا عند شحن حزم بطاریات  
لیثیوم أیون. إذا لزم األمر، اطلب مشورة شركة الشحن  

 الخاصة بك. 
 یتوفر خدمة تعبئة وتعلیف معتمدة من میتابو. 

أرسل حزمة البطاریة فقط إذا كان الھیكل سلیما وال یوجد  
ة من الماكینة  تسریب ألي سائل. قم بإزالة حزمة البطاری

 لإلرسال.
قم بحمایة األقطاب من التالمس (على سبیل المثال، بحمایتھا  

 بشریط الصق). 

  .  لمحة عامة 5  
 .2انظر الصفحة 

 أنبوب نفخ ستانلس ستیل  .1
أنبوب وقائي قابل للفصل (سنجة إغالق، للمناطق التي   .2

 یصعب الوصول إلیھا) 
 الماكینة) عروة نقل (تستخدم فقط لنقل  .3
 مدخل ھواء  .4
 الزناد   .5
) لمنع األداة من التشغیل  5قفل التشغیل: لقفل الزناد ( .6

 العرضي غیر المقصود. 
 یعمل LEDمؤشر إشار ومصباح  .7
 مؤشر السعة واإلشارة  .8
 زر مؤشر السعة .9

 أزرار لضبط دراجة الحرارة  .10
 زر فك حزمة البطاریة  .11
 حزمة البطاریة  .12

  .  التشغیل6  
 حزمة البطاریة 

 ) قبل االستخدام 12حزمة البطاریة (اشحن 
 إذا انخفض مستوى األداء، أعد شحن حزمة البطاریة 

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

"  Li-Power, LiHDتحتوي حزم بطاریات لیثیوم ایون "
 ):8على مؤشر إشارة وسعة (

إلى   LED)، سوف تشیر أضواء 9اضغط على الزر ( -
 مستوى الشحن. 

)، تكون حزمة البطاریة  7یومض ( LEDإذا كان مصباح  -
 فارغة تقریباً. 

 إزالة وإدخال حزمة البطاریة 
) واسحب 11اضغط على زر فك حزمة البطاریة ( اإلزالة:

 .لألمام) 9حزمة البطاریة (
) حتى تثبت في 12قم بإدخال حزمة البطاریة ( اإلدخال:
 مكانھا.

  .  االستخدام7  
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المسافة إلى العنصر الذي یجري معالجتھ تعتمد على 
المادة ونوع المعالجة المقصودة. دائما في البدایة قم بإجراء  

معاینة كمیة الھواء ودرجة الحرارة! الفوھات القابلة للتركیب  
حقات یمكن استخدامھا للتحكم  ) متاحة كمل11(انظر الفصل 

 الدقیق بالھواء الساخن  على النقطة أو السطح المحدد. 

  یجب إیالء حرص كبیر عند تغییر الفوھات الساخنة. 
 خطر الحروق. 

) لتشغیل األداة وإیقافھا 5یمكن استخدام المفتاح المنزلق (
من    2) یمكنك االختیار ما بین 10وومن خالل الزر (

 مضيء.  LEDمستویات درجات الحرارة . مصابیح 
 لتر/ دقیقة  200درجة مئویة،  300: 1المرحلة 
 لتر/ دقیقة  160درجة مئویة،  500: 2المرحلة 

  .  النقل 8  

 لبطاریة من الجھاز قبل نقل الجھاز.قم بنزع حزمة ا

  .  الصیانة 9  

) خالیاً من أي جسیمات  4یجب أن یكون مدخل الھواء (
 ) إذا لزم األمر.4غریبة. قم بتنظیف مدخل الھواء (

  . اكتشاف األعطال وإصالحھا 10  

إذا كان أداء حزمة البطاریة منخفضاً   LEDیومض مصباح 
 سبة أو غیر مشحونة)للغایة ( حزمة البطاریة غیر منا

یقون قاطع التیار الحراري بإیقاف تشغیل األداة بالكامل في  
 .12حالة الحمل العالي. انظر القسم 

  . الملحقات 11  

استخدم حزم بطاریات وملحقات میتابو األصلیة أو كوردلس  
 ) فقط. CASاالینس سیستم (

والمواصفات  استخدم فقط المعدات التي تلبي المتطلبات 
 المدرجة في تعلیمات التشغیل ھذه. 

أ حزم بطاریة مع سعات مختلقة اشتري حزم بطاریة مع  
 الفولتیة المناسبة فقط لألداة الكھربائیة الخاصة بك. 

 )LiHDأمبیر ساعة (   4.0 625367000رقم الطلب:  
 ) LiHDأمبیر ساعة ( 5.5   625368000رقم الطلب:  
 ) LiHDأمبیر ساعة ( 8.0   625369000رقم الطلب:  

 إلخ.
 أمبیر ساعة وأعلى. 4.0السعة الموصى بھا 

 )Power-Liأمبیر ساعة ( 3,0 625578000رقم الطلب:    
 )Power-Liأمبیر ساعة ( 2,0 625596000رقم الطلب:    
 )Power-Liأمبیر ساعة ( 1,5 625589000رقم الطلب:    

 )werPo-Liأمبیر ساعة ( 1,5 625418000رقم الطلب:    
 )Power-Liأمبیر ساعة ( 1,3 625582000رقم الطلب:    

 
 , إلخ.ASC 55, ASC 145ب الشواحن: 

 إذا كنت بحاجة إلى أي ملحقات، تحقق من البائع في منطقتك. 
لكي یحدد الوكالء األداة الملحقة الصحیحة،  فھم بحاجة إلى  

 معرفة اسم المودیل الصحیح لألداة الكھربائیة الخاصة بك. 
للحصول على مجموعة كاملة من الملحقات، یمكنكم الدخول  

أو مشاھدة  www.metabo.comإلى الموقع اإللكتروني 
Main  .الكتالوج 

  . أعمال التصلیح 12  

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

لدیك   كان  إذا  منطقتك  في  المحلي  میتابو  ممثل  على  اتصل 
یمكنك   للعناوین  تصلیح.  أعمال  إلى  بحاجة  كھربائیة  أجھزة 
اإللكتروني:   الموقع  على  علیھا  االطالع 

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

www.metabo.com. 

  . الحمایة البیئیة13  

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. 
بشأن   EU/2012/19وفقا للتوجیھ األوروبي 

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

المستخدمة بشكل منفصل  وتسلم إلعادة تدویرھا على نحو  
 یتوافق إلى البیئة. 

  . المواصفات الفنیة 14  
HG 18 LTX 500 

  حرارة الھواء: 
 درجة مئویة 300 1 المرحلة

 درجة مئویة 500 2المستوى 

  كمیة الھواء: 

 لتر/ دقیقة 200 1المرحلة 

http://www.metabo.com/
http://www.metabo.com/
http://www.metabo.com/
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 لتر/ دقیقة 160 2المرحلة 
 الحمایة الحراریة: الصمام الحراري 

 أوقیة) 24.2غم (  686الوزن  
 دیسیبل (أمبیر) 70مستوى ضغط الصوت: < 

 2م/ث 2.5<  االھتزاز: 

نحتفظ بالحق في إجراء تغییرات نظر إلى التقدم التكنولوجي.  
 .EN 62841تم قیاس القیم وفقا للمعیار 

 درجة الحرارة المحیطة أثناء التشغیل: 
درجة مئویة  50درجة فھرنھایت) إلى  4-درجة مئویة ( 20-
درجة فھرنھایت) (أداء محدود مع درجات الحرارة ما  120(

ة فھرنھایت). درجة الحرارة  درج 32درجة مئویة( 0دون 
 30فھرنھایت) إلى   32درجة مئویة ( 0المحیطة للتخزین: 

 درجة فھرنھایت). 86درجة مئویة (
 التیار المباشر   

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