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 التعلیمات األصلیة 
 
 بیان المطابقة . 1
 

بأن جالخات الزوایا ھذه، المعرفة بالنوع   لن على مسؤولیتنا الخاصة: نع
)  2)، تلبي كافة متطلبات التوجیھات المرتبطة * 1والرقم المتسلسل * 

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

ابو  میتتكون جالخات الزوایا عندما تكون مجھزة بالملحقات األصلیة من 
تكون مالئمة لعملیات الجلخ والصنفرة والقطع والتنظیف بالفرشاة السلكیة  

 للمعدن والخرسانة والحجر والمواد المماثلة دون استخدام الماء 
یتحمل المستخدم المسؤولیة وحده عن أي ضرر ناجم عن االستخدام غیر  

 المناسب. 
ن الحوادث  ة میجب مراعاة اللوائح التنظیمیة العامة المقبولة للوقای

 ومعلومات السالمة المرفقة. 
 
 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 مخاطر   – تنبیھ 
 التعرض إلصابة 

 
إن التخلف   راءة كافة تنبیھات وتعلیمات السالمة.ى قتنبیھ  یرج

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

 الرجاء االحتفاظ بكافة تعلیمات ومعلومات السالمة للرجوع إلیھا مستقبالً. 
 خاصة بك إال مع ھذه الوثائق.ال  ال تقم بنقل األداة الكھربائیة

 
 تعلیمات السالمة الخاصة . 4
 

تحذیرات السالمة العامة للتجلیخ والصنفرة أو التنظیف بالفرشاة   4.1
 المعدنیة وعملیات القطع:

أ) األداة الكھربائیة ھذه مصممة للعمل كأداة تجلیخ أو أداة صنفرة أو فرشاة  
والتعلیمات واإلیضاحات  ات اقرأ جمیع التحذیر معدنیة أو أداة قص.

إن التخلف عن االلتزام   والمواصفات المزودة مع ھذه اآللة الكھربائیة.
بجمیع التعلیمات الواردة أدناه قد یؤدي إلى التعرض لصدمة كھربائیة أو  

 الحریق و/ أو التعرض إلصابة خطرة. 
 ة.ب) األعمال مثل الصقل ال ینصح بتنفیذھا بواسطة ھذه األداة الكھربائی
األعمال التي لم تصمم األداة الكھربائیة من أجل القیام بھا قد تؤدي إلى  

 تشكیل مخاطرة والتسبب بإصابة شخصیة. 
ال تستخدم الملحقات التي ال تكون مصممة تحدیداً وموصى بھا بواسطة ج) 

فقط ألن أي أداة ملحقة یمكن تركبھا على األداة   الشركة المصنعة لألداة.
 فھذا ال یعني ضمان التشغیل اآلمن. صة  الكھربائیة الخا

 
 

د) السرعة المقدرة لألدوات الملحقة یجب أن تكون على األقل مساویة  
الملحقات التي   للسرعة القصوى المشار إلیھا على األداة الكھربائیة.

 تعمل بسرعة أكبر من السرعة المقدر یمكن أن تنكسر وتتطایر. 
الخاص باألداة الملحقة مك یجب أن یكون القطر الخارجي والسھـ) 

الملحقات غیر   ضمن المقیاس المقدر لألداة الكھربائیة الخاصة بك.
المطابقة في الحجم والمقاس ال یمكن حمایتھا والسیطرة علیھا على  

 نحو كاف. 
و) یجب أن تتطابق فرزات تثبیت الملقحات مع فرزات عمود دوران  

فات، یجب أن تكون  الشللملحقات التي یتم تثبیتھا بواسطة  الجالخة.
الفتحة المحوریة لألداة الملحقة متوافقة مع نصف القطر المحدد 

الملحقات التي ال تتطابق مع أجھزة التركیب لألداة الكھربائیة   للشفة.
سوف تخرج عن التوازن وتھتز بشكل مفرط وربما تؤدي إلى فقدان  

 السیطرة. 
ص األدوات  افحقبل كل استخدام  ز) ال تستخدم أي ملحقات تالفة.

الملحفة مثل أقراص التجلیخ من وجود أي قصاصات أو تصدعات،  
وأي تصدع في الرفادات المساندة أو تلف أو بلى مفرط، والفرشاة  

إذا سقطت اآللة   المعدنیة من حیث ارتخاء أو تصدع األسالك.
الكھربائیة أو األداة الملحقة، تحقق من عدم وجود أي تلف أو قم  

بعد فحص وتركیب أي أداة ملحقة،  حقة غیر تالفة.مل بتثبیت أي أداة
لیكن موقعك وموقع المارة بعیداً عن سطح األداة الملحقة الدوار وقم  

 بتشغیل األداة الكھربائیة بأقصى سرعة دون تحمیل لدقیقة واحدة.
 الملحقات التالفة عادة تتطایر خالل فترة االختبار ھذه. 

بناء على طبیعة   ة المناسبة.خصیح) قم بارتداء معدات الحمایة الش 
حسب  االستخدام، استخدم درع الوجھ أو نظارات السالمة والحمایة.

االقتضاء، ارتدي كمامة الغبار أو واقیات السمع أو القفازات ومریلة  
ورشة العمل القادرة على إیقاف  شظایا قطعة العمل أو التجلیخ  

اف الشظایا  إیقیجب أنت تكون وقایة العین قادرة على  الصغیرة. 
یجب أن یكون قناع الوجھة   المتطایرة المتولدة عن العملیات المختلفة.

أو كمامة التنفس االصطناعي قادرة على تصفیة الجزیئات المتولدة  
التعرض المطول للضجیج المرتفع للغایة   عن العمل الذي تقوم بھ.

 یمكن أن یتسبب في فقدان السمع. 
 فة آمنة بعیداً عن منطقة العمل.مساط) حافظ على بقاء المارة على 

یجب على أي شخص یدخل إلى منطقة العمل ارتداء معدات الوقایة 
شظایا قطع الشغل أو األداة المكسورة یمكن أن تتطایر  الشخصیة.

 وتتسبب بالتعرض لإلصابة ما بعد المنطقة المجاورة للعمل. 
زولة عند  لمعي) قم بإمساك األداة الكھربائیة بواسطة أسطح اإلمساك ا

تنفیذ العملیة حیث قد یتالمس ملحق القطع مع األسالك الخفیة أو  
قد یؤدي تالمس ملحق القطع المتالمس مع سلك   السلك الخاص بھا.

كھربائي مكشوف "نشط" إلى تكھرب األجزاء المعدنیة من األداة  
 الكھربائیة وتعرض المشغل للصعقة الكھربائیة.

إذا فقدت السیطرة، یمكن أن   الدوار.لحق  ك) ضع السلك بعیداً عن الم 
ینقطع السلك أو یتمزق ویمكن أن یتم سحب یدك أو ذراعك إلى  

 الملحق الدوار. 
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ل) ال تضع األداة الكھربائیة على األرض حتى تصل األداة الملحقة  

یمكن لألداة الملحقة الدوارة أن تحتك   إلى وضع التوقف الكامل.
 األداة الكھربائیة.على بالسطح وتجعلك تفقد السیطرة 

التالمس    م) ال تقم بتشغیل األداة الكھربائیة عندما تحملھا على جانبك.
العرضي مع الملحقات الدوارة یمكن أن یؤدي إلى تمزق مالبسك أو  

 سحب الملحق إلى جسمك. 
ن) قم بتنظیف منافذ الھواء الخاصة باألداة الكھربائیة على نحو  

الغبار داخل المستودع والتراكم  حرك سوف تسحب مروحة الم  منتظم.
 المفرط للمواد المعدنیة المسحوقة یمكن أن یتسبب بمخاطرة كھربائیة.

یمكن   ال تقم بتشغیل األداة الكھربائیة بالقرب من مواد قابلة لالشتعال.
 أن تؤدي الشرارات إلى إشعال ھذه المواد. 

ستخدام  ا ة. س) ال تستخدم األدوات الملحقة التي تتطلب مبردات سائل
المواد أو المبردات السائلة األخرى ربما یؤدي إلى التعرض لخطر  

 الصعق الكھربائي أو صدمة كھربائیة. 
 

 الصدمات االرتدادیة والتحذیرات المرتبطة  4.2
الصدمة االرتدادیة ھي عبارة عن رد الفعل الفجائي على أثر عدة  

حن  خ وص الشغل الدوارة المتكلبة أو المستعصیة، كقرص التجلی
یؤدي التكلب أو االستعصاء إلی   التجلیخ والفرشاة المعدنیة وإلخ. 

توقف األداة الملحقة الدوارة وبالمقابل التسبب في دفع األداة الكھربائیة 
التي تم فقدان السیطرة علیھا إلى اتجاه معاكس لدوران األداة الملحقة  

 في نقطة الربط. 
تجلیخ في قطعة  ص الأو تكلب قر على سبیل المثال، إن استعصی 

الشغل، فقد تنقمط حافة قرص التجلیخ التي غطست في مادة الشغل  
 .حدوث صدمة ارتدادیة  انحراف قرص التجلیخ أو إلی  مما یؤدي إلی 

یتحرك قرص التجلیخ عندئذ إما نحو المستخدم أو مبتعدًا عنھ حسب  
قد تكسر أقراص التجلیخ  اتجاه دوران القرص عند مكان االستعصاء.

 أثناء ذلك.  یًضاأ
إن الصدمة االرتدادیة ھي نتیجة االستخدام الخاطئ و/ أو غیر  

الصحیح لألداة الكھربائیة ویمكن تجنبھا من خالل إجراءات االحتیاط 
 المالئمة الالحقة الذكر. 

اقبض علی األداة الكھربائیة بإحكام وركز جسدك وذراعیك بوضع أ) 
دم المقبض اإلضافي  استخ یسمح لك بصد قوی الصدمات االرتدادیة.

دائًما إن وجد للتوصل إلی أكبر تحكم ممكن بقوی الصدمات  
یمكن للمستخدم أن   االرتدادیة أو عزوم رد الفعل أثناء بدء التشغیل.

یسیطر علی قوی الصدمات االرتدادیة وعزوم رد الفعل من خالل  
 إجراءات االحتیاط المناسبة. 

د تتحرك األداة   أبًدا. ارة ال تقترب بیدك من عدة الشغل الدوب)  
 الملحقة عبر یدك عند حدوث صدمة ارتدادیة. 

ج) تجنب بجسمك المجال الذي ستتحرك بھ األداة الكھربائیة عند 
تحرك الصدمة االرتدادیة األداة الكھربائیة   حدوث صدمة ارتدادیة.  

 بعكس اتجاه حركة قرص التجلیخ عند مكان االستعصاء.
جال الزوایا والحواف الحادة وإلخ.  في مد) اشتغل باحتراس خاص 

ترجح عدة   تجنب ارتداد عدد الشغل عن قطعة الشغل واستعصائھا.
الشغل الدوارة إلی التكلب عند الزوایا والحواف الحادة أو عندما ترتد 

 ویؤدي ذلك إلی فقدان التحكم أو إلی الصدمات االرتدادیة. 
إن عدد   المسننة. نصالھـ) ال تستخدم نصال المنشار الجنزیریة أو ال

الشغل ھذه غالباً ما تؤدي إلی الصدمات االرتدادیة أو إلی فقدان  
 السیطرة. 

 
 
 

 تحذیرات السالمة الخاصة للتجلیخ أو عملیات القطع :  4.3
ا) استخدم فقط أقراص التجلیخ المخصصة لألداة الكھربائیة ھذه وفقط غطاء 

ب أقراص التجلیخ ن حجال یمك  الوقایة المخصص ألقراص التجلیخ ھذه. 
 التي لم تخصص لھذه األداة الكھربائیة بالذات بشكل كاف، فھي غیر آمنة. 

ب) یجب أن یتم سطح التجلیخ لألقراص المضغوطة المركزیة تحت سطح  
القرص الذي یتم تركیبھ بشكل غیر صحیح ویكون بارزا   شفة غطاء الحمایة.

 كافي شكل من  مستوى شفة غطاء الحمایة ال یمكن حمایتھ ب
ینبغي أن یكون قد تم تركیب غطاء الوقایة علی  العدة الكھربائیة بأمان وأن  
یكون قد تم ضبطھ بحیث یؤمن أكبر قدر ممكن من األمان من خالل توجیھ  

یساعد غطاء  أصغر جزء ممكن من أداة التجلیخ مكشوف نحو المستخدم. 
سة أداة  مالم الوقایة علی حمایة المستخدم من األجزاء المكسورة ومن 

 التجلیخ صدفة وأیضا من الشرار الذي قد یشعل الثیاب. 
  د) یجوز استخدام أقراص التجلیخ فقط ألعمال الشغل المخصصة لھا. 

ال تقم بالتجلیخ بواسطة السطح الجانبي لقرص القطع    على سبیل المثال:
إن أقراص القطع مخصصة إلزاحة المادة بواسطة حافة القرص. قد   أبداً.

 أثیر القوی علی ھذه األقراص من الجانب إلی كسرھا. دي تیؤ
استخدم مع قرص التجلیخ الذي تختاره دائماً شفّات شّد سلیمة ه) 

إن شفّات الشدّ المالئمة تسند قرص التجلیخ  وبالمقاس والشكل الصحیحین.
قد تختلف شفّات أقراص القطع عن  وتقلل بذلك خطر كسر قرص التجلیخ.

 األخرى.  جلیخشفّات أقراص الت
إن   و) ال تستخدم أقراص التجلیخ المستھلكة من األدوات الكھربائیة الكبیرة.

أقراص التجلیخ الخاصة باألداة الكھربائیة الكبیرة غیر مخصصة ألعداد  
 الدوران العالیة باألدوات الكھربائیة الصغیرة وقد تكسر. 

 
 والتجلیخ :   تعلیمات تحذیر إضافیة خاصة للقطع 4.4

ال تقم بقطع   ستعصاء قرص القطع أو فرط ضغط االرتكاز.نب اأ) تج
إن فرط تحمیل قرص القطع یزید استھالكھ   المقاطع الشدیدة العمق.

واحتمال التكلب أو االستعصاء وبذلك حدوث الصدمات االرتدادیة أو كسر  
 القرص. 

إن حركت   ب) تجنب المجال المتواجد أمام وخلف قرص القطع الدوار.
طعة الشغل مبعداً إیاه عن جسمك، فقد یتّم قذف األداة  في ققرص القطع 

 الكھربائیة مع القرص الدوار علیك مباشرة في حال حدوث صدمة ارتدادیة. 
ج) أطفئ العدة الكھربائیة في حال استعصاء قرص القطع أو انقطاعك عن 

ال تحاول   الشغل وامسكھا بھدوء إلی أن یتوقف القرص عن الحركة بالكامل.
القرص الدوار إلی خارج المقطع أبداً فقد تنتج عن ذلك صدمة  سحب أن ت

 ابحث عن سبب التكلب واعمل علی إزالتھ.  ارتدادیة.
اسمح   د) ال تعاود تشغیل العدة الكھربائیة ما دامت غاطسة  في قطعة الشغل. 
لقرص القطع أن یتوصل إلی عدد دورانھ الكامل قبل أن تتابع بإجراء 

وإال فقد یتكلب القرص، فیقفز إلی خارج قطعة   اس. عملیة القطع باحتر
 الشغل أو قد یسبب صدمة ارتدادیة. 

اسند الصفائح أو قطع الشغل الكبیرة لكي تقلل خطر الصدمات االرتدادیة  
 الناتجة عن قرص قطع مستعٍصٍ◌. 
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. 
و) احترس بشكل خاص عند إجراء “القطوع الجیبیة” في الجدران القدیمة  

قد یؤدي قرص القطع الغاطس  المجاالت المحجوبة الرؤیة. ھا منأو غیر
إلی حصول صدمة ارتدادیة عند قطع خطوط الغاز أو الماء أو الكھرباء أو  

 غیرھا من األغراض. 
 

 تعلیمات تحذیر إضافیة خاصة  بعملیات الصنفرة:  4.5
 بل اتبع تعلیمات المنتج بما ال تستعمل أوراق الصنفرة الكبیرة جدا.أ)  

قد تؤدي أوراق الصنفرة التي تنبذ عن صحن   حجم ورق الصنفرة. یخص 
التجلیخ إلی حدوث اإلصابات وأیضا إلی االستعصاء أو إلی تمزق ورق  

 الصنفرة أو إلی حدوث الصدمات االرتدادیة 
 

 تعلیمات تحذیر خاصة للشغل بواسطة الفرش المعدنیة: 4.6
دنیة حتى أثناء االستعمال  المع  أ) انتبھ إلی أن الفرش المعدنیة تفقد القطع 

ال تزید العبء علی أسالك الفرشاة المعدنیة من خالل زیادة   االعتیادي .
قد تنغرز األسالك المتطایرة بالثیاب الرقیقة و/أو   ضغطا الرتكاز علیھا . 
 بالبشرة بسھولة شدیدة. 

ب) إن كان من المستحسن استخدام غطاء للوقایة للتنظیف بالفرشاة  
نعھ من مالمسة قرص الفرشاة المعدنیة  أو مالمسة الفرشاة  ، فامالمعدنیة

قد یكبر قطر الفرش الطبقیة والقدحیة من خالل ضغط   لغطاء الحمایة. 
 االرتكاز علیھا ومن خالل قوی الطرد المركزیة. 

 
 تعلیمات السالمة إضافیة  4.7

 
 دائما ارتدي نظارات الوقایة.  – تحذیر

 
م تزویدھا مع أداة الجلخ أو القطع إذا لزم  إذا تاستخدم صفائح توسید مرنة 

 األمر. 
 یجب مراعاة المواصفات  من مصنوع األداة الكھربائیة أو األداة الملحقة. 

 یجب حمایة األقراص من أي شحوم أو تأثیرات!
یجب أن تسند قطعة   قد تنحني قطع الشغل الكبیرة من جراء وزنھا الذاتي.

یجب   من مكان القطع ومن الحافة مقربةالشغل من الطرفین وأیضاً علی 
 حفظ أقراص التجلیخ والتعامل معھا بعنایة وفقاً لتعلیمات الشركة المصنعة. 

ال تضع أي ضغط على   ال تستخدم أقراص جالخة مفرزة ألعمال التخشین.
 جانب أقراص جالخة القطع. 

  یجب أن تكون قطعة الشغل مستویة ومؤمنة ضد االنزالق، على سبیل المثال
 یجب أن تكون قطع الشغل مسنودة على نحو كافي.  دم المشابك.استخ

إذا تم استخدام أدوات ملحقة بمداخل مسننة، ربما ال تالمس نھایة محور  
 الدوران  

تأكد من أن السن في األداة الملحقة طویل بما   .قاعدة الفتحة على أداة التجلیخ
 فیھ 

ب أن یتطابق السن في  یج .ن الكفایة الستیعاب الطول الكامل لمحور الدورا
.  14والفصل   2انظر صفحة   األداة الملحقة مع السن على المحور.

المواصفات الفنیة، من أجل الحصول على معلومات إضافیة حول طول  
 المحور والسن. 

الغبار الناجم عن المواد مثل الطالء   ینصح باستخدام نظام مستخرج ثابت. 

ب والمواد المعدنیة  الخش الذي یحتوي على الرصاص، وبعض أنواع
یمكن أن تتسبب عملیة مالمسة أو استنشاق   والمعادن قد تكون ضارة.

  الغبار بالحساسیة و/ أو أمراض بالجھاز التنفسي للمنشغل أو المارة. 
ھناك أنواع معینة من الغبار مصنفة على أنھا مسرطنة مثل غبار  

ف الخشب  لتكییالبلوط والزان وخاصة عندما تتزامن مع مواد مضافة 
المواد التي تحتوي على اسبسیتوس   (كرومات، مواد واقیة للخشب). 

 یجب التعامل معھا بواسطة مختصین فقط. 
 حیثما یكون  باإلمكان استخدام جھاز شفط الغبار، فیجب استخدامھ.  -
 یجب أن التھویة في مكان العمل على نحو جید. -
 . P2ننصح باستخدام قناع الغبار للفلتر فئة  -

 بالشروط المحلیة للمواد التي ترید العمل علیھا.التزم 
المواد التي تولد أغبرة  أو أبخرة یمكن أن تكون ضارة على الصحة  

 (على سبیل المثال االسبستوس) یجب عدم معالجتھا.
 في العمل في أوضاع مغبرة، تأكد من أن فتحات التھویة غیر مسدودة.

قم بإزالة حزمة البطارقة (استخدم   یةإذا أصبح الزماً إزالة الغبار، بدا
 عناصر غیر معدنیة) وتجنب إتالف المكونات الداخلیة. 

 یجب عدم استخدام أي أدوات تالفة أو شاذة أو ھزازة. 
تجنب إتالف أنابیب الغاز أو الماء أو الكوابل الكھربائي أو الجدران  

 الحاملة (الثابتة). 
لقیام بأي تعدیالت أو  ا  قم بإزالة حزمة البطاریة من الماكینة قبل

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

ال   یجب استبدال المقبض المساعد التالف أو المتصدع.
 تشغل أي ماكینة یكون المقبض المساعد فیھا معیباً.

ال تشغل   یجب استبدال غطاء الحمایة التالف أو المتصدع.
 غطاء الحمایة  فیھا معیباً. ونأي ماكینة یك

 
 تحذیرات السالمة لحزمة البطاریة 4.8

 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 

 ة ال تلمس أو تحدث ماساً كھربائیا في حزم البطاری
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  
إذا تسرب سائل البطاریة والمس عینیك، اغسلھما بماء نظیف   الماء.

 واطلب العنایة الطبیة. 
 
 مةلمحة عا.  5

 . 2انظر الصفحة 
1  ً  طوق لتثبیت/ فك (األداة الحرة) صامولة التثبیت یدویا
 صامولة تثبیت (أداة حرة)  2
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 شفة اإلسناد 3
 محور الدوران  4
 زر إقفال محور الدوران  5
 مفتاح التشغیل/ إیقاف التشغیل المنزلق  6
 مؤشر اإلشارة اإللكترونیة*  7
 زر فك حزمة البطاریة  8
 درة زر مؤشر الق 9

 مؤشر القدرة واإلشارة   10
 حزمة البطاریة   11
 فترة الغبار 12
 قفل التشغیل*  13
 زناد *   14
 مقبض إضافي/ مقیض إضافي مع مخمد اھتزاز.   15
 غطاء األمان 16
 صامولة التثبیت   17
 مفك بفتحتین*   18
 ذراع لتثبیت غطاء األمان.   19

 * بناء على  المعدات/ لیس في نطاق التسلیم
 
 األولي یل التشغ. 6
 

 تركیب المقبض اإلضافي  6.1
یجب ممارسة العمل دائما مع المقبض المساعد المثبت  

تثبیت المقبض المساعد على الجانب األیمن أو   )! 15(
 األیسر من الماكینة وتأمینھ.

 
 تركیب غطاء الحمایة  62

ألغراض السالمة، دائما استخدم غطاء األمان  المزود  
 . 11الفصل اً انظر أیض للقرص المعني.

 غطاء أمان للتجلیخ 
مصمم للعمل مع األقراص الخشنة، مع رفرف صنفرة قالب،  

 وأقراص قطع ماسیة. 
 . 2في صفحة   Eانظر الرسم التوضیحي 

) في الموضع  16ضح غطاء الحمایة (   ). 19اسحب الذراع (  -
 المشار إلیھ. 

 أطلق الذراع وقم بتدویر ذراع األمان حتى یشبك الذراع.  -
لذراع وقم بتدویر غطاء األمان حتى یصبح القسم المغلق في  ب ااسح -

 مواجھة المشغل. 
یجب أن یشبك الذراع   تأكد من أن غطاء األمان في مكانھ بإحكام: -

 ولن تكون قادراً على تدویر غطاء األمان. 
 

استخدم فقط الملحقات المغطیة  بغطاء 
 ملم.  3.4الحمایة بما ال یقل عن  

 
 فلتر الغبار  6.3

 . 2ظر التوضیح أ في صفحة  ان
دائما ركب فلتر الغبار إذا كانت المنطقة المحیطة ملوثة  

 ). 12بشكل كبیر ( 
ترتفع درجة حرارة الماكینة  بشكل أسرع عند تركیب فلتر  

فھي محمیة بواسطة نظام من اإللكترونیات  ). 12الغبار ( 
 ). 10من التسخین المفرط (انظر القسم  

 
 

 للتركیب: 
 ) كما ھو مبین. 12بار ( الغثبت فلتر 

 لإلزالة:
احمل فلتر الغبار  بواسطة الحواف العلیا، ارفعھا قلیال ثم اسحبھا ألسفل  

 وإزالتھ. 
 تدویر حزمة البطاریة  6.4

 . 2في صفحة   Bانظر الرسم التوضیحي 
درجة في ثالثة مراحل،     270القسم الخلفي من الماكینة یمكن تدویرھا  

فقط قم بتشغیل   ینة بالتكیف مع أوضاع العمل.ماكوبالتالي السماح لشكل ال
 الماكینة عندما تكون في موضع متصل. 

 حزمة البطاریة  6.5
 ). 11اشحن حزمة البطاریة قبل االستخدام ( 

 إذا انخفض مستوى األداء، أعد شحن حزمة البطاریة
 درجة مئویة  30درجة مئویة و  10درجة التخزین المثلى ما بین 

 ي حزم بطاریات لیثیوم ایون على مؤشر إشارة وقدرة:حتو"طاقة اللیثیوم" ت
(10) 

 إلى مستوى الشحن.  LED)، سوف تشیر أضواء  9اضغط على الزر (  -
 )، تكون حزمة البطاریة فارغة تقریباً.7یومض (  LEDإذا كان مصباح  -

 إزالة وإدخال حزمة البطاریة  6.6
 اإلزالة: 

)  9ة البطاریة (حزم) واسحب 8اضغط على زر فك حزمة البطاریة (
 . لألمام

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

 
 تثبیت قرص التجلیخ . 7
 

 قم بإزالة حزمة البطاریة من الماكینة قبل القیام بأي تعدیالت: 
یجب أن تكون الماكینة في وضع إیقاف التشغیل وأن یكون  

 محور الدوران متوقفاً بشكل تام. 
السالمة، قم بتركیب غطاء حمایة القطع قبل القیام  اض  ألغر

 . الملحقات). 11بعملیات القطع (انظر الفصل  
 

 إقفال محور الدوران 7.1
)  4) وقم بتدویر  محور الدوران (5اضغط على زر إقفال محور الدوران ( -

 بالید حتى یشبك زر اإلقفال. 
 وضع قرص التجلیخ في موضعھ  7.2

 . 2في صفحة   C انظر الرسم التوضیحي
ال یجب أن تدور الشفة على   ) على محور الدوران. 3تركیب شفة اإلسناد (  -

 محور الدوران عند تكون مثبتة بشكل صحیح.
). یجب أن یكون قرص التجلیخ  3ضع قرص التجلیخ على شفة اإلسناد ( -

یجب أن تكون الشفة المعدنیة على قرص الجالخة   مستویاً على شفة اإلسناد.
 دودة على شفة الدعم. مم القاطع

ابذل   لإلزالة: ) مؤمنة بإحكام لمنع السقوط. 3تكون شفة اإلسناد ( مالحظة:
 بعض القوة إذا لزم األمر 
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 تأمین/ فك (األداة الحرة) صامولة الشد (بناء على المیزات). 7.3
 ) یدویاً.2فقط قم بشد (األداة الحرة) صامولة التثبیت (

أن یكون طوق التثبیت دائما مسطحاً   یجب  من أجل تشغیل الماكینة،
 ). 2على صامولة التثبیت (

 
 ): 2لتأمین (األداة الحرة) صامولة التثبیت ( 

ة  ق األداة الملحعلى  لة الشد (األداة الحرة) إذا كانال تستخدم صامو
في ھذه الحالة، استخدام صامولة   ملم! 6ساق تثبیت أكبر سمكاً من  

 ). 18ات ( لفتح) مع مفك ثنائي ا17تثبیت (
 ). 7.1إقفال محور الدوران (انظر الفصل  -
 ) على صامولة التثبیت.1قم بقلب مشبك التثبیت ( -
انظر الرسم التوضیحي    ) على محور الدوران.2تركیب صامولة التثبیت (  -

 . 2في صفحة  
) قم بشد صامولة التثبیت عن مشبك التثبت یدویاً مع اتجاه عقارب  1(  -

 الساعة. 
 ) مجدداً. 1لمشبك ( لب اقم بق  -

 ): 2لفك (األداة الحرة) صامولة التثبیت (
 ). 7.1إقفال محور الدوران (انظر الفصل  -
 ) على صامولة التثبیت.1قم بقلب مشبك التثبیت ( -
 )، بتدویرھا یدویاً بعكس اتجاه عقارب الساعة. 2قم بفك صامولة التثبیت ( -

)، یمكنك أیضا  2ام شدید (بإحكإذا كانت صامولة التثبیت مشدودة  مالحظة:
 استخدام مفتاحي براغي بفتحتین لفكھا. 

 
 تأمین/ فك صامولة الشد (بناء على المیزات). 7.4

 
 ): 17تأمین صامولة الشد (

 
قم بشد   یكون جانبا الصامولة ذات الفتحتین مختلفین.

 صامولة الشد على عمود الدوران كاآلتي: 
 . 2في صفحة   Dانظر الرسم التوضیحي 

  ألقراص التجلیخ الرقیقة:  أ)
) الجوانب العلویة بحیث یتسنى تثبیت قرص  17تواجھ صامولة التثبیت (

 التجلیخ بإحكام. 
  ب) ألقراص التجلیخ السمیكة:

الجوانب السفلیة بحیث یتسنى تثبیت    ) 17تواجھ الصامولة ذات الفتحتین (
 قرص التجلیخ بإحكام على محور الدوران. 

) باتجاه عقارب  17قم بتدویر صامولة التثبیت (  رانالدو إقفال محور   -
 ). 18الساعة باستخدام مفك بفتحتین للشد (

 فك صامولة الشد: 
قم بتدویر صامولة التثبیت   ).7.1إقفال محور الدوران (انظر الفصل  -
) بعكس اتجاه عقارب الساعة باستخدام مفك بفتحتین لفك البراغي  17(
)18 .( 
 
 االستخدام . 8
 

 تشغیل وإیقاف التشغیل ال 8.1
 

 دائما تحكم بالماكینة بكلتا یدیك. 
 قم بالتشغیل أوال، قم توجھ باألداة الملحقة نحو قطعة الشغل. 

عند تشغیل  ال یجب السماح بسحب المكانیة  غبار ونشارة إضافیین.
 وإیقاف تشغیل الماكینة، حافظ علیھا بعیدة عن مستودعات الغبار.

ینة، ضعھا أرضا عندما یتوقف المحرك  لماكبعد إیقاف تشغیل ا 
 تماما عن الدوران. 

 تجنب التشغیل العرضي للماكینة: 
 دائما قم بإیقاف تشغیلھا عند إزالة حزمة البطاریة من الماكینة. 

في حال تشغیل األداة بشكل متواصل، سوف تبقى األداة تعمل حتى لو  
الیدین  كلتالذلك، دائما امسك األداة ب اھتزت وسقطت من یدیك. 

 باستخدام المقابض المثبتة، وقف بأمان وتركیز. 
 الماكینات ذات المفتاح اإلنزالقي: 

 
 ) إلى األمام. 6اضغط على المفتاح اإلنزالقي (  التشغیل:

 لنشاط العمل المتواصل، قم بإمالتھ إلى أسفل حتى یشبك. 
اضغط على الطرف الخلفي من المفتاح اإلنزالقي   إیقاف التشغیل:

 بإطالقھ.  وقم ) 6(
 

 الماكینات ذات المفتاح المجدافي (مع وظیفة التوقف الطارئ)
 ) ...WP الرمز تحمل  التي (الماكینات

 
) باتجاه السھم واضغط على  13قم بسحب قفل التشغیل ( التشغیل:
 ). 14الزناد ( 

 ). 14أطلق الزناد (  إیقاف التشغیل:
 

 تعلیمات العمل  8.2
 التجلیخ: 

متماثل على السطح وحرك إلى الخلف   بشكل اضغط على المكانیة 
  .واألمامي بحیث ال یصبح سطح قطعة الشغل ساخنا

درجة  من أجل نتائج عمل   40-30ضع الماكینة بزاویة  التخشین:
 أفضل. 

 عملیات القطع:
دائما اعمل بعكس دوران القرص (انظر الرسم 

خالف ذلك ھناك خطر بارتداد   التوضیحي). 
قم   .السیطرة في القطعدان  الماكینة للخلف لفق

بتوجیھ الماكینة بشكل متماثل بسرعة مالئمة  
ال تقم بإمالتھا أو   على المادة التي یتم معالجتھا. 

 وضع قوة مفرطة أو التمایل من جانب إلى جانب
 الصنفرة: 

اضغط على المكانیة بشكل متماثل على السطح وحرك إلى الخلف  
 .خنال ساواألمامي بحیث ال یصبح سطح قطعة الشغ

 التنظیف بالفرشاة السلكیة: 
 اضغط على الماكینة ألسفل بشكل متماثل. 

 
 التنظیف . 9
 

بم إلزالتھ وتنظیفھ بخرطوم ھواء   بانتظام: فلتر الغبار قم بتنظیف
مضغوط
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 استكشاف األخطاء وإصالحھا . 10

 
) تومض وانخفض 7أضواء شاشة اإلشارة اإللكترونیة (

شغل   ة األداة مرتفعة جداً!حرار  درجة في سرعة التحمیل.
الماكینة في وضع الخمول حتى یتوقف مؤشر اإلشارة  

 اإللكترونیة عن الومیض. 
 ) والماكینة ال تعمل.7شاشة اإلشارة اإللكترونیة تومض (

لن تعمل الماكینة إذا تم إدخال   حمایة إعادة التشغیل نشطة.
اف تشغیل  بإیق قم البطاریة ینما تكون الماكینة في وضع التشغیل. 

 الماكینة وتشغیلھا مجدداً. 
 

 الملحقات . 11
 

  استخدام فقط معدات میتابو األصلیة.
 . 4انظر الصفحة 

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

 أ الشواحن 
 ب حزم البطاریة 

 ج غطاء الحمایة لتجلیخ القطع 
 القطع، وأقراص القطع الماسیة.  أقراصمصمم للعمل مع  

 د غطاء حمایة الید للصنفرة وعملیات التنظیف بالفراشي المعدنیة
 مصمم للعمل مع ألواح الدعم وألواح الصنفرة والفراشي المعدني 

 قم بتركیب غطاء حمایة الید تحت المقبض الجانب اإلضافي المثبت. 
 ) 17ھـ صامولة التعدیل ( 

 ) 2( حرة) و صامولة تثبیت (أداة
 ) 12ج فلتر غبار (

للحصول على مجموعة كاملة من الملحقات، یمكنكم الدخول إلى  
أو مشاھدة كتالوج   www.metabo.comالموقع اإللكتروني 

 الملحقات.. 
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یجب أن تتم أعمال التصلیح لألدوات الكھربائیة بواسطة  
 كھربائیین مختصین فقط.نیین ف

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

 .  www.metabo.comعلیھا على الموقع اإللكتروني: 
ع اإللكتروني  الموقیمكنك تحمل قائمة بقطع الغیار من 

www.metabo.com . 
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ال تتخلص منھ   غبار الصنفرة المتولد ربما یحتوي على مواد خطرة:
 مع النفایات المنزلیة، بل في نقاط الجمع الخاصة للنفایات الخطرة. 

یجب مراعاة القوانین المحلیة بشأن ممارسات التخلص وإعادة التدویر  
 ة لألدوات غیر المستخدمة والتغلیف والملحقات. البیئالمتوافقة مع 

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

 منطقتك! 
 ال ترمي حزام البطاریة في الماء 

ات الكھربائي في  األدو ال تقم بالتخلص من  فقط لدول االتحاد األوروبي:
بشأن  EC/2002/96وفقا للتوجیھ األوروبي  النفایات المنزلیة خاصتك.

 اإللكترونیات المستعملة والمعدات الكھربائیة وتنفیذھا في األنظمة القانونیة  

المحلیة، یجب تجمیع األدوات الكھربائیة المستخدم بشكل منفصل  وتسلم  
قم بحمایة األقطاب من التالمس   ة.البیئإلعادة تدویرھا على نحو یتوافق مع 

 (على سبیل المثال، بحمایتھا بشریط الصق). 
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 .التقني  التقدم مع للتغیرات یخضع  .2توضح التفاصیل في الصفحة 
U فولتیة حزمة البطاریة = 

 maxD  الحد األقصى لقطر األداة الملحقة = 
tmax,1 ھ  لساق التثبیت على األداة  موح ب= الحد األقصى للسمك المس

 ) 17الملحقة عند استخدام صامولة  تثبیت (
tmax,2   الحد األقصى للسمك المسموح بھ  لساق التثبیت على األداة =

 ) Quick) "2الملحقة عند استخدام صامولة  تثبیت "
max,3t  الحد األقصى المسموح بھ لسمك األداة الملحقة = 

M  سن عمود الدوران = 
l  =مود دوران التجلیخطول ع 
n  (السرعة القصوى) سرعة بدون تحمیل= 
 1P  مدخل الطاقة = 
 2P  مخرج الطاقة = 

m الوزن بدون كوابل الكھرباء = 
 . EN 60745القیم المقاسة محددة وفقاً لـ 

 التیار المباشر       
المواصفات الفنیة المعروضة خاضعة للتفاوت (وفقاً للمعاییر الصالحة ذات  

 لة). الص
 قیم االنبعاثات 

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

 وحالة األداة الكھربائیة  
ألغراض التقییم، الرجاء  والملحقات، الحمل الفعلي قد یكون أعلى أو أقل.

استناداً إلى التقدیرات   یكون الحمل منخفضاً.ندما السماح بفترات فاصلة ع
المعدلة، الرجاء ترتیب التدابیر الوقائیة للمستخدم، على سبیل المثال، التدابیر  

 التنظیمیة.
(مجموع الكمیات الموجھة لالتجاھات   القیمة اإلجمالیة لالھتزازحددت  

 كما یلي:  EN 60745الثالثة)  وفقا لـ 
SG h,a  زاز (تجلیخ األسطح)االھت= قیمة ابتعاث 

SG h,a  (مع لوح صنفرة) قیمة ابتعاث االھتزاز = 
h,SG/DSK  (االھتزاز) عدم الثبات  = 

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

WAK ,pAK   عدم یقین = 
 دیسیبل (أمبیر)   80ضجیج وى الخالل التشغیل یمكن أن یتجاوز مست

 ارتدي واقیات األذن! 
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