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تحذيرات السالمة العامة ألداة الطاقة
(لجميع ادوات الطاقة)
تحذير! قراءة وفهم كل التعليمات .قد يؤدي عدم اتباع كل التعليمات المسجلة التالية ضمن
القائمة الى الصدمة الكهربائية ،والحرائق و  /أو إصابات شخصية خطيرة.

احتفاظ بكل التحذيرات والتعليمات للمرجع المستقبلي.
يشير المصطلح "أداة الطاقة" في التحذيرات إلى أداة الطاقة التي تعمل بالتيار الكهربائي (االسلك
المستخدم) أوأداة الطاقة التي تعمل بالبطارية (دون استخدام السلك).

سالمة مكان العمل
.1

االحتفاظ بمنطقة العمل نظيفة ومضاءة جيدا .المناطق المشوشة أو الداكنة تسبب الحوادث

.2

ال تقم بتشغيل أدوات الطاقة في األجواء المتفجرة ،مثل وجود السوائل القابلة لالشتعال أو
الغازات أو الغبار .أدوات كهربائية تخلق الشرارات التي قد تشعل الغبار أو األبخرة.

.3

إبقاء األطفال والمارة بعيدا أثناء تشغيل أداة الطاقة .االنحرافات يمكن أن يؤدي إلى فقدان
السيطرة.

السالمة الكهربائية
.4

يجب قوابس اداة الطاقة على تطابق مأخذ التيار الكهربائي .ال تعدل القابس ابدا على كل حال.
ال تستخدم اي قابس مهايئ مع ادوات الطاقة بموصول باألرض ( المؤرضة) .القوابس
غيرالمعدّلة .سيقلل مأخذ التيار الكهربائي المتطابقة من خطر حدوث صدمة كهربائية.

.5

تجنب تالمس جسديا مع سطحات المؤرضة أو بموصول باألرض مثال مثل األنابيب،

المشعات ،النطاقات والثالجات .هناك خطر متزايد من الصدمة الكهربائية إذا كان جسمك هو
المؤرض أو بموصول باألرض
.6

ال تعرض ادوات الطاقة في الحاالت البللة أو الممطرة .يزيد الماء الذي يدخل في اداة الطاقة
خطر حدوث صدمة كهربائية.

.7

ال تسيئ السلك .ال تستخدم السلك أبدا لحمل أو سحب أو فصل أداة الطاقة .إبقاء السلك بعيدا

عن الحرارة ،النفط ،حواف حادة أو أجزاء متحركة .تؤدي اسالك المتضررة أو المتشابكة إلى
-14-

زيادة خطر حدوث صدمة كهربائية.
.8

عند تشغيل أداة طاقة في الهواء الطلق ،استخدم سلك تمديد مناسب لالستخدام في الهواء

الطلق .يقلل استخدام السلك المناسب لالستخدام في الهواء الطلق من خطر حدوث صدمة
كهربائية.
.9

إذا كان تشغيل الطاقة في مكان رطب أمر ال مفر منه ،استخدم اإلمداد المحمي للجهاز المتيقي

الحالي ( .)RCDاستخدام  RCDيقلل من خطر حدوث صدمة كهربائية.
مالحظة :يمكن المصطلح "الجهاز الحالي المتبقي ( ")RCDقد يستبدل بمصطلح "قاطع
الدائرة العطل األرضي ( ")GFCIأو "قاطع دائرة تسرب األرض (.")ELCB

السالمة الشخصية
 .10ابق في حالة تأهب ،وشاهد ما تقوم به واستخدام الحس السليم عند تشغيل أداة الطاقة .ال

تستخدم أداة الطاقة أثناء تعبك أو تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الدواء .لحظة من عدم
االنتباه أثناء تشغيل أدوات الطاقة قد يؤدي إلى إصابة شخصية خطيرة.
 .11استخدام معدات الوقاية الشخصية .دائما ارتداء حماية العين .معدات الحماية مثل قناع الغبار،
وأحذية السالمة عدم االنزالق ،والقبعة الصلبة ،أو حماية السمع المستخدمة في الظروف
المناسبة سوف يقلل من اإلصابات الشخصية
 .12منع بدء غير مقصود  .تأكد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل قبل التوصيل بمصدر

الطاقة و  /أو مجموعة البطارية ،أو التقاط األداة أو حملها .تحمل أدوات الطاقة بإصبعك على
مفتاح أو تنشيط أدوات الطاقة التي لديها مفتاح يسبب الحوادث.
 .13ازال أي مفتاح ضبط أو مفتاح ربط قبل تشغيل األداة .قد يؤدي مفتاح الربط أو مفتاح اليسار
المرفق بالجزء الدوار ألداة الطاقة إلى حدوث إصابة شخصية
 .14ال تفرط .احتفاظ باألساس السليم والتوازن في جميع األوقات .وهذا يتيح أفضل السيطرة على
أداة الطاقة في حاالت غير متوقعة.
 .15لباس بشكل صحيح .ال ترتدي مالبس فضفاضة أو مجوهرات .احتفاظ بشعرك ومالبسك

وقفازاتك بعيدا عن األجزاء المتحركة .المالبس فضفاضة ،والمجوهرات أو الشعر الطويل
يمكن أن تشتعل في أجزاء متحركة.
 .16إذا تم توفير أجهزة لتوصيل مرافق استخراج الغبار ووسيالت التجميع ،تأکد من توصيلها

واستخدامها بشکل صحيح .استخدام جمع الغبار يمكن أن يقلل من المخاطر المتعلقة بالغبار.

-15-

استخدام أداة الطاقة والعناية بها

 .17ال تدفع بقوة أداة الطاقة .استخدام أداة الطاقة الصحيحة للتطبيق الخاص بك .أداة الطاقة
الصحيحة سوف تفعل هذه المهمة بشكل أفضل وأكثر أمنا في المعدل الذي تم تصميمه.
 .18ال تستخدم األداة إذا لم يتم تشغيلها أو إيقاف تشغيلها .أي أداة الطاقة التي ال يمكن السيطرة
عليها مع التبديل هوأمر خطير ويجب إصالحه.
 .19افصل القابس من مصدر الطاقة و  /أو مجموعة البطارية من أداة الطاقة قبل إجراء أي

تعديالت أو تغيير الملحقات أو تخزين أدوات الطاقة .وتقلل هذه تدابير السالمة الوقائية من
خطر بدء تشغيل أداة الطاقة بطريق الخطأ.
 .20قم بتخزين أدوات الطاقة الخاملة بعيدا عن متناول االطفال وال تسمح أللشخاص غير

المألوفين بأداة الطاقة أو هذه التعليمات بتشغيل أداة الطاقة .أدوات الطاقة هي خطيرة في
أيدي المستخدمين غير المدربين.
 .21الحفاظ على أدوات الطاقة .تحقق من عدم توافق أو ربط األجزاء المتحركة وكسر األجزاء

وأية حالة أخرى قد تؤثر على تشغيل أداة الطاقة .إذا تضررت ،لديها أداة الطاقة تمت
إصالحها قبل االستخدام .وتسبب العديد من الحوادث بسبب سوء صيانة أدوات الطاقة.

 .22احتفاظ أدوات للقطع حادة ونظيفة .إن أدوات القطع التي يتم الحفاظ عليها بشكل صحيح مع
حواف القطع الحادة تكون أقل عرضة للربط وتسهل التحكم فيها.
 .23استخدام أداة الطاقة والملحقات وريشة أداة الخ وفقا لهذه التعليمات ،مع األخذ بعين االعتبار

ظروف العمل والعمل الذي يتعين القيام به .وقد يؤدي استخدام أداة التشغيالت المختلفة عن تلك
المقصودة إلى وضع خطير.

الخدمة
 .24لديك أداة الطاقة الخاصة بك من قبل شخص إصالح المؤهلين باستخدام قطع الغيار

متطابقة فقط .وهذا يضمن الحفاظ على سالمة أداة الطاقة.
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تحذير الفولتية
قبل توصيل الجهاز بمصدر طاقة (وعاء ،مأخذ التيارة الكهربائي ،وما إلى ذلك) ،تأكد من أن
الفلطية تيار كهربائي الموردة هو نفسه الذي تم تحديده على لوحة الجهاز .مصدر الطاقة مع
الفولتية أكبر من ذلك المحدد للجهاز يمكن أن يؤدي إلى إصابة خطيرة للمستخدم ،فضال عن
األضرا ر التي لحقت الجهاز .إذا كنت في شك ،ال سد في الجهاز .باستخدام مصدر الطاقة مع
الفولتية أقل من تصنيف لوحة هو ضار للمحرك.

مواصفات
480 W
14,000 r/min
2.5 m3/min

مدخل طاقة مقدرة
سرعة دون محمولة
حجم الهواء

※بسبب استمرار برنامج البحث والتطوير ،تخضع المواصفات الواردة هنا للتغيير دون إشعار مسبق
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قواعد السالمة االضافية
.1

تأكد دائما من إيقاف تشغيل األداة قبل توصيلها.

.2

يجب أن تكون المالبس متينة ومريحة ،ذلك تسهل للحركة بشكل الكاملة .تجنب السترات
الفضفاضة ،والسراويل المشتعلة أو المقنعة ،واألوشحة ،والشعر الطويل غير المختلط ،أوأي
شيء يمكن استخالصه في مسرب الهواء .ارتداء ثياب العمل أوالسراويل الطويلة لحماية
سيقانك .ال ترتدي السراويل القصيرة.

.3

من الالزم ان تحمي عيونك جيدا .ال تشغل المنفاخ ابدا اال ان ترتدي نظارات واقية أونظارات
السالمة المجهزة بشكل صحيح مع حماية كافية من الجانب العلوي.

.4

من المستحسن أن ارتداء قناع حماية لتجنب التعرض للتهيج من الغبار.

.5

دائما فحص السلك ( يشمل سلك االمتداد) وسد قبل استخدام األداة .ال تستخدم األداة اذا تلف
اوانتهت مدة استخدامه.

.6

استخدام األداة فقط في النهارة أو تحت الحاالت المضاءة جيدا.

.7

ال تجاوز ابدا .دائما بقاء التوازن في كل مرات .تأکد من وجود قاعدة ثابتة عند العمل علی
منحدر.

.8

حافظ على جميع مداخل الهواء البارد مجانا.

.9

ال تعمل أبدا من دون كيس الغبار.

 .10ال تدير انفجار الهواء نحو المارة أوالحيوانات ،ألن الضغط العالي لتدفق الهواء يمكن أن يصيب
العينين ويمكن أن تهب األشياء الصغيرة بسرعة كبيرة.
 .11ال تضع ايديك أو وجهك بالقرب من المنفاخ المفتوح اثناء تشغيله.
 .12ال تقم أبدا بتفريغ المواد الساخنة (مثل الرماد أوالنجارة المعدنية) أوالمواد الرطبة أوالسوائل
أوالبراغي أو المواد ذات الحواف الحادة (الشظايا الزجاجية) وما شابه ذلك.
 .13قد يؤدي تشغيل األداة تحت ظروف الرطوبة إلى خطر حدوث صدمة كهربائية .ال تعرضها في
المطر ،وتخزين فقط في الداخل.
 .14ال تقم أبدا بمنع مدخل  /مخرج الهواء.
 .15ال تدع الشخص غير المدربين أو ضعيفة الستخدام األداة.
 .16ال تترك أداة غير المراقب .ال يسمح لألطفال باستخدام أواللعب مع األداة.

الحفاظ على هذه التعليمات
تحذير! سوء استخدام أوعدم اتباع قواعد السالمة الواردة في دليل التعليمات هذا قد يتسبب في
إصابة شخصية خطيرة.
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تعليمات التشغيل
اجراء المفتاح
الحذر:
• قبل توصيل األداة ،تحقق دائما فحص مفتاح
الزناد يعمل بشكل صحيح ويعود إلى موقف

زر اقفال

"أوف" عندما صدر.
لبدء الجهاز ،ببساطة سحب الزناد .االفراج عن
الزناد للتوقف .للتشغيل المستمر ،وسحب الزناد
ثم دفع في زر القفل .إليقاف تشغيل اآللة من
الوضع المقفل ،اسحب المشغل تماما ثم اطالقه.

مفتاح الزناد

)(Fig. 1

النفخ
أنبوب

لصق األنبوب على منفذ الهواء وربط عن
طريق تحول في اتجاه عقارب الساعة .بدء
تشغيل أداة لتفجير الغبار)(Fig. 2

مخرج الهواء

الكنس

مخرج الهواء

لتشغيل الكنس ،لصق االنبوب على
كيس الغبار

مدخل الهواء وربط عن طريق تحول في
اتجاه عقارب الساعة ،وتثبيت كيس
الغبار على منفذ الهواء(Fig. 3).

أنبوب
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مدخل الهواء

كيس الغبار
الحذر:
• دائما ارتداء نظارات واقيةوحماية قناع
لتجنب التعرض للتهييج من الغبار.
إفراغ كيس الغبار على فترات منتظمة عن
طريق إزالة شريط التثبيث(Fig. 4).

أخذ البيئة في االعتبار عند التخلص من
النفايات.
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قطاع الثبت بملزم

الصيانة والفحص
الحذر:
احرص دائما على إيقاف تشغيل األداة وفصلها قبل محاولة إجراء الفحص أوالصيانة

 .1فحص المسامير المركبة
تفقد بانتظام جميع المسامير المركبة والتأكد من أنها مشددة بشكل صحيح .إذا كان أي من
المسامير تكون فضفاضة ،تشدها على الفورو عدم اتباع ذلك وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى
مخاطر خطيرة.

 .2بعد االستعمال
ال تضع األداة مباشرة بعد تشغيلها .ضع األداة فقط عندما تتوقف تماما لتجنب أي خطر وتقليل
الكثير من الغبار والجسيمات أن تمتص في األداة.

 .3استبدال فرشات الكربون
إزالة

وفحص

فرشات

الكربون

بانتظام .استبدال عند ابالئها أسفل إلى
عالمة الحد .(Fig. 5).الحفاظ على
فرش الكربون نظيفة وحرة في
االنزالق في األصحاب .وينبغي
استبدال كل من فرشات الكربون في

عالمة الحد

نفس الوقت .استخدام فرشات الكربون
متطابقة فقط.

استخدم مفك براغي إلزالة غطاء
حامل الفرشاة .قم بإخراج الفرشاة
الكربونية البالية وادراج الفرشات
الجديدة وقم بتثبيت غطاء حامل
الفرشاة ((Fig. 6

كاب حامل الفرشاة
مفك البراغي
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 .4صيانة المحرك
لف وحدة المحرك هو "قلب" الداة الطاقة .ممارسة تشغيلها بعناية للتاكيد على انه اليتلف او
يرطب مع الزيت أو ماء.
※يجب استبدال السلك المعطل بسلك خاص تم شراؤه من مركز خدمة معتمد.

※ للحفاظ على سالمة المنتج وموثوقية ،واإلصالحات ،وأية صيانة أو تعديل أخرى ينبغي أن يؤديها
المراكز المفوضة ،ودائما باستخدام قطع الغيار األصلية.
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شرح العرض العام
التنصت

مسمارعموم

رئيس

مولد كهرب

20

مسمارعموم

 629VVبيرنق
التنصت
رئيس

21

المفتاح

22

تحرير الكبل من الضغوط

ST5×40

ST4.2×17

حرس السلك

2
3
5

غطاء مروحة اإلسكان

23

مسمارعموم

رئيس

التنصت
ST4.2×17

6

 M5مسمار القفل

24

غطاء المقبض

7

 5واشر زنبرك

25

مكثف

8

 A5واشر مسطح

26

 ST4×37مسمارعموم رئيس التنصت

9

مروحة (بالستيك(

27

واشر العزل

10

قاعدة مروحة اإلسكان

28

 608VVبيرنق

11

مسمار المطاط

29

） （4.5×8مسمار المطاط

12

لوحة

30

مسمارعموم

رئيس

التنصت
ST4.2×17

13

 16×21×0.4واشر موجة

31

كاب حامل الفرشاة

14

جلبة

32

فرشاة الكربون

15

861

واشر حامل فرشاة الكربون الجمعية

16

862

اسكان المحرك

17

عضو ساكن الجمعية

18

كيس التجمع للغبار
أنبوب نفخ الجمعية
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19

سلك

1
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