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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.
 .3إبقاء 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

.6
.7

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

المشعات ،النطاقات والثالجات .هناك خطر متزايد من الصدمة الكهربائية إذا كان جسمك هو
المؤرض أو بموصول باألرض
ال تعرض ادوات الطاقة في الحاالت البللة أو الممطرة .يزيد الماء الذي يدخل في اداة الطاقة
خطر حدوث صدمة كهربائية.
ال تسيئ السلك  .ال تستخدم السلك أبدا لحمل أوسحب أوفصل أداة الطاقة .إبقاء السلك بعيدا عن

الحرارة ،النفط ،حواف حادة أو أجزاء متحركة .تؤدي اسالك المتضررة أوالمتشابكة إلى زيادة
خطر حدوث صدمة كهربائية.
.8
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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.
إذا كان تشغيل الطاقة في مكان رطب أمر ال مفر منه ،استخدم اإلمداد المحمي للجهاز الحالي

.9

المتبقي المتبقي ( .)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 ح الة تأهب ،وشاهد ما تقوم به واستخدام الحس السليم عند تشغيل أداة الطاقة .ال

تستخدم أداة الطاقة أثناء تعبك أوتحت تأثير المخدرات أوالكحول 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
 .14 .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 أومجوهرات .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.

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
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عليها مع المفتاح هو أمر خطير ويجب إصالحه.
 .19افصل القابس من مصدر الطاقة و/أو مجموعة البطارية من أداة الطاقة قبل إجراء أي

تعديالت أوتغيير 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
 .24لد يك أداة الطاقة الخاصة بك من قبل شخص إصالح المؤهلين باستخدام قطع الغيار متطابقة

فقط .وهذا يضمن الحفاظ على سالمة أداة الطاقة.

تحذير الفولتية
قبل توصيل الجهاز بمصدر طاقة (وعاء ،مأخذ التيارة الكهربائي ،وما إلى ذلك) ،تأكد من أن الفولتية
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 األضرار للجهاز .إذا كنت في شك ،ال
سد في الجهاز .باستخدام مصدر الطاقة مع الفولتية أقل من تصنيف لوحة هو ضار للمحرك.
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مواصفات
500 W

مدخل طاقة مقدرة

0-3900 …/min

ضربات في الدقيقة

0-850 r/min

سرعة دون محمولة

20 mm

خرسانة

30 mm

خشب

13 mm

فوالذ

اقصى قدرة التنقيب

2.9 kg

زون صافي

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

قواعد السالمة االضافية
.1

ارتداء قبعة الثابت (خوذة السالمة) ،نظارات السالمة و /أو درع الوجه .العين العادية أو
النظارات الشمسية ليست نظارات السالمة .كما ينصح بشدة أن ترتدي قناع الغبار والقفازات
مبطن سميكة.

.2

ارتداء حماة األذن عند استخدام أداة لفترات طويلة .التعرض لفترات طويلة إلى الضوضاء
عالية الكثافة يمكن أن يسبب فقدان السمع.

.3

عقد األدوات من خالل األسطح تجتاح معزول عند إجراء تشغيل حيث قد قطع أداة االتصال
األسالك الخفية أو الحبل الخاص بها .االتصال مع األسالك "الحية" سيجعل األجزاء المعدنية
المكشوفة من أداة "الحية" وصدمة المشغل.

.4

تحقق وتأكد من أن ريشة المثقاب مثبتة بشكل صحيح وتأمين قبل التشغيل.

.5

تحت التشغيل العادي ،تم تصميم األداة إلنتاج االهتزاز .يمكن أن تأتي مسامير فضفاضة
بسهولة ،مما تسبب في انهيار أو حادث .تحقق من ضيق البراغي بعناية قبل التشغيل.

.6

في الطقس البارد أوعندما لم يتم استخدام األداة لفترة طويلة ،والسماح لألداة االحماء لفترة من
الوقت من خالل تشغيله تحت أي حمولة .هذا سوف تخفف التشحيم .دون مناسبة االحماء،
التشغيل يدق أمر صعب.
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.7

احرص دائما على أن يكون لديك قاعدة ثابتة .استخدام حزام األمان وتأكد من ال أحد أدناه عند
استخدام أداة في مواقع عالية.

.8

امسك األداة بحزم بكلتا يديه ودائما استخدام مقبض مساعد.

.9

إبقاء اليدين بعيدا عن األجزاء الدورية.

 .10ال تترك األداة قيد التشغيل .تشغيل األداة فقط عندما باليد.
 .11ال تشير األداة إلى أي شخص في المنطقة عند التشغيل .الريشة يمكن أن تطير وإصابة شخص
خطيرا.
 .12ال تلمس بت أو أجزاء قريبة من ريشة مباشرة بعد تشغيلها؛ قد تكون ساخنة للغاية ويمكن أن
تحرق بشرتك.
 .13تحتوي بعض المواد على مواد كيميائية قد تكون سامة .توخي الحذر لمنع استنشاق الغبار
واالتصال الجلد .اتبع بيانات سالمة المورد المادي.

الحفاظ على هذه التعليمات.
تحذير! سوء استخدام أو عدم اتباع قواعد السالمة الواردة في دليل التعليمات هذا قد يتسبب في
إصابة شخصية خطيرة.
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تعليمات للتشغيل
تثبيت/ازالة ريشة المثقاب
الحذر:


دائما تأكد من ايقاف االداة وفصلها قبل تثبيت أو ازالة ريشة المثقاب.



تم تصميم ريشة اضافة SDSإلى أن تكون المنقولة بحرية .هذا يسبب االنحراف عندما يكون
الجهاز هو خارج الحمل .ومع ذلك ،فإن المثقاب تلقائيا يركز نفسها أثناء التشغيل .هذا ال يؤثر
على دقة التنقيب.



تجنب إتالف الجراميق المطاط من
غطاء الغبار عند تثبيت ريشات
المثقاب.

 تثبيت أو ازالة ريشة اضافة
SDS

ريشة المثقاب

جلبة القفل

تنظيف عرقوب قليال وتطبيق الشحم قليال
قبل تثبيت الريشة .التراجع مع االستمرار
على تأمين جلبة القفل .إدراج قليال في
األداة .تحويل قليال ودفعه في ذلك حتى
يشارك .سيتم قفل ريشة المثقاب في
موقف تلقائيا). (Fig. 1
اسحب ريشة المثقاب للتحقق من قفلها
صحيح.إلزالة

بشکل

ريشة

اضافة

 ،SDSاسحب واستمر في تأمين غطاء
حامل ريشة المثقاب ويمكن إزالة ريشة
المثقاب). (Fig.2

 تثبيت ريشة المثقاب مع ظرف
المحول

لولب التثبيت

الصلب ،الخشب والبالستيك يمكن تنقيبها
مع

ظرف

المثقاب

و

ظرف

المحول.برغي ظرف المحول في ظرف
المثقاب وتشديد لولب التثبيت .إدراج
ظرف المحول في األداة .تدوير ظرف
المثقاب ودفعه في ذلك حتى يشارك.
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ظرف المحول

ظرف المثقاب

سيتم تأمين ظرف المثقاب في موقف تلقائيا). (Fig. 3
سحب على ظرف المثقاب للتحقق من أنه مؤمن بشكل صحيح.
مالحظة :ظرف المثقاب و ظرف محول هي الملحقات االختيارية وتباع بشكل منفصل.

مفتاح التشغيل
الحذر:

قبل توصيل األداة ،تحقق دائما لمعرفة أن
زناد المفتاح يعمل بشكل صحيح والعودة إلى
موقف "أوف" عندما يصدر.
لبدء األداة ،ببساطة اضغط على زناد
المفتاح .االفراج عن الزناد للتوقف .للتشغيل
المستمر ،اضغط على الزناد ودفع في زر

زناد المفتاح
زر القفل

القفل .لوقف األداة من الوضع المقفل ،اضغط
على الزناد بالكامل ثم قم بإطالقه). (Fig. 4

تحكم بسرعة
يمكن تعديل السرعة أثناء التشغيل عن طريق زيادة أو تقليل الضغط على مفتاح الزناد .وهذا يتيح
الثقوب المراد حفرها ببطء في سطح أملس ،على سبيل المثال .البالط ،ويمنع الحفر من االنزالق .كما
يمكن تجنب تقسيم المواد المحفورة.

مفتاح محدد الوضع
الحذر:
ال يمكن تشغيل مفتاح محدد الوضع إال عند إيقاف تشغيل األداة.
يجب اختيار مفتاح محدد الوضع وفقا للمادة (القيم الموصى بها في الجدول أدناه).
مفتاح محدد الوضع

-23-

طلب استخدام

I

تنقيب األثر (الخرسانة  /الصخور)

o

التنقيب (الخشب  /الصلب)

o

تثبيت باللوالب

عندالتنقيب وتثبيت باللوالب  ،اضبط مفتاح
) O. (Fig. 5الى  Tمحدد الوضع

عندما تأثير التنقيب ،تعيين مفتاح محدد
الوضع من  Tإلى(Fig. 6) I.

تثبيت مقبض مساعد
الحذر:
دائما تأكد من ايقاف األداة وفصلها قبل
تشغيل.
يؤدي تدوير المقبض المساعد إلى الموضع
المطلوب إلى تقليل إجهاد المشغل وتمكين
المشغل من اعتماد موقف آمن.

فك

شد

لتدوير المقبض المساعد ،قم أوال بتحرير
المقبض عن طريق تحويله عكس اتجاه
عقارب الساعة). (Fig. 7
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مقبض مساعد

تشغيل مطرقة الثقب
الحذر:
هناك قوة التواء هائلة ومفاجئة تمارس على أداة /ريشة في وقت كسرالثقب من خالل ،عندما يصبح
انسداد ثقب مع رقائق والجسيمات ،أو عندما ضرب قضبان تعزيز جزءا ال يتجزأ من الخرسانة .دائما
استخدام مقبض مساعد وامسك بحزم األداة من قبل كل من المقبض المساعد والمقبض الرئيسي أثناء
التشغيالت .قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى فقدان السيطرة على األداة وإصابة شديدة محتملة.
وضع الريشة في الموقع المطلوب لثقب ،ثم سحب زناد المفتاح .ال تجبر األداة .الضغط الخفيف يعطي
أفضل النتائج .إبقاء األداة في موقف ومنعها من االنزالق بعيدا عن الثقب.
ال تطبق المزيد من الضغط عندما يصبح ثقب انسداد مع رقائق أو الجسيمات .بدال من ذلك ،تشغيل
األداة في الخمول ،ومن ثم إزالة ريشة جزئيا من الحفرة .من خالل تكرار هذا عدة مرات ،سيتم
تنظيف حفرة خارج ويمكن استئناف التنقيب العادي.

مسمار االدارة
الحذر:


ال يمكن أن يكون مؤمنا مفتاح الزناد
مع زر القفل من أجل سالمتك.



أسطوانة العمود االضافةSDS
المفكات

محول العالمي مع أسطوانة العمود
االضافة SDSيجب أن تستخدم لهذا
التطبيق). (Fig. 8

قبل الربط ،اضبط مفتاح محدد الوضع T
الى  O.يمكن التحكم في السرعة باإلضافة

المفكات

إلى ذلك مع مفتاح الزناد.
مالحظة:محول عالمي مع أسطوانة العمود االضافة SDSهو ملحق اختياري وتباع بشكل منفصل.

معيار العمق
ويسمح مقياس العمق بضبط عمق التنقيب

مسمار لولبي مجنح
معيار العمق

لنتقيب الثقوب المريحة ذات عمق موحد.
قم بترکيب مسمار لولبي مجنح علی قاعدة
المقبض المساعد وأدخل مقياس العمق،
وضبطها علی العمق المطلوب وتأمينهاعن
طريق تشديد مسمار لولبي مجنح). (Fig. 9
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مسمار لولبي مجنح

الصيانة والفحص
الحذر:
تاكد دائما على إيقاف تشغيل األداة وفصلها قبل محاولة إجراء الفحص أوالصيانة.
.1

فحص ريشة المثقاب
سوف مثقاب حادة أو إزميل يقلل من كفاءة العمل ويسبب المحرك المفرط .تبادل أو شحذ بت
الخاص بك عندما تصبح حاد.

.2

فحص 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.

.3

صيانة المحرك
لف وحدة المحرك هو "قلب" الداة الطاقة .ممارسة تشغيلها بعناية للتاكيد على انه اليتلف او
يرطب مع الزيت أو ماء.

.4

تحويل غطاء الغبار
من المهم استبدال غطاء الغبار التالف على الفور ،ألن دخول الغبار في أداة جبل يمكن أن يؤدي
إلى أخطاء وظيفية.
لتحويل غطاء الغبار ،وسحب جلبة القفل وسحب قبالة غطاء الغبار قطريا ،ومن ثم استبدال
واحدة جديدة.

.5

استبدال فرشات الكربون
إزالة وفحص فرشات الكربون بانتظام .استبدال عند ابالئها أسفل إلى عالمة الحد.الحفاظ على
فرش الكربون نظيفة وحرة في االنزالق في األصحاب .وينبغي استبدال كل من فرشات
الكربون في نفس الوقت .استخدام فرشات الكربون متطابقة فقط
استخدم مفك براغي إلزالة غطاء المقبض عن طريق تخفيف المسمار ،وسحبزنبرك ملتف
وإخراج فرشاة الكربون البالية واستبدالها بأخرى جديدة .حررالزنبرك بيليفيل وتأمين غطاء
المقبض عن طريق تشديد المسمار.

※

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 مراكز أذن ،ودائما باستخدام قطع الغيار األصلية.
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