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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

عند ت شغيل أداة طاقة في الهواء الطلق ،استخدم سلك تمديد مناسب لالستخدام في الهواء
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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 الحالي

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 حالة تأهب ،وشاهد ما تقوم به وا ستخدام 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
 .14ال تفرط .احتفاظ باألساس السليم والتوازن في جميع األوقات .وهذا يتيح أفضل السيطرة على
أداة الطاقة في حاالت غير متوقعة.
.15

لباس 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.
.16

إذا 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.
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 .18ال تستخدم األداة إذا لم يتم تشغيلها أو إيقاف تشغيلها .أي أداة الطاقة التي ال يمكن السيطرة
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
 .24لديك 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
AAG08-115

AAG08-125

850 W

850 W

11800 r/min

11800 r/min

115 mm
6 mm
22 mm

125 mm
6 mm
22 mm

1.8 kg

1.8 kg

مدخل طاقة مقدرة
سرعة مقدرة
مخطط بياني خارجي
كثافة
مخطط بياني دخلي

حجم عجلة قيادة
وزن صافى

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

تعليمات السالمة لجميع التشغيالت
تحذيرات السالمة العامة لسن
)a

تهدف هذه األداة الطاقة لتكون بمثابة جالخة زوايا .قراءة جميع تحذيرات السالمة والتعليمات
والرسوم التوضيحية والمواصفات المقدمة مع هذه األداة الطاقة .قد يؤدي عدم اتباع جميع
التعليمات الواردة أدناه إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو إصابة خطيرة.

 )bال يوصی بإجراء عمليات مثل رش بالرمل  ،الصقل أو فرشاة االسالك أوالقطع ،باستخدام
تشغيالت ألداة الطاقة التي لم يتم تصميم أداة الطاقة لها قد تسبب خطرا و إصابة شخصية.
)c

ال تستخدم الملحقات التي لم يتم تصميمها علی وجه التحديد وأوصت بها المصنع لألداة .فقط ألن
الملحق يمكن أن يلحق بأداة الطاقة الخاصة بك ،فإنه ال يضمن التشغيل اآلمن.

)d

يجب أن تكون السرعة المقدرة للملحق مساوية للسرعة القصوى المحددة على أداة الطاقة.
الملحقات تشغيل أسرع من سرعة تصنيفها يمكن كسر وتطير بعيدا.

)e

يجب أن يكون قطر الدائرةالخارجي وكثافة ملحقك ضمن تصنيف قدرة أداة الطاقة الخاصة بك.
ال يمكن حماية الملحقات ذات الحجم غير الصحيح أو التحكم فيها بشكل كاف.
تركيب الخيوط من الملحقات يجب أن تتطابق مع خيط ربط جالخة زوايا المغزل .بالنسبة

)f

للملحقات التي يتم تركيبها بواسطة الشفة ،يجب أن تتوافق ثقب التعريشة في الملحق مع قطر
موضع الشفة .الملحقات التي ال تتطابق مع األجهزة المتزايدة ألداة الطاقة سوف تنفد من التوازن،
ويهتز بشكل مفرط وقد يسبب فقدان السيطرة.
)g

ال تستخدم ملحق تالف .قبل كل استخدام ،فحص ملحق مثل عجالت سن للرقائق والشقوق ،وسادة
دعم للشقوق ،الشق أو ارتداء الزائد ،فرشاة سلك لألسالك فضفاضة أو متصدع .إذا تم إسقاط أداة
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طاقة أوملحق ،افحص األضرار أوثبت ملحق غير التالفة .بعد فحص وتركيب ملحق ،ضع نفسك
والمارة بعيدا عن السطح من ملحق الدورية وتشغيل أداة الطاقة في أقصى سرعة عدم التحميل
لمدة دقيقة واحدة .سوف تدمر الملحقات التالفة عادة خالل هذا الوقت االختبار.
)h

ارتداء معدات الوقاية الشخصية .اعتمادا على التطبيق ،استخدام درع الوجه ،نظارات لوقاية
السالمة أو نظارات السالمة .حسب الحاجة  ،وارتداء قناع الغبار ،واقيات السمع ،وقفازات
وميدان ورشة عمل قادرة على وقف قطع صغيرة جلخ أو قطعة العمل .يجب أن تكون حماية
العين قادرة على وقف الحطام الطائر الناتجة عن تشغيالت مختلفة .يجب أن يكون قناع الغبار
أوجهاز التنفس قادرا على ترشيح الجسيمات الناتجة عن التشغيل .قد يسبب التعرض لفترات
طويلة للضوضاء عالية الكثافة فقدان السمع.
بقاء المارة مسافة آمنة بعيدا عن منطقة العمل .يجب على أي شخص يدخل منطقة العمل ارتداء

)i

معدات الوقاية الشخصية .شظايا من الشغل أو الملحق المكسورة قد تطير بعيدا وتسبب اإلصابة
خارج منطقة مباشرة من التشغيل.
أمسك أداة الطاقة بسطح قابض معزولة فقط ،عند إجراء التشغيل حيث قد يعرض ملحق القطع

)j

بالسلك الخفي أوسلكه الخاص .قد يؤدي قطع الملحق التي تعرض بالسلك "الحي" إلى جعل
األجزاء المعدنية المكشوفة من أداة الطاقة "حية" ويمكن أن تعطي المشغل صدمة كهربائية.
)k

ضع السلك واضحا من ملحق الغزل .إذا فقدت السيطرة ،قد يتم قطع السلك أو تمزقه وقد يتم
سحب يدك أو ذراعك في ملحق الغزل.
ال تضع أداة الطاقة مطلقا حتى يأتي الملحق بالكامل .قد يقوم ملحق الغزل باالنتزاع للسطح

)l

وسحب أداة الکهرباء خارج نطاق التحکم.
 )mال تقم بتشغيل أداة الطاقة أثناء حملها على الجانب الخاص بك .االتصال العرضي مع الغزل
التبعي يمكن أن يعطل المالبس الخاصة بك ،وسحب ملحق في الجسم.
)n

قم بتنظيف فتحات تهوية أداة الطاقة بانتظام .سوف تسحب مروحة المحرك الغبار داخل السكن
والتراكم المفرط للمعدن مسحوق قد يسبب مخاطر كهربائية.

 )oال تقم بتشغيل أداة الطاقة بالقرب من المواد القابلة لالشتعال .الشرر يمكن أن تشعل هذه المواد.
)p

ال تستخدم الملحقات التي تتطلب مبردات سائلة .قد يؤدي استخدام الماء أوالمبردات السائلة
األخرى إلى حدوث صدمة كهربية أو صدمة.
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مزيد من تعليمات السالمة لجميع التشغيالت
الدفعة القسرية والتحذيرات ذات الصلة
الدفعة القسرية هي رد ف عل مفاجئ إلى عجلة دوارة مقروص أو مفصلي  ،وسادة دعم ،فرشاة أو أي
ملحق آخر .يؤدي التعرق أو التعطل إلى حدوث توقف سريع في الملحقات الدائرية مما يؤدي بدوره
إلى إجبار أداة الطاقة غير المنضبط على عكس اتجاه دوران الملحق عند نقطة الربط.على سبيل
المثال ،إذا كانت العجلة الكاشطة مثبتة أومقروسة بالشغل ،تمكن حافة العجلة التي تدخل في نقطة
التقشير أن تنقش في سطح المادة التي تتسبب في تسلق العجلة أو الخروج منها .قد تتحرك العجلة إما
نحو المشغل أو بعيدا عنه ،اعتمادا على اتجاه حركة العجلة عند نقطة معسر .ويمكن أيضا أن تنكسر
العجالت الكاشطة تحت هذه الظروف.
الدفعة القسرية هي نتيجة استخدام أداة الطاقة إلساءة و /أو إجراءات أو شروط تشغيل غير صحيحة
ويمكن تجنبها عن طريق اتخاذ االحتياطات المناسبة على النحو المبين أدناه.
)a

الحفاظ على قبضة قوية على أداة الطاقة ووضع جسمك والذراع للسماح لك لمقاومة قوات
الدفعة القسرية ..دائما استخدام مقبض مساعد ،إذا قدمت ،ألقصى قدر من السيطرة على الردة أو
رد فعل عزم الدوران أثناء بدء التشغيل .يمكن للمشغل التحكم في ردود الفعل عزم الدوران أو
قوات الدفعة القسرية ،إذا اتخذت االحتياطات المناسبة.

 )bال تضع يدك بالقرب من الملحق الدوار .ملحق قد يطرد على يدك.
)c

ال تضع جسمك في المنطقة حيث أداة الطاقة سوف تتحرك في حالة حدوث الدفعة القسرية.
سوف الدفعة القسرية دفع األداة في االتجاه المعاكس لحركة العجلة عند نقطة االنكماش.

)d

استخدام رعاي ة خاصة عند العمل زوايا ،حواف حادة الخ .تجنب كذاب والتخثر التبعي .زوايا،
حواف حادة أو كذاب لديها ميل إلى عطل التبعي الدورية ويسبب فقدان السيطرة أوالدفعة
القسرية.

)e

ال تعلق شفرة النّحت على خشب لمنشار سلسلة أورأى شفرة منشارمسننة .هذه الشفرات تخلق
الدفعة القسرية المتكررة وفقدان السيطرة.

تحذيرات السالمة إضافية لتشغيل السن
 )aاستخدم أنواع العجالت فقط الموصی بها ألداة الطاقة الخاصة بك والحرس المحدد المصمم
للعجلة المحددة .العجالت التي لم يتم تصميم أداة الطاقة ال يمكن حراسة كافية وغير آمنة.
 )bيجب أن يتم تركيب سطح السن عجالت مركز أسفل الطائرة من الشفة الحرس .العجلة
المركب غير صحيح أن تنتئ من خالل الطائرة من الشفة الحرس ال يمكن أن تكون محمية
بشكل كاف.
 )cيجب أن يكون الحارس مرتبطا بشكل آمن بأداة الطاقة وموزعة ألقصى قدر من األمان،
وبالتالي فإن أقل كمية من العجالت تتعرض للمشغل .الحارس يساعد على حماية المشغل
من شظايا العجلة المكسورة واالتصال العرضي مع عجلة والشرر التي يمكن أن تشعل
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المالبس.
 )dيجب استخدام العجالت فقط للتطبيقات الموصى بها .على سبيل المثال :ال تجلخ مع الجانب
من عجلة القطع .وتهدف عجالت قطع جلخ لسن الطرفية ،والقوى الجانبية الذي يتم تطبيقها
على هذه العجالت قد يسبب لهم أن تتحطم.
 )eاستخدم دائما الشفة ذات العجالت غير التالفة ذات الحجم والحجم الصحيح للعجلة التي
اخترتها .شفرات العجالت المناسبة تدعم عجلة القيادة وبالتالي تقليل إمكانية الكسر .الشفة
لعجالت القطع قد تكون مختلفة من سن عجلة الشفاه.
 )fال تستخدم عجالت البالية من أدوات الطاقة األكبر حجما .عجلة مخصصة ألداة طاقة أكبر
ليست مناسبة لسرعة أعلى ألداة أصغر ويمكن أن تنفجر.
الحفاظ على هذه التعليمات.
تحذير! سوء استخدام أو عدم اتباع قواعد السالمة الواردة في دليل التعليمات هذا قد يتسبب في
إصابة شخصية خطيرة.

التطبيقات
➢

إزالة صب الزعانف واالنتهاء من أنواع مختلفة من الصلب والبرونز واأللومنيوم المواد
والصب.

➢

سن المقاطع الملحومة أو أقسام قطع بواسطة شعلة األسيتيلين.

➢

سن الئحة الطوب....والرخام...الخ.
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التعليمات للتشغيل
مفتاح التشغيل
الحذر:
•

قبل توصيل األداة ،تحقق دائما لمعرفة أن زناد المفتاح يعمل بشكل صحيح والعودة إلى موقف
"أوف" عندما يصدر.

•

يمكن المفتاح في وضع "أون" لتسيهل راحة المشغل أثناء االستخدام الموسع .تطبق الحذر عند
قفل أداة في "أون" موقف والحفاظ على
امساك ثابت على أداة.

•

لبدء األداة ،ببساطة سحب زناد المفتاح.
االفراج عن زناد المفتاح بسهولة

للتشغيل المستمر ،وسحب زناد المفتاح ومن ثم
دفع في ذراع القفل .إليقاف األداة من الوضع
المقفل ،اسحب زناد المفتاح بالكامل ،ثم

مفتاح الزناد
مستوى المفتاح

اطالقه(Fig. 1).

قفل المغزل
الحذر:
•

ال تحريك المغزل أبدا عندما المغزل يتحرك .قد تتلف األداة

اضغط على المغزل لمنع دوران المغزل عند تثبيت أو إزالة الملحقات (مثل عجلة مركزي مضغوط) .
)(Fig. 2

قفل المغزل

-25-

مقبض مساعد
الحذر:
•

تأكد دائما من تثبيت المقبض المساعد
بشكل آمن قبل التشغيل.

برغي مقبض مساعد بشكل آمن على موقف
األداة كما هو مبين في(Fig. 3).

تثبيت أو ضبط حرس العجلة
الحذر:
•

عند استخدام عجلة سن مركزي

حرس العجلة

مضغوط ،يجب تركيب حرس العجلة
على األداة بحيث يشير الجانب المغلق
من الحرس دائما نحو المشغل.
•

احرص دائما على إيقاف تشغيل االداة
وفصلها قبل تثبيت أو إزالة حرس
العجلة.

قم بفك برغي الضبط على واقي العجلة وقم
بترکيب حرس العجلة مع النتوء علی نطاق الحرس العازل المحاذي للشق الموجود علی صندوق
). (Fig. 4المحمل .ثم تدوير الحرس عجلة حوالي  180درجة .تأكد من تشديد المسمار بشكل آمن
عن طريق فك مسماراالعدا د قليال ،ويمكن تشغيل الحرس عجلة وتعيين في أي زاوية المطلوب
ألقصى قدر من الفعالية التشغيلية .تأکد من تشديد برغي الضبط بشکل کامل بعد ضبط حرس
العجلة.إلزالة واقي العجالت ،اتبع إجراء التثبيت في االتجاه المعاكس.

تثبيت أو إزالة العجلة المركزية المضغوط
الحذر:
•

تأكد دائما من إيقاف تشغيل األداة وفصلها قبل تثبيت العجلة أو إزالتها.

•

دائما استخدام الحرس الموردة عند عجلة مركزي مضغوط على أداة .يمكن أن تتحطم العجالت
أثناء االستخدام والحارس يساعد على تقليل فرص اإلصابة الشخصية.فقط تحريك قفل المغزل
عندما المغزل ال تدور .وإال قد تتلف األداة.
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•

تحقق دائما وتأكد من أن يتم تحرير قفل
المغزل قبل الفتح على األداة.

ركب شفة الداخلية على المغزل .جهز العجلة
على الشفة الداخلية وبرغي الشفة الخارجي
مع نتوءها تواجه نحو األسفل (التي تواجه
نحو عجلة القيادة)). (Fig. 5

لتشديد الشفة الخارجي ،اضغط على قفل

الشفة الخارجية
العجلة المركزية المضغوطة

الشفة الدخلية
إخراج المغزل

المغزل بحزم بحيث المغزل ال يمكن تدور ،ثم
استخدام وجع قفل وتشديد بإحكام في اتجاه
عقارب الساعة.

التشغيالت
الحذر:
•

دائما ارتداء نظارات السالمة أو درع الوجه أثناء التشغيل.

•

تطبيق تشغيل تجريبي قبل التشغيل .لبدء سن العمل دون التحقق من الشقوق المحتملة
واالنشقاقات في عجلة مركزي مضغوط هوأمر خطير جدا .قبل بدء السن ،قم بتوجيه جالخة
الزوايا في اتجاه حيث ال يوجد أحد ،وتطبيق تشغيل تجريبي دون أن تفشل في التأكد من أن
جالخة الزوايا ال يعرض أي تشوهات.
مدة التشغيل التجريبي هي كما يلي:

عندما يتم استبدال عجلة مركزي مضغوط  3 ..................دقائق أو أكثر؛ عند بدء العمل
ا ليومي  ...............................................................دقيقةواحد أو أكثر.
•

ال تقوم بتشغيل االداة أبداعندما تكون على اتصال مع الشغل ،فقد تتسبب في إصابة المشغل.

•

ال ينبغي أبدا أن يكون ضروريا إلجبار األداة .وزن األداة ينطبق الضغط المناسب .وقد يؤدي
اإلجبار والضغط المفرط إلى حدوث كسر خطير في العجالت.

•

دائما استبدال عجلة إذا تم إسقاط أداة أثناء السن.

•

أبدا فرقعة أو ضرب سن القرص أو العجلة على العمل.

•

تجنب ضرب قوي وشق العجلة  ،وخصوصا عندما تعمل زوايا ،حواف حادة الخ وهذا يمكن أن
يسبب فقدان السيطرة والدفعة القسرية.

•

ال استخدام أداة ابدا مع شفرات قطع الخشب و ساوالدس أخرى .هذه الشفرات عند استخدامها
على جالخة زوايا في كثير من األحيان ركلة ويسبب فقدان السيطرة مما يؤدي إلى اإلصابة
الشخصية.

•

.بعد العملية ،دائما إيقاف تشغيل األداة واالنتظار حتى عجلة قد حان لوقف كامل قبل وضع األداة
أسفل.
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دائما امسك األداة بحزم مع يد واحدة على المقبض الخلفي واآلخر على مقبض المساعد .قم بتشغيل
األداة ثم قم بتطبيق العجلة على الشغل.بشكل عام ،والحفاظ على حافة عجلة في زاوية من حوالي
 30-15درجة إلى سطح الشغل)(Fig. 6

خالل فترة االنقطاع مع عجلة جديدة ،ال تعمل
 ،أو أنها سوف  Bجالخة الزوايا في االتجاه
تقتطع الشغل .عندما وقد تم تقريب حافة عجلة
قبالة عن طريق االستخدام ،ويمكن أن تعمل
) B. (Fig. 6و  Aالعجلة في كل االتجاهات من

تدوير المقبض الخلفي
الحذر:
•

ال تقم بتشغيل األداة إذا لم يتم تحريك المقبض في المواقف المحتملة.

•

ال يمكن فتح المقبض إذا كان مفتاح التشغيل  /اإليقاف مغلقا.

المقبض يمكن أن تحول  90درجة إما إلى
اليسار أواليمين فيما يتعلق محرك .اإلسكان
وهذا يتيح تشغيل  /إيقاف التحول إلى وضع
التشغيل أفضل لبعض حاالت العمل و اليد
اليسرى.دفع الشق على زر فتح مقبض بحزم،
وتحويل المقبض إلى الموضع المطلوب في
نفس الوقت حتى الشقوق). (Fig. 7
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زر الفتح

الصيانة والفحص
الحذر:
•

.1

تأكد دائما من إيقاف تشغيل األداة وفصلها قبل محاولة إجراء الفحص أوالصيانة.

بعد االستعمال
يجب أن تبقى األداة وفتحات الهواء نظيفة.

فتحة المخرج

نظف بانتظام فتحات الهواء لألداة أو كلما
فتحت فتحات لتصبح عرقلة). (Fig. 8

.2

فحص العجلة المركزي المضغوط
تأكد من أن العجلة المركزية المضغوطة

فتحة المدخل

خالية من الشقوق والعيوب السطحية
.3

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

.4

صيانة المحرك
وحدة محرك اللف هو "قلب" جدا من أداة الطاقة .ممارسة العناية الواجبة لضمان اللف
ال تتضرر و  /أو الرطب مع النفط أو الماء.

.5

إستبدال فرشات الكربون

عالمة الحد

إزالة وفحص فرشات الكربون بانتظام.
استبدال عند ابالئها أسفل إلى
) .(Fig9الحفاظ 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 البراغي إلزالة أغطية
المساکن .اخراج ف رش الكربون البالية،
وإدراج تلك الجديدة وتأمين قبعات حامل
فرشاة)(Fig. 10
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.

غطاء مبيت الترس

※يجب استبدال السلك التالف بسلك خاص تم شراؤه من مركز الخدمة المعتمد.

※ 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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