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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 (حبلي)
أوأداة الطاقة التي تعمل بالبطارية (السلكية).

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
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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
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.
 .13ازالة 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 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
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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
عليها مع التبديل هوأمر خطير ويجب إصالحه.
 .19افصل القا بس 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 وريشات 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
األضرار التي لحقت الجهاز .إذا كنت في شك ،ال سد في الجهاز .باستخدام مصدر الطاقة مع
الفولتية أقل من تصنيف لوحة هو ضار للمحرك.

مواصفات
960 W

مدخل طاقة مقدرة

5000 …/min

ضربات في الدقيقة

1000 r/min

سرعة دون محمولة

30 mm

)الخرسانة( قدرة تقيب اقصى

5.2 kg

وزن صافي

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

قواعد السالمة االضافية
.1

ارتداء قبعة الثابت (خوذة السالمة) ،حماة األذن .التعرض للضوضاء يمكن أن يسبب فقدان
السمع.

.2

امسك األداة بحزم بكلتا يديه ودائما استخدام مقبض مساعد.

.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

استخدام أجهزة الكشف المناسبة لتحديد أو استشارة وحدات تزويد الطاقة المحلية للبيانات النسبية
إذا كانت خطوط المرافق  ،مثل الخطوط الكهربائية وخطوط الغاز وخطوط المياه مخفية في
منطقة العمل قبل البرغي أو الحفر على الحائط أو األرضية أو السقف .وبمجرد حفر خطوط
المرافق هذه  ،فإنها تتسبب في حدوث حرائق وحوادث الصدمات كهربائية أو االنفجار أو
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األضرار األخرى في الممتلكات.
.5

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

.6

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.

.7

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.

.8

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

.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 ال تشغيل .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.

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.

تنظيف عرقوب قليال وتشويه ذلك مع الشحوم

ريشة المثقاب

قليال قبل التثبيت .لتثبيت ريشة المثقاب ,فك

المثقاب

مقبض الريشة وإدراج ريشة المثقاب بقدر ما

قبضة الشريحة

سوف تذهب

في أثناء دورانها(Fig. 1).

من خالل اإلفراج عن قبضة الشريحة ،سيتم
تأمين مثقاب تلقائيا.
إلزالة مثقاب ،اتبع إجراءات التثبيت في االتجاه المعاكس.
تزييت قبضة الشريحة إذا كان ظرف ال يمكن أن تكون استدارة بحرية بسبب الغبار المتراكم.

تثبيت كأس الغبار
نعلق كأس الغبار لجمع الغبار أو الجسيمات
لسهولة التشغيل عند حفر الثقوب صعودا.
استخدام كأس الغبار بتعليقه مع ريشة المثقاب
حسب ما ترى في
 (Fig. 2).عند استخدام ريشة المثقاب التي
لديها قطر كبير ،تكبير ثقب مركز كأس
الغبار.

كأس الغبار
المثقاب

تشغيل التنقيب
الحذر:


هناك قوة التواء هائلة ومفاجئة مدرجة على أداة  /ريشة المثقاب في وقت كسر حفرة  ،عندما
يصبح انسداد ثقب مع الرقائق والجسيمات ،أو عندما ضرب قضبان تعزيز جزءا ال يتجزأ من
الخرسانة.
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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.

ويمكن إجراء تشغيل الحفر على الخرسانة
والبالط والحجر اللوحي ..الخ عن طريق
تثبيت ريشة المثقاب.
ضع الريشة في المكان المطلوب للثقب
وسحب زناد المفتاح .ال تضغط بقوة األداة.
يتيح الضغط الخفيف أفضل النتائج.حفاظ
األداة على مكامها وتجنبها من االنزالق
بعيدا من الثقب(Fig. 3) .

ال تزيد الضغط عندما يصبح الثقب منسدا مع الرقائق والجسيمات .بدال من تشغيل األداة بحيث ال تستخدم في
ع مل مفيد ومن ثم ازالة الريشة جزيئا من الثقب .من خالل تكرار هذا عدة مرات ،سيتم تنظيف حفرة
خارج ويمكن استئناف الحفر العادي.

مقياس العمق
مقياس العمقويسمح مقياس العمق بضبط عمق الحفر لحفر ثقوب مريحة ذات عمق موحد.
لتثبيت مقياس العمق ,فك المقبض المساعد
وادراج الجزء الخطي من مقياس العمق في

مقياس العمق

حفرة المناسب من حامل المقبض من جانب
مقطع الظرف(Fig. 4) .
حرك مقياس العمق إلى العمق المطلوب وتأمينه
عن طريق تدوير المقبض المساعد في اتجاه
عقارب الساعة.

مقبض مساعد

عمل المفتاح
الحذر:
قبل توصيل األداة ،تحقق دائما لمعرفة أن مفتاح التشغيل يعمل بشكل صحيح ويعود إلى
وضع "أوف" عند اطالقه.
لبدء األداة ،ببساطة سحب زناد المفتاح .االفراج عن الزناد للتوقف.
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الريشة األساسية (للتحميل الخفيف)
يمكن حفر الثقوب العيار الكبيرة والثقوب
األعمى باستخدام الريشة األساسية (للتحميل
الخفيف) .في هذه الحالة ،استخدم الملحقات
االختيارية للريشات األساسية ،مثل دبوس
مركز وساق الريشة األساسية ،لتحقيق

ريشة اساسية
خيط

ساق ريشة اساسية

تشغيل أكثر عقالنية.



تثبيت الريشة االساسية

الحذر:

تأكد دائما من إيقاف تشغيل األداة



وفصلها قبل تثبيت
أو إزالة الريشة األساسية.


قبل تثبيت بت األساسية ،تليين الجزء
المسمار
من ساق الريشة األساسية إلزالة
بسهولة.

)1

براغي الريشة األساسية على ساق
الريشة األساسية)(Fig. 5

)2

تثبيت ساق الريشة األساسية داخل مطرقة
دائرية ( حسب تثبيت س دي س) باالضافة

)3

الى ريشة المثقاب(Fig. 6).

طرف ريشة

ادراج المسمار الكركزي الى لوحة

أساسية

الدليل حتى انه يصل الى أقصى درجة.
)4

لوحة الدليل

تزويد في لوحة دليل من خالل محاذاة جزء

مسمار
مركزي

ريشة أساسية

كونافد لها مع طرف ريشة األساسية .عندما
يتحول وضع المقعر عن طريق تحويل لوحة
التوجيه إلى اليمين أو اليسار ،ال تنزلق لوحة اإلرشاد أبدا حتى عند استخدام األداة في اتجاه هبوطي)(Fig. 7



الثاقب

الحذر:


تأكد دائما من فصل القابس من مقبس مصدر الطاقة قبل إزالة لوحة الوسط ولوحة الدليل.

)1

ادراج القابس الى مقبس توفير طاقة.
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)2

تنشيء

الزنبرك

في

المسمار

المركزي ,بضغطه مباشرة وخفيفة
على الجدار أو سطح الدار ,والسطح
الكامل من طرف الريشة األساسية
يصل االتصال لبدء التشغيل(Fig. .
)8

)3

حيث الثقب حوالي )" 16/3( mm 5
في العمق ،ويمكن تحديد موقف الثقب.
ثم إزالة مسمار مركزي ولوحة الدليل من الريشة األساسية ومواصلة تشغيل الثاقب.

تطبيق القوة المفرطة ليس فقط اإلسراع في العمل ،ولكن سوف تتدهور حافة طرف من المثقاب ،مما
أدى إلى انخفاض خدمة الحياة من األداة.


)1

ازالة الريشة األساسية
امسك األداة (مع إدراج الريشة األساسية)
التصاعدي وبدء تشغيله لتكرار تأثير

ريشة أساسية

التشغيل عدة مرات ،المسمار من عرقوب
الريشة األساسية سيتم تخفيفها بسهولة

ساق ريشة أساسية

إلزالة). (Fig. 9
)2

إزالة عرقوب الريشة األساسية من أداة،
وامسك الريشة األساسية مع يد واحدة،
وضرب بقوة رأس جزء مسدس الشكل من
عرقوب الريشة األساسية مع مطرقة اليد لعدة مرات ،حيث يتم تخفيف المسمار الرئيسي مستديرة لذلك
الريشة األساسية تمكن إزالتها.
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تشغيل التخريب
الحذر:


قم بتغيير نموذج التشغيل فقط عند
إيقاف تشغيل األداة.

لتغيير نموذج التشغيل الخاص بالهدم،
اضغط علی زر القفل وقم بتحويل مفتاح
محدد وضع التشغيل إلی الوضع کما هو
مبين في(Fig. 10).

نمط تشغيل دائرة

زر القفل

انتقائية

تزييت
الحذر:


تأكد دائما من إيقاف تشغيل األداة وفصلها قبل التشحيم.

وينبغي أن يتم التشحيم لضمان االستخدام السليم لألداة.
سد النقص فورا عند أي تسرب الشحوم من المس مار المخفف .وقد يؤدي االستخدام اإلضافي لألداة على الرغم
من نقص الشحوم إلى الحد من فترة الخدمة.
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الصيانة والفحص
الحذر:


تأكد دائما إيقاف تشغيل األداة وفصلها قبل محاولة إجراء الفحص أو الصيانة.

.1

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

.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

استبدال فرشات الكربون
إزالة وفحص فرشات الكربون بانتظام .استبدال
عند ابالئها أسفل إلى عالمة الحد .(Fig. 5).الحفاظ

عالمة الحد

على فرش الكربون نظيفة وحرة في االنزالق في
األصحاب .وينبغي استبدال كل من فرشات
الكربون في نفس الوقت .استخدام فرشات الكربون
متطابقة فقط)(Fig.11

استخدم مفك براغي إلزالة غطاء حامل الفرشاة .قم
بإخراج الفرشاة الكربونية البالية التي أدخلت الفرشاة الجديدة وقم بتثبيت غطاء حامل الفرشاة.

※ 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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شرح العرض العام
ذراع توصيل

29

كاب امامي

1

حلقة O
شكة نصف دائرية للقثب
محمل منزلق
مبيت الترس
حلقة O
كاب الشحوم/الزيت

30
31
32
33
34
35

حلقة
حامل كالبة قطعة منزلقة
كالبة قطعة منزلقة
كرية فوالذ
غالف اسطواني عربون
حلقة O

2
3
4
5
6
7

حلقة O
نمط تشغيل دائرة انتقائية الجمعية

36
37

حلقة O
مسمار التأثير

8
9

حلقة O

37-1

قطعة منزلقة

37-2

مقبض دوار

37-3

قاعدة مقبض دوار

37-4

الزنبرك
غطاء
األسطوانة
مقبس رئيس الترباس هيكس M5×25
(مع الزنبرك والواشر المسطح)
حلقة منع تسرب الزيت

10

13

الزناد لمستوى المفتاح
واشر
مسمارعموم رئيس (مع
M4×12الزنبرك)
اسطوانة عمود ترس مخروطي
حلزوني األسنان
حلقة مباعدة

37-5

واشر

14

38

شكة نصف دائرية

15

39

بيرنق

16

40

حلقة مطاطية

17

بيرنق االبرة

41

ماسورة

18

واشر

42

كرية فوالذ

19

واشر

43

أسطوانة

20

لوحة مخلب

44

مفتاح مسطح

21

تروس حلزونية

45

زنبرك انضغاط

22

الزناد بليفيل

46

مطرق

23

زر

47

حلقة O

24

بيرنق

48

ترس مخروطي حلزوني األسنان

25

العمود المرفقي

49

حلقة ذاتية اإلطباق السلك الدور

26

مفتاح مسطح

50

طوق المكبس

27

بيرنق

51

المكبس

28
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11
12

شرح العرض العام
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مسمارعموم رئيس التنصت

80

حلقة مباعدة

52

تحرير الكبل من الضغوط

81

حرس السلك

82

سلك
مسمارعموم رئيس
مقبض مساعد الجمعية
مقبض مساعد

83
84
85
85-1

مثبتة التحميل
 M5×55مقبس رئيس الترباس هيكس
(مع الزنبرك والواشر المسطح)
الترس
شكة نصف دائرية لالسطوانة
بيرنق
بيرنق

53

55
56
57
58

كاب مقياس العمق

85-2

غطاء مبيت الترس

59

حامل المقبص

85-3

حلقة منع تسرب الزيت

60

فرقة التقليم

85-4

بيرنق

61

مسمار

85-5

مولد كهرب

62

مزيتة

86

بيرنق

63

كاب الغبار

87

لوحة أربك

64

مقياس العمق

88

مسمارعموم رئيس التنصت

65

العضو الساكن الجمعية

66

اسكان المحرك

67

لوحة

68

مقبس رئيس الترباس هيكس

69

حامل فرشاة الكربون

70

فرشاة الكربون

71

كاب حامل الفرشاة

72

الغطاء الخلفي

73

مسمارعموم رئيس التنصت

74

مسمارعموم رئيس التنصت

75

مقبض الجمعية

76

مكثف

77

زناد المفتاح

78

متاح الزناد

79

54
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