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1

Barrel Cover

25

Gear Housing Cover

2

Hex Socket Head Bolt

26

Needle Bearing

3

Spring Washer

27

Flat Washer

4

Cylinder

28

Pan Head Shoulder Screw

5

O Ring

29

Washer

6

Striker

30

Impact Bolt

7

Piston Ring

31

X Ring

8

Piston Ring

32

O Ring

10

Backing Ring

33

O Ring

11

Piston

34

Washer

12

Pin

35

Tool Holder and Retainer
Assembly

13

Oil Cap

41

Oil Seal

13A

Sticker

42

O Ring

14

O Ring

43

Ball Bearing

15

Rod

44

Dust Washer

16

Needle Bearing

45

Armature Assembly

17

Crank Shaft

46

Insulation Washer

18

Woodruff Key

47

Ball Bearing

19

Circlip for Hole

48

Rubber Pin

20

Ball Bearing

49

Baffle Plate

21

O Ring

50

Stator Assembly

22

Gear Housing Complete

51

Nameplate

23

Oil Seal

52

Motor Housing

24

Helical Gear

53

Carbon Brush Holder
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54

Carbon Brush

74

Trigger Switch

55

Brush Holder Cap

75

Sleeve

56

Flat Washer

76

Rubber Ring

57

Hex Socket Head Bolt

77

Hex Socket Head Bolt

58

Pan Head Tapping Screw

59

77A

Spring Washer

Rear Cover

78

Hex. Lock Nut

60

Sponge Washer

80

Right-half Handle

61

Pan Head Tapping Screw
(with Spring and Flat
Washer)

82

Capacitor

62

Hex Nut

83

Pan Head Tapping Screw

63

Flat Washer

84

Strain Relief

64

Pan Head Tapping Screw

85

Cord Guard

65

Auxiliary Handle

86

Cord

66

Auxiliary Handle Base

87

67

Clamp Nut

80A

Pan Head Screw (with Flat
Washer)
Left-half Handle

68

Auxiliary Handle Clamp

862

Wrench

69

Hex Socket Head Bolt

863

Grease

70

Spring Washer

864

Piston Ring

72

Buffer Cushion

73

Rubber Ring
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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

.3

الغازات أو الغبار .أدوات كهربائية تخلق الشرارات التي قد تشعل الغبار أو األبخرة.
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

.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 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
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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 واست خدام 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.
 .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
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
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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.

مواصفات
900 W

مدخل طاقة مقدرة

2900 …/min

ضربات -لكل دقيقة

6.8 kg

وزن صافي

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

أمسك أداة الطاقة بسطح قابض معزولة فقط ،عند إجراء التشغيل حيث قد يعرض ملحق القطع
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

.2

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

.3

تأكد من ارتداء خوذ ة السالمة .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.

.4

فحص وتأكد من أن يتم تثبيت الريشة بشكل صحيح وتأمينها في مكانها 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.

.7

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

.8

أمسك األداة بحزم بكلتا يديه.

.9

إبقاء اليدين بعيدا عن األجزاء الدورية.

.10

ال 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
بجدية.
 .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 استخدا م أو عدم اتباع قواعد السالمة الواردة في دليل التعليمات هذا قد يتسبب في
إصابة شخصية خطيرة.
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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

زر القفل

راحة المشغل أثناء االستخدام الموسع.
تطبق الحذر عند قفل أداة في "أون"

زناد المفتاح

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 اطالقه)(Fig. 1

تثبيت مقبض مساعد
الحذر:
•

دائما تأكد من ايقاف األداة وفصلها قبل
تشغيل اي عمل على األداة.
مقبض مساعد يتأرجح حول أي من
الجانبين ،مما يتيح سهولة التعامل مع األداة
في أي موقف .قم بفك مقبض المساعدة عن
طريق تحويله عكس اتجاه عقارب الساعة،
والتأرجح إلى الموضع المطلوب ثم تشديده
عن طريق تحويل عقارب الساعة(Fig. 2).
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مقبض مساعد

تثبيت أو ازالة الريشة
الحذر:
•

الريشة

دائما تأكد من ايقاف األداة وفصلها
قبل تثبيت أو ازالة الريشة.

أداة احتجاز

تنظيف ساق الريشة قبل تثبيت الريشة.
اضغط في ممسك مسندة أداة وإدراج الريشة
في حامل أداة بقدر ما سوف تذهب .ثم
االفراج عن ذلك لتأمين الريشة(Fig. 3).
في محاولة لسحب الريشة باليد ما إذا كان قد
تم تأمين الريشة بإحكام بعد التثبيت.
الزالة الريشة اتبع اجراء التثبيت بعكس االتجاه.

تشظية/تدريج/التدمير
امسك األداة بحزم بكلتا يديه .تحويل األداة على وتطبيق ضغط طفيف على األداة بحيث ال ترتد أداة
حولها ،غير المنضبط .والضغط من الصعب جدا على أداة لن تزيد من الكفاءة.

-19-

الصيانة
الحذر:
•

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

استبدال فرشات الكربون
إزالة وفحص فرشات الكربون بانتظام.
استبدل عندما تنخفاض القيمة أقل من
(Fig. 4) .mm6

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 الغطاء الخلفي

المسمار التنصت

عن طريق فك البراغي).(Fig. 5

استخدم مفك براغي إلزالة غطاء حامل
الفرشاة
 .(Fig. 6).قم بإخراج الفرشاة الكربونية
البالية ،وأدخل الربطة الجديدة ،ثم قم بتثبيت
غطاء حامل الفرشاة ،ثم أعد تركيب الغطاء
الخلفي

مفك البراغي

تزييت
هذه األداة ال يتطلب تزييت كل ساعة أو يوميا

كاب حامل

ألنه يحتوي على نظام التشحيم معبأة الشحوم.

الفرشاة

وينبغي أن مشحم مرة اخرى بعد كل  6أشهر
من التشغيل .يوصى لجلب /إرسال أداة كاملة
إلى حيث تم شراؤها لهذه خدمة التزييت.
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ومع ذلك ،إذا كانت الظروف تتطلب أن يجب
تزييت من قبل نفسك ،المضي قدما على النحو

مفتاح الربط زر القفل
كاب كرنك

التالي.
شغل األداة في بعض دقائق للتدفئها .إيقاف
وإلغاء توصيل األداة.
ضع األداة على الطاولة مع نهاية الريشة
تشير صاعدا.
هذا سوف يسمح الشحوم القديمة لجمع داخل
قبضة الكرنك.
أزالة غطاء الكرنك بعد حوالي  5دقائق

باستخدام مفتاح قفل الجوز(ملحق اختياري ،يباع بشكل منفصل) (Fig. 7).
امسح الشحم القديم واستبدل بالشحم الطازج ( 30جم)(Fig8).

اعادة تثبيت غطاء الساعد واحكم مع مفتاح قفل الجوز.
الحذر:
•

ينبغي أن يتم التشحيم في كل مرة بعد
استبدال فرش الكربون

•

يمكن أن يؤدي التعبئة بأكثر من الكمية

شحم الشاكوش

المحددة من الشحوم (حوالي  30جم)
إلى حدوث خلل في عمل المطرقة أو
فشل األداة .ملء فقط مع كمية محددة
من الشحوم.
•

ال تشد غطاء الكرنك بشكل مفرط .وهي
مصنوعة من الراتنج وقابلة للكسر.

※يجب استبدال السلك التالف بسلك خاص تم شراؤه من مركز خدمة معتمد.
※للحفاظ على سالمة المنتج وموثوقية ،واإلصالحات ،وأية صيانة أوتعديل أخرى ينبغي أن يؤديها
المراكز المفوضة ،ودائما باستخدام قطع الغيار األصلية.
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