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 تحذيرات السالمة العامة ألداة الطاقة

 

  )لجميع ادوات الطاقة(

كل التعليمات المسجلة التالية ضمن قد يؤدي عدم اتباع  تحذير! قراءة وفهم كل التعليمات. 

 . القائمة الى الصدمة الكهربائية، والحرائق و / أو إصابات شخصية خطيرة

 

 مرجع المستقبلي.     احتفاظ بكل التحذيرات والتعليمات لل

   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

 .أو الداكنة تسبب الحوادث المناطق المشوشةبمنطقة العمل نظيفة ومضاءة جيدا.  حتفاظاال .1

ال تقم بتشغيل أدوات الطاقة في األجواء المتفجرة، مثل وجود السوائل القابلة لالشتعال أو  .2

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

مكن أن يؤدي إلى فقدان االنحرافات ي. إبقاء األطفال والمارة بعيدا أثناء تشغيل أداة الطاقة .3

 السيطرة.

 

 السالمة الكهربائية

يجب قوابس اداة الطاقة على تطابق مأخذ التيار الكهربائي. ال تعدل القابس ابدا على كل حال.  .4

) المؤرضة(. القوابس  صول باألرضبموال تستخدم اي قابس مهايئ مع ادوات الطاقة 

 .تطابقة من خطر حدوث صدمة كهربائيةسيقلل مأخذ التيار الكهربائي الم. غيرالمعّدلة

سطحات  المؤرضة  أو بموصول باألرض مثال مثل األنابيب، التجنب تالمس جسديا مع  .5

هناك خطر متزايد من الصدمة الكهربائية إذا كان جسمك هو . المشعات، النطاقات والثالجات

 المؤرض أو بموصول باألرض

زيد الماء الذي يدخل في اداة الطاقة ي. الممطرة ال تعرض ادوات الطاقة في الحاالت البللة أو .6

 خطر حدوث صدمة كهربائية.

. ال تستخدم السلك أبدا لحمل أوسحب أوفصل أداة الطاقة. إبقاء السلك بعيدا عن سلكال ال تسيئ .7

تؤدي اسالك المتضررة أوالمتشابكة إلى زيادة . الحرارة، النفط، حواف حادة أو أجزاء متحركة

 .هربائيةحدوث صدمة ك خطر

عند تشغيل أداة طاقة في الهواء الطلق، استخدم سلك تمديد مناسب لالستخدام في الهواء  .8
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. يقلل استخدام السلك المناسب لالستخدام في الهواء الطلق من خطر حدوث صدمة الطلق

 كهربائية.

حالي لجهاز اللإذا كان تشغيل الطاقة في مكان رطب أمر ال مفر منه، استخدم اإلمداد المحمي  .9

 يقلل من خطر حدوث صدمة كهربائية. RCD استخدام . (RCD)المتبقي المتبقي 

بمصطلح "قاطع (" قد يستبدل RCDمالحظة: يمكن المصطلح "الجهاز الحالي المتبقي )

   (".ELCB(" أو "قاطع دائرة تسرب األرض )GFCIاألرضي ) الدائرة العطل

 

 السالمة الشخصية

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

لحظة من عدم . تستخدم أداة الطاقة أثناء تعبك أوتحت تأثير المخدرات أوالكحول أو الدواء

 االنتباه أثناء تشغيل أدوات الطاقة قد إلى إصابة شخصية خطيرة.

معدات الحماية مثل قناع الغبار، . استخدام معدات الوقاية الشخصية. دائما ارتداء حماية العين .11

وأحذية السالمة عدم االنزالق، والقبعة الصلبة، أو حماية السمع المستخدمة في الظروف 

 المناسبة سوف يقلل من اإلصابات الشخصية

منع بدء غير مقصود. تأكد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل قبل التوصيل بمصدر  .12

. تحمل أدوات الطاقة بإصبعك على أو التقاط األداة أو حملها الطاقة و / أو مجموعة البطارية،

 مفتاح أو تنشيط أدوات الطاقة التي لديها مفتاح يسبب الحوادث.

قد يؤدي مفتاح الربط أو مفتاح اليسار . ازال أي مفتاح ضبط أو مفتاح ربط قبل تشغيل األداة .13

  المرفق بالجزء الدوار ألداة الطاقة إلى حدوث إصابة شخصية

وهذا يتيح أفضل السيطرة على . ال تفرط. احتفاظ باألساس السليم والتوازن في جميع األوقات .14

 الطاقة في حاالت غير متوقعة. أداة

لباس بشكل صحيح. ال ترتدي مالبس فضفاضة أومجوهرات. احتفاظ بشعرك ومالبسك  .15

لشعر الطويل المالبس فضفاضة، والمجوهرات أو ا. وقفازاتك بعيدا عن األجزاء المتحركة

 يمكن أن تشتعل في أجزاء متحركة.

إذا تم توفير أجهزة لتوصيل مرافق استخراج الغبار ووسيالت التجميع، تأکد من توصيلها  .16

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

 

 استخدام أداة الطاقة والعناية بها

أداة الطاقة . ة الطاقة. استخدام أداة الطاقة الصحيحة للتطبيق الخاص بكال تدفع بقوة أدا .17

 الصحيحة سوف تفعل هذه المهمة بشكل أفضل وأكثر أمنا في المعدل الذي تم تصميمه.

أي أداة الطاقة التي ال يمكن السيطرة . ال تستخدم األداة إذا لم يتم تشغيلها أو إيقاف تشغيلها .18
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 خطير ويجب إصالحه. أمر هو المفتاحعليها مع 

افصل القابس من مصدر الطاقة و/أو مجموعة البطارية من أداة الطاقة قبل إجراء أي تعديالت  .19

وتقلل هذه تدابير السالمة الوقائية من خطر بدء . أوتغيير الملحقات أو تخزين أدوات الطاقة

 تشغيل أداة الطاقة بطريق الخطأ.

عن متناول االطفال وال تسمح أللشخاص غير المألوفين قم بتخزين أدوات الطاقة الخاملة بعيدا  .20

أدوات الطاقة هي خطيرة في أيدي . بأداة الطاقة أو هذه التعليمات بتشغيل أداة الطاقة

 .المستخدمين غير المدربين

الحفاظ على أدوات الطاقة. تحقق من عدم توافق أو ربط األجزاء المتحركة وكسر األجزاء  .21

إذا تضررت، لديها أداة الطاقة تمت إصالحها . على تشغيل أداة الطاقة وأية حالة أخرى قد تؤثر

 قبل االستخدام. وتسبب العديد من الحوادث بسبب سوء صيانة أدوات الطاقة.

إن أدوات القطع التي يتم الحفاظ عليها بشكل صحيح مع  احتفاظ أدوات للقطع حادة ونظيفة. .22

 .هل التحكم فيهاحواف القطع الحادة تكون أقل عرضة للربط وتس

مع األخذ بعين ، الخ وفقا لهذه التعليمات ...أداة ريشةو الملحقاتاستخدام أداة الطاقة و .23

. وقد يؤدي استخدام أداة التشغيالت المختلفة االعتبار ظروف العمل والعمل الذي يتعين القيام به

 .إلى وضع خطير عن تلك المقصودة

 

 الخدمة

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

 وهذا يضمن الحفاظ على سالمة أداة الطاقة.. متطابقة فقط

  

 الفولتية تحذير

قبل توصيل الجهاز بمصدر طاقة )وعاء، مأخذ التيارة الكهربائي، وما إلى ذلك(، تأكد من أن 

صدر الطاقة مع الفولتية أكبر من الموردة هو نفسه الذي تم تحديده على لوحة الجهاز. م الفولتية

لجهاز. لللمستخدم، فضال عن األضرار  إصابة خطيرةذلك المحدد للجهاز يمكن أن يؤدي إلى 

. باستخدام مصدر الطاقة مع  الفولتية أقل من تصنيف لوحة  ال سد في الجهازإذا كنت في شك، 

 هو ضار للمحرك.
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 2000W مدخل طاقة مقدرة

 r/min 4100 سرعة دون محمولة

عمق القطع ىاقص  

90° 85mm 

45° 60mm 

 °50 اقصى زواية القطع

 mm 235 اقصى قطر الشفرة 

 kg 6.5 وزن صافي

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

 

 

  قواعد السالمة اإلضافية

 :خطر

القطع وشفرة. إبقاء يدك الثانية على مقبض مساعد، أو إسكان  إبقاء اليدين بعيدا عن منطقة .1

 .المحرك. إذا كان كلتا اليدين تحتجز المنشار، فإنها ال يمكن أن تقطع بواسطة شفرة

حافظ على وضع جسمك على جانبي شفرة المنشار، ولكن ليس بما يتماشى مع شفرة  .2

 .لى الوراءيمكن أن يسبب المنشار للقفز ا الدفعة القسريةالمنشار.

يستطيع الحارس حمايتك من الشفرة أسفل العمل. ال تحاول إزالة  الال تصل إلى أسفل العمل.  .3

 .مادة القطع عندما تتحرك الشفرة

 .: شفرات الساحل بعد إيقاف. انتظر حتى يتوقف النصل قبل استيعاب مواد القطعالحذر

الكاملة لألسنان شفرة مرئية تحت الشغل. يجب أن يكون أقل من األسنان  قطعضبط عمق القطع ل .4

 .الشغل

قطعة يجري قطع في يديك أو عبر ساقك. من المهم دعم العمل بشكل صحيح لتقليل  تمسك ال .5

 .تعرض الجسم، شفرة ملزمة، أو فقدان السيطرة

أمسك بأسطح تجتاح معزولة عند إجراء عملية حيث قد تتصل أداة القطع بأسالك مخفية أوسلك  .6

" حي" سيجعل أيضا األجزاء المعدنية المكشوفة من أداة "الحيل مع سلك "الخاص بها. االتصا

 .وصدمة المشغل

 مواصفات
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تحقق من الحرس السفلي إلغالق السليم قبل كل استخدام. ال تشغل المنشار إذا كان الحرس  .7

السفلي ال يتحرك بحرية وأغلق على الفور. ال تقم أبدا بربط الحرس السفلي أو ربطه بالموقف 

إذا سقطت المنشار عن طريق الخطأ، قد تكون عازمة الحرس السفلي. رفع الحرس  المفتوح.

السفلي مع ذراع التراجع والتأكد من أنها تتحرك بحرية وال تلمس شفرة أو أي جزء آخر، في 

 .جميع الزوايا وأعماق القطع

سة. تحقق للتحقق من الحرس السفلي، افتح الحرس السفلي باليد، ثم حرره ثم أغلق حاجز الحرا

أيضا من أن سحب ذراع ال تلمس اإلسكان أداة. ترك شفرة يتعرض هو خطير جدا ويمكن أن 

 .يؤدي إلى إصابة شخصية خطيرة

السفلي. إذا كان الحارس و الزنبرك ال تعمل بشكل  الزنبرك تحقق من عملية وحالة حرس .8

طء بسبب األجزاء صحيح، يجب أن تكون خدمتها قبل االستخدام. قد يعمل الحرس السفلي بب

 .التالفة، والرواسب غائر، أو تراكم الحطام

مجمع". رفع  قطعيجب سحب الحرس السفلي يدويا فقط لقطع خاصة مثل "قطع الغطس" و " .9

الحرس السفلي عن طريق سحب رافعة. وبمجرد دخول الشفرة إلى المادة، يجب تحرير الحرس 

 .يعمل الحرس السفلي تلقائياالسفلي. بالنسبة لجميع النشرات األخرى، يجب أن 

الحظ دائما أن الحرس السفلي يغطي شفرة قبل وضع المنشار أسفل على مقاعد البدالء أو  .10

األرض. وشفرة السواحل غير المحمية، وتسبب المنشار على المشي إلى الوراء، وقطع كل ما 

 .ر المفتاحلوقف بعد تحري شفرةهو في طريقها. كن على بينة من الوقت الذي يستغرقه ال

عندما تمزيق دائما استخدام السياج مزق أو دليل حافة مستقيمة. هذا يحسن دقة قطع ويقلل من  .11

 .فرصة لشفرة ملزمة

دائما استخدام شفرات مع حجم والحجم الصحيح )الماس مقابل جولة( ثقوب الشجرة. شفرات  .12

ركزي، مما تسبب في التي ال تتطابق مع األجهزة المتزايدة من المنشار سوف تعمل بشكل م

 .فقدان السيطرة

 .ال تستخدم أبدا شفرات المنشار المصنوعة من الصلب عالي السرعة .13

النصل  واشراتأومسامير الشفرة التالفة أو غير الصحيحة. تم تصميم  الواشراتال تستخدم أبدا  .14

 .والترباس خصيصا لمناشيرك، للحصول على األداء األمثل وسالمة التشغيل

 :الدفعة القسريةع المشغل من األسباب ومن .15

الدفعة القسرية هو رد فعل مفاجئ لشفرة المنشار مقيدة، ملزمة أو منحرفة، مما تسبب في －

 .منشار غير المنضبط لرفع والخروج من الشغل نحو المشغل

عندما يكون القرص مقروصا أو مرتبطا بإحكام بإغالق قطع المنشار، تقوم أكشاك الشفرة －

 بإرجاع الوحدة بسرعة نحو المشغل؛وتفاعل المحرك 

إذا أصبحت الشفرة ملتوية أو خاطئة في القطع، يمكن لألسنان الموجودة في الحافة الخلفية －

للشفرة أن تحفر في السطح العلوي للخشب مما يتسبب في أن تتسلق الشفرة من الكرف وتعود 

 .إلى المشغل
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لتشغيل غير صحيحة أو الشروط ويمكن الركلة هو نتيجة سوء استخدام أداة و/ أوإجراءات ا

 :تجنبها عن طريق اتخاذ االحتياطات المناسبة على النحو التالي

حافظ على قبضة قوية بكلتا يديه على المنشار ووضع جسمك والذراع للسماح لك لمقاومة  ▪

قوات كيكباك. يمكن السيطرة على قوات الدفعة القسرية من قبل المشغل، إذا اتخذت 

 .المناسبةاالحتياطات 

عندما تکون شفرة الملزمة، أوعند قطع القطع ألي سبب، قم بإطالق الزناد واحتفظ بالمنشار بال  ▪

حراك في المادة حتی يصل الشفرة إلی توقف کامل. ال تحاول مطلقا إزالة المنشار من العمل أو 

لتحقيق سحب المنشار للخلف أثناء وجود النصل في الحركة أو قد يحدث الدفعة القسرية. ا

 واتخاذ اإلجراءات التصحيحية للقضاء على سبب شفرة الملزمة.

عند إعادة تشغيل المنشار في الشغل، مركز شفرة المنشار في كيرف والتحقق من أن األسنان  ▪

المنشورة ال تشارك في المواد. إذا رأى شفرة ملزمة، فإنه قد المشي أوالدفعة القسرية من الشغل 

 لمنشار.كما يتم إعادة تشغيل ا

دعم لوحات كبيرة للحد من خطر معسر  ▪

الشفرة والدفعة القسرية. لوحات كبيرة تميل 

إلى الترهل تحت وزنهم. يجب وضع دعائم 

تحت لوحة على كال الجانبين، بالقرب من 

 (Fig. 1)خط قطع وبالقرب من حافة لوحة

للحد من مخاطر معسر شفرة والدفعة 

الباقي القسرية، عندما يتطلب تشغيل قطع 

من المنشار على الشغل، ينبغي أن يضع 

المنشار وينبغي أن يكون رأى المنشار 

على الجزء األكبر وقطع قطعة أصغر 

 (Fig. 1&2) .قبالة

ال تستخدم شفرة باهتة أو مشوهة أو  ▪

متصدعة أو متضررة. تؤدي الشفرات 

غير المغطاة أوغير الصحيحة إلى إنتاج 

قطع المنشار ضيق يسبب االحتكاك المفرط، وربط الشفرة، والدفعة القسرية. حافظ على شفرة 

ال حادة ونظيفة. الصمغ والملعب الخشب تصلب على شفرات يبطئ المنشار ويزيد من احتم

 الرشوة. حافظ على نظافة النصل من خالل إزالته أوال من األداة، ثم تنظيفه بمزيل اللثة

 والملعب، أو الماء الساخن أو الكيروسين. ال تستخدم البنزين أبدا.

يجب أن يكون عمق الشفرة والعتاد ضبط قفل شطبة ضيق وآمن قبل اتخاذ قطع. إذا تحولت  ▪

 يسبب ملزمة والدفعة القسرية.شفرة تعديل أثناء قطع، فإنه قد 

استخدام الحذر أكثر عند اتخاذ " قطع الغطس " في الجدران الموجودة أو المناطق العمياء  ▪

لتجنب الدفعة القسرية دعم لوحة أو 

بالقرب من قطع ماءدة مستديرة  

قطع عن بعيدا التدعم لوحة أو ماءدة مستديرة  



 -25- 

 

األخرى. قد تقطع شفرة جاحظ األشياء التي يمكن أن تسبب الدفعة القسرية. لخفضات الغطس، 

 اسحب الحرس السفلي باستخدام ذراع السحب.

كلتا يديه. أبدا وضع دائما امسك األداة بحزم ب ▪

يدك أو أصابعك وراء المنشار. في حالة حدوث 

الدفعة القسرية ، يمكن للمرء أن يقفز بسهولة 

إلى الوراء على يدك، مما يؤدي إلى إصابة 

 .(Fig. 3)شخصية خطيرة

ال تضغط المنشار.ضغط المنشار يمكن أن  ▪

إلى األمام بسرعة بحيث قطع  يسبب قطع متفاوتة، وفقدان الدقة، وردة محتملة. دفع المنشار

 شفرة دون تباطؤ.

استخدم سكين التقشير المناسب للشفرة المستخدمة. لسكين نزهة للعمل، يجب أن يكون أكثر  .16

 سمكا من الجسم من شفرة ولكن أرق من مجموعة األسنان من الشفرة.

وتحديد  اضبط سكين التقشير كما هو موضح في دليل التعليمات هذا. التباعد غير الصحيح، .17

 المواقع والمحاذاة يمكن أن تجعل سكين نزهة غير فعالة في منع الدفعة القسرية.

استخدم دوما سكين التقشير إال عند الغطس. يجب استبدال سكين التكسير بعد قطع الغطس.  .18

 سكين التكسير يسبب تداخال أثناء قطع الغطس ويمكن أن يخلق الدفعة القسرية.

ن تشارك في الشغل. سكين النجاة غير فعال في منع الدفعة القسرية لسكين نزهة للعمل، يجب أ .19

 خالل القطع القصيرة.

ال تقم بتشغيل المنشار إذا تم ثني سكين السكينة. حتى تداخل الضوء يمكن أن يبطئ معدل إغالق  .20

 الحارس.

استخدام الحذر عند قطع الخشب الرطب أو الخشب المعالج بالضغط أوالخشب المحتوي على  .21

 دة. ضبط سرعة قطع للحفاظ على التقدم السلس لألداة دون انخفاض في سرعة شفرة.عق

 التعديالت. قبل قطع تأكد عمق و شطبة التعديالت الضيقة. .22

 تجنب قطع األظافر. فحص وإزالة جميع األظافر من الخشب قبل القطع. .23

ال يتم ضبطه على عند تشغيل المنشار، قم بإبقاء السلك بعيدا عن منطقة القطع ووضعه بحيث  .24

الشغل أثناء تشغيل القطع. يتم توفير أداة مع قبضة الجبهة والمقبض الخلفي لتشغيل اثنين من 

اليد. تعمل مع دعم اليد المناسبة، ودعم الشغل 

المناسب، وتوريد الحبل التوجيه بعيدا عن منطقة 

 العمل.

من المهم دعم الشغل بشكل صحيح وعقد  الحذر:

فقدان السيطرة التي يمكن أن  المنشار بحزم لمنع

يوضح دعم اليد  (Fig. 4)تسبب إصابة شخصية. 

من دعم اليد, دعم قطع الشغل  إيضاح بالصور

توريد توجيه السلكو  
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 نموذجية من المنشار.

وضع الجزء األوسع من قاعدة المنشار على هذا  .25

الجزء من الشغل الذي يدعم بقوة، وليس على 

 القسم الذي سوف تسقط عندما يتم قطع.

الطريقة   (Fig. 5)على سبيل المثال، يوضح

الطريقة  (Fig. 6)طع نهاية اللوح، الصحيحة لق

 الخاطئة.

إذا كان قطع الشغل قصيرة أوصغيرة، المشبك 

 عليه. ال تحاول عقد قطع قصيرة باليد

 

أبدا  ال محاولة قطع بالمنشار الدائري عقد رأسا على عقب في الملزمة. وهذا أمر خطير للغاية  .26

 (Fig. 7) ويمكن أن يؤدي إلى حوادث خطيرة

تحرير السواحل شفرة لوقف بعد التبديل. االتصال مع شفرة الساحل يمكن أن يسبب  يتم: الحذر .27

إصابة خطيرة. قبل وضع األداة أسفل بعد االنتهاء من قطع، تأكد من أن الحرس السفلي 

 )تصغير( قد أغلقت والنصل قد حان لوقف كامل.

 ال تتوقف الشفرات عن طريق الضغط الجانبي على شفرة المنشار. .28

 م دائما الشفرات الموصى بها في هذا الدليل. ال تستخدم أي عجالت جلخ أو طحناستخد .29

 ارتداء قناع الغبار وحماية السمع عند استخدام األداة. .30

تحتوي بعض المواد على مواد كيميائية قد تكون سامة. توخي الحذر لمنع استنشاق الغبار  .31

 واالتصال الجلدي. اتبع بيانات سالمة المورد المادي.

 

 .لحفاظ على هذه التعليماتا

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

 مقبض مساعد

دائما تأكد من تثبيت مقبض مساعد بشكل امن قبل 

 (Fig. 8) .تشغيله.

 

 ضبط عمق القطع

 الحذر:

 ق ضحل من قطع عند قطع الشغل الرقيقة للحصول على قطع أكثر نظافة وأكثر استخدام عم

 أمانا

  بعد ضبط عمق القطع، دائما تشديد ذراع بشكل

 آمن.

عقد المقبض بيد واحدة وتخفيف ذراع على دليل  

العمق مع اآلخر. حرك القاعدة ألعلى أو ألسفل. في 

عمق المطلوب من قطع، وتأمين القاعدة عن طريق 

د الذراع.تشدي (Fig. 9) 

 

  قطع شطبة

فك صامولة مجنحة على مقياس شطبة في 

الجبهة، وإمالة األداة إلى الزاوية المطلوبة 

درجة(. تأمين صامولة  50-0لقطع شطبة )

مجنحة على مقياس شطبة بإحكام بعد إجراء 

 (Fig. 10) .التعديل

 

 

 منظر 

مي لقطع مستقيم، محاذاة الشق األيمن على الجزء األما

درجة قطع  50من قاعدة مع خط القطع على الشغل. ل 

 (Fig. 11) شطبة، محاذاة الشق األيسر معها

 مقياس شطبة

 صامولة مجنحة

 قاعدة

°45ل قطع شطبة  لقطع مستقيم 

 ذراع

 فك
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 اجراء المفتاح

الحذر:   

  قبل توصيل األداة، تحقق دائما لمعرفة أن

زناد المفتاح يعمل بشكل صحيح ويعود إلى 

 موقف "أوف" عند اطالقه.

تاح لبدء األداة، ودفع في زر القفل قبالة وسحب مف

 (Fig. 12) .الزناد. االفراج عن الزناد المفتاح لوقف

 

 ازالة أو تثبيت المنشار

 شفرة المنشار

 الحذر:

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

  .ال تستخدم شفرات المنشار التي ال تتوافق مع الخصائص المحددة في هذه التعليمات 

   من ترکيب الشفرة باألسنان التي تشير إلی األمام في نفس اتجاه دوران األداة )ينبغي أن تأکد

 يشير السهم الموجود علی النصل في نفس اتجاه السهم الموجود علی األداة(.

 .استخدم فقط مفتاح الربط الزالة أو تثبيت الشفرة 

 :يمكن استخدام الشفرة التالية مع هذه األداة

األدنى القطرالحد  أقصى قطر  

235 mm 230 mm 

 

إلزالة الشفرة، اضغط على قفل رمح بحيث شفرة ال  

يمكن أن تدور واستخدام مفتاح الربط هيكس لفك 

 مقبس رئيس الترباس هيكس عكس عقارب الساعة.

بعد ذلك ازالة مقبس رئيس الترباس هيكس و الشفة  

الخارجية, ارفع اسفل حرس السالمة اكثر ممكن 

 (Fig. 13) ة شفرة المنشاروازال

ناد المفتاحز  زرالقفل 

 مقبض القفل

 مفتاح الربط هيكس
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لتثبيت شفرة المنشار, اتبع اجراءات االزالة  

باالتجاه العكسي. تثبيت الشفة الداخلية ونصل 

المنشار والشفة الخارجية و مقبس رئيس 

 (Fig. 14) .الترباس هيكس في هذا الترتيب

 

تأكد من تشديد مقبس رئيس الترباس هيكس  

طه بشكل بحزم مع قفل الشطبة الذي تم ضغ

 كامل

عند تغيير شفرة، تأكد أيضا لتنظيف الحرس 

العلوي والسفلي شفرة من نشارة الخشب المتراكمة. بيد أن هذه الجهود ال تحل محل الحاجة إلى 

 التحقق من عملية الحرس األدنى قبل كل استعمال. 

 

 تشغيل القطع 

 الحذر: 

 قرصال تتوقف شفرة المنشار عن طريق الضغط الجانبي على ال. 

 .محاولة تجنب المواقع التي تعرض المشغل إلى رقائق وغبار الخشب يجري طرد من المنشار 

 .استخدام النظارات الواقية على تجنب اإلصابات 

أمسك األداة بثبات. يتم توفير األداة مع كل من قبضة 

األمامية والمقبض الخلفي. استخدام كل من أفضل فهم 

تحتجز المنشار، فإنها ال األداة. إذا كان كلتا اليدين 

 يمكن أن تقطع بواسطة الشفرة.

تعيين قاعدة على الشغل لقطع دون شفرة جعل أي 

اتصال. ثم قم بتشغيل األداة وانتظر حتى يصل النصل 

إلى السرعة القصوى. اآلن ببساطة نقل األداة إلى 

 (Fig. 15) اء من النشراألمام على سطح الشغل، والحفاظ على شقة والتقدم بسالسة حتى يتم االنته

للحصول على قطع نظيفة، والحفاظ على خط النشر الخاص بك على التوالي وسرعة الخاص بك 

موحدة. إذا فشل قطع التباع بشكل صحيح خط القطع المقصود، ال تحاول تحويل أوفرض األداة مرة 

ابة خطيرة محتملة. أخرى إلى خط القطع. القيام بذلك قد يربط النصل ويؤدي إلى رشوة خطيرة وإص

االفراج عن التبديل، وانتظر شفرة لوقف ثم سحب أداة. اعادة المحاذاة أداة على خط قطع جديد، والبدء 

 .في قطع مرة أخرى

محاولة تجنب المواقع التي تعرض المشغل إلى رقائق والغبار الخشب يجري طرد من المنشار. 

 .استخدام حماية العين للمساعدة في تجنب اإلصابة

 مقبض مساعد مقبض

 قاعدة

 شفرة المنشار

 مقبس هيكس

 الشفة الخارجية

ةداخليالشفة ال  
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 سياج مزق )قاعدة دليل(

سياج المزق المفيد يسمح لك أن تفعل قطع على التوالي 

خارج دقيقة. ببساطة حرك سياج المزق حتى مريح 

ضد الجانب من الشغل وتأمينه في موقف مع الترباس 

الجناح على الجزء األمامي من القاعدة. كما أنه يجعل 

 (Fig. 16) .قطع متكررة من العرض الموحد ممكن

 

 الصيانةوالفحص

 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. 

 (Fig. 17) ..استخدام فرشات الكربون متطابقة فقط

 

استخدم مفك براغي إلزالة غطاء حامل  

الفرشاة. قم بإخراج الفرشاة الكربونية البالية 

التي أدخلت الفرشاة الجديدة وقم بتثبيت غطاء 

 (Fig. 18) .حامل الفرشاة

 

 

 

 .يجب استبدال السلك المعطل بسلك خاص تم شراؤه من مركز خدمة معتمد ※

ة، واإلصالحات، وأية صيانة أو تعديل أخرى ينبغي أن للحفاظ على سالمة المنتج وموثوقي ※

 .يؤديها مراكز أذن، ودائما باستخدام قطع الغيار األصلية

 

 

 

 عالمة الحد

 سياج المزق

 صامولة مجنحة

 غطاء حامل الفرشاة

اغيمفك بر  
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 شرح العرض العام

 8 واشر مسطح 21 مقبس رئيس الترباس هيكس 1

 حرس السالمة الثابت 22 الشفة الخارجية 2

3 
 الشفة الداخلية
 

المربعةمالولب رأس مسطح مع الرقبة  23  M8 

 لوحة أبك 24 40 شكة نصف دائرية 4

5 
 مع واشر مسطح مسماررأس عموم  

M4X10 
25 M6X28 مسمار رأس الغاطس  

 جلبة مطاطية 26 ذراع الضبط 6

 الزنبرك  27 حرس سالمة التعديل 7

 المسمار المطاطي  28 نابض التوائي 8

 ذراع القفل  29 تحمل التجنيب 9

طسمسمار رأس الغا 10  M6X22 30 6002 بيرنقVV 

 واشر 6202VV 31 2# بيرنق 11

 مولد مكهرب  32 حاملة البيرنق  12

 واشر المعزل  33 محرك المغزل  13

 6200VV بيرنق 34 الترس 2# 14

 حلقة أبك  6000VV 35 بيرنق 15

 العضو الساكن 36 لوحة اسطوانة  16

 ST5X59 مسمار رئيس عموم التنصت 37 لوحة الدعم  17

س عمومأمسمار ر 18  M5X10 38  مقبض مساعد 

 ST4.2X17 مسمار رئيس عموم التنصت 39 ذراع الضغط 19

صالومة هيكس   20  لوحة  40 

 

41 
M5X50 ) مع واشر  س عمومأمسمار ر 
 مسطح وواشر الزنبرك(

 الصالومة المجنحة  55
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