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 .التشغيل دليل ونهاية بداية في موجودة إليها الُمشار الصور

 الرموز  1

 المعنی الرمز

 
 عام خطر من تحذير

 
 كهربائية صدمة من تحذير

 
 !السالمة إرشادات التشغيل، دليل اقرأ

 
 !لألذنين واقية ارتد

 
 !واقيا قفازا ارتد

 
 !كمامة ارتد

 
 !واقية نظارة ارتد

 
 .المنزلية القمامة ضمن بإلقائه تقم ال
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 المنشار وشفرة المنشار دوران اتجاه

 

 المنشار شفرة أبعاد

a .. .القطر 

b .. .التركيب تجويف 

 
 إرشاد نصيحة،

 إجرائي توجيه 

 II الحماية فئة 

 
 !األيدي أبعد !الخطر نطاق

 
 !الكهربائي القابس اسحب

 
 !واأليدي األصابع انحصار خطر

 

 شفرة جراء من قطعية بجروح اإلصابة خطر

 المكشوفة المنشار

 

 المنشار شفرة بينما جانبا المنشار تضع ال

 مكشوفة

 
 مغلق المتأرجح الواقي الغطاء

 
 االنتظار وضع

 

 الواقي والغطاء إال جانبا المنشار تضع ال

 مغلق المتأرجح

 
 الكهروديناميكي االنحراف كابح

 

 السالمة إرشادات  2

 للسالمة عامة إرشادات  2.1

 التحذيرية اإلرشادات تطبيق عند أخطاء ارتكاب. والتعليمات السالمة إرشادات جميع قراءة على احرص! تحذير  

 .بالغة إلصابات التعرض أو/و حريق نشوب أو كهربائية صدمة حدوث في يتسبب قد والتعليمات

 .بعد فيما الحاجة عند بها لالستعانة والتعليمات السالمة إرشادات مستندات بجميع احتفظ

 (كهرباء بكابل) بالكهرباء المشغلة الكهربائية األدوات السالمة إرشادات في المستخدم «الكهربائية األداة» بمصطلح يقصد
 .(كهرباء كابل بدون) بالبطاريات المشغلة الكهربائية األدوات وكذلك
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 العمل مكان في السالمة 1

a . حوادث لوقوع تؤدي أن يمكن المضاءة غير العمل ونطاقات فالفوضى. ومرتبا نظيفا عملك نطاق على حافظ. 

b . األدوات. لالشتعال قابلة غبار أنواع أو غازات أو سوائل به يوجد االنفجار لخطر معرض محيط في بالجهاز تعمل ال 

 .األبخرة أو الغبار إلشعال يؤدي أن يمكن شررا تولد الكهربائية

c . تفقد قد انتباهك انصراف حالة في. الكهربائية األداة استخدام أثناء اآلخرين واألشخاص األطفال إبعاد على احرص 

 .الجهاز على السيطرة

d . تماما الشغل أداة توقف بعد إال الكهربائية األداة تترك ال. مراقبة دون دائرة الكهربائية األداة تترك ال. 

 الكهربائية السالمة 2

a . تستخدم ال. األشكال من شكل بأي القابس تعديل يجوز ال. المقبس مع متالئما الجهاز توصيل قابس يكون أن يجب 

 .كهربائية صدمة حدوث خطر من تقلل المالئمة والمقابس المعدلة غير القوابس. مؤرضة أجهزة مع مهايأة قوابس

b . ويزداد. والثالجات والمواقد التدفئة وأجهزة بالمواسير الخاصة األسطح مثل مؤرضة ألسطح جسمك مالمسة تجنب 

 .باألرض متصال جسمك يكون عندما كهربائية صدمة حدوث خطر

c . كهربائية صدمة حدوث خطر من يزيد الكهربائي الجهاز داخل إلى الماء فتسرب. البلل أو األمطار عن الجهاز أبعد. 

d . من القابس لسحب أو الجهاز تعليق أو لحمل تستخدمه كأن لها، مخصص غير أغراض في الكابل تستخدم ال 

 الكابالت. المتحركة الجهاز وأجزاء الحادة والحواف والزيت السخونة مصادر عن بعيدا بالكابل احتفظ. المقبس

 .كهربائية صدمة حدوث خطر من تزيد المتشابكة أو للضرر المتعرضة

e . النطاق في أيضا باستخدامها المصرح اإلطالة كابالت سوى تستخدم ال مكشوف، مكان في كهربائية بأداة تعمل عندما 

 .كهربائية صدمة حدوث خطر من يقلل الخارجي النطاق في للعمل مناسب إطالة كابل استخدام. الخارجي

f . حيث. التيار تسرب من حماية مفتاح فاستخدم رطب، محيط في الكهربائية األداة تشغيل تجنب الممكن من يكن لم إذا 

 .كهربائية صدمة حدوث خطر من يقلل التيار تسرب من حماية مفتاح استخدام إن

 األشخاص سالمة 3

a . مرهقا تكون عندما الجهاز تستخدم وال. بها العمل عند بتعقل الكهربائية األداة مع وتعامل تفعل لما وانتبه يقظا كن 

 يؤدي قد الجهاز استخدام عند واحدة للحظة االنتباه عدم. األدوية أو الكحول أو المخدرة العقاقير تأثير تحت واقعا أو

 .خطيرة إلصابات

b . الكمامة مثل الشخصية، الحماية تجهيزات ارتداء إن حيث. واقية نظارة دائما وارتد شخصية حماية تجهيزات ارتد 

 الكهربائية، األداة واستخدام لنوع تبعا لألذنين، واقية أو الحماية وخوذة لالنزالق المضادة األمان وأحذية الغبار من الواقية

 .إلصابات التعرض خطر من يقلل

c . كان إذا. المقبس في القابس إدخال قبل «اإليقاف» وضع في المفتاح أن تأكد. مقصود غير بشكل التشغيل تجنب 

 إلى ذلك يؤدي فقد بالكهرباء، التوصيل عند التشغيل وضع في الجهاز كان إذا أو الجهاز حمل عند المفتاح على إصبعك

 .حوادث وقوع

d . الجهاز من دوار جزء في الموجود المفتاح أو فاألداة. الجهاز تشغيل قبل البراغي ربط مفاتيح أو الضبط أدوات أبعد 

 .إصابات لحدوث يؤدي أن يمكن

e . السيطرة تستطيع وبذلك. األوقات جميع في توازنك على وحافظ بأمان واقفا تكون أن على واحرص. بنفسك تغتر ال 

 .المفاجئة المواقف في أفضل بشكل الجهاز على

f . عن بعيدين والمالبس الشعر يكون أن على احرص. حلي قطع أو فضفاضة مالبس ترتد ال. مناسبة مالبس ارتد 

 .المتحركة األجزاء في تشتبك أن يمكن الطويل الشعر أو الحلي قطع أو الفضفاضة المالبس إن حيث. المتحركة األجزاء

g . التجهيزات هذه فاستخدام. سليم بشكل ومستخدمة موصلة أنها فتأكد الغبار، وتجميع شفط تجهيزات تركيب أمكن إذا 

 .الغبار عن الناتجة المخاطر من يقلل

h . مبادئ فتتجاهل األجهزة، استخدام في الروتيني التكرار أساس على المبنية وكفاءتك بخبرتك تعتد أن لك ينبغي ال 

 بالغة إصابات في تتسبب أن يمكن الحذر توخي دون بها تقوم عملية أية إن حيث. بالجهاز الخاصة األساسية السالمة

 .الثانية من جزء غضون في
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 الكهربائية األدوات مع بعناية والتعامل االستخدام 4

a . الكهربائية األداة فاستخدام. به تقوم الذي للعمل المناسبة الكهربائية األداة واستخدم. الجهاز على التحميل في تفرط ال 

 .المقرر القدرة نطاق في أمانا وأكثر أفضل بشكل العمل لك يتيح المناسبة

b . ويجب خطورة تمثل إيقافها أو تشغيلها باإلمكان يعد لم التي الكهربائية األداة. معطل مفتاح ذات كهربائية أداة تستخدم ال 

 .إصالحها

c . ترك عند أو الملحقات أجزاء استبدال أو الجهاز ضبط عمليات إجراء قبل الكهربائي المقبس من القابس اسحب 

 .قصد دون الجهاز تشغيل بدء يمنع الوقائي اإلجراء وهذا. الجهاز

d . أشخاص قبل من الجهاز باستخدام تسمح ال. األطفال متناول عن بعيدا المستخدمة غير الكهربائية باألدوات احتفظ 

 أشخاص قبل من استخدامها حالة في خطيرة الكهربائية فاألدوات. التعليمات هذه يقرأوا لم أو به دراية على ليسوا

 .الالزمة الخبرة لديهم ليست

e . وتأكد انحصارها وعدم مشاكل بدون لوظيفتها أدائها حيث من بالجهاز المتحركة األجزاء افحص. جيدا بالجهاز اعتن 

 على اعمل. للجهاز الوظيفي األداء على سلبا يؤثر أن يمكن بشكل للضرر متعرضة أو مكسورة أجزاء وجود عدم من

 صيانتها تم التي الكهربائية األدوات سببها الحوادث من الكثير. الجهاز استخدام قبل للضرر المتعرضة األجزاء إصالح

 .رديء بشكل

f . بأنها تتميز حادة قطع بحواف والمزودة جيدا بها االعتناء يتم التي القطع فأدوات. ونظيفة حادة القطع أدوات على حافظ 

 .التوجيه في سهولة وأكثر لالنحصار عرضة أقل

g . النوع لهذا المقررة وبالطريقة التعليمات لهذه طبقا وخالفه الشغل وأدوات والملحقات الكهربائية األداة استخدم 

 األدوات استخدام. تنفيذها المراد والمهمة العمل اشتراطات مراعاة على األثناء هذه في احرص. األجهزة من خصيصا

 .خطيرة مواقف إلی يؤدي قد لها المقررة التطبيقات غير في الكهربائية

h . اآلمن االستخدام توفر ال الزلقة المقابض إن حيث. والشحم الزيت من وخالية ونظيفة جافة المقابض على حافظ 

 .المتوقعة غير المواقف في الكهربائية األداة على والسيطرة

 الخدمة 5

a . األصلية الغيار قطع استخدام على االقتصار مع فقط مؤهلين متخصصين فنيين أيدي على جهازك إصالح على اعمل .
 .مضمونة ستظل الجهاز سالمة أن تتأكد وبذلك

b . غير الغيار قطع أو الملحقات استخدام إن حيث. والصيانة اإلصالح ألعمال األصلية األجزاء استخدام على اقتصر 

 .إلصابات التعرض أو كهربائية صدمة حدوث إلى تؤدي أن يمكن لذلك المخصصة

 اليدوية الدائرية للمناشير بالنسبة باآللة الخاصة السالمة إرشادات  2.2

 النشر عمليات

 

a .  بيدك المحرك علبة أو اإلضافي المقبض أمسك. المنشار شفرة تلمس وال النشر نطاق في يديك تُدخل ال !خطر 

 .بجروح تصيبهما أن المنشار لشفرة يمكن ال يديك بكلتا الدائري المنشار تُمسك عندما. الثانية

b . الشغل قطعة أسفل المنشار شفرة من يحميك أن يمكن ال الواقي فالغطاء. الشغل قطعة تحت يدك تضع ال. 

c . من أقل جزء إال الشغل قطعة أسفل الشفرة من يظهر أال وينبغي. الشغل قطعة ُسمك مع القطع عمق بمواءمة قم 

 .لألسنان الكامل االرتفاع

d . ومن. ثابتة قاعدة على الشغل قطعة بتثبيت وقم. ساقك فوق تضعها أو باليد اأبد   نشرها المراد الشغل قطعة تمسك ال 

 .عليه السيطرة فقدان أو المنشار شفرة انحصار أو الجسم أجزاء مالمسة خطر من للحد اجيد   الشغل قطعة تثبيت المهم

e . ذاته، الجهاز كهرباء كابل مع أو مخفية كهربائية أسالك مع الشغل أداة تتالمس أن فيها يمكن أعمال إجراء عند 

 من الكهربائي التيار فيه يسري سلك مالمسة إن حيث. [16-1] المعزولة المسك مواضع من الكهربائية األداة أمسك

 .كهربائية صدمة لحدوث ويؤدي الكهربائية باألداة المعدنية لألجزاء الكهربائي الجهد ينقل أن شأنه
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f . وتقليل القطع دقة تحسين ذلك شأن ومن. للحواف امستقيم   ادليلي   مجرى أو امصد   ادائم   استخدم الطولي القطع عند 

 .لالنحصار المنشار شفرة تعرض احتمالية

g . فشفرات(. مثال   مستدير أو نجمة شكل على) مناسب تركيب وبتجويف الصحيح بالمقاس منشار شفرات ادائم   استخدم 

 .الجهاز على السيطرة فقدان إلی وتؤدي دائري غير بشكل تدور المنشار تركيب أجزاء تالئم ال التي المنشار

h . المنشار لشفرة وبراغي شد فالنشة فهناك. المنشار لشفرة خاطئة أو متضررة براغي أو شد فالنشة اأبد   تستخدم ال 

 .التشغيلية والسالمة القدرة من المثالي المستوى توفير لضمان لمنشارك اخصيص   ُصممت

i .  إجراء عند الغبار من واقية وكمامة واقية ونظارة لألذنين واقية :مناسبة شخصية حماية تجهيزات ارتد 

 .األدوات تغيير وعند خشنة خامات مع التعامل عند واق وقفاز غبار، عنها يتولد أعمال

 به المتعلقة السالمة وإرشادات األسباب - االرتداد

 ارتفاع إلى يؤدي ما وهو خاطئ، بشكل موجهة أو منحصرة أو عالقة منشار لشفرة مفاجئ فعل رد عن عبارة االرتداد  –

 المستخدم، باتجاه الشغل قطعة عن بعيدا وتحركه منفلت بشكل المنشار

 الجهاز المحرك قوة تدفع وعندئذ لإلعاقة، يتعرض فإنه المنغلق، النشر شق في تنحصر أو المنشار شفرة تعلق عندما  –

 المستخدم، اتجاه في ارتدادية دفعة

 الخلفي النطاق أسنان تعلق أن يمكن خاطئ بشكل توجيهها حالة في أو النشر عملية أثناء المنشار شفرة التواء حالة في  –

 باتجاه المنشار وارتداد النشر شق من المنشار شفرة خروج في يتسبب ما وهو الشغل، قطعة سطح في المنشار لشفرة

 .المستخدم

 الوقاية إجراءات اتباع خالل من حدوثه تجنب ويمكن. للمنشار السليم غير أو الخاطئ لالستخدام نتيجة   االرتداد يحدث

 .يلي فيما شرحه سيتم كما المناسبة،

a . وضع في ادائم   قف. االرتدادية القوى كبح من يمكنك وضع في ذراعاك يكون وبحيث يديك بكلتا اجيد   المنشار أمسك 

 يرتد أن يمكن ارتداد حدوث حالة في. اأبد   جسمك مع واحد خط على المنشار شفرة تجعل وال المنشار، لشفرة جانبي

 .المناسبة اإلجراءات اتخاذ ذلك سبق إذا االرتدادية القوى على السيطرة يمكنه المستخدم أن غير للخلف، الدائري المنشار

b . الشغل خامة في بالمنشار واحتفظ اإليقاف/التشغيل مفتاح اترك العمل قطعت إذا أو المنشار شفرة انحصار حالة في 

 للخلف سحبه أو الشغل قطعة من المنشار إخراج أبدا تحاول ال. تماما المنشار شفرة تتوقف أن إلى متزن، وضع في

 .بإزالته وقم المنشار شفرة انحصار سبب حدد. ارتداد يحدث فقد وإال تتحرك، المنشار شفرة كانت طالما

c . أن وتأكد النشر شق في المنشار شفرة بمركزة فقم الشغل، قطعة في الموضوع المنشار تشغيل إعادة أردت إذا 

 الشغل قطعة من تخرج أن الممكن فمن منحصرة، المنشار شفرة كانت إذا. الشغل قطعة في عالقة ليست المنشار أسنان

 .المنشار تشغيل إعادة عند ارتداد حدوث في تتسبب أو

d . تنثني أن يمكن العريضة فاأللواح. العالقة المنشار شفرة بفعل ارتداد حدوث خطر لتفادي العريضة األلواح بتدعيم قم 

 .الحافة عند أو النشر شق من بالقرب سواء الجانبين، من األلواح تدعيم ويجب. الذاتي وزنها بفعل

e . في تتسبب خاطئ بشكل المتراصفة أو الثلمة األسنان ذات المنشار فشفرات. متضررة أو ثلمة منشار شفرات تستخدم ال 

 .للغاية الضيق النشر شق بفعل وذلك ارتداد وحدوث المنشار شفرة وانحصار االحتكاك زيادة

f . أثناء الضبط أوضاع تغيير حالة ففي. النشر بعملية القيام قبل القطع وزاوية القطع عمق ضبط أوضاع من تحقق 

 .ارتداد ويحدث لالنحصار المنشار شفرة تتعرض أن يمكن النشر عملية

g . فشفرة. الكامنة األخرى النطاقات أو القائمة الجدران في «غاطسة قطوع» عمل عند الشديد الحذر توخي على احرص 

 .ارتداد حدوث في وتتسبب النشر أثناء مخفية أشياء في تتعثر أن يمكن الغاطسة المنشار
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 السفلي الواقي الغطاء وظيفة

a . الواقي الغطاء يكن لم إذا المنشار تستخدم ال. سليم بشكل السفلي الواقي الغطاء انغالق من استخدام كل قبل تحقق 

. مفتوح وضع في اأبد   السفلي الواقي الغطاء تثبيت أو بزنق تقم ال. الفور على ينغلق لم إذا أو الحركة حر السفلي
 للخلف السحب ذراع من الواقي الغطاء افتح. السفلي الواقي الغطاء ينثني قد األرض، على اسهو   المنشار سقوط حالة ففي

 .عمقه أو القطع زواية كانت اأي   األخرى األجزاء أو المنشار لشفرة مالمسته وعدم الغطاء حركة حرية من وتحقق

b . يكن لم إذا االستخدام قبل المنشار صيانة على واعمل. السفلي الواقي الغطاء لنوابض الوظيفي األداء من تحقق 

 تراكمات أو الملتصقة والرواسب المتضررة األجزاء أن ويراعى. سليم بشكل تعمل والنوابض السفلي الواقي الغطاء

 .السفلي الواقي الغطاء عمل تباطؤ إلى تؤدي الرايش

c . الغطاء افتح. «والزاوية الغاطسة القطوعات» مثل فقط، الخاصة القطوعات مع بيدك السفلي الواقي الغطاء افتح 

 جميع مع. الشغل قطعة في المنشار شفرة انغراس بمجرد الذراع اترك ثم للخلف السحب ذراع من السفلي الواقي

 .اأوتوماتيكي   السفلي الواقي الغطاء يعمل أن ينبغي بالمنشار األخرى القطع أعمال

d . السفلي الواقي بالغطاء مغطاة المنشار شفرة تكون أن دون األرض على أو العمل طاولة على المنشار تضع ال .
 ما يقطع يجعله مما القطع، اتجاه عكس المنشار تحريك على تعمل المغطاة غير المنشار لشفرة الالحق الدوران فاستمرار

 .للمنشار الالحق الدوران فترة ذلك في ويراعى. يقابله

 [5-1] الدليلي الخابور وظيفة

a . أكبر شفرة بجسم منشار شفرات استخدام حالة وفي. الدليلي للخابور المناسبة المنشار شفرة اإلمكان قدر استخدم 

 شفرة جسم يكون أن يجب بكفاءة الدليلي الخابور يعمل لكي. محدودا الدليلي للخابور الوظيفي األداء سيصبح ُسمكا

 ُسمكا أكبر منشار شفرة استخدام وعند. الدليلي الخابور ُسمك من أكبر األسنان وعرض الدليلي الخابور من أرفع المنشار

 .ارتداد حدوث خطر تزايد اعتبارك في ضع

b . الواقي الغطاء غلق من يُبطئ أن يمكن بسيط ولو خلل فوجود. ملتوي دليلي خابور استخدام مع المنشار بتشغيل تقم ال. 

 السالمة إرشادات من المزيد

 أخرى جهة قبل من ُمصنعة عمل طاولة في التركيب خالل فمن. عمل طاولة في الكهربائية األداة هذه تركيب يجوز ال  –

 . خطيرة حوادث وقوع إلى تؤدي وقد آمنة غير الكهربائية األداة تصبح قد الصنع يدوية عمل طاولة أو

 .لإلصابة األيدي تعرض قد الدوارة فاألجزاء. النشارة طارد في يديك تدخل ال  –

 أداة مالمسة إن حيث. المحلية اإلمداد بشركة استعن أو المخفية اإلمداد خطوط لرصد مالئمة تنقيب أجهزة استخدم  –

 غاز وصلة وإتالف. كهربائية صدمة حدوث أو حريق نشوب إلى يؤدي أن يمكن كهربائي جهد بها يسري لوصلة الشغل

 .مادية أضرار حدوث في يتسبب ماء وصلة اختراق أن كما. انفجار حدوث إلی يؤدي قد

 فقدان إلى وتؤدي ما عائق في الشغل أداة تشتبك قد. اجانب   تضعها أن قبل تماما الكهربائية األداة تتوقف حتى انتظر  –

 .الكهربائية األداة على السيطرة

 . الرأس مستوى فوق بأعمال للقيام الجهاز تستخدم ال  –

 مالمسة. (المعدن أو الخشب أنواع بعض أو الرصاص على محتوي طالء مثل) سام/ضار غبار العمل أثناء يخرج قد  –

 مراعاة برجاء. منه بالقرب المتواجدين األشخاص أو لآللة المشغل الشخص على خطرا يمثل قد الغبار هذا استنشاق أو

 . بلدك في السارية السالمة إرشادات

 .P2 نوع من للتنفس حماية قناع بارتداء قم صحتك على للحفاظ 

 . متنقل شفاط بتوصيل اللزوم عند وقم المغلقة األماكن في كافية تهوية توفير على احرص

 

 

 

 
 
 
 

 

 



14 

 أخرى مخاطر  2.3

 :خالل من مثال وذلك اآللة، تشغيل عند أخرى أخطار تنشأ قد أنه إال الصلة، ذات اإلنشائية اللوائح بكافة االلتزام من الرغم على

 المنشار، قاعدة أسفل التشغيل فتحة نطاق في المنشار شفرة مالمسة  –

 القطع، أثناء الشغل قطعة أسفل المنشار شفرة من البارز الجزء مالمسة  –

 الفالنشة، برغي الشد، فالنشة المنشار، شفرة :الجانب من الدوارة األجزاء مالمسة  –

 الشغل، قطعة في االنحصار حالة في اآللة ارتداد  –

 المقبس، من الكهربائي القابس سحب عدم مع مفتوحة الجهاز علبة تكون عندما الكهربائي للجهد الناقلة األجزاء مالمسة  –

 الشغل، قطعة أجزاء تطاير  –

 للضرر، متعرضة األدوات كانت إذا األدوات أجزاء تطاير  –

 ضجيج، انبعاث  –

 .غبار انبعاث  –

 األلومنيوم في الشغل  2.4

 :التالية باإلجراءات االلتزام السالمة لدواعي يجب األلومنيوم في الشغل عند 

 (.-FI-, PRCD) التيار تسرب من حماية مفتاح توصيل  –

 .مناسب غبار شفط بجهاز الكهربائية األداة توصيل  –

 .المحرك علبة في الغبار ترسبات من منتظمة بصفة الكهربائية األداة تنظيف  –

 .لأللومنيوم منشار شفرة استخدم  –

 
 !واقية نظارة ارتد

 

 .تزليق دون (مم 3 حتى) الرقيقة القطاعات في الشغل ويمكن بالنفط، تزليقها يجب األلواح في النشر عند  –

 االنبعاث قيم  2.5

 :تبلغ االعتيادي لالستعمال EN 60745 للمواصفة طبقا المحتسبة القيم

(A) ديسيبل  PAL =84 المنبعث الصوت ضغط مستوى

(A) ديسيبل  WAL =95 الصوت شدة مستوى

ديسيبل K  =3 التفاوت نسبة
 

 احترس  

 العمل أثناء الصادر الضجيج

 بسمعك يضر

 لألذنين واقية استخدم! 

 

 :EN 60745 للمواصفة طبقا محتسبة  Kالتفاوت ونسبة (االتجاه ثالثية االهتزاز متجهات محصلة) ha المنبعثة االهتزازات قيمة

 (المحاور ثالثية) المنبعثة االهتزازات قيمة

2ثانية/م ha > 2,5 الخشب نشر

2ثانية/م ha  =3,0 المعادن نشر

2ثانية/م K  =3 التفاوت نسبة
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  (والضجيج االهتزاز) المذكورة االنبعاثات قيم

 اآلالت، بين المقارنة لغرض تُستخدم  –

 االستخدام، عند مبدئية بصورة والضجيج االهتزاز أثر لتقدير أيضا مناسبة أنها كما  –

 .الكهربائية لألداة األساسية باالستخدامات تتعلق وهي  –

 غير بشكل الصيانة تمت إذا أو أخرى شغل أدوات مع أو األخرى االستخدامات حالة في القيم هذه تزداد أن الممكن ومن

 !توقفها أوقات أو الفارغ على اآللة دوران أوقات تراعى. كاف

 للتعليمات المطابق االستخدام  3

 في النشر ألعمال مخصص اليدوي الدائري المنشار

  بالخشب، الشبيهة والخامات الخشب  –

  واإلسمنت، بالجبس المترابطة الليفية الخامات  –

 البالستيكية، المواد  –

 (Festool شركة تتيحها التي من لأللومنيوم خاصة منشار شفرة باستخدام فقط) األلومنيوم  –

 القطع عرض مم، 160 المنشار شفرة قطر :التالية بالمواصفات المميزة المنشار شفرات استخدام على االقتصار يجب

 جسم ُسمك مم، 20 التركيب تجويف الدليلي، للخابور محدود وظيفي أداء ظل في مم 2,2 أقصى وبحد مم 1,8 به الموصى

 أسطوانات بتركيب تقم ال. دقيقة/لفة 9500 حتى لفات بعدد للعمل مناسبة مم، 1,8 أقصى وبحد مم 1,5 به الموصى الشفرة

 .تجليخ

 .ذلك بخالف يُسمح وال متخصصين فنيين أو مدربين أفراد قبل من لالستخدام فقط مخصصة الكهربائية األداة هذه

 .للتعليمات المطابق غير االستعمال تبعات عن المسؤولية المستخدم يتحمل 

 الفنية المواصفات  4

 HK 55 اليدوي الدائري المنشار

واط 1200 القدرة

 الدوران وضع) اللفات عدد

 (الفارغ على
دقيقة/لفة 5200 - 2000

دقيقة/لفة 7300 1األقصى اللفات عدد

°50 - 0 المائل الوضع زاوية

مم 55 - 0  0° زاوية عند القطع عمق

مم 38 50° زاوية عند القطع عمق

مم x 1,8 x 20 160 المنشار شفرة أبعاد

كجم 4,4 (الكهرباء كابل بدون) الوزن

II/ الحماية فئة
 

                                                           

 .اإللكترونية بالوحدة خلل وجود حالة في إليه الوصول يمكن لفات عدد أقصى1
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 الجهاز عناصر  5

 المقابض [1-1]

 التشغيل مانع [1-2]

 األداة لتغيير ذراع [1-3]

 المتأرجح الواقي للغطاء للخلف السحب ذراع [1-4]

 الدليلي الخابور [1-5]

 المتأرجح الواقي الغطاء [1-6]

 اإليقاف/التشغيل مفتاح [1-7]

 الغاطس القطع لوظيفة ذراع [1-8]

 القطع عمق لمحدد األجزاء ثنائي تدريج [1-9]

 (الدليلي المجرى بدون/مع)

 الشفط فوهة [1-10]

 الزوايا تدريج [1-11]

 الزاوية لضبط دوار مفتاح [1-12]

 القطع عمق ضابط [1-13]

 الكهرباء كابل [1-14]

 الضبط فَك [1-15]

 باللون المظلل النطاق) المعزولة المسك أسطح [1-16]

 (الرمادي

 اللفات عدد ضبط [1-17]
 

 التشغيل  6

 تحذير  

 !به مسموح غير تردد أو كهربائي جهد

 الحوادث خطر

 لوحة على المدونة البيانات مراعاة على احرص 

 .الصنع

 دولة كل خصائص مراعاة على احرص. 
 

 !الكهرباء كابل فصل أو توصيل قبل اآللة بإيقاف دائما قم 

 .[2] صورة انظر [14-1] الكهرباء كابل وفصل توصيل

 اإليقاف/التشغيل  6.1

 أعلى إلى [2-1] التشغيل مانع ادفع. 

 [7-1] اإليقاف/التشغيل مفتاح على اضغط. 

  تشغيل = ضغطه

 إيقاف = تركه
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 الضبط أوضاع  7

 تحذير  

 كهربائية صدمة اإلصابة، خطر

 إجراء قبل دائما المقبس من الكهربائي القابس انزع 

 !اآللة على أعمال أية

 

 اإللكترونية المجموعة  7.1

 السلس التشغيل بدء

 .بنعومة الكهربائية األداة تشغيل بدء على اإلكتروني   المحكومة السلس التشغيل بدء خاصية تعمل

 اللفات عدد ضبط

 يمكنك وبذلك(. المواصفات الفنية انظر) اللفات عدد نطاق في بسالسة [17-1] الضبط طارة باستخدام اللفات عدد ضبط يمكن

 .(1 الجدول انظر) المعني الشغل سطح مع مثالي بشكل القطع سرعة مواءمة

 التيار محدد

 لفات عدد انخفاض إلى ذلك يؤدي وقد. الشديد التحميل حالة في للغاية كبيرة بدرجة التيار سحب منع على التيار محدد يعمل

 .أخرى مرة طبيعي بشكل الفور على المحرك يدور الحمل تخفيف وبعد. المحرك

 مكبح

 ثانيتين حوالي في إلكترونيا المنشار شفرة كبح اإليقاف بعد يتم حيث. إلكتروني مكبح على HK 55 EBQ الطراز يشتمل

 .تام بشكل تتوقف حتى

 التشغيل إعادة واقية

 انقطاعه بعد الكهربائي التيار عودة لدى تلقائيا الكهربائية األداة تشغيل إعادة منع شأنها من المركبة التشغيل إعادة واقية

 . أخرى مرة تشغيلها ثم أوال الكهربائية األداة إيقاف يجب الحالة هذه وفي. مضغوط اإليقاف/التشغيل مفتاح بينما

 الحرارية الحماية

 االداة وتستمر. اللفات عدد وخفض الكهربائي بالتيار اإلمداد تقليل يتم المحرك حرارة لدرجة الشديد االرتفاع حالة في

 تعاود التبريد وبعد. المحرك تهوية خالل من السريع التبريد إمكانية إلتاحة وذلك منخفضة، بقدرة ولكن العمل في الكهربائية

 .عالية بكفاءة العمل تلقائيا الكهربائية األداة

 القطع عمق ضبط  7.2

 .مم 55 - 0 من القطع عمق ضبط يمكن

 معا [1-3] القطع عمق ضابط أجزاء اضغط. 

 أسفل إلى اضغطها أو أعلى إلى الرئيسي المقبض من النشر وحدة اسحب. 

 

 القطع مجرى/الدليلي المجرى بدون القطع عمق

 المستعرض

 مم 55 أقصى بحد

 

 القطع مجرى/الدليلي المجرى مع القطع عمق

 المستعرض

 مم 51 أقصى بحد

 

 القطع زاوية ضبط  7.3

 مستو سطح على المنشار قاعدة تكون أن يجب القطع زاوية ضبط عند. 
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 :50° و 0° زاويتي بين
 [2-4] الدوار المفتاح افتح. 

 [1-4] المرغوبة القطع زاوية حتى النشر وحدة بتحريك قم. 

 [2-4] الدوار المفتاح أغلق. 

 العمالء خدمة لدى ضبطهما إعادة ويمكن المصنع قبل من (50° و 0°) الوضعين كال ضبط تم. 

 القطع عمق تدريج على المبينة القيمة من أقل القطع عمق يكون الزاوية القطوعات حالة في. 

 المتأرجح الواقي الغطاء وضع تعديل  7.4

 . بسرعة للوراء يتأرجح فإنه مفاجئ بشكل المتأرجح الواقي الغطاء ترك عند !حادة حواف !اإلصابة خطر 

 .[4-1] للخلف السحب ذراع باستخدام إال [6-1] المتأرجح الواقي الغطاء فتح يجوز ال

 المنشار شفرة تغيير  7.5

 تحذير  

 كهربائية صدمة اإلصابة، خطر

 إجراء قبل دائما المقبس من الكهربائي القابس انزع 

 !اآللة على أعمال أية

 

 احترس  

 وحادة ساخنة األداة

 اإلصابة خطر

 تالفة أو ثلمة شغل أدوات تستخدم ال! 

 واقيا قفازا ارتد. 

 

 قطع عمق أقصى واضبط 0° الوضع إلى المنشار شفرة تغيير قبل المنشار بتحريك قم. 

 [2-5] المحرك غطاء على التغيير لغرض المنشار ضع. 

 النهاية حتى [4-5] الذراع اقلب. 

 [3-5] مجوف الرأس سداسي مفتاح بواسطة [10-5] البرغي بفك قم. 

 [5-5] للخلف السحب ذراع باستخدام فقط الفتح وضع في [11-5] المتأرجح الواقي بالغطاء احتفظ. 

 [9-5] المنشار شفرة اخلع. 

 الجديدة المنشار شفرة بتركيب قم. 

 ![6-5] والمنشار [7-5] المنشار شفرة من كال دوران اتجاه يتطابق أن يجب   

 الداخلية الفالنشة تجاويف في الحاملة األسنان تدخل بحيث [8-5] الخارجية الفالنشة بتركيب قم. 

 النهائي وضعه إلى يرجع [11-5] المتأرجح الواقي الغطاء ودع [5-5] للخلف السحب ذراع اترك. 

 [10-5] البرغي ربط أحكم. 

 األصلي وضعه إلى [4-5] الذراع أعد. 
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 تتسبب أن يمكن السائبة الشد فالنشة. المنشار لشفرة تغيير كل بعد المنشار شفرة تثبيت إحكام من تأكد !اإلصابة خطر 

 . المنشار شفرة انحالل في السائب البرغي يتسبب أن يمكن كما المنشار، شفرة قواطع انكسار في

 الشفط تجهيزة  7.6

 تحذير 

 الغبار جراء من صحية أخطار

 شفط تجهيزة استخدام دون أبدا تعمل ال. 

 المحلية التشريعات تراعى. 

 

 Festool المتنقل الشفاط

 خطورة لتقلص نظرا مم 36 بمقاس يُنصح) مم 36 أو مم 27 بقطر شفط بخرطوم Festool من متنقل شفاط توصيل يمكن

 .[10-1] الشفط بفوهة الزاوية بالقطعة (انسداد حدوث

 لصدمة المستخدم يتعرض وقد. إستاتيكية شحنة تتكون فقد اإلستاتيكية، للشحنات مضاد شفط خرطوم استخدام يتم لم إذا  –

 . كهربائية

 الذاتي الشفط

 [1-6] الشفط لفوهة اليمين جهة لفة خالل من [3-6] الغبار تجميع بكيس الخاصة [2-6] التوصيل قطعة بتوصيل قم. 

 الشفط لفوهة اليسار جهة لفة خالل من [3-6] الغبار تجميع بكيس الخاصة [2-6] التوصيل قطعة اخلع التفريغ ولغرض 
[6-1]. 

 الكهربائية باألداة العمل  8

 :التالية القواعد وكذلك البداية في الواردة السالمة إرشادات جميع مراعاة على العمل عند احرص 

 .الشغل قطعة نحو فقط مشغلة وهي الكهربائية األداة بتوجيه قم  –

 الغطاء هذا كان إذا إال الكهربائية األداة تستخدم وال. استخدام كل قبل المتأرجح الواقي للغطاء الوظيفي األداء افحص  –

 .سليم بشكل يعمل

 .العمل أثناء تحركها يتعذر بحيث دائما الشغل قطعة بتثبيت قم  –

 شرطا ويعد اإلصابة خطر من ذلك يقلل حيث. [1-1] يديك بكلتا المقابض من دائما العمل عند الكهربائية األداة أمسك  –

 .بدقة العمل لتنفيذ أساسيا

 .تجاهك للخلف األحوال من حال بأي تسحبه وال ،[9-8] األمام إلى دائما المنشار حرك  –

 من وذلك البالستيكية المواد في القطع عند البالستيك انصهار أو المفرطة للسخونة المنشار شفرة قواطع تعرض تجنب  –

 .الدفع سرعة مواءمة خالل

 .الربط محكم [12-1] الدوار المفتاح أن العمل قبل تحقق  –

 في مفرطة زيادة إلى يؤدي قد ذلك ألن نظرا بها، الخاصة اإللكترونية الوحدة تعطل حالة في الكهربائية باألداة تعمل ال  –

 .اللفات عدد ضبط خاصية وتعطل بسالسة التشغيل بدء خاصية توقف إلى اإللكترونية الوحدة اختالل ويؤدي. اللفات عدد

 التحديد بعد النشر  8.1

 :الدليلي المجرى بدون القطع عملية مسار إلى القطع مؤشر يشير

 [1-7]: 0° بزاوية قطوع

 [2-7]: 45° بزاوية قطوع
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 القطوعات نشر  8.2

 .القطع اتجاه في لألمام وادفعه المنشار بتشغيل قم ثم الشغل قطعة على المنشار لقاعدة األمامي الجزء من المنشار ضع

 (الغاطسة القطوع) التفريغية القطعيات نشر  8.3

 :غاطسة قطوع عمل عند التالية اإلرشادات مراعاة يجب االرتدادات لتجنب 

 .ثابت مصد على المنشار لقاعدة الخلفية الحافة من دائما المنشار سند يجب  –

 على تثبيته يتم الذي ،[6-8] (ملحق) FS-RSP االرتداد مصد على المنشار بإسناد قم الدليلي المجرى باستخدام العمل عند  –

 .الدليلي المجرى

 !االنحصار خطر !احترس 

 !المنشار شفرة أسفل أو خلف أبدا أصابعك تضع ال. األخرى باليد دائما اآللة بتثبيت قم الغاطسة القطوع ضبط عند

 اإلجراء

 7.2 فصل انظر القطع، عمق اضبط. 

 أسفل إلى [1-8] الذراع اضغط. 

 .الغاطس الوضع إلى ألعلى النشر وحدة تتحرك

 النهاية حتى أسفل إلى مضغوطا [2-8] للخلف السحب بذراع احتفظ. 

 .المنشار شفرة وتنكشف [4-8] المتأرجح الواقي الغطاء ينفتح

 (االرتداد مصد) مصد إلى بإسناده وقم الشغل قطعة على المنشار ضع. 

 المنشار بتشغيل قم. 

 المنشار وادفع [2-8] للخلف السحب ذراع واترك يثبت، حتى المضبوط القطع عمق إلى ببطء ألسفل المنشار اضغط 

 .[9-8] القطع اتجاه في لألمام

  المنشار لشفرة خلفية قطع نقطة أقصى إلى الدليلي والمجرى األقصى القطع عمق استخدام عند [3-8] الحز يشير
 .(مم 160 قطر)

 والعناية الصيانة  9

 تحذير  

 كهربائية صدمة اإلصابة، خطر

 إجراء قبل دائما المقبس من الكهربائي القابس انزع 

 !وعناية صيانة أعمال أية

 علبة فتح تتطلب التي والصيانة اإلصالح أعمال جميع 

 خدمة ورشة لدى فقط إجراؤها ينبغي المحرك،

 .المعتمدة العمالء

 

 

 خدمة مركز عنوان أقرب معرفة يمكنك :الخدمة ورش خالل من أو الصانعة الجهة خالل من فقط واإلصالح العمالء خدمة

 www.festool.com/service: اإلنترنت موقع على
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 www.festool.com/service: اإلنترنت موقع على الطلب رقم !Festool من األصلية الغيار قطع استخدام على اقتصر

 

 

 

 .لألمان هاما عنصرا يمثل الدليلية، والمجاري الضبط تجهيزات سيما ال لآللة، الدوري التنظيف 

 :التالية اإلرشادات تُراعى

 الجهاز بجسم التبريد هواء فتحات انسداد وعدم نظافة على ادائم   حافظ الهواء تدوير عملية لتأمين . 

 شفط تجهيزة باستخدام الفتحات جميع بتنظيف قم الكهربائية، األداة من والرايش الشذرات إلزالة. 

 النطاق نظافة علی دائما حافظ لذا. تلقائيا االنغالق على وقادرا الحركة حر دائما المتأرجح الواقي الغطاء يظل أن يجب 

 .فرشاة بواسطة أو المضغوط بالهواء نفخها خالل من والنشارة الغبار بإزالة قم. المتأرجح الواقي بالغطاء المحيط

 الملحقات  10

 ”www.festool.com“ اإلنترنت موقع على أو Festool كتالوج في واألدوات بالملحقات الخاصة الطلب أرقام تجد

 في منشارك باستخدام لك تسمح النظام ملحقات من شاملة عريضة باقة Festool تقدم الموضحة الملحقات إلى باإلضافة

  :مثال فعال، وبشكل متعددة مجاالت

 PA-HKC 55 الطاولة توسيع ووسيلة المتوازي المصد • 

 FS-RSP االرتداد مصد • 

 FS-PA-VL والتطويلة FS-PA المتوازي المصد • 

 ABSA-TS 55 األركان وصالت ي،الجانب الساتر • 

 األخرى والملحقات المنشار شفرات  10.1

 متوائمة منشار شفرات Festool شركة لك توفر ونظيفة، سريعة بطريقة الشغل خامات مختلف بقطع القيام لك يتسنى لكي

 .االستخدام حاالت كافة مع Festool من اليدوي الدائري منشارك مع خصيصا

 الدليلي المجرى  10.2

 .األضرار من الشغل قطعة سطح نفسه الوقت في وتحمي ونظيفة دقيقة قطع عمليات الدليلية المجاري تتيح

 مائلة شطب وقطوعات دقيقة زاوية قطوعات تنفيذ الدليلية المجاري نظام باستخدام يمكن الهائلة الملحقات مع باالرتباط

 .آمنا وعمال جيدا تثبيتا [7-8] القامطات بواسطة التثبيت إمكانية وتوفر. تعشيق وأعمال

 [8-8] الضبط فكي كال باستخدام الدليلي المجرى على المنشار قاعدة توجيه خلوص ضبط يمكن. 

 :مرة ألول الدليلي المجرى استخدام قبل [5-8] الشذرات واقية بنشر قم

 الدليلي، للمجرى الخلفي الطرف على بأكمله التوجيه لوح يكون بحيث المنشار بتركيب قم 

 قطع، عمق أقصى واضبط 0° الوضع إلى المنشار بتحريك قم 

 المنشار بتشغيل قم . 

 توقف ودون ببطء طولها بكامل الشذرات واقية بنشر قم. 

 .القطع حافة مع تماما متطابقة الشذرات واقية حافة اآلن تصبح
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 المستعرض القطع مجرى  10.3

 . األلواح وخامات الخشب في للنشر مقرر هو كما مناسب المستعرض القطع مجرى

 المنشار يرجع. دائمة ودقة بسهولة زاوية قطوعات عمل يمكن خاصة وبصفة ونظيفة، دقيقة قطوعات عمل يتيح وهو

 .األصلي الوضع إلى النشر عملية انتهاء بعد أوتوماتيكيا

 10.2 فصل انظر الشذرات، واقية في النشر يجب مرة ألول االستخدام قبل . 

 أبدا تستخدمه وال. اللزوم عند إصالحها على واعمل المستعرض القطع مجرى إرجاع وظيفة افحص استخدام كل قبل 

 . تعمل ال األوتوماتيكي اإلرجاع وظيفة كانت إذا

 المستعرض القطع مجرى مع المنشار توصيل

 المستعرض القطع مجرى على النشر اتجاه في المنشار ادفع. 

 . [2-9] االنزالقية القطعة في المنشار فيتعشق

 . المنشار قاعدة خلف [1-9] السريع القفل ويثبت

 .بإحكام المستعرض القطع مجرى مع المنشار توصيل ويتم

 المستعرض القطع مجرى من المنشار تحرير

 األمام إلى النشر اتجاه في قليال المنشار ادفع. 

 لألمام بإدارته [1-9] السريع القفل بتحرير قم. 

 النشر اتجاه عكس للخلف بسحبه المنشار بتحرير قم. 

 المستعرض القطع مناشير عمل طريقة

 [1-10] للضبط القابل بالمصد الدوار المفتاح افتح. 

 [3-10] التدريج خالل من الزاوية اضبط. 

 [1-10] للضبط القابل بالمصد الدوار المفتاح أغلق. 

 7.3 و 7.3 فصل انظر بالمنشار، القطع وزاوية عمق اضبط. 

 [2-10] الضبط فكي كال باستخدام المستعرض القطع مجرى على المنشار قاعدة توجيه خلوص ضبط يمكن. 

 .المجرى على قليال المنشار يتحرك أن يجب

 المستعرض القطع مجرى عليها وضع الشغل قطعة على الثابت والمصد [1-10] للضبط القابل المصد بإسناد قم. 

 المنشار بتشغيل قم. 

 النشر اتجاه في المنشار ادفع. 

 .القطوع بنشر قم. المتأرجح الواقي الغطاء فينفتح

 تحذير   

 المكشوفة الدوارة المنشار شفرة

 اإلصابة خطر

 شفرة تلمس وال النشر نطاق في يديك تُدخل ال 

 .المنشار

 الشغل قطعة تحت يدك تضع ال. 

 ساقك فوق تضعها أو باليد الشغل قطعة تمسك ال. 

 

 المنشار بإيقاف قم النشر، عملية انتهاء بعد. 

 األصلي الوضع إلى المنشار بإرجاع قم. 

 الشغل قطعة عن المستعرض القطع مجرى ارفع. 
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 الواقي الغطاء أو المنشار يرجع لم إذا !مكشوفة المنشار شفرة بينما جانبا المنشار تضع ال! اإلصابة خطر !تحذير

 بإزالة وقم الوظائف، وافحص المقبس من الكهربائي القابس واسحب النشر، عملية بإيقاف فقم األصلي، الوضع إلى المتأرجح

 .وجدت إن المنحصرة الخشب شذرات

 
 .الدليلي المجرى مع المنشار تخزين الوضع هذا في يجوز !مغلق المتأرجح الواقي الغطاء - االنتظار وضع

 البيئة  11

 التدوير إعادة مراكز ألحد التغليف ومواد والملحقات األجهزة بتسليم قم !المنزلية القمامة ضمن الجهاز تلق ال 

 .السارية المحلية اللوائح تراعى. للبيئة الصديقة

 REACh: www.festool.com/reach الئحة حول معلومات

 

 الصحيحة بالسرعة - للخامات تبعا القطع :1 الجدول

 

 6 (مرن صلب،) المصمت الخشب

 6-3 الليفية واأللواح المضغوط الخشب ألواح

 الخشبية، بالعوارض المحشية األلواح الرقائقي، الخشب

 المطلية واأللواح خشبية بقشرة المكسية األلواح
6 

 

 بألياف المدعومة البالستيكية والمواد البالستيكية المواد

(GfK) والنسيج والورق 
3-5 

 5-4 األكريليك الزجاج

 3-1 واإلسمنت بالجبس المترابطة الليفية األلواح 

 6-4 مم 15 حتى األلومنيوم والقطاعات الصفائح 

 

http://www.festool.com/reach

