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دليل التشغيل األصلي  -المفك اآللي المثقاب الدقاق العامل ببطارية
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دليل التشغيل األصلي
1

الرموز

مدلول الرمز
تحذير من خطر عام
تحذير من صدمة كهربائية
اقرأ دليل التشغيل ،إرشادات السالمة!

يحتمل فيها أن تتالمس أداة الشغل أو البرغي مع أسالك
كهربائية مخفية .حيث إن مالمسة أداة الشغل أو البرغي
لسلك يسري فيه التيار الكهربائي يمكن أيضا أن ينقل الجهد
الكهربائي ألجزاء الجهاز المعدنية ويؤدي إلى حدوث
صدمة كهربائية.
 استخدم أجهزة تنقيب مالئمة لرصد خطوط اإلمداد المخفيةأو استعن بشركة اإلمداد المحلية .حيث إن مالمسة أداة
الشغل لوصلة يسري بها جهد كهربائي يمكن أن يؤدي إلى
نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية .وإتالف وصلة
غاز قد يؤدي إلی حدوث انفجار .كما أن اختراق وصلة ماء
يتسبب في حدوث أضرار مادية.

ارتد واقية لألذنين!
ارتد قفازا واقيا!

-

ارتد كمامة!
ارتد نظارة واقية!
ال تقم بإلقائه ضمن القمامة المنزلية.

-

نصيحة ،إرشاد
توجيه إجرائي
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إرشادات السالمة

إرشادات عامة للسالمة
2.1
تحذير! احرص على قراءة جميع إرشادات السالمة
والتعليمات .أي تقصير أو إهمال في االلتزام بإرشادات
السالمة والتعليمات قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو
حريق و/أو إصابات خطيرة.
احتفظ بجميع مطبوعات إرشادات السالمة والتعليمات للرجوع
إليها فيما بعد.
يقصد بمصطلح «األداة الكهربائية» المستخدم في إرشادات
السالمة األدوات الكهربائية المشغلة بالكهرباء (بسلك كهرباء)
وكذلك األدوات الكهربائية المشغلة بالبطاريات (بدون سلك
كهرباء).
إرشادات السالمة الخاصة باآللة بالنسبة للمفك
2.2
المثقاب العامل ببطارية
 احرص على ارتداء واقية لألذنين عند الثقب الدقاق .يمكنأن ينتج عن الضوضاء فقدان للسمع.
 استخدم المقابض اإلضافية الموردة مع الجهاز .فقدانالسيطرة يمكن أن يؤدي إلى وقوع إصابات.
 ال تمسك األداة الكهربائية إال من أسطح المسك المعزولةعند إجراء أعمال
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-

-

ارتد تجهيزات حماية شخصية مناسبة :واقية لألذنين
ونظارة واقية وكمامة واقية من الغبار عند إجراء أعمال
يتولد عنها غبار ،وقفاز واق عند التعامل مع خامات خشنة
وعند تغيير األدوات.
احترس! يمكن أن تتعثر األداة الكهربائية وتتسبب
في حدوث ارتداد مفاجئ! أوقف األداة على الفور!
أمسك األداة الكهربائية جيدا بيدك .اضبط عزم الدوران
بشكل صحيح عند ربط البراغي .كن متأهبا ألي عزم رد
فعل مرتفع ،حيث يمكن أن يتسبب في دوران األداة
الكهربائية وقد يؤدي إلى التعرض إلصابات.
ال تستخدم األداة الكهربائية في األمطار أو في محيط رطب.
فوجود رطوبة في األداة الكهربائية يمكن أن يؤدي إلى
حدوث قفلة كهربائية ونشوب حريق.
ال تقم بتثبيت مفتاح التشغيل/اإليقاف بشكل مستمر!

قيم االنبعاث
2.3
القيم المحتسبة طبقا للمواصفة  EN 60745لالستعمال
االعتيادي تبلغ:
الثقب
مستوى ضغط الصوت المنبعث
مستوى شدة الصوت
نسبة التفاوت
الثقب الدقاق
مستوى ضغط الصوت المنبعث
مستوى شدة الصوت
نسبة التفاوت

 73 = LPAديسيبل )(A
 84 = LWAديسيبل )(A

 3 = Kديسيبل
 104 = LPAديسيبل )(A
 115 = LWAديسيبل )(A

 3 = Kديسيبل
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احترس

المفك اآللي المثقاب الدقاق العامل ببطارية
السرعة الثانية

7,2 - 0,8

السرعة الثالثة

4,7 - 0,6

السرعة الرابعة

2,6 - 0,6

صوت الضجيج الناجم أثناء العمل يضر بقدرتك على السمع
ttاستخدم واقية لألذنين!
قيمة االهتزازات المنبعثة ( ahمحصلة متجهات االهتزاز ثالثية
االتجاه) ونسبة التفاوت  Kمحتسبة طبقا للمواصفة :EN 60745
2
 5,6 = ahم/ث
الثقب في المعدن
2
 1,5 = Kم/ث
2
 2,5 < ahم/ثانية
البراغي
2
 1,5 = Kم/ثانية
2
 12,4 = ahم/ث
الثقب الدقاق في الخرسانة
2
 3,0 = Kم/ث
قيم االنبعاثات المذكورة (االهتزاز والضجيج)
 تُستخدم لغرض المقارنة بين اآلالت، مناسبة أيضا لتقدير أثر االهتزاز والضجيج بصورة مبدئيةعند االستخدام،
 تتعلق باالستخدامات األساسية لألداة الكهربائية.من الممكن أن تزداد هذه القيم في حالة االستخدامات األخرى أو
مع أدوات شغل أخرى أو إذا تمت الصيانة بشكل غير كاف.
تراعى أوقات دوران اآللة على الفارغ أو أوقات توقفها!
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االستخدام المطابق للتعليمات
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المواصفات الفنية

المفك اآللي المثقاب الدقاق العامل ببطارية مناسب لما يلي
 الثقب في المعدن والخشب والمواد البالستيكية والخاماتالمشابهة،
 الثقب الدقاق في الجدران والخرسانة وخامات البناءالمشابهة،
 ربط وإحكام ربط البراغي.يتحمل المستخدم المسؤولية عن تبعات االستعمال غير
المطابق للتعليمات ،ويتضمن ذلك أيضا التشغيل
المستمر في األغراض الصناعية.

المفك اآللي المثقاب الدقاق العامل ببطارية
الجهد الكهربائي للمحرك
السرعة األولى
عدد لفات وضع
الدوران على الفارغ*
السرعة الثانية
السرعة الثالثة
السرعة الرابعة
عزم الدوران عملية ربط مرنة/صلبة
السرعة األولى
عزم الدوران قابل
للضبط**
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 18ڤلط
 400 - 0لفة/دقيقة
 850 - 0لفة/دقيقة
 1850 - 0لفة/دقيقة
 3800 - 0لفة/دقيقة
 60/40نيوتن متر
11,5 - 1,2

نيوتن متر

AR

نطاق الشد لملقمة ريش الثقب
الخشب
قطر الثقب األقصى
المعدن
ربط البراغي في
حتى
خشب الصنوبر
ظرف تركيب األدوات في بريمة
المثقاب
الوزن بدون البطارية مع أداة

PDC 18/4 Li

نيوتن متر
نيوتن متر

نيوتن متر
 13 - 1,5مم
 50مم
 13مم
 10مم
" 1/4

 1,3كجم

Centrotec

* بيانات عدد اللفات بينما البطارية مشحونة بالكامل.
** في نطاقات عزم الدوران المنخفضة يتم تقليل عدد اللفات
األقصى (القيم في حالة الدوران جهة اليمين).
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عناصر الجهاز

][1-1

مفتاح تشغيل مزود بلمبة LED

][1-2

لمبة LED

مبيت اللقمة
][1-3
مفتاح التشغيل/اإليقاف
][1-4
جلبة التثبيت
][1-5
مفتاح التحويل بين الثقب/الثقب الدقاق
][1-6
مفتاح السرعة
][1-7
طارة ضبط عزم الدوران
][1-8
مفتاح الدوران جهة اليمين/اليسار
][1-9
] [1-10مشبك التثبيت بالحزام
] [1-11زر تحرير البطارية
] [1-12أسطح المسك المعزولة (النطاق المظلل باللون الرمادي)
بعض الملحقات الموضحة بالصور أو المشروحة ال تندرج
ضمن مجموعة التجهيزات الموردة.
الصور ال ُمشار إليها موجودة في بداية دليل التشغيل.
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التشغيل

تغيير البطارية
6.1
تركيب البطارية ][2 A
خلع البطارية ][2 B
تكون البطارية عند التوريد جاهزة للعمل في الحال ويمكن
شحنها في أي وقت.
7
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اإلضاءة ومبين سعة البطارية
6.2
تُستخدم لمبة  [1-2] LEDكوسيلة لإلضاءة وكمبين
لسعة البطارية.
ttاضغط على مفتاح التشغيل المزود بلمبة :[1-1] LED
 ... x1لمبة  ،LEDإضاءة نطاق العمل
 ... x2مبين السعة ،يشير إلى حالة شحن البطارية (ليس مع
بطاريات النيكل كادميوم وبطاريات النيكل ميتل هيدريد)
لمبة  LEDخضراء  -إضاءة مستمرة:
حالة الشحن >%60
لمبة  LEDخضراء  -وميض بطيء:
حالة الشحن %60 - %30
لمبة  LEDخضراء  -وميض سريع:
حالة الشحن %30 - %0
لمبة  LEDصفراء  -إضاءة مستمرة:
البطارية فارغة الشحنة
لمبة  LEDحمراء  -إضاءة مستمرة:
درجة حرارة البطارية خارج نطاق
القيم الحدية المسموح بها.
لمبة  LEDحمراء  -وميض:
بيان خطأ عام ،مثال عدم وجود تالمس
تام ،قفلة كهربائية ،البطارية تالفة ،وخالفه.
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أوضاع الضبط

الثقب
تشير العالمة إلى رمز ريشة الثقب = عزم الدوران األقصى.
الثقب الدقاق
7.4
الجهاز مخصص للثقب الدقاق في الطوب والجدران
واألحجار.
اضبط مفتاح التحويل ] [1-6على رمز المطرقة .وفي تلك
األثناء اضبط طارة الضبط ] [1-8على رمز ريشة الثقب.
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تحذير
خطر اإلصابة
ttقبل إجراء أية أعمال على األداة الكهربائية اخلع البطارية
من األداة الكهربائية!

احترس
أداة ساخنة وحادة
خطر اإلصابة
ttال تستخدم أدوات شغل ثلمة أو تالفة!
ttارتد قفازا واقيا.

احترس
خطر اإلصابة
ttال تقم بإجراء عمليات الضبط إال واألداة الكهربائية متوقفة!
تغيير اتجاه الدوران ][1-9
7.1
• إدارة المفتاح لليسار = دوران جهة اليمين
• إدارة المفتاح لليمين = دوران جهة اليسار

تغيير السرعة
7.2
يمكن باستخدام مفتاح السرعات ] [1-7التحويل بين سرعات
ناقل الحركة.
ضبط عزم الدوران ] [1-8ربط البراغي
7.3
عزم الدوران تبعا لوضع الضبط:
الوضع  = 1عزم دوران منخفض
الوضع  = 12عزم دوران مرتفع
اإلشارة الصوتية عند الوصول إلى عزم الدوران المضبوط،
تتوقف اآللة .وال تعمل اآللة مرة أخرى إال عند ترك مفتاح
التشغيل/اإليقاف ] [1-4والضغط عليه مجددا.
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ظرف تركيب األدوات ،الملحقات األمامية

قبل االستخدام ألول مرة :قم بتشحيم بريمة المثقاب ورقبة
ناقل الحركة بقليل من الشحم متعدد األغراض.
8.1

ملقمة تثبيت األدوات [4] CENTROTEC

التغيير السريع لألدوات بواسطة الساق CENTROTEC
ال تقم بتثبيت أدوات  CENTROTECإال في ملقمة
تثبيت أدوات .CENTROTREC
ارتد قفازا واقيا عند التغيير!
8.2

ملقمة ريش الثقب ][5

لتثبيت ريش الثقب واللقم بقطر أقصى للساق  13مم.
قم بتثبيت األداة بشكل متمركز في ملقمة
ريش الثقب.
الرأس الزاوية ][6
8.3
للثقب وربط البراغي بزاوية قائمة بالنسبة لآللة (أحيانا تكون
ملحقة).
ظرف تركيب األدوات في بريمة المثقاب ][7
8.4
يمكن تركيب اللقم مباشرة في الظرف ذي الرأس السداسي
المجوف لبريمة المثقاب.
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محدد العمق ][8
8.5
يتيح محدد العمق (أحيانا يكون ملحقا) إمكانية ربط برغي حتى
عمق محدد .حيث يمكنك ضبط القيمة التي يتعين أن تبرز بها
رأس البرغي عن سطح قطعة الشغل أو التي يتعين أن تغطس
بها في قطعة الشغل.

 تم الوصول إلى عزم الدوران المضبوط. الحماية من اإلعاقة ” ،“Block protectعزم بدءالدوران مرتفع للغاية.
 -تم التحميل بشكل زائد على اآللة
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ضبط العمق

الصيانة والعناية

اضبط من خالل إدارة جسم اآللة ][8-1

عمق الربط المرغوب بإحكام .كل درجة
ثبات من شأنها تغيير عمق الربط بمقدار
 0,1مم.
لفك برغي ،يجب قبلها فك الجلبة .A/B
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العمل باآللة

تحذير

تحذير
خطر اإلصابة ،صدمة كهربائية
ttقبل إجراء أية أعمال صيانة وعناية اخلع دائما البطارية
من األداة الكهربائية.
ttجميع أعمال اإلصالح والصيانة التي تتطلب فتح علبة
المحرك ،ال يجوز إجراؤها إال لدى ورشة خدمة العمالء
المعتمدة.

خطر اإلصابة
ttقم بتثبيت قطعة الشغل بحيث يتعذر تحركها أثناء العمل.
9.1

خدمة العمالء واإلصالح فقط من خالل الجهة
الصانعة أو من خالل ورش الخدمة :يمكنك
معرفة عنوان أقرب مركز خدمة على موقع
اإلنترنتwww.festool.com/service :
اقتصر على استخدام قطع الغيار األصلية من
 !Festoolرقم الطلب على موقع اإلنترنت:

التشغيل/اإليقاف ][1-4

ضغطه = تشغيل/تركه = إيقاف
تبعا للضغط على مفتاح التشغيل/اإليقاف يمكن التحكم في
عدد اللفات بسالسة.
مبيت اللقمة ][1-3
9.2
مغناطيسي ،لتثبيت اللقم أو مثبتات اللقم.
9.3

مشبك التثبيت بالحزام ][1-10

يتيح مشبك التثبيت بالحزام (يمينا/يسارا) إمكانية تثبيت الجهاز
لفترة قصيرة بمالبس العمل.
9.4

تركيب المقبض اإلضافي ][3

استخدم دائما المقبض اإلضافي.
ttقم بتركيب المقبض اإلضافي ] [3-2برقبة علبة ناقل
الحركة ،إلى أن تتعشق التجاويف الموجودة بالمقبض
اإلضافي في األطراف الموجودة بالعلبة.
ttأدر المقبض إلى أن يثبت بإحكام.
من خالل إدارة المقبض يمكن تعديل الوضع على مراحل
مقدار كل منها .°30
يمكن باستخدام محدد العمق ] [3-1ضبط عمق الثقب.
إشارات التحذير الصوتية
9.5
تصدر إشارات التحذير الصوتية في الحاالت التشغيلية التالية
وتتوقف اآللة:

AR

www.festool.com/service

ُتراعى اإلرشادات التالية:
 حافظ على نظافة وعدم انسداد فتحات التهوية باألداةالكهربائية لضمان القيام بعملية التبريد.
 حافظ على نظافة مالمسات التوصيل باألداة الكهربائيةوالشاحن والبطارية.
لغرض صيانة البطارية أو العناية بها أو التخلص منها
أو نقلها ،تراعى اإلرشادات المرفقة مع البطارية!
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البيئة

ال تلق الجهاز ضمن القمامة المنزلية! قم بتسليم
األجهزة والملحقات ومواد التغليف ألحد مراكز
إعادة التدوير الصديقة للبيئة .تراعى اللوائح
المحلية السارية.
االتحاد األوروبي فقط :طبقا للمواصفة األوروبية بخصوص
األجهزة الكهربائية واإللكترونية القديمة وما يقابل هذه المواصفة
في القوانين المحلية يجب تجميع األدوات الكهربائية المستعملة
بشكل منفصل وتسليمها إلعادة تدويرها بشكل ال يضر بالبيئة.
معلومات حول الئحة www.festool.com/reach :REACh
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