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الرموز
تحذير من صدمة كهربائية
اقرأ الدليل/اإلرشادات!
ارتد واقية لألذنين!

االستخدام المطابق للتعليمات

إرشادات السالمة

إرشادات عامة للسالمة
5.1
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).

ارتد كمامة!
ارتد قفازا واقيا!
اسحب القابس الكهربائي!
ال تقم بإلقائه ضمن القمامة المنزلية.
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ارتد نظارة واقية!

المواصفات الفنية

المسحاج المستخدم بيد واحدة
القدرة
عدد اللفات (الدوران في الوضع
المحايد) n0
عرض السحج
عمق السحج
عمق التفريز األقصى
الوزن (بدون كابل الكهرباء)
فئة الحماية

] [1-1قطعة زاوية لتركيب خرطوم الشفط
] [1-2فوهة الشفط
] [1-3عالمة الستقراء ُسمك السحج
] [1-4مفتاح ضبط ُسمك السحج
] [1-5تدريج ُسمك السحج
] [1-6زر لتغيير الجانب الموجودة به فوهة الشفط
] [1-7غطاء النصل الحلزوني
] [1-8مفتاح التشغيل/اإليقاف
] [1-9مفتاح سداسي الرأس
] [1-10قدم استناد
] [1-11حز على شكل  Vللشطب
المسحاج المستخدم بيد واحدة مناسب للشغل في
 الخشب والمواد البالستيكية المرنة والخامات الشبيهةبالخشب،
 فقط باستخدام أدوات الشغل المقدمة من .Festoolهذه األداة الكهربائية مخصصة ومصرح بها فقط لالستخدام من
قبل أفراد مدربين أو فنيين متخصصين.
يتحمل المستخدم المسؤولية عن تبعات االستعمال غير
المطابق للتعليمات.

تحذير من خطر عام
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عناصر الجهاز

EHL 65 EQ

 720واط
 15600لفة/دقيقة
 65مم
 4 - 0مم
 23مم
 2,4كجم
/II

إرشادات السالمة الخاصة باآللة
5.2
 انتظر حتى يتوقف النصل القاطع تماما ،قبل وضع الجهازجانبا .فالنصل القاطع المستمر في الدوران عند وضع الجهاز
جانبا قد يشتبك مع السطح المعني ومن ثم يؤدي إلى فقدان
السيطرة على الجهاز وكذلك التعرض إلصابات بالغة.
 ال تمسك األداة الكهربائية إال من أسطح المسك المعزولة،نظرا ألن النصل القاطع قد يعترض كابل الكهرباء الخاص
بالجهاز .كما أن مالمسة سلك يسري فيه تيار كهربائي
يمكن أيضا أن ينقل الجهد الكهربائي لألجزاء المعدنية
بالجهاز ويؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية.

EHL 65 EQ

 قم بتثبيت وتأمين قطعة الشغل بواسطة القامطات أو بأيةطريقة أخرى على قاعدة ثابتة .إذا أمسكت قطعة الشغل بيدك
فقط أو باتجاه جسدك ،فإنها تظل غير مستقرة وقد يؤدي ذلك
إلى فقدان السيطرة عليها.
 ال يجوز تركيب أدوات  Festoolالكهربائية إال على طاوالتالعمل المخصصة لهذا الغرض من قبل شركة  .Festoolفمن
صنع
خالل التركيب في طاولة عمل أخرى أو طاولة عمل من ُ
يدك قد تصبح األداة الكهربائية غير آمنة وقد تؤدي إلى وقوع
حوادث خطيرة.
 افحص األداء الوظيفي لتجهيزة التركيب قبل كل استخداموال تستخدم اآللة إال إذا كانت هذه التجهيزة تعمل بشكل
سليم.

 ارتد تجهيزات حماية شخصية مناسبة :واقية لألذنينونظارة واقية وكمامة واقية من الغبار عند إجراء أعمال
يتولد عنها غبار ،وقفاز واق عند التعامل مع خامات خشنة
وعند تغيير األدوات.
قيم االنبعاث
5.3
القيم المحتسبة طبقا للمواصفة  EN 60745لالستعمال
االعتيادي تبلغ:
 77 = LPAديسيبل )(A
مستوى ضغط الصوت
 88 = LWAديسيبل )(A
مستوى شدة الصوت
 3 = Kديسيبل
نسبة التفاوت
ارتد واقية لألذنين!
قيمة االهتزازات المنبعثة ( ahمحصلة متجهات االهتزاز ثالثية
االتجاه) ونسبة التفاوت  Kمحتسبة طبقا للمواصفة :60745
قيمة االهتزازات المنبعثة
(ثالثية المحاور):
 2,5 < ahم/ثانية
2
 1,5 = Kم/ثانية
نسبة التفاوت
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 سرعة قطع ثابتة حتى في ظل التحميل .أدوات شغل أخرى
أو إذا تمت الصيانة بشكل غير كاف .تراعى أوقات دوران اآللة
على الفارغ وأوقات توقفها!
2
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التشغيل

تحذير
جهد كهربائي أو تردد غير مسموح به!
خطر الحوادث
ttيجب أن يتطابق جهد الشبكة الكهربائية وتردد مصدر
التيار مع البيانات المدونة على لوحة الصنع.
ttفي أمريكا الشمالية يجوز استخدام آالت  ،Festoolفقط
مع جهد كهربائي قيمته  120ڤلط 60/هرتز.
قم دائ ًما بإيقاف اآللة قبل توصيل أو فصل كابل
الكهرباء!
توصيل وفصل كابل الكهرباء انظر صورة ].[2
التشغيل :اضغط ][1-7
اإليقاف :اترك ][1-7
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أوضاع الضبط

تحذير
خطر اإلصابة ،صدمة كهربائية
ttانزع القابس الكهربائي من المقبس دائما قبل إجراء أية
أعمال على اآللة!
الوحدة اإللكترونية
7.1
تشتمل اآللة على وحدة إلكترونية عاملة بالموجة الكاملة وتتميز
بالخصائص التالية:
بدء التشغيل السلس
تعمل خاصية بدء التشغيل السلس المحكومة إلكترونيًا على بدء
تشغيل األداة الكهربائية بنعومة.
ثبات عدد اللفات
يتم إلكترونيًا الحفاظ على ثبات عدد لفات المحرك .وبذلك يتم
الوصول إلى سرعة قطع ثابتة حتى في ظل التحميل.
الحماية الحرارية
في حالة االرتفاع الشديد لدرجة حرارة المحرك يتم تقليل اإلمداد
بالتيار الكهربائي وخفض عدد اللفات .وتستمر األداة الكهربائية
في العمل ولكن بقدرة منخفضة ،وذلك إلتاحة إمكانية التبريد
السريع من خالل تهوية المحرك .وبعد التبريد تعاود األداة
الكهربائية تلقائيا العمل بكفاءة عالية.
ضبط ُسمك السحج
7.2
ttبالمفتاح الدوار ].[1-4
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عمق سحج أقل
عمق سحج أكبر
تشير العالمة ] [1-3على التدريج ] [1-5المحيط بالمفتاح الدوار
إلى عمق السحج المضبوط.
شرطة التدريج تماثل تعديل عمق السحج بمقدار  0,1مم.
توصية :في حالة عرض السحج الذي يزيد على  40مم ال تضبط
سمك سحج أكبر من  2,5مم.
7.3

تغيير النصل الحلزوني ][3

يمكن عندئذ توصيل تجهيزة الشفط على كال جانبي الجهاز:

ttاضغط الزر ] [4-5إلى أسفل بقوة.
ttأخرج جزء التوصيل من الجانب المقابل ].[4A
ttأدخل الجزء بحيث يكون الزر في األمام في فتحة علبة الجهاز
حتى المصد ][4B
من خالل إدارة القطعة الزاوية ] [4-3يمكن توجيه البرادة
الناتجة إلى أي اتجاه.

8

العمل باآللة

تحذير
خطر حدوث ارتداد ،جودة رديئة ألعمال السحج من جراء
النصل الحلزوني المستهلك
ttاقتصر على استخدام نصل حلزوني حاد وخال من
األضرار.
ttأخرج المفتاح سداسي الرأس.
ttقم بإرخاء ربط ثالثة براغي زنق بعمود المسحاج.

احترس
أداة ساخنة وحادة خطر اإلصابة
ttال تستخدم أدوات شغل ثلمة أو تالفة!
ttارتد قفازا واقيا.
ttاخلع النصل الحلزوني.
ttقم بتنظيف حز تثبيت النصل.
ttقم بتركيب النصل الحلزوني  (488 503) HW65بحيث
يكون الجانب المكتوب عليه موجها نحو نعل المسحاج
الخلفي.
ttقم بمحاذاة النصل الحلزوني بواسطة مسطرة ،بحيث تكون
مقدمته متحاذية مع الحواف الجانبية لنعل المسحاج األمامي
والخلفي.
ttأحكم ربط براغي الزنق (وابدأ ببرغي الزنق األوسط).
7.4

تجهيزة الشفط

تحذير
أخطار صحية من جراء الغبار
ttال تعمل أبدا دون استخدام تجهيزة شفط.
ttتراعى التشريعات المحلية.
يمكن إجراء الشفط باستخدام:
 كيس تجميع البرادة ]( [4-1ملحق) بفوهة الشفط ][4-4 عن طريق الشفاط المتنقل بواسطة خرطوم شفط ][4-2بقطر  27أو قطر ( 36ملحق) على القطعة الزاوية ][4-3
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تحذير
خطر اإلصابة ،إلحاق ضرر بالنصل الحلزوني
ttيجب أن يكون السطح المراد سحجه خاليا من أية معادن!
ارتد كمامة!
ttاضبط سمك السحج المرغوب (انظر موضوع .(7.2
ttضع المسحاج بحيث يكون نعل المسحاج األمامي مستقرا
على قطعة الشغل دون مالمسة قطعة الشغل عندئذ لرأس
المسحاج.
ttقم بتشغيل المسحاج.
ttقم بتوجيه المسحاج على قطعة الشغل ،بحيث يستقر نعل
المسحاج بشكل مستو على قطعة الشغل.
ttعند بدء السحج قم بتركيز الضغط على نعل المسحاج
األمامي.
ttأثناء استكمال عملية السحج وعند نهايتها قم بتركيز
الضغط على نعل المسحاج الخلفي.
8.1

وضع المسحاج جانبا

تحذير
خطر اإلصابة
ttال تقم باالستخدام إال إذا كانت قدم االستناد ] [1-10تؤدي
وظيفتها على أكمل وجه.
ttيستمر عمود المسحاج في الدوران لعدة ثوان بعد إيقافه.
انتظر حتى يتوقف عمود المسحاج تماما.
لوضع الجهاز جانبا بشكل آمن يشتمل الجهاز  EHL 65 EQفي
نهاية نعل المسحاج على قدم استناد ] .[1-10إذا تم رفع األداة
الكهربائية ،فسوف تبرز قدم االستناد أوتوماتيكيا فوق نعل
المسحاج ،بحيث ال يتالمس نصل المسحاج مع السطح عند
وضع المسحاج جانبا على سطح مستو.

EHL 65 EQ

الشطب
8.2
لشطب حواف قطعة الشغل ،تم تزويد نعل المسحاج األمامي بحز
 °90على شكل  .[1-11] Vعمق هذا الحز على شكل  Vيبلغ
 2مم ،بحيث يتم شطب الحافة بمقدار  2مم في حالة ضبط ُسمك
السحج على .0
االستخدام الثابت
8.3
يمكن تشغيل المسحاج بشكل ثابت باالرتباط مع التجهيزة الثابتة
.(488524) SE-EHL
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الصيانة والعناية

تحذير
خطر اإلصابة ،صدمة كهربائية
ttانزع القابس الكهربائي من المقبس دائما قبل إجراء أية
أعمال صيانة وعناية!
ttجميع أعمال اإلصالح والصيانة التي تتطلب فتح علبة
المحرك ،ال يجوز إجراؤها إال لدى ورشة خدمة العمالء
المعتمدة.

AR

تركيب المصد المتوازي ][6
10.2
لغرض السحج على امتداد إحدى الحواف ،يمكن ،بعد حل
عنصر القمط ] ،[6-1ضبط عرض السحج بواسطة المصد من
 0حتى  65مم.
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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

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
 .Festoolمن  !Festoolرقم الطلب على موقع
اإلنترنتwww.festool.com/service :
الجهاز مزود بأجزاء كربونية خاصة لإليقاف الذاتي .إذا تم
استهالكها ينقطع التيار أوتوماتيكيا ويتوقف الجهاز.
لتأمين عملية تدوير الهواء يجب دائما الحفاظ على نظافة وعدم
انسداد فتحات هواء التبريد بعلبة المحرك.
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الملحقات

تجد أرقام الطلب الخاصة بالملحقات واألدوات في كتالوج
 Festoolأو على موقع اإلنترنت "."www.festool.com
تركيب مصد عمق التفريز ][5
10.1
يمكن ضبط مصد عمق التفريز ] [5-2بسالسة بين  0و  23مم.
قم باستقراء عمق التفريز المضبوط من خالل العالمة ].[5-1
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