
تنبيه! هذا الدليل ينبغي أن يرافق املاكينة طيلة حياتها. 
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13. دليل اكتشاف املشاكل التشغيلية وحلّها
 انتبه: أوقف الوحدة دامئا وافصل شمعة اإلشعال قبل تنفيذ الفحوصات والتجارب التصحيحية املوىص بها يف الجدول 

أدناه، إال إذا طلب منك تشغيل الوحدة.

عندما يتم فحص كل األسباب املحتملة وال تحل املشكلة، فإنه يجب استشارة أحد مراكز الخدمة املعتمدة. عندما تظهر 
مشكلة ليست واردة يف الجدول فإنه يجب استشارة أحد مراكز الخدمة املعتمدة.

الحلاألسباب املحتملةاملشكلة
املحرك ال يبدأ العمل أو ينطفئ بعد بضع ثوان 

فقط من بدء التشغيل.
ال توجد رشارة إشعال.. 1

املحرك املغمور.. 2

افحص مستوى رشارة إشعال الشمعة. ليس . 1

االختبار  إجراء  ر  كرِّ إشعال،  رشارة  هناك 

.(BPMR7A) بشمعة إشعال جديدة

2 . .12 الصفحة  يف  الــواردة  اإلجــراءات  اتبَع 

اإلجراء  كرر  العمل  يف  املحرك  يبدأ  مل  إذا 

بشمعة جديدة.

املحرك يعمل ولكنه ال يتسارع عىل نحو صحيح 
أو ال يعمل بالشكل الصحيح عىل رسعة عالية.

اتصل مبركز الدعم املرخص له لضبط املكربن.يجب ضبط وُمعايرة املُكرِبن.

املحرك ال يصل إىل الرسعة الكاملة و/أو يصدر 
دخانا كثيفاً.

افحص خليط الزيت/البنزين.. 1

مرشح الهواء متسخ.. 2

يجب ضبط وُمعايرة املُكرِبن.. 3

مناسب . 1 وزيــت  حديث  بنزين  استخدم 
للمحرك ثنايئ الشوط التشغييل.

صيانة . 2 فصل  يف  التعليامت  أنظر  نظف: 
ح الهواء. مرشِّ

لضبط . 3 له  املرخص  الدعم  مبركز  اتصل 
املكربن.

ال  ال  ولكنه  ويتسارع  ويدور  يعمل  املحرك 
يعمل حتى عىل املستوى األدىن.

قم بضبط برغي الحد األدىن «T» (الشكل 20) يجب ضبط وُمعايرة املُكرِبن.
أنظر  الرسعة؛  لزيادة  الساعة  اتجاه عقارب  يف 

فصل صيانة املكربن.

املحرك يعمل ولكن أداة الجز والقطع ال تدور.
والقص  الحّز  جهاز  ُمطلقاً  تلمس  ال  تنبيه: 

عندما يكون املحرك يف حالة عمل.

ُمثبِّت  أو  القابض  والتعشيق  االحتكاك  نظام 
الرأس أو عمود نقل الحركة املحوري ُمترضر

خدمة  مبركز  اتصل  األمر؛  لزم  إن  استبدل 
معتمد.

تنبيه: ال تحاول مطلقا القيام بعمليات اإلصالح دون أن يكون لديك األدوات والوسائل املناسبة إضافة إىل الدراية الفنية اإلجبارية والرضورية 
قبل القيام بهذه العمليات. أي عملية خاطئة تقوم بها تؤدي تلقائيا إىل سقوط الضامن وال تتحمل الرشكة املصّنعة أية مسؤولية كانت عن أية 

أرضار أو تلفيات قد تنتج عن ذلك.
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SPARTA 441 T
STARK 4410 T

SPARTA 441 S
STARK 4410 S

SPARTA 381 T
STARK 3810 T

SPARTA 381 S
STARK 3810 S

* 97.3 99.3 97.3 99.3 96.1 98.1 96.1 98.1
LpA av

EN 11806
EN 22868

dB (A) مستوى الضغط السمعي

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 dB (A) عدم يقني

109.6 112.1 109.6 112.1 108.1 111.1 108.1 111.1
2000/14/EC
EN 22868

EN ISO 3744
dB (A)

مستوى الضغط السمعي 
املقاس

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 dB (A) عدم يقني

112.0 114.0 112.0 114.0 110.0 113.0 110.0 113.0

LWA

2000/14/EC
EN 22868

EN ISO 3744

dB (A)
مستوى  القوة السمعية  

املضمونة

* 5.8 (sx)
6.6 (dx)

6.3 (sx)
7.5 (dx)

6.1 (sx)
7.2 (dx)

6.8 (sx)
5.9 (dx)

5.8 (sx)
6.6 (dx)

6.3 (sx)
7.5 (dx)

6.1 (sx)
7.2 (dx)

6.8 (sx)
5.9 (dx)

EN 11806
EN 22867
EN 12096

m/s2 مستوى الذبذبة (االهتزاز)

1.6 (sx)
1.6 (dx)

2.2 (sx)
1.8 (dx)

2.7 (sx)
2.8 (dx)

1.8 (sx)
1.6 (dx)

1.6 (sx)
1.6 (dx)

2.2 (sx)
1.8 (dx)

2.7 (sx)
2.8 (dx)

1.8 (sx)
1.6 (dx) EN 12096 m/s2 عدم يقني

حة: 1/2 حد أدىن، 1/2 حمل كامل (رأس)، أو 1/2 رسعة قصوى عىل الفارغ (قرص). *- قيم متوسطة مرجَّ
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أدوات الجز املوىص بها

الحامية أدوات الجز املوديل

P.N. 4192048CR P.N. 63129003 STARK 3810-4410 

P.N. 61042011CR P.N. 63129004 SPARTA 381-441

P.N. 4192048CR P.N. 63019018 STARK 3810-4410

P.N. 61042011CR P.N. 63019017 SPARTA 381-441

*
P.N. 4192048CR

P.N. 4095673BR
STARK 3810-4410

P.N. 61042011CR SPARTA 381-441

*
P.N. 4192048CR

P.N. 4095638AR
STARK 4410T

P.N. 61042011CR SPARTA 441T

*
P.N. 4192048CR

P.N. 4095563AR
STARK 4410T

P.N. 61042011CR SPARTA 441T

*
P.N. 4192048CR P.N. 4095565AR

P.N. 4095065AR

STARK 4410T

P.N. 61042011CR SPARTA 441T

P.N. 4174279 P.N. 4095635AR STARK 4410T
SPARTA 441T

P.N. 4174279 P.N. 4095066AR STARK 4410T
SPARTA 441T

* كود الحامية 4174283AR غري مطلوب

    !!!انتبه

يزداد خطر التعرّض إلصابات وحوادث العمل يف حالة تركيب األقراص بشكل خاطئ! استخدم فقط أدوات الحز والقطع 
وأغطية الحامية املوىص بها وتقّيد بتعليامت الشحذ.
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12. بيانات فنِّية

SPARTA 381Sسعة الُمحرِّك
STARK 3810S

SPARTA 381T
STARK 3810T

SPARTA 441S
STARK 4410S

SPARTA 441T
STARK 4410T

cm336.240.2سعة املحرِّك

2 شوط Emakمحرِّك

kW1.31.6القدرة التشغيلية

min–12.800الحد األدىن لعدد اللَّفات يف الدقيقة

min–18.500الحد االقىص لُرسعة عمود التحريك الخارج

رسعة املحرك عند الحد االقىص لُرسعة عمود 
التحريك الخارج

min–111.700

cm3(ℓ)  (0.87) 870سعة خزان الوقود

نعمبادئ تشعيل املكربن

نعممضادات االهتزاز

cm38عرض الجّز

kg7.27.97.38.0الوزن بدون أداة الجز وغطاء الحامية
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عمليَّات االستبدال املحتملة لقطع الغيار يجب أن تتم فقط 
بقطع غيار أصلية.

و/أو  املاكينة  عىل  تتم  قد  بها  مرخص  غري  تعديالت  أية 
إصابات  إىل  تؤدي  أن  ميكن  أصلية  غري  كامليات  استخدام 

خطرية أو مميتة لعامل التشغيل وألطراف ثالثة أخرى.

10. التخزين
عندما تبقى املاكينة متوقفة لفرتات طويلة:

لتفريغ  ـ التهوية.  جيد  مكان  يف  ونظّفه  الوقود  خزان  غ  فرِّ
(ترك  يتوقف  حتى  وانتظر  املحرك  تشغيل  ابدأ  املكربن، 

خليط الوقود يف املكربن قد يرض ويتلف باألغشية).
هي  ـ الشتوي  التخزين  بعد  التشغيل  إعــادة  ــراءات  إج

للامكينة ألول مرة  العادي  التشغيل  أثناء  تتم  التي  نفسها 
(الصفحة 11).

اتبع جميع قواعد الصيانة املذكورة سابقاً. ـ
وشحم  ـ تاماً  تنظيفاً  الُعشب  وجز  األغصان  ُمقلِّم  نظف 

األجزاء املعدنية.
انزع الُقرص ثم نظّفه وزيتّه لتجنب الصدأ. ـ
ثم  ـ وتجفيف  بتنظيف  قم  القرص؛  تثبيت  حلقات  انزع 

تزييت مكان وضع مثبِّت الرأس.
أخِرج الوقود من الخزان ثم أعد وضع السدادة. ـ
ح الهواء (B، الشكل 22). ـ نظّف فتحات التربيد بعناية وُمرشِّ
احفظ املنتج يف مكان جاف، وإن أمكن دون تالمس مبارش  ـ

مع الرتبة أو مصادر الحرارة.

11. حامية البيئة
لهام  أساسيني  وهدفًا  عنًرصا  تكون  أن  يجب  البيئة  حامية 
األولوية أثناء استخدام اآللة بحيث نتعايش بشكل سليم مع 

البيئة املدنية والطبيعة التي نعيش فيها.
تجنَّب أن تكون مصدر إزعاج لجريانك. ـ
اتبع بعناية ودقَّة القواعد واللوائح املحليَّة الخاصة بعمليات  ـ

التخلُّص من املواد والبقايا الناتجة عن عمليات الجز.
الخاصة  ـ املحلية  واللوائح  القواعد  ــة  ودقَّ بعناية  اتبع 

بعمليات التخلص من مكونات التغليف والزيوت والبنزين 
والبطَّاريَّات واملرشحات واألجزاء املتهالكة وأي مكّون آخر 

له أثر بيئي كبري؛ ال يجب إلقاء هذه املخلّفات واملكونات 
وتسليمها  فصلها  يجب  ولكن  العادية  املنزل  نفايات  مع 
النفايات املتخصصة والتي تقوم بعمليات  إىل مراكز جمع 
املخلفات  من  النوعية  لهذه  الرضورية  التدوير  إعــادة 

والبقايا.

التخلُّص من املاكينة
البيئة  يف  ملقاة  ترتكها  ال  نهائيا  العمل  من  اآللة  إخراج  عند 
ولكن توّجه بها إىل أحد مراكز تجميع اآلالت املنتهية تشغيليا.

ميكن  املاكينة  صناعة  يف  املستخدمة  املــواد  من  كبري  جزء 
نحاس)  الومنيوم،  (صلب،  املعادن  وجميع  تدويرها؛  إعادة 
من  ملزيد  الحديد.  الستعادة  عادي  مكان  إىل  تسليمها  ميكن 
منطقتك.  يف  النفايات  جمع  خدمة  إىل  ه  توجَّ املعلومات 
ترصيف النفايات الناشئة عن تكهني املاكينة يجب أن يتم مع 

احرتام البيئة وتجنب تلويث الرتبة والهواء واملاء.
يف جميع األحوال يجب أن تحرتم الترشيعات املحلية السارية 

يف هذا املوضوع.
التوافق  عالمة  ملصق  إزالة  يجب  املاكينة  من  التخلُّص  عند 

األورويبِّ EC إضافة إىل دليل االستخدام هذا.
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ح الوقود مرشِّ
ح الوقود. املرشح املتسخ يتسبب يف  تأكد دورياً من أحوال مرشِّ
صعوبات يف بدء التشغيل ويقلل من مستويات أداء املحرِّك. 
حالة  ويف  بالوقود؛  التزّود  فتحة  من  أخرِجه  املرشح  لتنظيف 

اتّساخه بشدّة، قم باستبداله (الشكل 21).

املحرِّك
أو بهواء مضغوط. إن  أرياش األسطوانة بفرشاة  نظِّف دوريٍّا 
سخونة  يف  يتسبب  أن  ميكن  األسطوانة  عىل  النفايات  تراكم 

مقرطة مؤذية عىل تشغيل املحرك.

شمعة اإلشعال
األقطاب  مسافة  ومراجعة  الشمعة  تنظيف  املستحسن  من 
من  احرتاق  شمعة  استخدم   .(23 (الشكل  دوريٍّا  الكهربية 
درجة  لها  أخرى  ماركة  من  أو   NGK BPMR7A النوعية  

حرارية مكافئة.

ُمثبِّت رأس الجز والقطع
كل 30 ساعات عمل انزع الرباغي (D، الشكل 8) عن مثبِّت 
أكرث من 10  التشحيم. ال تستخدم  الرأس وتأكَّد من مستوى 
ِجرامات من زيت التشحيم. استخدم زيت تشحم من النوعيَّة 

التي تحتوي عىل ثاين كربيتيد املوليبدينوم.

نقل الحركة
 ،D) م كل 30 ساعة عمل مفصل توصيل األنبوب الصلب شحِّ
الشكل 25) باستخدام زيت تشحيم ثاين كربيتيد املوليبدينوم.

املُكرِبن
الهواء  مرشح  نظِّف  املُكربن،  بضبط  بتنفيذ  تقوم  أن  قبل 
م  ُمصمَّ املحرك  هذا  املحرِّك.  بتسخني  وقم   (22 الشكل   ،B)
و    97/68/EC األوروبيّة التوجيهات  مع  يتوافق  مبا  ومصنوع 

. 2004/26/EC 2002/88  و/EC

تم ضبط برغي الحد األدىن T (الشكل 20) بطريقة يكون فيها 
الدوران  وُرسعة  التشغيل  لقوة  األدىن  الحد  بني  أمان  هامش 

وقّوة تعشيق احتكاك الدوران.

 انتبه: ال تعبث باملكربن.

 0082 ) األدىن  الحّد  عىل  املحرك  يكون  عندما  انتبه:   

بإعهاد  ننصحكُم  القرص.  يدور  ال  أن  يجب  لفة/دقيقة)، 
جميع عمليات ضبط عمليَّة الكربنة إىل بائعكم أو إىل ورشة 

ُمعتمدة.

أن  ميكن  االرتفاع  ومستوى  املناخية  التغيريات  انتبه:   
يؤثّران عىل مستوى الكربنة.

كاتم الصوت

ز رضوري للمحرِّك   انتبه! - كاتم الصوت هذا مجهَّز مبحفِّ
تقم  ال  االنبعاثات.  دات  ومحدِّ رشوط  مع  متَّسقا  يصبح  ليك 
تنتهك  فأنت  بذلك،  قمت  إذا  بتاتا:  املحفز  إزالة  أو  بتغيري 

القانون.

ساخنة  تصبح  باملحفز  املجهزة  الصوت  كواتم   - انتبه!   
إيقاف  بعد  لوقت طويل  االستخدام وتظل هكذا  أثناء  جدا 
الحد  عىل  املحرك  يكون  عندما  أيضا  هذا  يحدث  املحرك. 
تذكروا  الجلد.  يف  حروقا  املالمسة  تسبب  أن  ميكن  األدىن. 

خطر الحريق!

يتم  أن  يجب  للصوت  كاتم  تلف  حالة  يف   - احــذر!   
يكون  قد  ذلك  فإن  كثريا  الصوت  كاتم  انسد  إذا  استبداله. 

إشارة عىل أنَّ كفاءة املحِفز قد أصبحت محدودة.

 انتبه: ال تستخدم مقلّم األغصان وجز العشب إذا كان 
تالفا، أو غري موجودا أو تم تعديله. استخدام  كاتم الصوت 
كاتم صوت غري خاضع للصيانة املناسبة يزيد خطر الحريق 

وفقد السمع.

الصيانة االستثنائية غري العادية
استعامل  صاحبه  إذا  العمل  موسم  نهاية  يف  املناسب،  من 
إجراء فحص  العادي،  االستخدام  عامني مع  وبعد كل  كثيف، 
الدعم  شبكة  من  متخصص  فني  به  يقوم  للامكينة  شامٍل 

والخدمة الفنية.

 انتبه: جميع عمليَّات الصيانة غري الواردة يف هذا الدليل 
لضامن  معتمدة.  وصيانة  إصالح  ورشة  بها  تقوم  أن  يجب 
أنَّ  تذكَّر  الُعشب،  وجّز  األغصان  ملُقلِّم  ومنتظم  دائم  عمل 
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شحذ شفرات جّز وقطع األعشاب والحشائش (2-3-4 أسنان)
مُيكن قلب شفرات جّز وقطع الُعشب والحشائش: وبالتايل . 1

فإنه يف حالة وجود جانب أقل شحذاً من الجانب األخر، 
من  األخر  الجانب  واستخدام  الجانب  هذا  عكس  ميكن 

القرص (الشكل 17).
شحذ . 2 مربَد  باستخدام  والقطع  الجّز  شفرات  شحذ  يتم 

مسطّح ُمفرد القطعيّة (الشكل 17).
القرص . 3 قواطع  جميع  وابرِد  اِشحذ  التوازن،  عىل  للحفاظ 

بشكل متساٍو.
عند عدم شحذ الشفرات بالشكل الصحيح فإن ذلك ميكن . 4

أن يتسبب يف اهتزازات غري طبيعية للامكينة اثناء عملها 
يتبعها كرس وتلف لشفرات القطع نفسها.

شحذ القرص (8 أسنان تقطيع)
تحقق دامئا من الحالة التشغيلية العامة لُقرص الجّز والقطع. 
استفادة  أكرب  بالحصول عىل  تسمح  الصحيحة  الشحذ  عملية 

ممكنة من استخدام ُمقلِّم األغصان وجز الُعشب.
مع  شحذ  قُرص  أو  شحذ  مربد  استخِدم  القطع  أسنان  لشحذ 
القيام بعمليات شحذ قليلة اللمس مع احرتام الزوايا واألبعاد 

املوجودة يف الشكل 11.

شحذ قرص تقطيع األخشاب
للحصول عىل اإلرشادات الخاصة بعملية الشحذ الصحيحة، • 

الجّز  جهاز  علبة  عىل  مكتوب  هو  مبا  االسرتشاد  يرجى 
بشكل  مشحوذ  وقطع  جّز  قرص  استخدام  يعترب  والقطع. 
ولتجنب  للامكينة  الفعال  لالستخدام  أساسيا  أمرا  صحيح 

التآكالت السطحية للقرص وللشفرات.
الشحذ. •  عملية  أثناء  قوى  بشكل  القرص  ثبات  من  تأكد 

استخدم مربد شحذ مستدير 5.5 ملم.
اِشحذ •  درجة.   15 مقدارها  الشحذ  زاوية  تكون  أن  يجب 

ناحية  تليه  الذي  السّن  ثم  اليمني  ناحية  قطع  سن  وابرِد 
تعرّض  عند  األسنان.  لباقي  الطريقة  بنفس  وهكذا  اليسار 
فإنه يصبح من الرضوري  الُقرص للخدش بسبب األحجار، 
الجّز  أسنان  من  العلوي  الطرف  شحذ  استثنايئ  بشكل 
والقطع باستخدام مربد شحذ مستوى. يف هذه الحالة اجري 
الدائري.  الشحذ  مربد  استعامل  قبل  هذه  الشحذ  عملية 
مُوّحد  القطع بشكل  العلوية ألسنان  األطراف  يجب شحذ 

عىل مستوى جميع األسنان.

 انتبه! - استخدام أداة قطع خاطئة أو شحذ شفرة قطع 
التعرّض  أخطار  زيادة  إىل  بالرضورة  يؤديان  خاطئ  بشكل 
وقطع  جّز  شفرات  سالمة  من  تحقق  العكسية.  لالرتدادات 
وجودها؛  حاو  والتشققات  األرضار  لتحديد  وذلك  الُعشب 

وعند ترضر هذه الشفرات يجب استبدالها.

أجهزة  شكل  تعدل  أو  يـُقّوم  أو  تلحم  ال  انتبه:   
هذه  إصالحها.  محاولة  يف  التالفة  والتشذيب  والقطع  الجز 
والقطع  الجّز  جهاز  انفصال  تسبب  أن  ميكن  العمليات 

والتشذيب وتسبب اإلصابات الخطرية أو املميتة.

رأس الجّز بخيوط النايلون
استخدم دامئا نفس الُقطر الخاص بخيط الجّز والقطع األصيل 
لتجنب التحميل الزائد عىل املحرك (الشكل 18). إلطالة خيط 
التقطيع عىل  النايلون، قم بخبط رأس  التقطيع املصنوع من 

األرض أثناء العمل.
مالحظة: ال تخِبط رأس القطع عىل األسطح اإلسمنتية أو عىل 

الحجارة: ميكن أن يكون ذلك مصدر خطورة.

الرأس  يف  النايلون  من  املصنوع  التقطيع  خيط  استبدال 
LOAD&GO (الشكل 19)

اقطَع 6.0 ملم من خيط النايلون قُطر 3.0 ملم.. 1
قم مبحاذاة األسهم وادِخل الخيط يف الرأس (الشكل 19.1) . 2

حتى يخرج من الناحية املُعاكسة (الشكل 19.2).
ثم . 3  (19.3 (الشكل  ُمتساويني  جزئيني  إىل  الخيط  اقسم 

حّمل الرأس بلّف املقبض (الشكل 19.4).

 انتبه! - أثناء عمليات الصيانة ارتِد دامئا قفازات واقية. 
ال تقم بعمليات الصيانة واملحرك ساخن.

ال تستخدم الوقود (الخليط) إلجراء عمليات التنظيف.

ح الهواء مرشِّ
ثم   ،(22 الشكل   ،A) الغطاء  انزع  عمل،  ساعات   8-10 كل 

.(B) ح نظِّف املرشِّ
انفخ من مسافة بالهواء املضغوط من الداخل نحو الخارج.

املسدود  املرشح  تلفه.  حالة  يف  أو  اتساخه  حالة  يف  استبدله 
للوقود  استهالكه  فيزيد  منتظم،  غري  املحرك  تشغيل  يجعل 

ويقلل قوته التشغيلية.
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9. الصيانة

جدول الصيانة

متوسط عدد مرات عمليات الصيانة اآلتية تشري فقط إىل حاالت االستخدام الطبيعية للامكينة. عند استخدام 
املاكينة ألوقات أطول من املعتادة أو يف وجود حاالت قص وتشذيب غري مواتية، فإن عمليات الصيانة يجب أن 

تكون متقاربة زمنياً بشكل مناسب.
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Xافحص (التّرسب، التشققات، التهالك)الوحدة كاملة

Xنظِّف املاكينة يومياً عقب االنتهاء من العمل

االنضغاطي،   STOP التوقف  (زر  التشغيلية  األوامر 
ذراع بدء تشغيل، ذراع زيادة الرسعة، ذراع األمان)

Xتحقق من التشغيل

Xافحص (التّرسب، التشققات، التهالك)خزان الوقود

Xنظّف

ح الوقود واألنابيب Xافحصُمرشِّ

ح XXنظِّف واستبدل وحدة املُرشِّ

Xافحص (األرضار والشحذ والتهالك)ُملحقات الحز والقطع

Xتحقق من التيار

XXاشحذ

XXافحص (األرضار، التهالك ومستوى التشحيم)ُمثبِّت رأس القطع والجز

Xافحص (األرضار والتهالك)غطاء حامية جهاز الجّز والقص

XXاستبدل

جميع الرباغي والصواميل ميكن الوصول إليها (فيام عدا 
براغي الضبط واملُعايرة)

Xافحص

Xّشد من جديد

XXنظّفمرشح الهواء

XXاستبدل

Xنظّفأرياش األسطوانة

Xنظِّف املاكينة يومياً عقب االنتهاء من العملفتحات غطاء حامية بدء التشغيل

Xافحص (األرضار والتهالك)حبل بدء التشغيل

Xاستبدل

من املكربن والقطع  الجّز  (جهاز  للتشغيل  األدىن  بالحد  تحقق 
عىل  املُحرك  يعمل  عندما  يدور  أو  يعمل  أّال  املُفرتض 

الحدا األدىن لقوته)

X

Xتحقق من مستوى تباعد اإللكرتوداتشمعة اإلشعال

XXاستبدل

Xافحص (األرضار والتهالك)مضادات االهتزاز

XXاستبدال من ِقبل البائع

القص صامولة ربط وبراغي جهاز الجّز والقطع جهاز  وتثبيت  ربــط  صامولة  أن  من  تأكد 
والتشذيب قد تم إدخالها بالقدر الكايف

X
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واألعشاب. •  الصغرية  النباتات  مُيكن قطع وتشذيب سيقان 
ابدأ يف العمل بحركة تبادلية تناوبيّة، من ناحية إىل أخرى.

حاول قطع سيقان متعددة بحركة واحدة.• 
وعند وجود سيقان نباتات جافة صلبة بشكل خاص، فإنه • 

الشجريات.  املُحيطة مبجموعة  املنطقة  أوالً تشذيب  يجب 
ملجموعة  الخارجية  الجذوع  اقطع  العمل،  يف  للبدء 
تتحايش  بحيث  ارتفاعاً،  األكرث  الجزء  يف  هذه  الشجريات 
شغل حيز مكاين مفرط. اقطع لذلك سيقان النباتات حسب 
املجموعة  داخل  من  اآلن  العمل  ابدأ  املطلوب.  االرتفاع 
باستخدام قرص القطع ثم اقطع بدايًة من وسط مجموعة 
مجموعة  وسط  منطقة  إىل  الدخول  كان  إذا  الُشجريات. 
يف  النباتات  سيقان  بقطع  فقم  صعباً،  يزال  ال  الشجريات 
يقل  الطريقة  بهذه  تسقط.  دعها  ثم  ارتفاعاً  األكرث  الجزء 

خطر شغل حيز مكاين ُمفرِط.

8. النقل

انقل ُمقلِّم األغصان وجز الُعشب عندما يكون املحرك مطفأ 
وغطاء القرص ُمركّب يف مكانه (الشكل 3).

 انتبه: عند نقل أو تخزين ُمقلِّم األغصان وجز الُعشب، 
هو  كام   4196086 كود  الُقرص  حامية  غطاء  تركيب  يجب 

محدد يف (الشكل 3).
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املجاورة لألحجار والطوب واإلسمنت والسياجات  الُعشب 
األسوار املعادن بدالً من األشجار والسياجات الخشبية.

يعمل •  أن  يجب  الُعشب،  وجّز  التشذيب  عمليتي  أثناء 
للسامح  وذلك  الكاملة  الرسعة  من  أقل  برسعة  املحرك 

بزيادة فرتة الخيط والتقليل من تهالك رأس الجز.

الجّز والتشذيب
الذي •  الُعشب  لقص  مثايل  الُعشب  وجز  األغصان  ُمقلِّم 

يصعب الوصول إليه بواسطة جزّازة الُعشب العاديَّة. أثناء 
األرض.  مع  متواٍز  وضع  يف  الجز  خيط  عىل  حافظ  الجّز، 
تتلف  األرض حتى ال  نحو  والقطع  الجز  تجنب دفع رأس 

البستان وتتّرضر الوحدة.
تجنب املالمسة الدامئة للرأس مع األرض أثناء الجز العادي. • 

الجّز  رأس  ترض  أن  ُمتكرر  بشكل  األرض  ملالمسة  فيمكن 
وتستهلكها أكرث من الالزم.

الجز الرسيع لألعشاب
للحصول •  استخدامه  ميكن  الدوار  للخيط  املروحي  التأثري 

عىل عملية جّز وتشذيٍب رسيعة وسهلة. حافظ عىل خيط 
مبوازاة  وتشذيبها  جزّها  املُراد  األرض  فوق  والقطع  الجز 

األرض وتّحرك لألمام والخلف بالتبادل.
الرسيع •  والتشذيب  الجزر  يف  مرضية  نتائج  عىل  للحصول 

يجب أن يعمل املحرك بكامل قوته التشغيلية.

 انتبه: ال تجّز الُعشب ُمطلقاً إذا كانت الرؤية سيئة أو يف 
ظروف الحرارة الشديدة االرتفاع أو االنخفاض.

جّز وتشذيب الُعشب بقرص ُمخّصص لألخشاب
الجانبي •  واالنحياد  املُفاجئة  الحركات  حدوث  خطر  يزيد 

عند قطع سيقان النباتات ذات األبعاد الكبرية. لذلك تجّنب 
املوجودة  القرص  منطقة  باستخدام  القطع  بعملية  القيام 

بني الساعة 12 والساعة 3 (الشكل 16).
من •  يصبح  فإنه  اليرسى،  الناحية  ما  نبات  ساق  لقطع 

بالقرص  ِمل  اليمني.  ناحية  الشجرة  قاعدة  دفع  الرضوري 
وضعه يف وضعية قُطرية مائلة نحو األسفل تجاه اليمني مع 
مامرسة الضغط املُحدد. ادفع يف نفس الوقت ساق النبات 
باستخدام  اقطع  القطع.  قرص  حامية  غطاء  مستخدماً 
 .5 والساعة   3 الساعة  بني  املوجودة  القرص  عمل  منطقة 

قبل استخدام قرص القطع، قم بتشغيل املحرك عىل رسعته 
الكاملة.

الرضوري •  من  يصبح  اليُمنى،  الناحية  من  ما  ِجذع  لقطع 
دفع قاعدة الشجرة إىل الناحية اليُرسى. ِمل بالُقرص وضعه 
اقطع  اليمني.  عىل  األعىل  نحو  قُطريّة  مائلة  وضعية  يف 
 3 الساعة  بني  املوجودة  الُقرص  عمل  منطقة  باستخدام 
القرص  اتجاه دوران  فيه  يؤدى  الذي  بالشكل   ،5 والساعة 

إىل دفع قاعدة النبات ناحية اليسار.
من •  يصبح  فإنه  األمامّي،  الناحية  ما  نبات  ساق  لقطع 

الرضوري دفع قاعدة النبات ناحية اليمني. شّد الُقرص إىل 
الداخل بحركة رسيعة ودقيقة.

فإنه •  بينها،  فيام  جداً  متقاربة  النباتات  سيقان  كانت  إذا 
يجب عليك العمل بطريقة ووترية تحرُّك واضحة ومناسبة.

ال •  النباتات،  سيقان  أحد  يف  القطع  قرص  انحشار  حالة  يف 
تقم فجأة بّشد املاكينة نفسها بقّوة وُعنف من أجل إخراج 
القرص. فيمكن لهذه العملية أن تتسبب يف تلفيات وأرضار 
التحّكم  وملِقود  ولألنبوب  القطع  رأس  وملُثبِّت  للقرص 
والتوجيه. اترك ِمقود التحّكم والتوجيه ثم أمِسك األنبوب 
بكلتا يديك ثم اسحب املاكينة برفق حتى تتمّكن من نزع 

الُقرص املحشور.

استخدام قرص القطع الدائري لألخشاب
لجز  مثاليٌة  لألخشاب  الدائرية  القطع  أقراص  انتبه:   
يزيد  ال  التي  الصغرية  الُشجريات  وقطع  األعشاب  وتشذيب 
ُقطرها عن 5 سم. ال تحاول قطع األشجار ذات األقطار األكرب 
الشجرة وقد  أن ينحرش داخل  للقرص  من ذلك حيث ميكن 
يقفز إىل األمام. ميكن لهذه الحالة أن ترض القرص أو تؤدى 
إىل فقدان القدرة عىل التحكم يف املاكينة مام قد يرتتب عليه 

التعرض إلصابات شخصية خطرية.

 انتبه!: أقراص قطع األخشاب مُيكن استخدامها فقط مع 
استخدام غطاء الحامية املُناسب لها (انظر الجدول يف صفحة 
والتعليق  الحمل  وأحزمة  والتوجيه  التحكّم  وِمقود   ،(19

املزّودة بآلية الفك الرسيع.

قطع  قرص  باستخدام  والتشذيب  والقطع  الجز  عملية 
األخشاب
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ابدأ العمل ف األرض من الناحية التي ترى أنه من السهل • 
منها  لتبدأ  صغرية  مساحة  وتشذيب  جز  مع  بها  العمل 

العمل.
تقّدم إىل األمام ثم ارجع إىل الخلف بشكل مربمج وقيايس • 

طولها  منطقة  وتشذيب  شذ  مع  العمل،  منطقة  داخل 
حوايل 5-4 م يف كل مرة تتحرك فيها. بهذه الطريقة سوف 
كال  يف  للوحدة  التشغيلية  واملساحة  السعة  كامل  تستغل 
يف  العمل  التشغيل  عىل  للقائم  أيضاً  ميكن  كام  االتجاهني 

منطقة عملية ومتنّوعة.
ب قطعة من األرض طولها حوايل 75 مرتاً. اِحمل •  جّز وشذِّ

معك خزان الوقود لتتمكن من إعادة تزويد اآللة بالوقود 
عند الحاجة أثناء العمل.

يف األرايض املائلة أو املُنحدرة تحرّك وانتِقل من جانب إىل • 
آخر يف إطار هذا االنحدار. العمل بهذه الطريقة أسهُل من 

العمل عن صعوداً ثم نزوالً ألكرث من مرة عىل املنحدر.
لتجنُّب •  املُراد جزّها وتشذيبها  األرض  م قطعة  خطِّط وقسِّ

رضورة اجتياز الُحفر والعقبات األخرى املوجودة يف األرض. 
حدد اتّجاه الجّز والقطع وفقاً التجاه الريح بحيث تسقط 
األعشاب املجزوزة عىل الناحية التي سبق جزّها يف األرض.

جّز وتشذيب الُعشب بقرص ُمخّصص للُعشب
ال تستخدم أقراص الُعشب لقطع سيقان النباتات الخشبية.• 
الُعشب •  أنــواع  جميع  يف  العشب  قرص  استخدام  ميكن 

واألعشاب الضارة.
فيها •  تقوم  تباُدليّة  جانبية  بحركات  الُعشب  جز  يجب 

الحركة من اليمني إىل اليسار بجّز وتشذيب الُعشب ومن 
الجّز  عملية  تتم  العودة.  مسار  بتحديد  اليمني  إىل  اليسار 
والقطع بالناحية اليُرسى من الُقرص (بني الساعة 8 و12).

وتشذيب •  جّز  أثناء  اليسار  إىل  القرص  إمالة  متت  إذا 
الجز وميكن  العشب يسقط عىل طول خط  فإّن  الُعشب، 
تجميع  بأمشاط  املثال،  سبيل  عىل  أكرب،  بسهولة  جمعه 

الُعشب املجزوز.
البقاء •  عىل  حافظ  إيقاعياً.  منتظمة  بطريقة  التقدم  حاول 

البعض.  بعضها  قليالً عن  متباعدتان  بثبات وساقيك  واقفاً 
م إىل نهاية مسار العودة وابق من جديد واقفا بثبات. تقدَّ

أن •  تحايش  يف  يفيد  فهو  األرض.  تُالمس  الدعم  كأس  اترك 
يالمس القرص األرض.

حول •  املوجودة  املادة  والتفاف  التواء  خطر  من  تقلل  ليك 

القرص، التزِم وتقيّد بالتعليامت التالية:
اقطع وجّز دامئا واملحرك بكامل قوته التشغيلية.. 1
سبق . 2 التي  واألغصان  الٌعشب  يف  التعرّث  عدم  عىل  احرص 

جزّها أو قطعها أثناء مسار العودة.
الوحدة •  والتثبيت وضع  التعليق  املحرك وفك حزام  أوقف 

أو  جزّها  تم  التي  املادة  جمع  تبدأ  أن  قبل  األرض  عىل 
قطعها.

قطع العشب برأس الجز بخيوط النايلون
املحدد.  الُقطر  من  أطول  خيطاً  تستخدم  ال  تحذير:   
بالشكل  وموضوع  موجود  الحامية  غطاء  يكون  وعندما 
الصحيح فإّن املاكينة تقوم أوتوماتيكياً بضبط الطول املناسب 
أن  الطول  مفرطة  جّز  خيوط  الستخدام  مُيكن  الجز.  لخيط 
آلية  عىل  ويسبب رضراً  املحرك  التشغييل عىل  الحمل  يُثقل 

االحتكاك واألجزاء املتجاورة.

التشذيب
أبِق عىل رأس الجز منحنيًة فوق األرض مبارشة. يتم تنفيذ • 

الجز من طرف الخيط. اترك الخيط يعمل. ال تدفع الخيط 
ُمطلقاً يف منطقة الجز والقطع.

يسمح الخيط بإزالة الُعشب والحشائش بسهولِة عن قاعدة • 
الجدران والسياجات واألشجار واألرصفة؛ ولكن وعىل الرغم 
عىل  ويؤثر  األشجار  بعض  لحاء  يرض  أن  ميكن  ذلك  من 

أعمدة األسوار.
بالنباتات األخرى، قم بتقصري •  إلحاق الرضر  لتقليص خطر 

الخيط حتى 12-10 سم وقلل رسعة املحرك.

جّز وتشذيب الُعشب والحشائش
النباتات •  بإزالة جميع  الُعشب  تقنية جّز وتشذيب  تسمح 

وجز  األغصان  ُمقلِّم  رأس  عىل  أبِق  فيها.  املرغوب  غري 
اترك طرف خيط  األرض مبارشة مع متييلها.  الُعشب فوق 
والتامثيل  واألعمدة  األشجار،  حول  األرض  يرضب  الجز 

واألجسام األخرى املامثلة.

 تحذير: هذه التقنية تنطوي عىل زيادة يف تهالك وتآكل 
خيط الجّز.

دفعه •  ويجب  أرسع  بشكل  الجز  خيط  ويتآكل  يتهالك 
وتشذيب  جّز  تخفيف  يتم  عندما  أرسع  بوترية  األمام  إىل 
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والسالمة  األمــان  قواعد  القسم  هذا  يصف  تنبيه:   
ال  عندما  الُعشب.  وجز  األغصان  ُمقلِّم  لتشغيل  األساسية 
تعرف عىل وجه التحديد والدّقة كيفية امليض قدماً أو كيفية 
البائع  إىل  توّجه  الخرباء.  أحد  استشارة  يجب  فإنه  الترصّف، 
أو إىل ورشة الصيانة املحلية املُعتمدة. تجنب تنفيذ عمليات 
تعتربها بعيدة عن قدرتك. قبل أن متيض قدما يف االستخدام، 
الشجر  أوراق  كثافة  تخفيف  بني  الفارق  فهم  الرضوري  من 

وجّز وتشذيب الُعشب.

قواعد األمان والسالمة األساسية
راِقب وافحص منطقة العمل:. 1
للتأكد من أن ليس هناك إنسان أو حيوان أو أي جسم آخر  ـ

ميكنه أن يعيقك عن التحكم يف الوحدة؛
أي جسم  ـ أو  حيوان  أو  إنسان  هناك  ليس  أنّه  من  للتأكد 

بها  يقذف  التي  الشظايا  أو  الجز  جهاز  مع  يتالمس  آخر 
جهاز الجز.

إمكانية  لديك  تكن  مل  ما  الوحدة  تستخدم  ال  تنبيه:   
الغوث وطلب املساعدة يف حالة وقوع حادث.

ال تستخدم الوحدة أثناء سوء األحوال الجوية، عىل سبيل . 2
املثال، يف حالة الضباب الكثيف واألمطار الغزيرة، والرياح 
القوية، والربودة الشديدة، الخ. فالعمل يف هذه الظروف 
تكوين  مثل  إضافية،  أخطار  عىل  ينطوي  وغالبا  متعب 

الثلج عىل األرض، الخ.
قدميك . 3 عىل  والوقوف  الحركة  عىل  قدرتك  من  تأكد 

يف  محتملة  عوائق  وجود  عدم  من  تحّقق  آمنة.  بطريقة 
يف  ...الخ)،  ُحفر  أغصان،  صخور،  (جذور،  العمل  منطقة 
حالة ما إذا كان من الرضوري التنّقل بشكل ُمفاجئ. توخ 
أقىص درجات الحرص واالنتباه أثناء الجز يف أرايض مائلة.

أطفئ املحرك قبل االنتقال إىل منطقة عمل أخرى.. 4
ال تضع الوحدة عىل األرض ُمطلقاً أثناء عمل املحرك.. 5

استخدم دامئا األدوات املناسبة.• 
تأكد أن األدوات قد متت معايرتها وتركيبها وضبطها دامئا • 

بطريقة مناسبة.
خطِّط بعناية للعمل املطلوب إنجازه.• 
استخدم دامئا املحرك بكامل قوته التشغيلية عند بدء الجز • 

بالقرص.
استخدم دامئا أقراص مشحوذة.• 

املقطوعة  أو  املجزوزة  املــواد  إزالــة  تحاول  ال  انتبه:   
أثناء عمل املحرك أو أثناء عمل جهاز الجز والقطع لتجنب 
التعرض لإلصابات الخطرية. أوِقف املحرك وأطفئ جهاز الجز 
والقطع قبل القيام بإزالة أيّة مواد ملتصقة أو موجودة عىل 
الُقرص لتجنب التعرض ألى إصابات شخصية. ميكن أن ترتفع 
وأن  االستخدام  أثناء  والقطع  الجّز  رأس  ُمثبِّت  درجة حرارة 
استخدام  من  االنتهاء  بعد  أيضا  معينة  لفرتة  ساخنًة  تظّل 
اآللة. ُمالمسة رأس الجز والقطع ميكن أن تؤدي إىل اإلصابة 

بالحروق.

 تنبيه: ميكن أن يحدث أحيانا أن تنحرش بعض األغصان 
أو بعض األعشاب والحشائش بني الحامية وجهاز الجز. أوقف 

املحرك دامئا قبل التنظيف.

فحوصات أولّية متهيدية
أو •  الجز  أسنان  قاعدة  أن  من  تتحقق  يك  القرص  اِفحص 

أزل  شقوق.  فيها  ليس  املركزي  للثقب  املجاورة  املنطقة 
القرص إذا كانت فيه شقوق.

من •  ناشئة  شقوق  بها  ليس  التوصيل  شفة  أن  من  تحقق 
شفة  أزل  الغلق.  إحكام  شدة  يف  اإلفراط  من  أو  التهالك 

الدعم إذا ظهرت شقوق.
الربط •  عىل  قدرتها  تفقد  مل  التثبيت  صامولة  أن  من  تأكد 

والحجز. قوة إحكام غلق صامولة التثبيت يجب أن تكون 
. 25 Nm

تحقق من أن غطاء حامية الُقرص غري ُمترضٍر أو ُمتشقِّق. • 
استبدل غطاء القرص إذا ظهرت به شقوق.

الحامية  الوحدة دون أغطية  ُمطلقاً  تنبيه: ال تستخدم   
الوحدة دون عمود  مطلقاً  تستخدم  ال  بحامية معطوبة.  أو 

نقل الحركة املحوري.

جّز وتشذيب الُعشب يف الحدائق واملتنزّهات
فحص •  ينبغي  الُعشب،  وتشذيب  جّز  بعملية  القيم  قبل 

منطقة العمل وتحديد نوعية األرض ودرجة ميل وانحدار 
هذه األرض واحتاملية ُوجود األحجار والُحفر وما إىل ذلك.
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ُمقلِّم  تستخدم  ال  والعشب.  األخشاب  غري  أخرى  مواد  أيّة 
األغصان وجز الُعشب كرافعة لرفع أو نقل أو تقطيع أشياء، 
أو  معدات  أيّة  وضع  ممنوع  ثابتة.  دعائم  عىل  توقفه  وال 
أو  الُعشب  وجز  األغصان  ُمقلِّم  يف  القوة  مأخذ  أدوات عىل 
استخدامه يف غري األغراض التي ّحددتها إليها الرشكة املُصّنعة.

عدم  يجب  فإنّه  أقراص صلبة،  استخدام  تم  إذا  تنبيه:   
الجز إىل جوار السياجات، وُجدران املباين، وجذوع األشجار، 
القفز  إىل  تؤدي  أن  ميكن  التي  األخرى  واألجسام  والصخور، 
تلف  أو  انقالبه  أو  الُعشب  وجز  األغصان  ملُقلِّم  املُفاجئ 
باستخدام رؤوس خيوط  ننصح  العمليات  القرص. ملثل هذا 
النايلون. كذلك تذكَّر الخطر األكرب املتمثل يف قذف الشظايا 

والكسور الذي قد يحدث يف مثل هذه املواقف.

ُعشب  وجّز  أغصان  مقلم  مطلقاً  تستخدم  ال  تنبيه:   
األرض.  عىل  متعامداً  فيه  والقطع  الجز  جهاز  يكون  عندما 
جز  كامكينة  الُعشب  وجز  األغصان  ُمقلِّم  بتاتا  تستخدم  ال 

وتقليم السياج واألسوار الخرضاء.

صحيح،  بشكل  تثبيته  بعد  القرص  تراخى  إذا  تنبيه:   
يف  السبب  يكون  أن  ميكن  الفور.  عىل  استخدامه  فأوقف 
ذلك هو استهالك وتآكل صامولة الربط والتثبيت وهنا يجب 
أجزاء غري مطابقة أو ُمعتمدة  استبدالها. ال تستخدم مطلقاً 
إىل  فتوجه  االرتخاء،  يف  القرص  استمر  إذا  القرص.  لتثبيت 
البائع املحيل. ال تستخدم ُمطلقاً ُمقلِّم األغصان وجز الُعشب 

بقرص مرتخِ.

احتياطات يف منطقة العمل

القدمني  ـ ثبات  وأنــت  دامئــا  والقطع  الجّز  بعملية  قم 
أثناء  التوازن  فقدان  خطر  لتجنب  أرض  عىل  بوضعهام 

استخدام اآللة.
تأكد من قدرتك عىل الحركة والوقوف عىل قدميك بطريقة  ـ

منطقة  يف  محتملة  عوائق  وجود  عدم  من  تحّقق  آمنة. 
ما  حالة  يف  ...الخ.)،  حفر  أغصان،  (جذور، صخور،  العمل 

إذا كان من الرضوري التنّقل بشكل ُمفاجئ.
ال تجز أعىل من مستوى الصدر حيث يكون من الصعب  ـ

التحكم يف قوة االرتداد عند هذا االرتفاع.

ال تقطع بالقرب من الكابالت الكهربية. اِعهد بهذه العملية  ـ
إىل مشغلني خرباء ومحرتفني.

جّز فقط عندما تكون ظروف الرؤية واإلنارة تسمح بالرؤية  ـ
الواضحة.

ال تقطع وأنت عىل سلم؛ فهذا الوضع خطري للغاية.ـ 
أوقف ُمقلِّم األغصان وجز الُعشب إذا أصاب القرص جسامً  ـ

غريباً. افحص ُمقلِّم األغصان وجز الُعشب وأصلِح أية أجزاء 
حال ترضرها.

من  ـ صغرية  ولو  فكمية  والرمال.  األرض  عن  القرص  أبعد 
التعرّض  وترفع خطر  القرص  فقد شحذ  تساهم يف  الرتاب 

لالرتدادات العكسية.
أوقف املحرك قبل أن تسند ُمقلِّم األغصان وجز الُعشب. ـ
توخى أقىص االنتباه يف حالة ارتداء معدات حامية السمع  ـ

(سامعات حامية األذنني) ألنها تحّد من القدرة عىل سامع 
األصوات التي تدل عىل وجود أخطار (كاملكاملات الهاتفية 

وصفارات اإلنذار...الخ).
الجز يف األرايض  ـ أثناء  الحرص واالنتباه  توخ أقىص درجات 

املائلة أو املُنحدرة أو الوعرة التضاريس.

الصلبة  النوعية  من  أقراص  مطلقاً  تستخدم  ال  تنبيه:   
للجز والتقطيع يف األرايض املليئة بالحىص. الشظايا املقذوف 
أو  خطرية  إصابات  إىل  تؤدي  أن  ميكن  التالفة  األقراص  أو 
املكان.  يف  املوجودون  األشخاص  أو  بالتشغيل  للقائم  مميتة 
دامئا  ارتدي  املاكينة.  عمل  أثناء  تتطاير  التي  األشياء  راقب 
نظارات حامية ووقاية معتمدة. ال تُِطّل خارج أداة الحامية 
وغريها  والشظايا  الحجارة  والجز.  القطع  جهاز  أخطار  من 
أبِق  خطرية.  إصابات  أو  العمى  وتسبب  عينيك  تصيب  قد 
عمل  موقع  عند  بعيداً  التواجد  لهم  املرصح  غري  األشخاص 
واألشخاص  والحيوانات  األطفال  يبقى  أن  يجب  املاكينة. 
آمنة  مسافة  بُعد  عىل  واملُساعدون  املكان  يف  املوجودون 
قدرها 15 مرتاً عىل األقل بعيداً عن املاكينة أثناء عملها. ويف 
حالة اقرتاب شخص ما من مكان العمل فإنه يجب فوراً وقف 
الوحدة مطلقاً دون أن تتحقق أوالً  تُِدر  باملاكينة. ال  العمل 

من احتاملية وجود أشخاص يف منطقة العمل.

تقنيات العمل
إرشادات وتعليامت عامة للتشغيل
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إجراء بدء التشغيل
اضغط ببطء عىل بادئ التشغيل 4 مرات (9، الشكل 1).. 1
ضع ذراع بدء التشغيل (15، الشكل 1) يف وضعيَّة الغلق . 2

CLOSE (A، الشكل 15).
شبه . 3 عىل  وثبته   ،(1 الشكل   ،18) املُّرسع  ذراع  اسحب 

التسارع بالضغط عىل زر االنضغاط (22)، ثم حّرر الذراع 
.(18)

وضع . 4 يف  األرض  عىل  الُعشب  وجز  األغصان  ُمقلِّم  ضع 
ثابت. تأكد من أن أداة القطع حرة الحركة. ومع إمساك 
بداية  (الشكل 15A)، اسحب حبل  اليدين  بأحد  املاكينة 
صوت  تسمع  حتى  مرات)   3 عن  يزيد  ال  (مبا  التشغيل 
الدوران األول للمحرك. املاكينة الجديدة قد تتطلب مرات 

سحب إضافيا.
ضع ذراع بدء التشغيل (15، الشكل 1) عىل وضعية الفتح . 5

OPEN (B، الشكل 15).
املحرك. مبجرد . 6 تشغيل  لبدء  التشغيل  بداية  اسحب حبل 

ثوان،  لبضع  املاكينة  بالتسخني  قم  املاكينة،  تشغيل  بدء 
الثواين  من  املزيد  املاكينة  تحتاج  قد  ع.  املُرسِّ ملس  دون 
االرتفاعات  أو عىل  الربد  التمهيدي يف  التسخني  يف عملية 
 (1 الشكل   ،18) ع  املـُـرسِّ عىل  اضغط  وأخــريا،  العالية. 

إليقاف شبه التسارع.

 احذر:
ال تلف أبدا حبل بدء التشغيل حول يدك.ـ 
عند سحب حبل بداية التشغيل، ال تستخدم طوله بأكمله؛ ـ 

ميكن أن يسبب هذا قطعه.
(14، ـ  التشغيل  بدء  مبقبض  امسك  فجأة؛  الحبل  ترتك  ال 

الشكل 1) واترك الحبل يعاود االلتفاف ببطء.

 تنبيه: عندما يكون املحرك قد سخن، ال تستخدم بادئ 
الحركة لبدء تشغيل املحرك.

 تنبيه - استخدم أداة الترسيع نصف األوتوماتييك فقط 
يف مرحلة بدء تشغيل املحرك وهو بارد.

بدء عمل املحرك
يصل املحرك إىل قوته التشغيلية القصوى بعد 5 ÷ 8 ساعات 

عمل.

لفاته  الفارغ ألقىص  ل املحرك عىل  تُشغِّ الفرتة، ال  خالل هذه 
تجّنباً لتعريض املاكينة للضغوط التشغيلية املُفرطة.

 انتبه! - أثناء عمل املُحرِّك ال تغري نظام االحرتاق أمالً يف 
الحصول عىل زيادة يف القوة التشغيلية؛ فقد يؤدي هذا إىل 

اإلرضار باملحرك.

أثناء  مالحظة: من الطبيعي أن يصدر املُحرِّك الجديد دخاناً 
وبعد أول استخدام.

6. إيقاف املحرك

 (1 الشكل   ،18) األدىن  الحد  عىل  املرسع  رافعة  بوضع  قم 
وانتظر بضع ثوان ليك تسمح للمحرك بأن يربد.

العام  التيار الكهريب  أطفئ املُحرك وذلك بالضغط عىل قاطع 
.(17)

7. استخدام اآللة

استخدامات ممنوعة

 تنبيه: تجّنب التعرّض لالرتدادات العكسّية حيث ميكن 
االرتــدادات  هذه  سبب  يرجع  خطرية.  إصابات  تُسبب  أن 
للوحدة  املُفاجئة  واألمامية  الجانبية  الحركات  إىل  العكسّية 
األجسام  بعض  والقطع  الجّز  ُقرص  يُالمس  عندما  وتحدث 
مثل الفروع الكبرية أو األحجار والصخور، أو عندما تصطدم 
قطعة من الخشب بالُقرص أثناء القطع. ميكن أيضا ألي جسم 
غريب عند اصطدامه بالُقرص أن يتسبب يف فقدان السيطرة 

عىل ُمقلِّم األغصان وجز الُعشب.

 انتبه! - احرص عىل إتباع قواعد األمان والسالمة. ُمقلِّم 
األغصان وجز الُعشب يجب أن يستخدم فقط لجز األعشاب 
فقط  الصغرية  األخشاب  اقطع  الصغرية.  الُشجريات  ولقطع 
البالستيك  أو  املعادن  تقطع  ال  املُناسب.  الُقرص  باستخدام 
أو الطوب أو املواد غري املصنوعة من الخشب. ممنوع قطع 
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واإليثانول)  البنزين  من  (خليط   (gasohol) الجازوهول 
.E10 بنسبة مئوية من اإليثانول ال تزيد عىل %10 أو وقود

مالحظة: قم فقط بإعداد الخليط املطلوب الستخدام املاكينة؛ 
وال ترتكه يف خزان الوقود أو يف الصهاريج ملدة طويلة. يُنصح 
كود   Emak ADDITIX 2000 الوقود  مثبت  باستخدام 

001000972 للحفاظ عىل خليط الوقود لفرتة 12 شهرًا.

البنزين املؤلكل

 احرتس! – البنزين املؤلكل ليس له نفس كثافة البنزين 
البنزين  التي تعمل باستخدام  العادّي. لذلك، فإن املحركات 
العادي ميكن أن تحتاج إىل عمليات ضبط وُمعايرة مختلفة 
للُربغي H .وللقيام بهذه العملية يجب التوجه إىل أحد مراكز 

الخدمة املعتمدة.

التزويد بالوقود
رّج وعاء الخلط قبل أن تقدم عىل تزويد الوقود.

بدء التشغيل
 قبل تبدأ تشغيل املحرك تأكّد من أن القرص حر الحركة 

والدوران وأنه ال يالمس أيَّة أجسام غريبة.

 وعندما يكون املُحرِّك يعمل عىل حده التشغييل األدىن 
ال ينبغي أن يدور جهاز القطع والجز. خالف ذلك، توّجه إىل 

أحد مراكز الخدمة املعتمدة للقيام بالفحص وحل املشكلة.

األغصان  ُمقلِّم  عىل  وبثبات  يديك  بكلتا  اِقبض  تنبيه:   
وجز الُعشب. ضع جسمك دامئاً عىل يسار األنبوب. ال تتخذ 
لني الذين يستخدمون  مطلقا وضعا متقاطعا. يجب عىل املُشغِّ

اليد اليرسى إتباع نفس التعليامت.

 اتِّخذ دامئا وضعية جز مناسبة.
الذين  لألشخاص  أرضاراً  يسبب  أن  ميكن  للذبذبات  التعرض 
عصبية.  مشاكل  أو  الدموية  الدورة  يف  مشاكل  من  يعانون 
تنميل  مثل  جسامنية  أعراض  ظهور  عند  الطبيب  إىل  توّجه 
أو نقص يف الوعي أو انخفاض يف القوة الطبيعية أو تغرّيات 
يف لون الجلد. تظهر هذه األعراض عادة يف األصابع، واليدين 

واملعصمني.
ع يعمل  قبل أن تبدأ تشغيل املحرك تأكد من أن ذراع املُرسِّ

بحّرية.

اِلتزِم وتقّيد بتعليامت السالمة عند التعامل مع   انتبه: 
الوقود. أطِفئ دامئا املحرك قبل أن تقوم بتزويده بالوقود. ال 
تِضف بتاتا الوقود يف ماكينة محركها يعمل أو ساخن. ابتِعد 
ملسافة 3 أمتار عىل األقل عن املوضع الذي قمت فيه بتزود 

املاكينة بالوقود قبل أن تبدأ عمل املحرك. ال تدخن!

أيّة . 1 تراكم  لتحايش  الوقود  سدادة  حول  السطح  نظِّف 
ملّوثات.

أرِخ ببطء سدادة الوقود.. 2
الوقود يف الخزان. احرص عىل عدم . 3 اسُكب بعناية خليط 

انسكاب الوقود.
من . 4 وتحّقق  نظف  الوقود،  سدادة  وضع  تُعيد  أن  قبل 

سالمة حشوة إحكام الغلق ومنع التّرسب.
أِعد وضع سدادة الوقود فوراً، مع الضغط عليها باليد. أزِل . 5

أي انسكاب محتمل للوقود.

وإذا  الوقود  يف  ترسب  وجود  عدم  من  تحّقق  انتبه:   

رضوريا  كان  إن  االستخدام.  قبل  بإزالته  قم  تّرسب  وجدت 
اتصل بخدمة الدعم الفّني لدى بائعك.

املحرك مخنوق تشغيلياً بالوقود املُفرِط
ضع أداة مناسبة عىل غطاء رأس الشمعة. ـ
ارفع غطاء رأس الشمعة. ـ
قم بفك تثبيت شمعة اإلشعال وجّففها. ـ
افتح املحرق متاما. ـ
اسحب حبل بدء التشغيل ألكرث من مرة حتى تفرغ غرفة  ـ

االحرتاق.
بالضغط  ـ رأسها  غطاء  بتوصيل  وقم  الشمعة  وضع  أعد 

عليه بعزم.
ضع ذراع بدء التشغيل يف وضعية الفتح OPEN، حتى وإن  ـ

كان املحرك بارداً.
ابدأ اآلن تشغيل املحرك. ـ
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5. بدء التشغيل

الوقود

 انتبه: البنزين وقود شديد االشتعال. توخ أقىص درجات 

الحذر عند التعامل مع البنزين أو خليط من املحروقات. ال 

تدخن أو تأيت بنار أو شعلة بالقرب من الوقود أو املاكينة.

لتقليل خطر نشوب الحرائق أو التعرض لإلصابة بالحروق، • 

تعامل بحرص مع الوقود. الوقود قابل لالشتعال بشّدة.

- أخلط وضع الوقود يف وعاء معتمد للوقود.• 

اخلط الوقود يف الهواء الطلق بعيًدا عن الشعالت واللهب.• 

ضع الوقود يف أرض خالية، ثم أوقف املحرك ودعه يربد قبل • 

أن ترشع يف تزويد املاكينة بالوقود.

الضغط وليك تتحاىش •  الوقود ببطء ليك تحرر  أرِخ سدادة 

تّرسب الوقود.

أحِكم شد سدادة الوقود بإحكام بعد التزويد بالوقود. قد • 

تتسبب االهتزازات يف إرخاء السّدادة وترسب الوقود.

عىل •  املاكينة  انقل  الوحدة.  من  املترسِّب  الوقود  جفِّف 

د بالوقود قبل أن تبدأ تشغيل  بعد 3 أمتار من موقع التزوُّ

املحرِّك.

ال تحاول مطلقاً حرق الوقود املترسِّب تحت أي ظرف من • 

الظروف.

ن أثناء التعامل مع الوقود أو أثناء تشغيل املاكينة.•  ال تدخِّ

خزِّن الوقود يف مكان بارد، وجاف وجيد التهوية.• 

أو قش، •  أوراق شجر جافة،  بها  أماكن  الوقود يف  تخزِّن  ال 

أو ورق ...الخ.

أبخرة •  فيها  تتالمس  ال  أماكن  يف  والوقود  الوحدة  احفظ 

املاء  يات  أو غالَّ املكشوفة،  الشعالت  أو  اللهب  الوقود مع 

التيَّار  قواطع  أو  الكهربيَّة  املحرِّكات  أو  بالتدفئة،  الخاصة 

الكهريب، أو األفران، إلخ.

ال تنزع سّدادة خزان الوقود أثناء عمل املحرِّك.• 

ال تستخدم الوقود يف عمليَّات التنظيف.• 

انتبه حتى ال تنرث الوقود عىل مالبسك الخاصة.• 

بنزين زيت
A

2% - 50:1

ℓ ℓ (cm3)

1
5

10
15
20
25

0,02
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50

(20)
(100)
(200)
(300)
(400)
(500)

الشوط ويتطلب عملية خلط  ثنايئ  املنتج مبحرك  يعمل هذا 
من  النوعية  هذه  مع  تُستخدم  والزيت  للبنزين  ُمسبق 
املُحرِّكات. اخلط البنزين الخايل من الرصاص وزيت املحرِّكات 

ذات الشوطني يف وعاء معتمد للبنزين.
بالبنزين  تشغيل  شهادة  له  املحرك  هذا  به:  املوَىص  الوقود 
[R + M]) الخايل من الرصاص املستخدم للسيارات 89 أوكتان

/ 2) أو بعدد أوكتان أكرب.
وفقا  البنزين  مع  الشوط  ثنائية  املحركات  زيت  اِخلِط 

للتعليامت املوجودة عىل العبّوة.
 Efco - شــوط   2 لها  محركات  زيــت  باستخدام  ننصح 
لكل  خّصيصاً  املكون   (1:50)  2% النسبة  ذات   Oleo-Mac

املحركات ثانية الشوط وذات نظام التربيد الهوايئ.
العبوة  صدر  يف  إليها  املشار  زيت/بنزين  الصحيحة  النسب 
 PROSINT مناسبة عند استخدام زيت املحركات (A الشكل)
2 و EUROSINT 2 أو زيت محركات عالية النوعية مكافئ 

.(ISO L-EGD أو JASO FD مواصفات)

محركات  زيت  أو  السيارات  زيت  تستخدم  ال  احذر:   
القوارب ثنائية الشوط.

 احذر:
ال ـ  االستهالك؛  الزمة حسب  البنزين  من  كمية  فقط  اشرت 

تشرت أكرث مام ميكن استخدامه خالل شهر أو شهرين؛
بارد ـ  مكان  يف  بإحكام،  مغلق  وعاء  يف  البنزين  احفظ 

وجاف.

الوقود  مطلقاً  تستخدم  ال  الخليط،  لتحضري   - احذر!:   
الذي به نسبة إيثانول تزيد عىل %10؛ مُيكن قبول استخدام 
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 ،c األسهم  (انظر  والتثبيت  الربط  حلقة   - انتبه:   
الشكل 9) يجب وضعها في فتحة تركيب الُقرص.

تركيب املقبض (الشكل 2)
ركِّب املقبض عىل أنبوب نقل الحركة وثبته من خالل الرباغي 
(A). موضع املقبض قابل للضبط والتعديل وفًقا الحتياجات 

القائم عىل التشغيل.

(9A الشكل) تركيب حاجز السالمة
بخيوط  والقطع  الجّز  رأس  من  بدال  القرص  استخدام  عند 
يجب  والسالمة».  األمــان  «حاجز  تركيب  يجب  النايلون 
الشكل   ،20B) املقبض  (C) تحت وصلة (A) الحاجز تثبيت 
األمان  ”حاجز  أنَّ  من  التأكُّد  مع   ،(B) الرباغي  بواسطة   (1
مقلِّم  من  األيرس  الجانب  عىل  يتواجد  نفسه  والسالمة“ 

األغصان وجز العشب.

تركيب مقود التحكُّم والتوجيه (الشكل 4)

 (M) التحديد انتبه!: يجب تثبيت املقبض داخل حزَّي   
التحكُّم والتوجيه  النقل. - ضع مقود  أنبوب  املوجودين عىل 

.(B1) يف طرف التوصيل السفيل (A)

(A) عىل  والتوجيه  التحكُّم  مقود  تثبيت  يجب  احذر:   
حني عىل  طرف التوصيل (B) داخل حّزي التحديد (C) املوضَّ

املقود.
ضع طرف التوصيل العلوي (B2) ثمَّ أحِكم شد الـ 4 براغي  ـ

(D)، دون أن تشد إحكامهم حتى النهاية.
أنبوب  ـ مع  مستقيمة  بزاوية  والتوجيه  التحكُّم  مقود  حاِذ 

نقل الحركة.
أحِكم شد الرباغي (D) بثبات. ـ

تركيب مقابض التحكّم (الشكل 6)
ارِخ بُرغي التثبيت (G). صمولة الربط (H) تبقى يف مقبض  ـ

.(L) التحّكم
يكون  ـ أن  يجب   M ع  (املـُـرسِّ  (L) التحّكم  مقبض  ادفع 

 (N) موّجهاً نحو ُمثبِّت الرأس) عىل ِمقود التحّكم والتوجيه
بحيث تكون الثقوب (P) متوازية.

ادِخل بُرغي التثبيت (G) يف مكانه ثم أحِكم الشد بحزم. ـ

 تنبيه: تأكد من أن جميع مكّونات ُمقلِّم األغصان وجز 

الُعشب موصولًة جيداً وأن براغي التثبيت ُمحكمة الربط.

عمليات متهيدية

أحزمة الحمل والتعليق (4S-T، الشكل 1)

ملُقلّم  يسمح  والتثبيت  التعليق  للحزام  الصحيح  الضبط  إن 

األغصان وجز الُعشب بالحصول عىل توازن جيد وعىل ارتفاع 

.(14A الشكل 10  ـ) مناسب عن األرض

ارتد أحزمة تعليق من النوعيَّة البسيطة أو املزدوجة. ـ

اربط مقلِّم األغصان وجز العشب بأحزمة الحمل والتعليق  ـ

من خالل الحلقة الكبرية (A، الشكل 12).

تحقيق  ـ يضمن  موضع  يف   (12 الشكل   ،B) الخطّاف  ضع 

أفضل توازن ملقلِّم األغصان وجز العشب.

للحصول عىل  ـ  (14B ـ الشكل 13    ،C) املشبك ثبّت وضع 

االرتفاع الصحيح ملقلِّم األغصان وجز العشب.

 انتبه! - عند استخدام شفرات تقطيع الخشب (22–60–

80 سن تقطيع) يصبح من الرضوري إجباريًا استخدام أحزمة 

د بنظام فك رسيع. حمل وتعليق مزدوجة ومزوَّ

ملحقات تشغيليَّة معتَمدة

امللحقات التشغيليَّة التالية Emak ميكن تركيبها عىل املاكينة 

األساسيَّة:

EP 100 حامل (1)

ت ذات مقود التحكُّم والتوجيه ) 1( ليس معتَمد االستعامل مع املوديالَّ

.(SPARTA 381T - 441T - STARK 3810T - 4410T)
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هي  الوحدة  تشغيل  عند  الكامل  األمان  توفير  مسألة  الكامل. 
للتعليمات  طبقاً  والصيانة  للتقييم  تخضع  أن  يجب  مسألة 
التشغيلية الموجودة في هذا القسم. لو لم تتخطَّى هذه الوحدة 
ه بها إلى أحد مراكز  رة يجب التوجَّ التشغيليَّة الفحوصات المقرَّ

الخدمة المعتمدة من أجل إصالحها.
إرشادات ـ  دليل  في  صراحًة  عليه  منصوص  غير  استخدام  أي 

االستخدام يُعتَبر إساءة استخدام وبالتالي يعرِّض سالمة األشخاص 
والممتلَكات للعديد من األخطار.

2. شرح الرموز وتحذيرات السالمة (الشكل 24)

اقرأ دليل االستخدام والصيانة قبل استخدام هذه . 1
املاكينة.

عات حامية الرأس.. 2 ارتد خوذة ونظَّارات وسامَّ
ازات الحامية عند استخدام األقراص . 3 ارتد أحذية وقفَّ

املعدنيَّة أو البالستيكيَّة.
انتبه لقذف األشياء.. 4
اجعل األشخاص بعيدين ملسافة 15 مرتا.. 5
انتبه! ـ األسطح ميكن أن تكون ساخنة!. 6
انتبه بحرص وحذر لظاهرة االرتداد والرضبة . 7

االرتجاعية. ميكن أن تكون خطرية.
ملبة بادئ التشغيل.. 8
نوع املاكينة: مقلِّم األغصان وقص العشب.. 9

مستوى قوة الضوضاء السمعية املضمونة.. 10
11 ..CE عالمة التوافق مع االتحاد األورويب
الرقم املسلسل.. 12
سنة الُصنع.. 13
الحد األقىص لُرسعة عمود التحريك الخارجي (عدد . 14

اللّفات يف الدقيقة).

3. المكوِّنات األساسيَّة (الشكل 1)

1÷3 - أدوات تأيت مع املاكينة
أحزمة الحمل والتعليق. 4
ُمثبِّت رأس الجز والقطع. 5
غطاء األمان والسالمة. 6
رأس الجز بخيوط النايلون. 7
ادة خزان الوقود. 8 سدَّ

ملبة بادئ التشغيل. 9
براغي ضبط املكربن. 10
غطاء حامية كاتم الصوت. 11
شمعة اإلشعال. 12
ح الهواء. 13 مرشِّ
مقبض بدء التشغيل. 14
ذراع بدء التشغيل. 15
رافعة إيقاف املرسع. 16
17 .STOP زر التوقف
ع. 18 ذراع املُرسِّ
وصلة تركيب حزام التعليق والتثبيت. 19
مقبض. 20
أنبوب النقل. 21
زر شبه التسارع. 22

4. التثبيت

تركيب غطاء الحماية (الشكل 7)
ثبِّت غطاء الحماية (A) بأنبوب نقل الحركة من خالل البراغي 

(B)، في الوضعية الذي تسمح لك بالعمل في أمان.
الجز  رأس  مع  فقط   (C) الحامية  غطاء  استخدم  ملحوظة!: 
بالربغي  تثبيته  يجب   (C) الحامية  غطاء  النايلون.  بخيوط 

.(A) مع غطاء الحامية (D)

وجز  األغصان  ملقلِّم  النايلون  بخيوط  الجز  رأس  تركيب 
العشب (الشكل 8)

ادخل شفة التوصيل العليا (F). أدخل المحور الثابت للرأس 
عكس  في   (N) الرأس  واربط   (L) المقابل  الثقب  في   (H)

اتجاه عقارب الساعة بقوة اليد فقط.

تركيب الُقرص (الشكل 9)
ركِّب الُقرص (R) على شفة التوصيل العلوية (F) مع التأكّد 

من االتجاه الصحيح للدوران.
ركِّب الشفة السفلية (E)، و كأس التغطية الحلقي (D) واربط 

الربغي (A) يف عكس اتِّجاه عقارب الساعة.
ادِخل مسامر املحور الذي يأيت مع املاكينة  يف الثقب الخاص 
(L) إليقاف حركة القرص والسامح بإحكام ربط وشد الربغي 

 .(25 Nm) kgm 2.5 بعزم (A)
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هذه  استخدام  تقيِّد  أن  المحليَّة  القوانين  لبعض  يمكن  انتبه: 
الماكينة.

ال تستخدم املاكينة قبل أن تتعلم الطريقة الخاصة . 1
باستخدامها. يجب عىل القائم عىل التشغيل التدرُّب 

أوًال عىل كيفيَّة االستخدام الصحيح لهذه املاكينة.
يجب أن تستخدم املاكينة فقط من ِقبل األشخاص . 2

البالغني ذوي الحالة البدنية الجيدة ودراية بقواعد 
استخدامها.

ال تستخدم مقلِّم األغصان وجز العشب عندما تكون . 3
رات أو  متعبًا بديًنا أو تحت تأثري الكحولِّيات أو املخدِّ

العقاقري الدوائيَّة.
ارتد مالبس مناسبة وأدوات سالمة مثل األحذية . 4

عات  الطويلة والرساويل القويَّة ونظَّارات الحامية وسامَّ
حامية األذنني وخوذات الواقية من حوادث العمل.

استخدم مالبس ملتصق بالجسم ولكنه مريحة.. 5
ال تسمح لألطفال باستخدام مقلِّم األغصان وجز . 6

العشب. ال تسمح ألشخاص آخرين بالبقاء عىل نطاق 
مسافة 15 مرتا أثناء استخدام مقلِّم األغصان وجز 

العشب.
قبل أن تستخدم ُمقلِّم األغصان وجز الُعشب تأكد من . 7

أن بُراغي تثبيت القرص ُمحكم التثبيت واإلغالق.
يجب أن يكون مقلِّم األغصان وجز العشب مجهَّزًا . 8

بأدوات القطع والجز التي تنصح بها الرشكة املصنِّعة 
(أنظر الصفحة 24).

ال تستخدم مقلِّم األغصان وجز العشب عند عدم . 9
وجود غطاء حامية القرص أو رأس الجز والقطع.

قبل أن تبدأ تشغيل املحرك تأكَّد من أن القرص حر . 10
الحركة وأنه ال يالمس أيَّة أجسام غريبة.

أثناء العمل افحص حالة الُقرص كل فرتة بعد إيقاف . 11
املحرك أوالً. استبدل القرص فور أن تظهر رشوح أو 

تشققات أو كسور.
استخدم املاكينة فقط يف األماكن جيدة التهوية، وال . 12

تستخدمها يف أجواء قابلة لالنفجار، أو قابلة لالشتعال، 
أو يف أماكن مغلقة.

عندما يكون املحرك يف حالة حركة ال تقم بأية عملية . 13
صيانة وال تلمس القرص.

ممنوع وضع أي أداة عىل مأخذ القوة التشغيلية . 14
للامكينة غري تلك التي توفّرها الرشكة املُصّنعة.

ال تعمل باملاكينة املُعطّلة أو املُترضرة تشغيلياً التي تم . 15
إصالحها أو تركيبها عىل نحو يسء، أو التي تم تعديلها 

عشوائيًا. ال تُزيل أو تُتلِف أو تبطل فعالية أياً من 
أدوات وأجهزة األمان والسالمة. استخدم فقط أدوات 

القطع والجز الواردة بالجدول.
حافظ عىل سالمة وبقاء جميع املُلصقات التي تحمل . 16

عالمات الخطر وتحذيرات األمان والسالمة. يف حالة 
تلف أو تدهور هذه امللصقات يجب استبدالها عىل 

الفور (الشكل 24).
ال تستخدم املاكينة يف استعامالت مختلفة عن تلك . 17

الواردة يف هذا الدليل (انظر الصفحة 11).
ال ترتك املاكينة ومحركها يعمل.. 18
ل محرك املاكينة قبل تثبيت ذراعها وإمتام . 19 ال تُشغِّ

تركيب مكّوناته.
افحص يومياً ُمقلِّم األغصان وجز الُعشب للتأكّد من أن . 20

جميع التجهيزات وجميع أدوات األمان والسالمة تعمل 
عىل نحٍو جيد.

ال تقم بأيّة عمليات أو إصالحات ما مل تكون من أعامل . 21
الصيانة العادية. توجه إىل الورِش املرّخص لها.

يف حالة إيقاف تشغيل املاكينة والرغبة يف التخلّص . 22
منها، فإنه ال يجب تركها وإلقاءها يف البيئة املُحيطة، 
ولكن يجب تسليمها إىل البائع الذي سوف يتوىل أمر 

تجميعها والتخلّص منها عىل النحو السليم.
سلم أو اعر ُمقلِّم األغصان وجز الُعشب فقط ألشخاص . 23

خرباء وعىل معرفة ودراية بكيفية تشغيله واستخدامه 
عىل نحٍو سليم. سلم لهؤالء األشخاص أيضا دليل 

إرشادات االستخدام يك يقرأوه قبل بداية االستخدام.
توّجه دامئا إىل بائعك ألي إيضاح آخر أو تدخل أسايس.. 24
احفظ هذا الدليل بحرص وعناية واسرتشد به قبل كل . 25

استخدام للامكينة.
تذكّر أن املالك أو عامل التشغيل هام املسؤوالن . 26

عن الحوادث أو املخاطر التي يتعرض لها األشخاص 
اآلخرين أو ممتلكاتهم.

انتبه  

األمان ـ  توفر  بها عيوب وال  تشغيلية  أيَّة وحدة  أبًدا  تستخدم  ال 
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ترجمة التعليمات األصلية

مقدمة
لحسن استخدام اآللة ولتجنُّب وقوع الحوادث، ال تبدأ العمل 
دون قراءة هذا الدليل بأقصى درجة من العناية. ويبين هذا 
لعمليات  وتعليمات  مكونات  مختلف  لتشغيل  شرحا  الدليل 

التفتيش والصيانة الضرورية.
هذا  في  الواردة  والتوضيحات  التوصيفات  هامة  مالحظة 
الشركة  تحتفظ  صارما.  التزاما  بها  يلتزم  ال  الحالي  الدليل 
لنفسها بحق إدخال أيّة تعديالت دون االلتزام بتحديث هذا 

الدليل دائماً.
المعلومات الخاصة باالستخدام والصيانة، يحتوي  إضافة إلى 
هذا الدليل على معلومات تتطلب االنتباه الخاص. يتم اإلشارة 

إلى هذه المعلومات بالرموز المناسبة الموضحة كالتالي:
حرائق  نشوب  خطر  بوجود  األمــر  يتعلَّق  عندما  انتبه: 
تصيب  قد  خطيرة  أضــرار  أو  شخصية  إصابات  حدوث  أو 

الممتلكات.
أو  الوحدة  عندما يتعلَّق األمر بوجود خطر تعريض  احترس: 

ناتها أليَّة أضرار أو تلفيات. أي من مكوِّ

انتبه
خطر الضرر على السمع في األحوال العادية لالستخدام، 

يمكن أن تنطوي هذه الماكينة بالنسبة للقائم على 
التشغيل على مستوى تعرض شخصي يومي لضجيج 

يساوي أو يزيد على 
85 dB (A)

الفهرس

 قواعد األمان والسالمة (يحتوي عىل قواعد . 1
استخدم اآللة بشكل آمن)

7

ح كيفية . 2 رشح الرموز وتحذيرات األمان (يوضِّ
التعرُّف عىل اآللة وعىل معنى الرموز)

9

ح مكان تركيب املكوِّنات . 3 مكوِّنات أساسيَّة (يوضِّ
األساسيَّة لآللة)

9

ناته . 4 ح كيفيَّة إزالة التغليف ومكوِّ التجميع (يوضِّ
وإكامل عمليَّة تركيب املكوِّنات املنفصلة)

9

11بدء التشغيل. 5

13إيقاف املحرِّك. 6

13استخدام اآللة. 7

18النقل. 8

الصيانة (يحتوي عىل جميع املعلومات للحفاظ . 9
عىل كفاءة اآللة التشغيليَّة)

19

22التخزين. 10

م بعض النصائح حول كيفيَّة . 11 حامية البيئة (يقدِّ
استخدام اآللة يف إطار احرتام البيئة واملحافظة 

عليها)

22

البيانات الفنِّية (يلخِّص املواصفات األساسيَّة . 12
لآللة)

23

دليل اكتشاف املشاكل التشغيلية وحلّها . 13
(يساعدك عىل حل أكرث املشاكل التشيليَّة 

حدوثًا برسعة ويرس)

26

1. قواعد األمان والسالمة

انتبه  

عمل ـ  أداة  تعتبر  جيد،  بشكل  استعمالها  عند  الماكينة،  هذه 
ا إذا ما اسُتخدَمت بشكل غير صحيح  الة؛ أمَّ سريعة ومريحة وفعَّ
أو دون االحتياطات المناسبة فقد  تصبح أداة خطرة. حتى يصبح 
عملكم دائما ممتعا وآمنا، احترموا بصرامة قواعد السالمة المبينة 

أدناه وعبر هذا الدليل.
لآلالت ـ  الطويل  االستخدام  عن  الناتجة  لالهتزازات  التعرض 

اإلصابات  بعض  يسبب  أن  يمكنه  بالبنزين  تعمل  التي  اليدوية 
في األوعية الدموية أو أعصاب األصابع واليدين ومعصم اليدين 
لدى األشخاص المعرضين لإلصابة بمشاكل في الدورة الدموية أو 
بأورام غير طبيعية. االستخدام الطويل في درجة حرارة منخفضة 
األصحاء  إال  األفراد  لدى  الدموية  األوعية  في  إصابات  يصاحبه 
منهم. في حالة ظهور أعراض مثل فقدان اإلحساس أو األلم أو 
فقدان القوة أو تغير في لون الجلد أو في شكله العام أو فقدان 
اإلحساس باللمس في األصابع أو في األيدي أو في معصم اليدين 

يجب إيقاف العمل بهذه اآللة واستشارة الطبيب.
نظام اإلشعال في وحدتكم ينتج مجاالً كهرومغناطيسياً ذا كثافٍة ـ 

المجال مع بعض أجهزة تنظيم  منخفضٍة جداً. قد يتداخل هذا 
ضربات القلب (PACEMAKER). وحتى يمكن تخفيض مخاطر 
يستخدمون  الذين  األشخاص  فإن  المميتة  أو  الخطيرة  اإلصابة 
الطبيب  يستشيروا  أن  ينبغي  القلب  ضربات  تنظيم  أجهزة 
الخاص بهم أو الشركة المصنعة لجهاز تنظيم ضربات القلب قبل 

استخدام هذه الماكينة.
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دليل االستخدام والصيانة

  (40.2 cm3) - STARK 4410 - SPARTA 441 - (36.2 cm3) - STARK 3810 - SPARTA 381




