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نا

ت ا
تع اورة إ  آ ا  ت ا
اءةInstructions
  
Operating
نا
آ ا لم ا 
 ء ا ا  ا  اب ا
 اتهط ا  وآل اء ا أ آ
 ء ا ا   أن  اا
آ ا ا ت ا رب ود ا إ صا
ف اح ا      آف ا
  وا  م  آ ا ه 
 ء ا مر ا    أن ت ا ا  
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م " " أ ا ر"ب " ج( " ب" و اادوس ) اق ا إ آ اآ ا ء أ ء  أوام ا  
بدوس واق ا إ  آ ا
آ ا   ازا 
 ح أو ا ا  
 و ا ل  ااارة و ا ت اض ا 
دةت اا
 ات امم ا    ر ا ا وآق ا 
ت ا   ا ال اد 
ر ار ا   اب و اأ
و ا 
آ دوران اا
 اا وران ا ا    ا ور وراند ا نإذا آ

: آ ا
ارئ زر ا  (1)  ا و ن ح اا
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 ا رق  ا ويف ا ا/ ا
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وﺑﺮﻳﺴﺘﺮ ﺗﻘﺪم ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺿﺪ إﻧﻜﺴﺎر اﻟﻘﻮاﻃﻊ ﻋﻠﻰ
دﻗﻴد
30
ﺑﻌﺪ
أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ
30
ﺑﻌﺪ
ﻳﻜﻮنأوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ
ﻳﻜﻮن

اﻹﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎدام اﻹﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاﻓﻘﴼ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ )أﻧ
ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧ
اﻟﻀﻐﻂ
ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ
ﻟﻤﺪة
ﺑﻌﺪاﻟﻀﻐﻂ
وﻗﺖﺑﻌﺪ
وﻗﺖ

1
6
4

 .( 3ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺻﻨﺎف اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ  3و ) 3ﺣﺴ
وﺑﻌ
ﺣﻴﻨﺌﺬٍ.
ﻟﻠﺰر
وﺑﻌﺪ
ﺣﻴﻨﺌﺬٍ.
ﻳﺨﺘﻔﻲﻟﻠﺰر
ﻳﺨﺘﻔﻲ

3
8
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اﻟﻔﺘﺮ
ﻫﺬه
وﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة
ﻫﺬه
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.وﺧﻼل
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.

ﻣﻦ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻜﻤﻴﺔ
اﻟﻄ
ﻣﻦ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻠﻔﺎتاﻟﻜﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻠﻔﺎت

إرﺷﺎدات ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ 
						Safety precautions
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.(20
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		Installation
اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
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أترك اآللة حتى تبرد.
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الضغط
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ﻋﻠﻰ
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الصيانة السنوية  /إختبار السالمة

ﻓﻲ
ﺗﻜﻮن
اﻷﺧﻀﺮ،
اﻵ
ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ
واﻵﻟﺔﻻ
ذﻟﻚ
وﺑﻌﺪ
ﺣﻴﻨﺌﺬٍ.
ﺣﺎ
ﻓﻲ
ﺗﻜﻮن
واﻵﻟﺔ
اﻷﺧﻀﺮ،

 الحماية من التحميل الزائدولمنع
لنظام
وفقا
السالمة
التشغيلية لوائح
للحفاظ على السالمةيتم تطبيق
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اﻟﻄﺎﻗﺔ.
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻜﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻠﻔﺎت
ﺑ
ﺗﺸﺘﻐﻞ
اﻵﻟﺔ
:(.
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القص)
ﻣﻦً
ﻣﻄﻮﻻ
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ﻣﻄﻮﻻ ً
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تشغيل
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ﻗﻨﺎة
اﻟﻤﻮﺟﻮد
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فني
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ﺳﺤﺐ
ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﺒﺪأ
ذﻟﻚ
ﺳﺤﺐ ا
ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﺒﺪأ
وﺑﻌﺪذﻟﻚ
وﺑﻌﺪ
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اﻹﺳﺘﺨﺪام 
اﻹﺳﺘﻌﺪادي
اﻟﻨﻮم
أو
اﻹﺳﺘﻌﺪادي
ﺣﺎﻟﺔاﻟﻨﻮم
ﺗﺒﺪأﺣﺎﻟﺔ
ﺗﺒﺪأ

B

اﻟﻮرق
وﺿﻊ
ﻋﻨﺪ
دﻗﻴﻘﺔ(
30
أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ)
اﻟﻔﺘﺮة
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ .وﺧﻼل ﻫﺬه
ﺗﺴﺘﻬ)
اﻟﻮرق
وﺿﻊ
ﻋﻨﺪ
أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ

C
.38
 - Dالمفتاح الرئيسي
تعليمات الحد من استعمال المواد الخطرة
 - Eمفتاح لتعديل البكغوج
 - Fمفتاح تشغيل
 - Gالسياج الخلفي
.35
- Hسياج االيقاف الجانبي األيسر واأليمن
A
B
 - Iالغطاء االمامي

ﻳﻤﻜ
اﻵﻟﺔ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ﻳﻤﻜﻦ
اﻵﻟﺔ
اﻹﻃﻔﺎءاﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
اﻹﻃﻔﺎء

ﻋﻠﻰ
ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ
ﻟﻤﺪة
اﻟﺰ
ﻋﻠﻰ
ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ
اﻟﻤﻄﻮلﻟﻤﺪة
اﻟﻤﻄﻮل

ﻜﺴ
اﻟﻌاﻟﻌ
اﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻜﺴﻲ
اﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺣﺎﻟﺔﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺣﺎﻟﺔ

اﻵﻟﺔ
ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ
ﻻﻻ
ﺑﺸﻜﻞ .
ﻟﻠﺰر
ﻳﻈﻬ
ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ:(.
ﻗﺼﻴﺮ )1
اﻵﻟﺔ ﺑ
.
إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر ﻟﻠﺰر

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .ﻳﺒﺪأ ﺳ

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق ) .(. 2إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺼﻴﺮ ﻹﻓﻨﺎء ﺑﺎ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟ

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻮرق اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴ

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻟﻤﺪة 0

اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُﺸﻐﻞ ﻓﻲ أي
اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

) .ﻻ ﻳﻤ

ﺬ ﻳﺨﺘﻔﻲ ا
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ( .ﺣﻴﻨﺌ ٍ
ﻟﻠﺰر

F
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 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أي ﺗﻴﺎر ﻛﻬ

Safety precautions 

إرﺷﺎدات ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ

نا

 .(20 )أﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﺔ رﻗﻢ

ت ا
تع اورة إ  آ ا  ت ا اءة   
نا
آ ا لم ا 
اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي ﺗﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ
ﺣﺎﻟﺔ
Please
ensure to read this operating manual befor starting the machine
ءاthesafety
اinstructions
  اب ا
نا
for the first time and
pleaseا
strictly
follow
 اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ إﻃ. دﻗﻴﻘﺔ30 ﻳﻜﻮن أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﺑﻌﺪ
mentioned herein.
manual ط
must
available
at any
time.ءأ
This
اتها
 be
و
آا
لا

آ
ا
ت
وﻗﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﻐﻂ ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر
 ت
 اءة أن
 ا
ا
تع اورة إ 
آاا
 ءا
ا
 

 وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵ.ٍﺣﻴﻨﺌﺬ
ﻳﺨﺘﻔﻲ ﻟﻠﺰر
آ ا ا ت ا رب ود ا إ صا
نا
 دﻗﻴﻘﺔ( ﺗﺴﺘﻬ30)  وﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة.ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ف اح ا  
 

آا
آا

لا
مف

 .اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ

وا


م

آا
ه


 ء ا ا  ا  اب ا
No operation by children!

ء ا ما
ر


أن

ا
تا



		
 اتهط ا  وآل اء ا أ آ
: ن اا
و
ونأنآا
 ا
 
 ا
ءا
 
 ا
 اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
م
"
أ
"
ا
ر
آ ا ا ت ا رب ود ا إ صا اﻹﺳﺘﺨﺪام
"ب " ج( " ب" و اادوس ) اق ا إ آ اف اح ا      آف ا
آ ا ء أ ء  أوام ا  
  وا  م  آ ا ه 
بدوس واق ا إ  آ ا
 ء ا مر ا    أنآا
 ا
ت ا  
   ازا 
: ن اا
و
ون
آ ا
 

 ح أو اا
 
 ﻳﻈﻬ:(.1) ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺼﻴﺮ
إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر
م
"
أ
"
ا
ر
 و ا ل  ااارة و ا ت اض ا  ﻳﺒﺪأ ﺳ. واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ،اﻷﺧﻀﺮ
"ب " ج( " ب" و اادوس ) اق ادةإا
 آا
تاDo not reach beneath the blade!
 إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ.(. 2) أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق
آا

ءأ


ء
أو
ا
ام
 

 ات امم ا    ر ا ا وآق ا
 اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺼﻴﺮ ﻹﻓﻨﺎء ﺑﺎ:(. 1) ً ﻣﻄﻮﻻ
دوسا
 
آا

تباوا
 
قاإ
ا
ا
لد

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟ
آا
ا
زا

ر ار ا
او
با
أ
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻮرق اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ
 ح أو اا

 

وا
ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
 اﻵﻟﺔ.اﻟﻮرق
 وا
 ل  ااارة و ا ت اا
ض

آ دوران اا
دةن اآ
تا
0 اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻟﻤﺪة
 ﺣﺎﻟﺔا
ﺗﺒﺪأ
ا
وران ا ا    ا ور وراند ا
إذا

ات امم ا    ر ا ا وآا
ق 
 اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُﺸﻐﻞ ﻓﻲ أي.اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
اﻹﻃﻔﺎء
: آا

ت ا   ا اا
لد

 )ﻻ ﻳﻤ.
اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر
ارئ زر ا
 (1را
) ا
و
نو
ا
ا
ر
 
ا
بحاا
أ
ﺬ ﻳﺨﺘﻔﻲ ا
ٍ  ﺣﻴﻨﺌ.(ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ
ما38
 رق  ا وف اا
/ ا
29
31
وا
 
41
 ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أي ﺗﻴﺎر ﻛﻬ.
ﻟﻠﺰر
 ا رق  ا ويا
فا
/ ا
آا
دوران
ا
ا
ا وران ا ا    ا ور وراند ا نإذا آ
Never leave the blade unattended!

Do not extract or transport the blade without protection!
(See page 38 and 41).
: آ ا
Danger! ارئا
Risk ofزر
injury!
  (1)  ا و ن ح اا
م ا رق  ا وف ا ا/ ا
1
 ا رق  ا ويف ا ا/ ا
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إرﺷﺎدات ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ

 Safety precautions

)أﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﺔ رﻗﻢ  .(20

Do not cut hard materials or materials which may splinter.

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي ﺗﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ

ﻳﻜﻮن أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﺑﻌﺪ  30دﻗﻴﻘﺔ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ إﻃ
وﻗﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﻐﻂ ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر
ﻳﺨﺘﻔﻲ ﻟﻠﺰر

ﺣﻴﻨﺌﺬٍ .وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵ

ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ .وﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ) 30دﻗﻴﻘﺔ( ﺗﺴﺘﻬ

اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ .

ةلباقلا داوملا عم ذاذرلا مادختسا مدع نيعتي !
عيطقت نم برقلاب لاعتشالل
Do not use any spray cans with flammable content near to the
اﻹﺳﺘﺨﺪام
!cutting machine
اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 



إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺼﻴﺮ ) :(.1ﻳﻈﻬ

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .ﻳﺒﺪأ ﺳ

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق ) .(. 2إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ

.لاعتشالل ةلباقلا فيظنتلا داوم لامعتسا مدع يغبني

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺼﻴﺮ ﻹﻓﻨﺎء ﺑﺎ

								

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟ

Do not use any flammable cleaning agents.

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻮرق اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻟﻤﺪة 0
اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُﺸﻐﻞ ﻓﻲ أي
اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

) .ﻻ ﻳﻤ

ﺬ ﻳﺨﺘﻔﻲ ا
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ( .ﺣﻴﻨﺌ ٍ
ﻟﻠﺰر
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 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أي ﺗﻴﺎر ﻛﻬ

إرﺷﺎدات ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ

 Safety precautions

)أﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﺔ رﻗﻢ  .(20

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي ﺗﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ

ﻳﻜﻮن أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﺑﻌﺪ  30دﻗﻴﻘﺔ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ إﻃ

The machine is designed for cutting stacks of
                                    paper to a specified size.
This machine is constructed for "one-man
!operation" only
Warning! Clips or similar damage the
cutting blade.

وﻗﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﻐﻂ ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر
ﻳﺨﺘﻔﻲ ﻟﻠﺰر

ﺣﻴﻨﺌﺬٍ .وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵ

ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ .وﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ) 30دﻗﻴﻘﺔ( ﺗﺴﺘﻬ

اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ .

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 
اﻹﺳﺘﺨﺪام 

Disconnect from the mains before starting any
!service work or before removing the panels

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺼﻴﺮ ) :(.1ﻳﻈﻬ

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .ﻳﺒﺪأ ﺳ

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق ) .(. 2إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺼﻴﺮ ﻹﻓﻨﺎء ﺑﺎ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟ

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻮرق اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻟﻤﺪة 0
اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُﺸﻐﻞ ﻓﻲ أي
اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

) .ﻻ ﻳﻤ

ﺬ ﻳﺨﺘﻔﻲ ا
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ( .ﺣﻴﻨﺌ ٍ
ﻟﻠﺰر

Replacement of blade and cutting stick may
be performed only when the main switch is
!switched off
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 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أي ﺗﻴﺎر ﻛﻬ

إرﺷﺎدات ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ

 Safety precautions

)أﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﺔ رﻗﻢ  .(20

)(B
)(B

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي ﺗﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ

)(A

ﻳﻜﻮن أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﺑﻌﺪ  30دﻗﻴﻘﺔ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ إﻃ

All components which could endanger the
!)operator are covered by a guard (B

وﻗﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﻐﻂ ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر
ﻳﺨﺘﻔﻲ ﻟﻠﺰر

ﺣﻴﻨﺌﺬٍ .وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵ

ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ .وﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ) 30دﻗﻴﻘﺔ( ﺗﺴﺘﻬ

Do not operate the machine without the
following safety devices:
)• Panels, tightly screwed (B
• Safety beam guard (A).

A

اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ .

B

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 
اﻹﺳﺘﺨﺪام 

)(B

A

)(A
The cutting action, which is dangerous to the
operator, is protected by a two-handed
control system (B) and safety beam guard
(A).

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺼﻴﺮ ) :(.1ﻳﻈﻬ

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .ﻳﺒﺪأ ﺳ

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق ) .(. 2إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺼﻴﺮ ﻹﻓﻨﺎء ﺑﺎ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟ

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻮرق اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ

B

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻟﻤﺪة 0
اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُﺸﻐﻞ ﻓﻲ أي
اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

) .ﻻ ﻳﻤ

ﺬ ﻳﺨﺘﻔﻲ ا
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ( .ﺣﻴﻨﺌ ٍ
ﻟﻠﺰر

230

120

1

Protect mains cable against heat, oil and
!sharp edges
Standard machines are factory-set as
follows:
• Voltage 230 V (120 V) 1 phase
• Frequency 50 Hz (60 Hz).
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 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أي ﺗﻴﺎر ﻛﻬ

إرﺷﺎدات ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ

Messer

 Safety precautions

)أﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﺔ رﻗﻢ  .(20

OK

Pressung

When not in use for a longer period switch
off. (Main switch to "0").

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي ﺗﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ

ﻳﻜﻮن أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﺑﻌﺪ  30دﻗﻴﻘﺔ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ إﻃ
وﻗﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﻐﻂ ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

ﺣﻴﻨﺌﺬٍ .وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵ

ﻳﺨﺘﻔﻲ ﻟﻠﺰر

ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ .وﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ) 30دﻗﻴﻘﺔ( ﺗﺴﺘﻬ

اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ .

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 
اﻹﺳﺘﺨﺪام 

OK
إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

 Xتحذير! ال ينبغي وضع مفتاح التشغيل الرئيسي
أثناء الحركة الصاعدة والنازلة للشفرة
على وضع "!"0
خطر اإلصابة!

ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺼﻴﺮ ) :(.1ﻳﻈﻬ

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .ﻳﺒﺪأ ﺳ

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق ) .(. 2إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺼﻴﺮ ﻹﻓﻨﺎء ﺑﺎ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟ

 Xتحذير! يجب أن تكون الشفرة
دائما مغطاة بدعامة الضغط!

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻮرق اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻟﻤﺪة 0

!Danger
Blade must always be covered by the
pressing bar.

اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُﺸﻐﻞ ﻓﻲ أي
اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

) .ﻻ ﻳﻤ

ﺬ ﻳﺨﺘﻔﻲ ا
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ( .ﺣﻴﻨﺌ ٍ
ﻟﻠﺰر

Blade

OK

 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أي ﺗﻴﺎر ﻛﻬ

Clamping

OK
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اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ

A

A

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

اﻹﺳﺘﺨﺪام 

يمكن تحريك الماكينة على بكرات.
محاذاة الماكينة
• تتم محاذاة الماكينة عن طريق ميزان الماء.
 × 4مسامير برغي(A) SW19
• المستوى المرجعي طاولة الماكينة ).(B

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

ﺑﺸ

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ

The machine is mobile on castors. Align the
2.
machine as followes:
• Align machine with water level and adjust
accordingliy.
4 x screws size 19 (A).
• Reference area machine table (B).
0

Installation

T

09.5

B

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ

A

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎ

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي

A

اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜ

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴ

A

ﻟﻠﺰر

ُت َسلَّم الماكينة وھي جاھزة لالستخدام.
وتشتمل الماكينة على طاولتين جانبيتين بصفتھما ملحقات ).(A
وقد أُر ِف َقت تعليمات التركيب والتجھيز على الطاوالت الجانبية.
.

3.
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 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟ

A

اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

Installation

اﻹﺳﺘﺨﺪام 

ُت َسلَّم الماكينة وھي جاھزة لالستخدام.
وتشتمل الماكينة على طاولتين جانبيتين بصفتھما ملحقات ).(A
وقد أُر ِف َقت تعليمات التركيب والتجھيز على الطاوالت الجانبية.
.
The machine is delivered ready for
operation. Side tables (A), left and right are
available as an option. Assembly
instructions are included.

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

ﺑﺸ

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق

A

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎ

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي

اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜ

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴ

3.

ﻟﻠﺰر

Plug into socket.
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 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 
اﻹﺳﺘﺨﺪام

يمكن تشغيل اآللة فقط إذا فهم المستخدم إرشادات التشغيل
والسالمة.
قبل كل استخدم ،افحص معدات السالمة للتحقق من االكتمال
والوظيفة.

 Operation

ﺑﺸﻜﻞ

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ

• يجب وضع جميع األغطية (.)A
• يجب وضع حماية العارضة للسالمة (.)B
•	مسموح بتحرير القطع فقط إذا كان جهاز السالمة ذو
المقبضين يعمل في الوقت نفسه ()C
• عارضة اإلضاءة للسالمة:
إذا كان قضيب االختبار ( ،Eاألدوات) مثبت في حقل
الحماية ( ،)Dفيجب وقف دائرة العمل المفعّلة على
الفور.

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق )

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬ

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟ

B

A

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أو

اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أ

نوصيك بتسجيل نتائج اختبارك.

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ

The machine may only be operated, if
the operating instructions and the safety
instructions have been understood.
Before each use, check the safety
equipment for completeness and
functionality.
• All covers have to be mounted (A).
• Safety beam guard must be mounted (B).
• The release for cutting is allowed only if
the two-hand safety device is operated at
)the same time (C
• Safety light beam:
If the test rod (E, tool kit) is held into
the
protective field (D), an activated work
cycle must be stopped immediately.
We recommend you keep a record of your
test results.
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E

C

D

ﻟﻠﺰر

 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌ

STOP

 اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

ﺑﺸﻜﻞ

B

اﻹﺳﺘﺨﺪام

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

C

.(A) "I" يوجد المفتاح الرئيسي في الموضع
( إلى الخارجB) يجب أن يُسحَ ب قفل الشفرة
. (C) S
X واضغط الزر.
. ُتحَ رَّ ك النقطة المرجعيةX
.أصبحت الماكينة جاھزة للتشغيل



Operation 

 واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ،اﻷﺧﻀﺮ

) أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق

 اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜ:(. 1) ً ﻣﻄﻮﻻ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬ

A

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟ

 اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ.اﻟﻮرق

Position the main switch to "I" (A).
Blade locking facility (B) must be pulled out.
Press S button (C).  Machine will
automatically go to the start position.
The machine is now ready for use.

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أو

 اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أ.اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ

10.

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ

 ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌ.

B

5.

ﻟﻠﺰر

AR

.( دوارةC) شاشة العرض
من الممكن إدارة شاشة العرض داخل الثقب المستطيل عن
( )مفتاح ألين موجود في صندوقA) طريق فك برغي ألين
. أعد تثبيت برغي ألين مرة أخرى.(األدوات

A

.Das Display (C) ist schwen
Durch Lösen der Inbusschraube
(Inbusschlüssel ist im Werkzeugsatz) kann
Display innerhalb des Langloches geschw
.werden. Inbusschraube wieder festzie

B

Display (C) is pivotable. By loosing the allen
head screw (A), (allen wrench is in the tool
box) the display can be pivoted within the
elongated hole. Tighten allen screw again.

A

B

يتم تعيين المقاس يدويا عبر
.(A) مفتاح دائري
(B) أو عن طريق البرمجة
.لمقاس القص
(B) القياس في شاشة المراقبة
.()سم أو بوصة

A

The measurement is set either with the
handwheel (A) or by programming (B) the
cutting measurements. Measurement is
shown on the display in inches or cm (B).
- 11 -

 اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

Operation 

اﻹﺳﺘﺨﺪام

A B

ﺑﺸﻜﻞ

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

 واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ،اﻷﺧﻀﺮ

) أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق

 اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜ:(. 1) ً ﻣﻄﻮﻻ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬ

(C)

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟ

 اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ.اﻟﻮرق

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أو

 اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أ.اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

Optical cutting line indicator:
Optical cutting red line (A), indicates the
position of the cut. Blade cuts on the front
edge of the light beam.

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ

 ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌ.

ﻟﻠﺰر

C

Mechanical cutting line indicator:
The clamp (B) can be used as cutting line
indicator for cutting. Pre-clamping can be
performed using the foot pedal (C).
Only use the optical cutting line indicator and
mechanical cutting line indicator when no
exact cut is required.

A
B

C

Position the paper on the backgauge (A)
and side lays left or right (B). To move paper
stacks, please use the paper knock-up block
(C) provided. (Run backgauge to the front
for turning the paper stack).
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B

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 

A

اﻹﺳﺘﺨﺪام

B

غطاء عارضة الضغط:
يجب تركيب غطاء عارضة الضغط )(A
عند استالم الماكينة من أجل تجنب مالمسة مواضع الضغط الموجودة
على عارضة الضغط للمواد الحساسة..
التفكيك:
• اسحب غطاء عارضة الضغط ) (Aإلى األسفل،
ثم ضع مفك البراغي المستلم مع الماكينة )في مجموعة األدوات( في
التجويف
 Xيبلغ الجزء المتبقي في الخارج  3,2سم.



التركيب:
• اسحب غطاء عارضة الضغط ) (Aإلى األعلى في عارضة الضغط
)(B
 Xيبلغ الجزء المتبقي  6سم.
)عجلة يدوية( ،آلية  8سم.

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬ

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟ

A

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أو

B



To mount:
• The clamp plate (A) is inserted to the top
into the clamp (B).
 The remaining cut is 6 cm
(manual - handwheel), automatically 8 cm

)(A
I
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اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أ

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ
ﻟﻠﺰر

To dismantle:
• Remove the clamp plate (A) by turning the
screwdriver (found in tool box) in the space
  between the clamp and clamp plate.
 The remaining cut is 3,2 cm.

6.

ﺑﺸﻜﻞ

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق )

Clamp plate:
A clamp plate (A) is fitted to the machine
to prevent pressure marks on sensitive
material.

Air table
It is easier to position large stacks of paper
when the airtable (A) is switched on.

 Operation

A

A

 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌ

B
A

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 
اﻹﺳﺘﺨﺪام

ضبط قوة الضغط
من الممكن ضبط قوة الضغط لعارضة الضغط
عند الحاجة إلى ذلك عن طريق قرص التحكم )(A
عند حل المقطع يصبح من الممكن قراءة ضغط الزيت
على مقياس ضغط الزيت ).(B

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

ﺑﺸﻜﻞ

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق )

Setting clamping pressure
7.
If necessary, set clamping pressure with
setting wheel (A). If a cutting process has
been activated, the oil pressure can be seen
on the oil pressure indicator (B).

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬ

A

0

 Operation

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟ

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أو

T

09.5

اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أ

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ

B
A

B

الحل المقطعي
ال يجب الدخول ً
)(Aمنطقة القطع طالما أن السكين يتحرك.
أبدا إلى
المطلوب.
ومن الممكن أن يتم حل المقطع فقط في حالة إدراك البعد)(B
• يتم فك منطقة الحماية الخاصة بجھاز االستشعار الكھروضوئي
).(A
The clamp moves automatically when
cutting
is activated.
الم The
paper
• اضغط علىbeكالcan
المزدوج بكلتا
سؤولين عن الحل
المحركين
pressed in advance, with the foot pedal (A).
اليدين
Cutting
activated
pressing
القطع.
حتىisنھاية
byفي الضغط
االستمرار
 ،(bothمع
في الوقت ذاته )B
actuators (B) on the front table.

G

ﻟﻠﺰر

S

B
A

8.
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 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌ

B
اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 
اﻹﺳﺘﺨﺪام

A

الحل المقطعي
ال يجب الدخول أب ًدا إلى منطقة القطع طالما أن السكين يتحرك.
ومن الممكن أن يتم حل المقطع فقط في حالة إدراك البعد المطلوب.
• يتم فك منطقة الحماية الخاصة بجھاز االستشعار الكھروضوئي
).(A
• اضغط على كال المحركين المسؤولين عن الحل المزدوج بكلتا
اليدين
في الوقت ذاته ) ،(Bمع االستمرار في الضغط حتى نھاية القطع.
Cutting activation
Do not reach into the cutting area when the
blade is in motion.
A cut can only be activated when the
specified size is approached.
• Release the photo-electric beam guard
(A).
• Press both actuators of the safety twohanded control system (B) simultaneously
and keep them pressed until the paper is 8.
completely cut.

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

ﺑﺸﻜﻞ

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق )

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬ

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟ

B

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أو

اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أ

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ
ﻟﻠﺰر

To interrupt or stop cutting:
To interrupt or stop cutting, release
both buttons (A) of the two-hand control.

A
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 Operation

 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 
اﻹﺳﺘﺨﺪام

 Operation

عناصر التحكم

A

 -جھاز االستشعار الكھروضوئي

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

ﺑﺸﻜﻞ

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ

 الحل المزدوج بكلتا اليدين للضغط المتزامن والحلالمقطعي

B

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق )

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬ

C

 -طاولة ھوائية قابلة للتشغيل واإليقاف

D

 -التحكم في الدعامة الخلفية

E

 -دواسة القدم للضغط اليدوي

F

 -المفتاح الرئيسي

G

 -عجلة يدوية لضبط الدعامة الخلفية الكھربائية

H

 -قِفل الشفرة

I

 -الدعامة الخلفية

J

 -الدعامة الجانبية يمي ًنا ويسارً ا

K

 -مؤشر قوة الضغط

L

 -ضبط قوة الضغط

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟ

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أو

اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أ

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ

9.

ﻟﻠﺰر

 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌ

Operating elements

A - Safety light beam
B - Safety two-handed control system
				 clamping and cutting
C - Air table On-Off
D - Backgauge control
E - Foot pedal
F - Main switch
  G - Hand-wheel for backgauge setting
H - Blade locking
		 I - Backgauge
J - Side lay left and right
		 K - Clamp pressure
		 L - Clamp pressure adjustment
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اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 
اﻹﺳﺘﺨﺪام

 Operation

بدء تشغيل الماكينة

• الزر الرئيسي F

إلى الوضع "."I

تظهر شاشة البدء
الوظائف التالية قابلة للتغيير
السطوع
سم/إنش
مستوى نغمة اللمس
اللغة
عرض  /حالة الخلية الضوئية

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

ﺑﺸﻜﻞ

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق )

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬ

b

M

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟ

أخضر  -أحمر

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أو

I
D

السياج خلفي
اضغط START
•
يتحرك إلى الوراء ويبحث عن نقطة الموضع،
انتظر حتى يظھر مقياس على الشاشة
سيظھر.
 57.00=5560 EBAسم  22.44،بوصة
 DINوقياسات يبرمجھا المستخدم
•
متاحة من خالل األزرار .
Memory 1: A2, A3, A4, A5
Memory 2: A6, A7, B3, B4
Memory 3: X X X X
Memory 4: X X X X
و بالبوصة
Memory
1: 4¼“,
5 ½“,
7“, 87“,
“½ ½“8
Memory
1: 4¼“,
5 ½“,
Memory
11“,
12“,
14“,
“17
Memory
2: 2:
11“,
12“,
14“,
“17
Memory 3: X X X X
Memory 4:
Memory
4: X X X X
) 4 + 3 Memoryمم و بوصة( ال توجد
•
أبعاد مودعة .يظھر بمربعاتھا X
قبل التغير .بعد ذلك تبقى االبعاد
المعطاة مخزنة في الذاكرة.
ال يمكن محو االبعاد المعطاة ولكن
يمكن تغيرھا.

اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أ

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ
ﻟﻠﺰر

 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌ

X

M

N
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DO

b X

 اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

Operation 

ﺑﺸﻜﻞ

اﻹﺳﺘﺨﺪام

Start machine
Start
• Mainmachine
switch
to position "I".
• Main
switch appears
to position "I".
Start screen
Start
screen appears
The following
functions are changeable:
The
following functions are changeable:
Brightness
Brightness
CM/INCH
CM/INCH
Touchtone volume
Touchtone
Language ON/OFF
Language
Display / status photocell
green - red

F
F

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

 واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ،اﻷﺧﻀﺮ

) أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق

 اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜ:(. 1) ً ﻣﻄﻮﻻ

b

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬ

• Press START M  backgauge I moves

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟ

to the rear and searches for the reference
position, wait until a measurement
is shown in the display
5560 = 57.00 cm, 22.441 inches
• The DIN and free programmable
measurements are recallable with the
respective buttons .
Memory 1: A2, A3, A4, A5,
Memory 2: A6, A7, B3, B4
Memory 3:
Memory 4:                                                           
and in inch
Memory 1: 4¼“, 5 ½“, 7“, 8 ½“
Memory 2: 11“, 12“, 14“, 17“
Memory 3:
Memory 4:
In memory 3 + 4 (mm and inch) no
measurements are saved. Until a first input
of data the following will be shown in the
corresponding fields:            
The measurements entered remain
stored. They cannot be deleted but
overwritten.

 اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ.اﻟﻮرق

D

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أو

 اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أ.اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ

X

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ

 ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌ.

ﻟﻠﺰر

M

b X

DO

N
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X

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 

Memory
1

اﻹﺳﺘﺨﺪام

برمجة  3 Memoryو 4
لك الخيار بين
مع زر Memory
) 3أو .(4
ادخل المقياس المطلوب أو غيره.
اضغط على زر  Xواستمر في الضغط
حتى تسمع صوت بيب عندھا يصبح
المقياس مخزن.

N

W
X

X P
إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

ﺑﺸﻜﻞ

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق )

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜ

تحذير!
X Xتحذير !
معين،ما إذا تم تعيين وحدة القياس )سم أو
لقياستحقق
القطعاألبعاد
أو قطع
البرمجة أو
قبل البرمجة
قبل
(
وصة
ب
تحقق من صحة وحدة القياس )سم أو بوصة(.
سم 22.44 ،بوصة(.
57.00
= EBA
5560
اعلى،
األبعاد انظر
وحدة
)لتغير
لرؤية
أنظر على
الشاشة.
على .
CM/INCHانظر
عرض واضح
الشاشة نرى
على

N

O

 Operation

K

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬ

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟ

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أو

اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أ

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ

شاشة العرض تطفئ بعد  30دقيقة لتوفير الكھرباء.
بمالمسة الشاشة في منطقة األزرار الرقمية
تعود اضاءة الشاشة .

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ
ﻟﻠﺰر

L
O

How to program Memory 3 and 4
to enter the 11.
Press the memory button
memory platform (3 or 4). Enter the required
measurements or overwrite them. Press the
button and keep it pressed until
18. signal sounds, the
an acoustic
measurements have been saved now.

X

!Warning
Before storing or cutting a measurement
please check if the correct measurement
scale (cm or inch) see above is stored.
)(5560 = 57.00 cm, 22.441 inches
Is shown on the screen see .

N

After 30 minutes the screen switches to
energy-saving mode.
The screen is reactivated by touching the
keypad area .

O
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 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 
اﻹﺳﺘﺨﺪام

 Operation

أضواء الليد الناصعة تنير منطقة العمل( ).

D

يتضمن زر إضاءة الليد ( ) ثالث خطوات تبديلية

E

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

ﺑﺸﻜﻞ

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق )

اضغط مرة
 سطوع 3
اضغط مرتين
 سطوع 2
اضغط ثالث مرات
 سطوع 1

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬ

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟ

إيقاف تشغيل الضوء

F

.

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أو

مؤشر بصري لخط القطع ( A تشغيل/إيقاف) G

اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أ

Bright LEDs illuminate the working area ( ).
The LED button ( ) has 3 switching steps

D

E

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ
ﻟﻠﺰر

 brightness 3
 brightness 2
 brightness 1

Press 1 x
Press 2 x
Press 3 x



Light OFF

F.
A  (ON/OFF) G

Optical cutting line indicator
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 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌ

E F G

6
4
5

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 

2
1

اﻹﺳﺘﺨﺪام

T

MANUAL

تشغيل القطع
 Xاحترس!
• لتدوير رزمة الورق اسحب
الساتر الخلفي الى االمام.
• ال تعيق حركة السكين الى االمام
Memory
بإستخدا ازرار التشغيل.
1
• ال تعطي امر البدء بالقطع قبل تحول
اضائة المقياس الى اللون االخضر.
• يجب ان تكون السكين العلى
ويغطيھا الضاغط ،ال تلمس السكين.
46
)انظر صفحة 47
(34
. Xخطر اصابة

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

L

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬ

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟ

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أو

اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أ

Q

H J
I




التقطيعالقطع .
في عمليه
•• ابدأشغل
12.

0

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ
ﻟﻠﺰر

O

PM

J
G
I

ﺑﺸﻜﻞ

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق )

بقياس
محدد ����������
������ ������
التقطيعم���
محدد
MANUAL
الزرMANUAL
علىمفتاح
اضغط
		MAN.
• اضغط
MANUAL
بواسطة لوحة
مطلوب
المقاس ال
إعطي
األرقام
مربع
القياس في
• أدخل
المقاس يظھر
االرقامباللون األحمر.
مفاتيحالقياس
 Xيظھر
بلون
احمرحذف القياس غير الصحيح عن طريق الضغط على
لممكن
)من ا
.( Y
خطأ اضغط على الزر X
رقم
)
( CLEAR
لحذف (
X
الزر Y
الزرSTART
على زر
الضغط على
• عندبالضغط
يظھر القياس
START
يعتمد القياس ويظھر بلون اخضر.
باللونوتثبيته
القياسالورق
يظھربوضع
• Xقم
األخضر
بين.
الزاوية
ضاغط
• حمل الورق وادفعه باستخدام زاوية التجميع
والسياج الخلفي
إلى الدعامة الخلفية
وازيحه الى الحاجز الجانبي
والدعامة الجانبية اليسرى
.
• اغلق الغطاء األمامي

T

09.5

A

B

C

 Operation

- 21 -

O

P

 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌ

 اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

Operation 

ﺑﺸﻜﻞ

اﻹﺳﺘﺨﺪام

Cutting activation
Warning!
• Run backgauge to the front for turning the
paper stack
• Do not interrupt the upward movement of the
blade by performing switching procedures
• Wait until the display is green before
activating a cut
• Blade must always be at the top and be
covered by the clamp. Do not touch the
blade (see safety information on page 47).
Risk of injury!

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

 واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ،اﻷﺧﻀﺮ

) أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق

 اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜ:(. 1) ً ﻣﻄﻮﻻ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬ

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟ

 اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ.اﻟﻮرق

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أو

Cutting to specified dimensions

 اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أ.اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

• Press MANUAL
• Enter dimension on the numerical

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ

O

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ

 ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌ.

ﻟﻠﺰر

key pad
 Measurement is shown in red
(If a wrong dimension is entered this can be
corrected by pressing the CLEAR button)
• Press START  dimension is
approached,  Measurement is shown
in green
• Insert paper and move by means of the
stacking angle to the backgauge and
side lay on the left
• Release the cut.

P

P

O

Q

- 22 -

J

I

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 
اﻹﺳﺘﺨﺪام

القطع بعد وضع العالمات
MANUAL
اضغط على MANUAL
• قيادة السياج الخلفي )بكغوج(
الى الخلف .
بالمفتاح الدائري
• قم بوضع الورق وتثبيته بين
ضاغط الزاوية
والسياج الخلفي
وحاجز الجانب األيسر
• أدر مفتاح اليد الدائري
الى اليمين ,حتى تصبح العالمة
على المقصواصات تحت خط القطع
الضوئي.
• كلما ابتعد مفتاح اليد الدائري
الى اليمين ،كلما زادت سرعة السياج الخلفي
)وبكغوج(
فقط بادارة مفتاح اليد الدائري الى اليسار يمكن
تحريك السياج الخلفي
) وبكغوج( اثناء التشغيل السريع للخلف.
.
• اغلق الغطاء األمامي
Cut according to markings
• Press MANUAL
• شغل عمليه القطع.
• Adjust the backgauge with the
to the back
hand-wheel
• Insert paper and move by means of the
to the backgauge
and
stacking angle
side lay on the left
• Turn the hand-wheel to the right until the
marking on the paper to be cut is below the
cutting line indicator
• The further the hand-wheel
is turned to the right, the quicker the
backgauge moves. If the hand-wheel is
turned to the left the backgauge will return
quicker.

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

E
G
J
Q
G
I

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق )

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬ

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟ

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أو

اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أ

EG

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ
ﻟﻠﺰر

I

I

G

J

Q

G
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ﺑﺸﻜﻞ

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ

H
J
EG

G

 Operation

O

P

 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 
اﻹﺳﺘﺨﺪام

عملية الطرد
بدالً من ضغط
بعد إدخال األبعاد
EJECT
 STARTإضغط
يتحرك الساتر الخلفي الخذ
الورق عند البعد المعطى في
خانة القياس.

O

L
O

PM

W S

RN

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق )

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬ

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟ

LO
MP

•
•
•
•

ﺑﺸﻜﻞ

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ

عملية المقياس التسلسلي
• ادخل البعد البدائي بواسطة
لوحة مفاتيح االرقام
.
• بواسطة""START
اقترب من البعد المطلوب

•
•

 Operation

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أو

ادفع الورق إلى السياج الخلفي GI

ا اضغط عملية القياس التسلسلي
X
عملية القياس التسلسلي تظھر
في االعلى على اليسار
وقيمتھا 00.00
القيمة المعطاة لعملية القياس
التسلسلي )تظھر بلون احمر(
اضغط على ""START
ليتحرك السياج الخلفي الى االمام
ليصل الى البعد المطلوب.
بعد كل مقطع تتكرار ھذه العملية.

اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أ

.

P RT

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ

TO

ﻟﻠﺰر

 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌ

PS

انھاء القياس التسلسلي
• اضغط على رمز القياس X
التزايدي )لون اصفر(
وقيمة القياس التسلسلي تختفي.

Eject function
is pressed instead of START ,
If EJECT
after inserting the measurement , the
     backgauge will advance forwards  so that
paper can be removed. Finally the backgauge
moves to the last setting.

P

R

O

Multiple cut

• Enter the start dimension on the display O
   • Advance to the measurement with the

TO

P

START
• Push the paper to the backgauge
• Press multiple cut
• Multiple cut sign appears top left together
with the value 00.00
• Enter multiple cut measurement (appears in
)red letters
• Press START  the backgauge advances
by the multiple cut size
• This is repeated everytime a cut is activated.

I

T

S

Exiting program-mode
        • Press multiple cut (yellow).
Multiple cut sign and value are deleted.

T
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اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 
اﻹﺳﺘﺨﺪام

 Operation

خاصية اآللة الحاسبة X
• تحسب القياس المرغوب فيه ،مثال = 2 - 40

Z

Y

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ

ويتحول المقياس الخلفي تلقائيًا إلى .38

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق )

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜ

Calculator function
• Calculate the desired measurement,
and
= e.g. 40 - 2

the backgauge advances immediately to 38.

X

Z

ﺑﺸﻜﻞ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬ

Y

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟ

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ

X Y

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أو

Z

اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أ

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ
ﻟﻠﺰر
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 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 
اﻹﺳﺘﺨﺪام

الـبـرمجة
وحدة التحكم تخزن  99برنامجا ولكل
برنامج  99خطوة.
وخطوة واحدة تعادل القيمة المعطاة
لقياس.
 jو X
برقم البرنامج واالزرار X
b
يمكن في اي وقت القفز الى اي
خطوة في البرنامج.
=
االرقام العلوية في الشاشة
رقم البرنامج.
=
االرقام السفلى في الشاشة
خطوة البرنامج.

 Operation

V
إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

U

ﺑﺸﻜﻞ

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق )

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬ

U
V

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟ

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أو

اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أ

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ

خطوة البرنامج الظاھرة يمكن
تغيرھا في أي وقت.
تظل البرامج محفوظة ايضا بعد
إطفاء الجھاز.

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ
ﻟﻠﺰر

Programming
This control system enables you to store 99
     programs with 99 programmable steps. One
step represents one measurement. After
entering the program numbers you are able to
change between several program steps with
the button j and b.
= program number.
First figure on display
= program step.
Second figure on display

V

U

Each program step corresponds to one
dimension. The indicated program step can
be overwritten at any time. These programs
remain stored when the machine is off.
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 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 
اﻹﺳﺘﺨﺪام

خطوات إنشاء برنامج
PROG
PRG.EDIT
بالضغط EDIT
•
يظھر ““Load program no.
إدخل رقم برنامج بين 99 ... 01
•
واضغط على زر X Enter
=
)الرقم العلوي على الشاشة
رقم البرنامج (
إذا ظھر على الشاشة مقياس ،يعني
•
ذلك ان به برنامج سابق وعليك
اختيار رقم برنامج اخر.
خطوة البرنامج “00.00 “01 Step
•
تظھر على الشاشة
=
)الرقم السفلي على الشاشة
خطوة البرنامج(.
أعطي قيمة القياس او اذھب اليه
•
بالمفتاح الدائري
بالضغط على  X Enterتحفظ
•
قيمة القياس ،الخطوة التالية تظھر على الشاشة
أدخل القياس التالي وبـ X Enter
•
احفظه الخ
PROG
PRG.RUN
يمكن بواسطة RUN
•
تشغيل البرنامج فورا
•
اضغط Enter X

V
إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬ

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟ

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أو

V

اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أ

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ

G

•
•

ﺑﺸﻜﻞ

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ

V

اضغط START

U

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق )

U

MANUAL
انھي العمل البرمجي اضغط MAN.
MANUAL

 Operation

 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌ

ﻟﻠﺰر

Entering a program
"• Press  PROG EDIT    "Load program no.
appears
• Enter program number 01 ... 99, with
on display = program
(Top number
)number
• If measurement is shown on the display the
program is reserved, select another program
• Program step "01 Step" 00.00 appears.
= program step.
(Second figure on display
• Enter dimension, or move the backgauge to
the desired measurement with the
hand-wheel
• Store the measurement ,next program
step appears.
• Enter the next measurement and with Enter
store the measurement etc.
• Should the entered program be required
immediately  press PROG RUN
• Press Enter
• Press START
• Escape the program mode press MANUAL

U

V

V

G
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اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 
اﻹﺳﺘﺨﺪام

حذف برنامج
PROG
PRG. EDIT
اضغط EDIT
•

•
•
•
•

 Operation

V

بـ  PRGمرر حتى يظھر
““Delete program no.
اعطي رقم البرنامج

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

U

ﺑﺸﻜﻞ

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق )

اضغط Enter X

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜ

اضغط .Enter X

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬ

Cancel a program
• Press  PROG EDIT
"• Scroll with PRG until "Delete program no.
appears
• Enter Program number
• Press Enter
• Press Enter .

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟ

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أو

اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أ

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ
ﻟﻠﺰر
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 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 
اﻹﺳﺘﺨﺪام

في البرمجة
خاصية اآللة الحاسبة
• اضغط (تعديل البرنامج) PROG EDIT
• أدخل رقم البرنامج
• أدخل الخطوة األولى للبرنامج ،مثل قياس بدء التشغيل
 40سم
• احفظ القياس بالضغط على
، 
• احسب القياس المطلوب ،مثال = 2 - 40
يومض.
القياس المحسوب 38
مرة
• اضغط على زر اإلدخال ()Enter-key
أخرى ،يتم حفظ القياس المحسوب في الخطوة ذات الصلة.

a

X

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

a

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜ

Y

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬ

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟ

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أو

Calculator function
in programming
• Press PROG EDIT
• Enter program number
• Enter the 1st program step e.g. start-up
measurement 40 cm
• Store the measurement with enter
• Calculate the desired

,
= measurement e.g. 40 - 2
the calculated measurement 38
flashes.
  • Pressing the Enter-key
again, the
calculated measurement is saved in the
corresponding step.

X

Z
Z

ﺑﺸﻜﻞ

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق )

Z

Z
Z

 Operation

Y
a
Z
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اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أ

X Y

Z

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ
ﻟﻠﺰر

 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌ

 اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

Operation 

ﺑﺸﻜﻞ

اﻹﺳﺘﺨﺪام

تكيف برنامج عند اختالف
عالمات القطع
PROG
PRG.RUN
RUN بالضغط
•
“Load program no.“ يظھر
01 ... 99 إدخل رقم برنامج
•
Enter X بالضغط مرتين على
اذھب الول خطوة
قود بواسطة مفتاح اليد الدائري
•
السياج الخلفي الى الوضع المطلوب
MODIFY يظھر على الشاشة
•
وضوء القياس يتذبذب
MODIFY للتخزين اضغط
•

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

 واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ،اﻷﺧﻀﺮ

) أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق

 اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜ:(. 1) ً ﻣﻄﻮﻻ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬ

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟ

W

 اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ.اﻟﻮرق

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أو

W

 اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أ.اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

ابداء بالقطع وادر الورق

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ

عند انحراف القطع يمكنك ايضا قبل
التشغيل مرة ثانية تصحيح االبعاد
.كما في الخطوات السابقة
التصحيح ممكن فقط في أول
اثنين من تشغيل القطع
PRG. RUN
RUN بعد الخروج من موضع
PROG
تظل البيانات األصلية مخزنة

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ

 ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌ.

ﻟﻠﺰر

Adapting a program when the printer’s
imprint deviates
• Press PROG RUN  "Load program no."
appears
• Enter program number 01 ... 99, and with       
2 x Enter proceed to Step 1
• Correct the cutting position of the backgauge
with the hand-wheel
• MODIFY appears on the screen and the
measurement flashes
• To store press MODIFY
• Release a cut and turn the paper
• If the printer’s imprint deviates it can be
corrected during the first two cuts via the
hand-wheel – see above
• Correction is only possible during the first two
cuts
• After leaving the PROG RUN mode the
original data is stored again.

W

Delete a step
• Press  PROG EDIT
• Enter program number, confirm with Enter
• Select program step with the arrow keys
b and j
• Scroll with STEP until "Delete step no."
appears, Press 2 x Enter .
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•
•
•
•

لغي خطوة برنامج
PRG.EDIT
EDIT اضغط
PROG
•

X  واضغط، ادخل رقم البرنامج
لتفعيله
X  وj
X بواسطة مفتاحي السھم
b
.اختار خطوة البرنامج
 مرر حتىStep بواسطة
“Delete step no.“يظھر
 مرتينEnter X اضغط

•
•
•
•

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 
اﻹﺳﺘﺨﺪام

اضافة خطوة برنامج
اضغط PRG. EDIT
PROG
•
ادخل رقم البرنامج  ،واضغط Enter X
•
لتفعيله
بواسطة  STEPمرر حتى
•
يظھر ““ Insert step no.
اعطي الموضع  ،مثال 02
•

•
•
•
•

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬ

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟ

اﻋطﻲ اﻟﻣﻘﻴــﺎس
اضغط  Enter Xللحفظ

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أو

W

X
j

اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أ

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ

تغير قيمة خطوة برنامج
اضغط PRG. EDIT
PROG
•

•
•
•
•

ﺑﺸﻜﻞ

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق )

اﺿﻐط  Enter Xﻟﻠﺘﺄﻛﻴــد

 bو
بواسطة مفتاحي السھم X
يمكن اظھار موضع القطع على
الشاشة.

 Operation

ﻟﻠﺰر

ادخل رقم البرنامج  ،واضغط Enter X
لتفعيله.
بواسطة  STEPمرر حتى
يظھر ““Load step no.
اعطي الخطوة  ،مثال 03
اضغط  Enter Xللتأكيد
اعطي االبعاد الجديدة ،واضغط X
 Enterللتخزين.

Insert a step
• Press  PROG EDIT
• Select a program, confirm with Enter
"• Scroll with STEP until "Insert step no.
appears
• Enter insert position e.g. 02
• Confirm with Enter
• Enter a measurement
• Store the measurement with
• The cutting position can be shown on the
screen with the arrow keys b and j.
Changing a program step
• Press  PROG EDIT
• Select a program, confirm with Enter
              "• Scroll with STEP until "Load step no.
appears
• Enter step position e.g. 03
• Confirm with Enter
• Enter a new measurement, Store the
measurement with .
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 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 
اﻹﺳﺘﺨﺪام

عملية االختيار في البرنامج
• إذا كان في البداية أوال مقياس قصير
مثال  30سم ،يليھا مقياس طويل
مثال  40سم للقطع ،فمن االفضل اضافة
 EJECTالمقطع األول
الى االمام حتى يتم دفع الورق.
يمكن اضافة وظيفة الطرد ) (EJECT
•
لكل مقياس .تنفيذ وظيفة الطرد يتم
قبل بدء كل عملية قطع لالبعاد .المطلوبة
اذا كانت وظيفة الطرد مبرمجة يظھر
“.“E
على الشاشة اعلى اليمين
• إدراج عملية طرد الحقا في
البرنامج
حدد البرنامج و غير الخطوة بواسطة
 bو X
مفاتيح األسھمX .
j
الخطوة لتحديد
اعد إدخال المقايس الجديدة واضغط
مفتاح ، Enter Xللتأكيد
.EJECT
ثم اضغط زر

 Operation

Q

R

X

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

ﺑﺸﻜﻞ

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ

X

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق )

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬ

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟ

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ

X

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أو

اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أ

Y

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ
ﻟﻠﺰر

 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌ

Y

Eject function program
• If a short measurement e.g. 30 cm and then
a long measurement e.g. 40 cm is cut at the
start of a program then it is wise to insert an
  after the first cut so that the paper
EJECT
is pushed to the front.
• The EJECT function can be added each time
a measurement is entered and ejects before
advancing to the next measurement. When
"the eject function is programmed an "E
appears top right in the display.
  • Inserting an Eject function subsequently in
the program. Select a program and advance
to the step to be changed with the arrow
keys b and j Enter the new
measurement and before activating the
.
enter button press EJECT

X

Z

a

X

Y

T
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اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 
اﻹﺳﺘﺨﺪام

امثلة لبرنامج بھا وظيفة الطرد
• اضغط PRG. EDIT
PROG
• ادخل رقم البرنامج مثل 08
• اضغط Enter X
• إدخال أول خطوات البرنامج مثال  30سم
• اضغط Enter X
• إدخال ثاني خطوات البرنامج مثال  40سم
اضغط  EJECTثم احفظ بضغط .Enter X

•

Q

R

X

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

ﺑﺸﻜﻞ

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق )

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬ

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟ

تنفيذ برنامج المثال
•
PRG.RUN
اضغط RUN
PROG

•
•
•
•
•
•
•

 Operation

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أو

أدخل رقم لبرنامجا 08

اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أ

اضغط Enter X

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ

Y

اضغط  STARTبدء عمل القياس,

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ

ادخل الورق

ﻟﻠﺰر

 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌ

البدء بالخطوة االولى
الطرد )تم تشغيله ،وتدوير الورق(
السياج الخلفي )بكغوج( ينتقل إلى خطوة
البرنامج 2
بدء القطع 2
Example of a program eject function
• Press  PROG EDIT
• Enter program number e.g. 08
• Press Enter
• 1. Enter program Step e.g. 30 cm
• Press Enter
• 2. Enter program Step e.g. 40 cm
store the
Press EJECT and with Enter
dimension.

How the example works
• Press PROG RUN
• Enter program number 08
• Press Enter ,
• Press START, Measurement is approached
• Insert paper
• Release cut 1
)• Eject (Ejection is completed, turn the paper
• The backgauge moves to program step 2
• Release cut 2
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Z

a

T

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 
اﻹﺳﺘﺨﺪام

العمل التسلسلي في برنامج
PRG. EDIT
اضغط EDIT
PROG
•

•
•
•
•
•
•

إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

إدخل خطوة البرنامج 1
على سبيل المثال
القياس االول  40سم
اضغط  Enter Xللتخزين

أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق )

ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜ

اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬ

وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟ

T

اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜ

Z
a

ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي أو

اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أ

Y

اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌ ﻜﺴﻲ

Multiple cut program
• Press  PROG EDIT
• Enter program number
• Enter the 1. program step e.g. start-up
measurement 40 cm
• Store the measurement with Enter
• Press the multiple cut symbol
• Enter the number of cuts with
(max. 15 cuts) followed
the + button
by the multiple cut size (cutting width).
• Store with Enter .

T

ﺑﺸﻜﻞ

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟ

اضغط على رمز المقياس التسلسلي
X
+
ادخل عدد بواسطة الزر
)اكبر رقم  15مقطع(
للمقاطع
ثم اعطي القطع التسلسلي
)عرض المقطع(
اضغط  Enter Xللتخزين

Z

Q

R

X

أدخل رقم لبرنامجا

 Operation

a

ﻟﻠﺰر

a

Z

T
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 .ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ ﺑﻌ

Blade and cutting stick replacement

47
39
3,23

82

47

35

If the cutting quality decreases:
• Check the cutting depth (see page 47).
• Check the cutting stick (see page 39).
• Replace or grind the blade
(see page 35 - 47).
The blade cannot be ground if the blade
height is less than 8,2 cm / 3,23 inches.
A new blade must be used.
The blade may only be ground by a qualified
supplier or from the manufacturer
Krug & Priester, D-72336 Balingen.
Danger! Risk of injury!
The blade is extremely sharp. Do not
extract or transport the blade without
protection. Changing the blade may only
be performed by trained staff.
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• يتم ضبط قوة الضغط وضغط الزيت ) (Bعلى الشريط  50على
األقل.
• اضغط على قفل الشفرة ).(C
• تبدأ عملية التقطيع * ال تزال الشفرة في الوضع األدني )السفلي(.
• المفتاح الرئيسي على الوضع "."0
13.
• يوجد المفتاح الرئيسي ) (Aعلى الموضع "."I
• يتم ضبط قوة الضغط وضغط الزيت ) (Bعلى الشريط  50على
0
األقل09.5 .
• اضغط على قفل الشفرة ).(C
• تبدأ عملية التقطيع * ال تزال الشفرة في الوضع األدني )السفلي(.
• المفتاح الرئيسي على الوضع "."0
13.
• Set mains switch (A) to position "I" .
0
• Set clamping oil pressure (B) to min.
50
09.5
bar.
• Press in blade locking key (C).
• Activate cutting  blade remains in lowest
position.
• Set mains switch to position "0".
فك المسمار البرغي األيسر )) (Dاستخدم التمديد(

Blade and cutting stick replacement

T

T

D

14.

A

B

C

D

فك المسمار البرغي األيسر )) (Dاستخدم التمديد(
Remove the left screw (D), using the
extension.

14.

D
اسحب قفل الشفرة إلى الخارج  Xتتجه الشفرة إلى األعلى.


Pull out blade locking key  blade moves to
15.
the top.
0

T

09.5

اسحب قفل الشفرة إلى الخارج  Xتتجه الشفرة إلى األعلى.
15.
0

T

09.5

فك كال المسمارين الخارجيين
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Blade and cutting stick replacement
فك كال المسمارين الخارجيين
Remove both outer screws.

16.

(A) ركب وحدة تغييرالشفرة
Mount blade changing tool (A).

A

(B) شدبإحكامعلى المسمارالبرغي
Tighten screws (B).

B
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Blade and cutting stick replacement

A

.(A) انزع المسمارين المتبقيين
Remove remaining two screws (A).

وارفع الشفرة باستخدام وحدة.( في نفس الوقتB) حل كال المسمارين
.تغيير الشفرة
 كجم تقريبًا5 وزن الشفرة
Simultaneously slightly loosen both screws20.
(B) and remove blade with blade changing
tool.
Weight of blade approx. 5 kg.

B
.ضع الشفرة داخل صندوق السكين المخصص لھا واغلقه بإحكام
Place the blade into the blade carrier and
screw it into place.

21.
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B

A
05.9

Blade and cutting stick replacement
• حل المسامير )(SW4) (A
• انزع شريط التقطيع ).(B
• لف شريط التقطيع أو استبدله إذا لزم األمر.
• اربط المسامير ) (Aبإحكام.
من الممكن استخدام شريط التقطيع لثماني مرات.
• لف المسمار ) (Cفي اتجاه اليمين.
)تقطع السكين على نحو أعمق في شريط التقطيع عند التقطيع
األول(.
 Xتحذير! خطر اإلصابة!
• حل المسامير )(SW4) (A
• انزع شريط التقطيع ).(B
• Loosen screws (A) (SW4).
 stickاألمر.
(B).إذا لزم
• لف شريط التقطيع أو استبدله
• Remove cutting
بإحكام.
(Abe
المسامير )
اربط
• If needed the cutting stick
can
turned
• or
exchanged.
من الممكن استخدام شريط التقطيع لثماني مرات.
• Slightly tighten screws
(A).
اليمين.
اتجاه
التقطيع في
المسمار )(C
تغيير السكين(
بدون
فقط )
لف شريط
•تغيير
The cutting
stick
used
eight
times.
التقطيع
التقطيع عند
canشريط
 beفي
أعمق
نحو
على
السكين
تقطع
• )حل
(SW4
المسامير )) (A
• Turn screw (C) as far as
possible
to the
األول(.
)
التقطيع
شريط
انزع
(
B
اإلصابة!right (Otherwise the first
cut will
تحذير!be
• too X
خطر
شفرة
التقطيع )بواسطة الجانب غير المستخدم حتى
• لف شريط
deep).
التقطيع(
!Danger! Risk of injury
• لف المسامير ) (Aبإحكام.
• لف المسمار )(Cإلى اليمين تمامًا.

A

B

)تقطع السكين على نحو أعمق في شريط التقطيع عند التقطيع األول(.
بدون تغيير السكين(
خطر فقط )
التقطيع
تغيير شريط
اإلصابة!
تحذير!
X
• حل المسامير )(SW4) (A
• انزع شريط التقطيع )(B
• لف شريط التقطيع )بواسطة الجانب غير المستخدم حتى شفرة
التقطيع(
• لف المسامير ) (Aبإحكام.
• لف المسمار )(Cإلى اليمين تمامًا.

A

)تقطع السكين على نحو أعمق في شريط التقطيع عند التقطيع األول(.
 Xتحذير! خطر اإلصابة!
Replacing the cutting stick (not the
)blade
• Loosen screws (A) (SW4).
• Remove cutting stick (B).
• Turn the cutting stick (the non-used side
must be near to the blade).
• Slightly tighten screws (A).
• Turn screw (C) as far as possible to the
right (Otherwise the first cut will be too
deep).
!Danger! Risk of injury
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C

Blade and cutting stick replacement
محاولة التقطيع في حالة شريط التقطيع المستبدل )بدون تغيير
الشفرة(
• حمل الورق وابدأ في التقطيع.
• إذا لم تكن الورقة السفلية مقطعة على الطول الكلي فيجب لف
مسمار
ضبط الشفرة ) 6/1 (Cلفة نحو اليسار.
• إذا لم ُت َ
قطع الورقة السفلية بعد ،يجب تكرار العملية مرارً ا وتكرارً ا
حتى تث َق َّطع الورقة على الطول الكلي.
Cutting test after replacing the cutting 23.
)stick (not the blade
• Insert the paper and release the cut.
• If the last sheet of paper is not cut along
the entire length turn the blade adjusting
screw (C) 1/6 turn to the left.
• If the last sheet is still not completely cut
repeat this process until the last sheet is
cut along the entire length.

A

B

B

C

A

D
D

E

E

خذ الشفرة البديلة بحذر من صندوق الشفرات ولفھا في وحدة تغيير
الشفرات ).(D
• تحقق ما إذا كانت حافة الشفرة ) (Eمغطاة عند استخدام أسنان
القالووظ العلوية ).(B
• إذا لم تكن حافة الشفرة مغطاة ،استخدم أسنان القالووظ السفلية )(C
للتثبيت
ال يُسمَح بترك المسامير ) (Aعلى الجزء الخلفي من الشفرة.
 Xتحذير! خطر اإلصابة!
يجب أن ُتغ َّ
َطى حافة الشفرة تمامًا ).(E
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C

D
E

Blade and cutting stick replacement

B

D

خذ الشفرة البديلة بحذر من صندوق الشفرات ولفھا في وحدة تغيير
.(D) الشفرات
( مغطاة عند استخدام أسنانE) • تحقق ما إذا كانت حافة الشفرة
.(B) القالووظ العلوية
(C)  استخدم أسنان القالووظ السفلية،• إذا لم تكن حافة الشفرة مغطاة
للتثبيت
.( على الجزء الخلفي من الشفرةA) ال يُسمَح بترك المسامير
! تحذير! خطر اإلصابةX
َّ يجب أن ُت
.(E) غَطى حافة الشفرة تمامًا

A

C
D
E

E

E

D

Take the exchange blade carefully out of the
blade box and screw it to the blade changing
tool (D).
• Check, if when using the upper threads
(B), the blade (E) is protected.
• The blade is not protected  Use the
lower thread (C) for fixing. The screws
(A) may not exceed at the rear side of the
blade.
Danger!
Blade (E) must be protected.
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Blade and cutting stick replacement
. . . (A) تركيب الشفرة مع وحدة تغييرالشفرة
Mount the blade with the blade changing
tool (A) ...

A

تثبيتھا
… ويتم
. ( فيالجزءالعلويB) بالمسامير
.الشفرةفيالجزءالعلوي
يجب أنتكون
... and tighten with screws (B) in upper
position.
Blade must be in the upper position.

B
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Blade and cutting stick replacement
لف
.المساميرالوسطىبإحكام
Screw in middle screws and tighten.

صغر وحدة تغييرالشفرات
Remove the blade changing tool.
T

0

09.5

.لف المسامير الخارجية بحيث تكون مرتخية
Slightly screw in outer screws.

1.
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28.

2.

• اضغط على قفل الشفرات

2.

1.

• اضغط على قفل الشفرات
• المفتاح الرئيسي على الوضع "."I

Blade and cutting stick replacement

•29.
اضغط على قفل الشفرات
• المفتاح الرئيسي على الوضع "."I

1.29.

• Press in blade locking key.
• Set main switch to position "I".

1.
2.

1.

2.

1.

2.

• شغل عملية التقطيع ،ال تزال الشفرة في الوضع السفلي.
• المفتاح الرئيسي على الوضع "."0
• Activate cutting  blade remains in the
• شغل عملية التقطيع ،ال تزال الشفرة في الوضع السفلي.
lowest position.
• المفتاح .50الرئيسي على
 "0".الوضع "0
• Set main switch to."position
09

1.

1.

T

2.

لف
 30.المسمار الخارجي بحيث يصير مرتخيًا.
Screw in slightly the left screw.

31.
30.
0

T

09.5

A
افتح المسامير ) (Aحتى تنزلق السكين على شريط التقطيع.
32.
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1.

A
A
Blade and cutting stick replacement

افتح المسامير ) (Aحتى تنزلق السكين على شريط التقطيع.
التقطيع..
افتح
شريط التقطيع
على شريط
السكين على
 32.المسامير
افتح
تنزلق السكين
حتى تنزلق
 ((Aحتى
المسامير ))A
32.
Loosen slightly screws (A) so that the blade
32.
0
09.5
slides onto the cutting stick.
T

0
099..550
0
T

T

A

B
B
B
ادفع الشفرة بالمسمار ) (Bإلى اليسار واليمين حتى تصير في
المنتصف.
في
واليمين
اليسار
إلى
الشفرةأن توضَع
ادفع يجب
((B
التقطيع.
X
تصير في
حتى تصير
حتى
بالمسمار
الشفرة
ادفع
شريطواليمين
علىاليسار
الشفرةإلى
بالمسمار ))B
المنتصف..
المنتصف
التقطيع..
X
شريط التقطيع
على شريط
الشفرة على
َع الشفرة
ضَع
توض
أن تو
يجب أن
 33.يجب
X


Push the blade and screw (B) as far as 0 33.
33.
09.5
possible to the left or right and then centralize
them.  The blade must rest on the cutting
0
stick.
099..550
0
T

T

T

1.

B

1.
1.

لف المسمار األيسر بإحكام عن طريق الضغط إلى أسفل.
Push in
the first
theعنscrew on
المسمار left side
لف and
أسفل..
إلى أسفل
الضغط إلى
طريق الضغط
بإحكام عن طريق
األيسر بإحكام
34.المسمار األيسر
لف
tighten.
34.
34.
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1.

اربط بإحكام المسامير الثالثة المتبقية التي تبدأ من اليسار.
اربط بإحكام المسامير الثالثة المتبقية التي تبدأ من اليسار.
35.
35.

Blade and cutting stick replacement

اربط بإحكام المسامير الثالثة المتبقية التي تبدأ من اليسار.

4.

Tighten the remaining 3 screws beginning 35.
from the left.

اسحب قفل الشفرة إلى الخارج 
الخارج 
الشفرة إلى
اجعلقفل
اسحب
األعلى.
متجھة إلى
الشفرة
X
 Xاجعل الشفرة متجھة إلى األعلى.
36.
Pull out blade locking key
36.
 blade moves to the top.
5.
.50
5.الخارج 
قفل09الشفرة إلى
اسحب
9.50
0
 Xاجعل الشفرة متجھة إلى األعلى.



T

T

36.
0

T

09.5

5.

اربط المسمار الظاھر جھة اليمين.
اربط المسمار الظاھر جھة اليمين.
Tighten the screw which is visible at the right.

اربط المسمار الظاھر جھة اليمين.

37.
37.
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5.

3.

2.

Blade and cutting stick replacement

OK

31.

 !تحذير عند تبديل السكينX
يجب أن تكون شفرة السكين دائما
!مغطاة من قبل الشريحة الضاغطة
.()انظر الصورة على اليسار أدناه

A

OK

Clamping

Danger by blade replacement!
Blade must always be covered by the
pressing bar (see picture at 2.
the left).

Blade

1.

OK

,(1.) "I" ادر المفتاح الرئيسي الى وضع
 ثبت جميع براغي.قود السكين العلى
Turn main switch to position .(2.)
"I".  بشدة5 الشفرة الـ

A
T

0

09.5

A

32.

A

.قطع كومة من األوراق على سبيل التجرية
 قم بتعديل،وإذا لم ُت َق َّطع الورقة األخيرة أو عدة أوراق
( عن طريق اللف في االتجاه األيسر مع االستمرارA) عمق الشفرة
 حتى ُت َق َّطع كل األوراق )ليس عميق6/1 في اللف التدريجي بمعدل
( استخدام الشفرة،للغاية
OK
38.
Pressung
Messer
Paper cutting test. If the last sheet or several
sheets are not completely cut, gradually turn
the knob for blade depth adjustment (A)
1/6 turn to the left until the paper is cut along
the entire length. Do not set too low as blade
will soon become blunt.
- 47 -

OK

05.9
T

0

Maintenance and cleaning

Danger!
• Maintenance work may only be                 
performed by trained staff.
• Disconnect the mains before
starting any service work or before            
removing the cover.

ُ شحمو
ُ يجب أن
َ ت
،تشغيل أو كلسنة
 ساعة1000 اكينة كل
ت َزيت الم
يتمذلك كلستةأشھر
المكثف منالممكن أن
خدام
وفي حالة
وذلك
ً ط
التشحيمالموضوعة
قا لخطة
ب
تشغيل أو كل
 ساعة2000 الھيدروليكي كل
تغييرالزيت
يتم
يجب أن
.عامين
 آرال:نوعالزيت
DE 46 DIN 51562 فيتام
قريبًا
لترت7 :التعبئة
سعة

A B

Grease and oil the machine according to
the lubrication diagram after 1000 operating
hours or once a year. If the machine is
subject to excessive load then twice a year.
The hydraulic oil must be changed every
2000 operating hours or every 2 years.
Type of oil:
Aral Vitam DE 46 to DIN 51562. Volume:
approximately 7 litres.
(A) Drain screw
(B) Oil stick

مسمارالمن
(A) فذ
(B) عصامقياسالزيت
التحقق من وجودتسربفيخراطيمالمياه
•يجب
وربط مايلزم من
.الصواميل
بحيثيكونأقصىقدر منالضغط
التحقق من درجةالضغط
•
. بار150

• Check that the hydraulic pump and screws
are not leaking. If necessary tighten the
retaining nut.
• Check pressure. Maximum pressure is
150 bar.
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9

10

Maintenance and cleaning
11

Lubrication schedule
Lubricate (1) to (8).
Type of oil: SAE10 to SAE50 all types.

خطة التشحيم
(8) ( حتى1) التزييت من
 جميع العالمات التجاريةSAE50  حتىSAE10  من:أنواع الزيت

Grease (9) to (17)
(9+10) Blade guidance
(11+12) Clamp guidance

(17
16) ( حتى9) التشحيم من
(10+9) مواضع الشفرات
(12+11) مواضع الضغط
 شحوم اآلالت من جميع العالمات التجارية:أنواع الشحم

Type of grease: Use special grease for
cutting machines:
No. 9000 625

.يجب تزييت مفاصل دواسة القدم في التجويف األمامي للماكينة
 جميع العالمات التجاريةSAE50  حتىSAE10  من:أنواع الزيت

Oil hinges of the foot clamping device at the
front area of the machine room.
Type of oil: SAE10 to SAE50 all types.
With more than 5 hours of use per day, the
service must be performed more often.

1

1
17

No. 9000 625
9

No. 9800 933

10

40.

No. 9001 828

4
3

5
6

2

7
1
8

11
12

16

15
14

10
10-01
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13

. الحماية من تجاوز مستوى التحمل.توقف اآللة عن اإلشتغال
.أترك اآللة حتى تبرد
Maintenance and cleaning

.37
الصيانة السنوية
للحفاظ على السالمة التشغيلية ولمنع
 نوصي بفحص اآللة،التآكل السابق ألوانه
.سنويا من قبل فريق فني مؤھل وصيانتھا

Next Maintenance

20

24

Annual inspection
To maintain the operational safety and to
.38
prevent premature wear, we recommend
an annual inspection and maintenance of
الموادservice
تعليمات الحد من استعمال
the machine by aالخطرة
qualified
technician.

Krug & Priester GmbH & Co. KG
72336 Balingen - Germany
Parts & Service HOTLINE
Germany: +49 7433 2690
France: +33 3 8820 5435
North America: +1 843 552 2700
All other countries: Please contact
your local distributor
www.krug-priester.com

إختبار السالمة
يتم تطبيق لوائح السالمة وفقا لنظام البلد
 توصي.الذي يتم فيه تشغيل آلة القص
الشركة المصنعة بإجراء عملية إختبار
 سنوات من قبل فريق5 السالمة كل
.خدمات معتمد

20

28

Safety test
The safety regulations are according to the
regulations of the country where the cutting
machine is operated. The manufacturer
recommends a safety check is made every 5
years by an authorised service team.

.35

B
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A

F

Possible malfunctions

Machine does not function!

Is the machine plugged in?
T

0

09.5

A

B
(؟A) "I" المفتاح الرئيسي على الوضع
.( إلى الخارجB) يجب سحب قفل الشفرة
يجب الضغط على صمامات األمان الموجودة على الجزء الخلفي
F1, F2, F3.من الماكينة
.يجب التحقق من وضع الصمامات الموجودة على أجناب الماكينة

A

•
•
•
•

• Main switch to position "I"? (A)
41.
• Blade locking facility (B) must be pulled
out.
• Push in the fuses in the back of the
machine F1, F2, F3.
• Check the units fuse and the on-site circuit
breaker.

A

B
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B

Possible malfunctions

 وزيادة ضغط الزيت من عجلةX • من الممكن خفض ضغط الزيت
(A).التحكم
( أوB) • يجب التحقق ما إذا كان الزيت الھيدروليكي قليل للغاية
.فحص مستوى الزيت الھيدروليكي إذا لزم األمر


A

• Oil pressure set too low.  Increase oil
pressure at rotary control (A).
• Hydraulic oil shortage.  Check hydraulic
oil level (B), if necessary, top up.

B
.تظھر "المعلومات" على شاشة العرض
. يرجى الضغط،• عارضة الضغط ليست متجھة إلى األعلى
. يرجى فك دواسة القدم )الضغط( مرة أخرىX



"Information" Clamp bar is active, please
release clamp
42.
•  Operate the foot pedal (clamping)
again.
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Possible malfunctions

A

لم ُت َق َّطع الورقة السفلى تمامًا.
اضبط عمق التقطيع ) ...(A
Does not cut through the last sheet.
 Reset the cutting depth (A) ...

B

…أو لف أو جدد شريط التقطيع )(B
(29
)أنظر تغيير الشفرة صـ 33

B

على الرغم من الضبط الصحيح لعمق التقطيع
وشريط التقطيع الجديد إال أن ذلك لم يحقق تقطيع نظيف،
لذلك يجب استبدال شفرة التقطيع..
... or turn / replace the cutting stick (B).
(See page 33 "Blade and cutting stick
replacement").
A reduction in the cutting
quality
indicatesشريط
…أو لف أو جدد
التقطيع )(B
that the blade must be sharpened
تغييرor a
blade
الشفرة صـ (29
)أنظر
change is necessary.
على الرغم من الضبط الصحيح لعمق التقطيع
وشريط التقطيع الجديد إال أن ذلك لم يحقق تقطيع نظيف،
لذلك يجب استبدال شفرة التقطيع..

44.
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B

Possible malfunctions

A

استكشاف أخطاء الشعاع الضوئي
:التفعيل غير ممكن

)A( • قم بإزالة جميع العناصر التي تعيق مجال السالمة

B

 جاهز للتشغيل/ .o.k = ) آخرB( •
أحمر = تم
قطع عمل الشعاع الضوئي أو يوجد خطأ

Trouble shooting-light beam
Cut cannot be activated:
• Remove all items obstructing the
safety area (A)
• (B) Green = o.k. / ready for operation
				 Red		 = light beam is interrupted
							
or error

ألم تساعدكم أي من الحلول المذكورة أعاله؟
 الخدمة:االتصال
www.krug-priester.com •
service@krug-priester.com •

Service

Did none of the specified solutions help
you with your problem?
 Contact: Service
• www.krug-priester.com
• service@krug-priester.com
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Accessories

HSS - Blade

• No. 9000 138

Cutting stick (6 pieces)

• No. 9000 238

1

Blade changing tool 1

• No. 9000 525
Grease tube
• No. 9000 625
1

Grease cartridge
• No. 9800 933
Brush
• No. 9001 828

 أﻧﺒﻮب اﻟﺪﻫﻮن1
ﺧرطوﺷﺔ اﻟﺷﺣوم
ﻓﺮﺷﺎة اﻟﺮﺳﻢ

1

Paper knock-up block 1

• No. 9000 521

Side tables left and right
• No. 9000 536

1
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Included in delivery

Technical data
:المواصفات الفنية
230 V / 50 Hz / 8,5A / 1~ االتصال بالتيار الكھربائي
120 V / 60 Hz / 12A / 1~
< 3,5mA
:التيار المتسرب
:كابل التيار الكھربائي المقطع العرضي
2
min. 1,5mm (230V)
:كابل التيار الكھربائي المقطع العرضي
AWG 12 (20A)(120V)

A

550 mm
95 mm
570 mm
< 70 dB(A)

Technical data:
Power supply:

230 V / 50 Hz /  8,5A / 1~
120 V / 60 Hz /  12A / 1~
Leakage current:
< 3,5mA
Power cord gauge:
min. 1,5mm2 (230V)
Power cord gauge:
AWG 12 (20A) (120V)
Cutting length:
Cutting height:
Table depth:
Sound level EN 13023 :

:طول القطع
:ارتفاع القطع
عمق التحميل الورقي
EN 13023:

(الحد األدنى من المتطلبات المكانية )العرض × العمق × االرتفاع
( بدون طاوالت إضافية )مم1370 × 1400 × 1070
( بالطاوالت اإلضافية )مم1370 × 1400 × 1630

550 mm
95 mm
570 mm
< 70 dB(A)

الضغط
daN 1100  حتىdaN 200 من حوالي
 كجم369
الوزن بدون الطاوالت اإلضافية

Minimum space requirement
(width x depth x height)
without side tables (mm):1070 x 1400 x 1370
with side tables (mm): 1630 x 1400 x 1370

 لتر7 السعة التعبوية للزيت الھيدروليكي
DE 46 DIN 51562  آرال فيتام:نوع الزيت
يتم التخلص من الزيت الھيدروليكي المستخدم مراكز تجميع النفايات
.النفطية

Clamping pressure: 200 daN bis 1100 daN
Weight without side tables:
369 kg

 درجة60 –  درجات س10 :درجة حرارة البيئة المحيطة للتشغيل
.س
٪95 - ٪15 :(نسبة الرطوبة )دون تكاثف
للحصول على البيانات الفنية الخاصة يرجى الرجوع إلى المعلومات
.(A) المذكورة على لوحة تصنيع الماكينة

Capacity of hydraulic oil:
7l
Aral Vitam DE 46 to DIN 51562. Used oil
must be disposed of at the authorised place.
Ambient operating temperature:10 °C - 60 °C
Air humidity (not condensating):15 % -  95 %

للحصول على خدمة الضمان يجب أن يكون الجھاز معر ًفا على لوحة
.التصنيع
يوجد مخطط الدائرة الكھربائية في صندوق مفاتيح التحكم الكھربائي
في الماكينة

The exact technical specifications can be
found on the technical specifications
sticker (A) on the machine. To claim under
guarantee, the machine must still carry its
original identification label. A wiring diagram
is found in the electrical switch box.
Safety beam guard
Total reaction time:
110 ms
Resolution 14 mm/minimum distance: 250 mm
Resolution 22 mm/minimum distance: 284 mm
Resolution 39 mm/minimum distance: 420 mm
Subject to alteration without notice.

:جھاز االستشعار الكھروضوئي
 ميللي ثانية110
100الزمن اإلجمالي لرد الفعل
 الحد األدنى للمسافة/ مم14  ملم تفكيك250
268
 الحد األدنى للمسافة/ مم22
20  مم تفكيك284
308
 الحد األدنى للمسافة/ مم39
30  مم تفكيك420
388
.مع الوضع في االعتبار التغييرات التقنية
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Technical data

EG/30/2014

EG/42/2006
72,5

This machine is approved by independent   
safety laboratories and is in compliance
with the EC-regulations 2006/42/EG  and            
2014/30/EG.
Sound level information:
Sound measurement to EN 13023 :
72,5 db (A)
Subject to alteration without notice.
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Technical data
 ةكرش ىدلKrug + Priester ةيلاتلا تاداهشلا:
• قفو ةدوجلا ةرادإ ماظن
DIN EN ISO 9001:2015
• قفو ةئيبلا ةرادإ ماظن
DIN EN ISO 14001:2015
• قفو ةقاطلا ةرادإ ماظن
DIN EN ISO 50001:2011
The company Krug + Priester has the
following certifications:
• Quality management system according to
DIN EN ISO 9001:2015
• Environmental management system
according to DIN EN ISO 14001:2015
• Energy management system according to
DIN EN ISO 50001:2018
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ﻳﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎد اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻣﻠﺼﻘﺔ ﻋﻠﻰ
.اﻟﺠﻬﺎز
 ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺠﻬﺎز ﻻ،ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻀﻤﺎن
.ﻳﺰال ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻠﺼﻖ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻷﺻﻠﻲ
.ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ دون إﺷﻌﺎر
o respect the local
 ﻗﻢ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻌﺪات: اﻟﺮﺟﺎءﺗﺬآﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔP.44
n the non-working
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﻠﺔ واﻟﺘﺎﻟﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
nts to an appropriate
EC-declaration of conformity
. ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ
re. The packaging
ble. Dispose of the
ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
- Herewith
vironmentally
friendly we declare that
.وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ
t available for the
5560		
GS
ID
No.
11055101
ULاﻷﻗﺮاص
ID No. 10055101
اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ
اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
collection-service.
environment and
 وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺸﻜﻞ،وإﺗﻼﻓﻬﺎ
Ds, cards and
! ﺷﻜﺮا ﻟﻚ.ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻮرق اﻟﻤﺘﻠﻒ
separately from

hine.
arantee, the machine
original identification
EC-declaration of conformity
ns without notice.

ank you! - complies with the following provisons applying to it
conformity
2006/42/EG:
are that
Machinery
directive
following EC
provisons
applying
to it

اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ – ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ
 ﺑﻬﺬا ﻧﺼﺮح ﺑﺄن هﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪetic compatibility
directive,
2014/30/EG:
 اﻟﻜﻬﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲEMV ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
zed standards in particular
ﺧﺎص
ﺑﺸﻜﻞ
 اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺘﻨﺎﺳﻘﺔ اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔEMV Electromagnetic compatibility directive
ntative for technical documentation
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻔﻨﻲ
2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS directive

- Applied harmonised standards in particular
EN 60204-1; EN 1010-1; EN 1010-3; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN ISO 12100; EN 61496-1; EN 61496-2;
EN ISO 13857; EN ISO 11204; EN 13023; EN ISO 13849-1;
BS EN 60204-1; BS EN 1010-1; BS EN 1010-3; BS EN 55014-1; BS EN 55014-2;
BS EN 61000-3-2; BS EN 61000-3-3; BS EN ISO 12100;
BS EN ISO 13857; BS EN ISO 11204; BS EN 13023; BS EN ISO 13849-1

15.02.2022
Date

Authorized representative for technical documentation
Krug & Priester GmbH & Co. KG
Simon-Schweitzer-Str. 34
D-72336 Balingen (Germany)

- Managing Director -
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P.46
P.46
P.46
P.47
P.47

 ᥴ᧔ᧈᦴᦿҫҮҫᦎ᧔᧔ᦰᦿҫ

IDEAL • Made in Germany
ᦗᦎᦻҭҳᦀᦿҫҭҵҫҳҩӄᦨᧇҭҳᦗ᧐ᧀᦫᥴᧀᦛᦃᦎᦔ᧓ᦎᥱӇҰӇᦎᦻᥴ
 EHUVHW]XQJ
ᦃᦔ᧐ᧀᦫᦺᦿᦌᦻӇ',1(1,62᧒ᦳᦎ᧔᧓ᧄᦿҫᥰ

•

•

آﻟﺔ إﻓﻨﺎء اﻟﻤﻠﻔﺎت

ᦗ,62',1ᦎ᧔᧓ᧄᦿҫᥰᦔᦃᥴᥬ᧔ᥲᦿҫҭҵҫҳҩӄᦨᧇҭҳ

• • Document Shredders
 

ŐΘ

ﻟﻬﺬه اﻵﻟﺔ )آﻟﺔ إﻓﻨﺎء اﻟﻤﻠﻔﺎت( ﺗﻀﻤﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺮوج وﺑﺮﻳﺴﺘﺮ

ϱ

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪودة &R.* & 3ULHVWHU*PE+ & .UXJ

ƚ

͊ď


ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻴﻨﺠﻴﻦ  %DOLQJHQﺗﻮﻓﺮ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ

ᦌҥᦎᦿҫᥴ᧔ᦿᦐᧈᧄᦿҫҮᧄᧄᦿҫᥴᧀᦓ᧒ᦳ᧔ᧃᦎᥱᦂᧄᦔӎ᧓Ҷᦀᦿҫҫ
ᦔᧀ᧔ᧂᦎ᧓ӇᦊӇᦪ᧔ᧄᦀӅҩᦿᥴᦛᦈᦿҫᦪ᧔ᧄᦀᦿҫᦶᦣᧈᧃ᧒ᦳҶᦀᦿҫ
 3وﺣﺘﻰ ) 3ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر  (',1ﻓﺈن ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺮوج
ҳҫᧄᦿҵᦊᦜᧃᦾᦼᦘ᧓ᥴ᧔ᧇӇᦎᦼᦿ᧙ҫӇᥴ᧔ᥫᥱᦎᦼᦿҫҭᦐ᧗ҫᧆᧃҮ᧓ᦴᧈᦿҫ
وﺑﺮﻳﺴﺘﺮ ﺗﻘﺪم ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺿﺪ إﻧﻜﺴﺎر اﻟﻘﻮاﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﻣﺪة
ӈᦎᦇҧҭᦎᧃᧃҫᦊᦈᦓҩᧆᦼᧄ᧓ҳҫᧃ᧒ᦲ᧔ᧀᦰᦿҫҳҫᧃᥴᧄ᧔ᦷҮҫҴ
ᦷᧂᧆᦫᥴᥬ᧔ᥲᧀᦿᥴᥲᦓᧈᧄᦿҫᥴᦸ᧓ᦎᦤᦿᥱᦲ᧔ᧀᦰᦿҫҳҫᧃᧆᧃᦚᧀᦈᦿᥱرﻗﻢ
اﻹﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎدام اﻹﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاﻓﻘﴼ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ )أﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﺔ
ᦻᧆᥴᥬ᧔ᥲᦿҫᦪᧃᦾᧃᦿᥴᦜᦜᦈᧄᦿҫ
ᦣᦎ᧓ᦶᧄᧃ᧗ҫ᧒ᦳاﻟﺤﻤﺎﻳﺔ  3و ) 3ﺣﺴﺐ 
 .( 3ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺻﻨﺎف
ҮᦷᦤᥲᦿҫӇᥴᦀᧃᦊᧄᦿҫҹҫᦎᦷ᧗ҫᧆᧃᦚᧀᦈӇᦂ᧔ᦄᦛᦾᦼᦘᥱ
ᦪᦤᦸᧃӁҵӇᦾᦼᦗ᧐ᧀᦫҮᧃᧀᧄᦿҫᦾᧄᦃᦢᥫᦓӇᧆᧃᦎ᧔Ӈ
ᦗᦼᦎ ᧂᦼᦿᢓ
ﻋﻦ  15ﻋﺎﻣﴼ إﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺘﺎج .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺻﻨﺎف اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

ĞŝƚĞ

Ğƌ

إرﺷﺎدات ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ 
)أﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﺔ رﻗﻢ  .(20



ᧃᦃᦨ Ү
• • ᦪ᧔ᦤᦸᦿҫӇᦚᦸᦿҫҮҦ

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم اﻹﺳﺘﻌﺪادي ﺗﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ  واﻹﻃﻔﺎء

• • Trimmers and Guillotines

ﻳﻜﻮن أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﺑﻌﺪ  30دﻗﻴﻘﺔ .اﻵﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ إﻃﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ أي
وﻗﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﻐﻂ ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر
ﻳﺨﺘﻔﻲ ﻟﻠﺰر

 .اﻟﻀﻮء اﻷﺧﻀﺮ

ﺣﻴﻨﺌﺬٍ .وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻵﻟﺔ أي ﺗﻴﺎر

ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ .وﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ) 30دﻗﻴﻘﺔ( ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ آﻟﺔ إﻓﻨﺎء

اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ .



اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 
اﻹﺳﺘﺨﺪام 



إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺼﻴﺮ ) :(.1ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻀﻮء

اﻷﺧﻀﺮ ،واﻵﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .ﻳﺒﺪأ ﺳﺤﺐ اﻟﻮرق

9700172   IDEAL   01-2020   15.02.2022 zm

Krug & Priester
GmbH & Co. KG
أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻮرق ) .(. 2إﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر
Simon-Schweitzer-Str. 34
ﻣﻄﻮﻻ ً ) :(. 1اﻵﻟﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺼﻴﺮ ﻹﻓﻨﺎء ﺑﺎﻗﻲ
اﻟﻮرقD-72336
Balingen
)(Germany
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺲ اﻟﻀﻮﺋﻲ،
www.krug-priester.com
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻮرق اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ
اﻟﻮرق .اﻵﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﴼ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻓﻨﺎء اﻟﻮرق .ﺛﻢ


͘ƌ

