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FUZ 30

تعليمات

توصيات
 حافظ على دليل مفيد ،و إذا كنت فقدت ،وطلب آخر مباشرة للشركة ألمصنعة قرأ بعناية دليل قبل استخدام الجھاز ينبغي  -المشغل دائما تناسب األحذية و القفازاتال تدخل نھاية المعادن )وتسمى بشكل غير صحيح " زجاجة " ( من ھزاز  ،قد -
 تحرق نفسك ال تستخدم الجھاز في المناطق التي يوجد فيھا خطر نشوب حريق أو انفجارإنھاء إجراءات التي تم تجھيز لوحة العرض الكھربائية مع مفتاح السالمة لمعيار و
 تعيين األرضتأكد من أن امتدادات التيار الكھربائي يتوافق مع الجھد من الجھاز ورد على لوحة -
 من المحول المشغل يجب تجنب تحريك الجھاز عن طريق سحب الكابالت الكھربائية -في حالة انقطاع التيار الكھربائي ،فمن الضروري لتحويل ھزاز و تحويل من خالل
 العمل على تعرض للخطر تشغيل الجھاز .وتجنب خطر على المشغلين
تشغيل الجھاز ال يصل إلى مستوى الضوضاء  70ديسيبل  ،فإنه ليس من -
 -الضروري ارتداء حماية السمع

 -تسارع االھتزاز على أنبوب بالسيارة ولوحة المفاتيح ال يتجاوز  2.5م  /ث -

كتيب
 -1توصيل الجھاز إلى مجموعة منتقاة بشكل صحيح
 -2اتجه إلى العاكس من خالل تحويل التبديل والتأكد من إطفاء ھزاز
 -3قم بتوصيل ھزاز على المحول
من خالل العمل تفعيل على زر المقدمة لھذا الغرض ،في حضور صب االسمنت
والحرص على وقف آلة كلما تم االنتھاء من المشغل .ارتفاع وتيرة الحركية تبريده
بواسطة الماء الذي ھو جزء من الغنيمة ،ال يجب استخدام الھزاز من الخرسانة لتجنب
المساس أدائھا
من المھم أن نھاية ھزاز )زجاجة( تغطي تماما حتى ال تعرض للخطر تشغيل الجھاز
-5
 -6بعد االنتھاء من العمل ،ويجب على المشغل إيقافا ھزازا ثم تحويل التردد
 -7احتفظ على أآللة من األماكن الرطبة

صيانة
يتم تزويد الجھاز بعد أن اجتاز الضوابط الالزمة و جاھز للعمل دون أي تطور
 العملية ھذا الجھاز ال يتطلب أي صيانة دوريةيجب أن تكون مغمورة في الماء المحول أو غسله مباشرة تحت ضغط المياه النفاثة -
 ال ھذا الجھاز ال تحتاج إلى رعاية خاصة لعمليات مناولة .يتم توقيف المحول مع ضوء تحذير تشير إلى أن يتم تشغيله
من قبل موظفين مؤھلين أو إيقاف الجھاز فورا في حالة عطل  .يجب إجراء عمليات -
.مباشرة من الشركة المصنعة ،ال يزال الجھاز موصول
النفايات التنمية
في نھاية الحياة العاملة ،يجب التخلص من الجھاز وفقا لل متطلبات المنصوص عليھا
:في القانون فيما يتعلق ب
المواد البالستيكية- .
النحاس  -األلومنيوم -
الصلب -
المعايير
 :يتم تصنيعھا الجھاز وفقا لل معايير التالية
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