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 التعلیمات األصلیة
 

 
HG 16 -500  :01067(الرقم المتسلسل ,(.. 
HG 20 -600  :02066(الرقم المتسلسل ,(.. 

HGE 23-650 LCD  :03065(الرقم المتسلسل ,(.. 
HGS 22-630  :04063(الرقم المتسلسل :(.. 

نعلن بموجبھ عن مسؤولیتنا وحدنا عن توافق ھذا المنتج مع  
 المعاییر والوثائق المعیاریة المذكورة: 

EN 60335-1:2012+A11:+A13:2017, EN 
60335-2-45:2002+A1:  2008+A2:2012, EN 
IEC 63000:2018,  2014/35/EU, 

2014/30/EU, 2011/65/EU 

 
 29/03/2021بیرند فلیشمان، 

للتوثیق   الجودة  المنتجات والمسؤول عن  نائب رئیس ھندسة 
بي اتش،  في شركة   ام  نورتنجن،    72622میتابوورك جي 

 ألمانیا 
 للمملكة المتحدة فقط:

المخول  والشخص  المصنعة  الجھة  بصفتنا  نحن 
نعلن   أعاله،   انظر  الفني،  الملف  بتجمیع  لھ 
ھذا  أن  الحصریة  المسؤولیة  بموجب  ونتقبل 
أعاله)،   (انظر  المتسلسل  والرقم  بالنوع  المعرف  المنتج 

األحك جمیع  التالیة  یستوفي  البریطانیة  للوائح  المرتبطة  ام 
S.I.2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU ،

 * المخصصة  -EN 60335-1,EN 60335)  3والمعاییر 
2-45, EN IEC 63000:2018 . 

 
 .  شروط االستخدام المحددة 2

طالءات   إزالة  التالیة:  للمھام  مناسبة  الساخنة  الھواء  بندقیة 
القدیمة،   تذویب  الدھان  حدیثاً،  المدھونة  الطالءات  تجفیف 

التشكیل،    قبل  البالستیك  تسخین  المتجمدة،  األنابیب  الماء في 
بالملصقات   والتوصیل  اللصق  النحاس)،  أنابیب  مثل  لحام( 

 من النوع المنصھر بالحرارة، لحام البالستیك. 
أو  HG 16-500فقط   الصناعي  لالستخدام  مصمم  غیر   :

 التجاري. 
المستخ عن  یتحمل  ناجم  ضرر  أي  عن  وحده  المسؤولیة  دم 

التنظیمیة   اللوائح  مراعاة  یجب  المناسب.  غیر  االستخدام 
السالمة   ومعلومات  الحوادث  من  للوقایة  المقبولة  العامة 

 المرفقة.
 
 

 
من    –  تنبیھ للتخفیف  التشغیل  دلیل  قراءة  یرجى 

 مخاطر التعرض إلصابة.

وتعلیمات    -تنبیھ تنبیھات  كافة  قراءة  یرجى 
 السالمة. 

قد  السالمة  وتعلیمات  بتحذیرات  االلتزام  عن  التخلف  إن 
لصدمة   التعرض  إلى  أو  یؤدي  و/  الحریق  أو  كھربائیة 

 التعرض إلصابة خطرة. 
للرجوع   السالمة  ومعلومات  تعلیمات  بكافة  االحتفاظ  الرجاء 

قبل استخدام األداة الكھربائیة، یرجي االطالع    إلیھا مستقبالً.
وقراءتھا   المرفقة  التشغیل  وتعلیمات  السالمة  تعلیمات  على 

للرجوع   المرفقة  الوثائق  إلیھا مستقبالً،  بعنایة. احتفظ بجمیع 
 وال تنقل األداة الكھربائیة الخاصة بك إال مع ھذه الوثائق. 

 

 
خاصتكم،   الكھربائیة  األداة  وحمایة  لحمایتكم 
المشار  النصوص  أجزاء  لكافة  االنتباه  الرجاء  

 إلیھا بھذه اإلشارة !
 النفخ للخارج مطلقاً. أنبوبال تنظر داخل 

 ال تستخدم منفاخ الھواء الساخن لتجفیف شعرك! 
 وقفازات العمل دائما.ارتدي نظارات الوقایة 

من  بالقرب  الساخن  الھواء  مروحة  استخدام  عند  احترس 
حالة   في  الجھاز  استخدام  ینبغي  ال  لالشتعال.  قابلة  مواد 

 وجود غازات قابلة لالنفجار. 
الجھاز یمكن استخدامھ فقط بواسطة أطفال من عمر     8ھذا 

في  لدیھم ضعف  ممن  األشخاص  ذلك،  إلى  إضافة  سنوات، 
لعقلیة أو الحسیة أو البدنیة، أو ضعف في التجربة  القدرات ا 

ھناك   یكون  أو  إشراف  علیھم  یكون  أن  شریطة  المعرفة  أو 
المخاطر  وفھم  آمنة  بطریقة  الجھاز  استخدام  بشأن  تعلیمات 
المنطویة. ال ینبغي أن یعبث األطفال الجھاز. یحب ال تكون  
دون   األطفال  بواسطة  للمستخدم  والصیانة  التنظیف  عملیة 

 إشراف. 
الساخن   النفخ  أنبوب  تلمس  ال  للحروق:  التعرض  خطر 

 مطلقاً.
بیئة   في  أو  مبتلة،  تكون  عندما  الكھربائیة  األداء  تستخدم  ال 

 رطبة أو مبتلة. 
الحرص بشكل خاص عند استخدام األداة بالقرب من المواد  
لفترات   النقطة  نفس  على  األداة  توجھ  ال  لالشتعال.  القابلة 

 طویلة. 
تك أن  قابلة یمكن  مخفیة  مواد  إلى  موجھة  الحرارة  ون 

 لالشتعال 

 .  تعلیمات السالمة الخاصة4
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لالشتغال   قابلة  مواد  على  الساخن  الھواء  منفاخ  توجھ  ال 
بصورة كبیرة. یمكن أن یتسبب ذلك بنشوب حریق إذا لم یتم  

 الھواء الساخن بحرص كبیر. منفاخالتعامل مع  
 ال تترك األداة دون مراقبة عندما تكون في وضع التشغیل.

القصوى،  بعد   الحرارة  بدرجة  االستخدام  من  طویلة  فترات 
ھذا   األداة.  تشغیل  إیقاف  قبل  الحرارة  درجة  تخفیض  یجب 

 من شانھ أن یطیل عمر الخدمة لجھاز التسخین. 
ضع األداة على القواعد المزودة بعد االستعمال وانتظر حتى 

 تبرد قبل وضعھا في التخزین. 
 خزن أدواتك في مكان آمن.

تخزین األدوات غیر المستخدمة في غرفة جافة ومقفلة یجب  
 بعیدة عن متناول األطفال. 

إیالء حرص خاص عندما یكون ھناك غازات سامة وخطر 
 االنفجار. 

البالستیكیة   المواد  على  العمل  عند  السمیة  تحدث  أن  یمكن 
 والدھانات والمواد المشابھة. خطر الحریق واالحتراق! 

 خن في غرف جیدة التھویة فقط. الھواء السا منفاخاستخدم 
 ال تستنشق األبخرة الناجمة على اإلطالق!

حفاظاً على سالمتكم الخاصة، استخدموا الملحقات واألدوات  
المساعدة فقط المحددة في تعلیمات التشغیل أو الموصى بھا 
أو المحددة بواسطة الشركة المصنعة لألداة. استخدام أدوات  

ھا في تعلیمات التشغیل أو في  أو ملحقات عدا تلك الموصى ب
 الكتالوج یمكن أن یؤدي إلى خطر التعرض إلصابة. 

 

 
 .2انظر الصفحة 

 أنبوب نفخ ستانلس ستیل  1
یصعب   2 التي  (للمناطق  للفصل  قابل  وقائي  أنبوب 

 الوصول إلیھا) 
(للطراز   3 ھواء  غبار  HGSمدخل  جزیئات  فلتر  مع   ...

 دقیقة) 
 إیقاف/ مفتاح  تنقل) -مفتاح انزالقي (مفتاح تشغیل  4
لالنزالق (لتطبیقات العمل الثابتة المقاومة قواعد مقاومة  5

 للمیالن واالنزالق).
 عجلة تعدیل لضبط درجة الحرارة*  6
 شاشة (لدرجة الحرارة وحجم الھواء)  7
 زر لضبط كمیة الھواء*  8
 زر اختیار البرنامج*  9
 جویستك لضبط كمیة درجات الحرارة الھواء*  10

 * بناء على المیزات/ المودیل 
 

 االستخدام.  6

قبل التشغیل، تحقق من أن قوة التیار الكھرباء وتردده  
مزود  مع  تتوافق  النوع،  لوحة  في  مبین  ھو  كما 

 الكھرباء خاصتك. 
على   تعتمد  معالجتھ  یجري  الذي  العنصر  إلى  المسافة 
قم   البدایة  في  دائما  المقصودة.  المعالجة  ونوع  المادة 

الحرارة! الفوھات  بإجراء معاینة كمیة الھواء ودرجة  
الفصل   (انظر  للتركیب  كملحقات  9القابلة  متاحة   (

على   الساخن   بالھواء  الدقیق  للتحكم  استخدامھا  یمكن 
 النقطة أو السطح المحدد. 

الساخنة.   الفوھات  تغییر  عند  كبیر  إیالء حرص  یجب 
 خطر الحروق 

 
6.1     HG 16-500 

) المنزلق  المفتاح  استخدام  لتشغیل  4یمكن  وإیقافھا  )  األداة 
 واالختیار ما بین مرحلتین (لكمیة الھواء والحرارة).

 / دقیقة 1 240درجة مئویة،  300: 1المرحلة 
 / دقیقة 1 450درجة مئویة،  500: 2المرحلة 

 
6.2     HG 20-600 

) المنزلق  المفتاح  استخدام  وإیقافھا  4یمكن  األداة  لتشغیل   (
 مراحل. 3واالختبار ما بین 

كمیة في    تختلف  (  3الھواء     150/300/500مراحل 
 لتر/دقیقة.) 

المرحلة   (  1في  المنزلق  المفتاح  درجة  4في  تكون   (
استخدم    80الحرارة   البارد).  الھواء  (مرحلة  مئویة  درجة 

مرحلة الھواء البارد لتجفیف الطالء، وتبرید قطع الشغل أو  
 تبرید الفوھة قبل تغییر أي قطعة ملحقة. 

)  یمكن ضبط بدون  4فتاح االنزالق (لم  3و  2في المرحلة 
 ).16ج في عجلة التعدیل (3تدر

الظاھرة على عجلة التعدیل تستخدم للتوجیھ.    9-  1األرقام  
تعني  1"  "80" مئویة.  تعني  9درجة  مئویة   600"  درجة 

 (أعلى درجة حرارة).
 

6.3     HGE 23-650 LCD 
) المنزلق  المفتاح  استخدام  لتشغیل  4یمكن  وإیقافھا )  األداة 

 مراحل. 2واالختبار ما بین 
المرحلة   (  1في  المنزلق  المفتاح  درجة  4في  تكون   (

استخدم    80الحرارة   البارد).  الھواء  (مرحلة  مئویة  درجة 
مرحلة الھواء البارد لتجفیف الطالء، وتبرید قطع الشغل أو  

 تبرید الفوھة قبل تغییر أي قطعة ملحقة. 
)  یمكن ضبط درجة الحرارة  4من مفتاح (  2في المرحلة  
 بدون تدرج

 .  لمحة عامة 5
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 ضبط درجة الحرارة: 
) الجویستك  على  وجیزة  لفترة  الیسار/ 10اضغط  إلى   (

درجة    10الیمین لزیادة أو تقلیل القیمة المحددة في خطوات  
) الجویستك  على  مطوالً  بالضغط  القیمة 10مئویة.  یغیر   (

 بشكل أسرع. 
 مالحظة: 

المرغوبة الحرارة  درجة  كانت  یحتاج    إذا     ، مضبوطة 
المنفاخ ( بماء على السرعة/ كمیة الھواء) إلى بضعة ثواني  

"  خالل  C°للوصول إلى القیمة المضبوطة. یضیر الرمز"
 ھذه الفترة. 

عند إیقاف تشغیل منفاخ الھواء الساخن، یتم استرجاع القیمة 
 األخیرة. 

 ضبط كمیة الھواء: 
) الزر  ثم الضغط  8الضغط على  لفترة وجزیة على ) ومن 

) الھواء  10الجویستك  یتم ضبط حجم  الیمین  الیسار/  إلى   (
 أو سرعة المروحة.

 تشغیل البرنامج: 
مضبوطة   العمل  في  استخداما  األنواع  ألكثر  برامج  أربعة 

" على  اضغط  المصنع.  تعرض  Pفي  البرنامج.  لتشغیل   "
مرة  1للبرنامج    الشاشة   البرنامج  زر  على  الضغط   .

البرامج   إلى  یأخذك  و  ،  أخرى،  على  ،  اضغط   .
 الزر مجددا للعودة إلى التشغیل الطبیعي.

البرنامج  1البرنامج   البالستیك  أنابیب  تشكیل  لحام  2:   :
البرنامج   البالستیك  البرنامج  3أنابیب  الطالء  إزالة   :4 :

البیانات اللین(للحصول  الفصل    اللحام  انظر   ).12الفنیة 
 تغییر البرامج والحفظ: 

یمكن تغییر وحفظ القیم في البرامج األربعة. للقیام بذلك،  
"حتى یظھر البرنامج Pبدایة أضغط على  زر البرنامج "

الحرارة   درجة  الھواء  كمیة  بضبط  قم  تغییره.  المراد 
" البرنامج  زر  على  اضغط  حتى  Pالمطلوبة.  للحفظ   "

ثانیة). تم حفظ القیم   2في الشاشة (لمدة    یظھر الرمز  
 المدخلة في البرنامج اآلن. 

 مالحظة: 
للعودة من تشغیل البرنامج إلى الوظیفة الطبیعیة، اضغط    -

) البرنامج  زر  في  9على  البرنامج  رمز  اختفاء  حتى   (
 ).7الشاشة (

 .12إعدادات المصنع للبرامج مدرجة في الفصل  -
 

6.4     HGS 22-630 
) المنزلق  المفتاح  استخدام  وإیقافھا  4یمكن  األداة  لتشغیل   (

 مراحل. 2واالختبار ما بین 
في   الھواء  كمیة  (المرحلة    2تختلف    300-150:  1مراحل 

 لتر/دقیقة). 500-300: 2لتر/ دقیقة، المرحلة 

)  یمكن ضبط بدون  4لمفتاح االنزالق (    2و    1في المرحلة  
 ). 16تدرج في عجلة التعدیل (

الظاھرة على عجلة التعدیل تستخدم للتوجیھ.     9-  1رقام  األ
تعني  1"  "80  " مئویة.  تعني  9درجة  مئویة   630"  درجة 

 (أعلى درجة حرارة).
 

 التشغیل الثابت  6.5
كأداة   الساخن  الھواء  منفاخ  باستخدام  ترغب  كنت  إذا 

 ثابتة، تأكد من وضعھا على 
 قاعدة آمنة ومقاومة لالنزالق ونظیفة. 

ضعھا   الثابت،  التشغیل  في  الساخن  الھواء  بندقیة  الستخدام 
 ).5على القواعد المقاومة لالنزالق (

 

 
) الھواء  مدخل  یكون  أن  جسیمات  3یجب  أي  من  خالیاً   (

 ) إذا لزم األمر.3غریبة. قم بتنظیف مدخل الھواء (
الغبار    HGS 22-630للطراز   جزیئات  فلتر  بإزالة  قم 
فالتر   استبدل).  2) للتنظیف (انظر الشكل، صفحة  3الدقیقة (

الدقیقة   الغبار  رقم جزیئات  الفلتر:  طقم  استبدال  البالیة. 
 . 344199400الطلب: 

 

 
-HGE 23الحمایة الحراریة في حالة تراكم الحرارة (فقط  

650 LCD :( 
یقوم المفتاح الحراري بإیقاف تشغیل جھاز التسخین في حالة  
للخارج  النفخ  لفتحت  الھواء  مخرج  في  المفروط  التداخل 
بالتشغیل. عندما  المنفاخ  یستمر  التسخین). مع ذلك،   (تجمیع 

جھاز  یفصل  مجدداً،  فارغة  للخارج  النفخ  فتحت  تكون 
المفتاح   یتوقف  قصیرة.  فترة  بعد  تلقائیا  مجدداً   التسخین 
الحالة،   ھذه  في  األداة.  تشغیل   إیقاف  بعد  أیضا  الحراري 
المعتاد  من  أطول  فترة  تستغرق  مجددة   األداة  تشغیل  وبعد 

 حتى الوصول إلى درجة الحرارة فتحة النفخ للخارج.
(لجمیع  ا العالي  التحمیل  حالة  في  الحراري  لصمام 

 ): األجھزة
یقون الصمام الحراري بإیقاف تشغیل األداة بالكامل في حالة  

 الحمل العالي. انظر الفصل أعمال اإلصالح
 

 
 استخدام فقط معدات میتابو األصلیة. 

في   البائع  من  تحقق  ملحقات،  أي  إلى  بحاجة  كنت  إذا 
 منطقتك. 

للحصول على مجموعة كاملة من الملحقات، یمكنكم الدخول  

 .  الملحقات9

 .  اكتشاف األعطال وإصالحھا 8

 .  الصیانة 7
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اإللكتروني   الموقع  مشاھدة   www.metabo.comإلى  أو 
 الكتالوج. 

 

 
یجب فقط أعمال التصلیح لألدوات الكھربائیة بواسطة 

 فنیین كھربائیین مختصین فقط. 
بكابل   فقط  المعیب  الكھربائي  التیار  كابل  استبدال  یجب 
خدمة   من  یتوفر  والذي  میتابو،  من  خاص  أصلي  توصیل 

 میتابو. 
منطقتك   في  المحلي  میتابو  ممثل  على  لدیك  اتصل  كان  إذا 

یمكنك   للعناوین  تصلیح.  أعمال  إلى  بحاجة  كھربائیة  أجھزة 
اإللكتروني:    الموقع  على  علیھا  االطالع 

www.metabo.com. 
اإللكتروني  الموقع  من  الغیار  بقطع  قائمة  تحمل  یمكنك 

www.metabo.com. 
 

 
التخلص   ممارسات  بشأن  المحلیة  القوانین  مراعاة  یجب 

المستخدمة  وإعادة   البیئة لألدوات غیر  المتوافقة مع  التدویر 
 والتغلیف والملحقات. 

من   بالتخلص  تقم  ال  األوروبي:  االتحاد  لدول  فقط 
 األدوات الكھربائي في النفایات المنزلیة خاصتك. 

األوروبي   للتوجیھ  بشأن    EU/2012/19وفقا 
الكھربائی  في  المخلفات  وتنفیذھا  اإللكترونیة  والمعدات  ة 

الطاقة   أدوات  تجمیع  یجب  المحلیة،  القانونیة  األنظمة 
بشكل منفصل  وتسلم إلعادة تدویرھا على نحو  المستخدمة 

 یتوافق إلى البیئة. 
 
 

HG 16-500 
 واط  1600 مخرج الطاقة: 
 حرارة الھواء: 

 درجة مئویة  300.....................  : 1المرحلة 
 درجة مئویة  500: ....................  2المرحلة 

 حجم الھواء:  
 : ...........................متوقف 0المرحلة 
 لتر/دقیقة 240: ................ 1المرحلة 
 لتر/دقیقة 450: ................ 2المرحلة 

 ي الحمایة الحراریة: فقط صمام حرار
 أوقیة)  24.2غم (  600الوزن  

 دیسیبل (أمبیر) 70مستوى ضغط الصوت: < 
 2م/ث  2.5<  االھتزاز:  

 واط  2000 مخرج الطاقة: 

 درجة حرارة الھواء:  
 درجة مئویة  80:  ......................1المرحلة 
 درجة مئویة  600 –  80:   .............  2المرحلة 
 درجة مئویة  600 –  80..............  :  3المرحلة 

 حجم الھواء:  
 :  ...........................متوقف 0المرحلة 
 لتر/دقیقة 150:  ................ 1المرحلة 
 لتر/دقیقة 300:  ................ 2المرحلة 
 لتر/دقیقة 500:  ................ 3المرحلة 

 درجة الحرارة 
 خطوات حسب العجلة  9الضبط: بدون تدرج في 

 الحمایة الحراریة: فقط صمام حراري 
 أوقیة) 22.0غم (  620الوزن  
 دیسیبل (أمبیر) 70مستوى ضغط الصوت: <  
 2م/ث  2.5<  االھتزاز:  
 

HGE 23-650 LCD 
 واط حد أقصى)  2300واط ( 2100 مخرج الطاقة: 
  حرارة الھواء: 

 درجة مئویة  80...................... :  1المرحلة 
 درجة مئویة  650-80:  ............... 2المرحلة 

 المنفاخ: قابل للتعدیل بدون تدرج 
 حجم الھواء:  

 لتر/ دقیقة  250-150: ........... 1المرحلة 
 لتر/دقیقة 500-150: ........... 2المرحلة 
  البرامج: 

 لتر/ دقیقة 350تقریباً.  درجة مئویة /   250=1

 لتر/دقیقة 400تقریباً.  درجة مئویة /   350=2
 لتر/دقیقة 500تقریباً   درجة مئویة /   450=3
 لتر/دقیقة 400تقریباً   درجة مئویة /   550=4
 

 درجة مئویة 10، في تدرجات LCDشاشة درجة الحرارة 
 الحمایة الحراریة: نعم  

 أوقیة) 24.2غم ( 700الوزن 
 دیسیبل (أمبیر) 70مستوى ضغط الصوت: <  
 م/ث   2.5<  االھتزاز:  
 
 

HGS 22-630 
 واط حد أقصى)  2200واط ( 2100 مخرج الطاقة: 

 درجة حرارة الھواء: 
 درجة مئویة  630-80:  ...............1المرحلة  

 . الحمایة البیئیة 11

 . أعمال التصلیح 10

 . المواصفات الفنیة12

http://www.metabo.com/
http://www.metabo.com/
http://www.metabo.com/
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 درجة مئویة  630-80:  ............... 2المرحلة 
 حجم الھواء:  

 :  ...........................متوقف 0المرحلة 
 لتر/دقیقة 300-150:  ......... 1المرحلة 
 لتر/دقیقة 500-300:  ......... 2المرحلة 

 درجة الحرارة 
 خطوات حسب العجلة  9الضبط: بدون تدرج في 

 الحمایة الحراریة: فقط صمام حراري 
 أوقیة) 23.0غم (  650الوزن  
 دیسیبل (أمبیر) 70مستوى ضغط الصوت: <  
 2م/ث  2.5<  االھتزاز:  
 

التقدم  إلى  نظر  تغییرات  إجراء  في  بالحق  نحتفظ 
 . EN 60745التكنولوجي. تم قیاس القیم وفقا للمعیار  

 IIاألداة في فئة الحمایة 
(و للتفاوت  خاضعة  المعروضة  الفنیة  فقاً  المواصفات 

 للمعاییر  
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