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 التعلیمات األصلیة 
 

 
نحن، بصفتنا المسؤول الحصري، نعلن بأن مفكات البراغي، المعرفة  

)  2)، تلبي كافة متطلبات التوجیھات * 1بالنوع والرقم المتسلسل *
 .3انظر صفحة   –) 4وثائق فنیة  *  ).3والمعاییر * 

 

 
الخشبیة  األدوات مناسبة لشد البراغي في األلواح الجصیة على األسطح 

 والمعدنیة.
مناسبة أیضاً لأللواح   SE 18 LTX 4000 و   SE 4000المودیالت 

 ملم على الھیاكل المعدنیة. 12.5اللیفیة من الجبس لغایة  
مناسبة أیضاً لأللواح   SE 18 LTX 2500 و   SE 2500المودیالت 

ملم على الھیاكل المعدنیة والخشبیة وعلى   12.5اللیفیة من الجبس لغایة  
 لواح الرقائقیة.األ

 ھذه الماكینات غیر مناسبة إلدخال وإزالة البراغي في المواد المعدنیة.
یتحمل المستخدم المسؤولیة وحده عن أي ضرر ناجم عن االستخدام  

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

 ومعلومات السالمة المرفقة.
 

 
لحمایتكم وحمایة األداة الكھربائیة خاصتكم، الرجاء   

االنتباه لكافة أجزاء النصوص المشار إلیھا بھذه  
 اإلشارة ! 

قراءة دلیل التشغیل من شانھ أن تخفف من   –  تنبیھ
 مخاطر التعرض إلصابة.

 
إن   تنبیھ  یرجى قراءة كافة تنبیھات وتعلیمات السالمة.

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

 التعرض إلصابة خطرة.
الرجاء االحتفاظ بكافة تعلیمات ومعلومات السالمة للرجوع إلیھا  

 مستقبالً.
 ال تقم بنقل األداة الكھربائیة الخاصة بك إال مع ھذه الوثائق.

 

 
قم بإمساك األداة الكھربائیة بواسطة   األدوات التي تعمل بالكھرباء:

أسطح اإلمساك المعزولة عند تنفیذ العملیة حیث قد یتالمس ملحق  
قد یؤدي تالمس ملحق   القطع مع األسالك الخفیة أو السلك الخاص بھا.

القطع المتالمس مع سلك كھربائي مكشوف "نشط" إلى تكھرب األجزاء  
 المعدنیة من األداة الكھربائیة وتعرض المشغل للصعقة الكھربائیة.

قم بإمساك األداة الكھربائیة بواسطة أسطح   الماكینات الالسلكیة:
اإلمساك المعزولة عند تنفیذ أي عملیة حیث قد یتالمس ملحق القطع  

قد یؤدي تالمس ملحق القطع المتالمس مع سلك   مع األسالك الخفیة.
ف "نشط" إلى تكھرب األجزاء المعدنیة من األداة  كھربائي مكشو

 الكھربائیة وتعرض المشغل للصعقة الكھربائیة.

 
 

تأكد من أن البقعة التي سوف تعمل علیھا خالیة من أي كوابل كھرباء أو  
خطوط غاز أو أنابیب میاه (على سبیل المثال باستخدام جھاز الكشف  

 عن المعادن).
 )!15) في محور دوران المفك (13ملم (  25ال تستخدم لقم مفك طویلة 

 )!14استخدم فقط حامل اللقم ( اإلزالة غیر ممكنة!
یجب تأمین قطع التشغیل الصغیرة بحیث ال تحمل مع لقمة المفك (على  

 سبیل المثال بالتثبیت العكسي أو على ملزمة عمل ببراغي تثبیت).
الرقائق والشوائب   قم بإزالة حافظ على یدیك بعیدتین مع األداة الدوارة!

 والمواد المماثلة فقط عندما األداة الكھربائیة في حالة توقف تام.
طویلة. لفترات  العمل  عند  األذن  واقیات  الضجیج  ارتدي  مستویات 

 المرتفعة لفترة طویلة من الزمن یمكن أن تؤثر على حاسة السمع لدیك.
الماكینة دائما  احمل انتبھ إلى أنھ قد یحدث عزم عكس مرتفع أثناء العمل.
 بإحكام، وقف بأمان وركز على العمل الذي تقوم بھ.

 حافظ على فتحات التھویة نظیفة ومفتوحة.

المواد التي تولد أغبرة  أو أبخرة یمكن أن تكون ضارة على الصحة  
 (على سبیل المثال االسبستوس) یجب عدم معالجتھا.

 
ار تعلیمات السالمة الخاصة للماكینات التي تعمل التی 4.1

 الكھربائي.
تجنب التشغیل الفجائي غیر المقصود دائما وذلك  بفتح مفتاح التبدیل  
في   أو  الكھرباء  التیار  مأخذ  من  منزوعا  القابس  یكون   عندما  دائما 

 حالة انقطاع التیار الكھربائي.
قم بسحب القابس من مأخذ التیار الكھربائي قبل القیام بأي تعدیالت أو  

 ام بأي أعمال صیانة أو تصلیح أو توظیف.تغییر ألدوات أو القی
 

 تعلیمات سالمة خاصة للماكینات الالسلكیة  4.2
الماكینة مطفأة  التشغیل غیر لمقصودة بالتأكد من أن  تجنب عملیات 

 قبل تركیب حزمة البطاریة.
قم بإزالة البطاریة من الماكینة قبل القیام بأي تعدیالت أو تغییر ألدوات أو  

 انة أو تصلیح أو توظیف.القیام بأي أعمال صی
 قم بحمایة حزم البطاریة من الماء والرطوبة.

 ال تعرض حزم البطاریة للھب المباشر 
 

ال  ال تستخدم  حزم بطاریة معیبة أو مشوھة الشكل.
 تفتح حزم البطاریة

 ال تلمس أو تحدث ماساً كھربائیا في حزم البطاریة 
و القابلة یمكن أن یتسرب القلیل من السوائل األسیدیة أ
 لالشتعال من بطاریات اللیثیوم أیون المعیبة.

إذا تسرب سائل البطاریة والمس بشرتك، قم بغسلھ مباشر  
إذا تسرب سائل البطاریة والمس عینیك،  بالكثیر من الماء.

 9 اغسلھما بماء نظیف واطلب العنایة الطبیة.

 . تعلیمات السالمة الخاصة4

 . تعلیمات السالمة العامة 3

 . االستخدام المحدد2
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ات  ال تنظر إلى اإلشعاع بشكل مباشر بأدو :LED   (6)مصابیح 
 بصریة.

 

 
 .2انظر الصفحة  

 ھوك حزام (األدوات التي تعمل بالكھرباء) 1
 مفتاح اختیار الدوران  2
 مفتاح الزناد  3
 زر اإلقفال (التشغیل المتواصل) 4
 مقبض  5
 LEDأضواء  6
 زر فك حزمة البطاریة  7
 ھوك حزام (األدوات الالسلكیة) 8
 حزمة البطاریة * 9
 رة مؤشر القدرة واإلشا 10
 زر مؤشر القدرة* 11
 محبس العمق 12
 لقمة مفك براغي* 13
 حامل اللقم  14
 محور دوران مفك براغي 15
 جلبة اإلقفال 16
 جلبة التوقف  17

 * بناء على المیزات/ المودیل 
 

 
 للماكینات التي تعمل بالطاقة الكھربائیة فقط  6.1

اء وتردده، كما قبل التوصیل بالكھرباء، تحقق من أن قوة التیار الكھرب
 ھو مبین في ملصق القیم، تتوافق مع مزود الكھرباء خاصتك.

بتیار كھربائي كحد ) RCDدائما استخدم أداة تعمل بالتیار المتبقي (
 میلي أمبیر. 30أقصى  

 
 للماكینات التي تعمل السلكیا فقط  6.2

 حزمة البطاریة 
 ) قبل االستخدام 9اشحن حزمة البطاریة ( 
 داء، أعد شحن حزمة البطاریة.إذا انخفض مستوى األ

 درجة مئویة  30درجة مئویة و   10درجة التخزین المثلى ما بین 
تحتوي حزم بطاریات لیثیوم ایون "طاقة اللیثیوم"  على مؤشر إشارة وسعة  

)10 :( 
 إلى مستوى الشحن. LED)، سوف تشیر أضواء 11اضغط على الزر ( -
 اریة فارغة تقریباً.)، تكون حزمة البط7یومض ( LEDإذا كان مصباح   -

 إزالة وإدخال حزمة البطاریة 
)  9) واسحب حزمة البطاریة ( 7اضغط على زر فك حزمة البطاریة ( اإلزالة:
 لألمام.

 ) حتى تثبت في مكانھا.9قم إدخال بطاریة حزمة البطاریة (  لإلدخال:
 

 تركیب ھوك الحزام 
لیسار (انظر الرسم  ) بالبراغي على جھة الیمین أو ا8یمكن تثبیت ھوك الحزام (

 ).2التوضیحي، صفحة  
 

 

 

ضبط اتجاه الدوران،تشغیل جھاز سالمة النقل (قفل مفتاح   7.1
 التشغیل) 

) ما لم یكن المحرك متوقفاً  2(  ال تقم بتنشیط مفتاح اختیار الدوران
 .بالكامل

 : 2انظر الصفحة  
R  =مع اتجاه عقارب الساعة 
L = عقارب الساعة ضبط عكس 
 ضبط قفل النقل (تشغیل القفل)  = الموضع المركزي: 0
 

 مفتاح التشغیل/ إیقاف التشغیل، تعدیل السرعة  7.2
 

 ).3اضغط على الزناد ( التشغیل، السرعة:
 اضغط على الزناد لزیادة سرعة الدوران.

 إلیقاف تشغیل األداة أطلق مفتاح الزناد.
) اضغط على زر اإلقفال  3(بالضغط على الزناد  التفعیل المتواصل:

) مرة أخرى إلیقاف  3اضغط وأطلق الزناد (  ) وأطلق الزناد.4(
 التشغیل.

في حال تشغیل األداة بشكل متواصل، سوف تبقى األداة  
لذلك، دائما امسك األداة بكلتا  تعمل حتى لو أفلتت من یدیك.

 الیدین باستخدام المقابض المثبتة، وقف بأمان وتركیز.
 

 مة مفك براغي تغییر لق 7.3
 إدخال وإزالة لقمة شد البراغي: 

 ).12قم بإزالة محبس العمق ( -
 ).14) في حامل اللقم (13قم بإدخال لقمة المفك ( اإلدخال: -
) باستخدام  14) من حامل اللقم (13قم بسحب لقمة المفك (  -اإلزالة: -

 كماشة.
تدور وتشبك في موضعھا عند   ) مجدداً:12قم بتركیب محبس العمق (  -

   ركیب.الت
 مالحظة:

) من محور دوران مفك البراغي إذا تم سحب  14یمكن إزالة حامل اللقم ( 
 ) إلى الخلف.16الجلبة (

 )!15) في محور دوران المفك (13ملم (  25ال تستخدم لقم مفك طویلة 
 )! 14استخدم فقط حامل اللقم ( اإلزالة غیر ممكنة!

 العمل على محبس العمق   7.4
 .b 2و    2توضیحي ، الرسم ال2انظر الصفحة 

لضبط  عمق إدخال البرغي، یتم تركیب واحد من البراغي التي سیتم  
) بالتدویر  12قم بضبط محبس العمق ( ).13إدخالھا على لقمة المفك (

 كما یلي:
براغي مع رؤوس مصممة للدخول في أعلى المادة (براغي مجوفة   ) أ

قیاس مساحة   الرأس، براغي بیضاویة الرأس، براغي سداسیة): 
 ).17ملم خارج جلبة التوقف (  2سطح البرغي ھي 

ملم خارج جلبة   2قیاس مساحة البرغي ھي   براغي مسطحة الرأس: ) ب
 ).17التوقف ( 

 قم بتصحیح عمق البرغي إذا لزم األمر. أدخل البرغي كتجریب.  
 

 
 

 . االستخدام 7

a 

 . النشغیل6

 . لمحة عامة 5
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ENG 

ملم   0.025)، یتغیر عمق اإلدخال بواقع  12عند إدخال محبس العمق ( 
أدخل جلبة التوقف، إذا كان   بد من إدخال أكثر عمقاً:إذا كان ال  لكل شق.

 قم بفك جلبة التوقف. إدخال البرغي عمیق للغایة:
) العمق  محبس  المحدد.12إزالة  البرغي  إدخال  عمق  یغیر  ال  بعد   ) 

 إعادة التركیب، یمكنك مواصلة العمل بنفس عمق اإلدخال.
 

مة المفك  عند العمل ببراغي مصلبة، اضغط على الماكینة مع لق
) بإحكام على البرغي حتى دخول البرغي بالكامل؛ خالف 13(

 ذلك تنزلق اللقمة عن التجویف المصلي ویتلف المادة.
 

 ).12العمل محبس العمق ( 7.5
 قم بتعدیل عملیة شد البراغي بالضغط على مفتاح الزناد بعنایة.

تاح عند االنتھاء من عملیة شد البراغي، قم بإیقاف الماكینة بإطالق مف
 ).3الزناد ( 

 
 (بناء على المودیل)  LEDمصباح   7.6

عندما   LEDتضاء مصابیح  للعمل في المناطق ذات اإلضاءة الخافتة
 تعمل الماكینة 

 

 
اضغط على الماكینة بإحكام على البرغي حتى االنتھاء بالكامل من  

 عملیة شد البراغي.
براغي في جدار جاف (مع سن   ھذا ضروري بشكل خاص عند إدخال

لولبي خشن) في ألواح الجبس بسبب االنحدار الكبیر للسن على البراغي  
 وھذا یعني أنھا تدخل بسرعة.
 )، یمكن إزالتھا لتنظیف السن.17إذا استعصت جلبة التوقف (

. 
 استكشاف األخطاء وإصالحھا .  9

قم   ): 14لقم () مدخلة بإحكام شدید في حامل ال13إذا كانت لقمة المفك (
 بإزالة لقمة المفك بزوج من الكماشات.

 
 فقط للماكینات الالسلكیة، نظام مراقبة الوظائف المتعددة للماكینة 9.1 

في حال توقف الماكینة عن التشغیل آلیا، تكون األجھزة 
 اإللكترونیة في الماكینة قد نشطت وضح الحمایة اآللي.

ال یزال التحمیل العالي   على الرغم من ھذه الوظیفة الوقائیة،
ممكنا مع بعض االستخدامات المعینة ویمكن أن یؤدي إلى تلف  

 الماكینة.
 األسباب والحلول: 

حزمة البطاریة فارغة تقریباً (األجھزة إللكترونیة تمنع البطاریة  .1
 من التفریغ بالكامل وتمنع التلف المتعذر إصالحھ).

اریة فارغة  یومض ، تكون حزمة البط  LEDإذا كان مصباح  
) وتحقق من  11) إذا لزم األمر، اضغط على الزر (10( تقریباً.

إذا كانت   للتحقق من مستوى شحن البطاریة. LED (10)أضواء 
 حزمة البطاریة تقریباً فارغة، یجب إعادة شحنھا.

التحمیل العالي لفترة طویلة مستمر للماكینة من شأنھ أن یفصل   .2
 ة الحرارة.وظیفة فصل قطع التشغیل بسبب درج 
 اترك الماكینة وحزمة البطاریة لتبرد.

إذا كانت حزمة البطاریة ساخنة جداً، سوف تبرد البطاریة    مالحظة:
 بسرعة أكبر  في شاحن "مبرد بالھواء".

سوف تبرد الماكینة بسرعة أكبر إذا قمت بتشغیلھا بسرعة   مالحظة:
 الخمول.

مثال، إذا كانت الماكینة إذا كان التیار مرتفعاً للغایة (على سبیل ال .3
تھترء بشكل مستمر لفترات طویلة)، سوف تتوقف الماكینة عن 

 التشغیل.
 ) الزناد  بمفتاح  الماكینة  تشغیل  بإیقاف  العمل  ).3قم  أكمل  ثم 

 لمنع الماكینة من االھتراء. كالمعتاد.
 

 
 قبل لبطاریة منن الماكینةالكھرباء أو إزالة حزمة ا التیار قابس بفصل قم

 .تصلیح أو صیانة بأي  البدء
 ) بانتظام وتنظیفھ.12قم بإزالة محبس العمق (

خالل  الكھربائیة  األداة  داخل  الغبار  جزیئات  تتراكم  أن  الممكن  من 
 ھذا یؤدي إلى ضعف وظیفة التبرید لألداة الكھربائیة. التشغیل.

واصل ودقیق من خالل  یجب تنظیف األداة الكھربائیة بشكل منظم ومت
فتحات التھویة األمامیة والخلفیة باستخدام شفاط ھواء أو النفخ بھواء  

قبل ھذه العملیة، قم بفصل األداة الكھربائیة من مصدر الطاقة   جاف.
 وارتدي النظارات الواقیة وكمامة الغبار.

f 

 
 
 
 

 استخدام فقط ملحقات میتابو األصلیة.
استخدم فقط المعدات التي تلبي المتطلبات والمواصفات المدرجة في  

 تعلیمات التشغیل ھذه.
 6.31618ملحق برغي مجازین   . أ 

 ملم)  25 لقم مفك براغي (طول:  . ب
 استخدم فقط لقم شد البراغي مع نھایات إضافیة من ھذا النوع:  توصیة: 

 

 
،   ASC Ultra ،ASC 15 ،ASC 30 اریةشواحن: البط .ج

 وأخرى.
أمبیر ساعة   4.0)،  6.25592أمبیر ساعة ( 5.2 فولت:  18زمة بطاریة ح  .د 

 ).6.25596أمبیر ساعة ( 2.0)،  6.25591(
للحصول على مجموعة كاملة من الملحقات، یمكنكم الدخول إلى الموقع  

 أو مشاھدة الكتالوج. tabo.comwww.meاإللكتروني 
 

 
یجب أن تتم أعمال التصلیح لألدوات الكھربائیة بواسطة فنیین كھربائیین 

 مختصین فقط.
أجھزة   لدیك  كان  إذا  منطقتك  في  المحلي  میتابو  ممثل  على  اتصل 

تصلیح. أعمال  إلى  بحاجة  علیھا   كھربائیة  االطالع  یمكن  للعناوین 
 .www.metabo.comعلى الموقع اإللكتروني 

كنك تحمل قائمة بقطع الغیار من الموقع اإللكتروني یم
www.metabo.com . 

 . أعمال التصلیح12

 . الملحقات11

 . الصیانة10

 . نصائح وإرشادات 8
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یجب مراعاة اللوائح التنظیمیة المحلیة بشأن التجمیع والتدویر المنعزل  

 للماكینات غیر المستعلمة، والتغلیف والملحقات.
دوات الكھربائي في ال تقم بالتخلص من األ ل االتحاد األوروبي: فقط لدو

بشأن   EC/96/ 2002وفقا للتوجیھ األوروبي   النفایات المنزلیة خاصتك.
المخلفات الكھربائیة والمعدات اإللكترونیة وتنفیذھا في األنظمة القانونیة  

المحلیة، یجب تجمیع األدوات الكھربائیة المستخدم بشكل منفصل   
 .م إلعادة تدویرھا على نحو یتوافق مع البیئةوتسل

یجب عدم التخلص من   مالحظات خاصة بشأن الماكینات الالسلكیة: 
أعد حزم البطاریة المعیبة أو حزم   حزم البطاریة مع النفایات العادیة.

 البطاریة المستعملة إلى بائع میتابو في منطقتك!
 ال تسمح بمالمسة حزم البطاریة للماء.

بحمایة األقطاب   قم لص، قم بتفریغ حزمة البطاریة في األداة.قبل التخ 
 من التالمس (على سبیل المثال، بحمایتھا بشریط الصق).

 

 
 .3مالحظات توضیحیة بشأن الخصائص تجدونھا في الصفحة 
  نحتفظ بالحق في إجراء تغییرات نظر إلى التقدم التكنولوجي.

U  حزمة البطاریة= فولتیة 
1P طاقة اإلدخال التقدیریة = 
2P  مخرج الطاقة = 
0n سرعة بدون تحمیل = 
1n سرعة مع تحمیل = 

max.T      الحد األقصى لعزم الشد = 
H  :حامل األداة 
m  الوزن بدون كوابل الكھرباء = 

 .EN 60745القیم المقاسة محددة وفقاً لـلمعیار 
 IIاألداة في فئة الحمایة 

 لتیار المتردد ~ طاقة ا
 التیار المباشر        

صفات الفنیة المعروضة خاضعة للتفاوت (وفقاً للمعاییر الصالحة  الموا
 ذات الصلة).

 قیم االنبعاثات 
تتیح ھذه القیم إمكانیة تقییم االنبعاثات من األداة الكھربائیة  

بناء على ظروف التشغیل، وحالة   ومقارنة األدوات الكھربائیة المتعددة.
 قد یكون أعلى أو أقل.ألداة الكھربائیة والملحقات، الحمل الفعلي ا

ألغراض التقییم، الرجاء السماح بفترات فاصلة عندما یكون الحمل 
استناداً إلى التقدیرات المعدلة، الرجاء ترتیب التدابیر الوقائیة  منخفضاً.

 للمستخدم، على سبیل المثال، التدابیر التنظیمیة.
تجاھات جمالیة لالھتزاز (مجموع الكمیات الموجھة لالحددت القیمة اإل
 كما یلي: EN 60745الثالثة)  وفقا لـ 

ha  (شد البراغي بدون دفع ) مستوى االبتعاث االھتزازي   = 
hK  (اھتزاز) متفاوت = 

مستویات الصوت الفاعلة  –  Aالمستوى النموذجي 
  المنظورة:

pAL  مستوى ضغط الصوت = 
WAL ة الصوتیة= مستوى الطاق 
WAK   ،pAK التفاوت = 

دیسیبل   80یمكن أن یتجاوز مستوى الضجیج  خالل التشغیل
 (أمبیر) 

   ارتدي واقیات األذن!

 . المواصفات الفنیة14
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