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 التعلیمات األصلیة

 
نحن، بصفتنا المسؤول الحصري، نعلن بأن المثاقب الالسلكیة/  
المتسلسل   والرقم  بالنوع  المعرفة  الدفعیة،  والمثاقب  المفكات 

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

 

 
ماكینات المثقاب والثقب الدفعي مناسبة للثقب في المعدن والخشب  
والتسنین   البراغي  لشد وفك  المماثلة، وأیضا  والبالستیك والمواد 

 اللولبي 
كما أن ماكینات المثقاب الدفعي مناسبة للثقب في  البناء وأعمال  

 . الطوب والحجر 
ال  المستخدم  عن یتحمل  ناجم  ضرر  أي  عن  وحده  مسؤولیة 

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

 . الحوادث ومعلومات السالمة المرفقة
 

 
خاصتكم،   الكھربائیة  األداة  وحمایة  لحمایتكم 

الرجاء  االنتباه لكافة أجزاء النصوص المشار إلیھا  
 بھذه اإلشارة ! 

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

 
والتعلیمات واإلیضاحات اقرأ جمیع    -تحذیر   التحذیرات 

الكھربائیة اآللة  ھذه  مع  المزودة  إن   .والمواصفات 
قد   أدناه  الواردة  التعلیمات  بجمیع  االلتزام  عن  التخلف 
أو  و/  الحریق  أو  كھربائیة  لصدمة  التعرض  إلى  یؤدي 

 .التعرض إلصابة خطرة 
للرجوع   والتعلیمات  التحذیرات  بكافة  االحتفاظ  إلیھا  الرجاء 

 .مستقبالً 
الكھربائیة  األداة  نقل  عند  دائماً  الوثائق  ھذه  تضمین  یرجى 

 .الخاصة بك
 

 
الدفعي   المثقاب  ماكینات  استعمال  عند  األذن  واقیات  ارتدي 

بالرمز  ( المعینة  من    ). SBالماكینات  للضجیج  التعرض  إن 
 . الممكن أن یؤدي إلى فقدان السمع 

اإل  بواسطة أسطح  الكھربائیة  األداة  بإمساك  المعزولة قم  مساك 
عمل أي  تنفیذ  یت  عند  قد  األسالك  حیث  مع  القطع  ملحق  المس 

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

 . الكھربائیة وتعرض المشغل للصعقة الكھربائیة
 السالمة عند استخدام لقم الثقب الطویلة: تتعلیما

تشغل   ) أ  للسرعة    األداة ال  األقصى  الحد  من  عالیة  بسرعة 
الثقب  للقمة  أن   . المقدر  المحتمل  من  األعلى،  السرعات  عند 

مما   الشغل،  قطعة  مالمسة  دون  بحریة  دارت  إذا  اللقمة  تنحني 
 .یسفر عنھ التعرض إلصابة شخصیة

منخفضة مع مالمسة رأس اللقمة  دائما ابدأ بالثقب بسرعة   ) ب 
 . لقطعة الشغل

عند السرعات األعلى، من المحتمل أن تنحني اللقمة إذا  

دارت بحریة دون مالمسة قطعة الشغل، مما یسفر عنھ التعرض  
 . إلصابة شخصیة

مع   ) ج  مباشر  مستقیم  بخط  فقط  الجھاز  على  الضغط  یمكنك 
الزائد الضغط  الكثیر من  تبذل  اللقم    نحني ت  أن یمكن    .اللقمة وال 

التعرض   عن  یسفر  مما  السیطرة،  وفقدان  بكسرھا  وتتسبب 
 . إلصابة شخصیة 

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

 ).جھاز الكشف عن المعادن 
أن یتسرب   القابلة  یمكن  أو  السوائل األسیدیة  القلیل من 

 .لالشتعال من بطاریات اللیثیوم أیون المعیبة
 

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

واط نظیف  بماء  اغسلھما  عینیك،  العنایة  والمس  لب 
 . الطبیة

 . قم بحمایة حزم البطاریة من الماء والرطوبة
 

   .ال تستخدم  حزم بطاریة معیبة أو مشوھة الشكل
 ال تعرض حزم البطاریة للھب المباشر! 

 
 ال تفتح حزم البطاریة!

 ال تلمس أو تحدث ماساً كھربائیا في حزم البطاریة!
كان   من إذا  البطاریة  حزمة  بإزالة  قم  بالماكینة،  عطل  ھناك 

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

 . صیانة أو إصالحات 
 . قبل تركیب حزمة البطاریة، تأكد من أن الماكینة مطفأة

 حافظ على یدیك بعیدتین مع األداة الدوارة!
الرقائق   بإزالة  األداة  قم  عندما  فقط  المماثلة  والمواد  والشوائب 

 . الكھربائیة في حالة توقف تام
التدویر   أو  االنزالق  لمنع  الشغل  قطعة  بتأمین  سبیل  (قم  على 

 ).المثال، بتأمینھا ببراغي تثبیت
بأدوات  )LED  )9ضوء   مباشر  بشكل  اإلشعاع  إلى  تنظر  ال   :
 . بصریة 

 . التشغیلال تحدق في مصباح  -تحذیر  
 
 

 التخفیف من التعرض للغبار: 
الناجمة عن الصنفرة اآللیة    -تنبیھ   بعض جزئیات الغبار 

  أو نشر الخشب أو التجلیخ أو التثقیب أو أعمال اإلنشاءات 
تسبب   بأنھا  یعرف  كیمیائیة  مواد  على  تحتوي  األخرى 
األضرار   وبعض  التنفسي  في  وصعوبات  السرطان 

المواد    . األخرىالتناسلیة   ھذه  على  األمثلة  بعض 
 الكیمیائیة: 

 . الرصاص من الطالءات التي تحتوي على رصاص -
البناء   - ومنتجات  واالسمنت  الطوب  من  البلوریة  السیلیكا 

 . األخرى 
 . الزرنیخ والكروم من الخشب المعالج كیمیائیاً  -

تكرار   مدى  على  تعتمد  متباینة،  التعرضات  ھذه  من  المخاطرة 
    . لھذا النوع من العمل  ممارستك

 .  تعلیمات السالمة الخاصة 4

 .  معلومات السالمة العامة 3

 االستخدام المحددة .  شروط 2

 .  بیان المطابقة 1
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في   العمل  علیك  الكیمیائیة:  المواد  ھذه  لخطر  تعرضك  لتخفیض 
السالمة المعتمدة مثل كمامات    جیدة وارتداء معدات   مكان بتھویة

 . الغبار المصممة خصیصاً لتنقیة الجزیئات البالغة الدقة
أنواع   بعض  مثل  أخرى  مواد  من  الغبار  على  ینطبق  أیضاً  ھذا 

والزان( الخشب   البلوط  غبار  واالسبستوس) مثل  والمعادن   ، .  
  . أمراض معروفة أخرى مثل الحساسیة، أمراض الجھاز التنفسي 

 . ال تسمح بدخول الغبار إلى الجسم
ذات   المحلیة  التنظیمیة  واللوائح  واإلرشادات  التوجیھات  مراعاة 

مكان  الصل و  واالستخدام  والموظفین  بك  الخاصة  للمادة  ة 
الخاصة بالصحة  (االستخدام   التنظیمیة  اللوائح  على سبیل المثال، 

 ) والسالمة المھنیة، والتخلص من المواد
المتولدتجمیع   المنطقة    ة الجزیئات  في  تراكمھا  المصدر ومنع  في 

 . المحیطة
ه الطریقة، عدد  بھذ  .استخدام الملحقات المناسبة لألعمال الخاصة 

ضئیل من الجزئیات سوف یدخل إلى البیئة في الحاالت الخارجة  
 . عن السیطرة 

 . استخدم وحدة استخراج مالئمة
 التقلیل من التعرض للغبار بالتدابیر التالیة: 

أو  - نفسك  إلى  العادم  والھواء  المتطایرة  الجزئیات  توجھ  ال 
 . األشخاص القریبین أو على مستودعات الغبار

 .وحدة استخراج و/ أو أجھزة تنقیة ھواء استخدم -
تأكد من التھویة الجیدة لمكان العمل وحافظ علیھ نظیفاً بواسطة   -

 . الكنس أو النفخ یمكن أن یثیر الغبار   .شفاط ھواء 
ال تنفخ أو تنفض    .قم بتنظیف مالبس الوقایة بالشفاط أو غسلھا  -

 . أو تستخدم الفرشاة على الترس الواقي 
 نقل حزم بطاریات اللیثیوم أیون:/ 

یخضع شحن ونقل حزمة بطاریة اللیثیوم أیون لقوانین متعلقة بنقل  
الخطرة   والبضائع  تعرف    ).UN 3481و    UN 3480(السلع 

بطاریة   حزم  عند شحن  الحالیة  الساریة  المواصفات  على  بنفسك 
بك   . أیون  اللیثیوم  الخاص  الشحن  وكیل  استشر  األمر،  لزم    . إذا 

 . ھناك نظام تغلیف معتمد متوفر من میتابو
أي   یوجد  وال  سلیما  الغطاء  كان  إذا  فقط  البطاریة  حزمة  أرسل 

قم بحمایة    . قم بإزالة حزمة البطاریة من الماكینة إلرسالھا  .تسرب 
التالمس   من  بشری (األقطاب  بحمایتھا  المثال،  سبیل  ط  على 

 ). الصق 

 
 . 2انظر الصفحة  

 *قابض لقم المثقاب/ جلبة قابض لقم لمثقاب 1
 ) التحكم بالعزم، الحد األقصى للعزم( تعدیل الجلبة  2
 جلبة تعدیل  3

 )*فك وتركیب البراغي، الثقب الطرقي (
 *  )تحدید العزم (جلبة التعدیل  4
 ) الترس األول/ الثاني( مفتاح جانبي  5
الدوران   6 تحدید  جھاز  ( محدد  نقل  الدوران،  ضبط  اتجاه 

 ) السالمة
 مفتاح الزناد  7
 مقبض  8
 LEDأضواء  9
 زر فك حزمة البطاریة  10
 *حزمة البطاریة   11
 *مؤشر القدرة واإلشارة  12
 *زر مؤشر القدرة 13

 *ھوك الحزام 14
 *مخزن اللقم  15

 محدد حسب األداة  * 
 

 
 نظام مراقبة الوظائف المتعددة للماكینة  6.1

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

تنبیھ یتوقف صوت ال  ).تنبیھ مستمر(أصوات إشارة تنبیھ   
 ). 7( ثانیة كحد أقصة أو عندما یتم إطالق الزناد 30بعد 

التحمیل   یزال  ال  الوقائیة،   الوظیفة  ھذه  من  الرغم  على 
المعینة و االستخدامات  بعض  مع  ممكنا  أن    العالي  یمكن 

 . یؤدي إلى تلف الماكینة
 األسباب والحلول: 

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

یومض ، تكون حزمة البطاریة    ) LED (12إذا كان مصباح  
الزر    .فارغة تقریباً  لزم األمر، اضغط على  وتحقق    ) 13( إذا 
أضواء   البطاریة  ) LED (12من    . للتحقق من مستوى شحن 

 .إذا كانت حزمة البطاریة تقریباً فارغة، یجب إعادة شحنھا
التحمیل العالي لفترة طویلة مستمر للماكینة من شأنھ أن یفع   .2

 . فصل التشغیل بسبب درجة الحرارةعل وظیفة 
 . اترك الماكینة وحزمة البطاریة لتبرد

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

للغایةإذا   .3 التیار مرتفعاً  كانت  (  كان  إذا  المثال،  على سبیل 
، سوف تتوقف ) الماكینة تھترء بشكل مستمر لفترات طویلة

 . الماكینة عن التشغیل
الزناد   بمفتاح  الماكینة  تشغیل  بإیقاف  العمل    ).7( قم  أكمل  ثم 

 . لمنع الماكینة من االھتراء   .كالمعتاد 
 

 حزمة البطاریة  6.2
 حزمة البطاریة قبل االستخداماشحن 

 .قم بإعادة شحن البطاریة إذا ضعف أداء الماكینة
في    م یمكنك  البطاریة  تعلیمات حول شحن حزمة  االطالع على 

 .تعلیمات التشغیل لشاحن میتابو 
محددة (   ) 12( في حال حزم بطاریة لیثیوم أیون بعرض سعة وإشارة  

 :) باألداة 
الزر   - على  أضواء  )13(اضغط  تشیر  سوف    LED؛ 

 . إلى مستوى الشحن
إذا   - شحنھا  ویجب  تقریباً  فارغة  البطاریة    كانحزمة 

 واحد یومض LEDمصباح 
 إزالة وإدخال حزمة البطاریة 

البطاریة  اإلزالة:   حزمة  فك  زر  على  واسحب    )10(اضغط 
 . لألمام  )11( حزمة البطاریة 

حتى تثبت في    )11(قم إدخال بطاریة حزمة البطاریة  اإلدخال:  
 . مكانھا

 .  االستخدام 6

 .  لمحة عاّمة 5
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النقل   6.3 سالمة  جھاز  الدوران،تشغیل  اتجاه  قفل  (ضبط 
 )مفتاح التشغیل

الدوران   اختیار  مفتاح  بتنشیط  تقم  یكن    ) 6(ال  لم  ما 
 المحرك متوقفاً بالكامل 

الدوران تحدید  مفتاح  جھاز  (  تفعیل  نقل  الدوران،  ضبط  اتجاه 
 ). 6( )السالمة

 : 2انظر الصفحة  
R مع اتجاه عقارب الساعة = 
L  ضبط عكس عقارب الساعة= 
 ) قفل التشغیل(=  الموضع األوسط: ضبط جھاز النقل األمن    0

 
 مرحلة اختیار الترس  6.4

سرعة منخفضة، قوة عزم مرتفعة، مناسب    (  1الترس   1
 )لشد البراغي

"سریع"   6.8 لقم  تغییر  نظام  مع  مثقاب  لقم  قابض 
  BS 18 L BL Q  ،Powermaxx BSللمودیالت  (

12  BL Q ( 
الصفحة  اإلزالة:   الشكل  2انظر   ،A.    حلقة على  اضغط 

 .، ارفع واخرج قابض اللقم)a(االنترلوك إلى األمام 
قابض  التثبیت:   األمام وحرك  إلى  االنترلوك  حلقة  اضغط على 
 مسافة حد التوقف على عمود دوران الثقب اللقم إلى 

 
المثقاب   6.9 لقم   BS 18 L BL, SBللمودیالت  ( قابض 

18 L BL  ،Powermaxx BS  12  BL، 
Powermaxx SB  12 BL ( 

 . B، الشكل 2انظر الصفحة  
احذر من السن اللولبي على الیسار ثبت    . قم بإزالة برغي اإلقفال

اللقم واضرب علیھ بخفة بمطرقة مطاطیة   مفتاح ألین في قابض 
. لإلرخاء، ثم قم بفكھ 

 ) سرعة عالیة، منا سب للثقب(  2الترس  .2 2
 ضبط حد قوة العزم والثقب، والثقب الدفعي 6.5

 : ... BSالماكینات التي تحمل الرمز  
  –  )2(بتدویر الجلبة    )تحدید العزممع  (= ضبط العزم    20.... 1

 . اإلعدادات المتوسطة ممكنة أیضاً 
الحد األقصى للعزم  (   – ) 2(= ضبط الثقب بتدویر الجلبة  

 ) دون تحدید العزم
لتفادي الحمل الزائد على المحرك، ال تتسبب بتكلب  

 . محور الدوران
 ... BSالماكینات التي تحمل الرمز  

 ) 3( = قم بضبط تثبیت البراغي بتدویر الجلبة  
 و

  )4( بتدویر الجلبة    )مع تحدید العزم (   العزم قم بضبط  
 . اإلعدادات المتوسطة ممكنة أیضاً  –

الحد األقصى للعزم  (   – ) 3(= ضبط الثقب بتدویر الجلبة  
 ) دون تحدید العزم

الحمل الزائد على المحرك، ال تتسبب بتكلب  لتفادي  
 . محور الدوران

 = ضبط الثقب الدفعي بتدویر الجلبة  
العزم ( تحدید  بدون  للعزم  األقصى  لتجنب    )الحد 

الدوران   محور  تجعل  ال  للمحرك،  العالي  التحمیل 
 . یتكلب 

 
 تغییر الملحق  6.6

 فتح قابض اللقم للمثقاب: 
 . باتجاه عقارب الساعة  ) 1( لمثقاب قم بتدویر جلبة قابض لقم ا 

 تثبیت األداة: 
مسافة    - أطول  إلى  األداة  وادخل  المثقاب  لقم  قابض  بفتح  قم 

في اتجاه عقارب الساعة    )1( قم بتدویر جلبة لقم المثقاب    .ممكنة 
بوجود ساق األداة الصلب، ربما    -  .حتى یتم تثبیت األداة بأمان

 . یكون ھناك حاجة إلى إعادة الشد بعد فترة قصیرة من الثقب
 

 مفتاح التشغیل/ إیقاف التشغیل، تعدیل السرعة  6.7
السرعة:   الزناد  التشغیل،  على  مفتاح    ). 7( اضغط  على  اضغط 

 . الزناد لزیادة سرعة الدوران 
 ).7( أطلق مفتاح الزناد  إیقاف التشغیل:  

 طبق نفس اإلجراءات عن تثبیت قابض اللقم، باستثناء الترتیب العكسي 
 

 الملحقات   .7
أو   میتابو  من  األصلیة  الملحقات  أو  البطاریات  حزام  استخدم 

 ). CAS( النظام المعادل الالسلكي 
 . 4انظر الصفحة  

استخدم فقط المعدات التي تلبي المتطلبات والمواصفات المدرجة  
 . التشغیل ھذه في تعلیمات  

مختلقة  أ سعات  مع  بطاریة  مع    .حزم  بطاریة  حزم  استخدم 
 . الفولتیة المناسبة فقط لألداة الكھربائیة الخاصة بك 

 مفك براغي الزوایا   ب 
 شاحن البطاریة  ج
 حامل لقم مع نظام االستبدال السریع   د 
 مستودع اللقم  ه 

للحصول على مجموعة كاملة من الملحقات، یمكنكم الدخول إلى  
w  الموقع اإللكتروني w w . m e t a b o . c o m   أو مشاھدة

 . الكتالوج
 

 
بواسطة  الكھربائیة  التصلیح لألدوات  أعمال  أن تتم  یجب 

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

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

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

www.metabo.com. 
 

 
والتدویر  التجمیع  بشأن  المحلیة  التنظیمیة  اللوائح  مراعاة  یجب 

 . المنعزل للماكینات غیر المستعلمة، والتغلیف والملحقات
النفایات العادیة أعد   .یجب عدم التخلص من حزم البطاریة مع 

بائع   إلى  المستعملة  البطاریة  حزم  أو  المعیبة  البطاریة  حزم 
 میتابو في منطقتك!

 . ال تسمح بمالمسة حزم البطاریة للماء

 .  الحمایة البیئیة9

 .  أعمال التصلیح 8
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 العربیة 
 

 
 

 
 

حزم  أو  الكھربائیة  األدوات  من  تتخلص  ال  البیئة،  لحمایة 
المنزل النفایات  مع  اللوائح    .یةالبطاریة  مراعاة  یجب 

التنظیمیة المحلیة بشأن الجمع والتدویر المفصول للماكینات  
 . غیر المستعلمة، والتغلیف والملحقات

منھا  التخلص  قبل  الكھربائیة  األداة  في  البطاریة  حزمة  بتفریغ  قم    . قم 
التالمس   من  األقطاب  بشریط  (بحمایة  بحمایتھا  المثال،  سبیل  على 

 ). الصق 

 
 . 3مالحظات توضیحیة بشأن الخصائص تجدونھا في الصفحة  

 . یخضع للتغیرات مع التقدم التقني
U  الفولتیة = 
البطاریة  ( =    12لحزمة  للفولتیھ  األقصى  الحد  فولت،    12فولت: 

 ) فولت 10.8الفولتیة العادي =  
0n سرعة بدون تحمیل = 

 عزم الشد للبراغي: 
AM  الخشب(=   استخدام شد البراغي الناعم ( 
BM المعدن(=   استخدام شد البراغي الصلب ( 
CM  مع التحكم بالعزم (= عزم قابل للتعدیل( 

 قطر الثقب األقصى:  
D 1 max  في الصلب = 
D 2 max  في الخشب اللین = 
D 3 max في حجارة البناء = 

s   الحد األعلى لمعدل الدفع = 
m  مع أصغر حزمة بطاریة(= الوزن(   
G سن عمود الدوران = 

 . EN 62841القیم المقاسة محددة وفقاً للمعیار 
 المحیطة المسموح بھا أثناء التشغیل: ةالحراردرجة 

إلى    20- مئویة  مئویة    50درجة  مع  (درجة  محدوداً  یكون  األداء 
الحرارة ما دون   المحیطة    ةالحراردرجة    ).درجة مئویة  0درجات 

 درجة مئویة  30درجة مئویة إلى  0المسموح بھا للتخزین: 
 التیار المباشر        

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

 قیم االنبعاثات 
الكھربائیة   األداة  من  االنبعاثات  تقییم  إمكانیة  القیم  ھذه  تتیح 

المتعددة  الكھربائیة  األدوات  ظروف    .ومقارنة  على  بناء 
التشغیل، وحالة األداة الكھربائیة والملحقات، الحمل الفعلي قد یكون أعلى  

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

 . الوقائیة للمستخدم، على سبیل المثال، التدابیر التنظیمیة
القیمة اإلجمالیة لالھتزاز مجموع الكمیات الموجھة لالتجاھات  (   حددت 

 كما یلي:   EN 62841وفقا للمعیار  )الثالثة
ID ,ha  قیمة انبعاث االھتزاز = 

 ) الثقب الدفعي في الخرسانة (
D ,ha  قیمة انبعاث االھتزاز = 

 ) الثقب في المعدن( 
S ,ha  تثبیت براغي بدون دفع(= قیمة انبعاث االھتزاز ( 
... ,hK  اھتزاز(= متفاوت ( 

 مستویات الصوت الفاعلة المنظورة:  –  Aالمستوى النموذجي 
pAL مستوى ضغط الصوت  = 

WAL مستوى قوة الصوت = 
 KPA,WAK  التفاوت = 

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

 ارتدي واقیات األذن!
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