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  *2  (2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU 
 *3 (SSD 18 LTX 200 BL: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-2:2010, EN 

50581:2012 
 SSW 18 LTX 300 BL: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014, EN 50581:2012 
  

 بیرند فلیشمان ، 10/10/2017
 ) نائب رئیس ھندسة وجودة المنتجات(

نورتنجن، ألمانیا  72622 -1 اليشركة میتابوورك جي ام بي اتش، میتابو  ) 4* 
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 التعلیمات األصلیة 

 
نعلن على مسؤولیتنا الخاصة: بأن مفاتیح البراغي الدفعیة  

تلبي   ، (1* المعرفة بالنوع والرقم المتسلسل   ، الالسلكیة ھذه
المرتبطة   التوجیھات  متطلبات  والمعاییر  2* كافة   ( *3( .  

 .3انظر صفحة  – (4* ة  وثائق فنی

 
 .مفاتیح البراغي الدفعیة مالئمة لشد البراغي وفكھا

یتحمل المستخدم المسؤولیة وحده عن أي ضرر ناجم عن  
 . االستخدام غیر المناسب

من   للوقایة  المقبولة  العامة  التنظیمیة  اللوائح  مراعاة  یجب 
 . فقة الحوادث ومعلومات السالمة المر 

 

 
خاصتكم  الكھربائیة  األداة  وحمایة    ،لحمایتكم 

الرجاء  االنتباه لكافة أجزاء النصوص المشار 
 إلیھا بھذه اإلشارة ! 

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

 
والتعلیمات    -تحذیر   التحذیرات  جمیع  اقرأ 

المزودة مع ھذه اآللة  ضاحاواإلی ت والمواصفات 
إن التخلف عن االلتزام بجمیع التعلیمات الواردة   .الكھربائیة

 /أدناه قد یؤدي إلى التعرض لصدمة كھربائیة أو الحریق و 
 .أو التعرض إلصابة خطرة 

للرجوع   والتعلیمات  التحذیرات  بكافة  االحتفاظ  الرجاء 
ھربائیة الخاصة بك إال  الك  ال تقم بنقل األداة  .إلیھا مستقبالً 

 . مع ھذه الوثائق

 
اإل  أسطح  بواسطة  الكھربائیة  األداة  بإمساك  مساك  قم 

حیث قد یتالمس المربط مع    المعزولة عند تنفیذ أي عمل
 .األسالك الخفیة

كھربائي   سلك  مع  المتالمس  المرابط  تالمس  یؤدي  قد 
األ تكھرب  إلى  "نشط"  األداة    جزاءمكشوف  من  المعدنیة 

 . الكھربائیة وتعرض المشغل للصعقة الكھربائیة 
بأي   القیام  قبل  الماكینة  من  البطاریة  حزمة  بإزالة  قم 

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

أي   من  خالیة  علیھا  تعمل  سوف  التي  البقعة  أن  من  تأكد 
میاهكھر   كوابل  أنابیب  أو  غاز  أو خطوط  سبیل    باء  (على 

 . المثال باستخدام جھاز الكشف عن المعادن) 
(على  التدویر  أو  االنزالق  لمنع  الشغل  قطعة  بتأمین  قم 

 . بتأمینھا ببراغي تثبیت)  ، سبیل المثال
 . قم بحمایة حزم البطاریة من الماء والرطوبة

 ال تعرض حزم البطاریة للھب المباشر
   .حزم بطاریة معیبة أو مشوھة الشكل خدم ال تست

 ال تفتح حزم البطاریة! 
 ال تلمس أو تحدث ماساً كھربائیا في حزم البطاریة 

القابلة  أو  األسیدیة  السوائل  من  القلیل  یتسرب  أن  یمكن 
 . لالشتعال من بطاریات اللیثیوم أیون المعیبة

بشرتك والمس  البطاریة  سائل  تسرب  مباشر   ، إذا  بغسلھ  قم 
الماءبالك من  عینیك  .ثیر  والمس  البطاریة  سائل  تسرب    ،إذا 

 .اغسلھما بماء نظیف واطلب العنایة الطبیة
بالماكینة  عطل  ھناك  كان  من   ، إذا  البطاریة  حزمة  بإزالة  قم 

 .الماكینة 
 . یجب استخدام لقم البراغي المناسبة لمفاتیح البراغي الدفعیة فقط

ھناك خطر في    –ة  طویلایالء الحرص الخاص عند شد البراغي ال
 . انزالق البرغي

 .تركیب الماكینة على المسمار فقط عندما تكون مطفأة
مستویات الضجیج    .ارتدي واقیات األذن عند العمل لفترات طویلة

المرتفعة لفترة طویلة من الزمن یمكن أن تؤثر على حاسة السمع  
 . لدیك

ت  أدوا): ال تنظر إلى اإلشعاع بشكل مباشر ب LED    )7مصابیح  
 . بصریة

 / نقل حزم بطاریات اللیثیوم أیون:
یخضع شحن ونقل حزمة بطاریة اللیثیوم أیون لقوانین متعلقة بنقل  

 ) الخطرة  والبضائع  تعرف    . )UN 3481و    UN 3480السلع 
بطاریة   حزم  شحن  عند  الحالیة  الساریة  المواصفات  على  بنفسك 

أیون األمر  . اللیثیوم  لزم  ا  ، إذا  الشحن  وكیل    . بك   لخاص استشر 
 . 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

المثال سبیل  (على  التالمس  من  بشریط    ، األقطاب  بحمایتھا 
 . الصق)

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

 أو نشر الخشب أو التجلیخ أو التثقیب أو أعمال اإلنشاءات 
األخرى تحتوي على مواد كیمیائیة یعرف بأنھا تسبب السرطان  

األخرى التناسلیة  األضرار  وبعض  التنفسي  في    .وصعوبات 
 بعض األمثلة على ھذه المواد الكیمیائیة: 

 . ءات التي تحتوي على رصاصالطالالرصاص من   -
 . السیلیكا البلوریة من الطوب واالسمنت ومنتجات البناء األخرى  -
-  ً  . الزرنیخ والكروم من الخشب المعالج كیمیائیا

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

الكیمیائیة: وارتداء  علی  المواد  جیدة  بتھویة  مكان  في  العمل  ك 
المصممة خصیصاً   الغبار  كمامات  مثل  المعتمدة  السالمة  معدات 

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

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

 . ال تسمح بدخول الغبار إلى الجسم 
 

 .  تعلیمات السالمة الخاصة 4

 .  تعلیمات السالمة العامة 3

 .  االستخدام المحدد 2

 .  بیان المطابقة 1

5 



 العربیة 
 

 

 
 

 
 

 
 

ذات   المحلیة  التنظیمیة  واللوائح  واإلرشادات  التوجیھات  مراعاة 
مكان   و  واالستخدام  والموظفین  بك  الخاصة  للمادة  الصلة 

الخاصة بالصحة    ،االستخدام (على سبیل المثال  التنظیمیة  اللوائح 
 ص من المواد) تخلالو  ، والسالمة المھنیة
الجزیئات  المنطقة    تجمیع  في  تراكمھا  المصدر ومنع  في  المتولدة 

 . المحیطة 
عدد    ،بھذه الطریقة   .استخدام الملحقات المناسبة لألعمال الخاصة 

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

 . استخدم وحدة استخراج مالئمة
 غبار بالتدابیر التالیة: رض للالتقلیل من التع

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

 .أو أجھزة تنقیة ھواء  /استخدم وحدة استخراج و -
 تأكد من التھویة الجیدة لمكان العمل وحافظ علیھ نظیفاً  -
 . ن یثیر الغبار مكن أ الكنس أو النفخ ی   .بواسطة شفاط ھواء   -
ال تنفخ أو تنفض   .قم بتنظیف مالبس الوقایة بالشفاط أو غسلھا  -

 . أو تستخدم الفرشاة
 

 
 . 2انظر الصفحة  

 “2/ 1تركیب عریض لألدوات   1
 . تركیب مقبس مسدس للقیم شد مفكات البراغي السداسیة  2
 *جلبة اإلقفال  3
 النقل أمان  جھاز   /مفتاح اختیار التدویر  4
 الزناد  5
 مقبض (سطح اإلمساك)  6
 LEDمصباح  7

مصابیح   تضاء  الخافتة  اإلضاءة  ذات  المناطق  في  للعمل 
LED  عندما تعمل الماكینة 

 عجلة ضبط للتحدید المسبق لسرعة الدوران وعزم الشد  8
 *حزمة البطاریة   9

 زر فك حزمة البطاریة  10
 *زر مؤشر القدرة 11
 *مؤشر القدرة واإلشارة 12
 *ا ھو مبین)  بت كمھوك الحزام (یث 13

 * بناء على المیزات/ المودیل
 
 
 

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

 البطاریة، تأكد من أن الماكینة مطفأة. 
 

 حزمة البطاریة 6.1
 ). 9اشحن حزمة البطاریة قبل االستخدام (

 .أعد شحن حزمة البطاریة   ، ألداء إذا انخفض مستوى ا 
في   م یمكنك  البطاریة  حزمة  شحن  حول  تعلیمات  على  االطالع 

 . تعلیمات التشغیل لشاحن میتابو 
 

"Li-Power, LiHD"    ایون تحتوي لیثیوم  بطاریات   حزم 
 ) 12(  على مؤشر إشارة وقدرة:

إلى مستوى   LEDسوف تشیر أضواء  )،11اضغط على الزر ( -
 . الشحن

مصبا - كان  (  LEDح  إذا  البطاریة    ،(7یومض  حزمة  تكون 
 . فارغة تقریباً 

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

 .) لألمام9البطاریة (
 اإلدخال: 

 . ) حتى تثبت في مكانھا9قم بإدخال حزمة البطاریة (
 

تشغیل جھاز سالمة النقل (قفل مفتاح  ، ضبط اتجاه الدوران 6.2
 التشغیل) 

)  4تیار التدویر أو تشغیل فقل النقل (ال تقم بتنشیط مفتاح اخ
 . ما لم یكون المحرك متوقفا بالكامل 

 ) 4تفعیل قفل النقل ( /تنشیط مفتاح اختیار التدویر
R (إدخال براغي) ضبط التدویر إلى الیمین = 
L (إزالة البراغي) ضبط التدویر إلى الیسار = 
 حویل (قفل التشغیل) " ضبط قفل الت األوسط=  الموضع  0

 
 التشغیل وإیقاف التشغیل  6.3

 . ) 5اضغط على الزناد ( التشغیل: 
 .) 5األداة أطلق مفتاح الزناد ( إلیقاف تشغیل:

 
 عزم الشد   / السرعة 6.4

السرعة   كانت  كلما  مباشر  بشكل  والشد  السرعة  عزم  توصیل  یتم 
 . كلما قل عزم الشد  ، أقل

 یتأثر عزم الشد بطریقتین: 
لو )1 المسبق  التشغیل االختیار  الشد   / ضع  على    المطلوب   عزم 

 ): 7عجلة الضبط ( 
 لعزم الشد (الوضع اآللي)  األقصى= الحد  

 = الحد عزم الشد القابل للتعدیل 
البدایة سرعة عالیة    في  القطع:   ذاتیة  للبراغي  = خاص 

 (للثقب) والحقاً سرعة بطیئة (لشد البرغي). 
 تعدیل غیر متدرج لعزم الشد:  )2

السر تعدیل  من  یمكن  موضع  أي  في  تدرج  بدون  الشد  وعزم  عة 
) الزناد  على  بالضغط  الضبط  خفیف،  5عجلة  أو  قوي  بشكل   (

 وبالتالي الموائمة مع أوضاع العمل. 
 . قم بتحدید الضبط الصحیح بالقیام بشد تجریبي للبراغيتوصیة: 

 
 ...  SSDتغییر لقمة شد البراغي لـ   6.5
) إلى األمام  3قفال ( قم بإزاحة جلبة اإل إدخال لقمة شد البراغي:   

 ). 3وادخل لقمة الشد حتى تتوقف. أطلق جلبة اإلقفال (
بالشكل   ثباتھا  من  للتأكد  البراغي  مفك  لقمة  سحب  حاول 

 الصحیح.
 

) إلى األمام قم  3قم بسحي جلبة اإلقفال ( إزالة لقمة شد البراغي:  
ي. بإزالة لقمة شد البراغ

 .  لمحة عاّمة 5

 .   التشغیل/ الضبط األولي 6
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 ط لقم شد البراغي مع الغایات المقصودة: ق استخدم ف 
 

 ") 8/ 3ملم ( 9.5
 

مع   المستخدمة  البراغي  شد  لقمة  تتوافق  أن  یجب 
 .البرغي

 .یجب عدم استخدام لقم شد البراغي التالفة

 لقم شد براغي  ... SSWتغییر  6.6
البراغي:   شد  لقمة  األداة  إدخال  على  األداة  بتركیب  قم 

 .إلى الحد ف) حتى تتوق 5الملحقة العریضة (
البراغي:   شد  لقمة  الملحقة إزالة  األداة  من  األداة  اسحب 

 . ) 1المربعة ( 
مع   المستخدمة  البراغي  شد  لقمة  تتوافق  أن  یجب 

 .البرغي
 .یجب عدم استخدام لقم شد البراغي التالفة

 
لھ   مطابقة  أنھا  لضمان  المسمار  على  الماكینة  تركیب 

 مباشرة 
 كون عملیة شد البراغي من عنصرین:تت

 .إدخال البرغي وشد البرغي مع آلیة النقر
 یعتمد عزم الشد على قترة الدفع 

 
لمدة   الدفع  خالل   ً   5من  تقریبا إلى    ،ثواني  الوصول  یتم 
 .الحد األقصى لعزم الشد

 . یعتمد منحنى العزم على نوع االستخدام
(ب الصلبة  البراغي  وتركیب  فك  استخدامات   -اغي   رمع 

المعدن) مثل  الصلبة  المواد  في  توصیل  یتم    ، أدوات 
الوصول إلى الحد األقصى لعزم الشد بعد فترة قصیرة من  

 . )aالدفع (
(برغي   البراغي  وتركیب  لفك  الخفیفة  االستخدامات   -مع 

الخشب) مثل  لینة  مواد  في  توصیل  إلى   ، أدوات  بحاجة 
 .)bفترة دفع أطول (

الضبط   بتحدید  قم  تجریبي  امستحسن:  بشد  بالقیام  لصحیح 
 . للبراغي 
الصغیرةإنذار!   البراغي  الحد    ، مع  إلى  الوصول  یمكن 

 . ثواني 5األقصى للعزم في فترة دفع أقل من  
وتركیب  - فك  عملیة  فترة  مراقبة  یجب  السبب  لھذا 

حدد الموضع المناسب على عجلة الضبط    .البراغي بدقة
 . ) 6.4) (انظر الفصل  7(

الشد   - عزم  بتعدیل  الزناد بقم  على  بخفة  أو  بقوة  الضغط 
رأس   ، )5( بلى  عدم  أو  البرغي  إتالف  عدم  لضمان 

 .البرغي

 

 
األصلة   میتابو  البطاریة  حزم  فقط  الملحقة    تواألدوااستخدم 

 . األصلیة من میتابو 
المدرجة   والمواصفات  المتطلبات  تلبي  التي  المعدات  فقط  استخدم 

 . تشغیل ھذهلفي تعلیمات ا
  .4انظر الصفحة 

 الشواحن  أ
 . حزم بطاریة مع سعات مختلقة  ب 

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

 لقم براغي  ج
یمكنكم الدخول إلى    ، للحصول على مجموعة كاملة من الملحقات

 .أو مشاھدة الكتالوج www.metabo.com الموقع اإللكتروني
 

 
بواسطة  الكھربائیة  لألدوات  التصلیح  أعمال  تتم  أن  یجب 

 فنیین كھربائیین مختصین فقط! 
  ،إذا كان لدیك أي من أدوات میتابو الكھربائیة بحاجة إلى تصلیح

میتابو خدمة  بمركز  االتصال  انظر    .الرجاء  للعناوین 
www.metabo.com 

اإللكتروني   الموقع  من  الغیار  قطع  قوائم  تنزیل  یمكن 
www.metabo.com. 

 
والتدویر   التجمیع  بشأن  المحلیة  التنظیمیة  اللوائح  مراعاة  یجب 

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

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

بالتخلص   تقم  ال  األوروبي:  االتحاد  لدول  ن  مفقط 
المنزلیة خاصتك النفایات  في  الكھربائي  وفقا   .األدوات 

بشأن اإللكترونیات المستعملة    EU/2012/19للتوجیھ األوروبي  
یجب    ، والمعدات الكھربائیة وتنفیذھا في األنظمة القانونیة المحلیة

تجمیع األدوات الكھربائیة المستخدم بشكل منفصل  وتسلم إلعادة  
م  یتوافق  نحو  على  التخلص  .البیئة  عتدویرھا  بتفریغ   ، قبل  قم 

الكھربائیة األداة  في  البطاریة  من   . حزمة  األقطاب  بحمایة  قم 
 . بحمایتھا بشریط الصق) ، التالمس (على سبیل المثال

 
   .3مالحظات توضیحیة بشأن الخصائص تجدونھا في الصفحة  

 . قدم التكنولوجيت نحتفظ بالحق في إجراء تغییرات نظر إلى ال
U   فولتیة حزمة البطاریة = 
0n سرعة بدون تحمیل = 
S التردد الدفعي = 
H  تركیب أداة الماكینة = 
m (مع أصغر حزمة بطاریة) الوزن = 

MP  لعزم الشد (الوضع اآللي)  األقصى= الحد  

 . المواصفات الفنیة 11

 . الحمایة البیئیة10

 .  أعمال التصلیح 9

 .  الملحقات 8

 .  االستخدام 7
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 العربیة
 

 

 
 

 
 

 . EN 62841القیم المقاسة محددة وفقاً للمعیار 
ب  ةالحراردرجة   المسموح  أثناء    ھاالمحیطة 

إلى    20-التشغیل:   مئویة  مئویة    50درجة  درجة 
(األداء یكون محدوداً مع درجات الحرارة ما دون  

المحیطة المسموح   ةالحرار درجة    .درجة مئویة)  0
 درجة مئویة  30درجة مئویة إلى 0بھا للتخزین: 

 التیار المباشر       
للتفاوت   خاضعة  المعروضة  الفنیة  المواصفات 

 . یر الصالحة ذات الصلة) ای(وفقاً للمع
 قیم االنبعاثات

القیم ھذه  االنبعاثات    ، باستخدام  تقییم  یمكنك 
بالقیم   القیم  ھذه  ومقارنة  الكھربائیة  األداة  ھذه  من 

ربما تكون   . المنبعثة من أي أدوات كھربائیة أخرى
أقل أو  أعلى  الفعلیة  االستخدام    ، القیمة  على  بناء 

األد أو  الماكینة  ووضع    . الكھربائیة  اةالمخصص 
القیم  تقدیر  عن   ، في  التوقف  فترات  تضمین  علیك 

القلیل االستخدام  وفترات  قیم    .العمل  على  بناء 
یجب تحدید اإلجراءات الوقایة   ، االنبعاثات المقدرة

المثال  –للمستخدم   سبیل  خطوات    ، على  أي 
 . تنظیمیة یجب وضعھا

(مجموع الكمیات    حددت القیمة اإلجمالیة لالھتزاز
للمعیارجھالمو وفقا  الثالثة)   لالتجاھات   ENة 

 كما یلي: 62841
ah   شد  ) االھتزازي  االبتعاث  مستوى     =

 البراغي مع دفع)
hK  (االھتزاز) التفاوت = 

النموذجي   الصوت    –  Aالمستوى  مستویات 
 الفاعلة المنظورة: 

pAL  مستوى ضغط الصوت = 
WAL   مستوى قوة الصوت = 
WAK ,pAK وضاء)لض= التفاوت (مستوى ا 

 ارتدي واقیات األذن! 

8 170275822 ar 0114 


	SSD 18 LTX 200 BL
	www.metabo.com
	www.metabo.com
	تحذير - اقرأ جميع التحذيرات والتعليمات والإيضاحات والمواصفات المزودة مع هذه الآلة الكهربائية. إن التخلف عن الالتزام بجميع التعليمات الواردة أدناه قد يؤدي إلى التعرض لصدمة كهربائية أو الحريق و/ أو التعرض لإصابة خطرة.
	قم بإمساك الأداة الكهربائية بواسطة أسطح الإمساك المعزولة عند تنفيذ أي عمل حيث قد يتلامس المربط مع الأسلاك الخفية.
	قم بإمساك الأداة الكهربائية بواسطة أسطح الإمساك المعزولة عند تنفيذ أي عمل حيث قد يتلامس المربط مع الأسلاك الخفية.
	قم بإمساك الأداة الكهربائية بواسطة أسطح الإمساك المعزولة عند تنفيذ أي عمل حيث قد يتلامس المربط مع الأسلاك الخفية.
	نقل حزم بطاريات الليثيوم أيون:/
	التخفيف من التعرض للغبار:
	6.1 حزمة البطارية
	الإزالة:
	الإدخال:
	6.2 ضبط اتجاه الدوران،تشغيل جهاز سلامة النقل (قفل مفتاح التشغيل)
	6.3 التشغيل وإيقاف التشغيل
	6.4 السرعة/ عزم الشد
	6.6 تغيير SSW ... لقم شد براغي
	إدخال البرغي وشد البرغي مع آلية النقر.
	قيم الانبعاثات
	ارتدي واقيات الأذن!



