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 تعلیمات التشغیل األصلیة 
 
 

نحن، بصفتنا المسؤول الحصري، نعلن بأن ماكینات مسدس الخرطوشة  
)، تلبي كافة متطلبات 1الالسلكي ھذه، المعرفة بالنوع والرقم المتسلسل *

 .3انظر صفحة   –)  4). وثائق فنیة  *3) والمعاییر *2التوجیھات * 
 

 
الجھاز مصمم لقذف مادة مانعة للتسرب أو مادة الصقة من الخراطیش أو  

 األكیاس البالستیكیة.
ینبغي  ال  البیطریة.   / الطبیة  لألغراض  أو  لألغذیة  تصمیمھ  یتم  لم 

ة. كما ال یجب استخدام المسدس كأداة  استخدامھ مع الخراطیش المضغوط
 رفع/ نثر.

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

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

 

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

! 
من    –  تنبیھ یخفف  أن  شأنھ  من  التشغیل  دلیل  قراءة 

 مخاطر التعرض إلصابة.
 
واإلیضاحات    –تنبیھ والتعلیمات  التحذیرات  جمیع  اقرأ 

الكھربائیة. األداة  ھذه  مع  المزودة  التخلف    والمواصفات  إن 
عن االلتزام بجمیع التعلیمات الواردة أدناه قد یؤدي إلى التعرض لصدمة  

 أو التعرض إلصابة خطرة. كھربائیة أو الحریق و/
ال تقم   الرجاء االحتفاظ بكافة التحذیرات والتعلیمات للرجوع إلیھا مستقبالً.

 بنقل األداة الكھربائیة الخاصة بك إال مع ھذه الوثائق.
 

 
القابلة   أو  األسیدیة  السوائل  من  القلیل  یتسرب  أن  یمكن 

 لالشتعال من بطاریات اللیثیوم أیون المعیبة.
 

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

 اغسلھما بماء نظیف واطلب العنایة 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
 إذا كان ھناك عطل في الماكینة: قم بإزالة حزمة البطاریة من الماكینة 

 ال تلمس أو تحدث ماساً كھربائیا في أقطاب حزم البطاریة!
قم بإزالة البطاریة من الماكینة قبل القیام بأي تعدیالت أو تغییر ألدوات أو  

 بأي أعمال صیانة أو تصلیح أو توظیف. القیام
 تأكد أن األداة مطفأة قبل تركیب حزمة البطاریة.

 ال تستخدم مادة الصقة أو مانعة للتسرب مجمدة أو مثبتة.
قم   المحرك،  على  زائد  حمل  ھناك  كان  إذا  طاقتھ.  فوق  المحرك  تحمل 

سبب   بتحدید  قم  البطاریة.  حزمة  وإزالة  الجھاز  تشغیل  المشكلة  بإیقاف 
 وحلھا.

واألنبوب  األمامي،  الغطاء  أن  من  تأكد  الجھاز.  تجمیع  تعلیمات  راجع 
 والحلقة المسننة مثبتة بصورة صحیحة ومشدودة بأمان.

 ارتدي دائما واقي العین.
)! تأكد من عدم تكلب شيء  6خطر التكسیر! ال تمسك بالقضیب المسنن (

 بقضیب مسنن.
 تي ترید العمل علیھا.التزم بالشروط المحلیة للمواد ال

ارجع إلى تعلیمات مصنعي الغراء أو المادة الالصقة وأیًضا ورقة بیانات 
 السالمة للمواد المستھلكة.

السبب،    أنیمكن   لھذا  التسرب خطیرة.  أو مانعات  الالصقة  المواد  تكون 
یجب علیك دائًما قراءة أي تعلیمات على الحاویة أو أي معلومات أخرى  

الشرك من  بعنایة. ال مقدمة  استخدامھا  التي سیتم  المواد  حول  المصنعة  ة 
 تستخدم المواد دون معرفة المخاطر التي تنطوي علیھا.

التنظیف   عوامل  من  غیرھا  أو  حمضیة  أو  مذیبات  مواد  أي  تستخدم  ال 
 الكاشطة.

قم بتخزین الجھاز ومكوناتھ في مكان آمن (على سبیل المثال، تأكد من أن  
 ال یمكن أن یتدحرج بعیدًا). ) 3األنبوب المفكك (

 نقل حزم بطاریات اللیثیوم أیون:
یخضع شحن بطاریات اللیثیوم أیوم لقوانین متعلقة بنقل البضائع الخطرة  

)UN 3480    وUN 3481  الصالحة المواصفات  على  نفسك  اطلع   .(
حالیًا عند شحن حزم بطاریات لیثیوم أیون. إذا لزم األمر، اطلب مشورة  

 الشحن الخاصة بك. یتوفر خدمة تعبئة وتغلیف معتمدة من میتابو.شركة 
تسریب ألي   یوجد  وال  سلیما  الھیكل  كان  إذا  فقط  البطاریة  حزمة  أرسل 
سائل. قم بإزالة حزمة البطاریة من الماكینة لإلرسال. قم بحمایة األقطاب 

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

 
 .2انظر الصفحة  

 الغطاء األمامي 1
 الفوھة (للكیس البالستیكي) * 2
 أنبوب 3
 غالف نصفي (الدخال الخراطیش)* 4
 حلقة مسننة لشد األنبوب... 5
 قضیب مسنن 6
 مقبض القضیب  7
 الجھازمفتاح الزناد لتشغیل وإیقاف تشغیل   8
 عجلة تعدیل لضبط سرعة التلقیم  9

 زر فك حزمة البطاریة  10

 لمحة عامة .  5
 .  تعلیمات السالمة الخاصة 4

 .  معلومات السالمة العامة 3

 االستخدام المحددة .  شروط 2

 .  بیان المطابقة 1
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 حزمة البطاریة * 11
 زر مؤشر السعة* 12
 مؤشر السعة واإلشارة* 13
 كیس بالستیكي*  14
 صفیحة قاذفة لألكیاس البالستیكیة 15
 صفیحة قاذفة للخراطیش  16
 خرطوشة* 17

 * لیست جزءاً من نطاق التسلیم/ یعتمد على اختالف التصمیم 
 

 
 حزمة البطاریة  6.1

 اشحن حزمة البطاریة قبل االستخدام 
 قم بشحن حزمة البطاریة إذا تراجع األداء.

تعلیمات   في  البطاریة  حزمة  شحن  بشان  تعلیمات  على  العثور  یمكن 
 التشغیل لشاحن میتابو.

(   اإلزالة:  البطاریة  حزمة  فك  زر  على  بإزالة 10اضغط  وقم  حزمة    ) 
 ).11البطاریة (
 ) حتى تثبت في مكانھا.11قم بإدخال حزمة البطاریة ( التركیب:

لیثیوم ایون " "  على مؤشر  Li-Power, LiHDتحتوي حزم بطاریات 
 ): 13إشارة وسعة ( 

- ) الزر  على  أضواء  12اضغط  تشیر  سوف   ،(LED    مستوى إلى 
 الشحن.

أحد  - كان  إذا  شحنھا  إعادة  ویجب  تقریباً  فارغة  البطاریة  حزمة 
 في حالة ومیض. LEDمصابیح 

 تثبیت األكیاس البالستیكیة  6.2
 ).3) من األنبوب ( 1قم بفك الغطاء األمامي ( -
- ) القضیب  مقبض  یتوقف  7ادفع  حتى  إلى    -)  وصوالً  یوفر  ھذا 

 ).16الصفیحة القاذفة (
 ) البالستیكیة  لألكیاس  قاذفة  بتركیب صفیحة  ھو  15قم  كما   (

 .A، الشكل 2موضح! انظر الصفحة  
 ) بالشكل المطلوب لتنفیذ العمل.2قم بقص الجزء العلوي من الفوھة (  -
 ) للخلف حتى نقطة التوقف.7اسحب مقبض الحامل ( -
 ).3) داخل األنبوب ( 14ادفع الكیس البالستیكي ( -
البالس - الكیس  بقص  (قم  قبل 14تیكي  من  بھ  الموصى  النحو  على   (

 الشركة المصنعة لألكیاس البالستیكیة.
) وقم بإحكام الغطاء األمامي 1) في الغطاء األمامي (2أدخل الفوھة (  -
)1.( 
- ) القضیب  مقبض  على  برفق  اضغط  المسنن  7اآلن  القضیب  لدفع   (

 حتى یتالمس مع الكیس البالستیكي.

 تركیب الخرطوشة  6.3
 ).3) من األنبوب ( 1الغطاء األمامي (قم بفك   -
- ) القضیب  مقبض  یتوقف  7ادفع  حتى  إلى    -)  وصوالً  یوفر  ھذا 

 ).16الصفیحة القاذفة (
البالستیكیة (  القاذفة لألكیاس  ) كما ھو  15قم بإزالة الصفیحة 

 .B، الشكل  2موضح! انظر الصفحة  

 للخرطوشة.) وفقاً لتعلیمات الشركة المصنعة 17افتح الخرطوشة (  -

قم بقص الجزء العلوي من فوھة الخرطوشة  بالشكل المطلوب لتنفیذ   -
 العمل.

 ) للخلف حتى نقطة التوقف.7اسحب مقبض الحامل ( -
)  3) مع فوھة الخرطوشة المركبة في األنبوب ( 17ادفع الخرطوشة (  -

 )،1وإغالق الغطاء األمامي بإحكام (
 أو

الخرطوشة المركبة في الغالف النصفي  ) مع فوھة  17أدخل الخرطوشة ( 
 ) (یعتمد على تغییر التصمیم / لیس جزًءا من نطاق التسلیم).4(
- ) القضیب  مقبض  على  برفق  اضغط  المسنن  7اآلن  القضیب  لدفع   (

 حتى یتالمس مع الخرطوشة.
 

 
 نظام مراقبة متعدد الوظائف  7.1

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

 األسباب والحلول: 
فارغة .1 تقریباً  البطاریة  البطاریة    حزمة  تمنع  إللكترونیة  (األجھزة 

 من التفریغ بالكامل وتمنع التلف المتعذر إصالحھ).
 إذا كانت حزمة البطاریة تقریباً فارغة، یجب إعادة شحنھا.

یفصل   .2 أن  شأنھ  من  للماكینة  مستمر  طویلة  لفترة  العالي  التحمیل 
 وظیفة فصل قطع التشغیل بسبب درجة الحرارة.

 البطاریة لتبرد. اترك الماكینة وحزمة
إذا كان التیار مرتفعا للغایة (على سبیل المثال، أثنا الفترات الممتدة   .3

 من التحمیل الزائد) یتم إیقاف تشغیل الجھاز.
) الجھاز  تشغیل  بإیقاف  قم  الزناد،  مفتاح  حزمة  8باستخدام  وإزالة   (

 البطاریة. قم بتحدید سبب المشكلة وحلھا.

 ضبط سرعة التلقیم  7.2
 ).9سرعة التلقیم باستخدام عجلة الضبط (اضبط  

 التشغیل وإیقاف التشغیل 7.3
 ).8: اضغط على مفتاح الزناد (التشغیل 

 ).8: حرر مفتاح الزناد ( إیقاف التشغیل 
 یتم سحب القضیب المسنن تلقائیًا قلیالً لتجنب سقوطھ. مالحظة: 

انیة  إال أنك إذا قمت بتنشیط مفتاح الزناد على فترات قصیرة (أقصر من ث
 ) ، فلن یتم سحب القضیب تلقائیًا. ھذا یوفر جرعة دقیقة من األحجام.1

إذا كان أي من الخرطوشة    مالحظة: التشغیل تلقائیاً  یتوقف المحرك عن 
 أو الكیس البالستیكي فارغاً.

 

 
االینس  كوردلس  أو  األصلیة  میتابو  وملحقات  بطاریات  حزم  استخدم 

 ) فقط.CASسیستم ( 
في   المدرجة  والمواصفات  المتطلبات  تلبي  التي  المعدات  فقط  استخدم 

 تعلیمات التشغیل ھذه.
 , وما إلى ذلك.ASC ultra, SC 30شواحن البطاریات: 

المناسبة    بطاریة مع سعات مختلقة حزم   الفولتیة  اشتري حزم بطاریة مع 

 .  الملحقات 8

 .  االستخدام 7

 التشغیل األولي .  6
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 فقط لألداة الكھربائیة الخاصة بك.
 أمبیر ساعة   2.0.... 6.25406رقم الطلب:  
 أمبیر ساعة   4.0.... 6.25349رقم الطلب:  

 إلخ.
 ) 343444950+   315418210( مل رقم الطلب 400طقم عدة تحویل  

 ) لتغییر القطع.3مل (  400وأنبوب   )6مكونة من قضیب مسنن قصیر ( 
 ) 343444960+   315418070( مل رقم الطلب 600طقم عدة تحویل  

 ) لتغییر القطع.3مل (  600) وأنبوب  6مكونة من قضیب مسنن قصیر ( 
 تعلیمات التثبیت لطقم عدة التحویل: 

 .C، الشكل  2انظر الصفحة  
 ).3قم بفك األنبوب ( -
مقبض   - من  البرغي  بفك  (قم  القضیب  7القضیب  مقبض  واسحب   (
 ).6) للخلق من القضیب ( 7(
 اسحب القضیب المسنن لألمام من ھیكل المحرك. -
 ) من القضیب.16) إلى ( 15قم بفك البرغي وتفكیك المكونات ( -
 أدخل القضیب من طقم عدة التحویل باتجاه األمام. -
- ) القضیب  مقبض  تركیب  في  7بم  بشده  وقم  العلوي  الجزء  على   (

 ببرغي. موضعھ
- ) المكونات  بتركیب  (15قم  إلى  وقم  16)  اآلخر  القضیب  على   (

 بشدھا بمكانھا ببرغي.
 قم بتركیب األنبوب من طقم عدة التحویل معا بإحكام. -

الموقع   إلى  الدخول  یمكنكم  الملحقات،  للحصول على مجموعة كاملة من 
 أو مشاھدة الكتالوج. www.metabo.comاإللكتروني 

 
 .  أعمال التصلیح 9

الكھربائیة بواسطة فنیین  التصلیح لألدوات  یجب أن تتم أعمال 
 كھربائیین مختصین فقط.

اتصل على ممثل میتابو المحلي في منطقتك إذا كان لدیك أجھزة كھربائیة 
 للعناوین. www.metabo.com بحاجة إلى أعمال تصلیح. انظر  

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

 

 
التدویر   وإعادة  التخلص  ممارسات  بشأن  المحلیة  القوانین  مراعاة  یجب 

 المتوافقة مع البیئة لألدوات غیر المستخدمة والتغلیف والملحقات.
حزم   أعد  العادیة.  النفایات  مع  البطاریة  حزم  من  التخلص  عدم  یجب 

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

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

الكھربائیة   EU/19/ 2012األوروبي   المخلفات  بشأن 
والمعدات اإللكترونیة وتنفیذھا في األنظمة القانونیة المحلیة، یجب تجمیع 
المستخدم بشكل منفصل  وتسلم إلعادة تدویرھا على   الكھربائیة  األدوات 

 نحو یتوافق مع البیئة.
بحمایة  قم  الكھربائیة.  األداة  في  البطاریة  حزمة  بتفریغ  قم  التخلص  قبل 

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

 
 .3مالحظات توضیحیة بشأن الخصائص تجدونھا في الصفحة 

 نحتفظ بالحق في إجراء تغییرات نظر إلى التقدم التكنولوجي. 
U   = الجھد 

 فولت)   10.8فولت، الجھد االسمي =  12(الحد األقصى للجھد =  
v   = معدل التلقیم 
F   = قوة القذف 
mأصغر حزمة بطاریة)   = الوزن (مع 

 .EN 62841القیم المقاسة محددة وفقاً لـ 
 أثناء التشغیل: درجة الحرارة المحیطة 

-20  ) مئویة  إلى    4-درجة  فھرنھایت)  (  50درجة  مئویة    120درجة 
دون   ما  الحرارة  درجات  مع  محدود  (أداء  فھرنھایت)  درجة    0درجة 

للتخزین:    32مئویة( المحیطة  درجة    0درجة فھرنھایت). درجة الحرارة 
 درجة فھرنھایت).  86درجة مئویة (  30فھرنھایت) إلى   32مئویة (

 التیار المباشر      
الصالحة   للمعاییر  (وفقاً  للتفاوت  خاضعة  المعروضة  الفنیة  المواصفات 

 ذات الصلة).
 قیم االنبعاثات 

ومقارنة   الكھربائیة  األداة  من  االنبعاثات  تقییم  إمكانیة  القیم  ھذه  تتیح 
األداة   وحالة  التشغیل،  ظروف  على  بناء  المتعددة.  الكھربائیة  األدوات 

 حقات، الحمل الفعلي قد یكون أعلى أو أقل.الكھربائیة والمل
الحمل   یكون  عندما  فاصلة  بفترات  السماح  الرجاء  التقییم،  ألغراض 
الوقائیة  التدابیر  ترتیب  الرجاء  المعدلة،  التقدیرات  إلى  استناداً  منخفضاً. 

 للمستخدم، على سبیل المثال، التدابیر التنظیمیة.
اإلجمالیة  حددت   لالتجاھات   لالھتزازالقیمة  الموجھة  الكمیات  (مجموع 

 كما یلي:  EN 62841الثالثة)  وفقا لـ 
ah قیمة االنبعاث االھتزازي = 

 Kh   (اھتزاز) التفاوت = 
 مستویات الصوت المرجحة: –  Aالمستوى النموذجي 

 LpA   مستوى ضغط الصوت = 
 LWA مستوى الطاقة الصوتیة = 
 KpA, KWA   التفاوت = 

 واقیات األذن! ارتدي 
 
 

  

 . البیانات الفنیة: 11

 . الحمایة البیئیة 10

http://www.metabo.com/
http://www.metabo.com/
http://www.metabo.com/
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