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 التعلیمات األصلیة
 

 
المسؤول  بصفتنا  نحن،  الحصري:  المسؤول  كوننا  نحن 
الحصري، نعلن بأن المطارق الالسلكیة، المعرفة بالنوع  

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

 

 
الماكینة مناسبة   تعتبر ھذه  المناسبة،  الملحقة  مع األدوات 
الخرسانة   لقمة ثقي طرقي وأزامیل في  الدفعي مع  للثقب 
والحجر ومواد مشابھة أخرى، والثقب في البالط أو المواد 

 ھة وتیجان الحفر. المشاب
یتحمل المستخدم المسؤولیة وحده عن أي ضرر ناجم عن 

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

 الحوادث ومعلومات السالمة المرفقة. 
 

 
خاصتكم،  لحمایتكم وحمایة األداة الكھربائیة  

النصوص  أجزاء  لكافة  االنتباه  الرجاء  
 المشار إلیھا بھذه اإلشارة !

یرجى قراءة دلیل التشغیل للتخفیف من  – تنبیھ
 مخاطر التعرض إلصابة.

 
وتعلیمات    -تنبیھ تنبیھات  كافة  قراءة  یرجى 

بتحذیرات    السالمة. االلتزام  عن  التخلف  إن 
وتعلیمات السالمة قد یؤدي إلى التعرض لصدمة كھربائیة  

 أو الحریق و/ أو التعرض إلصابة خطرة.
السالمة   ومعلومات  تعلیمات  بكافة  االحتفاظ  الرجاء 

 للرجوع إلیھا مستقبالً.
الكھربائیة   األداة  نقل  عند  الوثائق  ھذه  تضمین  یرجى 

 الخاصة بك. 
 

 
إن التعرض للضجیج من الممكن أن   ارتدي واقیات األذن.

 یؤدي إلى فقدان السمع. 
من الممكن  استخدام المقابض اإلضافیة المزودة مع األداة.

 أن یؤدي فقدان السیطرة إلى التعرض إلصابات.

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

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

 الكھربائیة. 
 مثبت! یجب ممارسة العمل دائما مع المقبض المساعد ال

تنشأ قوة كبیر إلى علقت األداة أو استعصت. دائما امسك  
األداة بكلتا الیدین على المقایض ، وقف بأمان وركز على  

 العمل الذي تقوم بھ. 
دائما ارتدي النظارات الواقیة، وقناع الغبار، والقفازات،  

 واألحذیة المتینة عند العمل مع ھذه األداة.
عمل علیھا خالیة من أي  تأكد من أن المكان الذي سوف ت

كوابل كھرباء أو خطوط غاز أو أنابیب میاه (على سبیل  
 المثال باستخدام جھاز الكشف عن المعادن).

سحب   حاول  الصحیح.  بالشكل  مثبتة  أداة  مع  فقد  اعمل 
یكون  أن  (یجب  الصحیح.  بالشكل  ثباتھا  من  للتأكد  األداة 
اتجاه   في  سنتمترات  بضعة  األداة  تحریك  باإلمكان 

 محوري.)
ما   المساحة  أن  من  تأكد  األرض،  فوق سطح  العمل  عن 

 دون نظیفة. 
ال تلمس األداة أو القطع القریبة من األداة مباشرة بعد العمل  
ألنھا ربما تكون ساخنة للغایة ویمكن أن تتسبب بحروق  

 للبشرة. 
ال   المتصدع.  أو  التالف  المساعد  المقبض  استبدال  یجب 

 المقبض المساعد فیھا معیباً. تشغل أي ماكینة یكون 
قم بتأمین قطعة الشغل لمنع االنزالق أو التدویر (على سبیل  

 المثال، بتأمینھا ببراغي تثبیت).
قم بإزالة البطاریة من الماكینة قبل القیام بأي تعدیالت أو  
أو   تصلیح  أو  أعمال صیانة  بأي  القیام  أو  ألدوات  تغییر 

 توظیف. 
 ن الماء والرطوبة. قم بحمایة حزم البطاریة م

 ال تعرض حزم البطاریة للھب المباشر

مشوھة   أو  معیبة  بطاریة  حزم  تستخدم   ال 
 الشكل. 

 ال تفتح حزم البطاریة 
ال تلمس أو تحدث ماساً كھربائیا في أقطاب حزم 
السوائل   القلیل من  البطاریة! یمكن أن یتسرب 

بطاریات   من  لالشتعال  القابلة  أو  أیون  األسیدیة  اللیثیوم 
 المعیبة. 

 .  بیان المطابقة 1

 .  شروط االستخدام المحددة 2

 .   معلومات السالمة العامة 3

 .  تعلیمات السالمة الخاصة 4
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إذا تسرب سائل البطاریة والمس بشرتك، قم بغسلھ مباشر  
بالكثیر من الماء. إذا تسرب سائل البطاریة والمس عینیك، 

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

 من الماكینة 
إلى إشعاع مصباح  1(مصابیح   بشكل    LED): ال تنظر 

 مباشر بأدوات بصریة. 
 

 ال تحدق في مصباح التشغیل.  - تحذیر
 

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

) الخطرة  اطلع UN 3481و    UN 3480البضائع   .(
عند   حالیًا  الصالحة  المواصفات  على  حزم  نفسك  شحن 

بطاریات لیثیوم أیون. إذا لزم األمر، اطلب مشورة شركة 
الشحن الخاصة بك. یتوفر خدمة تعبئة وتغلیف معتمدة من 

 میتابو. 
أرسل حزمة البطاریة فقط إذا كان الھیكل سلیما وال یوجد  
تسریب ألي سائل. قم بإزالة حزمة البطاریة من الماكینة  

ال من  األقطاب  بحمایة  قم  سبیل لإلرسال.  (على  تالمس 
 المثال، بحمایتھا بشریط الصق).

 التخفیف من التعرض للغبار: 
عن   -  تحذیر  الناجمة  الغبار  جزئیات  بعض 

أو  التجلیخ  أو  الخشب  نشر  أو  اآللیة  الصنفرة 
مواد  على  تحتوي  األخرى  اإلنشاءات  أعمال  أو  الحفر 
في   وصعوبات  السرطان  تسبب  بأنھا  یعرف  كیمیائیة 

األضرار التناسلیة األخرى. بعض األمثلة  التنفس وبعض  
 على ھذه المواد الكیمیائیة: 

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

 األخرى، و 
 الزرنیخ والكروم من الخشب المعالج كیمیائیاً.  -

فترة مدى  المخاطرة من ھذه التعرضات متباینة، تعتمد بعد  
تكرار ممارستك لھذا النوع من العمل. للتقلیل من تعرضك 

 - لھذه المواد الكیمیائیة: علیك العمل في مكان بتھویة جیدة  
المصممة  الغبار  كمامات  مثل  الوقایة  معدات  وارتداء 

 خصیصاً لتنقیة الجزیئات البالغة الدقة.
ھذا ینطبق أیضاً على الغبار من المواد األخرى مثل بعض  
أنواع الخشب  (مثل غبار خشب الزان أو البلوط)، المعادن  
الفعل   أو االسبستوس. أمرض أخرى معروفة مثل ردود 
بدخول  تسمح  ال  التنفسي.  الجھاز  أمراض  التحسسیة، 

 الغبار إلى الجسم. 

ذات   التنظیمیة  واللوائح  واإلرشادات  التوجیھات  مراعاة 
واالستخدا والموظفین  بك  الخاصة  للمادة  ومكان الصلة  م 

الخاصة   التنظیمیة  اللوائح  المثال،  سبیل  (على  االستخدام 
 بالصحة والسالمة المھنیة، والتخلص من المواد)

في  تراكمھا  ومنع  المصدر  في  المتولدة  المواد  تجمیع 
 المنطقة المحیطة. 

بھذه   الخاصة.  لألعمال  المناسبة  الملحقات  استخدام 
إلى البیئة  الطریقة، عدد ضئیل من الجزئیات سوف یدخل  

 في الحاالت الخارجة عن السیطرة.
 استخدم وحدة استخراج مالئمة. 

 التقلیل من التعرض للغبار بالتدابیر التالیة:
ال توجھ الجزئیات المتطایرة والھواء العادم إلى نفسك   -

 أو األشخاص القریبین أو تجاه مستودعات الغبار. 
 ھواء.استخدم وحدة استخراج و/ أو أجھزة تنقیة  -
تأكد من التھویة الجیدة لمكان العمل وحافظ علیھ نظیفاً   -

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

 أو تنفض أو تستخدم الترس الواقي للفرشاة. 
 

 
 .2انظر الصفحة 

 (إضاءة للعمل)    LEDمصابیح  1
 مقبض إضافي  2
 برغي مجنح (لتعدیل سدادة عمق الثقب)) 3
 سدادة عمق الثقب  4
 غطاء حمایة من الغبار 5
 قفل األداة  6
 عروة معدنیة (للحمایة من السقوط)  7
 مقبض  8
 ):MVTمیتابو فیبراتیك ( 9

تشغیل   10 وضع  في  (فقط  المستمر  للتشغیل  زر 
 اإلزمیل)

 المقبض  11
 الزناد  12
 مل في المواد الناعمة)زر لتقلیل قوة الدفع (للع 13
 زر فك حزمة البطاریة  14
 حزمة البطاریة *  15
 زر مؤشر السعة* 16
 مؤشر السعة واإلشارة*  17

 * محدد باألداة 
 

 

 .  لمحة عامة 5

 .   التشغیل األولي 6
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 تجمیع وتركیب المقبض المساعد  6.1
) المقبض اإلضافي  استخدام  بالسالمة،  تتعلق  ) 2ألسباب 

 المزود دائماً. 
من   التثبیت  حلقة  المقبض افتح  تدویر  خالل 

) بتأمین  2إلضافي  قم  الساعة.  عقارب  اتجاه  بعكس   (
المقبض  بشد  قم  المطلوبة.  الزاویة  في  المقبض اإلضافي 

 اإلضافي.
 

 حزمة البطاریة  6.2
 ) قبل االستخدام 15اشحن حزمة البطاریة (

 قم بشحن حزمة البطاریة إذا تراجع األداء.
درجة   30و    درجة مئویة  10درجة التخزین المثلى ما بین  

 مئویة 
سعة   بشاشة  أیون  لیثیوم  بطاریة  حزم  استخدام  حالة  في 

 ) (محدد باألداة): 17وإشارة (
  LED)، سوف تشیر أضواء  16اضغط على الزر ( -

 إلى مستوى الشحن.
حزمة البطاریة فارغة تقریباً ویجب إعادة شحنھا إذا   -

 في حالة ومیض. LEDكان أحد مصابیح 

اإلزالة:  6.3 البطاریة  حزم  وإدخال   إزالة 
 اإلزالة: 

) وقم بإزالة حزمة  14اضغط على زر فك حزمة البطاریة (
 ). 15البطاریة (

 اإلدخال: 
 ) حتى تثبت في مكانھا. 15قم بإدخال حزمة البطاریة (

 

 
 ضبط سدادة العمق  7.1

) 4) قم بضبط محبس العمق (3قم بفك البرغي المجنح (
المجنح   البرغي  بإعادة شد  قم  المطلوب.  الثقب  إلى عمق 

)3 .( 
 

 تحدید موضع األداة وإزالتھا  7.2
قبل اإلدخال، قم بتنظیف ساق األداة وضع الشحمة  
الطلب:   رقم  (ملحقات:  المزودة  الخاصة 

 . SDS-max)! استخدام فقط أدوات 6.31800
) الغبار  الحمایة من  )  دخول غبار 5یمنع غطاء 

الثقب خالل التشغیل. عند إدخال األداة، انتبھ للتأكد  
 ) غیر تالف. 5من أن غطاء الحمایة من الغبار (

 حدید موضع األداة: ت

) من الجھة األمامیة عند إدخال األداة. 6أمسك بقفل األداة (
حتى   اإلدخال،  عملیة  خالل  األداة  بتدویر  قم 

 تتشابك یتم إقفال األداة بذلك. 
حاول سحب األداة للتأكد من ثباتھا بالشكل الصحیح. (یجب  
أن یكون باإلمكان تحریك األداة بضعة سنتمترات في اتجاه  

 وري.)مح
 إزالة األداة: 

) إلى الخلف في االتجاه المشار إلیھ  6اسحب قفل األداة (
 .3) انظر الصفحة b) وقم بإزالة األداة (aبالسھم (

 ضبط وضع التشغیل وموضع األزمیل  7.3
 تجنب رفع األداة عندما یكون األزمیل مثبتاً. 

) ما لم یكن المحرك 8ال تقم بتنشیط زر المفتاح(
 بالكامل متوقفاً 

) المفتاح  زر  بتدویر  التشغیل  8قم  وضع  الختیار   (
 المطلوب.

 الثقب الطرقي  
 اإلزمیلي  

إلى  الدوران  من  األزمیل  تمكن  التي  اإلعدادات 
 الموضع المطلوب. 
األزمیل: موضع  مواضع   ضبط  في  األزمیل  إقفال  یمكن 

 مختلفة. 
 ادخل األزمیل.  -
 .  ) إلى الموضع المتوسط  8بتدویر المقبض ( قم -
 قم بتدویر األزمیل إلى الموضع المطلوب. -
 . ) إلى موضع   8قم بتدویر زر المفتاح ( -
 قم بتدویر األزمیل حتى یشبك.  -

یتم تركیب األزمیل   قم بتشغیل األداة في نمط عندما   فقط 
 .   تشغیل الثقب المطرقي

 
 ضبط قوة الدفع  7.4

) لتغییر قوة الدفع (والسرعة) (ولكن  13(اضغط على الزر  
 لیس أثناء دوران المحرك)؟ 

) یضيء: قوة دفع منخفضة، وسرعة منخفضة  13الزر (
 % تقریباً)70(

) القصوى، وسرعة عالیة  13الزر  ) ال یضيء: قوة دفع 
)100 (% 

والخطأ.   التجربة  خالل  من  الصحیح  الضبط  تحدید  یتم 
ى مادة ناعمة وھشة أو  مثال: إذا تم االنتھاء من العمل عل

مستوى  عند  الكسر  على  الحفاظ  في  ترغب  كنت  إذا 
 منخفض، فاعمل على "قوة دفع مخفضة".

 االستخدام  .  7
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المواد  على  للعمل  القصوى"  الدفع  "قوة  ضبط  استخدم 
 األكثر صالبة.

 
 التشغیل وإیقاف التشغیل ضبط قوة العزم: 7.5

 ) لتشغیل الماكینة.12اضغط على الزناد (
دة سرعة الدوران. إلیقاف تشغیل  اضغط على الزناد لزیا

 ).12األداة أطلق مفتاح الزناد (
 التشغیل المستمر (فقط في وضع الثقب اإلزمیلي):  

یمكن تحویل الماكینة إلى التشغیل المستمر (فقط في وضع 
 ). 10الثقب اإلزمیلي) بالضغط على الزر (
 ) مرة أخرى.10إلیقاف التشغیل: اضغط على الزر (

تشغیل األداة بشكل متواصل، سوف تبقى  في حال  
یدیك.  من  وسقطت  اھتزت  لو  حتى  تعمل  األداة 
المقابض   باستخدام  الیدین  بكلتا  األداة  امسك  دائما  لذلك، 

 المثبتة، وقف بأمان وتركیز. 
 

 ):MVTمیتابو فیبراتیك ( 7.6
 لتخفیف االھتزاز والتقلیل من الشد على الیدین. 

ط على المقبض عند دفع  دائما ضع مقداراً معتدال من الضغ
األداة ألسفل وال تدفعھا بقوة. یتم تخفیف االھتزازات بشكل  

 ).9فعال في الموضع المتوسط (
 

 عروة معدنیة (للحمایة من السقوط) 7.7
) مصممة لربط الحبل المناسب  7العروة المعدنیة (

األصلي للحمایة من السقوط ألداة میتابو. تحقق من 
العروة المعدنیة قبل كل استخدام. اقرأ  وجود أي تلف في  

كل   بعد  األداة!  تأمین  بحبل  الخاصة  التشغیل  تعلیمات 
  ة ماكینة من حیث وجود أي ضرر بواسطسقوط، افحص ال

 فني مدرب وإصالحھا إذا لزم األمر. 
 

 
ومتواصل   منظم  بشكل  الكھربائیة  األداة  تنظیف  یجب 

باستخدام شفاط ھواء أو    ودقیق من خالل فتحات  التھویة 
األداة  بفصل  قم  العملیة،  ھذه  قبل  جاف.  بھواء  النفخ 
الواقیة  النظارات  وارتدي  الطاقة  مصدر  من  الكھربائیة 

 وكمامة الغبار.
) على  5یجب استبدال غطاء حمایة الغبار التالفة (

 الفور.
) إلى 6)  اسحب قفل األداة (5إلزالة غطاء حمایة الغبار (

لف. أمسك بغطاء حمایة الغبار وادفع بقوة إلى األمام  الخ
محو  على  الجدید  الحمایة  غطاء  بتركیب  قم  وأخرجھ. 

 الدوران على زاویة واضغط بقوة للتأمین.
منطقة   وامسح  دوري  بشكل  البطاریة  حزمة  بإزالة  قم 
البطاریة والماكینة بقطعة قماش جافة وقم   تالمس حزمة 

 بإزالة الثقب الغبار.
 

 
أو   األصلیة  میتابو  وملحقات  بطاریات  حزم  استخدم 

 ) فقط. CASكوردلس االینس سیستم (
والمواصفات   المتطلبات  تلبي  التي  المعدات  فقط  استخدم 

 المدرجة في تعلیمات التشغیل ھذه. 
على  الماكینة  تشغیل  تم  إذا  بإحكام.  الملحقات  بتثبیت  قم 

جیداً. من الممكن أن یؤدي فقدان  حامل: قم بتأمین الماكینة 
 السیطرة إلى التعرض إلصابات. 

 ASC Ultra, ASC 30-36, ASC 145الشواحن:  
DUO، 

 إلخ.
مختلقة  مع سعات  بطاریة  مع   حزم  بطاریة  اشتري حزم 

 الفولتیة المناسبة فقط لألداة الكھربائیة الخاصة بك. 
بسعة   LiHDبطاریة    منحن ننصح باستخدام حز  مالحظة:

 أمبیر ساعة. 5.5قل عن ال ت
 )LiHD( 6.25368أمبیر ساعة  5.5رقم الطلب: 
 )LiHD( 6.25369أمبیر ساعة  8.0رقم الطلب: 
 ) LiHD( 6.25549أمبیر ساعة  10.0رقم الطلب: 

 إلخ.
یمكنكم   الملحقات،  من  كاملة  مجموعة  على  للحصول 

أو    www.metabo.comالدخول إلى الموقع اإللكتروني  
 مشاھدة الكتالوج. 

 

 
یجب أن تتم أعمال التصلیح لألدوات الكھربائیة بواسطة  

 فنیین كھربائیین مختصین فقط. 
 

اتصل على ممثل میتابو المحلي في منطقتك إذا كان لدیك  
أجھزة كھربائیة بحاجة إلى أعمال تصلیح. للعناوین یمكنك 

اإللكتروني:   الموقع  على  علیھا  االطالع 
www.metabo.com. 

اإللكتروني   الموقع  من  الغیار  بقطع  قائمة  تحمل  یمكنك 
www.metabo.com. 
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التخلص   ممارسات  بشأن  المحلیة  القوانین  مراعاة  یجب 
وإعادة التدویر المتوافقة مع البیئة لألدوات غیر المستخدمة  

 والتغلیف والملحقات. 
فقط لدول االتحاد األوروبي: ال تقم بالتخلص من  

 األدوات الكھربائي في النفایات المنزلیة خاصتك. 
األوروبي   للتوجیھ  المخلفات    EU/2012/19وفقا  بشأن 

األنظمة   في  وتنفیذھا  اإللكترونیة  والمعدات  الكھربائیة 
المستخدمة   الطاقة  أدوات  تجمیع  یجب  المحلیة،  القانونیة 

تسلم إلعادة تدویرھا على نحو یتوافق إلى  بشكل منفصل  و
 البیئة. 

 ال تسمح بمالمسة حزم البطاریة للماء. 
األداة   في  البطاریة  حزمة  بتفریغ  قم  التخلص  قبل 
سبیل   (على  التالمس  من  األقطاب  بحمایة  قم  الكھربائیة. 

 المثال، بحمایتھا بشریط الصق).
 

 
بشأن   توضیحیة  في  مالحظات  تجدونھا  الخصائص 

 . تخضع للتغییر وفقا للتطور التقني. 3الصفحة 
U جھد حزمة البطاریة  = 
 n1 السرعة بدون تحمیل = 

D1 الحد األقصى لقطر الثقب في الخرسانة مع لقم الدفع =
 اإلنشائیة 

D2  الحد األقصى لقطر الثقب في الخرسانة مع قواطع =
 دفع رئیسیة 

smax األقصى = المعدل الدفعي 
 W قوة الدفع الفردیة = 

C عدد مواضع األزمیل = 
 m  الوزن بدون كوابل الكھرباء = 

 .EN 60745القیم المقاسة محددة وفقاً لـ 
 التیار المباشر     

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

 قیم االنبعاثات 
األداة   من  االنبعاثات  تقییم  إمكانیة  القیم  ھذه  تتیح 
الكھربائیة ومقارنة األدوات الكھربائیة المتعددة. بناء على  
والملحقات   الكھربائیة  األداة  وحالة  التشغیل،  ظروف 
المستخدمة، الحمل الفعلي قد یكون أعلى أو أقل. ألغراض  

حمل التقییم، الرجاء السماح بفترات فاصلة عندما یكون ال
ترتیب   الرجاء  المعدلة،  التقدیرات  إلى  استناداً  منخفضاً. 
التدابیر   المثال،  سبیل  على  للمستخدم،  الوقائیة  التدابیر 

 التنظیمیة. 

لالھتزازحددت   اإلجمالیة  الكمیات    القیمة  (مجموع 
 كما یلي:  EN 60745الموجھة لالتجاھات الثالثة)  وفقا لـ  

ah, HD    االھتزازي االنبعاث  قیمة  في =  دفعي  ثقب   )
 الخرسانة) 

ah, Cheq  (الثقب األزمیلي) قیمة انبعاث االھتزاز = 
 Kh,HD/Cheq (اھتزاز) التفاوت = 

النموذجي   الفاعلة    –  Aالمستوى  الصوت  مستویات 
 المنظورة: 

 Lpa مستوى ضغط الصوت = 
LWA  مستوى الطاقة الصوتیة = 

 KpA, KWA  التفاوت = 
 .EN 60745تم قیاس القیم وفقا للمعیار 

LWA(M)    قیاس مستوى قوة الصون ووفقا للتوجیھ =
2000/14/EG 

LWA(G) قیاس مستوى قوة الصوت المضمون وفقا =
 EC/2000/14للتوجیھ 

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

 ارتدي واقیات األذن! 
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