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*1) Serial Number 02206.. 02202.. 02207.. 02217.. 02245..
U V 14,4 14,4 18 18 18

n /min (rpm)
0 - 400 0 - 450

0 - 1500 0 - 1600
MA Nm (in-lbs) 20 (177) 24 (212)
MB Nm (in-lbs) 40 (354) 48 (425)
MC Nm (in-lbs) , 0,5 - 4,5 (4.0 - 40)

D1 max mm (in) 10 (3/8)

D2 max mm (in) 20 (3/4)

D3 max mm (in) – 10 (3/8)
s /min, bpm – 24000
m kg (lbs) 1,2 (2.6) 1,3 (2.9) 1,4 (3.1)

G - 1/2“ - 20 
UNF – 1/2“ - 20 

UNF – 1/2“ - 20 
UNF

ah, ID/Kh, ID m/s2 – 23 / 1,5
ah, D/Kh, D m/s2 < 2,5 / 1,5
ah, S/Kh, S m/s2 < 2,5 / 1,5
LpA/KpA dB(A) 72 / 3 70 / 3 86 / 3
LWA/KWA dB(A) 83 / 3 81 / 3 97 / 3

10.

1
2
1

1

1

1

1

2

2

2

*2) 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU
*3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-1:2010, EN 60745-2-2:2010, EN 50581:2012

2017-05-24, Bernd Fleischmann
Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH  -  Metabo-Allee 1  -  72622 Nuertingen, Germany



 14,4 V  1,5 Ah  6.25588 Li-Power   
 14,4 V  2,0 Ah  6.25595 Li-Power   
 14,4 V  4,0 Ah  6.25590 Li-Power
 etc.   
 18 V  1,5 Ah  6.25589 Li-Power    
 18 V  2,0 Ah  6.25596 Li-Power   
 18 V  3,0 Ah  6.25594 Li-Power  
 18 V  4,0 Ah  6.25591 Li-Power   
 18 V  5,2 Ah  6.25592 Li-Power
 etc.   

F

E

B

C

D

A

SC 60, etc.

6.27241

6.25391
PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, 
TX20, TX25, TX30, TX40

6.25392
TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, 
TX25, TX27, TX30, TX40

6.25393
2 x PZ1, 3 x PZ2, 1 x PZ3

6.25390
    0,8 x 5,5 mm     1,0 x 5,5 mm     1,2 x 6,5 mm
PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3

6.27261

6.27259
1 - 10 mm 

6.36219
1 - 10 mm 

(BS 14.4  Quick, 
BS 18 Quick)

(BS 14.4  Quick, 
BS 18 Quick)

(BS 14.4  Quick, 
BS 18 Quick)

(BS 14.4, BS 18)

4
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فارسی f

راھنمای اوليه ی راه اندازی دستگاه

ما ضمن بر عھده گرفتن مسئوليت تمام، اعالم ميداريم:دستگاه ھای پيچ 
* شناخته 1گوشتی و دريل چکشی شارژی که با مدل و شماره سريال (

* و 2می شوند، مطابق با تمامی ضوابط مربوط به دستورالعمل ھا (
) 4* می باشد. برای ديدين مشخصات فنی در مورد *3استاندارد ھای (

 رجوع کنيد.3به صفحه 

دستگاه ھای دريل و دريل چکشی مخصوص سوراخکاری بدون ضربه 
در فلز، چوب، پالستيک و غيره و بستن پيچ و قالويز کاری است.

به عالوه از دستگاه ھای دريل چکشی می توان برای سوراخکاری در 
ديوار، آجر و سنگ استفاده کرد.

مسئوليت آسيب ھايی ناشی از استفاده ی نادرست به عھده کاربر است.
قواعد پيش فرض عمومی: مقررات پيش گيری از حوادث و ھشدار ھای 

ايمنی را در نظر داشته باشيد.

برای محافظت از خود و نگھداری مناسب از دستگاه به 
قسمت ھايی از متن که با اين نشانه مشخص شده است 

توجه فرماييد.

 – برای کاھش آسيب ھای احتمالی، دفترچه راھنما را ھشدار
مطالعه فرماييد.

سھل  ھشدار تمامی نکات ايمنی و دستورالعمل ھا را بخوانيد.
انگاری در رعايت نکات ايمنی و دستورالعمل ھا، ممکن است 

باعث ايجاد شوک الکتريکی، سوختگی و/يا آسيب ھای جدی شود.
نکات ايمنی و دستورالعمل ھا را برای استفاده ھای آتی نگه داريد.

دستگاه را به ھمراه دفترچه ی راھنما در اختيار ديگران بگذاريد.

 SBھنگام استفاده از دريل چکشی (دستگاه ھايی که دارای عبارت 
سر و صدا ممکن است باعث می باشند) از محافظ گوش استفاده کنيد. 

آسيب به دستگاه شنوايی شود.
وقتی احتمال دارد در حين سوراخکاری به کابل ھای حامل جريان برق 
برخورد کنيد، دستگاه را طوری نگه داريد که دست شما بر روی مناطق 

 تماس با جريان الکتريکی ممکن است منجر به عايق آن قرار گيرد.
انتقال برق به دستگاه شده و درنھايت به شما شوک الکتريکی دھد.

 کابل ھای برق، لوله ھای آب يا گازکامال مطمين شويد در محل کار 
وجود نداشته باشد (به عنوان مثال با کمک دستگاه فلزياب) .

ممکن است از باتری ھای ليتيوم يونی معيوب مايعی نسبتاً 
اسيدی و آتش زا خارج شود.

اگر مايع باتری خارج شد و با پوست شما تماس پيدا کرد، 
بالفاصله محل تماس را با آب فراوان بشوييد. چنان چه مايع 
باتری وارد چشم تان شد، چشم خود را با آب پاکيزه شستشو 

دھيد و بالفاصله به پزشک مراجعه کنيد.
باتری را در معرض رطوبت قرار ندھيد!

از باتری معيوب يا تغيير شکل داده استفاده نکنيد!

باتری را در معرض آتش قرار ندھيد!

ھرگز باتری را نشکافيد!
ھرگز به پالتين ھای منتقل کننده ی برق باتری دست نزده و آن ھا را 

به ھم وصل نکنيد!
باتری معيوب را خارج نماييد.

اگر از دستگاه استفاده نمی کنيد و يا قصد سرويس آن را داريد، ابتدا 
باتری را بيرون بياوريد.

اطمينان حاصل نماييد که ھنگام قرار دادن باتری دستگاه خاموش باشد.
به قطعات چرخنده ی دستگاه دست نزنيد!

برای جداکردن تراشه ھا و موارد مشابه ابتدا دستگاه را خاموش کنيد.
قطعه ی کار را با گيره محکم کنيد تا از ليزخوردن يا چرخيدن آن ھنگام 

سوراخکاری جلوگيری کنيد.
: بدون عينک مخصوص به چراغ ھای ال )10 (چراغ ھای ال ای دی

ای دی دستگاه نگاه نکنيد!
ھنگام کار ميزان گردوغبار را کاھش دھيد:

ذراتی که ھنگام کار با اين دستگاه به وجود می آيند، ممکن است 
حاوی موادی باشند که باعث ايجاد سرطان، حساسيت، بيماری 
ھای تنفسی، نقص ھنگام تولد و ساير اختالالت باروری می شود. برخی 
از اين مواد عبارتند از: سرب (رنگ ھای حاوی سرب)، غبار معدنی 

(از آجر، بتن و موارد مشابه)، مواد افزودنی برای کار با چوب 
(کرومات، مواد نگھدارنده ی چوب)، برخی گونه ھای چوب (مانند گرد 

چوب بلوط و راش)، فلزات، پنبه نسوز.
ميزان خطر بسته به مدت زمانی است که کاربر يا افراد نزديک به وی 

در معرض آن بوده اند.
نگذاريد که ذرات وارد بدن شود.

برای کاھش آسيب ھای ناشی از اين مواد:
تھويه مناسبی برای محل کار خود فراھم کنيد و از تجھيزات ايمنی 

مناسب مانند ماسک ھايی استفاده کنيد که از ورود ريزگردھا جلوگيری 
می کند.

دستورالعمل ھای مربوط به مواد، پرسنل، موارد کاربرد و محل کار را 
رعايت کنيد (مانند قوانين ايمنی کار، دفع مواد زائد).

تراشه ھا و مواد زائد را ھمان جا جمع آوری کنيد و از انباشته کردن 
آن ھا در اطراف خودداری کنيد. 

برای انجام فعاليت ھای خاص از وسايل جانبی مناسب استفاده نماييد. به 
اين ترتيب تراشه ھای کمتری وارد محيط می شود.

برای زدودن گرد و غبار از وسايل مناسب استفاده نماييد.
به کمک روش ھای زير توليد تراشه و مواد زائد را کمتر کنيد:

دستگاه را طوری در دست بگيريد که تراشه ھا يا ھوای خروجی -
دستگاه به سمت شما، افراد نزديک به شما يا تراشه ھای انباشته شده 

نباشد.
از دستگاه ھای مکنده غبار و /يا تميز کننده ھوا استفاده نماييد.-
تھويه مناسبی برای محل کار فراھم کنيد و با جاروی برقی آن را -

تميز نگه داريد. جارو کردن يا دميدن ھوا باعث پخش گردوغبار در 
ھوا می شود.

لباس کار خود را تميز کرده يا بشوييد. از تميزکردن لباس کار با -
فشار ھوا، تکان دادن يا کشيدن برس خودداری کنيد.

انتقال باتری ھای ليتيوم يونی:
 UNارسال باتری ھای ليتيوم يونی مشمول قوانين مواد خطرناک است ( 

 ). ھنگام ارسال باتری ھای ليتيوم يونی از UN 3481 و 3480
مقررات مرتبط آگاه باشيد. در صورت لزوم از شرکت حمل و نقل مورد 
نظر اطالعات کسب کنيد. می توانيد بسته بندی ھای مجاز را به شرکت 

متابو سفارش دھيد. 
باتری را صرفا در صورتی ارسال کنيد که بدنه آن سالم و مايعی آن 

خارج نشده باشد. قبل از ارسال، باتری را از دستگاه خارج نماييد. از 
ايجاد اتصال بين پالتين ھای منتقل کننده ی برق باتری جلوگيری کنيد 

(به عنوان مثال با چسب بپوشانيد).

شرکت تضمين می کند که دستگاه قادر .1
به انجام ھمه ی کاربری ھای ذکرشده است.

کاربرد مناسب.2

ھشدار ھای ايمنی عمومی.3

نکات ايمنی تخصصی.4
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 رجوع شود.2به صفحه 
سه نظام / قطعھ ی واسطه ی سه نظام1
غالف تنظيم کننده (محدودکننده گشتاور، حداکثر گشتاور)*2
غالف تنظيم کننده 3

(پيچ کردن، سوراخ کاری، سوراخ کاری چکشی) *
غالف تنظيم کننده 4

(محدودکننده گشتاور) *
)2/.1ماشه سوئيچ (حالت .5
قالب کمربند6
کليد انتخاب جھت چرخش7

(تنظيم جھت گردش، قفل ايمنی ھنگام جا به جايی ابزار)
شاسی سوئيچ8
دستگيره9

چراغ ھای ال ای دی10
درپوش باتری11
باتری *12
نمايشگر ظرفيت و سيگنال13
دکمه صفحه نمايش ظرفيت *14

* بسته به نوع تجھيزات و ابزار

سيستم کنترل چند منظوره دستگاه6.1

اگر دستگاه خود به خود خاموش شود، سيستم الکتريکی دستگاه 
حالت محافظت اتوماتيک را فعال کرده است. صدای ھشدار بلند 

 ثانيه يا تا رھاکردن دکمه روشن و 30می شود (بوق مداوم). حداکثر 
 به طول می انجامد.)8 (خاموش

علی رغم وجود اين قابليت محافظتی، احتمال دارد در برخی 
موارد به دستگاه بيش از حد فشار وارد شود و در نتيجه آسيب 

ببينيد.
علت مشکالت و رفع آن ھا:

 (سيستم الکتريکی اجازه نمی دھد که باتری تقريباً خالی است.1
با تخليه ی کامل باتری آسيبی به آن وارد شود).

، باتری )13 (اگر يکی از چراغ ھای ال ای دی چشمک می زند
 را فشار دھيد و ميزان )14 (خالی است. در صورت امکان شاسی

 بررسی کنيد. اگر )13 (پربودن را از روی چراغ ھای ال ای دی
باتری تقريباً خالی باشد بايد دوباره شارژ شود!

خاموش شدن استفاده مداوم و بيش از حد از دستگاه، منجر به .2
 می شود.آن به علت گرمای زياد

بگذاريد دستگاه و باتری سرد شوند. 

 برای سريع تر سرد شدن دستگاه، بگذاريد درجا کار کند.نکته:

 (مانند وقتی که دستگاه مدتی طوالنی و در شدت جريان باال.3
مداوم به چيزی گير کرده است) دستگاه خاموش می شود.

 خاموش کنيد. )8 (دستگاه را به وسيله دکمه خاموش و روشن
بعد از آن مجدداً به طور معمول مورد استفاده قرار دھيد. نگذاريد 

دستگاه دوباره در آن محل گير کند.

باتری6.2
قبل از استفاده باتری را شارژ کنيد.

وقتی قدرت دستگاه افت می کند، باتری آن را شارژ کنيد.

 درجه سانتيگراد است.30 تا 10بھترين دمای نگه داری ميان 

 )13 (برای باتری ھای ليتيوم-يونی که نشانگر ظرفيت و سيگنال دارد
(بسته به تجھيزات):

 فشار دھيد، وضعيت باتری از طريق چراغ ال ای )14 (شاسی را-
دی نشان داده می شود.

اگر يکی از چراغ ھای ال ای دی چشمک می زند، باتری خالی است -
و بايد شارژ شود.

خارج کردن و جازدن باتری
 )12 ( فشار دھيد و باتری را)11 (شاسی ريل کشويی را خارج کردن:
 فشار دھيد تا خارج شود.به سمت جلو

 تا قفل شود.)12 (باتری را جازدن:

تنظيم جھت چرخش و قفل ايمنی ھنگام جا به جايی 6.3
ابزار (قفل سوئيچ)

 فقط ھنگام توقف کامل موتور فعال )7 (سوئيچ دور معکوس را
کنيد!

 )7 (کليد انتخاب جھت چرخش (تنظيم جھت چرخش، قفل جا به جايی)
را فعال کنيد.

 رجوع شود:2به صفحه 
R=چرخش به سمت راست
L=چرخش به سمت چپ
وسط: قفل جا به جايی=0

( قفل روشن و خاموش)

انتخاب نوع دنده6.4
. دنده (دور پايين،1

خصوصاً گشتاور باال، ترجيحا برای پيچ کردن)

. دنده (دور باال، ترجيحا برای سوراخکاری)2

تنظيم محدود کننده گشتاور، پيچ کردن، دريل کاری، 6.5
دريل کاری چکشی

 نوشته شده است:BSدستگاه ھايی که روی آنھا 
 را (با محدود کننده گشتاور) از طريق چرخاندن گشتاور=20...1

 تنظيم کنيد - امکان قرار گيری در حالت ھای )2 (غالف
ميانه نيز وجود دارد.

 از طريق چرخاندن غالف دستگاه را روی سوراخکاری= 
 تنظيم کنيد (حداکثر گشتاور، بدون )2 (حالت سوراخکاری
محدوديت گشتاور) 

برای جلوگيری از فشار بيش از حد به موتور از توقف 
کامل محور چرخشی دستگاه جلوگيری کنيد.

 نوشته شده است:BSدستگاه ھايی که روی آنھا 
 از طريق چرخاندن غالف دستگاه را روی حالت بستن پيچ= 

 تنظيم کنيد )3 (پيچ
و

 گشتاور را (با )4 ( از طريق چرخاندن غالفگشتاور
محدودکننده گشتاور) تنظيم کنيد - امکان قرار گيری در 

حالت ھای ميانه نيز وجود دارد.
 از طريق چرخاندن غالف دستگاه را روی سوراخکاری= 

 تنظيم کنيد (حداکثر گشتاور بدون )3 (حالت سوراخکاری
محدوديت گشتاور) 

برای جلوگيری از فشار بيش از حد به موتور از توقف 
کامل محور چرخشی دستگاه جلوگيری کنيد.

 از طريق چرخاندن غالف دستگاه را دريل کاری چکشی= 
 تنظيم کنيد (حداکثر )3 (روی حالت سوراخکاری چکشی

گشتاور بدون محدوديت گشتاور) 
برای جلوگيری از فشار بيش از حد به موتور از توقف 

کامل محور چرخشی دستگاه جلوگيری کنيد.

تعويض لوازم جانبی6.6
باز کردن سه نظام: 

 را درجھت حرکت عقريه ھای ساعت بچرخانيد.)1 (غالف سه نظام
قراردادن لوازم جانبی: 

سه نظام را باز کنيد و وسيله جانبی را تا جايی که ممکن است درون آن 
 را خالف جھت حرکت عقربه ھای )1 (قرار دھيد. غالف سه نظام

نگاه کلی.5

1استفاده.6 2
1 2



a

7

فارسی f
 محکم قرار بگيرد. 

ً
ساعت آن قدر بچرخانيد تا وسيله به صورت کامال

در مواردی که محل سوراخکاری نرم باشد ممکن است پس از 
سوراخکاری حفره ی سوراخ تنگ شود.

روشن و خاموش کردن دستگاه، تنظيم تعداد دور6.7
 را فشار دھيد. )8 (برای روشن کردن دستگاه دکمه روشن و خاموش

تعداد دور را می توانيد از طريق کاھش و يا افزايش فشار بر روی دکمه 
روشن و خاموش تغيير دھيد.

 BS(برای مدلھای سه نظام با قابليت تعويض سريع 6.8
18 Quick, BS 14.4 Quick(

.حلقه ھای را A، تصوير 2رجوع شود به صفحه بازکردن سه نظام: 
) و سه نظام را رو به جلو کشيده و بيرون بياوريد.aرو به جلو بکشيد (
حلقه ھای کشويی را رو به جلو بکشيد و سه نظام را جازدن سه نظام: 

فشار دھيد تا ضامن محور جا بيفتد.

 BS 14.4, BS 18, SB(برای مدلھای سه نظام 6.9
18(

 رجوع کنيد.B تصوير 2به صفحه 
پيچ ايمنی را باز کنيد. دقت کنيد که پيچ ايمنی چپگرد است!

با استفاده از يک چکش پالستيکی به آچار ال مخصوص ضربه بزنيد تا 
شل شود و آن را باز کنيد تا سه نظام آزاد شود.

پيچ به شکل چپگرد باز می شود.

فقط از متابو اوريجينال و يا کاس (سيستم بی سيم آليانس) آکوپاکس و 
متعلقات آن استفاده کنيد. 

 رجوع شود.4به صفحه 
تنھا از آن دسته وسايل جانبی استفاده کنيد که منطبق با شرايط الزم و 

مشخصات اعالم شده در اين دفترچه راھنما ھستند.
A .سه نظام کشويی
B باتری با ظرفيت ھای مختلف. فقط باتری ھايی را خريداری

کنيد که با ابزار برقی شما سازگار است.
Cسری زاويه دار پيچ گوشتی
Dشارژر باتری
Eنگه دارنده سری پيچ گوشتی با سيستم تعويض سريع
Fجعبه سری پيچ گوشتی

برای ديدن مجموعه کاملی از لوازم جانبی به کاتالوگ و يا آدرس 
 مراججعه کنيد.www.metabo.comاينترنتی 

تعميرات وسايل الکتريکی بايد فقط توسط افراد متخصص 
صورت بگيرند. 

در صورت نياز به تعمير وسايل الکتريکی شرکت متابو ، لطفا با 
نمايندگی اين شرکت در محلتان تماس بگيريد. آدرس ھا در سايت 

www.metabo.com.موجود ھستند 

 www.metabo.comليست قطعات يدکی را می توانيد از سايت 
دانلود نماييد.

از قوانين مربوط به کشور خود پيرامون دفع مواد زائد به صورت 
سازگار با محيط زيست، بازيافت دستگاه ھای غير قابل استفاده، بسته 

بندی و وسايل جانبی پيروی کنيد.
باتری نبايد ھمراه زباله منزل دور انداخته شود. باتری ھای معيوب يا 

مصرف شده را به فروشندگان شرکت متابو بر گردانيد.
باتری را داخل آب نياندازيد.

مراقب محيط زيست باشيد و ابزار ھای الکتريکی و باتری را 
از قوانين مربوط به کشور خود داخل زباله منزل نياندازيد. 

بازيافت دستگاه ھای غير قابل استفاده، تفکيک زباله، پيرامون 
.بسته بندی و وسايل جانبی پيروی کنيد

قبل از دور انداختن شارژ باتری را تخليه نماييد. از ايجاد اتصال بين 
پالتين ھای منتقل کننده ی برق باتری جلوگيری کنيد (به عنوان مثال با 

چسب بپوشانيد).

 پيدا کنيد.3توضيحات مربوط به مشخصات را در صفحه 
حق ھر گونه تغيير درباره مشخصات فنی محفوظ است.

U=ولتاژ باتری
n=ميزان دور دستگاه بدون انجام کار

گشتاور ھنگام پيچ کردن:
MA=(چوب) در مواد نرم
MB=(فلز) در مواد سخت
MB= محرک گشتاور قابل تنظيم (با محدوديت

گشتاور)
حداکثر قطر مته:

D1 max=در فوالد
D2 max=در چوب نرم
D3 max=در ديوار

s=حداکثر تعداد ضربات
m=(به ھمراه باتری) وزن
G=محور چرخان

ENمقادير اندازه گيری حسب استاندارد   معين گرديده اند.60745
 جريان مستقيم

مشخصات فنی اعالم شده ممکن است تفاوت ھايی نيز داشته باشند. (بر 
حسب ھر يک از استاندارد ھای معتبر).

ميزان آاليندگی
اين مقادير امکان تخمين آاليندگی محصول و مقايسه آن با ديگر 

محصوالت را فراھم می سازند. ميزان آاليندگی واقعی می تواند بر 
حسب شرايط استفاده، وضعيت دستگاه و يا لوازم جانبی کمتر و يا بيشتر 
باشد. ھنگام تخمين زدن، وقفه ھای ميان کار و زمان ھايی که به دستگاه 

فشار کمتری وارد می آيد را در نظر بگيريد. به علت تخمينی بودن 
مقادير، اقدامات ايمنی الزم برای کاربران را تعيين کنيد، مانند اقدامات 

سازمانی. 
 (مجموع بردار سه جھت) به دست آمده طبق استاندارد مقدار کلی لرزش

EN 60745:
ah, ID= مقدار انتشار لرزش

(سوراخکاری چکشی در بتون)
ah, ID=مقدار انتشار لرزش

(سوراخکاری در فوالد)
ah, S= پيچ ميزان آاليندگی ھنگام لرزش)

کردن بدون ضربه)
Kh... ,=(لرزش) عدم اطمينان

Aنمونه ھای ويژه از شدت صدا در سطح 
LpA=سطح فشار صدا

LWA=سطح قدرت صدا
KpA, KWA=(سطح صدا) عدم اطمينان

در ھنگام کار ممکن است که سطح صدا از حد مجاز تجاوز کند.
از ابزار مخصوص حفاظت از گوش استفاده کنيد!

وسايل جانبی.7

تعميرات.8

محافظت از محيط زيست.9

مشخصات فنی.10
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