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لمتكر   لفحوصا   

لمعنية ملحوظة:  لمحلية  لفحص طبقًا للمتطلبا  لخاصة بفتر  لتوصيا  عا  حر على مر
لمشغلة. لجهة  لة   لد

ء  جر يتم 
 لفحص من قبل: 

جي فح خلي  ص خا  فحص متانة  فحص 

    

    

يخ السم لتا لمختص/ يخ مضاء  لتا لمختص/ يخ مضاء  لتا لمختص/  مضاء 

    

    

يخ السم لتا لمختص/ يخ مضاء  لتا لمختص/ يخ مضاء  لتا لمختص/  مضاء 

    

    

يخ السم لتا لمختص/ يخ مضاء  لتا لمختص/ يخمضاء  مضاء  لتا  لمختص/

    

    

يخ السم لتا لمختص/ يخ مضاء  لتا لمختص/ يخ مضاء  لتا لمختص/  مضاء 

    

    

يخ السم لتا لمختص/ يخ مضاء  لتا لمختص/ يخ مضاء  لتا لمختص/  مضاء 

    

    

يخ السم لتا لمختص/ يخ مضاء  لتا لمختص/ يخ مضاء  لتا لمختص/  مضاء 
 



 

 

 
  

 

صفة  لمحتسبة طبقًا للمو  EN 60335-2-79لقيم 
لضوضاء  نبعا 
مستو ضغط 

  A Lلصو 
يسيبل 
مبير( ( 

05 03 0. 

يسيبل  A  Kلشك 
مبير( ( 

3 3 3 

مستو قد 
لشك  A Lلصو   +

A K  

يسيبل 
مبير( ( 

55 51 55 

لكلية لالهتز لقيمة  ليد  لذ  هتز   قيمة 
لر  مسد 

 ليد
/2  2,1 3,. 3,5 

لميا فع   2,3 .,3 2,0  2/ نبو 
 K /2  1,3 1,3 1,3لشك 

لتشغيل   مو 
لساخن  -- لوقو  لزيت 

LL لديز   
لساخن   لزيت 

LL لديز   
لساخن  لزيت 

LL لديز   
لزيت  1,0 1,0 1,3 لتر كمية 
لزيت  S L 51 S L 51 S L 51 -- نو 

أل   لمقاييس 
× لعر × لطو 
تفا  ال

×  511×  5151 ملم
521 

5151  ×511  ×
521 

5151  ×511 
 ×521 

لتشغيل   
جي،   Hلنمو

 .,535 525,5 525,5 كجم

لتشغيل   
 HCجي، لنمو

 3,.53 525 .52 كجم

لوقو  51,1 51,1 51,1 لتر خز 
خز سائل 

 لتنظيف
 51,1 51,1 51,1 لتر

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

لقد   بيانا 
لميا لتر/ساعة  معد تدفق 

قيقة(  )لتر/
251-051  

(.,8-52,0) 
311-811  
(1-53,3) 

311-511 
(1,8-51) 

ضغط تشغيل 
لميا )بفوهة 

ية(  معيا

ميجا باسكا 
)  )با

3-50  
(31-501) 

3-58  
(31-581) 

3-50  
(31-501) 

ألقصى من  لحد 
لتشغيل  ضغط 
لمفر )صما 

)  ألما

ميجا باسكا 
)  )با

21,1  
(211) 

25,1  
(251) 

21,1  
(211) 

لتدفق  كمية 
 للتشغيل بالبخا

لتر/ساعة 
قيقة(  )لتر/

251-3.1  
(.,8-1,0) 

311-311  
(1-1,8) 

311-.11 
(1,8-5,0) 

لتشغيل  ضغط 
ألقصى للتشغيل 
بالبخا )باستخد 

) لبخا  فوهة 

ميجا باسكا 
)  )با

3,2  
(32) 

3,2  
(32) 

3,2  
(32) 

لقطعة  قم 
لخا بفوهة 

 لبخا

-- 1.531..5.1 1.531..5.1 1.531..0.1 

جة حر  قصى 
لميا  لتشغيل 

 لساخنة

 58 58 58 جة مئوية

جة حر تشغيل 
 لبخا

 511 511 511 جة مئوية

لتنظيف لتر/ساعة  شفط مو 
قيقة(  )لتر/

1-.1,5  
(1-1,05) 

1-.8  
(1-1,8) 

1-1.  
(1-1,5) 

لمحر  55 55 18 كيلو قد 
ألقصى  لحد 

لزيت  الستخد 
 لساخن

لساعة  1,5 1,1 0,. كجم/

تد مسد قو 
لحد  ليد ) لر 

 ألقصى(

 1,0. .,5. 35,8 نيوتن

لفوهة  .11 1.3 1.1 -- حجم 



 

 

 
  

 

لزيت  0W40 SAE 90 -- نو 
أل   لمقاييس 

تفا× لعر × لطو   511×  5151 ملم ال
 ×521 

5151  ×511  ×521 

جي،  لنمو لتشغيل   H 558,5 558,5 كجم 
جي،  لنمو لتشغيل   HC 525 525,1 كجم 

لوقو  51,1 51,1 لتر خز 
لتنظيف  51,1 51,1 لتر خز سائل 

 

 

  C S 8/50 HDS 8/18-4 HDS 9/17-4 
لكهربائية  لشبكة   صلة 

لكهربائي  11. 231 11. 231 11. فولت لجهد 
لتيا  50 ~3 50 ~3 50 ~3 50 ~3 50 ~3 هيرتز نو 

لتوصيل  5,1 5,1 5,1 1,0 1,0 كيلو سلك 
لوضع  لتأمين )في 

 لساكن(
 55 55 55 55 55 مبير

لحماية  IXC1 IXC1 IXC1 IXC1 IXC1 -- نو 
لحماية  لتر لتر لتر لتر لتر -- فئة 

ألقصى  لحد 
لمسمو به 

لشبكة  مة  لمقا
 لكهربائية

 1.2538 -- -- 

لميا   صلة 
لتدفق  جة حر 

ألقصى( لحد  ( 
 31 31 31 جة مئوية

لحد  لتدفق ) كمية 
نى(  أل

لتر/ساعة 
قيقة(  )لتر/

5111  
(55,0) 

5111  
(55,0) 

5511  
(58,3) 

لشفط من  تفا 
° 21عاء مفتو )

 مئوية(

 1,1 1,1 1,1 متر

لحد  لتدفق ) ضغط 
 ألقصى(

ميجا باسكا 
)  )با

5  
(51) 

5  
(51) 

5  
(51) 



 

 

 
  

 

لتشغيل  ألقصى من ضغط  لحد 
) ألما  لمفر )صما 

ميجا باسكا 
()ب  ا

50  
(501) 

55,1  
(551) 

لتدفق للتشغيل بالبخا لتر/ساعة  كمية 
قيقة(  )لتر/

2.1-251  
(.-.,8) 

201-311  
(.,1-1,5) 

ألقصى للتشغيل  لتشغيل  ضغط 
) لبخا  بالبخا )باستخد فوهة 

ميجا باسكا 
)  )با

3,2  
(32) 

3,2  
(32) 

لبخا لخا بفوهة  لقطعة   1..1.531.1 1.531.13.1 -- قم 
لميا  جة حر لتشغيل  قصى 

 لساخنة
 58 58 جة مئوية

لبخا  511 511 جة مئوية جة حر تشغيل 
لتنظيف لتر/ساعة  شفط مو 

قيقة(  )لتر/
1-33,5  
(1-1,15) 

1-35,5  
(1-1,55) 

لمحر  15 3. كيلو قد 
لزيت  ألقصى الستخد  لحد 

 لساخن
لساعة  5,. 3,1 كجم/

ليد  لر  تد مسد  قو 
ألقصى( لحد  ( 

 .,32 21,5 نيوتن

لفوهة  1.1 131 -- حجم 
صفة  لمحتسبة طبقًا للمو  EN 60335-2-79لقيم 

لضوضاء  نبعا 
لصو  مبير(   LAمستو ضغط   00 03 يسيبل )

مبير(   KAلشك   3 3 يسيبل )

لصو  لشك   LAمستو قد   +
KA   

مبير(  51 55 يسيبل )

لكلية لالهتز لقيمة  ليد  لذ  هتز   قيمة 
ليد لر   2,5 .,0  2/ مسد 
لميا فع   2,. 1,3  2/ نبو 

 K /2  1,3 1,3لشك 
لتشغيل   مو 

لساخن  -- لوقو لزيت 
LL لديز   

لساخن   لزيت 
LL لديز   

لزيت  1,3 1,0 لتر كمية 



 

 

 
  

 

أل   لمقاييس 
تفا×  لعر× لطو  ×  5151 ملم ال

511  ×521 
5151  ×511 
 ×521 

5151  ×511 
 ×521 

جي،  لنمو لتشغيل   H 518,5 518,5 518,5 كجم 
جي،  لنمو لتشغيل   HC 555 555 555 كجم 

لوقو  51,1 51,1 51,1 لتر خز 
لتنظيف  51,1 51,1 51,1 لتر خز سائل 

 

 HDS 6/14-4 C S 0/55 
لكهربائية صلة   لشبكة 

لكهربائي  231 11. 231 فولت لجهد 
لتيا  50 ~3 50 ~3 50 ~1 هيرتز نو 

لتوصيل  0,. 0,. 3,5 كيلو سلك 
لساكن( لوضع   55 55 55 مبير لتأمين )في 

لحماية  IXC1 IXC1 IXC1 -- نو 
لحماية  لتر لتر لتر -- فئة 

مة  لمسمو به لمقا ألقصى  لحد 
لكهربائية  لشبكة 

 1.3550 -- 

لميا   صلة 
ألقصى( لحد  لتدفق )  31 31 جة مئوية جة حر 

نى( أل لحد  لتدفق ) لتر/ساعة  كمية 
قيقة(  )لتر/

811  
(53,3) 

511  
(51) 

عاء مفتو  لشفط من  تفا 
 مئوية(° 21)

 1,1 1,1 متر

ألقصى( لحد  لتدفق ) ميجا باسكا  ضغط 
()  با

5  
(51) 

5  
(51) 

لقد   بيانا 
لميا لتر/ساعة  معد تدفق 

قيقة(  )لتر/
2.1-151  
(.-5,3) 

201-551  
(.,1-55) 

لميا )بفوهة  ضغط تشغيل 
ية(  معيا

ميجا باسكا 
)  )با

3-5.  
(31-5.1) 

3-55  
(31-551) 



 

 

 
  

 

ألقصى  لتشغيل  ضغط 
للتشغيل بالبخا )باستخد 

) لبخا  فوهة 

 ميجا باسكا
)  )با

3,2  
(32) 

3,2  
(32) 

3,2  
(32) 

لخا بفوهة  لقطعة  قم 
 لبخا

-- 1.531.13.1 1.531.13.1 1.531.13.1 

جة حر لتشغيل  قصى 
لساخنة  لميا 

 58 58 58 جة مئوية

لبخا  511 511 511 جة مئوية جة حر تشغيل 
لتنظيف لتر/ساعة  شفط مو 

قيقة(  )لتر/
1-33,5  
(1-1,15) 

1-33,5  
(1-1,15) 

1-33,5  
(1-1,15) 

لمحر  3. 3. 3. كيلو قد 
لزيت  ألقصى الستخد  لحد 

 لساخن
لساعة  3,1 3,1 3,1 كجم/

لر  تد مسد  قو 
ألقصى( لحد   ليد )

 21,5 21,5 25,8 نيوتن

لفوهة  135 1.2 1.3 -- حجم 
صفة لمحتسبة طبقًا للمو  EN 60335-2-79 لقيم 

لضوضاء  نبعا 
لصو  مبير( A  Lمستو ضغط   05 05 05 يسيبل )

مبير( A  Kلشك   3 3 3 يسيبل )
لصو  +   LAمستو قد 

  A Kلشك 
مبير(  .5 .5 .5 يسيبل )

لكلية لالهتز لقيمة  ليد  لذ  هتز   قيمة 
ليد لر   2,0 2,0 2,0  2/ مسد 

لميان فع   .,1 .,1 .,1  2/ بو 
 K /2  1,3 1,3 1,3لشك 

لتشغيل   مو 
لزيت  -- لوقو

 لساخن 
LL لديز   

لزيت 
 لساخن 

LL لديز   

لزيت 
 لساخن 

LL لديز   
لزيت  1,3 1,3 1,3 لتر كمية 
لزيت  0W40 0W40 0W40 -- نو 



 

 

 
  

 

 

لفنية   لبيانا   

 C S 5/51  C S 5/52  C S 5/5.  
لكهربائية  لشبكة   صلة 

لكهربائي  231 2.1-231 511 فولت لجهد 
لتيا  50 ~1 50 ~1 50 ~1 هيرتز نو 

لتوصيل  3,5 3,1 2,5 كيلو سلك 
لساكن( لوضع   55 53 31 مبير لتأمين )في 

لحماية  IXC1 IXC1 IXC1 -- نو 
لحماية  لتر لتر لتر -- فئة 

لمسمو به  ألقصى  لحد 
لكهربائية لشبكة  مة   لمقا

 1.3051 1.3051 1.3051 

لميا   صلة 
لحد  لتدفق ) جة حر 

 ألقصى(
 31 31 31 جة مئوية

نى( أل لحد  لتدفق ) لتر/ساعة  كمية 
قيقة(  )لتر/

811  
(53,3) 

811  
(53,3) 

811  
(53,3) 

عاء مفتو  لشفط من  تفا 
 مئوية(° 21)

 1,1 1,1 1,1 متر

ألقصى لحد  لتدفق ) ميجا باسكا  (ضغط 
)  )با

5  
(51) 

5  
(51) 

5  
(51) 

لقد   بيانا 
لميا لتر/ساعة  معد تدفق 

قيقة(  )لتر/
2.1-151 
(.-5,3) 

2.1-151  
(.-5,3) 

2.1-151  
(.-5,3) 

لميا )بفوهة  ضغط تشغيل 
ية(  معيا

ميجا باسكا 
)  )با

3-51  
(31-511) 

3-52  
(31-521) 

3-5.  
(31-5.1) 

ألق صى من ضغط لحد 
لمفر )صما  لتشغيل 

)  ألما

ميجا باسكا 
)  )با

52  
(521) 

51  
(511) 

50  
(501) 

لتدفق للتشغيل بالبخا لتر/ساعة  كمية 
قيقة(  )لتر/

2.1-251 
(.-.,8) 

2.1-251 
 (.-.,8) 

2.1-251  
(.-.,8) 



 

 

 
  

 

نز قطر ماء  حد تسر بالجها 
لجها بأسفل  من 

 لمضخة  تسر من 
 : قيقة. 3 يسمح بسقوشا /  قطر

  لجها لتسر شديدًا، قم بفحص   كا 
لعمالء.  لد مركز خدمة 

لعمل بصو  يتوقف عن  لجها يعمل 
ليد مغلقًا لر   مستمر بينما مسد 

 لعالي لضغط   تسر بنظا 
  لوصال لعالي  لضغط  فحص نظا 

لتسريب. إلحكا ضد   من حيث 

لتن ظيفلجها ال يشفط ما   

  لجها يعمل بينما صما معاير تر 
لماء مغلقًا  مدخل  لتنظيف مفتوحًا  ما 
لعائم  لى  يتم شفط ما بالخز  لك 

لى  لضغط  ينخفض  غه   “.1„حتى فر
 .لماء  عد فتح مدخل 

لتنظيف  لمضخة ال تشفط ما   كانت 
ألسبا  لى  لك  ئمة، فقد يرجع  بصو 

 لتالية:
 لتنظيف متسخفل  تر خرطو شفط ما 
 .لفلتر  قم بتنظيف 
 جوعي ملتصق لال  لصما 
  قم بتحرير لتنظيف  خلع خرطو ما 

جوعي باستخد  ثلمة. لال  لصما 

لمحر ال يقو باإلشعا  
 . لوقو فا  خز 
 . لوقو  مأل 
 لماء  نقص 
 . إلمد خطو  لماء  صلة   فحص 
 لمص سيلة قم بتنظيف  لموجو في  فا 

لماء.  تأمين نقص 
 لوقو متسخ  فلتر 
 . لوقو  قم بتغيير فلتر 
 شعا  ال توجد شر 

  شعا عبر ية شر  في حالة عد 
لتشغيل، قم بفحص  ثناء  ية  لر جا 

لعمالء.  لجها لد مركز خدمة 

لحر  جة  لى  لوصو  ال يتم 
لتشغيل باستخ ثناء  لماء لمضبوطة  د 

لساخن  
 لتدفق مرتفع للغاية لتشغيل/كمية   ضغط 
  لتدفق لتشغيل/كمية  قم بتقليل ضغط 

لضخ. لكمية بوحد  لضغط/  بمنظم 
 لتسخين  تكو سخا بملف 
  لجها لد مركز لسخا من  لة  قم بإ

لعمالء.  خدمة 
لخلل، يجب فحص  صال  في حالة تعذ 

لعمالء.   لجها لد مركز خدمة 

لضما    

لتي  لضما  لة تسر شر  في كل 
لتابعة لنا.  لمختصة  لتسويق  تضعها شركة 
ختالال قد تحد  ية  صال  نحن نتولى 

  ، لضما بالجها مجانًا طو فتر سريا 
لى  الختالال يرجع  لسبب في هذ  كا 

لصناعة. لما    عيو 

لغيا   قطع  لملحقا   

: لجها بمدفأ  في حالة  شا عند توصيل 
سيلة  ، نوصي بتركيب  لجها ية  عد 

ية(. ختيا للهب )تجهيز  قبة   لمر
  قطع لملحقا  يسمح فقط باستخد 

لمنتجة.  لشركة  ها  لتي تصد لغيا 
ألصلية  لغيا  قطع  ألصلية  لملحقا 

بد  لجها بأما  مكانية تشغيل  تضمن 
.ية مشاكل  عطا   

  لتشغيل نما لقطع ليل  ستجد في نهاية 
ما. ستخد ألكثر   لغيا 

  لمزيد من لحصو على  يمكنكم 
لموقع  من  لغيا لمعلوما عن قطع 

ني  في  ccc.rndkvedk.vwwإللكتر
. لخدما  قسم 



 

 

 
  

 

 .لعمالء  بلغ مركز خدمة 
 مر  3تومض 

  فر سخونة/ لمحر ئد على  تحميل 
 لمحر

  إليقا ضع  لجها على  ضبط مفتا 
"1/OOO." 

 . لجها حتي يبر  تر 
 . لجها  قم بتشغيل 
  يظهر.  لخلل بصو متكر
 .لعمالء  بلغ مركز خدمة 

 مر  .تومض 

 . لعا جة حر  طال محد   تم 
  إليقا ضع  لجها على  ضبط مفتا 

"1/OOO." 
 . لجها حتي يبر  تر 
 . لجها  قم بتشغيل 
 . لخلل بصو متكر  يظهر 
 .لعمالء  بلغ مركز خدمة 

 مر  1ميض 

 لمغناطيسي مل تصق بوسيلة تأمين لمفتا 
لمغناطيسية  لمكابس  لماء   نقص 

 مشتبكة.
 .لعمالء  بلغ مركز خدمة 

 مر  5ميض 

  للهب قا بإيقا تشغيل مستشعر 
.  لمحر

 .لعمالء  بلغ مركز خدمة 
 

لوقو تضيء  لمبة كنتر 
 . لوقو فا  خز 
 . لوقو  مأل 

 

لعناية بالنظا تضيء  لمبة كنتر مو 
 غة.-جاجة لعناية بالنظا فا  مو 
 جاجة .-ستبد  لعناية بالنظا  مو 

 

لتنظيف تضيء  لمبة كنتر ما 
 . لتنظيف فا  خز ما 
 .لتنظيف  قم بتعبئة سائل 

 

لجها ال يعمل  
 ال يوجد جهد كهربائي 
  إلمد بالكهرباء/خط صلة  فحص 

 إلمد بالكهرباء.
 

غطلجها ال يُنشأ  ض  

 لنظا ء في   هو
ء: لهو لمضخة من   تفريغ 

  لتنظيف على ضبط صما معاير ما 
جة   “.1„لد

  ليد مفتوحًا لر  عندما يكو مسد 
لجها عد مر عن  يقا  قم بتشغيل 

. لجها  طريق مفتا 
  لكمية لضغط/ غلق منظم  قم بفتح 

ته عندما يكو  لضخ من خال  بوحد 
لر ليد مفتوحًا.مسد    

 : لعالي شا لضغط  من خال فك خرطو 
لعالي يتم تسريع عملية  لضغط  صلة  من 

ء. لهو  تفريغ 
  غًا، قم لتنظيف فا  كا خز ما 

 بملئه.
 . ألسال لوصال   فحص جميع 
  نى قيمة  RIMلضغط مضبو على 
  قصى قيمة لضغط على   .R Cضبط 
 لموجو لماء  لمصفا  صلة  في 

 متسخة
 . لمصفا  قم بتنظيف 
  قم لدقيقة،  ئب  لشو قم بتنظيف فلتر 

ألمر.  بتغيير  لز 
 لماء قليلة للغاية  كمية تدفق 
  لبيانا نظر  لماء ) فحص كمية تدفق 

 لفنية(.



 

 

 
  

 

  خر لدقيقة  ئب  لشو قم بفك فلتر 
لفلتر.  خرطوشة 

   لنظيف لفلتر بالماء  غسل خرطوشة 
. لمضغو ء   لهو

  لكشا بترتيب عكسي قم بتجميع 
.  للخطو

لوقو   نظف مصفا 

  ال يسمح بوصو . لوقو نفض مصفا 
لبيئة. لى  لتر   يت 

سيلة تأمي لموجو في  لمصفا  ن تنظيف 
لماء   نقص 

 نبو )نظا خر  لتثبيت  -نز مشبك 
سيلة تأمين نقص -لترطيب لخفيف( 
 لماء.

 . لمصفا  خلع 
 : للز بإ مسما شا  R8قم عند 
لي  لمصفا  1حو خلع  خل ثم  لد لى  مم 

لك.  من خال 
 .لماء لمصفا في   قم بتنظيف 
 .خل لد لى  لمصفا   حر 
 لخرط سيلة خل حلمة  و بالكامل في 

سطة  قم بتأمينها بو لماء  تأمين نقص 
لتثبيت.  مشبك 

لتنظيف   تنظيف فلتر خرطو شفط ما 

 .لتنظيف  قم بإخر فوهة شفط ما 
  كبه مر لماء ثم  لفلتر في  قم بتنظيف 

.  خر
لزيت   تغيير 

  حد لي لتر  قم بإعد خز تجميع لحو
لزيت.  من 

  لتصريف.قم بحل مسما 

لمستهلك بصو ال تضر  لزيت  تخلص من 
عا  حد مستو لى  بالبيئة  قم بتسليمه 

 لتجميع.

 . خر لتصريف مر  بط مسما   حكم 
  ألقصى لحد  لزيت ببطء حتى عالمة  مأل 

R C. 

 : مكانية للتخلص شا يجب  تكو هنا 
ء. لهو  من فقاعا 

لملء، كمية  لزيت  نظر  لمعرفة صنف 
لفنية.   لبيانا 

 

عطا   لمساعد عند حد   

 خطر 
لجها  قصد  إلصابة نتيجة تشغيل  خطر 

لتعر لصدمة كهربائية.   

ية  ء  جر يقا قبل  ، يجب  لجها عما على 
لكهربائي.  لقابس  سحب  لجها   تشغيل 

 

لد يومض  تجا  لتحكم في  مصبا 
جهز  حل فقط(-3) مر  

  51صو 
 . لجها قطا قابس   قم بتغيير 

 

الستعد للتشغيل نطفاء لمبة كنتر   

  ،لرئيسي ال يوجد جهد كهربائي بالمأخذ 
لجها ال يعمل.  نظر 

 

لخدمة  لمبة كنتر 
لخا بالخدمة يضيء  لتحكم   مصبا 

 لزيت  نقص 
 .لزيت  قم بإعا ملء 

حد   تومض مر 

 لماء  نقص 
 . إلمد خطو  لماء  صلة   فحص 
 لعالي لضغط   تسر بنظا 
  لوصال لعالي  لضغط  فحص نظا 

لتسريب. إلحكا ضد   من حيث 
 تومض مرتا 

 إلمد بالق ستهال خطأ في  د  
 لكهرباء للموتو عالي للغاية.

  لمصاهر إلمد بالكهرباء  صلة  فحص 
 لرئيسية.



 

 

 
  

 

لتخزين    

 حتر 
لتعر  إلصابة  عى  خطر  ! ير للضر

لقيا بتخزينه.  لجها عند   

 

لنقل    

  .5صو 

 حتر 
لجها  ! عند شحن  لتعر للضر خطر 
سطة عربة بمرفا شوكي، يرجى م عا بو ر

 . لصو  
 حتر 

عى   ! ير لتعر للضر إلصابة  خطر 
لقيا بنقله.  لجها عند   

  حر على  ، لجها في سيا عند نقل 
لجها ضد  النقال طبقًا تأمين  النزال 

لصلة. ية   لسا  للتعليما 
 

لصيانة   لعناية   

 خطر 
لجها  قصد  إلصابة نتيجة تشغيل  خطر 

بائية. لتعر لصدمة كهر  

يقا  ، يجب  لجها عما على  ية  ء  جر قبل 
لكهربائي.  لقابس  سحب  لجها   تشغيل 

  إليقا ضع  لجها على  ضبط مفتا 
"1/OOO." 

 .لماء  غلق مدخل 
 . ليد لر   فتح مسد 
  لي لمضخة لفتر قصير )حو قم بتشغيل 

1 . لجها سطة مفتا  ( بو  ثو
  لمأخذ لرئيسي من ال تخلع قابس 

ال بأيد جافة.  لمقبس 
 .لماء صلة   خلع 
   لى ليد  لر  ضغط على مسد 

لضغط. لجها خاليًا من   يصبح 

 . ليد لر   قم بتأمين مسد 
 . لجها يبر  تر 

لذ تتعامل معه بإبالغك  كيل كيرشر  يقو 
بر عقد  ء فحص سالمة    بإجر

 صيانة. 
 

لصيانة عيد   مو
 سبوعيًا 

  صلة لموجو في  لمصفا  قم بتنظيف 
 لماء.

 لدقيقة ئب  لشو  قم بتنظيف فلتر 
 . لوقو  نظف مصفا 
 .لزيت جعة مستو   قم بمر

 حتر 
لفو بإخطا  لزيت حليبيًا، قم على   كا 

 مركز خدمة عمالء كيرشر. 
 شهريًا 

  سيلة لموجو في  لمصفا  قم بتنظيف 
لماء.  تأمين نقص 

  قم بتنظيف فلتر خرطو شفط ما
 لتنظيف.

ألقل  111بعد   ساعة تشغيل، كل سنة على 

 .لزيت  قم بتغيير 
ألكثر  1لتكر كل   سنو على 

 فقًا لتعليما قم بإ لضغط  ء فحص  جر
لمنتجة.  لجهة 

 

لصيانة عما   

لماء  صلة  لموجو في  لمصفا   تنظيف 

 . لمصفا  خلع 
  كبها لماء ثم  لمصفا في  قم يتنظيف 

. خر  مر 
لدقيقة  ئب  لشو  تنظيف فلتر 

 .لضغط لجها من   قم بتفريغ 
  لموجو لدقيقة  ئب  لشو قم بفك فلتر 

 لمضخة.بر 



 

 

 
  

 

 .لماء  غلق مدخل 
 . ليد لر   فتح مسد 
 لمضخة لف لي قم بتشغيل  تر قصير )حو

1 . لجها سطة مفتا  ( بو  ثو
  لرئيسي من لمأخذ  ال تخلع قابس 

ال بأيد جافة.  لمقبس 
 .لماء صلة   خلع 
   لى ليد  لر  ضغط على مسد 

لضغط. لجها خاليًا من   يصبح 
 . ليد لر   قم بتأمين مسد 

 

لجها  تخزين 
 لنفا في موضع تث ألنبو  بيت قم بتثبيت 

. لجها  غطاء 
  لسلك لعالي  لضغط  قم بلف خرطو 

ضع  قم بتعليقهما على مو لكهربائي 
 لتثبيت.

: لمز ببكر خرطو  لجها 
 .لعالي قبل لفه لضغط   قم بفر خرطو 
  تجا عقا ليد في  لمقبض   

لسهم(. تجا   لساعة )
 : لعالي شا لضغط  ال تقم بثني خرطو 
 لكهربائي.لسلك 

 

لتجمد لحماية من   

 حتر 
لذ  لجها  تال  لصقيع في  ال يتسبب 

لماء.   يحتو على بعض 
  لجها في مكا خا من قم بإيقا 

 .لصقيع
عا ما  ، يجب مر لجها موصال بمدفأ  كا 

 يلي:

 حتر 
لبا  ء  لهو لتعر للضر بفعل  خطر 

 . لمدفأ لمتسر عبر   

 لمد لجها من  جا فصل  فأ  كانت 
جة  جية تقل عن صفر  لخا لحر 

 مئوية.
لجها في مكا خا من   تعذ تخزين 

لعمل.  لصقيع، فقم بإيقافه عن 
 

لجها لفتر طويلة يقا   

لطويلة    لتشغيل  يقا  في حالة فتر 
لجها في مكا خا من  تعذ تخزين 

 لصقيع:
 . لميا  قم بتصريف 
  لجها باستخد ما حماية من غسل 

 لتجمد.
 .لتنظيف  قم بتفريغ خز ما 

لماء   تصريف 

  خرطو لماء  قم بفك خرطو سحب 
لعالي.  لضغط 

  لموجو بقاعد لسحب  صلة  قم بفك 
لتسخين يد على  تر ملف  لغالية 

لمحايد.  لوضع 
  حد بحد قيقة  لجها يعمل لمد  تر 

.قصى ح ألسال لمضخة   تى يتم تفريغ 
لتجمد  لجها باستخد ما حماية من   غسل 

 : الستعما شا عا تعليما  يجب مر
لحماية من  لمنتجة لما  لجهة  لصا عن 

 لتجمد.
  لعائم بما حماية من لخز  مأل 

. ألسو لة في  لمتد  لتجمد من تلك 
 لمحر لجها )بد  لى قم بتشغيل   )

  يتم غسله بصو كاملة.
لى قد من  يضًا  لوصو  لك يتم  من خال 

لتجمد.  لحماية من 
 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

لى  حد  قيقة  لكن ال  1من  قائق، 
 تدعها تجف.

 : التساخا  لة 
  لضغط لمتفككة بشعا  سا  أل تُغسل 

 لعالي.
 

لبا لماء  لتشغيل باستخد   

لغسل، على سبيل  لخفيفة  التساخا  لة 
أل  لشرفة  لحديقة    : لمثا

.  لعد
 لتشغي لحاجة.ضبط ضغط   ل حسب 

 

ية-لمرحلة القتصا  

قتصا  جة حر  لجها في نطا  يعمل 
قصى   جة مئوية(. 51)بحد 

 

لبخا لساخن/ لتشغيل بالماء   

لتالية للتنظيف: لحر  جا   نوصي بد
 لخفيفة  التساخا 
 جة مئوية  11 - 31

  لتي تحد لزاللية، مثل تلك  التساخا 
ألغذيةفي مجا صناع  ة 

قصى  51  جة مئوية بحد 

 لماكينا لسيا   تنظيف 
 جة مئوية  51 - 51

  التساخا لشمعية  لطبقا  لة 
لسميكة  لدهنية 

 جة مئوية  551 - 511

  لجزئي لتنظيف  لمضافة،  لمو  لة 
لمباني جها   لو

 جة مئوية  5.1حتى 

لساخن  لماء   لتشغيل باستخد 

 خطر 
 ! إلصابة بحر  خطر 

  لحر جة  لجها على  ضبط مفتا 
 لمرغوبة.

 لتشغيل بالبخا 

 خطر 
جا حر     ! إلصابة بحر خطر 

جة مئوية، ال يجو   58لتشغيل عن 
لتشغيل   32ميجا باسكا ) 3.2يتجا ضغط 

 .)  با
لتالية: ء  لقيا باإلجر  لذ يتحتم 

  
  لبخا )نحاسي، لالطال قم بتركيب منفث 

لفنية( بدال  لبيانا  نظر  لقطع  قم  على 
لفوال  لعالي )من  لضغط  من منفث 

 لفاخر(. 
 لر لكمية بمسد  لضغط/  فتح منظم 

تجا عالمة + حتى  ليد تمامًا في 
 لنهاية.

  لضخ على لتشغيل بوحد  ضبط ضغط 
 نى قيمة.

  لجها على جة مئوية  511ضبط مفتا 
ألقل.  على 

 

لتنظيف لتشغيل باستخد ما   بعد 
  لتنظيف على ضبط صما معاير ما 

جة   “.1„لد
  جة لد لجها على   5ضبط مفتا 

لتشغ (.) لبا  يل بالماء 
  حد على قيقة  لجها لمد  غسل 

. ليد مفتو لر   ألقل بينما مسد 
 

لجها يقا   

 خطر 
لماء إلصابة بحر بفعل  لساخن!  خطر 

لساخن   لماء  لتشغيل باستخد  بعد 
لبا لمد  لجها بالماء  ، يجب تشغيل  لبخا
لمسد مفتو  ألقل بينما  قيقتين على 

 . لجها جل تبريد  لك من   

  إليقا ضع  لجها على  ضبط مفتا 
"1/OOO." 



 

 

 
  

 

نظر  لخلل،  لة  لفو  لجها على 
لمساعد في حالة حد خلل". " 

 . ليد لر   قم بتحرير مسد 
ليد يتم  لر  لضغط على مسد  عند 

. خر لجها مر   تشغيل 
: ش في حالة عد خر ماء من منفث ا

لمضخة من  لعالي، قم بتفريغ  لضغط 
نظر  ء.  عطا »لهو  -لمساعد عند حد 

 «.لجها ال يُنشأ  ضغط
 

لتنظيف جة حر   ضبط 

  لحر جة  لجها على  ضبط مفتا 
 لمرغوبة.

 جة مئوية:  58جة مئوية حتى  31
 لساخن. قم بالتنظيف باستخد  لماء 

 جة مئوية:  511جة مئوية حتى  511
 . لبخا  قم بالتنظيف باستخد 

  
  لبخا )نحاسي( بدال من قم بتركيب منفث 

لعا لضغط  لفاخر( منفث  لفوال  لي )من 
.)" لتشغيل بالبخا  )نظر "

 

لتدفق معد  لتشغيل   ضبط ضغط 

لضخ  لكمية بوحد  لضغط/  منظم 

  تجا حركة لتحكم في   عمو 
لتشغيل  يا ضغط  لساعة:  عقا 

ألقصى(. لحد  ( 
  تجا حركة لتحكم عكش   عمو 

لتشغيل  لساعة: تقليل ضغط  عقا 
ل نى(.) أل  حد 

ليد  لر  لكمية بمسد  لضغط/  منظم 

  لجها على جة مئوية  58ضبط مفتا 
قصى.  كحد 

  لضخ على لتشغيل بوحد  ضبط ضغط 
 قصى قيمة.

  لتدفق من كمية  لتشغيل  ضبط ضغط 
يجي( منظم  خال  )على نحو غير تد

ليد  لر  لكمية بمسد  لضغط/
/+(-.) 

 خطر 
حر على  لكمية  لضغط/ عند ضبط منظم 
لملولبة لألنبو  لوصلة  نحال  عا عد  مر

 . لنفا  
 : لعمل لفتر طويلة شا  كا ينبغي 

لضغط بوحد بضغط منخفض، يجب  ضبط 
 لضخ.

 

لتشغيل باستخد ما تنظيف  
  لبيئة ينبغي لحفا على  جل  من 

لتنظيف. ستخد مو   القتصا في 
  لتنظيف مالئمة ينبغي  تكو ما 

لمر تنظيفه.  للسطح 
  لتنظيف باستخد قم بضبط تركيز ما 

فقًا لتعليما  لتنظيف  صما معاير ما 
ل  منتجة.لجهة 

 : لتحكم عند شا لقياسية بلوحة  لقيم 
 قصى ضغط للتشغيل.

 : لتنظيف شا لى شفط ما  لحاجة  عن 
جي، قم بتمرير خرطو  لخا لخز  من 

لتجويف.-شفط لخا عبر  لى  لتنظيف   ما 
 

لتنظيف  
  تركيز ما لحر  جة  لضغط/ ضبط 

لمر لسطح  فق مع   لتنظيف بما يتو
 تنظيفه.

 : ئمًا على توجيه شا حر  ية  لبد في 
لمر  لشيء  لى  لعالي  لضغط  شعا 
لك لمنع حد  تنظيفه من مسافة كبير 

لمرتفع للغاية. لضغط   ضر نتيجة 
لموصى بها  لتنظيف   طريقة 

 : التساخا  بة 
  شيد لتنظيف بصو  قم بر ما 

ثره تُحد  ا لمد تتر تركها تعمل 



 

 

 
  

 

الستخد    

 خطر 
 ! النفجا  خطر 

ئل قابلة لالشتعا في عملية  ال تستخد سو
 . لر  

 خطر 
إلصابة! ال  بدًا  كا خطر  لجها  تستخد 

ستخد  لنفا غير مركب. قبل كل  ألنبو 
لنفا من حيث  ألنبو  للجها قم بفحص 
لملولبة  لوصلة  ثباته جيدًا. يجب  تكو 

لربط.  لنفا محكمة   لألنبو 
 حتر 

لوقو  خز  لجها  ال تقم مطلقًا بتشغيل 
لوقو  ال فسو تتعر مضخة   . فا

 .  للضر
 

لسالمة شا   

 تحذير 
لى  لجها لفتر طويلة  ستخد  قد يؤ 
لدموية باليدين  لد  با في  ضطر حد 

 . لجها هتز   بسبب 
ال يمكن بصفة عامة تحديد فتر مسمو فيها 

لك مرتبط  ، نظرًا أل  لجها باستخد 
: مل مؤثر عديد  بعو

  لشخصي لحد تدهو الستعد 
لغالب بر  بالد لدموية )في 

لشعو بتنميل باألصابع(.  ألصابع، 
  لمحيطة. قم لحر  جة  نخفا 

ء قفا لحماية يديك. تد  با
  ليد يمنع سريا لشديد بقبضة  إلحكا 

لدموية.  لد 
  فضل حة  لذ تتخلله فتر  لتشغيل 

صل. لمتو لتشغيل   من 
لجها بان ستخد  لفتر في حالة  تظا 

لمعنية بشكل متكر  لمؤشر  ظهو  طويلة 

تها(، ننصح بالخضو  بر ألصابع  )مثل تنميل 
لطبي.  للفحص 

 

لمنفث  تغيير 

 خطر 
لضغط قبل تغي لجها  لمنفث قم بإيقا  ير 

لى  يتم تفريغ  ليد  لر  على مسد 
لضغط.  لجها من   

 

لتشغيل  طر 

 

 

1/OOO = يقا 

 

لبالتش 1.  غيل بالماء 

لساخن 2.  لتشغيل بالماء 

ية )ماء ساخن بحد  3. القتصا لمرحلة 
 جة مئوية( 51قصى 

 لتشغيل بالبخا 4.

 

لجها  تشغيل 
  لتشغيل لجها على طريقة  ضبط مفتا 

 لمرغوبة.
الستعد للتشغيل.  فتضيء لمبة كنتر 

لجها لفتر قصير ثم يتوقف بمج ر يعمل 
لتشغيل. لى ضغط   لوصو 

 : ضاء مصبا في تحديد شا في حالة 
لتشغيل، قم بإيقا تشغيل  ثناء  التجا 



 

 

 
  

 

  51صو 
  خلعه. تظل لخلفي  لجد  قم بفك 

لعناية بالنظا باقي-موصال خز ة مو 
لخلفي. لجد   في 

  55صو 
  ئب لشو لموجو بفلتر  لماء  صلة  نز 

 لدقيقة.
  لموجو لدقيقة  ئب  لشو قم بفك فلتر 

لمضخة.  بر 
 . لعناية بالجها  خر خز ما 

  52صو 
  لعلو من إلمد  قم بفك خرطو 

لعائم.  لخز 
  لعلو بر إلمد  قم بتوصيل خرطو 

 لمضخة.
  لخاصة لشطف  صلة  ضعية  قم بتعديل 

لتنظيف.  بصما معاير ما 
  نى أل لحد  لشفط ) قم بتوصيل خرطو 

لمز بفلتر )ملحق ¾ للقطر  بوصة( 
لماء.  تكميلي( بوصلة 

  :لشفط تفا  ألقصى ال   1.1لحد 
لماء ينبغي  لمضخة بشفط  لى  تقو 

 عليك:
  لكمية بوحد لضغط/ لضخ ضبط منظم 

قصى قيمة.  على 
 .لتنظيف  غال صما معاير ما 

 خطر 
 . لشر لماء من خز ماء  بدًا بشفط  ال تقم 

ئل محتوية عل ية سو بدًا بشفط  ى ال تقم 
لزيت  لبنزين   لدها   مذيبا مثل مخفف 
إلحكا  لمفلتر، حيث  عناصر  لماء غير  
. يتسم   مة للمذيبا بالجها غير مقا

متفجر  لمذيبا بأنه  قابلية عالية لالشتعا 
 . سا  

  لعكسي لترتيب  لتعديل عن طريق  يتم 
.  للخطو

 : حكا كابشا ، عد  عا ل يرجى مر
لعناية  لمغناطيسي على خز ما  لصما 

.  بالنظا
  53صو 
 : لخلفي قم بثبيته في شا لجد  بعد تركيب 

لفوهة  قم بضغط  لعناية بالنظا  فتحة ما 
. لعناية بالنظا  على خز ما 

 

لكهربائي لتوصيل بالتيا   
  لبيانا نظر  لتوصيل  لالطال على قيم 

لوحة   لصنع.لفنية 
  لكهربائي لتوصيل  لقيا بعملية  ال يجو 

طبقًا  ال عن طريق كهربائي متخصص 
لية  لد لتقنية  لكهربائية  للجنة  صفة  لمو

IEC 60364-1. 

 طر خ
لتعر لصدمة كهربائية.  إلصابة نتيجة   خطر 

  لمناسبة لكهربائية غير  لتطويل  صال 
ألماكن  . ففي  قد تمثل مصد خطو
صال  لمفتوحة ال تستخد سو 

لمخصصة  لمعتمد  لكهربائية  لتطويل 
لتي تتميز بعر كافي للسلك.   لذلك 

  لتمديد سال  ئمًا على فر  حر 
 كاملة.  بصو

  صلة لقابس  يجب  يكو كل من 
لمستخد مقا للماء.  لتمديد   سلك 

 حتر 
لمسمو به  ألقصى  لحد  يجب عد تجا 

مة بالشبكة لكهربائي  للمقا لتوصيل  بنقطة 
ية  جو  لفنية(. في حالة  لبيانا  نظر  (

مة بالشبكة  ضحة بالنسبة للمقا شياء غير 
التصا  لكهربائي لديك يرجى  لتوصيل  بنقطة 

لكهرباء.   بشركة 
 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

  لعالي لضغط  خلع مشبك تثبيت خرطو 
. لخرطو  ثم قم بإخر 

  لخرطو بالكامل في قطعة خل حلمة 
قم بتأمينها  لخرطو  لخاصة ببكر  لربط 

لتثبيت. سطة مشبك   بو
 

جاجة لعناية بالنظا-ستبد  مو   

 : لزجاجة بإحكا عنشا د قم بالضغط على 
. ال تقم  لسد خالها، كي يتم تخريم 

غة. ال عندما تكو فا لزجاجة للخا   بسحب 
  لعناية بالنظا بفعالية عالية تعمل مو 

لتسخين عند  على منع تكلس ملف 
لمحتو  لصنبو  لتشغيل باستخد ماء 

لعناية  ضافة مو  تتم  لجير.  على 
لعائم بالتنقيط لخز   .بالنظا في 

  لمصنع على لجرعة مضبوطة من قبل 
لماء.  جة متوسطة لعسر 

 : جاجةشا يد  لعناية بالنظا -يتم تو ما 
لتسليم.  ضمن نطا 

 جاجة .-ستبد  لعناية بالنظا  مو 
 

لوقو  ملء 

 خطر 
لديز  ال بوقو  لخز  ! ال تمأل  النفجا خطر 

ستخد  لخفيف. ال يجو  لوقو  يت   
لبنزين.  لمناسب مثل  لوقو غير   

 حتر 
لوقو  خز  لجها  ال تقم مطلقًا بتشغيل 
لوقو  ال فسو تتعر مضخة   . فا

 .  للضر
 . لوقو  مأل 
 . لوقو  غلق غطاء خز 
 .لفائض لوقو   مسح 

 

 

 

 

لتنظيف  ملء ما 

 حتر 
إلصابة!   خطر 

 .ال تستخد سو منتجا شركة كيرشر 
  لخز ألحو بملء  ال تقم بأ حا من 

ألسيتو  مو  لبنزين   بالمذيبا )مثل 
.) لقو  تخفيف 

   لتنظيف للعينين تجنب مالمسة ما 
.  للبشر

 لسالمة حر على م شا  عا  ر
لمنتجة  لجهة  لصا عن  الستعما 

لتنظيف.  لما 
تقد لك شركة كيرشر برنامجًا خاصًا للتنظيف 

 لعناية. 
لذ تتعامل معه   لتجا  لوكيل  يسر 

. لمشو  يقد لك 
 .لتنظيف  قم بتعبئة سائل 

 

لماء صلة   

لفن لبيانا  نظر  لتوصيل،   ية.لمعرفة قيم 
  نى أل لحد  لتدفق ) قم بتثبيت خرطو 

نى للقطر  0.1للطو  أل لحد  ¾ متر 
لخرطو على مجموعة -بوصة( بمشبك 

لماء.  صلة 
  لسحب بكل من قم بتوصيل خرطو 

لماء  مدخل  لخاصة بالجها  لماء  صلة 
لماء مثال(.  )صنبو 

 : لتدفق  مشبك شا ال ير خرطو 
لتسليم.لخرطو ضمن نطا   

 

لخز لماء من   شفط 

لماء من خز  عندما ترغب في شفط 
لتالية: لتعديال  ء  جر جي، فإنه يلز   خا

 جاجة .-فك  لعناية بالنظا  مو 
  5صو 

 . لمحا ين على صند  لمسما  فك 



 

 

 
  

 

لماء سيلة تأمين نقص   

   لماء تحو سيلة تأمين نقص 
لماء.تشغي لمحر في حالة نقص   ل 

  سيلة تسا  ثمة مصفا تحو  
. يلز تنظيفها بانتظا  لتأمين 

 

لعا جة حر   محد 
  لعا بإيقا جة حر  يقو محد 

جة  لى  لوصو  لجها في حالة  تشغيل 
 حر عا مرتفعة للغاية.

 

لتشغيل    

 تحذير 
لجها  إلصابة! يجب  يكو  خطر 
لعالي  لضغط  خرطو  لتوصيال 

لحالة  لوصال في حالة سليمة.  لم تكن 
 . لجها ال تستخد   سليمة يجب عليك 

 ليد مل   .قم بكبح فر
 

لمسك  تركيب مقبض 
  3صو 

لمسامير:  بط   نيوتن متر 0.1-5.1عز 
 

أل ) فقط( C S Hتركيب حقيبة   

  .صو 
  أل على طرفي قم بتعليق حقيبة 

. لجها لعلويين على   لقفل 
 .أل لألسفل ثم تثبيتها  قم بطي حقيبة 
  :لربط ين )عز  أل بمسما ثبت حقيبة 

 وتن متر(.ني 5.1-0.1
 : .شا ستخد ين بال  لمسما  يظل 

 

 

 

لخرطو ) فقط( C S HCتثبيت بكر   

  1صو 
  لخرطو على طرفي قم بتعليق بكر 

. لجها لسفليين على   لقفل 
 .لخرطو لألعلى ثم تثبيتها  قم بطي بكر 
  لخرطو باستخد مسامير  .ثبت بكر 

لربط:   نيوتن متر(. 0.1-5.1)عز 
  لخرطو قم بتثبيت خرطو توصيل بكر 

لجها لعالي في  لضغط  صلة   على 
 

ألنبو  ليد  لر  تركيب مسد 
لعالي لضغط  خرطو  لنفا   

  5صو 
  لر لنفا بمسد  ألنبو  قم بتوصيل 

.  ليد
 . لنفا ألنبو  بط  بط صامولة   حكم 
  لعالي في لضغط  قم بتركيب منفث 

لوصل  .صامولة 
  بطها لوصل  قم بتركيب صامولة 

.  بإحكا
 : لمز ببكر خرطو  لجها غير 

لموجو  لعالي  لضغط  قم بتركيب خرطو 
. لخاصة بالجها لعالي  لضغط   بوصلة 

 : لمز ببكر خرطو  لجها 
لر  لعالي بمسد  لضغط  بط خرطو 

.  ليد

 حتر 
لعالي  لضغط  ئمًا بفر خرطو  قم 

 بالكامل. 
 

الحتياطي لعالي  لضغط   تركيب خرطو 
لخرطو   جهز بد بكر 

  0صو 
لمز ببكر خرطو   لجها 

  8صو 
 ل لضغط  عالي من بكر قم بفر خرطو 

 لخرطو بالكامل.



 

 

 
  

 

لمطابق للتعليما   الستخد   

لعد  لمباني  لسيا  لماكينا  تنظيف: 
ئق  لحد معد  لشرفا  لمباني  جها 

 غيرها

 خطر 
لسالمة  عا تعليما  إلصابة! يلز مر خطر 

لجها في محطا  ستخد  لمعنية في حالة 
 . خر ماكن خطر  لتز بالوقو  في   

لتي  لصر  صو ميا  حر على عد 
لتربة   لى  يو معدنية  تحتو على 

لم . لذلك يرجى عد مصا  لمجا يا  
ماكن  ال في  لسفلي  لهيكل  لمحر  غسل 

يت.  مناسبة مز بفاصل 
 

لسالمة   شا   

  لمحلية لتعليما  عا  حر على مر
لمُشّر فيما يتعلق  ها  لتي يحد لمعنية 

. لميا لتنظيف بأشعة   بجها 
  لمحلية لتعليما  عا  حر على مر

لمُشّر فيما يتعلق لمعني ها  لتي يحد ة 
. يجب فحص جها  لحو بالوقاية من 
تسجيل  لميا بانتظا  لتنظيف بأشعة 

لفحص كتابيًا.  نتيجة 
  لتسخين بالجها عبا عن جها تجهيز 

قة  لحا ألجهز  . يجب فحص  حا
لمعنية  لمحلية  فقًا للتعليما  بانتظا 

. لمُشر ها   لتي يحد
 لتنظيف بالضغط  يجب تشغيل جها 

ية أل  لتجا ألغر  لعالي هذ في 
ئح  مر من قبل شخص مؤهل طبقًا للو
ية. قامت شركة كيرشر من  لسا لمحلية 
توثيق  لجها أل مر  جلك بتشغيل 
لوثائق  لحصو على  لك. يمكنك 

كيل  لطلب لد  لمتعلقة بذلك حسب 
لقط قم  قم كيرشر. يرجى تجهيز  عة 

لخاصين بالجها عند طلب  لتسلسل 
 لوثائق.

  لجها بشكل لى ضر فحص  نشير 
ئح  متكر من قبل شخص مؤهل طبقًا للو
لتوجه  ية. للقيا بذلك يرجى  لسا لمحلية 

كيل كيرشر.  لى 
 

ألما   تجهيز   

لمستخد  لى حماية  ألما  تهد تجهيز 
الستغناء عن غير مسمو بإيقا تشغيلها   

 ظائفها.
 

لمز بمفتاحين  لفائض  صما 
نضغاطيين  

   لماء باستخد عند تقليل كمية 
لضغط  لتحكم في  سيلة  لمضخة  

يتدفق جزء  لفائض  لمؤ ينفتح صما 
لشفط  لى جانب  لماء عائدًا  من 

 بالمضخة.
  ليد لر  في حالة غلق مسد 

لماء بال لى بحيث يتدفق  كامل عائدًا 
لمفتا  لشفط بالمضخة، يقو  جانب 
لفائض  لموجو بصما  النضغاطي 

لمضخة.  بإيقا 
  ليد مر لر  في حالة فتح مسد 

لموجو  النضغاطي  لمفتا  خر يقو 
ًا. لمضخة مجد نة بتشغيل  ألسطو  بر 
لغلق من  محكم  لفائض مضبو  صما 

ال يتم ضب لمصنع.  ال لد مركز قبل  طه 
لعمالء.  خدمة 

 

ألما  صما 

  ألما عند حد عطل ينفتح صما 
النضغاطي. لفائض  بالمفتا   بصما 

لغلق من قبل  محكم  ألما مضبو  صما 
ال لد مركز خدمة  ال يتم ضبطه  لمصنع. 

 لعمالء.
 

 



 

 

 
  

 

ليد 19. لر   مسد 

 سلك كهرباء 20.

أل ) 21.  فقط( C S Hحقيبة 

لوقو 22.  فتحة ملء 

لتنظي 23.  فصما جرعة مو 

لتحكم 24.  لوحة 

ليد 25. لر   موضع حفظ لمسد 

لخرطو ) 26.  C Sخرطو توصيل بكر 
HC )فقط 

 موطئ قد 27.

 فقط( C S HCبكر خرطو ) 28.

لخرطو ) 29.  C Sمقبض يد لبكر 
HC )فقط 

 مقبض مسك 30.

لصنع 31.  لوحة 

لغطاء 32.  قفل 

لتكميلية 33. لملحقا    حفظ 

 لمحر 34.

لشعا 35.  موضع حفظ ألنبو 

لجها 36.  غطاء 

لعناية بالنظا  37.  ecnavd ما 
MR 551/MR 555 

لضخ 38. لكمية بوحد  لضغط/  منظم 

لزيت 39.  خز 

لزيت 40.  مسما تصريف 

لتنظيف 41. جوعي لشفط ما   صما ال

لتنظيف مز بفلتر 42.  خرطو شفط مو 

لوقو 43.  فلتر 

 مشبك تثبيت 44.

سيلة -لترطيب-نبو )نظا 45. لخفيف( 
لماء  تأمين نقص 

لماء 46.  سيلة تأمين نقص 

لماء 47. سيلة تأمين نقص   مصفا في 

لدقيقة )ماء( 48. ئب  لشو  فلتر 

لعائم 49.  لخز 

 

لتحكم  لوحة 
  2صو 

a) لجها  مفتا 

تجا 1.  لد لمب كنتر 

جهز  حل فقط(-3)  مر

لتشغيل 2. لخاصة باستعد  لكنتر   لمبة 

لوقو 3.  لمبة كنتر 

لخدمة 4.  لمبة كنتر 

لتنظيف 5. لخاصة بمو  لكنتر   لمبة 

لعناية بالنظا 6.  لمبة كنتر 

 

للوني لتمييز   
  لتنظيف لخاصة بعملية  الستعما  عناصر 

صفر  . لو 
  لخاصة بالصيانة الستعما  عناصر 

ما فاتح.  لخدمة  لو 
 

لجها   لموجو على  لرمو   

لعالي قد تكو  لضغط  شعة 
مها بشكل  ستخد خطير في حالة 
لشعا  خاطئ  غير مالئم. يجب عد توجيه 

ألجهز  نا   لحيو ألشخا   على 
ل لنشطة  حتى على   جها نفسه. لكهربائية 

 

لكهربائي!  لجهد   خطر بفعل 
لجها فقط  ء  جز لعمل على 
لمختصين بالكهرباء   من قبل 
لعمل.  لمرخص لهم   لفنيين 

 

ألسطح  الحتر بسبب  خطر 
 لساخنة! 

 

لتسمم! ال تستنشق  خطر 
 . لعا  غا 

 

 



 

 

 
  

 

ألصلي  لتشغيل  ليل  ء  يرجى قر
لتعامل  كم، ثم  ستخد لجها هذ قبل  

لدليل  فقًا لتعليما هذ  لجها  مع 
ج ستخد الحق الحتفا بالدليل من  ل  
  أل مستخد الحق.

  لجها أل مر لبدء في تشغيل  قبل 
قم  لسالمة  شا  ء  يجب قر

1.5155.5! 
  لنقل في حالة مالحظة تلفيا ناتجة عن 

. لفو لتجا على  لوكيل  بال   يتم 
  . لغال لمحتويا عند فك  تحقق من 

لصو  نظر  لتسليم   .5نطا 
 

لبيئة حماية    

 

لتغليف  لمستخدمة في  لمو 
. يرجى  الستخد قابلة إلعا 
لقمامة  لغال في  لقاء  عد 
ير  لمنزلية، بل قم بإعا تد

.النتفا خر   به مر 

 

لقديمة على مو  ألجهز  تحتو 
ير  لتد قيمة قابلة إلعا 

الستفا  الستخد ينبغي 
منها.. غير مسمو بوصو 

يا ما شابه من لبطا لزيت   
لبيئة. لذ يرجى  لى  لمو 

لقديمة عن  ألجهز  لتخلص من 
نظمة تجميع مالئمة.  طريق 

 

يت  لمحر  يت  لسما بوصو  يجب عد 
لبيئة. يرجى  لى  لبنزين  لديز  لتدفئة 
لقديم  لوقو  لتخلص من  ضية  أل حماية 

لبيئية. لناحية   بصو مالئمة من 
 

 

 

 

لتشغيل   ليل  لو في  لرمو   

 خطر 
لحيا بصو مباشر  لتي تهد  للمخاطر 
صابا جسدية بالغة  تتسبب  لى  تؤ 

 . لوفا  في 
 تحذير 

لى  قد تؤ  لمخاطر  قف قد تحفها  لمو
 . لوفا صابا جسدية بالغة  تتسبب في   

 حتر 
لى  قد تؤ  لمخاطر  قف قد تحفها  لمو
ية.  ضر ما صابا بسيطة  تتسبب في   

 

عر عا    

 

لجها  مكونا 
  5صو 

لنفا 1. ألنبو   حامل 

 مانومتر 2.

لتنظيف-تجويف لخرطو شفط 3.   

لجانبين( 4.  مقبض مجو )على 

 عجلة 5.

لماء مع مصفا 6.  صلة 

لماء-مجموعة 7.  صلة 

( O-ئرية-حلقا-مجموعة 8.  )لالستبد

لعالي 9. لضغط   صلة 

لعالي 10. لضغط   خرطو 

لميا 11. فع   نبو 

لعالي )فوال فاخر( 12. لضغط   منفث 

.13 ) لبخا )نحا  منفث 

لتنظيففتح 14.  ة ملء لوسيلة 

مل يد 15.  بكر توجيه مع فر

لوقو 16.  مصفا 

لر  17. لكمية بمسد  لضغط/ منظم 
 ليد

ليد 18. لر  ما مسد   حاجز 
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8 (800) 250-39-39 

Зво ок по Росс  еспл т ы  

www.chisto.ru 

sales@chisto.ru 

https://www.chisto.ru/
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