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لفنية   لبيانا   

لكهربائي   لتوصيل 

لكهربائي  5C6 لجهد 
16~1 

r 
RH 

لتوصيل  ek 1,4 سلك 
لحماية   4o P1 جة 

لحماية   4 فئة 
لكهربائية  لتغذية  منصهر 

لو لساكن(لرئيسية )  ضع 
16  

لميا   صلة 

لتدفق   ضغط 
ألقصى( لحد  ( 

 ميجا باسكا 6,4

لتدفق  جة حر 
ألقصى( لحد  ( 

I6 جة مئوية 

لتدفق   كمية 
نى( أل لحد  ( 

قيقة 0  لتر/

ألقصى   لحد 
لشفط تفا   ال

6,1  

لقد   بيانا 

لعمل  ميجا باسكا 11 ضغط 
قصى ضغط 

 مسمو به
1C ميجا باسكا 

قيقة C,0 كمية تدفقالميا  لتر/
 كمية تدفق 

ألقصى( لحد  ( 
قيقة 5,6  لتر/

كمية تدفق مو 
 لتنظيف

6,C قيقة  لتر/

تد مسد  قو 
ليد  لر 

 نيوتن 16

 

لكهربائي   لتوصيل 

 مم 110 لطو

 مم 501 لعر

تفا  مم 545 ال

لجها جاهز للعمل  لو 
ل لتكميليةمع   ملحقا 

15,5 ek 

صفة  لمحتسبة طبقًا للمو  لقيم 
EN 60335-2-79 

ليد هتز    قيمة 
 Rلشك 

<5,1 
6,C 

/5  
/5  

مستو ضغط 
  ABLلصو 
  ABRلشك 

51 
C 

)  يسيبل )
)  يسيبل )

لصو  مستو قد 
kBL  لشك  +kBR  

01 )  يسيبل )

 

لفنية خاضعة ل صفا   لتعديل.لمو
 



 
 

 
  

 

لغيا   قطع  لملحقا   

 

 ملحقا خاصة

لملحقا ستخد  تزيد  لخاصة من إمكانيا 
لحصو على مزيد من  . يمكنك  جها

كيل  لصد لد   RBK3R6Kلمعلوما بهذ 
 لديك.

 

لغيا  قطع 

ألصلية من  لغيا  ال تستخد سو قطع 
RBK3R6K لتشغيل ليل  . ستجد في نهاية 

. لغيا  هذ نظر عامة على قطع 
 

لضما    

لضما لة تسر شر  لتي في كل   
لتابعة لنا.  لمختصة  لتسويق  تضعها شركة 

لتي قد تطر على  ألعطا  نحن نتولى تصليح 
لضما طالما  جها بد مقابل خال فتر 
جو  ألعطا ناجم عن  لسبب في هذ   

لصنع. في حا  لمو  في  عيب في 
لتوجه بقسيمة  ، يرجى  لضما ستحقا 

قر مو   مركز خدمة عمال لشر إلى 
 معتمد.

: ين من خال لعنا  تجد 
rrr.eeaVwwaV.wic/raecaVaaeVww 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   

 

  لما لموجو بوصلة  لمصفا  سحب 
نظفها  ية مفلطحة  للخا باستخد 

لجا  بالما 
 

لصيانة  

 لجها ال يتطلب صيانة.
 

عطا   لمساعد عند حد   

لبسيطة بنفسك مع  ألعطا  يمكنك إصال 
لع لتالي.الستعانة بالعر   ا 

لتوجه  جو عطل برجا  لشك في  في حالة 
. لمعتمد لعمال   إلى خدمة 

 خطر 
لقيا  لتعر لصدمة كهربائية. قبل  خطر 

لصيانة لعناية  عما  يجب إيقا  بجميع 
لشبكة. سحب قابس   لجها 

لعمل  إلصالحا  غير مسمو بإجر 
لعمال  لكهربائية بالجها إال لخدمة  بالمكونا 

.  لمعتمد
 

لجها ال يعمل  

  فيتم ، ليد لر  جذ  مسد 
. لجها  تشغيل 

  لمد على لجهد  تحقق من تطابق 
. لتيا لصنع مع جهد مصد   لوحة 

 جو تلفيا بوصلة  يجب لتحقق من عد 
لرئيسي. لتوصيل   سلك 

 

, لمحر لجها ال يعمل مع سما هدير   

لتيا   لفلطية نتيجة لضعف شبكة  هبو 
لتمديد. ستخد كابل   عند 

  لتشغيل يتم سحب  مسد عند 
لجها  ال ثم يُضبط مفتا  ليد  لر 

لتشغيل   .“I/ON„على 
 

يصد  ضغط. لجها ال  

 . لشعا نبو  لتحقق من ضبط   يجب 
  فقا لكمية إلمد بالميا  لتحقق من 

لكافية.  لتدفق 
  لما لموجو بوصلة  لمصفا  سحب 

نظفها  ية مفلطحة  للخا باستخد 
لجا  بالما 

  قم بتشغيل : لجها لهو من  تصريف 
لضغط  لجها بد توصيل خرطو 

قصى(، حتى لعالي  قيقتين كحد  نتظر )
لعالي  لضغط  صلة  لميا من  تخر 

ئية. قم بإيقا  لهو لفقاعا  خالية من 
لعالي  لضغط  توصيل خرطو  لجها 

. خر  مر 
 

لضغط بقو  تذبذ 
  لة لعالي: يتم إ لضغط  تنظيف منفث 

لمنفث باستخد إبر  لقا من فتحة 
لفتحة بالم لغسل تُغسل  ا بحيث يكو 
ألمامية. لناحية   من 

 . لما لتحقق من كمية تدفق   يتم 
 

لجها لتسر من   

  لجها يعد إ حد تسر طفيف من 
لفنية. في حالة  لناحية  مرًا حتميًا من 

لرجو  لك يلز  لتسر عن  يا نسبة 
. لمعتمد لعمال   إلى خدمة 

 

لتنظيف.  ال يتم شفط مو 

 لضغط ست لشعا مع منظم  نبو  خد 
(reVoi oiraV.) 

لوضع  لشعا إلى  نبو  لحد “ Mix„لف  (
 ألقصى(.

  لموجو بخرطو شفط لفلتر  يتم تنظيف 
لتنظيف.  مو 

  اللتو لتعقد  ضع  لتحقق من مو يجب 
لتنظيف.  بخرطو شفط مو 



 
 

 
  

 

لنقل    

 تنويه 
قو  حر لجها لتجنب  عا   على مر

لبيانا  نظر  لنقل ) ثنا  حو  إصابا 
 لتقنية(.

 

ليد لنقل   

 صو إيضاحية
  لجها من مقبض حمله.فع   لحمل 

 صو إيضاحية
  لنقل إلى  يثبت بصو سحب مقبض 

.  مسمو
 .لنقل لجها عن طريق مقبض   سحب 

 

لنقل في سيا  

 لجها ض .قم بتأمين  النقال النزال   د 
 

لتخزين    

 تنويه 
قو  لجها لتجنب  عا   حر على مر

ختيا مكا  حو  إصابا عند 
لتقنية(. لبيانا  نظر   لتخزين)

 

لجهات خزين   

لشتا  لجها لفتر طويلة، في  قبل تخزين 
لو في  شا  إل عا  يضًا مر مثال، يجب 

لعناية.  فصل 
 .ضية مستوية لجها على   قم بإيقا 
  لر لفصل بمسد  ضغط على مفتا 

لعالي  لضغط  فصل خرطو  ليد 
. ليد لر   عن مسد 

 لسر لوصلة  يعة ضغط على علبة 
لسهم  تجا  لعالي في  لضغط  بخرطو 

لعالي. لضغط   سحب خرطو 
 صو
  لرئيسي لتوصيل  صلة سلك  قم بتخزين 

لملحقا  لعالي  لضغط  خرطو 
.  بالجها

 

لتجمد لحماية من   

 تنبيه 
لتي لم يتم  لملحقا  ألجهز  يمكن  تتلف 

لتجمد. يتم  تفريغها بشكل تا تحت تأثير 
حمايتهم من  لملحقا تماما  لجها  تفريغ 

 لتجمد.
: يا لحد تلفيا  تفا

  قم : لميا ئمًا من  لجها  قم بتفريغ 
لجها بد توصيل خرطو  بتشغيل 

بد توصيل مصد  لعالي  لضغط 
قصى( ثم  قيقة بحد  إلمد بالما )لمد 

لما تماما من  نتظر حتى يتوقف خر 
لعالي. قم بإيقا تشغيل  لضغط  صلة 

.  لجها
  ملحقاته كاملة في مكا لجها  يتم حفظ 

لتجمد.  ضد 
 

لصيانة   لعناية   

 خطر 
لقيا  لتعر لصدمة كهربائية. قبل  خطر 
لصيانة يجب إيقا  لعناية  عما  بجميع 

لشبكة. سحب قابس   لجها 
 

لعناية  

لمثا  لتخزين لفتر طويلة، على سبيل  قبل 
: لشتا  في فصل 

 لف لتر من خرطو شفط مو سحب 
. لجا لما  نظفه تحت   لتنظيف 



 

 

 
   

 

ل تنظيفستخد مو   

 خطر 
نو خاظئة من مو  ستخد  كما  

. لجها يا قد يخل بأما  لكيما  لتنظيف  
لتي  لتنظيف  لعناية  ال تستخد إال مو 

لقيا  RBK3R6Kتنتجها شركة  جل  من 
لمو مصممة  لتنظيف، نظرًا أل هذ  بعملية 

. قد يؤ  لجها خصيصًا لالستخد مع هذ 
خر إلى  تنظيف  ية مو عناية  ستخد 

لحق في  سقو  لجها سريعًا  تلف 
لمتخصص  لمتجر  . برجا إخطا  لضما

لمعلوما  لحصو على كافة  بذلك  طلب 
لصلة م . RBK3R6Kن شركة    مباشر

 خطر 
لتنظيف يمكن   لخاطئ لمو  الستخد 

يؤ إلى حد إصابا بالغة  حاال 
 تسمم.

عا  حر على مر لمنظفا  ستخد  عند 
لشركة ن لصا من  لسالمة  شر بيانا 

لخاصة  شا  إل السيما   ، لمنتجة للمنظفا
لشخصية. لحماية   بتجهيز 

 صو إيضاحية
 لتنظيف من سحب خرطو شفط ما  

. لمرغو لجها بالطو   جسم 
  لتنظيف قم بتعليق خرطو شفط ما 

لتنظيف. عا محلو ما   في 
  لضغط لشعا مع منظم  نبو  ستخد 

(reVoi oiraV.) 
  لوضع لشعا إلى  نبو   “ Mix„لف 

ألقصى(. لحد  ( 
لتنظيف ملحوظة:  هكذ يُضا محلو مو 

لما عند   لتشغيل.إلى شعا 

 ختيا 
  لرغو لتنظيف بفوهة  مأل خز ما 

اللتز  لتنظيف )يجب  بمحلو ما 
عا  لموجو على  لتعبئة  ببيانا كمية 

لتنظيف(.  مو 

لموصى بها  لتنظيف   طر 

  لتنظيف بحر على يتم  مو 
تتُر لتقو بمفعولها  لجافة  ألسطح 

 )ليس لتجف(.
 سا أل لضغط  تُغسل  لمتفككة بشعا 

 لعالي.
 

لتشغيل  قطع 

 . ليد لر   قم بتحرير  مسد 
 . ليد لر   حكم إغال  مسد 
  كثر لعمل ) يا طو فتر توقف  مع 

لجها  1من  قائق( يتم إيقا تشغيل 
لجها   .“OFF/0„من مفتا 

 

لتشغيل  إنها 

 تنويه 
لعالي إال من  لضغط  ال يتم فصل خرطو 
لجها إال في  ليد  من  لر  مسد 

. لضغط بالنظا  حالة عد توفر 

 تنبيه 
لتغذية  حتر  : عند فصل خرطو 

لعالي، يمكن  لضغط  تخر ميا  خرطو 
لتشغيل. لوصال بعد   فئة من 

  لتنظيف: قم لعمل باستخد مو  بعد 
قيقة لغسله. لي  لجها لمد حو  بتشغيل 

 . ليد لر   قم بتحرير  مسد 
 لجها بالضغط على  قم بإيقا تشغيل 

 „0/OFF“. 
 لميا  غلق صنبو 
  ليد لر  يتم ضغط  مسد 

لضغط  .للتخلص من  لنظا  لمتبقي في 
 . ليد لر   حكم إغال  مسد 
 .لتوصيل لشبكة من مقبس   سحب قابس 
 . إلمد بالميا لجها عن مصد   فصل 

 



 
 

 
  

 

لتشغيل    

 تنبيه 
قيقتين  لتي تزيد على  لتجفيف  تؤ  

لعالي. إ  لضغط  ضر بمضخة  إلى حد 
لجها من إنشا  ضغط في  لم يتمكن 

لتصر  لجها  قيقتين، فقم بإيقا  غضو 
لو في فصل  شا  إل حسب 

ختالال»  «.لمساعد في حالة حد 
 صو
  لعالي في لضغط  خا خرطو  قم بإ

لسريعة حتى يثبت في موضعه  لوصلة 
.  بصو مسمو

  إلمد بالميا على قم بتركيب خرطو 
لم صلة  لموجو على  .لقابض   ا

لمو على ملحوظة:  لتجهيز  ال تشتمل 
لسحب.  خرطو 

  إلمد لما بصنبو  قم بتوصيل خرطو 
.  بالما

 . لميا باستمر  قم بفتح صنبو 
 .لمقبس لقابس في   خل 
 لمفتا لجها بالنقر على   قم بتشغيل 

 „I/ON“ 
 صو
 . ليد لر   قم بتحرير  مسد 
 . لجها ، فيتم تشغيل  لذ  سحب 

قيقتين  تركه يعمل ) لجها ثم  قم بتشغيل 
لما من مسد  قصى(، حتى يخر  كحد 

ئية. لهو لفقاعا  ليد خاليًا من   لر 

 قم بتحر. ليد لر   ير  مسد 
ًا يتوقف ملحوظة:  لذ مجد عند تحرير 

لعالي  لضغط  يظل   . خر لجها مر 
. لنظا  متوفر في 

 صو
  حكم إغال. ليد لر    مسد 

 

 

لتشغيل    

 خطر 
لضغط  لخا بمنفث  لما  بتأثير شعا 

لر  ية على مسد  تد لعالي تؤثر قو 
قو لعناية بتوفير  . يجب  من ليد  

نبو  ليد  لر  إحكا تثبيت مسد 
.  لشعا

 خطر 
لعالي قد تكو خطير في  لضغط  شعة 

مها بشكل خاطئ  غير مالئم.  ستخد حالة 
ألشخا  يجب عد توجيه  لشعا على 

لنشطة   لكهربائية  ألجهز  نا   لحيو
لجها نفسه.  حتى على 

 تنبيه 
لجها  ! ال يجو تشغيل  لتعر للضر خطر 

فقي.  ضع   إال في 
 تنبيه 

لطال   لسيا   ال تقم بتنظيف إطا 
لخشب باستخد   لحساسة مثل  ألسطح 

، خطر  التساخا .طحن   لتعر للضر

 تنبيه 
ضر بالطال  خطر حد 

لغسل يجب  لعمل باستخد فرشا  عند 
ية  تساخا   عا  تكو خالية من   مر

. خر  جزيئا 
 صو
  لمطلو في لشعا  نبو  خا  يتم إ

ية  يُثبت بلفه بز ليد  لر  مسد 
ها   °.06قد

 . ليد لر   قم بتحرير  مسد 
 . لجها ، فيتم تشغيل  لذ  سحب 

ًا يتوقف ملحوظة:  لذ مجد عند تحرير 
لعالي  لضغط  يظل   . خر لجها مر 

. لنظا  متوفر في 
 



 

 

 
   

 

—————————————— 

ية  ختيا  ملحقا 

لغسل 17.  فرشا 

لتنظ  يف.صالحة للعمل باستخد مو 

 فرشا تنظيف  18.

لتنظيف.  صالحة للعمل باستخد مو 

جه  آللي على  صالحة للتنظيف 
.  لخصو

لمز بخز ما  19. لرغو  فوهة 
 لتنظيف

لخز  لتنظيف من  يتم سحب ما 
لتنظيف. غو شديد لما   تنشأ 

—————————————— 

لتسليم   ليست ضمن نطا 

إلمد بالما 20.  خرطو 

لنسيج مع  يُستخد خرطو ما ُمعز 
لقطر ال   . ألسو لة في  نة متد قا

لطو  5/1 ملم )1Cيقل عن  بوصة(؛ 
 . 5.1ال يقل عن 

 

لتشغيل   قبل   

 

لتكميلية لملحقا   تركيب 

لمفكوكة  ألجز  لتشغيل يتم تثبيت  قبل بد 
. لجها  لمرفقة مع 

نظ  ، لمطوية! لصو لصفحة   ر 
 صو إيضاحية

  لمصاحبة في لتقا  يجب تثبيت قطعة 
. لموجو بالجها لما   صلة 

 صو
  لعالي في لضغط  خا خرطو  قم بإ

ليد حتى يثبت في  لر  مسد 
.  موضعه بصو مسمو

لصحيح لحلما ملحوظة:  لضبط  عا  يجب مر
 لتوصيل.

  لتوصيل عن طريق ما  لتحقق من  يتم 
لعالي. لضغط   لسحب من خرطو 

إلمد بالميا  

لتوصيل  لبيانا  -قيم  لصنع/ نظر لوحة 
 لفنية.

 نبيه ت
لميا بمضخة  لموجو في  لملوثا  قد تضر 

للوقاية منها   . لملحقا لعالي  لضغط 
 KARCHERيُنصح باستخد مرشح ميا 
لطلب  قم   ،  (I.5C6-610)ملحق خا

لما  صلة   إلمد بالما من 

إلمد  لخاصة بشركة  عد  لقو عا  يجب مر
.  بالما

 تحذير 
لجها  ية يُحظر تشغيل  لسا عد  فقا للقو

لنظا بشبكة ميا  جو فاصل  مطلقا بد 
لمالئم  لنظا  ستخد فاصل  . يجب  لشر

 بدال منه  KARCHERلذ تنتجه شركة 
فقا للمعيا   يُستخد فاصل نظا 

لفئة  15550 62  .ABمن 
لنظا ال  لتي تنسا عن طريق فاصل  لميا 

.  تعد ميا صالحة للشر

 تنبيه 
لنظا  ئمًا على توصيل فاصل  حر 

بدًا بتوصيله  ال تقم   ، إلمد بالما بمصد 
.  بالجها بصو مباشر

عية مفتوحة  لما من   قم بشفط 

لعالي هذ مع  لضغط  ستخد منظف  يمكن 
بصما ال  RBK3R6Kخرطو شفط 

لطلب.  قم   ، جوعي )ملحق خا
I.II65C4 ميل ( لشفط ميا سطحية مثل بر

تفا  ألقصى ال لحد  لبر ) ألمطا   تجميع 
لفنية(. لبيانا  نظر   لشفط 

 . لشفط بالما  مأل خرطو 
  لما بالجها لشفط بوصلة  بط خرطو 

قم بتعليقه في مصد لإلمد بالميا 
(. )مثل برميل  ألمطا



 
 

 
  

 

لشخصية لحماية   معد 

قية مناس نظا  تد مالبس  بة يتم 
لتي ترتد  لقا  لميا  للحماية من 

.  متناثر
 

لجها  ضما ثبا 

 تنويه 
لجها   عما على  ية  قبل إجر 

لثبا لل حر على توفير  مه  جها باستخد
. إلصابا  للحيولة  تعرضه للحو  

  ضعه على لجها عند  يتم ضما ثبا 
 ضية مستوية.

 

لسالمة شا   إ

 تنويه 
ألما على حماي لمستخد تعمل تجهيز  ة 

خا تعديال عليها   غير مسمو بإ
ظائفها.  الستغنا عن 

لجها   مفتا 

لحيلولة   لجها على  يعمل مفتا تشغيل 
. لمتعمد للجها  لتشغيل غير 

ليد  لر   صما غلق مسد 

لر  لغلق بحجز  مسد  يقو صما 
لجها بشكل  يحو  بد تشغيل  ليد 

 متعمد. غير
لضغط  لمز بمفتا  ئد  لز لتيا   صما 

لضغط  ئد تجا معد  لز لتيا  يمنع صما 
عما باستخد  لقيا بأية  لمسمو به عند 

.  لجها
 ، ليد لر  لذ بمسد  في حالة تحرير 

لتي  لمضخة  لضغط بإغال  يقو مفتا 
عند  لعالي.  لضغط  تعمل على إيقا شعا 

.سح خر لمضخة مر  ، تعمل  لذ  ب 
 

لجها   صف   

ليل  لمتوفر في  لتجهيز  صف كافة  يتم 
فقًا  الختالفا  . توجد بعض  لتشغيل هذ

) لعبو نظر  يل ) لمو  لنو 

لمطوية!  لصفحة  نظر   ،  لصو
لملحقا 1.  مكا حفظ 

 مقبض للنقل، قابل للفك 2.

لعالي 3. لضغط   صلة سريعة لخرطو 

.4 " لجها "تشغيل/ إيقا  مفتا 

لقابس  5. لرئيسي  لتوصيل  صلة سلك 
 لكهربائي

 مقبض 6.

 عجلة نقل 7.

 صلة ما مز بمصفا مركبة 8.

نة لو 9. لماقا  صلة 

لتنظيف )مز  10. خرطو شفط ما 
 بفلتر(

ليد 11. لر   مسد 

ليد 12. لر   صما غلق مسد 

لعالي 13. لضغط   خرطو 

لعالي  14. لضغط  مفتا لفصل خرطو 
ليد لر   عن مسد 

لضغط  15. لشعا مع منظم  نبو 
(reVoi oiraV.) 

لتنظ يف يُستخد للقيا بمها 
لتشغيل  ية. يمكن ضبط ضغط  العتيا

نى(  “ Min„بين  أل لحد  („Max “
يجي.  ألقصى( على نحو غير تد لحد  (

ألقصى " لحد  ضع  " يمكن xoMفي 
لتنظيف.  إضافة ما 

لتشغيل، قم  جل تعديل ضغط  من 
لف  ليد  لر  بتحرير  مسد 

. لمطلو لوضع  لشعا إلى   نبو 

لقا نبو 16.  لشعا مع مزيل 

لعنيد  بالنسبة لالتساخا 
 



 

 

 
   

 

/صماما  ■ لسيا قد تتعر إطا 
النفجا من تأثير شعا  إلطا للتلف 
تتضح  عالمة على  لعالي.  لضغط 

تُشكل   . إلطا لك في تغيّر لو  حد 
لسيا إلطا إطا  صماما   

عى  . يُر ألفر لتالفة خطو على حيا 
لشعا  لمسافة بين  ال تقل  لتنظيف  عند 

لذ يتم تنظيفه عن   سم! C6لجسم 
لتغليف بعيد عن متنا  ■ قائق  حفظ 

! الختنا ، خطر   ألطفا

 تحذير 
لجها من قبل  ■ غير مسمو بتشغيل 

بين. لمد  ألطفا  غير 
لجها غير مخصص لالستخد من  ■ هذ 

لبدنية   لقد  ألشخا محد  قبل 
فر لديهم  لعقلية  من ال تتو لحسية  
إلشر  لمعرفة إال إ تم   / لخبر 
عليهم من قبل شخص مختص بأمنهم 

د حصولهم على تعليما سالمتهم  بع
ستخد  لشخص بشأ كيفية  من هذ 

لك. لناشئة عن  ألخطا  لجها   هذ 
■ .  ال يسمح لألطفا بالعبث بالجها
ألطفا لضما عد  ■ قبة  ينبغي مر

.  تالعبهم بالجها
لجها  ■ ستعما  لمستخد  يجب على 

عتبا  .  يأخذ في  فقا للتعليما
لم لمكانية  يحر على لظر  حيطة 

لمكا  جدين في  لمتو ألشخا  سالمة 
. لجها لعمل باستخد   عند 

لتركيبا  ■ لعالي  لضغط  طيم  خر
. يقتصر  لجها ية ألما  نا ضر لقا

لعالي  لضغط  طيم  الستخد على خر
لتي تنصح بها  نا  لقا لتركيبا 

لمنتجة.  لشركة 
ج ■ لجها عند تو شخا ال يُستخد  د 

ئهم  تد لعمل إال مع  خرين في نطا 
قية.  لمالبس 

لجها الستخد مو  ■ لقد تم تطوير هذ 
لمنتجة   لشركة  لتي تنتجها  لتنظيف 

نو  ستخد  مها. كما   تنصح باستخد

يا قد  لكيما لتنظيف   خر من مو 
. لجها  يضر بسالمة 

 تنويه 
لتشغيل لفتر طويلة  ■ في حالة توقف 

لجها عن طريق  حر على إيقا 
ألجهز  قم  لرئيسي / مفتا  لمفتا 
لكهربائية. لشبكة  لتيا من   بخلع قابس 

ال تقل  ■ لمطلية يجب  ألسطح  عند تنظيف 
لشعا عن  بين  سم  C6لمسافة بينها 

. يا لحد تلفيا  تفا
ئما  ■ لجها طالما كا يجب عليك  قبة  مر

لتشغيل.  لجها قيد 
جا حر  ■ لجها في  ال يجب تشغيل 

لصفر.  تحت 
 

خر  مخاطر 

 خطر 
ئل قابلة لالشتعا في  ■ ال تستخد سو

. عملية  لر
ئل تحتو على مو  ■ ال يتم نهائيا شفط سو

منها على  حما غير مخففة!  مذيبة  
أللو   لبنزين  مخففا  لمثا  سبيل 
لرشا ما  لساخنة. يعد ضبا  لزيو 

متفجر   قابلية عالية لالشتعا 
ألسيتو  ستعما  سامة. ال يتم 

ل لمو  لمخففة  مذيبة ألحما غير 
لمستخدمة في صنع  لخاما  ألنها تضر 

.  لجها
ألماكن  ■ لجها في  يُحظر نهائيا تشغيل 

.  لقابلة لالنفجا
لجها في مناطق خطر  ■ ستخد  عند 

عد  اللتز بقو ( يجب  لوقو )مثل محطا 
. لمحد  ألما 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

لجها لموجو على  لرمو   

لجها بشبكة  ال يجب  يتم توصيل 
لعمومية بشكل مباشر. لشر   ميا 

! ال  1. لتعر للضر خطر 
لجها إال في  يجو تشغيل 

فقي.  ضع 

لعالي  2. لضغط  يجب عد توجيه شعا 
نا   لحيو ألشخا   ألجهز على 

لجها  لمفعلة  حتى على  لكهربائية 
 نفسه.

لتجمد. 3. لجها من   حر على حماية 

 

لكهربائية لمكونا   

 خطر 
لشبكة ■ إلمسا بقابس  ال يتم   يجب 

 لمقبس بأيد مبتلة بالما نهائيًا.
جو تلفيا بوصلة  ■ لتحقق من عد  يجب 

لوصل  قابس  لرئيسي  لتوصيل  سلك 
لتشغيل في كل  لك قبل  لموجو به 
صلة  ستبد  حر فو على   . مر

لتالفة عن طريق  لرئيسي  لتوصيل  سلك 
/ فني كهربائي  لمعتمد لعمال  خدمة 

سطة مختص. ال تقم ب لجها بو تشغيل 
ئيسي تالف.  سلك توصيل 

لتي يمر بها  ■ ألجز  يجب حماية جميع 
. لما لعمل من شعا   لتيا في نطا 

لوصل  ■ يجب  يكو كل من قابس 
لتمديد مقا للما كما  نا سلك  قا

ال تكو  لما يجب  ال يوضعا في  يجب 
ستخد  . يُفضل  أل نة على  لقا

جد  لطنابير لتي تضمن عد تو لكابلية، 
تفا يقل عن  مم من  06لمقابس على 

. أل  سطح 
لتوصيل  ■ صلة سلك  ال تتعر  عى  يُر

لتلف  لتمديد للضر   لرئيسي  سلك 
نتيجة للمر فوقها  تعرضها لاللتو 

لك.  ما شابه  لتعقد  لتموّ  لثني  
ل لشبكة من  صال  سخونة يجب حماية 

. لحا لحو   لزيت 

 تحذير 
لجها إال بتيا متر فقط.  ■ ال يتم توصيل 

لجهد مع ما هو مد  يجب  يتطابق 
. لجها  على لوحة صنع 

ئر غير مسمو بتو ■ لجها بأ  صيل 
لتي يقو بتركيبها  كهربائية سو تلك 

فقا للمعيا  لك  يكو  كهربائي مختص 
463 06C0I. 

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 
 ²ملم 5.1متر: C6-16؛ ²ملم1,1: 1-16 

لكابل  ■ لتمديد من بكر  ئما سلك  يُفك 
 بالكامل.

ساسي بتشغيل  ■ منية ننصح بشكل  ألسبا 
لكهربائية  ئر  لد لجها عبر مفتا قطع 

قصى  لخلل )بحد  مبير(. C6لتيا   مللي 
 

آلمن لتعامل   

 خطر 
ستخد من  ■ قبل كل  ئما  تحقق 

لضغط  لهامة، مثل خرطو  لمكونا 
تجهيز  ليد  لر  مسد  لعالي، 
لتالفة على  لمكونا  ستبد  . يتم  ألما

سطة  لجها بو . ال تقم بتشغيل  لفو
 مكونا تالفة.

لعالي على نفسك  ■ لضغط  ال توجه شعا 
لمال آلخرين بهد تنظيف  بس   

 ألحذية.
لتي تحتو  ■ ألشيا  لر لتنظيف  ال يتم 

لصحة )مثل  على مو تمثل خطو على 
.)  ألسبستو



 

 

 
   

 

لعميل.   عزيز 

ألصلي  لتشغيل  ليل  يرجى قر 
كم،  ستخد لجها هذ قبل  

لو  فقًا للتعليما  لجها  لتعامل مع  ثم 
الحتفا بدليل  لدليل. كما يرجى  بهذ 

خر فيما بعد   ما  ستخد لتشغيل أل 
خرين. لجها لمستخدمين   في حالة تسليم 

 

لتي يتم   تسليمها لمحتويا   

لتي  لجها  لعلبة صو لمشتمال  توجد على 
جو  لصند من  يتم تسليمها. تأكد عند فتح 

. لمحتويا  كافة 
كتشا   ية ملحقا   في حالة نقص 

لبائع. لنقل يرجى إخطا   تلف بها بسبب 
 

لمطابق للتعليما   الستخد   

لعالي هذ إال  لضغط  ال يُستخد منظف 
لخاصة فقط.لأل لمنزلية   عما 
  لمباني لسيا  ألجهز  لتنظيف 

معد  لشرفا  جها  لو لعد 
لك باستخد شعا  غيرها  ئق  لحد

ألمر تُضا  لعالي )إ لز  ما بالضغط 
 مو تنظيف(.

  لتنظيف مو  لغيا  قطع  لملحقا  مع 
. KARCHERلمُصر بها من قبل شركة 

لمرفقة مع مو يجب  شا  اللتز باإل
 لتنظيف.

 

لبيئة   حماية   

إعا  ير  لتغليف قابلة للتد مو 
لتخلص من  . يرجى عد  الستخد

لكن عليك  لمنزلية  لقمامة  لعبو في سلة 
ير  لمختصة بإعا تد بتقديمها للجها 

 لقمامة.

لقديمة على مو قيمة  ألجهز  تحتو 
لتي قابلة  الستخد  ير  لتد إلعا 

، قم بالتخلص  الستفا منها. لذ يجب 
فق مع نظم  لقديمة بما يتو ألجهز  من 

لمناسبة.  لتجميع 
لمسطحا غير مسمو بإ لميا من  لة 

. لبلد لعامة في بعض   لمائية 
لتي يُستخد فيها  ألعما  ال يجو إجر 

لمحكمة ضد  ألماكن  لمنظفا إال في 
لصر لتسر لمز بوصلة لشبكة  يب 

لميا  لمنظفا تترسب إلى  لصحي. ال تد 
لتربة.   إلى 

لتي يتخلف  لنظافة  عما  ال يُسمح بإجر 
يو مثل غسل  عنها ميا صر محتوية على 

لسفلي للسيا إال في  لهيكل  لمحر 
يت. لمز بمصفا  لغسل   ماكن 

 

لسالمة    

 

شا ال همية   

 خطر 
لحد النتبا إلى  شيكة  لمباشر  لمخاطر 

لتي قد تؤ إلى إصابا جسدية بالغة  
. لوفا  تتسبب في 

 تحذير 
قد  لمخاطر  قف قد تحفها  النتبا إلى مو

ا جسدية بالغة  تتسبب في تؤ إلى إصاب
.  لوفا

 تنويه 
لذ قد  لمحتمل  لخطير  لموقف  النتبا إلى 

 يؤ إلى إصابا بسيطة.

 تنبيه 
ل لخطير  لموقف  لذ قد النتبا إلى  محتمل 

ية. ضر ما  يؤ إلى 
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Ч ст я ко п я 

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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