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  EB  5111 DH EB  5111 BH 

لتشغيل  ألقصى من ضغط  لحد 
) ألما  لمفر )صما 

MPa (bar) 23 (230) 23 (230) 

جة حر  لتشغيل قصى 
لساخنة  لميا 

°C 5. 5. 

لتنظيف  l/h (l/min) 0-40 (0-0,7) 0-40 (0-0,7) شفط مو 
لمحر  kW 15 15 قد 

لزيت  ألقصى الستخد  لحد 
 لساخن

r//e 1,. 1,. 

ليد  لر  تد مسد  قو 
ألقصى( لحد  ( 

N 15 15 

لمحتسبة طب صفة لقيم   EN 60335-2-79قًا للمو
لروضا  نبعا 

لصو   AAL  dB(A) 55 55مستو ضغط 
 AAK  dB(A) 3 2لشك 

لصو  +  AALمستو قد 
  AAKلشك 

dB(A) 51. 517 

لكلية لالهتز لقيمة  ليد  لذ  هتز   قيمة 
ليد لر   m/s2 <2,5 <2,5 مسد 
لميا فع   m/s2 <2,5 <2,5 نبو 

 K m/s2 5 5لشك 
لتشغيل   مو 

لساخن  -- لوقو   HLلزيت 
 لديز

لساخن    HLلزيت 
 لديز

لزيت   l 1,31 1,31 لمرخة -كمية 
لزيت  لمحر  لمرخة -صنف  يت 

15W40 
لطلب  قم 

 ..2..111.1 
لطلب  قم 

 ..2..111.1 
أل   لمقاييس 

تفا× لعر × لطو   ww 5511  ×711  ×7.1 5511  ×711  ×7.1 ال
جي لنمو لتشغيل    r/ 571,2 557,1 

لوقو  .l 3. 3 خز 
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لفنية   لبيانا   

  EB  5111 DH EB  5111 BH 

لحماية  5XM1 5XM1 -- نو 
 لمحر 

، Ew3Ha  M 351 -- لطر
نة،  ألسطو حا 

ألشو  باعي 

Yanmar L 100 N ،
نة،  ألسطو حا 

ألشو  باعي 
السمية عند   3.11لقد 

قيقة  لفة/
kW (PS) 9,6 (13) 7,4 (10) 

 g/kWh 353 211 ستهال محد
لت  min 3200-3400 3200-3400/1 شغيلعد لفا 
لوقو  l .,1 1,1 خز 

بنزين، خا من  -- لوقو
*  لرصا

 يز

 H51* مناسب للوقو 
لما   صلة 

لحد  لتدفق ) جة حر 
 ألقصى(

°C 31 31 

نى( أل لحد  لتدفق )  l/h (l/min) 1000 (16,7) 1000 (16,7) كمية 
لت ألقصى(ضغط  لحد   MPa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6) دفق )

لتغذية لطلب خرطو   1217.1.... 1217.1.... قم 
لتغذية  w 7,1 7,1 طو خرطو 

لحد  لسحب ) قطر خرطو 
نى(  أل

lwll 3/4 3/4 

عا مفتو  لشفط من  تفا 
 مئوية(° 21)

w 5 5 

لقد   بيانا 
لميا  l/h معد تدفق 

 (l/min) 
.11-511  
(7,1-51) 

.11-901  
(7,1-51) 

لميا )بفوهة  ضغط تشغيل 
ية(  معيا

MPa 

 (bar) 
.-25  
(.1-251) 

.-20 
(.1-201)  

لفوهة  111 1.7 -- حجم 
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لمحر ال يقو باإلشعا  

 لوقو فا  خز 
 .  قم بالمل
 لما  نقص 
 . إلمد خطو  لما  صلة   فحص 
  سيلة لموجو في  لمصفا  قم بتنظيف 

. لما  تأمين نقص 
 لوقو متسخ  فلتر 
 . لوقو  قم بتغيير فلتر 
 شعا  ال توجد شر 
  ية شر شعا عبر في حالة عد 

لتشغيل، قم بفحص  ثنا  ية  لر جا 
. لعمال  لجها لد مركز خدمة 

 

لحر  جة  لى  لوصو  ال يتم 
لما  لتشغيل باستخد  ثنا  لمربوطة 

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

. ليد لر   مسد 
 لتسخينتكو سخا بمل  ف 
  لجها لد مركز لسخا من  لة  قم بإ

. لعمال  خدمة 

لعمال  خدمة 

لخلل، يجب فحص  صال  في حالة تعذ 
 . لعمال  لجها لد مركز خدمة 

 

لرما    

لتي  لرما  لة تسر شر  في كل 
لتابعة لنا.  لمختصة  لتسويق  ترعها شركة 

ختالال قد  ية  صال  تحد نحن نتولى 
  ، لرما بالجها مجانًا طو فتر سريا 
لى  الختالال يرجع  لسبب في هذ  كا 

لصناعة. لما    عيو 
 

لغيا   قطع  لملحقا   

  قطع لملحقا  يسمح فقط باستخد 
لمنتجة.  لشركة  ها  لتي تصد لغيا 

ألصلية  لغيا  قطع  ألصلية  لملحقا 
مكانية تشغيل بد  ترمن  لجها بأما 
. عطا  ية مشاكل  

  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.raakceak.cwwإللكتر
. لخدما  قسم 
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لعالي لرغط   تسر من مرخة 
 لمرخة  تسر من 

 : قيقة. 3يسمح بسقو شا /  قطر
  لجها لتسر شديدًا، قم بفحص   كا 

. لعمال  لد مركز خدمة 
 

لعالي يصد عنها خبط  لرغط  مرخة 
 )قرقعة(

  لموصلة بالمرخة بها إلمد  صال 
 يبتسر

  لموصلة لتدفق  سال  فحص جميع 
 بالمرخة.

 لنظا  هو في 
: لهو لمرخة من   تفريغ 

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

 . لما  فتح مدخل 
  فقًا لما  بدليل لمحر  قم بإ 

لصانعة  لجهة  لصا عن  لتشغيل 
.  للمحر

 لم لهو قم بفك  لجها من  نفث لتفريغ 
لى  يخر  لجها يعمل طويال  تر 

ئية. لهو لفقاعا   لما خاليًا من 
  لمنفث بط  عد  لجها  قف تشغيل 

. خر  مر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتنظيف لجها ال يشفط ما   

  لمز بفلتر لتنظيف  خرطو شفط ما 
 به تسريب  مسد

  قم بفحص/تنظيف خرطو شفط مو
لموجو لفلتر   به. لتنظيف 

  لموجو بوصلة جوعي  لال لصما 
لتنظيف ملتصق  خرطو شفط ما 

  جوعي لال لصما  ستبد  قم بتنظيف/
لتنظيف.  في نهاية خرطو شفط مو 

  لتنظيف مغلق  به صما معاير ما 
 تسريب/مسد

  لتنظيف  قم فتح صما جرعة مو 
 بفحصه/تنظيفه.

 

ي ئد يعمل  لز لتيا  توقف عن صما 
لعمل بصو مستمر بينما مسد 

ليد مفتوحًا لر   
 لفوهة مسد 
 .لمنفث  قم بتنظيف 
 لجها لجير في   ترسب 
 . لجها لجيرية من  لترسبا  لة   قم بإ
  لما سيلة تأمين نقص  لمصفا في 

 متسخة
 . لمصفا  قم بتنظيف 
 ئد تالف لز لتيا   صما 
  لتيا ئد )خدمة قم باستبد صما  لز

.)  لعمال
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عطا   لمساعد عند حد   

 خطر 
لجها بغير قصد.  إلصابة بسبب تشغيل  خطر 
إلشعا قبل  ينبغي سحب قابس شمعا 

ية.  لبطا لجها  فصل  لعمل على   
! ال تلمس مخمد  إلصابة باكتو خطر 
عانف  نة   ألسطو لساخنة   لصو 

لتبريد.   
 

لوقو تري  لمبة كنتر 
 لوقو فا  خز 
 .  قم بالمل

 

لسائل تري لتليين   لمبة كنتر عامل 
  ألسبا  ، لسائل فا لتليين  خز عامل 

. تقنية لخز ئمًا كمية متبقية في   تظل 
 .  قم بالمل
 لكهربائية بالخز متسخة  ألقطا 
 .لكهربائية ألقطا   قم بتنظيف 

 

لجها ال يعمل  

ليل  لو في  شا  إل عا  يجب مر
. لصانعة للمحر لجهة  لصا عن   لتشغيل 

 لوقو فا  خز 
 .  قم بالمل
 لعال لتنظيف بالرغط  : DH 5111ي جها 

( متسخة/تالفة لمحر إلشعا )  شمعة 
 . إلشعا  قم بتنظيف  تغيير شمعة 
  لموجو بمرخة ألما  قامت ترموستا 

لجها بعد  لعالي بإيقا تشغيل  لرغط 
لمستمر لفتر طويلة.  لتشغيل 

  عد تشغيله مر لجها ليبر ثم  تر 
لتشغيل". قف  لقسم " يرًا  نظر   .  خر

 

 

لجها ال ينشأ  ضغط  

 لمحر منخفض للغاية  عد لفا 
  نظر لمحر ) جعة عد لفا  قم بمر

لفنية(.  لبيانا 
  لعالي لتنظيف بالرغط  : DH 5111جها 

( متسخة/تالفة لمحر إلشعا )  شمعة 
 . إلشعا  قم بتنظيف  تغيير شمعة 
 لمنفث مسد  متآكل 
 .لمنفث ستبد   قم بتنظيف/
  لما صلة  لموجو في  لمصفا 

 متسخة
 . لمصفا  قم بتنظيف 
 لما قليلة للغاية  كمية تدفق 
  لبيانا نظر  لما ) فحص كمية تدفق 

 لفنية(.
  لموصلة بالمرخة بها إلمد  صال 

 تسريب  مسد
  لموصلة لتدفق  سال  فحص جميع 

 بالمرخة.
 لنظا  هو في 

لهو لمرخة من   :تفريغ 
  لتنظيف على ضبط صما معاير ما 

جة   “.1„لد
 . لما  فتح مدخل 
  فقًا لما  بدليل لمحر  قم بإ 

لصانعة  لجهة  لصا عن  لتشغيل 
.  للمحر

  لمنفث لهو قم بفك  لجها من  لتفريغ 
لى  يخر  لجها يعمل طويال  تر 

ئية. لهو لفقاعا   لما خاليًا من 
 لمنفث  قف بط  عد  لجها  تشغيل 

. خر  مر 
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لجها  لجير من   لة 

صال  لتخزين في  لتدفق عند  مة  تز مقا
لمحر  لتحميل على  سير، بحيث يصبح  لمو

.  كبير جد

 خطر 
 ! لقابلة لالشتعا لغا  النفجا بسبب  خطر 
حر على  لجير.  لة  لتدخين عند  ممنو 

 . لجيد لتهوية  عا   مر
 خطر 

تد  ! يجب  ألحما الكتو بسبب  خطر 
ليدين.  قفا حماية  لحماية   نظا 

 لتنفيذ: ■
ال باستخد مذيبا  لة غير مسمو  لإل

الختبا  لمختبر  عالمة  لكلسية  سب  لر
لقانونية. ئح   فقا للو

 01 511  لطلب قم  ( تذيب .2.711.)
لجير  لسهلة من لحجر  لمتصلة  لمو 

. لمنظفا بقايا  لجير   لحجر 
  ق 515 01تذيب لطلب ) ( 2.7153.م 

لتي ال تذيبها   .511 01لترسبا 
  لتر من  51لتر ب  21مأل خز سعة

.  لميا
  لكلسية. 5ضف سب  لر  لتر من مذيب 
  لمرخة لميا بر  قم بتوصيل خرطو 

لنه قم بتعليق  لحر في مباشر  اية 
.  لخز

  لفوهة لمتصل بد  لشعا  نبو  خل 
. لخز  في 

  فقًا لما  بدليل لمحر  قم بإ 
لصانعة  لجهة  لصا عن  لتشغيل 

.  للمحر
  ال تغلقه في ليد  لر  فتح مسد 

لجير. لة   ثنا عملية 
  جة حر لجها على  ضبط مفتا 

قصى.جة مئو 1.لعمل   ية بحد 
  جة لى  لجها يعمل حتى يصل  تر 

لعمل.  حر 

  لوضع تركه في  لجها  قف تشغيل 
بقا مسد  21لقائم مد  قيقة. يجب 

ليد مفتوحا.  لر 
 . لجا لك بالرخ  لجها بعد   يقو 

 : لتآكل  لتحييد شا لحماية من  جل  من 
لنهاية ب ألحما نوصي في  رخ محلو بقايا 

لمنظفا 5. 01قلو )مثل  ية  ( على حا
. لجها سطة   بو

لتجمد   لحماية من 

 تنبيه 
لممكن  يتسبب  ! من  ضر خطر حد 

جز لما تال بعض  لمثلج بالجها في   
 . لجها  

  لجها في مكا به لشتا يجب حفظ  في 
. في حالة فتر  لجها تدفئة  قم بتفريغ 
لطويلة ينصح برخ ما  لتشغيل  يقا 

. لجها لتجمد خال   حماية من 
  لجها في مكا خا من  تعذ تخزين 

لعمل.  لصقيع، فقم بإيقافه عن 
:صر ■ لما   
  خرطو إلمد بالما  قم بفك خرطو 

لعالي.  لرغط 
  لموجو بقاعد لسحب  صلة  قم بفك 

لتسخين يد على  تر ملف  لغالية 
لمحايد.  لوضع 

  حد بحد قيقة  لجها يعمل لمد  تر 
لمرخة  لى  يتم تفريغ  قصى 

.  لوصال
لتجمد: ■ لحماية من  لجها بما   شطف 

 : 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 
  لى  ) لمحر لجها )بد  قم بتشغيل 

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

لتجمد.  لحماية من 
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لتخزين    

 تنويه 
عى   ! ير لتعر للرر إلصابة  خطر 

لقيا بتخزينه.  لجها عند   
 

لنقل    

 تنويه 
إلص عى  خطر  ! ير لتعر للرر ابة 

لقيا بنقله.  لجها عند   

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

لصلة. ية   لسا  للتعليما 
 

لصيانة   لعناية   

جر  لتجا على  كيلك  التفا مع  يمكنك 
بر عقد لسالمة بشكل منتظم    فحص 
لمشو من  لحصو على  صيانة. يرجى 

. لعمال  مركز خدمة 

 خطر 
لجها بغير قصد.  إلصابة بسبب تشغيل  خطر 

إلشعا  قبل ينبغي سحب قابس شمعا 
ية.  لبطا لجها  فصل  لعمل على   

! ال تلمس مخمد  إلصابة باكتو خطر 
عانف  نة   ألسطو لساخنة   لصو 

لتبريد.   
 

لصيانة عيد   مو
 يوميًا 

  جو تلفيا بخرطو تأكد من عد 
(. قم على  النفجا لعالي )خطر  لرغط 
لعالي  لرغط  لفو باستبد خرطو 

 لف.لتا
 سبوعيًا 

 .لعالي لرغط  يت مرخة   قب مستو 
 

 تنبيه 
لفو بإخطا  لزيت حليبيًا، قم على   كا 

 مركز خدمة عمال كيرشر. 
 يًا شهر

  صلة لموجو في  لمصفا  يتم تنظيف 
.  لما

  سيلة لموجو في  لمصفا  قم بتنظيف 
. لما  تأمين نقص 

  لموجو بخرطو شفط لفلتر  قم بتنظيف 
لتنظيف.  مو 

ألقل سنويًا  111بعد   ساعة تشغيل، على 

 . لجها لجيرية من  لترسبا  لة   قم بإ
 

لصيانة عما   

لع لرغط   الي مرخة 

لزيت:  تغيير 
  حد لي لتر  قم بإعد خز تجميع لحو

لزيت.  من 
 .لزيت  قم بفك مسما تصريف 
  عا لموجو في  لزيت  قم بصر 

 لتجميع.
لمستهلك بصو ال ترر  لزيت  تخلص من 
عا  حد مستو لى  بالبيئة  قم بتسليمه 

. لمعتمد  لتجميع 
 .لزيت  بط مسما تصريف 
 لخز بزيت جديد ببط حتى  قم بمل

ألقصى " لحد  لى عالمة  " 1AMيصل 
لزيت.  بخز 

 : مكانية للتخلص شا يجب  تكو هنا 
. لهو  من فقاعا 

نظر   ، لمل كمية  لزيت  لمعرفة صنف 
لفنية.   لبيانا 

 لمحر 

فقًا  لصيانة بالمحر  عما  قم بتنفيذ 
لت ليل  لو في  لصا عن للبيانا  شغيل 
. لمنتجة للمحر  لشركة 
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  لموصى بها اللتز بالجرعا  يجب 
لتنظيف. لمرفقة بمو  شا   إل

  ال مو ال يجب لتنظيف  ستعما مو 
لشركة  فق عليها من قبل  لمو لتنظيف 

 لمنتجة للجها فقط.
  لتي تنتجها شركة لتنظيف  ترمن مو 

. يمكنك  عطا لجها   كيرشر تشغيل 
لكتالو  لمشو  طلب  لحصو على 
لخا  لمعلوما  لمتوفر لدينا  كتيب 

لتنظيف.  بمو 
 لتنظيف قم بتعليق خر طو شفط مو 

عا يحتو على ما تنظيف.  في 
  لتنظيف على ضبط صما معاير ما 

. لمرغو  لتركيز 
 

لتشغيل يقا   

 . ليد لر   قم بتحرير  مسد 
 : ليد شا لر  طال  مسد  عند 

لد بسرعة تباطؤ.  لمحر في  يستمر 
لمر خل  لميا  تسخن. من هنا تد  خة 

لموجو  نة  السطو صلت    
جة حر مسمو بها   بالمرخة ألقصى 

ألما  1.) جة مئوية( تقو ترموستا 
نة بإيقا تشغيل  السطو لموجو بر 
قل من  جة حر  لتبريد لد بعد   . لمحر

لجها مر  11 جة مئوية يمكن تشغيل 
.  خر

لم لتشغيل بالما  لخا من عند  رغو 
لتبريد: لميا يمكن تعجيل عملية  نابيب   شبكة 

  ليد لر  قم بسحب  مسد 
قائق  لى ثال  قيقتين  لمد تتر من 

لمتدفق بتبريد   لما  حتى يقو 
نة.  السطو

 . خر لمحر مر   بد تشغيل 
 

 

 

 

لتنظيف لتشغيل باستخد ما   بعد 
 لتنظيف على ضبط صما معاير ما  

جة   “.1„لد
  حد على قيقة  لجها لمد  غسل 

. ليد مفتو لر   ألقل بينما مسد 
 

لجها يقا   

 خطر 
الحتر لساخن! بعد خطر  لما   بفعل 

لساخن  لما  لتشغيل باستخد  إلنتها من 
قيقتين  لبا لمد  لجها بالما  يجب تشغيل 
لك من  لمسد مفتو  ألقل بينما  على 

 . لجها جل تبريد   

لمحتو على  لما  لتشغيل باستخد  بعد 
لجها جيدًا  لبحر( يجب شطف  لملح )ما 

ليد  3 - 2لمد  لر  قائق بينما مسد 
. لصنبو مفتو  لمز بما 

 تنبيه 
لتحميل  لمحر عند  بد بإبطا  ال تقم 

ليد لكامل عندما يكو مسد  لر 
 مفتوحا. 

  غال لوضع  لجها على  ضبط مفتا 
لمحرلمحر "  ".قم بإيقا تشغيل 

 . ليد لر   قم بتحرير  مسد 
لمحايد. لوضع  لمحر بعد لفا   يتحكم 

  ضع لجها بالمحر على  ضبط مفتا 
.FOOإليقا " لوقو غلق محبس   " ثم 

 . لما  غلق مدخل 
 ل لر  يد حتى ضغط على مسد 

لرغط. لجها من   يخلو 
  ليد ضد لر  قم بتأمين مسد 

سطة ممسا  لمقصو بو لفتح غير 
.  ألما

 . لجها إلمد بالما من   قم بفك خرطو 
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لتنظيف  

  تركيز ما لحر  جة  لرغط/ ضبط 
لمر  لسطح  فق مع  لتنظيف بما يتو

 تنظيفه.
 : ئمًا على توجيه شا حر  ية  لبد في 

لمر  لشي  لى  لعالي  لرغط  شعا 
لك لمنع حد تنظيفه من مس افة كبير 

لمرتفع للغاية. لرغط   ضر نتيجة 
لعالي  لرغط   لعمل باستخد منفث 

لر مهمة جدًا بالنسبة لفعالية  ية  تعد 
ية  لعا ألحو  لعالي. في  لرغط  شعا 

لمستو  لشعا  لعمل بمنفث  ° 21يتم 
.) لمو لتجهيز  فر ضمن   )متو

ل ■ لمنافث  فر  موصى بها كملحقا تتو
 تكميلية.

 لعنيد  بالنسبة لالتساخا 
لكامل  لشعا   ° 1منفث 

  التساخا لحساسة  بالنسبة لألسطح 
 لخفيفة

لمستو  لشعا   ° 1.منفث 

  لسميكة لعنيد  بالنسبة لالتساخا 
 لطبقة

التساخا   لة تفكيك 

  لربط ية  قابلة لتعديل  منفث بز
ل لمختلفةلتتو مع مها   تنظيف 
يو  لز فا  لمنفث 

لموصى بها  لتنظيف   طريقة 

 : التساخا  بة 
تركها  شيد  لتنظيف بصو  قم بر ما 
قيقة  ثرها لمد تتر من  تحد  تعمل 

لى  لكن ال تدعها تجف. 1حد   قائق، 

 : التساخا  لة 
لرغط  لمتفككة بشعا  سا  أل تغسل 

 لعالي.

 

 

 

 

لجها  تشغيل 
 . لما  فتح مدخل 
  لتشغيل بالما لجها على  ضبط مفتا 

. لبا  لساخن  
  فقًا لما  بدليل لمحر  قم بإ 

لصانعة  لجهة  لصا عن  لتشغيل 
.  للمحر

 . ليد لر   ضغط على  مسد 
 

لبا لتشغيل بالما   

  غال لوضع  لجها على  ضبط مفتا 
لمحرمحر "ل  ".قم بإيقا تشغيل 

 

لساخن لتشغيل بالما   

 خطر 
 ! إلصابة بحر  خطر 

  جة حر لجها على  ضبط مفتا 
لمطل جة مئوية بحد  .5وبة )لعمل 

. لمحر  قصى(. عندئذ يتم تشغيل 
 

لتدفق معد  لتشغيل   ضبط ضغط 

  لتدفق من كمية  لتشغيل  ضبط ضغط 
لكمية بمسد  لرغط/ خال  منظم 

ليد )+/  (.-لر 

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

 . لنفا  
 

لتنظيف لتشغيل باستخد مو   

 تنبيه 
لمناسبة قد ترر بالجها  لغسيل غير  مو 

لمر تنظيفه.  لشي   

  لبيئة ينبغي لحفا على  جل  من 
لتنظيف. ستخد مو   القتصا في 
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لخز لما من   شفط 

  لعالي هذ مع ملحقه لرغط   منظف 
لميا  لشفط من  لمختص يتال مع 
ألمطا   ميل تجميع  لسطحية مثل بر

.  لبر
  تفا للشفط  متر. 5قصى 

 خطر 
 . لشر لما من خز ما  بد بشفط  ال تقم 

ئل محتوية على  بدًا بشفط  سو ال تقم 
لزيت  لبنزين   لدها   مذيبا مثل مخفف 

لما إلحكا   لمفلتر، حيث  عناصر   غير
. يعد ضبا  مة للمذيبا بالجها غير مقا

لخا بالمذيبا ما  قابلية  لرشا 
سامة.  متفجر   عالية لالشتعا 

  نى أل لحد  لشفط ) قم بتوصيل خرطو 
لمز بفلتر )ملحق ¾ للقطر  بوصة( 

. لما  تكميلي( بوصلة 
 ل تنظيف على ضبط صما معاير ما 

جة   “.1„لد
 

الستخد    

 خطر 
 ! النفجا  خطر 

ئل قابلة لالشتعا في عملية  ال تستخد سو
 . لر  

 خطر 
بدًا  كا  لجها  إلصابة! ال تستخد  خطر 
ستخد  لنفا غير مركب. قبل كل  ألنبو 
لنفا من حيث  ألنبو  للجها قم بفحص 

لملولبة ثباته جيدًا. يجب  تكو لوصلة   
لربط.  لنفا محكمة   لألنبو 

 خطر 
  .ضية ثابتة لجها على  ضع   يجب 
  لتنظيف بالرغط يجب عد تشغيل جها 

قو لعالي  . )خطر  ألطفا من قبل 
لسليم  الستخد غير  حو من جر 

 .)  للجها

  لى حد لعالي  لرغط  يؤ شعا 
. خطر  لجها ستخد  ثنا  ضوضا عالية 
لعمل  ثنا  لسمع.  ضر بحاسة  قو 
سيلة مناسبة  تد  بالجها ال بد من 

 . أل  لحماية 
  لخا من منفث لما  يتسبب شعا 

لى  لمسد  تد  لعالي في  لرغط 
لملتو  لنفا  ألنبو  قد يتسبب  لخلف. 

للي. لذلك يجب عليك  يا عز  في 
لمسد بيد  لنفا  ألنبو  مسك 

 .  بقو
  بدًا على لما  ال تقم بتوجيه تيا 

لجها نفسه   نا   لحيو ألشخا  
 جز كهربائية. ية 

   لسيا طا  ال يجو تنظيف 
اللتز  ال في ظل  إلطا  صماما 

ما للر تبلغ  سم على  31بمسافة 
لسيا   طا  ال فقد يتعر  ألقل. 
لرغط  إلطا للرر بفعل شعا  صما 
لة على  لد لعالما  لى  تتمثل  لعالي. 

إلطا للرر في بهتا ل و تعر 
لتالفة  لسيا  طا  . تشكل  إلطا

لخطر.   حد مصا 
  لمحتوية على لمو  يحظر  

سائر   ) لصخر لحرير  ألسبستو )
لمحتوية على مكونا  ألخر  لمو 

 ضا بالصحة. 
  لر يجب لمستخد من ما  لحماية 

 تد مالبس حماية مناسبة. 
 ل لربط  عا  ئما على مر محكم حر 

لتوصيل.  طيم   لجميع خر
  لر مثبتًا ال يجو  يكو  مسد 

لتشغيل.  ثنا   بإحكا 
 

لمنفث  تغيير 

 خطر 
لمنفث  لرغط قبل تغيير  لجها  قم بإيقا 

لى  يتم تفريغ  ليد  لر  على مسد 
لرغط.  لجها من   
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 مالحظة تحذيرية! 

 

لمستهلكة!  لمو   لتخلص من 

 

ية في  لبطا ال تقم بإلقا 
لقمامة.   صند 

 خطر 
ية   ما  ! ال ترع  نفجا خطر حد 
قطابها  بالتحديد على  ية  لبطا شابه على 

لخاليا.  موصال   

  خطر
حر على عد مالمسة  إلصابة!  خطر 
لرصا للجر مطلقًا. نظف يديك بعد 

ية.  لبطا لعمل على   

ية  لبطا  شحن 

 خطر 
حر إلصابة!  عا تعليما خطر   على مر

حر   . يا لبطا لتعامل مع  لسالمة عند 
لصا عن  الستعما  ليل  عا  على مر

لمنتجة للشاحن.  لشركة   

 .ية لبطا  فصل 
  لموجب لجها لقطب  صلة  قم بتوصيل 

ية. لموجب للبطا لقطب   لشحن بوصلة 
  لسالب لجها لقطب  صلة  قم بتوصيل 

لقطب  ية.لشحن بوصلة   لسالب للبطا
  تشغيل جها لكهربا  قم بتوصيل قابس 

 لشحن.
  ية بأقل تيا شحن لبطا قم بتوصيل 

 ممكن.
تصحيحه  ية  لبطا جعة مستو سائل   مر

 تنبيه 
لمملو بالحمض قم  يا  لبطا في حالة 
لسائل بصو منتظمة.  جعة مستو   بمر

  لخاليا عن طريق قفا  قم بفك جميع 
 تها.

  لسائل بشد نخفا مستو  في حالة 
لخاليا بما مقطر حتى  ستكمل مل 

 لعالمة.
 .ية لبطا  شحن 
 ته لخاليا عن طريق  قفا   ا.بط 

 

ألنبو  ليد  لر  تركيب مسد 
لعالي لرغط  خرطو  لنفا   

  .صو 
  لر لنفا بمسد  ألنبو  قم بتوصيل 

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

لوصل.  صامولة 
  بطها لوصل  قم بتركيب صامولة 

.  بإحكا
 لرغط لعالي  قم بتركيب خرطو 

لخاصة  لعالي  لرغط  لموجو بوصلة 
.  بالجها

 

الحتياطي لعالي  لرغط   تركيب خرطو 
  A-Cصو 

 

لما صلة   

لفنية. لبيانا  نظر  لتوصيل،   لمعرفة قيم 
  نى أل لحد  لسحب ) يتم توصيل خرطو 

نى للقطر  7.1للطو  أل لحد  ¾ متر 
لخاصة  لما  صلة  بوصة( بكل من 

(.با لما لما )مثل صنبو  مدخل   لجها 
لمو على ملحوظة:  لتجهيز  ال تشتمل 

لسحب.  خرطو 
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  لتخفيف من كيرشر ئل  لخز بسو مأل 
لطلب  551 01 قم  (2.7.1115.) 

  لسائل تكلس ملف لتليين  يمنع عامل 
لتشغيل باستخد ما  لتسخين عند 

ضافة  لجير. تتم  لمحتو على  لصنبو 
لسائل لتليين  لما  عامل  في علبة 

 بالتنقيط.
  لمصنع على لجرعة مربوطة من قبل 

. لما  جة متوسطة لعسر 
 

لسائل لتليين   ضبط كمية تعبئة عامل 

 خطر 
ال فلط ! ال يسمح بالربط  ية كهربائية خطر

 من خال فني كهربائي مختص. 
 :لمحلية لما  جة عسر   حسا 
 ، لمحلي لإلمد بالما لمرفق   عن طريق 
  لما سطة جها قيا عسر   بو

لطلب  قم  (..7..11..) 
 . لكهربا  فتح صند 

 

 
 ( لد لجهد  ( aضبط جها قيا فر 

ستقا  . يمكن  لميا جة عسر  تبعا لد
. لجد لصحيح من   لربط 

 
 
 
 
 
 

 :  مثا
لما  جة صالبة  51عندما يكو عسر 

لمقيا  ضبط قيمة  ا في جه 7لمانية 
لجهد.  قيا فر 

لما   عسر 
جة  (HE) 

لمقيا في جها 
لجهد  قيا فر 

1 51 
51 . 
51 7 
21 .,1 
21 . 
31 1,1 

 

ية لبطا  

ية  لخاصة بالبطا لسالمة   شا 

لتالية عند  لتحذيرية  شا  إل عا  يجب مر
ية: لبطا  لتعامل مع 

 

لتعليما  لى  النتبا  يرجى 
ليل  في  ية  لبطا لو على 

 !  الستعما

 

قية  تد نظا  حر على 
 للعينين. 

 

يا بعيد لبطا لحمض  ًا حفظ 
 . ألطفا  عن 

 

 ! النفجا  خطر 

 

يحظر تقريب نا  شر  ضو 
لتدخين.   مكشو  

 

 ! الكتو  خطر 

 

لية!  أل  إلسعافا 
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النرغاطي لمفتا   

لمحر عندما  لرغط بإطفا  يقو مفتا 
لتشغيل  نى، يكو ضغط  أل لحد  قل من 

خر عند تجا ضغط  يعيد تشغيله مر 
 لتشغيل.

 

لتشغيل    

 تحذير 
لجها  إلصابة! يجب  يكو  خطر 

لعالي لتوصيال لرغط  خرطو   
لحالة  لوصال في حالة سليمة.  لم تكن 

 . لجها ال تستخد   سليمة يجب عليك 
 

لرغط  لزيت بمرخة  جعة مستو  مر
لعالي  

 تنبيه 
لفو بإخطا  لزيت حليبيًا، قم على   كا 

 مركز خدمة عمال كيرشر. 
  لزيت بمرخة جعة مستو  قم بمر

ية  جا  لعالي من خال  لرغط 
 لزيت.

نخفض مستو  لجها   ال تقم بتشغيل 
نى . أل لحد  سفل عالمة   لزيت 

 ( للز لزيت عند  نظر قم بإعا مل 
لفنية(.  لبيانا 

 

لمحر  
لسالمة.  شا  ; عا فقر  حر على مر

  لتشغيل ليل  لتشغيل يجب قر  قبل 
لصانعة للمحر  لجهة  لصا عن 

لسالمة  شا  عا  لحر على مر
. لخصو جه   على 

 . لهو  فحص فلتر 
 . لمحر يت   فحص مستو 

نخ لجها   فض مستو ال تقم بتشغيل 
نى . أل لحد  سفل عالمة   لزيت 

 . للز لزيت عند   قم بإعا مل 
EB  5111 DH : 

  لوقو ببنزين خا من مأل خز 
.  لرصا

. ألشو لثنائي  لخلط   ال تستخد 

EB  5111 BH : 

 . لديز لوقو بوقو   مأل خز 
 

لوقو  مل 

 خطر 
لديز  ال بوقو  لخز  ! ال تمأل  النفجا خطر 

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

 تنبيه 
لوقو للرر بسبب  خطر تعر مرخة 

لوقو حتى  . قم بمل خز  لجا لتشغيل 
لى  يريئ  لبا  لما  في حالة تشغيل 

 . لوقو  مصبا تحكم 
 . لوقو  مأل 
 لو .غلق غطا خز   قو
 .لفائض لوقو   مسح 

 

لسائل لتليين   مل عامل 
لمو على باقة ملحوظة:  لتجهيز  تحتو 

لسائل. لتليين   تجريبية من عامل 
 

 
 ( لنابض لغطا )cنز  عامة  ( b( من 

لمخفف )  (.aلخاصة بخز 
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 نقا عامة
  لمحلية لتعليما  عا  حر على مر

لمشر فيما يتعلق  ها  لتي يحد لمعنية 
. لميا لتنظيف بأشعة   بجها 

  لمحلية لتعليما  عا  حر على مر
لمشر فيما يتعلق  ها  لتي يحد لمعنية 
. يجب فحص جه لحو ا 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 

. لمشر ها   لتي يحد
 

لعالي لرغط   خرطو 

 خطر 
إلصابة!   خطر 

  لعالي لرغط  طيم  ال تستخد سو خر
 ألصلية. 

  لرغط يجب  يكو كال من خرطو 
لر مناسبة للحد  تجهيز  لعالي 
لمفر  لتشغيل  ألقصى من ضغط 

لبيانا لتقنية. لمد في    
  .لكيميائية التصا بالمو   يجب تجنب 
  لعالي لرغط  يجب فحص خرطو 

 بصو يومية. 
لتي  طيم  لخر ستخد  لتوقف عن  يجب 

 تحتو على عقد. 

 ، جية للسلك ظاهر لخا لطبقة   كانت 
ستخد خرطو  لتوقف عن  يجب 

لعالي.   لرغط 

  طيم ستخد خر لتوقف عن  يجب 
لمز بأسنا قال ل لعالي  رغط 

 تالفة. 
  لعالي بحيث ال لرغط  يجب مد خرطو 

لمر فوقه.  ضه   عتر  يتم 

  لذ لخرطو  ستخد  لتوقف عن  يجب 
ضه  تعقيد  تمزقه حتى   عتر تم 

لتلف ظاهرًا فيه.   لم يكن 
  لعالي لرغط  يجب تخزين خرطو 

جها بطريقة ال تسمح بظهو  
 ميكانيكي. 

 

ألما   تجهيز   

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

 ظائفها.
 

لما سيلة تأمين نقص   

جة  تفا  لما  سيلة تأمين نقص  تمنع 
. ال يعمل  لميا لمحر عند نقص  حر 

ال  كا هنا كمية كافية من  لمحر 
. لميا  مد 

 

لفائض  صما 

  ،ليد مغلقًا لر  عندما يكو مسد 
تقو مرخة  لفائض  ينفتح صما 

لى جانب  لما  جا  لعالي بإ لرغط 
لك يتم منع  من خال  لشفط بالمرخة. 

لمسمو به. لعمل   تجا ضغط 
  لغلق من محكم  لفائض مربو  صما 

ال يتم لمصنع.  ال لد مركز  قبل  ضبطه 
. لعمال  خدمة 

 

ألما  صما 

  ألما عند تعطل صما يتم فتح صما 
ئد. لز  لتدفق 

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

. لعمال  خدمة 
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 : لميا  متطلبا نوعية 

 تنبيه 
ئل  ضغط ال تستخد سو ميا ن قية كسو

جو تآكل مبكر   لى  لتلوثا  . تؤ  عا
. لجها  ترسبا في 

لمستعملة، ال يسمح  لميا  ستخد  في حالة 
لتالية. لحد   بتجا 

لحموضة  9,5...6,5 جة 
لكهربائية  لتوصيل  قد 

* 
لميا  قد توصيل 

ميكر  5211لنقية +
 سيمنس/ سم

لصلب لمترسبة لمو  ة 
** 

< 0,5 mg/l 

لعالقة  لصلبة  لمو 
*** 

< 50 mg/l 

كربونا  mg/l 20 > لهيد
يد  mg/l 300 > كلو
 mg/l 240 > كبريتا
 mg/l 200 > كالسيو

لكلية لصال   dH° 28 > جة 
< 50 °TH 

< 500 ppm  

(mg CaCO3/l) 
 mg/l 0,5 > حديد
 mg/l 0,05 > منغنيز
 mg/l 2 > نحا

لنشط  mg/l 0,3 > لكلو 
لكريهة ئح  لر  خا من 

ألقصى  لحد  جمالي  ميكر سيمنس/  2111* 
 سم

لعينة  لترسيب  5** حجم  قت   قيقة 31لتر، 
 *** ال توجد مو كاشطة

 

 

لسالمة   شا   

 خطر 
  لتنظيف بالرغط ال تقم بتشغيل جها 

قو مسكوبا، بل  لعالي  كا ثمة 
تجنب   خر  لى موقع  توجه بالجها 

 .  شر
  ستعماله لوقو  سكبه   تجنب تخزين 

جهز مثل  بالقر من لهب مكشو  
ما ألفر  لميا  لغاليا  سخانا   

لتي قد ينتج عنها  ألجهز  لك من  لى 
 .  لهب  شر

  الشتعا لعناصر سهلة  لمو  حفظ 
لصو ) متر على  2بعيد عن مخمد 

 ألقل(. 
  لصو لمحر بد مخمد  تجنب  

تنظيفه  مع فحصه بشكل منتظم 
ألمر.  له  لز   ستبد

  لوعر تجنب تشغيل ضي  أل لمحر في 
لعشبية  ضي  أل غا   أل بالغابا  
لعا مز    تكو ماسو 

 . لشر  بكامح 
  ئر لمحر  باستثنا عند  -تجنب تر 

لربط  عما  لهو  -جر   كا فلتر 
نبو  مخلوعا  لم يكن هنا غطا على 

 لسحب. 
  جر  تعديال بض  تجنب  لنو على 

لتي  ألخر  ألجز  لمنظمة   لقربا 
يا عد لفا  يمكن  تسبب في 

 .  لمحر
  ال تلمس مخمد ! إلصابة باكتو خطر 

عانف  نة   ألسطو لساخنة   لصو 
 لتبريد. 

  ألجز بد من  ال تقر يديك  قدميك 
 . لد  لمتحركة  

 لتسمم! ال لجها في خطر   يجو تشغيل 
 ماكن مغلقة. 
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ما 19.  صما 

لمحر 20.  غطا 

لما 21.  جها تسخين 

إلشعا 22.  قابس شمعا 

لمحر 23. ية   جا 

لمحر 24.  حامل فوهة 

لعائم 25.  لخز 

لتخفيف 26.  خز مو 

 صما مغناطيسي 27.

لما 28.  سيلة تأمين نقص 

لما 29. سيلة تأمين نقص   مصفا في 

لرغط 30.  مفتا 

لزيت 31.  خز 

لعالي 32. لرغط   مرخة 

لصنعلو 33.  حة 

.34 ) لمحر يت )  سد صر 

.35 ) لمحر لزيت )  عصا قيا 

لتنظيف مز بفلتر 36.  خرطو شفط مو 

لزيت )مرخة( 37.  مسما تصريف 

 

لتحكم  لوحة 
  3صو 

لجها 1.  مفتا 

لوقو 2.  لمبة كنتر 

لتخيف 3. لخاصة بسائل  لكنتر   لمبة 

ل 4.  تنظيفصما جرعة مو 

لخا بجها  5. لذ يعمل بمفتا  لز 
لكهربائي لحركة   با 

إلشعا مشغل" 6. لتحكم "  مصبا 

 

 

 

 

 

 

 

لجها   لموجو على  لرمو   

لعالي قد تكو  لرغط  شعة 
مها بشكل  ستخد خطير في حالة 

لشعا  خاطئ  غير مالئم. يجب عد توجيه 
ألجهز  نا   لحيو ألشخا   على 

لجها نفسه.  لنشطة  حتى على   لكهربائية 

لتسمم! ال تستنشق غا  خطر 
 .  لعا

الحتر بسبب  ألسطح خطر 
 لساخنة! 

 

لمطابق للتعليما   الستخد   

 : لجها مناسب شا لمانيا فقط:  يسر في 
لثابت(. لمتحر )غير   فقط للتشغيل 

  بخاصة في حالة عد لجها  يستخد 
يعمل بالما  تصا كهربائي  جو 

 لساخن.
  لمباني لسيا  لماكينا  تنظيف: 

لمبا جها  لشرفا لعد  ني 
غيرها ئق  لحد  معد 

 خطر 
لسالمة  عا تعليما  إلصابة! يلز مر خطر 

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

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

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

يت.  مناسبة مز بفاصل 
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ألصلي  لتشغيل  ليل  يرجى قر 
كم،  ستخد لجها هذ قبل  
فقًا لتعليما هذ  لجها  لتعامل مع  ثم 

ستخد  جل   الحتفا بالدليل من  لدليل 
 الحق  أل مستخد الحق.

  لجها أل مر لبد في تشغيل  قبل 
قم  لسالمة  شا  يجب قر 

1.5155.5! 
 لنقل في حالة مالح ظة تلفيا ناتجة عن 

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

 

لبيئة   حماية   

لتغليف قابلة  لمستخدمة في  لمو 
لقا  . يرجى عد  الستخد إلعا 
لمنزلية، بل قم  لقمامة  لغال في 
. خر النتفا به مر  ير   بإعا تد

لقديمة على مو قيمة تحتو  ألجهز 
الستخد ينبغي  ير  لتد قابلة إلعا 
الستفا منها.. غير مسمو بوصو 
لمو  ما شابه من  لزيت  يا  لبطا

ألجهز  لتخلص من  لبيئة. لذ يرجى  لى 
نظمة تجميع مالئمة.  لقديمة عن طريق 

ية  لعا يا  لبطا لتخلص من  يرجى 
لشحن بطريقة ال ترر لقابلة إل عا 

لقابلة إلعا  ية  لعا يا  لبطا بالبيئة. 
لشحن تحتو على مو ال يجو  
ألجهز  لبيئة. لذ قم بالتخلص من  لى  تصل 
لمناسبة. لتجميع   لقديمة عن طريق نظم 

 

يت  لمحر  يت  لسما بوصو  يجب عد 
لبيئة. لى  لبنزين  لديز  يرجى  لتدفئة 

لقديم  لوقو  لتخلص من  ضية  أل حماية 
لبيئية. لناحية   بصو مالئمة من 

 

 

لخطر   جا   

 خطر 
لحيا  لتي تهد  بصو مباشر للمخاطر 

صابا جسدية بالغة  تتسبب  لى  تؤ 
 . لوفا  في 
 تحذير 

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

 تنويه 
لذ قد  لمحتمل  لخطير  لموقف  لى  النتبا 

صابا بسيطة.  لى   يؤ 
 تنبيه 

لموقف  لى  لذ قد النتبا  لمحتمل  لخطير 
ية.  ضر ما لى   يؤ 

 

ألجهز    

  2+  5صو 
ية 1. ليد إل   تجهيز بد 

لكهربائي 2. لحركة   جها با 

لوقو 3.  خز 

 مانومتر 4.

ية 5.  لبطا

لعالي 6. لرغط   فوهة 

لميا 7. فع   نبو 

ليد 8. لر   مسد 

لعا 9. لرغط   ليخرطو 

لعالي 10. لرغط   صلة 

لوقو 11.  خز 

لما مع مصفا 12.  صلة 

لكمية 13. لرغط/  منظم 

لرغط 14.  خز 

قو 15. قو مز بفلتر   مرخة 

لمحر 16. حة   مر

لكهربا 17.  صند 

لزيت 18.  جا مقيا 
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8 (800) 250-39-39 
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www.chisto.ru 
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