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1,6
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خرطوم الضغط العالي
متر
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6
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5,5
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الضوضاء                   
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> 2,5م/ث2ذبذبة         

الوزن
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17
37,4

األبعاد
سم
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345x295x780
136x116x307
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قبل توصيل الجھاز بالمقبس الکھربائي، تأکد من أن 
البيانات الکھربائية تتوافق مع شبکة مصدر الطاقة 

المطبوعة علی لوحة الھوية.
إقرأ تعليمات المستخدم قبل أول 
تشغيل للماكينة. اتبع تحذيرات 

السالمة.
مستويات المخاطر

مخاطر
بسبب خطر وشيك من المرجح أن يؤدي إلى إصابة 

خطيرة أو الوفاة.

تحذير
بسبب وجود حالة خطرة تجعل من المحتمل 

وقوع إصابة شخصية حادة أو الوفاة.

تحذير
بسبب وجود حالة خطرة تجعل من المحتمل وقوع 

إصابات شخصية طفيفة أو أضرار باألشياء.
يجب استخدام الجهاز فقط من قبل األشخاص المدربين 

على استخدامه والمصرح لهم باستخدامه.
يجب أن يكون دليل المستخدم متاًحا لجميع المستخدمين.

يتم ضبط مولد البخار في المصنع ويتم ختم جميع أجهزة 
السالمة. 

ويمنع تغيير ضبطھا. 
ال تخضع اآلالت ألي تعديالت قد تعرض السالمة 

الشخصية للخطر.
يتم تصنيف آلة التنظيف المائي كجهاز ثابت. عدم احترام 

هذه الوصفة قد يعرضكم للخطر. يجب أن يتم التوصيل 
الكهربائي بواسطة فنيين مؤهلين قادرين على العمل وفق 
 )IEC 60364-1 المعايير السارية )وفقًا ألحكام المعيار

وطبقا لتعليمات الشركة المصنعة.
قد يتسبب االتصال غير الصحيح في إصابة األشخاص أو 

الحيوانات وتلف األشياء، وال يتحمل المصنع المسؤولية 
عن ذلك.

يجب أن يتحقق النظام الكهربائي الذي يتصل به الجهاز 
وفقًا لقوانين البلد التي سيثبت بها. 

عند استخدام كابالت التمديد، يجب أن تتوافق المقابس 
والمآخذ التي ستتعامل معها على األقل مع 

فئة الحماية IPX5 )أي الحماية ضد النفاثات 
المائية(. قد يتسبب استخدام كابالت التمديد غير 

 1  األجزاء الرئيسية 

ترجمة التعليمات األصلية
نود أن نشكرك على اختيار أجهزتنا. نحن على ثقة بأن الجودة العالية آللتنا سوف تنال رضاكم  وتقديركم وأن غسالة الضغط الخاصة ستقدم لكم خدمة طويلة األمد. 

قبل البدء في استخدام جهازك، تأكد من قراءة هذا الدليل بعناية، والذي تم إعداده خصيصا لتزويدك بكل المعلومات الضرورية لالستخدام المناسب لآللة بما يتوافق مع 
متطلبات السالمة األساسية.

 2   قواعد السالمة العامة الستخدام 
منظفات الضغط العالي 

 فھرس
صفحة.12 المكونات الرئيسية   1
صفحة.12 نصائح عامة حول السالمة    2
صفحة.15 أنابيب توصيل المياه    3
صفحة.15 أنابيب توصيل الضغط العالي    4
صفحة.15 التوصيل الكهربائي للجهاز    5
صفحة.15 بدء تشغيل الجهاز    6
صفحة.15 إيقاف تشغيل الجهاز    7
صفحة.15 الملحقات     8
صفحة.15 الصيانة واإلصالح     9
صفحة.17 دليل استكشاف المشكالت وحلها     10

المقبض  )1
2( المفتاح الرئيسي

3( موصل مدخل المياه  
4( خطاف المخزن 

5( خزان المنظف )الشكل 11(
6( جهاز سالمة مسدس الرش

7( الزناد  
8( مسدس الرش

9( كتيب التعليمات
10( فوهة توربو
11( فوهة متعددة

12( أنوب الضغط العالي
13( فلتر

ال تستخدم الجھاز بالقرب من أي أشخاص ال 
يرتدون المالبس الواقية الالزمة.

نفاثات الضغط العالي خطرة إذا تم 
استخدامھا بشكل خاطئ، ويجب عدم 
توجيه النفاث على األفراد واألجھزة 
الكھربائية مباشرة بما في ذلك هذا الجھاز نفسه. ال 

تستخدم النفاث أبدا لتنظيف مالبسك أو حذائك.
يشكل الضغط العالي للمياه واالتصال بإمدادات الكھرباء 

مخاطر كبيرة على وجه الخصوص.
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المالئمة أو غير المتوافقة في خطرعلى الجهاز.  يجب أن 
يكون منظف الضغط العالي متصالً بالمنظف الكهربائي 
عن طريق مفتاح جامع بنقاط تماس مفتوحة ال تقل عن 

3 ملم. يجب أن يشتمل هذا المفتاح على ميزات كهربائية 
تتوافق مع الجهاز. 

من الضروري وجود مفتاح مغناطيسي حراري تفاضلي 
بحساسية تعادل 30 ميلي أمبير فوق مقبس الطاقة أو 

النظام.
يتم فصل الجهاز عن الكهرباء فقط عن طريق سحب 

القابس أو إيقاف تشغيل المفتاح الجامع. 
يجب اعتبار منظفات المياه التي تحتوي على 

جهاز "التوقف الكلي" متوقفة عن العمل 
 "O" عندما يكون المفتاح الجامع في الوضع

أو يكون القابس مفصواًل من المقبس.
يرجى الحذر من أنه عندما يكون نظام التوقف الكلي 

نشًطا، قد يبدو الجهاز كما لو كان متوقفا عن التشغيل، 
ومع ذلك ، ال يتوقف تشغيل الماكينة تماًما حتى يتم إيقاف 

تشغيل مفتاح التيار الكهربائي و / أو فصل قابس التيار 
الكهربائي .

ال تشغل الجهاز إال إذا كانت جميع المكونات خالية من 
العيوب.

تحقق أوالً من أسالك توصيل الخطوط الرئيسية وأنبوب 
الضغط العالي وجهاز الرش والجسم. ال تدوس على 

أنبوب الضغط العالي وال تسحبه أو تنحنيه أو تلويه.  ال 
تحرك الجهاز عن طريق سحبه من أنبوب الضغط العالي. 

ال تشغل الجهاز أبدا إذا كان هناك عيوب في أنبوب 
الضغط العالي، إذا كان األمر كذلك، يجب أن تستبدله 
بقطع الغيار األصلية.  يجب أن يكون أنبوب الضغط 

العالي متوافقاً مع الضغط الزائد المسموح به في الجهاز.
الضغط التشغيلي الزائد ودرجة الحرارة القصوى 

المسموح بهما باإلضافة إلى تاريخ التصنيع مطبوعون 
على غطاء أنابيب الضغط العالي.

تحذير: تم تصميم هذا الجهاز ليتم استخدامه مع المنظفات 
الموصى بها من قبل الشركة المصنعة. قد يؤثر استخدام 

المنظفات أو المواد الكيميائية األخرى على سالمة 
الجهاز.

استخدم المنظفات القلوية الخفيفة )بدرجة حموضة9.1 ، 
محلول 1٪( التي تكون قابلة للتحليل الحيوي بنسبة أكثر 

من ٪90.
فيما يتعلق باتصال المياه، راجع لوائح دولتك. لن يتحمل 

المصنع أي مسؤولية عن أي ضرر يلحق بالناس أو 
الحيوانات أو األشياء نتيجة لالستخدام غير الصحيح 

أو غير المعقول أو استخدام الجهاز دون اتباع الشروط 
السابقة.  

هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام من قبل األشخاص 
الذين يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو نفسية )بما 

في ذلك جميع األطفال(. كما أنه غير قابل لالستخدام 
من قبل األشخاص الذين ليس لديهم المعرفة أو الخبرة 
أو المهارات الوظيفية الالزمة لتشغيل الجهاز إال تحت 

إشراف أشخاص مراقبين من قبل آخرين مسؤولون عن 
سالمتهم وتلقوا تعليمات عن كيفية االستخدام الصحيح 

للجهاز. يجب اإلشراف على األطفال للتأكد من أنهم ال 
يلعبون بالجهاز.

ال يمكن تصنيف المياه التي تتدفق من خالل ممر ارتجاع 
النظام كمياه صالحة للشرب. استخدم جهاز منع تسرب 

رجوع المياه الصالحة للشرب مناسب، بحيث يكون 
.BA نوع EN 12729 مطابقا للمواصفات القياسية

استخدم الفوهات المرنة والملحقات والتجهيزات الموصى 
بها من قبل الشركة المصنعة فقط. 

ال تستخدم الجهاز في حالة وجود أي تلف في كابل 
الكهرباء أو أي أجزاء أخرى مثل األنابيب وأجزاء 

التركيب، واستخدم قطع الغيار األصلية.
ال تقم بأي عمليات صيانة غير تلك الموضحة في دليل 

المستخدم.
اتصل بخدمة المساعدة الفنية إلجراء أي تدخل آخر.
يجب التعامل مع الماكينة و / أو نقلها فقط باستخدام 

المقبض المناسب فقط )ال تحاول تحريك الماكينة عن 
طريق سحبها من األنبوب و / أو من كابل الكهرباء(؛

قبل تشغل اآللة، تأكد من أنها ثابتة على سطح أفقي مستو 
وأملس.

في حالة حدوث تلف أو عطل، قم بإيقاف تشغيل الجهاز 
)بفصله عن إمداد الماء الرئيسي ومن الكهرباء الرئيسية 

عن طريق المفتاح الجامع أو عن طريق فصل القابس في 
حالة منظفات المياه المصنفة عند أقل من 3 كيلو وات( 

وال تعبث به.
إذا كنت ستترك جهاز التنظيف بالمياه، ولومؤقتا، فأوقف 

تشغيله عن طريق المفتاح الجامع أو عن طريق فصل 
القابس من المقبس.

ع
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مھم : استخدم قطع الغيار األصلية فقط.

المالبس والمعدات

 يجب دائما ارتداء االحذية
المضادة لالنزالق.

 ارتد نظارات واقية أو 
مالبس سالمة ووقاية.

يُنصح بارتداء مالبس العمل من أجل تقليل خطر اإلصابة 
في حالة االتصال العارض بنفاث الضغط العالي.

مجاالت التطبيق
تم تطوير جهاز التنظيف بالمياه ذو الضغط العالي لغسيل 

السيارات واآلالت والحاويات والواجهات واإلسطبالت 
وإلزالة الصدأ دون توليد الغبار أو الشرر.

تم تصميم جهاز التنظيف بالمياه ذو الضغط العالي مع 
محرك أحادي الطور لالستخدام في البيئة المنزلية.

أثناء التنظيف، تأكد من عدم تشتيت أي مواد خطرة من 
الجسم المراد تنظيفه في البيئة )مثل األسبستوس والزيت 

مثالً(.
اتبع تعليمات التخلص من المنتج بعناية.

ال تستخدم نفاثات الضغط العالي على أسطح الخرسانة 
األسبستوس. ألنها قد تتسبب في انفصال ألياف 

األسبستوس الخطيرة مع األوساخ مما يضر بالرئتين.
ويتزايد الخطر بعد تجفيف سطح معالج بطبقة مائية أو 

بخار.
ال تقم بتنظيف المكونات الحساسة المصنوعة من المطاط 

أو القماش أو المواد المماثلة بنفاث متعدد االتجاهات.
عند التنظيف باستخدام  النفاثة المسطحة ذات الضغط 

العالي، ابق الفوهة على مسافة ال تقل عن 15 سم.

تعليمات بدء التشغيل
يجب أن يعمل مشغل مسدس الرش بسالسة 

ويعود إلى الوضع األولي بعد اإلطالق.

تحقق من الظروف الوظيفية للجهاز قبل بدء كل عملية.
كابل التيار الكهربائي والمقبس، وأنبوب الضغط العالي 

مع جهاز الرش وأجهزة السالمة لهم أهمية خاصة.

ال تقم أبًدا بغسل هذا الجھاز أو 
األجھزة الكھربائية األخرى باستخدام 

نفاث المياه. خطر الدائرة القصيرة!

تحذير! مخاطر االنفجار أو الحريق 
المفاجئ! ال ترش و / أو تستخدم مواد 

قابلة لالشتعال.

تأكد من وجود دوران هواء كاٍف في منطقة تهوية 
المحرك.

ال تقم بتغطية الجهاز ، تأكد من وجود تهوية كافية 
للمحرك.

ضع منظف الضغط العالي بعيًدا عن الشيء المراد رشه 
قدر المستطاع.

ال تتسبب في تلف الكابل الكهربائي عن طريق الدعس 
عليه أو سحقه أو سحبه، إلخ. وال تفصل القابس من 

المقبس عن طريق سحب السلك، ولكن اسحب القابس.

تأكد من جفاف يديك قبل لمس القابس وكابل الكهرباء.

أمسك جهاز الرش بكلتا اليدين من أجل امتصاص قوة 
رد الفعل بشكل صحيح وعزم الدوران اإلضافي في حالة 

جهاز الرش مع أنبوب رش مائل. اجعل وضعك دائما 
آمن وسليم.

قبل القيام بأي عمل على الجھاز 
افصل القابس من مقبس الطاقة.
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قم بتوصيل أنبوب تزويد المياه النظيفة بأنابيب 
المياه للتأكد من أن الحد األدنى للضغط هو 1.5 بار 
والحد األقصى هو 6 بار، مع حد أدنى للتدفق قدره 

7 لتر لكل دقيقة.
- صل أنابيب إمدادات المياه )دقيقة. قطر ½ ”( بإمداد المياه 

)Fig.2( الرئيسي
- قم بربط الموصل الذكري )الشكل 3( بملحق تزويد المياه.

 3 توصيل أنابيب اإلمداد بالمياه
بناء على التعليمات واألحكام التي وضعتها األنظمة 

المعمول بها حاليا، من اإللزامي أال تعمل األجهزة أبدا 
بدون جهاز مانع ارتجاع المياه الصالحة للشرب ويكون 
موصل بأنابيب إمدادات المياه الصالحة للشرب. استخدم 
جهاز منع ارتجاع المياه الصالحة للشرب مناسب، بحيث يكون مطابقا 
للمواصفات القياسية EN 12729 نوع BA. ال يمكن تصنيف المياه 

التي تتدفق من خالل ممر ارتجاع النظام كمياه صالحة للشرب.

 4 أنابيب توصيل الضغط العالي 
- اربط أنبوب الضغط العالي بالمسدس )الشكل 4(.

 5 التوصيل الكھربائي للجھاز صفحة

 يجب أن يتطابق جهد المأخذ الرئيسي مع جهد التشغيل.
)انظر لوحة التعريف(

أدخل القابس في مقبس طاقة مطابق للمواصفات القانونية.
تحقق من الجزء األدنى من الكابالت الفردية باستخدام وصالت التمديد.
 اجعل وضع وصالت التمديد يسمح بالحفاظ على فئة الحماية للمعدات.

الكابل    مقطع عرضي   الـــجـھـــد 
    فولت                الطول بالمتر         م2

حتى 2        1,5  230   
حتى 5        2,5  230   

 6 تنشيط الجھاز

شغل األداة في الوضع الرأسي )الشكل 6( فقط بعد 
توصيل أنابيب إمدادات المياه وتشغيل الصنبور.

- اجعل المفتاح في الوضع I )مفتوح( )الشكل 7(.
-  وجه مسدس الرش على الجسم المراد تنظيفه- ال توجھه أبدا 

على األشخاص!
- اضغط على جهاز السالمة )الشكل 8( - يتم إطالق المسدس

- وجه الفوهة نحو األسفل )الشكل 6(
- اضغط على الزناد بشكل كامل )شكل 6(

 7 إيقاف تشغيل الجھاز

-  اجعل المفتاح في الوضع O )اإلغالق( )الشكل 7(.
-  أوقف تشغيل صنبور المياه.

 -  شغل مسدس الرش حتى يقطر الماء من فوهة 
)الجهاز اآلن يعمل دون ضغط(.

- أطلق الزناد.
 -  اضغط على مزالج األمان الموجود على مسدس الرش. 

)الشكل 8(. يتم قفل مسدس الرش وال يمكن تشغيله بطريق الخطأ.
-  افصل الجهاز من منفذ المقبس.

-  افصل خرطوم تالمياه من اآللة ومن إمداد المياه الرئيسي.

 8 الملحقات  
فوهة متعددة 

يمكن تنظيم الفوهة )الشكل 9( بشكل مستمر عن طريق تدوير الفرشاة 
 المنظمة للحصول على نفث مسطح أو متقطع.

ويمكن استخدامها بالضغط المرتفع أو المنخفض عن طريق تحويل 
الرأس طوليا وفقًا التجاه السهم على الرأس)الشكل 10(.

إضافة المنظفات
يجب عدم ترك المنظفات تجف على 

الجسم المراد تنظيفه.

المنتج مزود بخزان واحد للمنظف. املء خزان المنظفات )الشكل 11( 
بالمنظف، وخففه على النحو الموصى به.

 9 الصيانة واإلصالح والتخزين

قبل القيام بأي عمل على الجھاز افصل 
القابس من مقبس

ال تقم بأي عمليات صيانة غير تلك الموضحة 
في دليل المستخدم.

اتصل بخدمة المساعدة الفنية إلجراء أي تدخل آخر.

استخدم قطع الغيار األصلية فقط.

في حالة تلف كبل الطاقة، يجب استبداله بكبل أو مجموعة من الكابالت 
الخاصة المتوفرة من الشركة المصنعة أو خدمة المساعدة الخاصة بها.

يجب حماية المسامير والوصالت الخاصة بالنظام الكهربائي من رش 
المياه غير المتعمد. 

تنظيف / فحص المصفاة
افتح المصفاة )الشكل 12( الموجودة في مدخل الماء عن طريق إزالة 

موصل الدخول )2(. يمكن إزالة المصفاة )2( بسهولة باستخدام كماشة. 
اشطفها واستبدلها. استبدلها إذا كانت تالفة. ال تستخدم غسالة الضغط 

دون مصفاة أو إذا كانت المصفاه تالفة.



10

معالجة النفايات من المعدات الكھربائية / اإللكترونية

تخلص من المنتج وفقًا للوائح الحالية المتعلقة بالتخلص من النفايات 
في المناطق المخصصة للتخلص من النفايات. ال تتعامل مع الجهاز 

كمخلفات حضرية بسيطة.

إذا كنتم بحاجة إلى معلومات يرجى االتصال بالشركة المصنعة على 
العنوان المحدد في دليل المستخدم.

يتوافق المنتج مع متطلبات التوجيهات الجديدة المقدمة 
للضمانات البيئية ويجب التخلص منه بشكل مناسب في نهاية 

دورة حياته.

جدول الصيانة الدورية

وصف العمليات:

تحقق من كابل الطاقة - األنابيب - الضغط العالي
الموصالت                  مع كل استخدام

التخزين
قم بتخزين الجهاز في أماكن العمل المحمية ضد ظروف التجميد.

إذا لم يتم ضمان الحماية من التجمد، قم بشفط جاليكول مضاد للتجمد في 
المضخة، كما نفعل في السيارات

- اغمر أنابيب المياه في حاوية مكافحة التجمد

- اغمر المسدس بدون فوهة البخاخ في نفس الحاوية

- أدخل الجهاز بالمسدس المفتوح

- قم بتفعيل المسدس حتى يتم الحصول على نفث متوازن.

- قم بتخزين بقية مانع التجمد في حاوية مغلقة.
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 قبل البدء في أي عمل على اآللة، افصل القابس من المقبس، واغلق إمداد المياه وشغل المسدس الرشاش حتى
يتم إخراج الضغط بالكامل. 

 10 استكشاف المشكالت وحلھا

  الحل  السبب  الخطأ
قم بتشغيل إمدادات المياهنقص في المياهالضغط يتذبذب أو ينخفض

قم بتنظيف مرشح الماء الموجود على انسداد فلتر المياه
أنبوب اإلمداد بالمضخة.

الموتور يصدر صوت همهمة عند تشغيله، 
تحقق من التوصيل الكهربائيالجهد التيار الكهربائي منخفض جداولكن ال يبدأ

عند تشغيل على الماكينة، ركب المسدسمسدس الرش ال يعمل

استخدم وصلة تمديد ذات أبعاد صحيحة، المقطع العرضي لوصلة التمديد صغير جدا
راجع "توصيل الجهاز بمصدر الطاقة"

تحقق من المكونات والكابالت والمفاتيحامدادات الطاقة ليست على ما يرامالموتور ال يعمل عند تشغيله

إعادة تعيين الصمامات الرئيسيةالصمامات الرئيسية تسقط

تعطل مفتاح حماية المحرك بسبب ارتفاع المحرك يتوقف
درجة حرارة المحرك

تأكد من أن مصدر الطاقة متطابق مع جهد 
الجهاز، وانتظر لمدة 3 دقائق، ثم أعد 

تشغيل الجهاز مرة أخرى

نظف عنصر فوهة رذاذ التنظيفالحاقن مسدودالمنظف ال يخرج

نظف فوهة الضغط العالي.نظف فوهة إطالق الرغوةالنفاث غير فعال أو غير مستقر

اضبط الجلبةضبط الجلبة غير مضبوط مع نوع النفث
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