
 
 
 

برجاء قراءة دليل التشغيل 
األصلي هذا قبل أول استخدام لجهازكم، ثم 

التعامل مع الجهاز وفقًا للتعليمات الواردة بهذا 
كما يرجى االحتفاظ بدليل التشغيل ألي . الدليل

استخدامات أخرى فيما بعد أو في حالة تسليم 
  .الجهاز لمستخدمين آخرين

 عدم عند فض محتويات العبوة قم بالتأكد من
برجاء . نقص أي ملحقات أو وجود أضرار

إخطار الموزع عند تعرض الجهاز ألضرار 
 .  بسبب النقل

  

  االستعمال المطابق للتعليمات
عربة كنس الشوارع هذه مخصصة لكنس 

  .األرضيات المتسخة في األماكن الخارجية
ال تستخدم هذا الجهاز إال في األعمال المنزلية 

 .فحسب
  

  حماية البيئة

مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة 
برجاء عدم التخلص من العبوة .  االستخدام

في سلة القمامة المنزلية ولكن عليك بتقديمها 
  .للجهات المختصة بإعادة تدوير القمامة

تحتوي األجهزة القديمة على مواد قيمة 
قابلة إلعادة التدوير واالستخدام والتي يجب 

لذا، قم بالتخلص من األجهزة . االستفادة منها
 .القديمة بما يتوافق مع نظم التجميع المناسبة

 

 

 

 

  

  التركيب
 

 
  . 2انظر صفحة 

  

  التشغيل

  : تحذير
يكمن خطر االنحشار والقطع عند السيور 

  . والمكنسة الجانبية والخزان والسنادة الدفعية
 

 
  . 3انظر صفحة 

  

  تخزين الجهاز
 

 
  . 3انظر صفحة 

  

  الصيانة
 .الجهاز ال يحتاج إلى صيانة

  

  قطع الغيار
 

ال يجوز تزويد الجهاز إال بالملحقات التكميلية 
  .األصلية وقطع الغيار األصلية فقط

ع ستجد في نهاية دليل التشغيل نماذج لقط
  .الغيار األكثر استخداما

يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات 
 عن قطع الغيارمن الموقع اإللكتروني 

www.kaercher.comفي قسم الخدمات . 
 
  

5.963-816.0



 

 

  إرشادات السالمة
يحظر . ممنوع التواجد في منطقة الخطر ■

تشغيل الجهاز في مناطق يتهددها خطر 
  .االنفجار

يتعين فحص الجهاز مع التجهيزات  ■
المستخدمة قبل االستخدام، وذلك من 

.  حيث مدى مالئمة الحالة وسالمة التشغيل
إذا لم تكن الحالة سليمة فيجب عليك أال 

  .تستخدم الجهاز
ال يصلح الجهاز إلزالة المواد الضارة  ■

  . بالصحة
  . ال يصلح الجهاز إلزالة السوائل ■
ي كنس األشياء ال تقم باستخدام الجهاز ف ■

المحترقة أو المتوهجة مثل السجائر أو 
  . أعواد الكبريت أو ما شابه

عندما تقوم بإزالة الزجاج أو المعادن أو أية  ■
مواد أخرى من خزان االتساخات يرجى 

  . استخدام قفازات صلبة
ال يجب استخدام الجهاز مطلقًا في كنس  ■

السوائل المتفجرة أو الغازات القابلة 
أو األحماض غير المخففة أو لالشتعال 

والتي من بينها البنزين ومخففات ! المذيبات
األلوان وزيت التدفئة، والتي قد تشكل 

أبخرة أو خليط متفجر عن طريق االمتزاج 
مع الهواء باإلضافة إلى األسيتون 

واألحماض غير المخففة والمذيبات، نظرًا 
  .ألنها تضر بالمواد المستخدمة في الجهاز

لى المستخدم استعمال الجهاز يتعين ع ■
كما يجب عليه مراعاة . طبقًا للتعليمات

الظروف المكانية في أسلوب قيادته مع 
األخذ في االعتبار الحفاظ على سالمة 

اآلخرين وخصوصًا األطفال أثناء إجراء أية 
  .أعمال  بالجهاز

ال يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل أي  ■
انون يع) بما في ذلك األطفال(أشخاص 

من أية إعاقات بدنية أو حسية أو ذهنية أو 
تعوزهم الخبرة أو المعرفة أو كليهما، إال 
إذا تم اإلشراف عليهم من قبل الشخص 
المختص بسالمتهم أو إال إذا حصلوا على 

تعليمات من هذا الشخص بشأن كيفية 
فضالً عن ذلك، . استخدام هذا الجهاز

 يتعين مراقبة األطفال للتأكد من عدم
 .عبثهم بالجهاز

 

  الضمان
في كل دولة تسري شروط الضمان التي 
.  تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا

نحن نتولى عالج األعطال التي قد تطرأ على 
جهازك بدون مقابل خالل فترة الضمان طالما 
أن السبب في هذه األعطال ناجم عن وجود 

في حالة . عيب في المواد أو في الصنع
اق الضمان، توجه من فضلك بقسيمة استحق

الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عمالء 
  .معتمد


