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البيانات الفنية
KM 85/50 W GKM 85/50 W G Adv

بيانات الجهاز
1155 × 910 × 11551355 × 910 × 1355ملمرتفاعالطول × العرض × اال

126126كجموزن العربة وهي فارغة
4.54.5كم/ساعةسرعة السير والكنس

)26403010 مع فرامل إضافي 18 (22%قصى)القدرة على صعود المرتفعات (الحد األ
250250ملمقطر بكرة الكنس

410410ملمقطر المكنسة الجانبية
38253825/ ساعة2مأداء المساحة القصوى.

610610ممعرض التشغيل بدون مكانس جانبية
850850ممستعانة بالمكنسة الجانبيةعرض التشغيل باال
5050لترسعة خزان القمامة

IPX 3IPX 3--فئة الحماية، حماية ضد رذاذ الماء
المحرك
سطوانة هوندا، أحادي األ--الطراز

شواطرباعي األ
GCV 160

سطوانة رباعي هوندا، أحادي األ
شواطاأل

GCV 160
3160160سمالسعة الحجمية

100± 1002500± 2500لفة/دقيقةعدد لفات التشغيل
3,3/4,53,3/4,5كيلوواط/حصانأقصى قدرة

0.90.9لتر من الرصاص)محتوى خزان الوقود، بنزين عادي (خالٍ
)SAE 10W30(0.50) SAE 10W30 (0.50لتر)SF، SGزيت المحرك (

NGK--BPR 6 ESBPR 6 ESشعال، شمعات اإل
1.51.5ساعةمدة التشغيل القصوى لكل سعة خزان

نظام الفلترة والشفط
22.32.3متربة الناعمةسطح الفلترة الخاص بفلتر األ

لترلتر--تربة غيرالضارة بالصحةفئة استعمال فلتر األ
44مللي بارسمي لنظام الشفطالتفريغ اال

4545لتر/ثانيةمعدل الدفق الحجمي لنظام الشفط
الظروف البيئية
40 إلى +5-40 إلى +C-5°درجة الحرارة

90 - 900 - 0%الرطوبة، غير مندية
EN 60335-2-72وروبية  للمواصفة األتم احتساب القيم وفقًا

انبعاث الضوضاء
A(7575ديسيبل (LpAمستوى ضغط الصوت 

A(33ديسيبل (KpA الشك 
A(9393ديسيبل (KWA + الشك LWAمستوى قدرة الصوت 

اهتزازات الجهاز
22.92.9م/ثهتزازقيمة اهتزاز الذراع اليدوي القيمة الكلية لال

20.20.2م/ثKالشك 

الملحقات التكميلية
626.0-6,905المكنسة الجانبية

مزودة بشعر خشن قياسي للنطاقات الداخلية 
والخارجية.

132.0-6,906مكنسة جانبية، ناعمة
للغبار الناعم الموجود على النطاقات الداخلية، 

مقاومة للبلل.

625.0-6,905مكنسة كهربائية، صلبة
تساخات الملتصفة بشدة في النطاقات زالة االإل

الخارجية، مقاومة للبلل

585.0-5,731تربةفلتر األ
قل. تغيير الفلتر المطوي مرة واحدة سنويا على األ

مقاوم للرطوبة، قابل للغسل. تأثير الفلتر > 
.BIA لـ ZH 1/487 لـ C، يعادل الفئة 99.9%

KM 85/50 W G
509.0-6,906بكرة كنس قياسية

مقاومة للتآكل والبلل. شعر خشن عام للتنظيف 
الداخلي والخارجي.

KM 85/50 W G Adv
508.0-6,906بكرة كنس، محترفة

ستخدام المحترف ومقاوم للتآكل بشكل خاص.لال
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المساعدة عند حدوث أعطال
التغلب على العطلالعطل

غلق غطاء الجهازتعذر بدء تشغيل الجهاز
مس الغطاءفحص مفتاح مال

".1لبدء تشغيل الجهاز باستخدام حبل التشغيل، ينبغي إدارة المفتاح الى الوضع "
تزود بالوقود

افتح محبس الوقود.
مرشعال ونظفها وقم بتغييرها إذا لزم األافحص شمعة اإل

فحص وضع الذراع متعدد الوظائف
ء كيرشر.غ مركز خدمة عمالقم بإبال

حتكاكفحص السيور، عجلة وسلسلة اإل يتحركالمحرك يدور، بينما الجهاز ال
: تحرير سنادة التأمين الدفعيةAdvطراز 

ء كيرشر.غ مركز خدمة عمالقم بإبال
يظل الجهاز عند السير على المناطق 

الصاعدة متوقفا
السير على طرق أقل صعودا

ء كيرشر.غ مركز خدمة عمالقم بإبال
افحص بكرة الكنس والمكنسة الجانبية من حيث التآكل، وقم بتغييرها عند اللزوم.الجهاز يقوم بالكنس بطريقة غير صحيحة

تساخات الخشنةداء الوظيفي لغطاء وحدة االراجع األ
فحص شدة السيور ووظيفتها وتغييرها عند الحاجة

تعديل ضبط وجه فرشاة الكنس
استبدل فرشاة الكنس الدوارة

ء كيرشر.غ مركز خدمة عمالقم بإبال
تساخات الخشنةداء الوظيفي لغطاء وحدة االراجع األخروج غبار من الجهاز

تربة وقم بتنظيفه أو تغييره.افحص فلتر األ
قم بتفريغ خزان القمامة.

حكام بخزان القمامةتغيير شريط اإل
حكام من حيث التآكل، وعند اللزوم قم بضبطها أو تغييرها.افحص أشرطة اإل

تعديل ضبط انخفاض المكانس الجانبيةكنس الحواف بصورة سيئة
قم بتغيير المكنسة الجانبية.

خفض المكانس الجانبية
فحص سيور دفع المكنسة الجانبية

ء كيرشر.غ مركز خدمة عمالقم بإبال
فحص سلك بودن لرفع المكانس الجانبية يعملرفع المكانس الجانبية ال

ء كيرشر.غ مركز خدمة عمالقم بإبال
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حكام الخلفيشريط اإل
.إخراج خزان القمامة
حكام.فك تثبيت شريط اإل
حكام.تغييير شريط اإل
حكام.شد نقاط تثبيت شريط اإل

حكام الجانبيةأشرطة اإل

حكام.فك تثبيت شريط اإل
حكام.تغييير شريط اإل
حكام الجديد ولكن عدم تركيب مسامير شريط اإل

شدها.
 قم بتحريك سنادة من أسفل بسمك يتراوح من

رضي. مم وذلك لضبط الخلوص األ2 إلى 1
حكام.اضبط استواء شريط اإل
حكام.شد نقاط تثبيت شريط اإل

تحذير�
تربة يجب تفريغ خزان القمامة. قبل بدء تغيير فلتر األ

عند إجراء أية أعمال على وحدة الفلترة يجب ارتداء 
قناع للوقاية من الغبار. احرص على مراعاة تعليمات 

تربة الناعمة.مة الخاصة بالتعامل مع األالسال
.قم بكبح فرامل اليد
.إخراج خزان القمامة

.إزالة مشبك التأمين للقضيب الرجاج
.إخراج القضيب

.فك البراغي

.إزالة إطارات الصفائح المعدنية
تربة.قم بتغيير فلتر األ

 عند تركيب الفلتر الجديد يجب الحرص على ملحوظة:
أن تظل الشرائح غير متعرضة للضرر.

تربةتغيير فلتر األ
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ً   مستطيالًيشكل قالب وجه فرشاة الكنس شكال
مم.40-30ا يبلغ عرضه منتظمً

خطر�
صابة باكتواءات! يجب الحرص عند إجراء خطر اإل
عمال في هذا النطاق على أن يكون أنبوب جميع األ

العادم باردا.
:ضبط عرض وجه فرشاة الكنس

KM 85/50 W G Adv
 إذا كان قالب وجه الفرشاة صغير جدا وسلك إرشاد:

بودن مشدودا عندما تكون بكرة الكنس على وضع 
منخفض، يجب أن يتم تعديل ضبط سلك بودن.

.ضبط قالب وجة الفرشاة على سلك بودن
.افحص وجه فرشاة الكنس
:ضبط عرض وجه فرشاة الكنس

KM 85/50 W G

المفتاح الدوار1
:تشغيل المفتاح الدوار
في إتجاه عقارب الساعة: قالب وجه الفرشاة –

يصبح أصغر
عكس اتجاه عقارب الساعة: قالب وجه –

الفرشاة يصبح أكبر
.افحص وجه فرشاة الكنس

يلزم القيام بالتغيير عندما تنخفض نتيجة الكنس 
بصورة ملحوظة بفعل تآكل الشعر الخشن.

 إذا تم قلب الجهاز الى الخلف على سنادة إرشاد:
سمح بملء خزان الوقود أكثر من  يُالتأمين الدفعية، ال

النصف.
KM 85/50 W G Adv

عند إدارة سنادة التأمين الدفعية عكس عقارب 
الساعة يكون قد تحررت وسيلة الغلق.

.أغلق محبس الوقود
.إخراج خزان القمامة
.قلب الجهاز إلى الخلف على السنادة الدفعية

 صواميل موجودة على الجانب السفلي 3فك 
للمكنسة الجانبية.

.اخلع المكنسة الجانبية
صبع قم بتركيب مكنسة جانبية جديدة على اإل

الغمازة واربطها بإحكام.
مام.اقلب الجهاز إلى األ

يكون التعديل ضروريا إذا كانت نتيجة المكانس 
ل تآكل شعر الجانبية سيئة بشكل مرئي من خال

المكنسة.

.قم بحل صامولة الزنق
.تعديل مسمار الضبط
.إحكام ربط الصواميل

يمكن رفع يكون التعديل ضروريا إذا كان ال–
تساخات الخشنة بشكل كافي.غطاء وحدة اال

ل تآكل إذا كانت نتيجة الكنس سيئة، من خال–
، يجب أن يتم إرخاء سلك مامية مثالالشفة األ

.بودن قليال

.قم بحل صامولة الزنق
.تعديل مسمار الضبط
.إحكام ربط الصواميل

ل تآكل شريط إذا أصبحت نتيجة الكنس من خال
حكام أسوء فيجب أن يتم تعديل ضبط شريط اإل
حكام أو تغييره.اإل

 إذا تم قلب الجهاز الى الخلف على سنادة إرشاد:
سمح بملء خزان الوقود أكثر من  يُالتأمين الدفعية، ال

النصف.
KM 85/50 W G Adv

عند إدارة سنادة التأمين الدفعية عكس عقارب 
الساعة يكون قد تحررت وسيلة الغلق.

.أغلق محبس الوقود
.إخراج خزان القمامة
.قلب الجهاز إلى الخلف على السنادة الدفعية
ماميحكام األشريط اإل

حكام.فك تثبيت شريط اإل

حكام عن طريق تحريك الثقوب تعديل شريط اإل
الطويلة.

حكام.شد مسامير التثبيت لشريط اإل
مام.عدل الجهاز ودفعه مسافة قصيرة الى األ

حكام بحيث رضي لشريط اإلضبط الخلوص األ
حكام إلى تكون هناك مسافة فراغ من شريط اإل

 مم.15-10الخلف تتراوح بين 
 إذا كان نطاق الضبط غير كافي، يكون شريط إرشاد:

حكام متآكل ويجب أن يتم تغيير ه.اإل

تغيير المكانس الجانبية

ضبط خفض المكانس الجانبية

تساخات الخشنةضبط رفع غطاء وحدة اال

حكامضبط وتغييرأشرطة اإل
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خطر�
صابة بحروق بسبب الزيت الساخن!خطر اإل

.اترك المحرك يبرد
.افتح غطاء الجهاز
.قم بفك مقياس الزيت

 اشفط زيت المحرك عبر فوهة ملء الزيت
.538-6.491باستخدام مضخة تغيير زيت 

فوهة ملء الزيت بزيت المحرك.امأل 
لمعرفة نوعية الزيت انظر فصل "المواصفات 

الفنية".
.أعد ربط مقياس الزيت
قل.انتظر دقيقتين على األ
.قم بمراجعة مستوى زيت المحرك

.إزالة غطاء السدادة
.إخراج خرطوشة الفلتر
.ركب وحدة فلتر جديدة

يجب أن تشير شفرات الفلتر في اتجاه غطاء 
السدادة.

.تركيب غطاء السدادة

شعال.اخلع قابس شمعات اإل
شعال ونظفها.اخلع شمعة اإل
شعال المنظفة أو الجديدة.اربط شمعات اإل
شعال.قم بتركيب قابس شمعة اإل

.افتح غطاء الجهاز
مداد بالوقود.اقطع اإل

ضبط المفتاح الدوار بالعرض على خرطوم 
صنبور الوقود.

 ضغط خرطوم الوقود للخزان على صنبور
الوقود.

.فك حلقة الخرطوم من صنبور الوقود
.فصل خرطوم الوقود
.افتح سدادة خزان الوقود
حتفاظ بخرطوم الوقود فوق وعاء مناسب ثم اال

تصريف الوقود.
 إذا كان الخزان فارغا، ينبغي إدخال خرطوم

الوقود بدعامة صنبور الوقود مرة أخرى وربط 
حلقة الخرطوم.

.قم بكبح فرامل اليد
.إخراج خزان القمامة

شرطة والخيوط من بكرة الكنس.انزع األ

 يمكن ضبط بكرة يكون التغيير ضروريا إذا كان ال
الكنس عن طريق تآكل شعر المكنسة ونتيجة الكنس 

سيئة بشكل مرئي.
 إذا تم قلب الجهاز الى الخلف على سنادة إرشاد:

سمح بملء خزان الوقود أكثر من  يُالتأمين الدفعية، ال
النصف.
KM 85/50 W G Adv

عند إدارة سنادة التأمين الدفعية عكس عقارب 
الساعة يكون قد تحررت وسيلة الغلق.

.أغلق محبس الوقود
.إخراج خزان القمامة
.قلب الجهاز إلى الخلف على السنادة الدفعية

ًا.ا ويمينًإخراج مسامير التثبيت يسار

.إخراج بكرة الكنس الى أسفل

وضع تركيب بكرة الكنس في اتجاه السير
ًا.تركيب بكرة كنس جديدة وثبيتها جيد

 عند تركيب بكرة الكنس الجديدة احرص ملحوظة:
على مراعاة الوضع الخاص بطقم الشعر الخشن.

الحرص على أن يكون وضع لوحات التثبيت المربعة 
مركب بشكل صحيح. يجب عليك أن تداخل بكرة 

الكنس من أعلى وأسفل.
 بعد تركيب فرشاة الكنس الدوارة الجديدة ملحوظة:

يلزم ضبط وجه فرشاة الكنس من جديد.

مام والسير على أرضية رفع ماكينة الكنس من األ
مستوية وناعمة والظاهرة بوضوح أنها مغطاة 

بالغبار أو الطباشير
.قم بكبح فرامل اليد
 ثانية تقريبا.30-15إدارة بكرة الكنس حوالي 
مام والسير بها على رفع ماكينة الكنس من األ

الجانب.

تغيير زيت المحرك

تغيير فلتر الهواء

شعالتنظيف أو تغيير شمعة اإل

تفريغ خزان الوقود

فحص بكرة الكنس

تغيير بكرة الكنس

فحص وضبط وجه فرشاة الكنس الدوارة
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نطاق التثبيت فوق السنادة الدفعية1
نطاق التثبيت تحت غطاء الجهاز2

مات الخاصة بنطاقات التثبيت  تراعى العالإرشاد:
الموجودة بهيكل القاعدة (رموز السلسلة).

خطر�
صابة والتعرض للضرر! يراعى وزن الجهاز خطر اإل

عند القيام بتخزينه.

رشادات في دليل التشغيل من الجهة مراعاة اإل
الصانعة للمحرك!

في حالة عدم استخدام عربة الكنس لفترة طويلة، 
يرجى مراعاة النقاط التالية:

.قم بإيقاف عربة الكنس على أرضية مستوية
.أوقف المحرك
.قم بكبح فرامل اليد
.قم بتأمين عربة الكنس ضد التحرك
.قم بتفريغ خزان الوقود
.تغيير زيت المحرك
من 3 سم3شعال وملء حوالي فك شمعات اإل 

شعال. إدارة المحرك الزيت في فتحة شمعات اإل
شعال. تركيب عدة مرات بدون شمعات اإل

شعال.شمعة اإل
KM 85/50 W G Adv

إدارة سنادة التأمين الدفعية باتجاه عقارب 
الساعة، عندئذ يكون تم قفل التأمين.

KM 85/50 W G Adv
ارفع بكرة الكنس.

.ارفع المكنسة الجانبية
.قم بتنظيف عربة الكنس من الداخل والخارج
 قم بإيقاف الجهاز في مكان جاف وذي حماية

جيدة.
" 0يجب أن يتم إدارة المفتاح الى الوضع "

وسحب المفتاح.للتأمين ضد التشغيل غير 
المقصود.

.ركب الغطاء

 في مراكز خدمة ح إالصال يجوز إجراء أعمال اإلال–
ء المصرح بها أو من قبل فنيين متخصصين العمال

في هذا المجال يتمتعون بدراية واسعة بكافة 
مة ذات الصلة.تعليمات السال

جهزة المستخدمة في أغراض تجارية في األ–
 مة طبقًاأماكن مختلفة تخضع لفحص السال

لمانية للمهندسين لمواصفة الجمعية األ
.VDE 0701لمان الكهربائيين األ

تنويه
 يجوز تنظيف الجهاز خطر التعرض للضرر! ال

باستخدام خرطوم أو تيار ماء عالي الضغط (خطر 
ت كهربائية أو أضرار أخرى).حدوث قفال

خطر�
صابة! احرص على ارتداء قناع للوقاية من خطر اإل

الغبار ونظارة واقية.
.افتح غطاء الجهاز
.استخدم قطعة قماش في تنظيف الجهاز
.استخدم الهواء المضغوط في تنظيف الجهاز
.أغلق غطاء الجهاز

 استخدم قطعة قماش مبللة ومغموسة في
محلول غسل مخفف لتنظيف الجهاز.

 تستخدم أية مواد تنظيف عدوانية. الملحوظة:

 فقط)Adv(طراز 
 يشير عداد ساعات التشغيل إلى مواعيد ملحوظة:
الصيانة.

 عندما يكون المحرك جديدا يجب تغيير الزيت إرشاد:
 ساعات تشغيل.5بعد أول 

الصيانة اليومية:
.قم بمراجعة مستوى زيت المحرك
.افحص فلتر الهواء
 قم بفحص بكرة الكنس والمكنسة الجانبية من

حيث وجود تآكل أو وجود أية أشرطة ملتفة.
داء الوظيفي لكافة عناصر قم بمراجعة األ

ستعمال.اال
 ساعة تشغيل:25الصيانة كل 

.قم بتنظيف فلتر الهواء
 ساعة تشغيل:50الصيانة كل 

.إجراء عملية تغيير الزيت
 فحص فلتر الهواء وإستبداله إذا كان متسخا

بشدة.
شعال.افحص شمعة اإل
مس الغطاء.فحص كفاءة وظيفة مفتاح مال
 فحص شدة وتآكل ووظيفة سيور المحرك

وسلسلة المحرك.
جزاء المتحركة من ك بودن واألقم بفحص أسال

حيث سهولة حركتها.
حكام بفلتر الغبار.فحص شريط اإل
.فحص وظيفة تنظيف الفلتر
حكام في نطاق الكنس قم بفحص أشرطة اإل

من حيث وضع الضبط والتآكل.
.افحص وجه فرشاة الكنس الدوارة
.فحص وظيفة بكرة الكنس والمكانس الجانبية
.تنظيف فلتر الغبار

ع على الشرح انظر فصل أعمال طال لالملحوظة:
الصيانة.

 جميع أعمال الخدمة والصيانة التي يقوم ملحوظة:
بها العميل يجب إجراؤها من قبل فني متخصص 

ستعانة في أي ومؤهل لذلك.  يمكن عند الحاجة اال
ء كيرشر.وقت بأحد وكال

 ساعة تشغيل:5الصيانة بعد 
.يجب إجراء أول فحص

 ساعة تشغيل50الصيانة كل 
 ساعة تشغيل100الصيانة كل 
 ساعة تشغيل500الصيانة كل 

 للمحافظة على حقوق الضمان، يتعين ملحوظة:
عليك طوال فترة الضمان إجراء كافة أعمال الخدمة 

 لما ورد في دفتر الصيانة لدى مركز والصيانة وفقًا
ء معتمد تابع لكيرشر.خدمة عمال

عمال التحضيرية:األ
.قم بإيقاف عربة الكنس على أرضية مستوية
.قم بكبح فرامل اليد
KM 85/50 W G Adv

إدارة سنادة التأمين الدفعية باتجاه عقارب 
الساعة، عندئذ يكون تم قفل التأمين.

خطر�
صابة!خطر اإل

 4 إلى 3تستمر فترة استمرار تشغيل المحرك من 
 بعد إيقافه. ومن الضروري في هذا ثوان تقريبًا

بتعاد عن نطاق التشغيل.الوقت اال
ح والصيانة ينبغي ترك صالقبل إجراء أعمال اإل–

الجهاز ليبرد بشكل كافي.
جزاء الساخنة مثل موتور نظام الدفع  تلمس األال–

ووحدة العادم.
 إذا تم قلب الجهاز الى الخلف على سنادة إرشاد:

سمح بملء خزان الوقود أكثر من  يُالتأمين الدفعية، ال
النصف.
 يجب إيقاف تشغيل الجهاز قبل تنظيفه أو صيانته

أو تغيير أية أجزاء به.

خطر�
صابة بحروق!خطر اإل

.اترك المحرك يبرد
 قم بإجراء عملية مراجعة لمستوى زيت المحرك

بعد إيقاف المحرك بخمس دقائق على أقل 
تقدير.

.افتح غطاء الجهاز

.قم بفك مقياس الزيت
ّها.مسح عصا مقياس الزيت ولف
.قم بفك مقياس الزيت
.قم باستقراء مستوى الزيت
مة الحد يجب أن يكون مستوى الزيت بين عال–

.MAXقصى مة الحد األ وعالMINدنى األ
دنى مة الحد األإذا كان مستوى الزيت أقل من عال–

MIN.فاستكمل ملء زيت المحرك ،
مة الحد  يتخطى عال المحرك بالزيت بحيث الامأل–

.MAXقصى األ
فوهة ملء الزيت بزيت المحرك.امأل 

لمعرفة نوعية الزيت انظر فصل "المواصفات 
الفنية".

.أعد ربط مقياس الزيت
قل.انتظر دقيقتين على األ
.قم بمراجعة مستوى زيت المحرك

التخزين

إيقاف الجهاز لفترة طويلة

العناية والصيانة
إرشادات عامة

التنظيف

تنظيف الجهاز من الداخل

تنظيف الجهاز من الخارج

الفترات الفاصلة للصيانة
عداد ساعات التشغيل

الصيانة التي يتم إجراؤها من قبل العميل

الصيانة التي يتم إجراؤها من قبل مركز خدمة 
ءالعمال

أعمال الصيانة

مة العامةإرشادات السال

مراجعة مستوى زيت المحرك واستكمال ملء الزيت
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 تحريك الذراع متعدد الوظائف الى الوضع
متوسط "سرعة التشغيل"، وفي الطقس البارد 

ختناق".أو الرطب الى وضع "اإل
 يعمل الجهاز بشكل أمثل في وضع التشغيل إرشاد:
فقط.

أدر المحرك. 
 ،لبدء تشغيل الجهاز باستخدام حبل التشغيل

".1ينبغي إدارة المفتاح الى الوضع "
 اسحب كبل بدء التشغيل ببطء حتى تشعر

بمقاومة.
.شد حبل التشغيل بقوة
 .عندما يدور المحرك، ينبغي ترك حبل التشغيل

تحريك الذراع متعدد الوظائف من وضع 
ختناق" الى وضع "سرعة التشغيل"."اإل
 فرشاة الكنس الدوارة والمكانس الجانبية إرشاد:

تدوران.

KM 85/50 W G Adv
خطر�

مام والى الخلف يمكن أن يتحرك الجهاز الى األ
بنفس السرعة. لذا ينبغي أن يتم شد السنادة الدفعية 

بحرص الى الخلف للسير الى الوراء.

 عند إدارة سنادة التأمين الدفعية عكس عقارب
الساعة يكون قد تحررت وسيلة الغلق.

مامقم بقيادة السيارة إلى األ
مام.ضغط السنادة الدفعية إلى األ

قم بقيادة السيارة إلى الخلف
.شد السنادة الدفعية إلى الخلف
KM 85/50 W G

مامقم بقيادة السيارة إلى األ
مام.ضغط السنادة الدفعية إلى األ

مم:30إجتياز العوائق الثابتة حتى 
تساخات الخشنة.رفع غطاء وحدة اال
.التزم بالبطء والحرص عند اجتياز تلك العوائق

مم:30إجتياز العوائق الثابتة فوق 
باستخدام منصة  يجوز اجتياز تلك العوائق إالال 

صعود مناسبة.

خطر�
تساخات صابة! عندما يكون غطاء وحدة االخطر اإل

 يمكن أن تتسبب بكرة الكنس في الخشنة مفتوحًا
مام.  حجار الصغيرة أو الحصى إلى األقذف األ

شخاص أو احرص على مراعاة عدم تعرض األ
شياء للخطر.الحيوانات أو األ

تنويه
ك أو ما سالصقة واألشرطة الال تقم بكنس األال

شابه، فقد يتسبب ذلك في تعريض ميكانيكا الكنس 
للضرر.

 للحصول على نتيجة تنظيف مثالية، ينبغي ملحوظة:
مواءمة سرعة السير حسب الظروف.

شياء كبيرة الحجم التي يصل  لكنس األإرشاد:
مم مثل علب المشروبات، يجب رفع 50ارتفاعها إلى 

تساخات الخشنة لفترة قصيرة.غطاء وحدة اال
تساخات الخشنة:رفع غطاء وحدة اال

تساخات شد الذراع لرفع غطاء وحدة اال
الخشنة.

تساخات الخشنة:خفض غطاء وحدة اال
تساخات ترك الذراع لرفع غطاء وحدة اال

الخشنة.
 يمكن الوصول إلى نتيجة تنظيف مثالية  الملحوظة:

تساخات الخشنة  إذا تم إنزال غطاء وحدة االإال
بصورة كاملة.

.تحرير قفل الذراع. يتم رفع المكانس الجانبية

 فقط)Adv(طراز 

.تحرير قفل الذراع. يتم إنزال بكرة الكنس

 أثناء التشغيل ينبغي تفريغ خزان القمامة ملحوظة:
على فترات زمنية منتظمة.

تربة  أثناء التشغيل ينبغي تنظيف فلتر األملحوظة:
على فترات زمنية منتظمة.

.فتح غطاء خزان القمامة وتركه معلقا
سم تقريبا.8يفتح خزان القمامة حوالي 

ل ذلك يتم حماية الفلتر من  من خالملحوظة:
الرطوبة.

ًا عدة ا وإيابًتحريك مقبض تنظيف الفلتر ذهاب
مرات.

تربة.قم بتنظيف فلتر األ
.فتح غطاء خزان القمامة

.تعليق السدادة

.أخرج خزان القمامة
.قم بتفريغ خزان القمامة
.إدخال خزان القمامة
.تعليق السدادة بخزان القمامة
.غلق السدادة

ت نقل. خزان القمامة مزود بعجالإرشاد:

أوقف المحرك.
" 0تحريك الذراع متعدد الوظائف الى الوضع."
.ارفع المكنسة الجانبية
KM 85/50 W G Adv

ارفع بكرة الكنس.
.قم بكبح فرامل اليد

.افتح غطاء الجهاز
مداد بالوقود.اقطع اإل

ضبط المفتاح الدوار بالعرض على خرطوم 
صنبور الوقود.

.أغلق غطاء الجهاز

خطر�
صابة والتعرض للضرر! يراعى وزن الجهاز خطر اإل

عند القيام بنقله.
.أوقف المحرك
.قم بكبح فرامل اليد
.قم بتفريغ خزان الوقود
ت الجهاز باستخدام سنادات.قم بتأمين عجال
.قم بتامين الجهاز باستخدام أحزمة شد أو أحبال
KM 85/50 W G Adv

إدارة سنادة التأمين الدفعية باتجاه عقارب 
الساعة، عندئذ يكون تم قفل التأمين.

ارفع بكرة الكنس.
 عند نقل الجهاز في سيارة، احرص على تأمين

 للتعليمات ب طبقًانقالق واالنزالالجهاز ضد اال
السارية ذات الصلة.

قيادة الجهاز

اجتياز العوائق

الكنس

تساخات الخشنة الكنس عندما يكون غطاء وحدة اال
مرفوعًا

الكنس بواسطة المكنسة الجانبية

خفض بكرة الكنس

رضية الجافةكنس األ

رضية الرطبة أو المبتلةكنس األ

تربةتنظيف فلتر األ

تفريغ خزان القمامة

إيقاف الجهاز

غلق محبس الوقود

نقل الجهاز
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خطر�
إذا تم فتح غطاء الجهاز عندما يكون المحرك دائرا، 
يجب إيقاف المحرك. إذا لم يتم التمكن من إبقاف 

مس المحرك، يكون هناك خلل في مفتاح مال
ء.الغطاء. اتصل بخدمة العمال

.افتح غطاء الجهاز

 تأمين غطاء الجهاز مع دعامة الغطاء قبل
ق.غالاإل

خطر�
 تستخدم عربة صابة والتعرض للضرر! الخطر اإل

نزال الجهاز.بمرفاع شوكي إل
يرجى مراعاة وزن الجهاز عند الشحن!

.إزالة الكرتون
ت إزالة القطع الخشبية الخاصة بتأمين العجال

ورفع الجهاز باليد من المنصة النقالة.
ق فرامل اليدقم بإطال

 إذا تم قلب الجهاز الى الخلف على سنادة إرشاد:
سمح بملء خزان الوقود أكثر من  يُالتأمين الدفعية، ال

النصف.
KM 85/50 W G Adv

عند إدارة سنادة التأمين الدفعية عكس عقارب 
الساعة يكون قد تحررت وسيلة الغلق.

.أغلق محبس الوقود
.إخراج خزان القمامة
.قلب الجهاز إلى الخلف على السنادة الدفعية

 تركيب المكانس الجانبية على الحامل وإحكام
شد الصواميل.

مام.اقلب الجهاز إلى األ

خطر�
صابة! إيقاف الجهاز قبل أن يتم إخراج خزان خطر اإل
القمامة.

 يمكن التشغيل عندما يكون غطاء الجهاز إرشاد:
مس للغطاء مغلقا فقط. الجهاز مزود بمفتاح مال

 إذا كان غطاء  يدور المحرك إاللحماية المستخدم. ال
الجهاز مغلقا.

.قم بإيقاف عربة الكنس على أرضية مستوية
.أوقف المحرك
.قم بكبح فرامل اليد
KM 85/50 W G Adv

إدارة سنادة التأمين الدفعية باتجاه عقارب 
الساعة، عندئذ يكون تم قفل التأمين.

خطر�
نفجار!خطر اال

 صنف الوقود المذكور في  يجوز استخدام إالال–
دليل التشغيل.

ماكن المغلقة. تتزود بالوقود في األال–
يحظر التدخين أو تقريب لهب مكشوف.–
سطح احرص على عدم وصول الوقود إلى األ–

الساخنة.
.أوقف المحرك
.افتح غطاء الجهاز
.افتح سدادة خزان الوقود
ٍمن الرصاص".تزود "ببنزين عادي خال 
سم تحت 1 خزان الوقود حتى مسافة امأل 

الحافة السفلية لسدادة الملء كحد أقصى.
 امسح الوقود الفائض من الخزان ثم اغلق

سدادة الخزان.
.أغلق غطاء الجهاز

 تكفي كمية الوقود في الخزان لتشغيل الجهاز إرشاد:
 ساعة.1.5لمدة 

.قم بمراجعة مستوى زيت المحرك
شعال.فحص ثبات تركيب قابس شمعة اإل
.فحص كمية الوقود في الخزان
.قم بفحص المكنسة الجانبية
.قم بفحص بكرة الفرشاة
تربة.قم بتنظيف فلتر األ
.قم بتفريغ خزان القمامة

ع على الشرح انظر فصل العناية طال لالملحوظة:
والفحص.

خطر�
ماكن المغلقة يجب توفير عند تشغيل الجهاز في األ

خراج العادم (خطر التسمم).تهوية كافية ومنفذ إل

خطر�
قد يؤدي استخدام الجهاز لفترات طويلة إلى حدوث 

اضطرابات في الدورة الدموية باليدين بسبب 
اهتزازات الجهاز.

 يمكن بصفة عامة تحديد فترة مسموح فيها ال
ن ذلك مرتبط بعوامل  ألباستخدام الجهاز، نظرًا

مؤثرة عديدة:
ستعداد الشخصي لحدوث تدهور بالدورة اال–

صابع، الشعور الدموية (في الغالب برودة األ
صابع).بتنميل باأل

انخفاض درجة الحرارة المحيطة. قم بارتداء –
قفازات لحماية يديك.

حكام الشديد بقبضة اليد يمنع سريان الدورة اإل–
الدموية.

التشغيل الذي تتخلله فترات راحة أفضل من –
التشغيل المتواصل.

في حالة استخدام الجهاز بانتظام ولفترات طويلة 
وظهور المؤشرات المعنية بشكل متكرر (مثل تنميل 

صابع وبرودتها)، ننصح بالخضوع للفحص الطبي.األ

.افتح غطاء الجهاز

مداد بالوقود.افتح اإل
ضبط المفتاح الدوار بالطول على الخرطوم.

.أغلق غطاء الجهاز

ق فرامل اليدقم بإطال

KM 85/50 W G Adv
إدارة سنادة التأمين الدفعية باتجاه عقارب 

الساعة، عندئذ يكون تم قفل التأمين.
يمكن تحريك الجهاز بدون آلية التحريك.

فتح/غلق غطاء الجهاز

قبل التشغيل
إرشادات إنزال الجهاز

 كجم 126الوزن الفارغ (وزن النقل)

إنزال الجهاز

تركيب المكنسة الجانبية

التشغيل
إرشادات عامة

التزود بالوقود

أعمال الفحص والصيانة

التشغيل

هتزازات الجهازمة إلإرشادات السال

تشغيل الجهاز
فتح محبس الوقود

تشغيل الجهاز
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سنادة دفعية1
تساخات ذراع لخفض ورفع غطاء وحدة اإل2

الخشنة
غطاء خزان القمامة3
تربةفلتر األ4
خزان القمامة5
ت الدفععجال6
فلتر الهواء7
شعالشمعات اإل8
محرك البنزين9

عصا قياس الزيت10
غطاء خزان الوقود11
تساخات الخشنةغطاء وحدة اال12
بكرة الكنس13
بكرة توجيه مع فرامل يد14
المكنسة الجانبية15
غطاء الجهاز16
تربةتنظيف فلتر األ17
سنادة التأمين الدفعية18

 فقط)Adv(طراز 

كبل بدء التشغيل1
رفع / خفض بكرة الكنس2

 فقط)Adv(طراز 
عداد ساعات التشغيل3

 فقط)Adv(طراز 
رفع / خفض المكانس الجانبية4
ذراع متعدد الوظائف5
مفتاح6
الغطاء7

ستعمال والعناصر الوظيفيةعناصر اال

18

17

16

15

14

13

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ذراع متعدد الوظائفلوحة التحكم

صمام خنق (بدء التشغيل على البارد)1
عدد لفات التشغيل2
الموتور منطفئ3
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ف عن الجهاز وجود أية حظت أثناء فض الغالإذا ال
غ المتجر الذي أضرار ناتجة عن عملية النقل، قم بإبال

ضرار.اشتريت منه الجهاز بهذه األ
رشادية تتضمن اللوحات التحذيرية واإل–

الموجودة على الجهاز إرشادات مهمة حول 
من.التشغيل اآل

رشادات الواردة في دليل ضافة إلى اإلباإل–
التشغيل هذا يتعين عليك مراعاة التعليمات 

مة والوقاية من الحوادث التي العامة للسال
يحددها المشرع.

خطر�
صابة!خطر اإل
ب عند القيادة على الطرق الصاعدة نقالخطر اال

الكبيرة للغاية.
السير في اتجاه السير على المرتفعات حتى –

2%.
: 301.0-2,640 مع فرامل إضافية Advطراز 

السير في اتجاه السير على المرتفعات حتى 
18%.

رضيات غير الثابتة.ب عند القيادة على األنقالخطر اال
 على أرضية ثابتة. تقم بتحريك الجهاز إالال–

ب عند القيادة في منحدر ذي ميل جانبي نقالخطر اال
كبير للغاية.

 تزيد درجة السير على الطرق الصاعدة التي ال–
% بشكل عرضي باتجاه السير.2نها عن ميال

: 26403010 مع فرامل إضافية Advطراز 
السير بالعرض باتجاه السير على الطرق 

%.18نها عن  تزيد درجة ميالالصاعدة التي ال
وبصفة أساسية يجب مراعاة التعليمات والقواعد –

واللوائح السارية على المركبات.
 يتعين على المستخدم استعمال الجهاز طبقًا–

للتعليمات. كما يجب عليه مراعاة الظروف 
عتبار خذ في االالمكانية في أسلوب قيادته مع األ

طفال  األخرين وخصوصًامة اآلالحفاظ على سال
أثناء إجراء أية أعمال  بالجهاز.

 من قبل أشخاص  يجوز استخدام الجهاز إالال–
مدربين على استخدامه أو أشخاص أثبتوا 

قدراتهم في استخدام الجهاز أو تم تكليفهم 
صراحة باستخدامه.

طفال أو الصبية بتشغيل الجهاز.غير مسموح لأل–
ًا مراقبة الجهاز طالما أن المحرك يجب عليك دائم

ل بأن يترك  يسمح للمشغّقيد التشغيل. فال
 بعد أن إيقاف المحرك وتأمين الجهاز الجهاز إال

من التحرك غير المقصود وكذلك تشغيل فرامل 
تأمين الوقوف.

خطر�
صابة!خطر اإل

 يجوز غلق فتحة العادم.ال–
 تمل بجسمك على فتحة العادم أو تمسكها ال–

صابة بحروق).(خطر اإل
دارة أو تمسكه بيدك (خطر  تلمس محرك اإلال–

صابة بحروق).اإل
ماكن المغلقة يجب عند تشغيل الجهاز في األ–

خراج العادم (خطر توفير تهوية كافية ومنفذ إل
التسمم).

يحتوي العادم على غازات سامة وضارة –
 يجوز استنشاقها.بالصحة، ومن ثم ال

 إلى 3تستمر فترة استمرار تشغيل المحرك من –
 بعد إيقافه. ومن الضروري في  ثوان تقريبًا4

بتعاد عن نطاق التشغيل.هذا الوقت اال
 إذا كان سمح بإمالة الجهاز إلى الخلف إال يُال–

خزان الوقود فارغا فقط.

أثناء نقل الجهاز يجب إيقاف المحرك وتثبيت الجهاز 
بشكل آمن.

لهذا الغرض انظر فصل "النقل".

خطر�
إذا تم فتح غطاء الجهاز عندما يكون المحرك دائرا، 
يجب إيقاف المحرك. إذا لم يتم التمكن من إبقاف 

مس المحرك، يكون هناك خلل في مفتاح مال
ء.الغطاء. اتصل بخدمة العمال

" 0يجب أن يتم إدارة المفتاح الى الوضع "
وسحب المفتاح.للتأمين ضد التشغيل غير 

المقصود.
يقاف الجهاز بسرعة، ت الخطرة أو إلفي الحاال

".0يجب إدارة المفتاح الى الوضع "

مةإرشادات السال
إرشادات عامة

مة القيادةإرشادات سال

حتراقمة محرك االإرشادات سال

مة الخاصة بنقل الجهازإرشادات السال

مةإرشادات السال
فتح/غلق غطاء الجهاز

المفتاح



 1  -

صلي هذا يرجى قراءة دليل التشغيل األ
قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل 

حتفاظ  لتعليمات هذا الدليل واالمع الجهاز وفقًا
ي مستخدم حق أو ألبالدليل من أجل أي استخدام ال

حق.ال
ول مرة يجب قراءة قبل البدء في تشغيل الجهاز أل

.250-5.956مة رقم إرشادات السال

 للبيانات الواردة  وفقًا يجب استخدام هذا الجهاز إالال
في دليل التشغيل هذا.

 يتعين فحص الجهاز مع التجهيزات المستخدمة
ئمة ستخدام، وذلك من حيث مدى مالقبل اال

مة التشغيل.  إذا لم تكن الحالة الحالة وسال
 تستخدم الجهاز.سليمة فيجب عليك أال

ستخدام في عربة الكنس هذه مخصصة لال–
سطح المتسخة في النطاقات الداخلية كنس األ

والخارجية.
الجهاز غير مخصص لتنظيف الطرق.–
تربة التي ستخدام في شفط األ يصلح الجهاز لالال–

 على الصحة.تشكل خطرًا
ت على الجهاز. يجوز إجراء أية تعديالال–
رضيات سطح واأل على األ يستخدم الجهاز إالال–

المذكورة في دليل التشغيل.
سطح  على األ يجوز قيادة عربة الكنس إالال–

المصرح بها من قبل الشركة أو من ينوب عنها.
شتعال يجب بوجه عام: إبعاد المواد السريعة اال–

نفجار/الحريق).عن الجهاز (خطر اال

 باستخدام الجهاز في كنس أو شفط  تقم أبدًاال–
شتعال السوائل المتفجرة أو الغازات القابلة لال

حماض غير المخففة أو المذيبات. ومنها أو األ
لوان أو على سبيل المثال البنزين أو مخففات األ

متزاج زيت الوقود التي قد تتكون عن طريق اال
سيتون مع هواء الشفط، إضافة إلى األ

نها  ألحماض غير المخففة والمذيبات، نظرًاواأل
تضر بالمواد المستخدمة في الجهاز.

وساخ المعدنية التفاعلية  بشفط األ تقم أبدًاال–
لمنيوم والمغنسيوم والقصدير) فهي (مثل األ

تتفاعل مع مواد التنظيف ذات المحتوى الكبير من 
الجير والحمضية مكونة غازات انفجارية.

شياء المشتعلة  يجوز كنس أو شفط األال–
والمتوهجة.

ممنوع التواجد في منطقة الخطر. يحظر تشغيل –
نفجار.الجهاز في مناطق يتهددها خطر اال

سفلتاأل–
رضية الصناعيةاأل–
رضية الحجريةاأل–
الخرسانة–
حجارة الرصف–

 لمبدأ التكديس.تعمل عربة الكنس وفقًا
ركان ) على تنظيف األ3تعمل المكنسة الجانبية (–

تساخات إلى سطح المتسخة وتنقل االوحواف األ
مسار فرشاة الكنس الدوارة.

تساخات ) بنقل اال4تقوم بكرة الكنس الدوارة (–
).5مباشرة إلى خزان القمامة (

يتم فصل الغبار المثار في الخزان بواسطة فلتر –
) ثم يتم شفط الهواء المنقى عن 1الغبار (

).2طريق مروحة الشفط (

ف عن الجهاز وجود أية حظت أثناء فض الغالإذا ال
غ المتجر الذي أضرار ناتجة عن عملية النقل، قم بإبال

ضرار.اشتريت منه الجهاز بهذه األ
ستخدام ينبغي قراءة ومراعاة دليل اال–

دوات العمل المركبة مان التابعين ألوإرشادات األ
بالجهاز.

رشادية الموجودة تتضمن اللوحات التحذيرية واإل–
من.على الجهاز إرشادات مهمة حول التشغيل اآل

رشادات الواردة في دليل ضافة إلى اإلباإل–
التشغيل هذا يتعين عليك مراعاة التعليمات 

مة والوقاية من الحوادث التي العامة للسال
يحددها المشرع.

خطر�
حات أو  يجوز إجراء أية إصاللتجنب أية مخاطر، ال
ء  من قبل مركز خدمة عمالتركيب قطع الغيار إال

معتمد.
  يسمح باستخدام أية ملحقات أو قطع غيار إالال–

المصرح بها من قبل الشركة المنتجة. ويضمن لك 
صلية إمكانية استخدام الملحقات وقطع الغيار األ

تشغيل الجهاز بأمان وبدون أعطال.
ستجد في نهاية دليل التشغيل نماذج لقطع الغيار –

كثر استخداما.األ
يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات –

لكتروني عن قطع الغيارمن الموقع اإل
www.kaercher.com.في قسم الخدمات 

)REACHإرشادات حول المكونات (
تجد المعلومات الحالية حول المكونات في موقع 

نترنت: اإل
www.kaercher.com/REACH

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

عطال التي قد تطرأ على ملحقاتك التكميلية ح األإصال
ل فترة الضمان طالما أن السبب في بدون مقابل خال

عطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في هذه األ
الصنع. في حالة الضمان، توجه من فضلك بإيصال 

الشراء إلى الموزع الذي تتعامل معه أو أقرب مركز 
ء معتمد.خدمة عمال

يسمح فقط باستخدام الملحقات وقطع الغيار –
صلية التي تصدرها الشركة المنتجة. الملحقات األ

صلية تضمن إمكانية تشغيل وقطع الغيار األ
الجهاز بأمان وبدون أية مشاكل أو أعطال.

ستجد في نهاية دليل التشغيل نماذج لقطع الغيار –
كثر استخداما.األ

يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات –
لكتروني عن قطع الغيارمن الموقع اإل

www.kaercher.com.في قسم الخدمات 

خطر�
تحذير من الخطر المباشر والذي يؤدي إلى إصابات 

بالغة أو حتى إلى الموت.
تحذير�

تحذير من موقف خطير محتمل قد يؤدي إلى إصابات 
بالغة أو حتى إلى الموت.

تنويه
انتبه إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي 

إلى إصابات بسيطة أو إلى أضرار مادية.

المحتويات
AR1 . . . . . . . . . . . . . . . . . المحتويات

AR1. . . . . ستخدام المطابق للتعليماتاال
AR1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوظيفة

AR1. . . . . . . . . . . . . . . إرشادات عامة
AR2. . . . . . . . . . . . . مةإرشادات السال

AR3ستعمال والعناصر الوظيفيةعناصر اال
AR4. . . . . . . . . . . . . . . . قبل التشغيل

AR4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . التشغيل
AR4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . التشغيل

AR6 . . . . . . . إيقاف الجهاز لفترة طويلة
AR6. . . . . . . . . . . . . . العناية والصيانة

AR10 . . . . . المساعدة عند حدوث أعطال
AR11 . . . . . . . . . . . . . . . البيانات الفنية

AR11. . . . . . . . . . . . الملحقات التكميلية

ستخدام المطابق للتعليماتاال

ستخدام الخاطئ المتوقعاال

رضيات المناسبةاأل

الوظيفة

إرشادات عامة

الملحقات التكميلية وقطع الغيار

حماية البيئة
المواد المستخدمة في التغليف قابلة 

ستخدام. يرجى عدم إلقاء عادة االإل
ف في القمامة المنزلية، بل قم الغال

نتفاع به مرة أخرى.بإعادة تدويره واال
جهزة القديمة على مواد قيمة تحتوي األ

ستخدام ينبغي عادة التدوير واالقابلة إل
ستفادة منها.. غير مسموح بوصول اال

البطاريات والزيت وما شابه من المواد 
إلى البيئة. لذا يرجى التخلص من 

جهزة القديمة عن طريق أنظمة األ
ئمة.تجميع مال

الضمان

قطع الغيار

الرموز الواردة في دليل التشغيل

الرموز الموجودة على الجهاز
سطح حتراق بسبب األخطر اال

الساخنة!

يحظر كنس أية أشياء مشتعلة أو 
متوهجة مثل السجائر وأعواد 

الكبريت أو ما شابه.

نحشار والقطع عند يكمن خطر اال
السيور والمكنسة الجانبية 

والخزان والسنادة الدفعية.

جزاء صابة بفعل األخطر اإل
  تفتح غطاء الجهاز إالالدوارة. ال

بعد أن يتوقف المحرك.
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