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البيانات الفنية
SGV 6/5SGV 6/5

*GB
SGV 8/5SGV 8/5

*GB
SGV 8/5

*AU
V220-240220-240220-240220-240240الجهد الكهربائي

Hz1~ 501~ 501~ 501~ 501~ 50التردد
V55555الجهد الكهربائي في مقبض اليد

W34002900340029002400سمية للجهاز (إجمالي)القدرة اال
W12001200120012001200سمية للمروحةالقيمة اال

W30002700300027002200ية البخارقدرة دخل غال
W4848484848مضخة رئيسية

W2828282828مضخة الماء
l3.43.43.43.43.4ية البخارغال

l5.65.65.65.65.6كمية ملء خزان المياه النقية
l55555كمية ملء خزان المياه المتسخة

l----222كمية ملء خزان مواد التنظيف
l/s7474747474قصى)كمية الهواء (الحد األ

 kPaقصى)انخفاض الضغط (الحد األ
(mbar)

25,4 
(254)

25,4 
(254)

25,4 
(254)

25,4 
(254)

25,4 
(254)

MPa0.60.60.80.80.8ضغط العمل
MPa1.01.01.21.21.2قصى)ضغط البخار (األ

g/min5550756560كمية البخار (أقصى) - ثابت
min6.57.07.08.010.0وقت التسخين

C7070707070°أقصى درجة حرارة عمل المياه الساخنة
C164164173173173°درجة حرارة عمل البخار القصوى

550550550550550مل/دقيقةكمية تدفقالمياه
550550550----مل/دقيقةكمية تدفق مواد التنظيف

IPX4IPX4IPX4IPX4IPX4--نوع الحماية
IIIII--فئة الحماية

 × mm640رتفاعالطول × العرض × اال
495 × 
965

640 × 
495 × 
965

640 × 
495 × 
965

640 × 
495 × 
965

640 × 
495 × 
965

kg3939404040وزن التشغيل النموذجي
1010101010°ن (القصوى)زاوية الميال

EN 60335-2-68ا للمواصفة القيم المحتسبة وفقً
LpAdB(A)6767676767مستوى ضغط الصوت 

KpAdB(A)11111 الشك 
قيمة اهتزاز الذراع اليدوي القيمة الكلية 

هتزازلال
m/s2<2,5<2,5<2,5<2,5<2,5

Km/s20.20.20.20.20.2الشك 
H07RN-F 3x1,5كابل الكهرباء mm2

طول الكابلرقم الجزء
EU6,648-098.07,5 m
GB6,648-102.07,5 m
CH6,648-119.07,5 m
AU6,650-709.07,5 m
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.إعادة ملء خزان المياه النقية
 تركيب خزان المياه النقية بشكل صحيح ودفعه

حتى النهاية.

.تفريغ خزان المياه المتسخة
 تركيب وغلق خزان المياه المتسخة بشكل

صحيح.

 .قم بإيقاف الجهاز
 التأكد من تركيب حزان المياه النقية بصورة

صحيحة.
.أعد تشغيل الجهاز
 إذا لم ينطفئ مصباح التحكم، ينبغي إعادة

 مرات).4العملية (أقصى 

ء.أبلغ مركز خدمة العمال

ء.أبلغ مركز خدمة العمال

ء.أبلغ مركز خدمة العمال

ء.أبلغ مركز خدمة العمال

 التأكد من تركيب قابس الملحقات بصورة
صحيحة.

ومن ثم قم أوقف تشغيل الجهاز، وانتظر قليًال ،
 أخرى.بتشغيل الجهاز مرةً

ء.تصال بخدمة العمالإذا تكرر الخطأ، يجب اال

.التأكد من تركيب قابس الملحقات بصورة صحيحة
 في حالة دخول الماء في المقبض، يجب أن يتم

تجفيفه بشكل تام.
ومن ثم قم أوقف تشغيل الجهاز، وانتظر قليًال ،

 أخرى.بتشغيل الجهاز مرةً
ء.تصال بخدمة العمالإذا تكرر الخطأ، يجب اال

رضية، نسدادات من الفوهة األإزالة جميع اإل
أنبوب شفط البخار، المقبض وخرطوم شفط 

البخار.
نسدادات من الملحقات.إزالة اإل

2حكام (حلقات فحص وسائل اإلx O في (
المقبض وفي أنابيب شفط البخار.

ح الخلل، يجب فحص الجهاز لدى في حالة تعذر إصال
ء.مركز خدمة العمال

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

عطال التي قد تطرأ على جهازك بدون تصليح األ
ل فترة الضمان طالما أن السبب في هذه مقابل خال

عطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في األ
الصنع. في حال استحقاق الضمان، يرجى التوجه 

بقسيمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة 
ء معتمد.عمال

صلية اقتصر على استخدام الملحقات التكميلية األ
صلية، والتي تضمن تشغيل الجهاز وقطع الغيار األ

ت.الختال من االبشكل آمن وخالٍ
تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع 

.www.kaercher.comالغيار عبر موقع الويب: 

مصباح التحكم "خزان المياه النقية فارغ" يضئ 
حمرباللون األ

إعادة ملء 
خزان المياه النقية

مصباح التحكم "خزان المياه المتسخة ممتلئ" 
حمريضئ باللون األ

تفريغ 
خزان المياه المتسخة

حمرمصباح التحكم "خلل" يومض باللون األ

خطأ 
E01خدمة: 

صفر مصبح التحكم "خدمة" يضيء باللون األ
ومصباح التحكم "خلل" يضيء في نفس الوقت 

حمرباللون األ

خطأ 
E01خدمة: 

خطأ 
E07خدمة: 

خطأ 
E09خدمة: 

خطأ 
E16خدمة: 

حمرمصباح التحكم "الخلل" يضيء باللون األ

خطأ 
E12خدمة: 

خطأ 
E13خدمة: 

قوة الشفط غير كافية

ارتفاع درجة حرارة المقبض

ءخدمة العمال

الضمان

الملحقات وقطع الغيار
10 – AR



تنويه�
صابة والتعرض للضرر! يراعى وزن الجهاز خطر اإل

عند القيام بنقله.
رضية في درج بالجهة الخلفية وضع الفوهة األ

وتثبيت أنبوب شفط البخار. فصل أنبوب شفط 
البخار.

 حل الفرامل ثم دفع الجهاز على السنادة
الدفعية.

 مسك الجهاز من المقابض والسنادة الدفعية
لنقله.

 لنقل الجهاز عبر طرق طويلة، اسحبه من
المقبض الموجود بالخلف.

 عند نقل الجهاز في سيارة، احرص على تأمين
 للتعليمات ب طبقًانقالق واالنزالالجهاز ضد اال

السارية ذات الصلة.
تفريغ جميع الخزانات الممتلئة بشكل مسبق.

تنويه�
صابة والتعرض للضرر! يراعى وزن الجهاز خطر اإل

عند القيام بتخزينه.
ماكن  يجوز تخزين هذا الجهاز سوى في األال

المغلقة.

خطر�
قبل إجراء أية أعمال على الجهاز، يجب أن يتم إيقاف 

تشغيل الجهاز وترك الجهاز حتى يبرد.

2حكام (حلفات يجب فحص حالة وسائل اإلx 
O في الملحقات التي يتم تركيبها، في المقبض (

وفي أنابيب شفط البخار بصورة منتظمة. ويجب 
مر.تغييرها إذا لزم األ

 التالفة أو O يمكن أن تكون الحلقات إرشاد:
المفقودة هي السبب برفع درجة حرارة المقبض.

.فتح غطاء خزان المياه المتسخة
 الضغط على وسيلة تأمين غلق خزان المياه

المتسخة إلى أعلى.
.إخراج خزان المياه المتسخة
 تحرير قفل خزان المياه المتسخة وإخراج

الغطاء.
 درجة ثم إخراجه.180إدارة الغطاء بزاوية 
شياء الخشنة واستبداله.إخراج فلتر األ

 قم بإزالة الترسبات الجيرية من الجهاز من قبل
ء.خدمة العمال

خطر�
قبل إجراء أية أعمال على الجهاز، يجب أن يتم إيقاف 

تشغيل الجهاز وترك الجهاز حتى يبرد.
خطر�
 من ح على الجهاز إالصال يجوز القيام بأعمال اإلال

ء المعتم.ل مركز خدمة العمالخال

.ملء مادة التنظيف
 تركيب خزان مواد التنظيف بشكل صحيح ودفعه

حتى النهاية.

ومن ثم قم أوقف تشغيل الجهاز، وانتظر قليًال ،
 أخرى.بتشغيل الجهاز مرةً

 إذا لم ينطفئ مصباح التحكم، ينبغي إعادة
 مرات).4العملية (أقصى 

ساعة)100زالة الجير (بعد تحذير مسبق إل
 قم بإزالة الترسبات الجيرية من الجهاز من قبل

ء.خدمة العمال

إزالة الجير
 قم بإزالة الترسبات الجيرية من الجهاز من قبل

ء.خدمة العمال

النقل

التخزين

العناية والصيانة

حكامالتحقق من وسائل اإل

شياء الخشنةاستبدال فلتر األ

مواعيد الصيانة

اسنويً

المساعدة عند حدوث أعطال

بيان الشاشة بدون مصباح التحكم

ملء 
 مادة التنظيف

صفرمصباح التحكم "خدمة" يضيئ باللون األ

خطأ 
E07خدمة: 

خطأ 
E14خدمة: 

صفرمصباح التحكم "الخدمة" يضيء باللون األ

خطأ 
E15خدمة: 
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ًا: سحب خزان المياه ترك الجهاز ليجف تمام
 المتسخة، المياه النقية ومواد التنظيف قليال
للخارج وفتح غطاء مكان حفظ الملحقات.

 احفظ الجهاز في مكان جاف مع التأكد من عدم
استخدامه بشكل غير مصرح به.

 بحيث يتم منع حدوث ش تبرد دائمًارَ اترك الفُإرشاد:
ش.رَأي تشوه في شعر الفُ

 بقايا مواد التنظيف ومستحلبات العناية التي إرشاد:
سطح المراد تنظيفها، يمكن أن تتسبب تظل على األ

 أنها في حدوث آثار تلطيخ عند التنظيف بالبخار، إال
ستخدام المتكرر.تختفي مع اال

بس زالة الروائح والطيات من قطع المالإل–
المعلقة، عن طريق توجيه البخار نحوها من 

 سم.20-10مسافة تبلغ 

يزيد تأثير التنظيف كلما تم تقريب الفوهة من موضع 
ن ن درجة حرارة وضغط البخار يصال ألتساخ، نظرًااال

إلى أقصى درجة مباشرة عند تدفق البخار من 
الفوهة.

ماكن يوصى باستخدام فوهة خروج البخار في األ–
التي يصعب الوصول إليها.

معالجة البقع الموجودة على الموكيت أو –
السجاجيد قبل استخدام الفرشاة.

ذ الفاخر وزجاج النوافذ والمرايا تنظيف الفوال–
سطح المطلية بالمينا.واأل

لم وإطارات النوافذ ركان بكل من السالتنظيف األ–
بواب والقطاعات الجانبية وعضادات األ

لومنيوم.  لأل
تنظيف المعدات.–
تنظيف مصاريع النوافذ وأجهزة التدفئة وتنظيف –

السيارات من الداخل.

تساخات الفرشاة المستديرة، وهي مناسبة لال–
سطح الصغيرة للغاية مثل ألواح العنيدة على األ

ط التسخين ومصاريع النوافذ وشقوق البال
فه.  والتجهيزات الصحية وخال

 تناسب تنظيف  الفرشاة المستديرة الإرشاد:
سطح الحساسة.األ

ل هذه الملحقة التكميلية يمكن التمديد: من خال–
ماكن التي يتعذر الوصول إجراء تنظيف مثالي لأل

إليها.  نموذجية لتنظيف أجهزة التسخين 
بواب بواب والنوافذ ومصاريع األوعضادات األ

والتجهيزات الصحية.

سطح الكبيرة، أرضيات السيراميك تنظيف األ–
والرخام والباركيه والسجاجيد وما شابه.

رض بوحدة الحواف المطاطية: لشفط فوهة األ–
سطح الزلقة.السوائل المسكوبة على األ

رضية باستخدام أشرطة الفرشاة: فوهة األ–
تساخات القاسية.تقشير وفرك اال

سطح الزجاجية والمرايا يوصى بتنظيف األ–
سطح الزلقة بشكل عام أو لتنظيف الكبيرة واأل

رائك والمراتب وغيرها.أسطح النسيج مثل األ

ا مثل سطح الصغيرة نسبيًحواف مطاطية: لأل–
سطح النوافذ الفوقية والمرايا. لزجاج النوافذ واأل

ط الحوائط، أسطح ا مثل بالالكبيرة نسبيً
ذية.ت، أسطح فوالالطاوال

لم سطوانية: للسجاجيد والسالالفرشاة اال–
والتجهيزات الداخلية للسيارات وأسطح النسيج 
بوجه عام (بعد إجراء اختبار على موضع غير 

مكشوف). للتنظيف بالكشط أو التقشير.

 قم بتدفئة زجاج النوافذ في فصول السنة ذات إرشاد:
ا. وذلك عن طريق درجات الحرارة المنخفضة جدًّ

سطح الزجاجية من توجيه البخار على جميع األ
 سم. وبذلك تتجنب الضغط 50قدر بحوالي مسافة تُ
سطح الزجاجية الذي قد يؤدي إلى حدوث على األ

شرخ بالزجاج.
سطح الزجاجية بشكل متساوي عن تبخير األ

وساخ.زالة األسم تقريبا إل20مسافة 
مداد بالبخار.قم بإيقاف اإل
سطح الزجاجية في شكل امسح واشفط األ

مسارات من أعلى إلى أسفل باستخدام الحواف 
المطاطية لفوهة النافذة.

 عند الضرورة قم بالمسح الجاف للحواف
المطاطية والحافة السفلية للنافذة.

سمح بأن يتم استخدام الفوهة المثلثة لوظيفة يُ
الشفط فقط.

استخدام الملحقات

 المقبض بدون الملحقات

ستخدامأمثلة اال

فوهة خروج البخار

ستخدامأمثلة اال

فوهة خروج البخار والملحقات

رضيةفوهة األ

ستخدامأمثلة اال

فوهة اليد

ستخدامأمثلة اال

فوهة اليد والملحقات

تنظيف النوافذ

فوهة مثلثة
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.وضع المفتاح الدوار على وضع الشطف

ستمرار بضغط مفتاح البخار. يبدأ الشطف. اال
رضية على فتحة الصرف وضع الفوهة األ

الصحي أو البدء بتشغيل الشفط.

الشطف يعمل. يتم عرض المسار الزمني.
 إذا تم ترك الضغط على مفتاح البخار، تتوقف إرشاد:

عملية الشطف. عند الضغط مجددا على مفتاح البخار 
يتم استئناف عملية الشطف.

 يمكن تمديد مدة عملية الشطف عن طريق إرشاد:
الضغط على مفتاح البخار بشكل مطول.

.فتح غطاء خزان المياه المتسخة
 الضغط على وسيلة تأمين غلق خزان المياه

المتسخة إلى أعلى.
.إخراج خزان المياه المتسخة
 تحرير قفل خزان المياه المتسخة وإخراج

الغطاء.
.قم بتفريغ خزان المياه المتسخة

عند التوقف عن العمل يمكن أن يتم وضع الفوهة 
رضية في وضع الركن وتثبيت ماسورة البخار.األ

" 0ضبط المفتاح الدوار بالجهاز على وضع/
OFF."

.اسحب السلك الكهربائي

:SGV 8/5فقط الطراز 
.ضبط المفتاح الدوار على وضع التنظيف الذاتي

- مؤشر بالتبادل-

رضية (وضع الركن).فتح حامل الفوهة األ
رضية من أنبوب شفط البخار.إزالة الفوهة األ

 ينبغي تثبيت أنبوب شفط البخار في الفتحة
(أسفل) وفي الحامل (أعلى) بشكل أن يشير 

المقبض إلى الجهة الخارجية.

 الضغط على زر الشفط لفترة وجيزة. بدء
تشغيل التنظيف الذاتي.

يعمل التنظيف الذاتي أوتوماتيكيا. يتم عرض المسار 
الزمني.

.تفريغ خزان المياه النقية وتجفيفه
) تفريغ خزان مواد التنظيفSGV 8/5.وتجفيفه (
.تفريغ خزان المياه المتسخة وتنظيفه وتجفيفه
 ،تنظيف الملحقات جيدا: تنظيف المقبض

خرطوم شفط البخار وقطع الملحقات باستخدام 
خرى منديل رطب. تنظيف قطع الملحقات األ

الماء الساخن ثم تجفيفها.
 قم بتنظيف الجهاز من الخارج بقطعة قماش

مبللة.
تساخات المرئية على الجهاز باستخدام تنظيف اال

منديل مرطب بالماء الساخن ومواد التنظيف أو 
مر ينبغي تعقيمه.إذا لزم األ

تحذير�
خطر التلوث الجرثومي! يجب اختيار المكان المناسب 

لتنظيف الجهاز لضمان عدم تلوث المكان، المواد 
غذية والماكينات الغذائية والمعدات المستخدمة لأل

ل رذاذ الماء.من خال

 الضغط على قطعة الملحقات وشدها الملحقات
من مقبس الملحقات.

 تجفيف الملحقات بشكل جيد ووضعها في مكان
تخزينها.

.تفريغ خزان المياه النظيفة
 فقط الطرازSGV 8/5 تفريغ خزان مواد :

التنظيف وتنظيفه.
صورة 
رضية، أنبوب شفط البخار حفظ الفوهة األ

وخرطوم شفط البخار وكابل الكهرباء كما مبين 
في الصورة.

 لتجنب الروائح الكريهة، قم بتفريغ الجهاز من
المياه بالكامل قبل فترات التوقف الطويلة.  

اختيار 
برنامج الشطف

بدء تشغيل 
الشطف

الشطف
_ _ _ _ _ _ # # # #

الشطف
إنهاء

تفريغ خزان المياه المتسخة

إيقاف تشغيل الملحق التكميلي

إيقاف الجهاز

تنظيف ذاتي

تجهيز 
التنظيف الذاتي

تنظيف ذاتي
انظر التعليمات السريعة

بدء تشغيل 
التنظيف الذاتي

تنظيف ذاتي
_ _ _ _ _ _ # # # #

تنظيف ذاتي
إنهاء

بعد كل عملية شفط

تخزين الجهاز
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- مؤشر بالتبادل-

يتم حسب درجة البخار المضبوطة عرض التالي في 
دنىقصى للبخار أو المتوسط أو األالشاشة: الحد األ

 الضغط على مفتاح البخار. يتم خروج البخار
طالما يتم الضغط على الزر.

):Iبخار خفيف (درجة –
قمشة وورق الحائط لرش النباتات وتنظيف األ

فه.د وخالثاث المنجّواأل
):IIبخار متوسط (درجة –

رضيات.للموكيت والسجاجيد وزجاج النوافذ واأل
):IIIبخار قوي (درجة –

تساخات العنيدة والبقع والدهون.زالة االإل
 ضبط منظم كمية البخار باستخدام الطارة

اليدوية على درجة البخار المرغوبة.

خطر�
صابة بحروق!خطر اإل
 درجة مئوية) 70 الماء الساخن (بحد أقصى إرشاد:

يزيد من فعالية التنظيف. فحص السطح المراد 
تنظيفه من حيث مقاومته للحرارة.

.ضبط الطارة اليدوية على وضع المياه الساخنة

 الضغط على مفتاح البخار. يتم خروج المياه
الساخنة طالما يتم الضغط على الزر.

.ضبط الطارة اليدوية على المياه الباردة

 الضغط على مفتاح البخار. يستمر خروج المياه
الباردة طالما يتم الضغط على الزر.

 بدء تشغيل الشفط: الضغط على زر الشفط
لفترة وجيزة.

 إنهاء تشغيل الشفط: اضغط على زر الشفط
ا لفترة وجيزة.مجددً

 الضغط على مفتاح البخار وفي نفس الوقت
على زر الشفط لفترة وجيزة. يبدأ تشغيل 

الشفط وفي نفس الوقت يتم إخراج البخار أو 
المياه الساخنة/الباردة.

:SGV 8/5فقط الطراز 
يعمل الجهاز عندما يكون على نوع التشغيل 

eco!efficiency.بأداء منخفض وصوت منخفض 
 ضبط المفتاح الدوار على تشغيل البخار/المياه

الساخنة/المياه الباردة/الشفط.

:SGV 8/5فقط الطراز 
 فحص السطح المراد تنظيفه من حيث إرشاد:

مقاومته لمواد التنظيف.
 في نوع التشغيل هذا تكون الطارة اليدوية إرشاد:

في كل وضع على وظيفة "إخراج محلول التنظيف". 
تشغيل البخار/المياه الساخنة/المياه الباردة غير 

فعال.
 ضبط المفتاح الدوار على وضع تشغيل مواد

التنظيف/الشفط.

 الضغط على مفتاح البخار. يستمر خروج محلول
التنظيف طالما يتم الضغط على الزر.

 بدء تشغيل الشفط: الضغط على زر الشفط
لفترة وجيزة.

 إنهاء تشغيل الشفط: اضغط على زر الشفط
ا لفترة وجيزة.مجددً

 الضغط على مفتاح البخار وفي نفس الوقت
على زر الشفط لفترة وجيزة. يبدأ تشغيل 

الشفط وفي نفس الوقت يتم خروج محلول 
التنظيف.

 بمجرد أن يتم خروج جميع محتوى خزان مواد إرشاد:
التنظيف وشفطه، يجب أن يتم تفريغ خزان المياه 

ن رغوة زائدة.المتسخة لتجنب تكوّ

:SGV 8/5فقط الطراز 
يجب أن يتم شطف الجهاز بالمء النقي بعد –

استخدامه مع مواد التنظيف.
إذا لم يتم وضع المفتاح الدوار بعد التشغيل على –

غ وضع الشطف، سيظهر على الشاشة البال
التالي:

البخار/الماء الساخن
جاهز

البخار/الماء الساخن
قصى للبخارالحد األ

التحكم في كمية البخار

استخدام المياه الساخنة

مياه ساخنة

استخدام المياه الباردة

مياه باردة

الشفط

تشغيل مشترك

تشغيل البخار/المياه الساخنة/المياه الباردة/
)eco!efficiencyالشفط (

تشغيل مواد التنظيف/الشفط

إخراج محلول التنظيف

مواد التنظيف

الشفط

تشغيل مشترك

بعد التشغيل مع مادة التنظيف / الشطف
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يجب أثناء التشغيل وضع الجهاز بشكل أفقي.

:SGV 8/5فقط الطراز 
يتم في الشاشة إما إظهار نص أو شرطة/شريط.–
يعرض ظهور الشرطة/الشريط فترة زمنية –

معينة. يتم عند البدء بالفترة الزمنية عرض
 أشرطة والتي يتم استبدالها من اليمين إلى 10 

اليسار بشكل مستمر حتى يتم عرض
 شرطات بشكل نهائي.10 

–EU/CHألماني :
–GBإنجليزي 

 تتوفر لغتهم كلغة الشاشة:المستخدمون الذين ال
.اختيار لغة الشاشة إنكليزي

لغات الشاشة المتاحة:
ألماني–
إنجليزي–
فرنسي–
إسباني–
ياباني–
ضبط المفتاح الدوار بالجهاز على وضع

" 0/OFF."
 ضبط الطارة اليدوية بالمقبض على المياه

الباردة.
.الضغط على زر الشفط ومفتاح البخار
/ضع المفتاح الدوار على وضع المياه الباردة

تشغيل الشفط.

ن لغة الشاشة لم يتم السطر السفلي يومض أل
تخزينها.
.ترك زر الشفط ومفتاح البخار
.اختيار اللغة بمساعدة الطارة اليدوية
 .الضغط على مفتاح البخار لتخزين لغة الشاشة

يتوقف وميض السطر السفلي.

تنبيه
خطر حدوث أضرار! عدم قلب الجهاز عندما يكون 

.مشغال
.قم بتوصيل قابس الكهرباء

 ضبط المفتاح الدوار على نوع التشغيل
المرغوب.

 في نوع التشغيل هذا تكون الطارة اليدوية إرشاد:
في كل موضع على وظيفة "خروج المياه الباردة". 

تشغيل البخار/المياه الساخنة يكون غير فعال.
/ضع المفتاح الدوار على وضع المياه الباردة

تشغيل الشفط.

 الضغط على مفتاح البخار. يستمر خروج المياه
الباردة طالما يتم الضغط على الزر.

 بدء تشغيل الشفط: الضغط على زر الشفط
لفترة وجيزة.

 إنهاء تشغيل الشفط: اضغط على زر الشفط
ا لفترة وجيزة.مجددً

 الضغط على مفتاح البخار وفي نفس الوقت
على زر الشفط لفترة وجيزة. عندئذ تبدأ عملية 
الشفط وفي الوقت نفسه خروج المياه الباردة.

 ضبط المفتاح الدوار على تشغيل البخار/المياه
الساخنة/المياه الباردة/الشفط.

خطر�
ا، يمكن صابة بحروق! لمنع خروج البخار سهوًخطر اإل

مان بمفتاح البخار.أن يتم إخراج وسيلة األ

خطر�
صابة بحروق!خطر اإل

تبدأ عملية التسخين ويومض مصباح التحكم :التدفئة 
خضر.مشغلة" باللون األ

 دقائق تقريبا. مصباح 7تنتهي عملية التسخين بعد 
خضر.التحكم "التدفئة مشغلة" يضيء باللون األ

 أثناء  يتم تشغيل وحدة التسخين دائمًاإرشاد:
ستخدام بشكل متكرر (مصباح التحكم يومض اال

خضر) للحفاظ على الضغط المناسب في باللون األ
ية.الغال

ستخداماال

شاشة العرض

نص
_ _ _ _ _ _ # # # #

بل المصنعلغة الشاشة المضبوطة من قِ

اختيار لغة الشاشة

language
German

تشغيل الجهاز

عملية الملء 
نتظاريرجى اال

تشغيل المياه الباردة/الشفط

استخدام المياه الباردة

مياه باردة

الشفط

تشغيل مشترك

تشغيل البخار/المياه الساخنة/المياه الباردة/
الشفط

تشغيل البخار

تسخين
_ _ _ _ _ _ # # # #
5 – AR



تنبيه
مواد التنظيف التي تحتوي على قيمة هيدروجين أكبر 

 (حمضية) يمكن أن 2 (قلوية) وأصغر من 13من 
تؤدي إلى حدوث تلفيات بالجهاز.

 من أجل الحفاظ على البيئة يجب أن يكون ملحوظة:
استخدام مواد التنظيف بحرص وبصورة رشيدة.

للحصول على المزيد من المعلومات يرجى طلب 
مة ج وشهادة مواصفات السالشهادة بيانات المنتَ

وروبي الخاصة بمادة التنظيف تحاد األالصادرة من اال
المستخدمة.

:SGV 6/5فقط الطراز 
 زجاجة الرش المرفقة فارغة.إرشاد:
.ملء زجاجة الرش بمادة التنظيف

:SGV 8/5فقط الطراز 
 م حد 40خلط المياه النقية (درجة حرارة°

أقصى) مع مادة التنظيف في وعاء نظيف 
ا للبيانات الخاصة بمادة التنظيف).(التركيز طبقً

:SGV 8/5فقط الطراز 
.سحب خزان مواد التنظيف
.إخراج سدادة خزان مواد التنظيف

سباب تقنية (تنفيس المضخة  ألإرشاد:
أوتوماتيكيا) يمكن أن يتواجد ماء في خزان مواد 

التنظيف.
.ملء خزان مواد التنظيف بمحلول التنظيف
.إعادة تركيب سدادة خزان مواد التنظيف
.إدخال خزان مواد التنظيف حتى النهاية ليثبت

تنبيه
ق بمياه طالعدم ملء خزان المياه النقية على اإل

منزوعة المعادن أو بمواد التنظيف. يمكن أن يؤدي 
هذا إلى خلل بالوظائف وتلف الجهاز.

.إخراج المسمار
.إخراج سدادة خزان المياه النقية
لتر من 3قل ملء خزان المياه النقية مل على األ 

الماء.
 يمكن استخدام مياه الصنبور العادية.إرشاد:

.إعادة تركيب سدادة خزان المياه النقية
.إدخال خزان المياه النقية حتى النهاية ليثبت

خطر�
صابة بحروق! لمنع خروج البخار عند فصل خطر اإل

مان قطع الملحقات، يجب أن يتم سحب وسيلة األ
بمفتاح البخار.

ستعمال.من قبل االالتأكد من التوصيل اآل

 فتح غطاء مقبس الملحقات، إدخال قابس
الملحقات في مقبس الملحقات حتى يثبت.

 توصيل الملحقات: توصيل المقبض أو أنبوب
شفط البخار مع القطعة الملحقات المرغوبة. 

إدخال القطع مع بعضها البعض وتثبيتها بوسيلة 
التثبيت.

 فك الملحقات: الضغط على وسيلة التثبيت
وإخراج قطع الملحقات.

.ملحقات قابلة للتوصيل بالبراغي وشدها بإحكام

صورة 

صورة 

مذيب الدهون والبروتينات أماكن المطبخ
RM 731(قلوي) 

 رضيات، مثالأسطح األ
مةط خاص بالسالبال

منظف أرضيات عام
 RM 743(قلوي) 

رضيات الحجرية منظف األ
RM 753(قلوي) 

 أماكن الحمام مثال
الدوش، أرضيات فيها 

تراكمات كلسية

رضيات منظف أساسي لأل
CA 20C(حمضي) 

التشغيل

زجاجة رش مواد التنظيف

وضع محلول التنظيف

ملء خزان مواد التنظيف

ملء خزان المياه النقية

تثبيت الملحقات

ملحقات مع توصيل

ت البراغيملحقات مع توصيال

رضيةاستبدال قطع فوهة األ

استبدال قطع الفوهة اليدوية
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صورة 
10/OFF
طريقة التشغيل: تشغيل المياه الباردة/الشفط2
طريقة التشغيل: تشغيل البخار/المياه الساخنة/3

)eco!efficiencyالمياه الباردة/الشفط (
طريقة التشغيل: تشغيل البخار/المياه الساخنة/4

المياه الباردة/الشفط
 فقط)SGV 8/5طريقة التشغيل: الشطف (5
طريقة التشغيل: تشغيل مواد التنظيف/الشفط 6

)SGV 8/5(فقط 
 فقط)SGV 8/5طريقة التشغيل: تنظيف ذاتي (7
مفتاح دوار8
 فقط)SGV 8/5شاشة (9

ستخدام" (أخضر)مصباح التحكم "جاهز لال10
مصباح التحكم "التدفئة مشغلة" (أخضر)11
مصباح التحكم "الخدمة" (أصفر)12
مصباح التحكم "خزان المياه النقية فارغ" (أحمر)13
مصباح التحكم "خزان المياه المتسخة ممتلئ" 14

(أحمر)
مصباح التحكم "خلل" (أحمر)15
طارة يدوية16
زر الشفط17
مفتاح البخار18
مانماسك األ19
I-II-IIIتنظيم كمية البخار: درجات 20
استخدام المياه الساخنة21
استخدام المياه الباردة22

مان إلى حماية المستخدم وغير تهدف تجهيزات األ
ستغناء عن وظائفها.مسموح بإيقاف تشغيلها أو اال

المقبض اليدوي مجهز بوسيلة أمان على مفتاح –
البخار التي تقوم بمنع خروج البخار عن طريق 

الخطأ.
في حالة عدم مراقبة خرطوم شفط البخار –

لفترة قصيرة أثناء التشغيل، يوصى بتفعيل زر 
عادة خروج مان). إلمان (سحب وسيلة األاأل

مان (إدخال البخار مجددا، ينبغي إيقاف زر األ
مان).وسيلة األ

سطح قمشة الخاصة واألقبل معالجة الجلود واأل–
الخشبية يجب قراءة تعليمات الشركة المنتجة 

ا بتجربة على موضع غير مكشوف أو والقيام دائمً
ج بالبخار يجف على نموذج. اترك السطح المعالَ

للتأكد من حدوث تغيرات في اللون أو الشكل.
بواب ثاث واألسطح الخشبية (قطع األلتنظيف األ–

ا نصح بالتصرف بحرص شديد، نظرًوغيرها) يُ
ن المعالجة بالبخار لفترة طويلة للغاية يمكن أل

أن تلحق الضرر بالطبقات الشمعية ولمعان 
نصح باستخدام البخار فقط سطح ولونها.  لذا يُاأل

على فواصل زمنية قصيرة لتنظيف هذه 
سطح، أو إجراء التنظيف باستخدام منديل األ

مبخر بشكل مسبق.
سطح الحساسة للغاية (مثل المواد وبالنسبة لأل–

نصح سطح المطلية وغيرها) يُصطناعية واألاال
باستخدام وظيفة البخار بأدنى قدرة. 

ذ المقاوم للصدأ: تجنب استخدام تنظيف الفوال–
الفرشاة الكاشطة. استخدم فوهة اليد المزودة 
بالحواف المطاطية أو فوهة خروج البخار بدون 

الفرشاة المستديرة.

يرجى دائما قبل التعامل مع الجهاز التأكد من مدى 
ًمال  ئمة المنسوجات في المواضع المغطاة: قم أوال

بتنظيف المنسوجات بالبخار، ثم اتركها تجف، وبعد 
ذلك افحصها للتأكد من عدم وجود تغييرات في اللون 

أو الشكل.

سطح المطلية أو المغطاة بطبقة من عند تنظيف األ
ستيك كتلك الموجودة في وحدات المطبخ وقطع البال

رضيات فقد بواب أو الباركيه أو مشمع األثاث أو األاأل
ثاث يؤدي ذلك إلى ذوبان الشمع ومواد تلميع األ

لوان أو تكون ستيكية أو إلى بهتان األوالطبقات البال
سطح قم بتعريض البقع. عند تنظيف مثل هذه األ

سطح.منديل للبخار لفترة قصيرة ثم نظف به األ

تحذير�
خطر على الصحة، خطر التعرض للضرر. يجب 

رشادات المرفقة بمواد التنظيف مراعاة جميع اإل
المستخدمة.

لوحة التحكم

مانتجهيزات األ

مانماسك األ

طرق التنظيف

تنظيف أشياء مختلفة

إنعاش المنسوجات

سطح المغطاة أو المطليةتنظيف األ

سائل التنظيف
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بخار
صابة بحروقتحذير – خطر اإل

صورة إيضاحية 
ملء خزان المياه النقية1
تثبيت الملحقات2
اختيار نوع التشغيل،3

تسخين الجهاز
تنظيف - تشغيل البخار/االشفط4
تفريغ خزان المياه المتسخة5
تخزين الملحقات6
تخزين الجهاز7

صورة إيضاحية 
ملء خزان المياه النقية،1

ضع محلول التنظيف،
ملء خزان مواد التنظيف

تثبيت الملحقات2
اختيار نوع التشغيل،3

تسخين الجهاز
تنظيف - تشغيل البخار/االشفط4
تنظيف - تشغيل مواد التنظيف/الشفط5
شطف الجهاز6
تنظيف - تشغيل البخار/االشفط7
تفريغ خزان المياه المتسخة8
إجراء التنظيف الذاتي9

تخزين الملحقات10
تخزين الجهاز11

صورة 
تأمين قفل خزان المياه المتسخة1
غطاء خزان المياه المتسخة2
خزان المياه المتسخة3
وساخ الخشنةفلتر اال4
حامل الفلتر5
خرطوم شفط البخار6
سنادة دفعية7
حامل الخرطوم8
)Homebaseمهايئ للملحقات (9

حامل أنبوب شفط البخار (وضع الركن)10
مدخل أنبوب شفط البخار (تنظيف ذاتي) 11

)SGV 8/5(فقط 
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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 قبل البدء في تشغيل الجهاز أل–

 !5.956065.0مان رقم قراءة إرشادات األ
في حالة عدم مراعاة ما ورد بدليل التشغيل –

مة يمكن أن تحدث وعدم اتباع إرشادات السال
شخاص أضرار بالجهاز ويتعرض المستخدم واأل

خرين للخطر.اآل
حظة تلفيات ناتجة عن النقل يتم في حالة مال–

غ الوكيل التجاري على الفور.إبال

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

نترنت: اإل
www.kaercher.com/REACH

خطر�
نتباه إلى المخاطر المباشرة وشيكة الحدوث التي اال

قد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تتسبب في 
الوفاة.

تحذير�
نتباه إلى مواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى اال

إصابات جسدية بالغة أو تتسبب في الوفاة.
تنويه�
نتباه إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي اال

إلى إصابات بسيطة.
تنبيه

نتباه إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي اال
إلى أضرار مادية.

تحذير�
تربة الضارة بالصحة.الجهاز غير مخصص لشفط األ

نتاج البخار وشفط السوائل الجهاز مخصص إل–
ا لما هو المسكوبة والجزيئات الصلبة وفقً
مشروح في دليل التشغيل هذا.  

تم إختبار وترخيص هذا الجهاز وفقا لمعيار –
HACCPستخدام في  وبذلك يكون صالحا لال

ساسي والصحي في إطار إدارة التنظيف األ
.HACCPالنظافة الصحية 

ستخدام التجاري فقط، هذا الجهاز مخصص لال–
على سبيل المثال في الفنادق والمدارس 

والمستشفيات والمصانع والمتاجر والمكاتب 
ت التأجير.ومحال

 هي عبارة HACCP إدارة النظافة الصحية إرشاد:
عن إجراءات بمعايير قياسية لتجنب المخاطر الصحية 

غذية، في المستشفيات، في الفنادق، في مصانع األ
في المطابخ الكبيرة وغيرها.

جهزة تكون قوة تأثير التنظيف باستخدام األ–
فعالة خاصة بسبب استخدام درجة حرارة البخار 

المرتفعة للغاية مع الملحقات المناسبة.
% 99.9سطح بشكل جيد فقط ( يتم تنظيف األال–

تساخات المحتوية على مادة من البروتين واال
النشويات)، بل يتم تقليل الجراثيم أيضا بنسبة 

 درجات.3انخفاض تصل حتى 

فهرس المحتويات
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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

درجات الخطر

ستخدام المطابق للتعليماتاال

.HACCPإدارة النظافة الصحية 
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