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English

1 Suction opening y
Joint 
(Optional Accessory) y 1

2
Interlocking electric 
outlet u

Dust collection 
adapter 
(Optional Accessory)

u 2

3 Operation panel i Power tool i 3

4 Mode selection switch o Dust exhaust opening o 4

5 Vacuum switch p Power tool p 5

6 Head a Cover a 6

7 Caster s Plug of the power tool s 7

8
Suction opening / 
Exhaust opening d A (Auto) d 8

9 Name plate f M (Manual) f 9

0 Cord g ON g 0

! Hook h OFF h !

@ Handle j Float holder j @

# Clamp k Caster (with Stopper) k #

$ Tank l Lever l $

% Base ; Release ; %

^ Button z Fix z ^

& Filter x Pipe holder x &

* Filter packing c Suction opening c *

( Filter cage v Suction hole v (

) Mouth of the tank b Paper fi lter b )

q
Hose 
(id 38 mm × 3 m long) n Vertical direction n q

w Joint handle m Cardboard m w

e Pipe , Fold , e

r Master Nozzle . Bend . r

t
Adapter 
(Standard Accessory) t

العربية

الوصلة (ملحق اختياري) فتحة المص

محول مجمع األتربة 
(ملحق اختياري) مأخذ الكهرباء المشترك

العدة الكهربائية  لوحة التشغيل
فتحة عادم الغبار مفتاح تحديد الوضع
العدة الكهربائية  مفتاح المكنسة الكهربائية

الغطاء لرأس
توصيل العدة الكهربائية الكاستر

A (تلقائي) فتحة المص / فتحة العادم

M (يدوي) لوحة االسم
تشغيل السلك
إيقاف مثبت

حامل الطفو المقبض
الكاستر (مع أداة اإليقاف) المثبت

ذراع الخزان
تحرير قاعدة
إصالح زر

حامل األنبوبة وترشيح
فتحة المص تصفية التعبئة
فتحة المص قفص الترشيح

المرشح الورقي فوهة الخزان

االتجاه الرأسي الخرطوم (القطر الداخلي 
38 مم × طول 3 متر)

كرتوني مقبض مشترك
الطي أنبوبة
الثني الفوهة الرئيسية

المحول (الملحق القياسي)
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English

Symbols
 WARNING

The following show symbols used for the machine. Be 
sure that you understand their meaning before use.
To reduce the risk of injury, user must read 
instruction manual.
Failure to follow the warnings and instructions may 
result in electric shock, fi re and/or serious injury.

Always wear eye protection.

Always wear hearing protection.

Never stand on the dust extractor.

Warning

العربية

الرموز
 تحذير 

يبين ما يلي الرموز المستخدمة للماكينة. تأكد من أنك تفهم معناها 
قبل االستخدام.

لتقليل خطر اإلصابة، يجب على المستخدم قراءة دليل التعليمات.
قد يتسبب الفشل في اتباع التحذيرات والتعليمات المسردة أدناه في 

صدمة كهربائية أو حريق، و/أو إصابة. 

قم دائًما بارتداء القناع الواقي للعين.

ارتدي دائًما واقي األذن.

ال تقف أبًدا على نازع الغبار.

تحذير
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English

SAFETY PRECAUTIONS FOR THE 
DUST EXTRACTOR
○ In order to prevent accidents, such as fi res, electric 

shock, and injuries, be sure to follow the “Safety 
Precautions” stated below.

○ Before use, read all of the “Safety Precautions” and use 
the appliance correctly according to the instructions.

○ Be sure to keep this instructions manual in the place 
where it can be consulted by the user at any time.

WARNING
1.  Keep the workplace clean. Littered place or workbench 

may cause accidents.
2.  Pay attention to the situation around the workplace as 

well. Make the workplace bright enough. Do not use the 
appliance in places with infl ammable liquid or gas.

3.  Use the power supply with the voltage and frequency 
displayed on the nameplate. Use of the power supply 
with other voltage or frequency will cause fi res, electric 
shock, or failures.

4.  Keep children away. Do not let other persons than 
the operator touch the dust extractor or the cord. 
Keep persons other than the operator away from the 
workplace.

5.  Use the dust extractor suitable for the work. Use the 
appliance only for the specifi ed applications.

6.  Do not handle the cord roughly. Do not carry the dust 
extractor holding the cord by hand or do not extract 
the cord from the power receptacle by pulling it. 
Keep the cord away from heat, oil, or angular places. 
Moreover, do not put a heavy thing on it or do not get it 
sandwiched.

7.  The dust extractor should be maintained carefully. 
Replacement of accessories should follow the 
instructions manual. Check the cord periodically. 
When it is damaged, please request repair from your 
local retailer or the authorized servicing agent. If an 
extension cord is used, check it periodically, and when 
damaged, replace it.

8.  In the following cases, switch off  the dust extractor and 
turn OFF the main power supply:

 The dust extractor is not used or it is sent for repair.
 Accessories, such as a hose and a fi lter, are replaced.
 Danger is expected.
9.  Avoid sudden starting. Do not carry the appliance 

which is connected to the power supply with your fi nger 
placed on the switch. Confi rm that the switch is off  
before putting the plug in the power receptacle.

10. Do the work with enough care. When you use the dust 
extractor, pay attention to the handling method, how 
to do the work, the surrounding situation, etc. and 
perform the operation in a cautious manner. When 
you do the work at a distance from the dust extractor, 
pay attention to the operation condition of the dust 
extractor. (abnormal sound, dust blow off , emitting 
smoke, etc.) Exercise common sense. Do not use the 
appliance when you are tired.

11. Check for any damaged part.
○ Before use, check for any damages in the protective 

cover or other parts and confi rm whether the appliance 
operates normally and performs specifi ed functions.

○ Check for any abnormalities in all places that may 
aff ect the operation, the position adjustment and 
clamping state of movable portions, damaged parts or 
attachment state. 

○ Replacement and repair of damaged protective cover 
and other parts should follow the provisions of the 
handling instructions. If there are no such provisions 
in the manual, please request repair from your local 
retailer or authorized servicing agent.

○ If the switch fails, please request repair from your local 
retailer or authorized servicing agent. Avoid using the 
dust extractor which cannot be started or stopped by 
the switch.

12. Contact the specialty store for repair of the dust 
extractor.

○ Since this dust extractor conforms to the corresponding 
safety standard, do not modify it.

○ Be sure to request repair from your local retailer or 
authorized servicing agent. Self-repair may cause 
accidents or injuries.

13. This appliance can be used by children aged from 8 
years and above and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of experience 
and knowledge if they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance in a safe 
way and understand the hazards involved. Children 
shall not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by children without 
supervision.

PRECAUTIONS FOR USE OF THE 
DUST EXTRACTOR FOR ELECTRIC 
TOOLS
The precautions common to the dust extractors have been 
described. For the dust extractors for electric tools, follow 
further precautions described below:
WARNING
1.  The power consumption of an electric tool that can 

be connected to the interlocking outlet is 2400 W 
during operation, respectively. If an electric tool with 
power consumption exceeding the above is used in 
connection with the interlocking outlet, overcurrent will 
cause failures of the interlocking circuit or the plug or 
injuries.

2.  Use the power receptacle with its rating 16 A or 
more and in isolation. If it is used together with other 
instruments, fi res may be caused by abnormal heat 
generation.

3.  Prevent the appliance from sucking in the  following:
○ Generated spark during metal grinding or cutting.
○ High temperature things, such as lighted cigarette.
○ Infl ammable substances (gasoline, thinner, benzine, 

kerosene, paint, etc.), explosive substances 
(nitroglycerine, etc.), combustible substances 
(aluminum, zinc, magnesium, titanium, red 
phosphorus, yellow phosphorus, celluloid, etc.)

○ Sharp things, such as nail and razor.
○ Wood chip, metal, stone, string, etc.
○ Solidifi cation materials, such as cement powder and 

toner, and conductive fi ne dusts, such as metal powder 
and carbon powder.

○ Foaming liquids, such as oil, boiling water,  chemical 
fl uid, and detergent. Liquids, such as water and oil. 
May cause fi res or injuries.

4.  Set the fi lter correctly before use. Do not use the 
appliance without the fi lter or with it set in a wrong 
position, or do not use a torn fi lter. May cause failures, 
such as motor burnout.

5.  Do not put water or oil on the appliance or plug 
or interlocking outlet. Since this appliance is not 
waterproof, electric shock or failures may be caused.

6.  Do not use the appliance with its suction opening, air 
inlet or exhaust opening obstructed. The temperature 
of the motor may rise abnormally, causing troubles 
such as deformation of parts or motor burnout.
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7.  Do not operate the appliance when its fl oat is operating 

or when its hose or suction mouth, etc. is clogged with 
foreign matter. The temperature of the motor may rise 
abnormally, causing troubles such as deformation of 
parts or motor burnout.

8.  Do not topple the appliance or do not use it on its side. 
May cause electric shock or failures.

9.  To prevent deformation or breakage of the  appliance 
due to toppling etc., the appliance should be moved 
calmly. Breakage, crack, or deformation may cause 
injuries.

SPECIFICATIONS

Model
Item RP150YB RP250YE RP350YE

Power supply used Single phase AC 50/60 Hz common use,  Voltage 230 V / 240 V
Motor Single phase series commutator motor
Application Wet and Dry type
Power input 1140 W
Interlocking electric outlet*1 2400 W / 1700 W / 1200 W
Max. Airfl ow 3.5 m3/min
Max. Vacuum 22 kPa
Details-Dry 15 L 25 L 35 L
Details-Wet 12 L 22 L 30 L
Dimensions (W × D × H) 334 mm × 366 mm × 400 mm 390 mm × 469 mm × 550 mm 390 mm × 469 mm × 665 mm
Weight*2 7.8 kg 9.4 kg 9.7 kg
Cord 8 m
*1 Be sure to check the nameplate and mode selection switch on product as it is subject to change by areas.
*2 Excluding cord and accessories.

10.  When you drop or bump the appliance  accidentally, 
check for breakage, crack, or deformation in the 
appliance. Breakage, crack or deformation may cause 
injuries.

11. When the appliance is out of condition or emits 
abnormal sound during use, immediately turn off  the 
switch and request repair from your local retailer or 
authorized servicing agent. If you continue to use the 
appliance as it is, it may lead to injuries.

12. When you use an extension cord, use a triplex cabtyre 
cable equipped with an earth wire. Duplex cable 
without earth wire may cause electric shock.

13. This appliance is only used indoors. Never use it 
outdoors. Insulation deterioration may cause electric 
shock or electrical fi re.

STANDARD ACCESSORIES
(1) Hose (id 38 mm × 3 m long) .........................................1
(2) Pipe ..............................................................................2
(3) Joint handle .................................................................1
(4) Master nozzle...............................................................1
(5) Crevice nozzle .............................................................1
(6) Wet nozzle ...................................................................1
(7) Round Brush nozzle .....................................................1
(8) Joint (D) .......................................................................1
(9) Adapter ........................................................................1
Standard accessories are subject to change without notice.

OPTIONAL ACCESSORIES (sold 
separately)
○ Paper fi lter
○ Cartridge fi lter
Optional accessories are subject to change without notice.

APPLICATIONS
○ General cleaning in workplaces and others.
○ Collection of fi ne dusts generated during grinding, 

cutting or drilling of concrete or  wood using power tools.
○ Suction of liquid such as water spilt on the fl oor.

UNPACKING
○ Carefully unpack the power tool.
○ Take out the accessories in the tank before work.

PRIOR TO OPERATION
WARNING
 Before use, check the following. 1 to 3 should be 

checked before putting the plug in the power receptacle.
1. Confi rm the power supply used.
 Be sure to use the appliance with the voltage indicated 

on the nameplate. If it is used with the voltage exceeding 
the indication, the rotation of the motor may be 
abnormally fast, damaging the appliance. Moreover, do 
not use the appliance with transformers, such as a DC 
power supply, an engine generator, and a booster, or not 
only the appliance will be damaged, but accidents may 
be caused.

2. Confi rm that the vacuum switch is OFF.
 If, without knowing that the vacuum switch is ON, the 

plug is put in the power receptacle, the appliance will 
start suddenly, causing unexpected accidents. The 
vacuum switch will be turned on by pushing “ON” and 
it will be turned off  by returning it to “OFF”. Be sure to 
check that the vacuum switch is OFF. (Fig. 8)

3. Check the fi lter
 Referring to “2. Attaching the Filter” the fi lter should be 

correctly attached.
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4. Inspection of the power receptacle
 If, when the plug is inserted, the power receptacle is 

shaky or the plug readily comes off , repair is required. 
Consult the electrical work shop nearest you. If such a 
power receptacle is used as it is, it will be overheated, 
and causing accidents.

5. Extension cord
WARNING
 Use undamaged extension cord. If the power supply is 

distant, use an extension cord which is thick enough to 
pass an electric current and is as short as possible.

HOW TO USE
CAUTION
 Do not use the head top as a footstool or do not sit on 

it. Otherwise the appliance begins to move suddenly, 
causing an injury.

NOTE
 Handle the hose with care. Do not bend the hose by 

force, or do not trample it, or do not pull it to move the 
dust extractor. Moreover, do not put away the hose as 
it is bent. Otherwise troubles such as its deformation 
may be caused.

1. Connecting the hose
 Press the attached hose into the suction opening of the 

tank until it clicks and connect it. When removing the 
hose, pull out the hose while pushing the button of the 
suction opening. (Fig. 3)

2. Attaching the fi lter (Fig. 4)
WARNING
○ Be sure to attach the fi lter. (cloth fi lter or fi lter for dusts) 

Otherwise the motor will be damaged.
○ When you collect fi ne dusts, such as siding powder and 

stone powder, use the optional paper fi lter.
○ Since it is a fi lter for dry and wet suction, do not remove 

it when you suck up liquids, such as water.
NOTE
 If the fi lter is wet, leave it to dry out of direct sunlight. 

Using the fi lter when wet will conspicuously reduce the 
suction power. 

(1) Check that the fi lter packing is put on the mouth of the 
tank.

(2) Check that the fi lter cage is on the bottom of the fi lter.
3. Attach the master nozzles, pipes, etc.
 When it is used as a cleaner (Fig. 5)
 Connect in order of Hose (id 38 mm × 3 m long), Joint 

handle, Pipes, and Master nozzle. Connection is done 
by pressing in the direction of the arrow. The suction 
mouth for crevices can also be attached depending on 
the application.

4. Connect power tools (Fig. 6)
 Connect in order of Hose (id 38 mm × 3 m long) and 

Adapter or Joint (D) (Standard Accessory). Connection 
is done by pressing in the direction of the arrow.

5. How to use the interlocking electric outlet
WARNING
○ Voltage is applied to the interlocking electric outlet 

irrespective of the position of the vacuum switch or 
mode selection switch in this appliance. When you put 
the plug of a power tool in the interlocking electric outlet, 
check that the switch of the power tool is OFF. If, without 
knowing that the vacuum switch is ON, the plug is put in 
the power receptacle, the appliance will start suddenly, 
causing unexpected accidents.

○ Do not connect the power tool exceeding the following 
power consumption to the interlocking electric outlet. 
Otherwise an overcurrent will cause failures of the 
interlocking circuit or plug or an injury. Connect the 
power tool exceeding the following power consumption 
to an outlet other than the power receptacle to which the 
plug of this appliance is connected. 2400 W of the power 
consumption for the power tool.

NOTE
 If a product containing a winding transformer is 

connected to the interlocking electric outlet, the 
appliance will be interlocked for about 5 seconds, which 
does not mean any failure.

(1) Check the power consumption of the power tool to 
be connected

 This appliance can be connected to a power tool whose 
power consumption is 2400 W. Check the power 
consumption of the power tool to be connected. For a 
power tool exceeding the above, connect it to an outlet 
other than the power receptacle to which the plug of 
the appliance is connected. In this case, the appliance 
cannot be operated or stopped by the operation of the 
switch of the power tool.

(2) Connect the plug of a power tool (Fig. 7)
 Raising the cover, put the plug of the power tool in the 

interlocking electric outlet.
6. Operation of mode selection switch, vacuum switch 

(Fig. 8)
(1) Mode selection switch
 By pushing “A”(Auto) this appliance can be operated and 

stopped by the operation of the switch of the power tool 
connected. By pushing “M” (Manual) this appliance can 
be operated and stopped by the operation of its switch.

(2) Vacuum switch
 By pushing “ON” the appliance will be operated. By 

returning the switch to “OFF” the appliance will stop. 
When the mode selection switch is in “M” (Manual) the 
appliance will operate and stop by the operation of the 
vacuum switch.

(3) Procedure of operation of each switch
(a) When using the appliance with a power tool interlocked
1 Push “ON“ of the vacuum switch.
2 Push “A”(Auto) of the mode selection switch.
3 By operation of the switch of the connected power tool, 

this appliance also operates and stops interlockedly. 
In addition, in order to suck up the dusts remaining in 
the hose, the appliance runs for several seconds even 
after turning off  the switch of the power tool, and then the 
appliance stops.

(b) When using the appliance as a cleaner
1 Push “M” (Manual) of the mode selection switch.
2 If “ON” of the vacuum switch is pushed, the appliance will 

operate. To stop it, return the switch to “OFF”.
7.  Filter cleaning 
WARNING
 Be sure to turn off  the vacuum switch and disconnect the 

plug from the power receptacle.
CAUTION
 If the tank is fi lled with dusts, the suction power declines. 

Dump dusts as early as possible when they reach the 
half of the tank height.

 When the suction power declines during use, remove 
dusts in the following procedure:

(1) Remove the clamp and detach the head. For the 
procedure, refer to “8. Dump dusts”.

(2) Remove attached dusts by striking the inner side of the 
fi lter several times with the fi lter mounted in the tank. The 
suction power will be recovered.

(3) Attach the head and the clamp in the original 
position. For the method of attachment, refer to 
“8. Dump dusts”.

NOTE
 Since the fi lter cleaning device operates when the 

suction power declines to some extent, it also operates 
in the following cases:

○ When the suction mouth at the tip of the hose is closed.
○ When the hose is clogged with foreign matter.
(1) When the suction power of the appliance declines to 

some extent during use, its fi lter cleaning device will 
operate automatically and its suction power will be 
recovered as follows:
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(a) When using the appliance as a cleaner 
 After the motor is stopped by putting the mode selection 

switch in “A” (Auto) the fi lter cleaning device operates for 
several seconds.

(b) When using the appliance with a power tool connected 
 Put the switch of the power tool in “OFF” and run the 

appliance in full operation for several seconds. Then, 
after the motor is stopped, the fi lter cleaning device 
operates for several seconds. Depending on the power 
tool connected and the thickness of the attachment 
adapter at the tip of the hose, the fi lter cleaning device 
may operate whenever the switch of the power tool is put 
in “OFF”. This is not a failure, however.

(2) If the fi lter cleaning device is repeatedly operated and 
the suction power is not recovered, the tank is almost 
fi lled with dusts. Dump dusts in the tank.

8.  Dump dusts
WARNING
 Be sure to turn off  the vacuum switch and disconnect the 

plug from the power receptacle.
CAUTION
○ Do not impact the tank, the fi lter, or the head. Otherwise 

they will be deformed or damaged.
○ Although it is based on the amount of suction of dusts 

and liquids, dump dusts and liquids in the tank at least 
once a day and keep the appliance, the fi lter, etc. clean. 
Otherwise suction power fall, motor failure, bad smell or 
rusting may be caused.

○ Do not hold the clamps when you dump dusts in the tank. 
Otherwise the clamps may be damaged.

NOTE
 Do not tilt the tank with accessories (Pipe, Master nozzle, 

etc.) inserted in the base or in the tank. Otherwise any 
part may be damaged.

WARNING
 If the appliance is pushed on its side while the tank 

contains liquid, the liquid will get inside the motor or 
switch region, causing an electric shock or motor failure.

(1) Remove the clamps (2 pieces) and raise the handle of 
the head. (Fig. 9)

(2) Lightly striking the inner side of the fi lter several times, 
remove dusts attached to the fi lter.

(3) Tilt the tank and dump dusts. (Fig. 10, 11)
(4) Attach the fi lter, the fi lter cage, the head, and the clamp 

in the initial positions.
9. Transportation and storage
(1) How to use the handle
 When carrying or moving the appliance, hold the handle 

of the head part as shown in the Fig. 12. When you do 
not use the handle, put it in the head part. 

(2) Fixation and release of the caster
 By lowering the lever of the caster with the brake, the 

rotation of the wheel is fi xed. When releasing the fi xed 
wheel, raise the lever. (Fig. 13) When moving with 
the appliance on a vehicle, fi x the caster to retain the 
appliance. However, when you move the appliance, 
check that the caster is released, or the caster will be 
damaged. 

(3) When the appliance is stored
 When you want to interrupt cleaning for a moment, you 

can hook the pipe holder of the pipe. The appliance 
can be then stored. The cord can also be bundled and 
hooked. (Fig. 14)

10. How to attach the paper fi lter (Optional)
WARNING
○ Be sure to turn off  the appliance and remove the plug 

from the electric outlet.
○ When using a paper fi lter, use it in combination with the 

standard cloth fi lter.
 If the paper fi lter gets torn, dust may get inside the motor, 

causing abnormal noise or fi re due to overheating.

CAUTION
 When using a paper fi lter, avoid sucking in liquids such 

as water or wet dust, as this may lead to tearing of the 
fi lter.

(1) Open the paper fi lter horizontally so that the suction hole 
in the paper fi lter is over the top of the tank. (Fig. 15)

(2) Before attaching the fi lter to the appliance, bend the two 
folds in the cardboard approx. 90° in the direction of the 
arrow. (Fig. 16)

(3) Match the suction hole in the paper fi lter with the suction 
opening of the appliance. Insert the fi lter in the direction 
of the arrow as shown in the illustration, so that the 
cardboard of the paper fi lter goes past the stopper on 
the suction opening. (Fig. 17)

FLOAT MECHANISM
This appliance is equipped with a fl oat mechanism to prevent 
water from entering in the motor when it sucks in more than 
a specifi c quantity of water. When the fl oat operates not to 
suck in water, turn off  the switch promptly and throw away 
water in the tank.
WARNING
○ With the fl oat working, do not continue operation. 

Otherwise the temperature of the motor may rise 
abnormally causing troubles such as deformation of 
parts or motor burnout.

○ Avoid sucking in  foaming liquid such as detergent or 
foams. Before the fl oat works, foams may spurt from the 
air outlet. If you continue to use the appliance as it is, it 
will lead to electric shock or failure.

MAINTENANCE AND INSPECTION
WARNING
○ For inspection and maintenance, be sure to turn off  the 

vacuum switch and disconnect the plug from the power 
receptacle.

○ Do not work with wet hands. May cause electric shock 
or injuries.

1. Maintenance of fi lter
NOTE
○ Since a fi lter is a consumable, we recommend you to 

prepare spares.
○ The cloth fi lter should simply be tapped even if it is 

considerably clogged. Strong brushing will shorten its 
life.

○ Do not hurl a fi lter. May break its resin part.
 A clogged fi lter will decrease the suction power 

remarkably. Tap the inner side of the fi lter to drop off  
dusts regularly.

2. Inspecting the mounting screws
 Regularly inspect all mounting screws and ensure that 

they are properly tightened. Should any of the screws 
be loose, retighten them immediately. Failure to do so 
could result in serious hazard.

3. Maintenance of the motor
 The motor unit winding is the very “heart” of the power 

tool.
 Exercise due care to ensure the winding does not 

become damaged and/or wet with oil or water.
4. Check for Dust
 Dust may be removed with a soft cloth or a cloth 

dampened with soapy water. Do not use bleach, 
chlorine, gasoline or thinner, for they may damage the 
plastics.

5. Service and repairs
 All quality power tools will eventually require servicing 

or replacement of parts because of wear from normal 
use. To assure that only authorized replacement parts 
will be used, all service and repairs must be performed 
by a HiKOKI AUTHORIZED SERVICE CENTER, ONLY.
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English
 If the supply cord is damaged, it must be replaced by 

the manufacturer, its service agent of similarly qualifi ed 
persons in order to avoid a hazard.

SELECTING ACCESSORIES
The accessories of this machine are listed on page 16.

CAUTION
 In the operation and maintenance of power tools, the 

safety regulations and standards prescribed in each 
country must be observed.

NOTE
Due to HiKOKI’s continuing program of research and 
development, the specifi cations herein are subject to 
change without prior notice.
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تحذير
إذا تم دفع الجهاز على جانبه عندما يكون السائل بداخل الخزان،   

فسوف يدخل السائل داخل المحرك أو عند منطقة المفتاح، مما يتسبب 
في حدوث صدمة كهربية أو عطل في المحرك.

قم بإزالة المثبتات (القطعتين) وقم برفع مقبض الرأس. (الشكل 9)  (1)
قم بطرق الجانب الداخلي للمرشح برفق مرات عديدة، وقم بإزالة   (2)

الغبار الموجود في المرشح.
قم بإمالة الخزان والتخلص من الغبار. (الشكل 10، 11)  (3)

قم بربط المرشح وصندوق المرشح والرأس والمثبت في األوضاع   (4)
األولية.

النقل والتخزين  9
كيفية استخدام المقبض  (1)

عند حمل الجهاز أو تحريكه، امسك جزء مقبض الرأس كما هو   
موضح في الشكل 12 عندما ال تستخدم المقبض ضعه في جزء 

الرأس. 
ربط الكاستر وتحريره  (2)

بواسطة خفض ذراع الكاستر مع الفرامل، فسوف يتم ربط تدوير   
العجلة. عندتحرير العجلة المربوطة، ارفع الذراع. (الشكل 13) عند 

التحريك مع الجهاز على مركبة، اربط الكاستر لتثبيت الجهاز. مع 
ذلك، عندما تحرك الجهاز، تحقق من أن الكاستر قد تم تحريره، وإال 

فسوف يتلف الكاستر. 
عندما يتم تخزين الجهاز  (3)

عندما ترغب في إيقاف التنظيف المؤقت للحظة، يمكنك ثني حامل   
األنبوبة الخاص باألنبوبة. يمكن تخزين الجهاز بعد ذلك. يتم أيًضا 

تجميع السلك وثنيه. (الشكل 14)
كيفية ربط المرشح الورقي (اختياري)  10

تحذير
تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وقم بإزالة القابس من مأخذ التيار   ○

الكهربي.
عند استخدام مرشح ورقي، فقم باستخدامه مع مرشح قماشي قياسي.  ○
إذا تمزق المرشح القماشي، فقد يدخل الغبار داخل المحرك، مما قد   

يؤدي إلى حدوث ضوضاء أو حريق بسبب الحرارة الزائدة.
تنبيه

عند استخدام مرشح ورقي، تجنب امتصاص السوائل مثل المياه أو   
الغبار الرطب، ألن ذلك قد يؤدي إلى تمزق المرشح.

افتح المرشح الورقي بشكل رأسي لذلك تكون فتحة االمتصاص في   (1)
المرشح الورقي فوق قمة الخزان (الشكل 15)

قبل ربط المرشح بالجهاز فقم بثني الطيتين في الورق المقوى بزاوية   (2)
90 درجة تقريًبا في اتجاه السهم. (الشكل 16)

قم بمطابقة فتحة االمتصاص في المرشح الورقي مع فنحة   (3)
االمتصاص للجهاز. قم بإدخال المرشح في اتجاه السهم كما هو 

موضح في الشكل، لذلك يكون الورق المقوى للمرشح الورقي أمام 
أداة اإليقاف على فتحة االمتصاص. (الشكل 17)

آلية الطفو
هذا الجهاز مزود بآلية الطفو لمنع المياه من دخول المحرك عندما يمتص 

أكبر من الكمية المحددة للمياه. عند تشغيل الطفو على عدم االمتصاص 
في المياه، فقم بإيقاف التشغيل بسرعة وقم برمي المياه الموجودة في 

الخزان.
تحذير

عند تشغيل الطفو، ال تقم بمتابعة التشغيل وإال فقد ترتفع درجة حرارة   ○
المحرك بشكل غير طبيعي مما يتسبب في وقوع مشكالت على سبيل 

المثال تشوه األجزاء أو احتراق المحرك.
تجنب االمتصاص في السوائل الرغوية على سبيل المثال المنظف أو   ○

الرغوات. قبل أن يعمل الطفو، قد تتدفق الرغوات من منفذ الهواء. 
إذا تابعت استخدام الجهاز كما هو، فسوف يؤدي ذلك إلى وقوع 

صدمةكهربية أو عطل.

الصيانة والفحص
تحذير

للحصول على الفحص والصيانة، تأكد من إيقاف تشغيل المكنسة   ○
الكهربائية وقم بإزالة القابس من المقبس.

ال تقم بالتشغيل ويديك مبتلة. فقد يتسبب ذلك في وقوع صدمة كهربية   ○
أو إصابات.

صيانة المرشح  1
مالحظة

ألن المرشح مستهلك، نوصيك بتجهيز قطع غيار.  ○
يجب أن يتم ضغط المرشح القماشي ببساطة حتى في حالة احتمالية   ○

انسداده. التنظيف بقوة سوف يقصر من عمره.
ال تقم برمي أي مرشح. فقد يؤدي إلى كسر جزء الراتينج الخاص به.  ○

المرشح المسدود سوف يقلل من قوة االمتصاص بشكل ملحوظ.   
اضغط الجزء الداخلي للمرشح إلسقاط الغبار بانتظام.

فحص مسامير التثبيت  2
قم بالفحص الدوري لكافة مسامير التثبيت والتأكد من إحكام ربطها   

بشكل صحيح. في حالة فك أية مسامير، قم بإحكام ربطها على الفور. 
فقد يعرض الفشل في القيام بذلك إلى مخاطر.

صيانة المحرك  3
ملف وحدة المحرك هو "الجزء األوسط" من أداة الطاقة.  

تاكد باستمرار من عدم تلف الملف و/أو بلله بواسطة الزيت أو الماء.  
التحقق من وجود أتربة  4

يمكن أن تتم إزالة األتربة باستخدام قطعة قماش لينة أو مبللة بالماء   
والصابون. ال تستخدم مبيضات أو كلور أو جازولين أو ثنر، حيث 

إنها قد تسبب تلف البالستيك.
الخدمة واإلصالحات  5

ستحتاج كل األجهزة ذات الجودة العالية في النهاية إلصالح أو   
الستبدال بعض أجزائها بسبب تآكلها من االستخدام العادي. وللتأكد 

من استخدام قطع الغيار المعتمدة فقط، يجب أن تتم كل الخدمات 
واإلصالحات بواسطة "مركز صيانة HiKOKI المعتمد" فقط.

إذا كان سلك التيار الكهربي تالًفا، فيجب استبداله من جهة التصنيع،   
أو وكيل الصيانة الخاص به أو أشخاص مؤهلين مشابهين من أجل 

تجنب المخاطر.

اختيار الملحقات
ملحقات هذا الجهاز مدرجة في الصفحة 16.

تنبيه
في حالة تشغيل العدد الكهربائية أو صيانتها، يجب اتباع تعليمات   

األمان والمعايير الخاصة بكل دولة.

مالحظة
تبًعا لبرنامج HiKOKI للبحث والتطوير المستمر، تتغير المواصفات 

المذكورة هنا دون إعالم مسبق.
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توصيل المرشح (شكل 4)  2
تحذير

كن متأكًدا من توصيل المرشح (المرشح المصنوع من القماش أو   ○
مرشح الغبار) و إال فسوف يتلف المحرك.

عند جمع الغبار الناعم، مثل المسحوق الجانبي ومسحوق الحجر،   ○
استخدم ورقة المرشح االختيارية.

و ألنه مرشح من أجل االمتصاص الجاف والرطب، ال تقم بإزالته   ○
عندما تمتص السوائل مثل الماء.

مالحظة
إذا كان المرشح رطًبا، اتركه حتى يجف في أشعة الشمس المباشرة.   

استخدم المرشح عندما تقلل الرطوبة من قوة المص بشكل واضح. 
تأكد من أن مجموعة المرشحات موجودة عند فوهة الخزان.  (1)

تأكد من أن صندوق المرشح موجود على الجزء السفلي من المرشح.  (2)
تركيب الفوهات الرئيسية، األنابيب، وغير ذلك.  3

عندما ُتستخدم كأداة تنظيف (الشكل 5)  
قم بالتوصيل بالترتيب الخرطوم (القطر الداخلي 38 × 3 م طول)،   

مقبض الوصلة، واألنانبيب، والفوهة الرئيسية. تم التوصيل بالضغط 
في اتجاه السهم. يمكن تركيب فوهة المص الخاصة بالشقوق وفًقا 

لالستعمال.
قم بتوصيل العدد الكهربائية (شكل 6)  4

قم بالتوصيل بترتيب الفتحات (القطر الداخلي 38 مم × 3 مم طول)،   
والمحول أو الوصلة (D) (ملحق قياسي) تم التوصيل بالضغط في 

اتجاه السهم.
كيفية استخدام المأخد الكهربائي المشترك.  5

تحذير
ينطبق حجم الفولت على المأخذ الكهربائي المشترك بغض النظر   ○
عن موضعية زر تشغيل المكنسة الكهربائية أو زر تحديد الوضع 

في الموجودين في الجهاز. في حالة توصيل مقبس كهرباء الخاص 
بأحد األدوات الكهربائية في مأخذ الكهرباء المشترك، قم بتأكد من 

أن زر التشغيل على الوضع الغلق. في حالة توصيل المكنسة بالتيار 
الكهربائي وكان زر التشغيل على وضع البدأ دون أدنى علم، تبدأ 

المكنسة بالعمل فجأة محدثة أضرار ال يحمد عقباها.
ال تقم بتوصيل أداة الكهرباء التي تتجاوز االستهالك التالي للطاقة   ○
بمأخذ الكهرباء المشترك. وإال أتلف التيار الكهربائي دائرة مأخذ 

الكهرباء المشترك أو المقبس أو أدى ذلك لحودث إصابات. قم 
بتوصيل العدة الكهربية التي تتجاوز االستهالك التالي للطاقة بمأخذ 
الكهرباء المشترك وذلك خالًفا لتوصيل المقبس الكهربائي للجهاز. 

2400 وات حجم الطاقة المستهلك ألداة الكهربائية.
مالحظة

في حالة توصيل المنتج المحتوي على لفيفة المحول بمأخذ الكهرباء   
المشترك، تتعشق أجزاء الجهاز لـ 5 ثوان وال يعني هذا وجود أي 

تلفيات.
افحص حجم الطاقة المستهلك للعدة الكهربية المراد توصيلها.  (1)

يمكن أن يتصل هذا الجهاز بأي عدة كهربية يبلغ استهالك الكهرباء   
سعة 2400 وات. لذا افحص حجم الطاقة المستهلك ألي عدة 

كهربائية مراد توصيلها بالجهاز. قم بتوصيل العدة الكهربية التي 
يتجاوز حجم استهالكها للطاقة الحجم السابق بمخرج كهربي بدال 

من مقبس الكهرباء المتصل بالجهاز. في هذه الحالة، ال يمكن تشغيل 
الجهاز أو إيقافه بتحريك زر تشغيل العدة الكهربية.

قم بتوصيل مقبس األداة الكهربائية (شكل 7)  (2)
ارفع الغطاء، ثم قم بتوصيل مقبس العدة الكهربية بمأخد كهربائي   

مشترك.
تشغيل مفتاح تحديد الوضع، ومفتاح المكنسة (شكل 8)  6

مفتاح تحديد الوضع  (1)
بإدارة الزر "A" (تلقائي)، يمكن للجهاز تشغيله أو إيقافه من خالل   
زر التشغيل الموجود بالعدة الكهربية المتصل بالجهاز. بإدارة الزر 
"B" (يدوي)، يمكن للجهاز تشغيله أو إيقافه من خالل زر التشغيل 

الخاص به.
مفتاح تشغيل المكنسة  (2)

بتحريك المفتاح نحو وضعية "إبدا"، يبدأ الجهاز بالعمل. وبإعادته إلى   
وضعية "إيقاف"، يتوقف الجهاز عن العمل. يعمل الجهاز ويتوقف 
بإدارة مفتاح تشغيل المكنسة في حالة تحريك مفتاح تحديد الوضع 

نحو وضعية "M" (يدوي).
التدابير الواجب اتباعها عند تشغيل كل مفتاح  (3)

عند تشغيل الجهاز بعدة كهربية معشقة.  (a)
قم بتحريك مفتاح "تشغيل" في مفتاح المكنسة الكهربائية.  1

قم بتحريك مفتاح تحديد الوضع نحو الوضعية "A" (تلقائي).  2
يعمل الجهاز ويتوقف بطريقة متشابكة في حال تشغيل العدة الكهربية   3
المتصلة بالجهاز. أضف إلى ذلك، يعمل الجهاز لثواني معدودة حتى 
بعد غلق مفتاح تشغيل العدة الكهربية، ثم يتوقف الجهاز بعدها، وذلك 

لشفط األتربة العالقة في الفوهات.
عندما ُيستخدم الجهاز كمنظًفا.  (b)

قم بتحريك مفتاح تحديد الوضع على وضعية "M" (يدوي).  1
يبدأ الجهاز بالعمل عند تحريك مفتاح التشغيل على وضعية "ابدأ".   2
يتوقف الجهاز عن العمل عند تحريك مفتاح التشغيل نحو وضعية 

"إيقاف".
تنظيف المرشح    7

تحذير
تأكد من إيقاف تشغيل مفتاح تشغيل المكنسة الكهربائية وفصله من   

مصدر التيار الكهربائي.
تنبيه

اخفض قوة االمتصاص في حال امتالء الخزان باألتربة. تخلص من   
األتربة مبكًرا عند وصولها حد نصف إرتفاع سعة الخزان.

عندما تنخفض طاقة االمتصاص أثناء االستخدام، قم بإزالة األتربة   
في اإلجراءات التالية:

قم بإزالة المثبت وافصل الرأس. للقيام باإلجراء، راجع صفحة   (1)
"8. التخلص من الغبار".

قم بإزالة األتربة الملحقة بواسطة طرق الجانب الداخلي للمرشح   (2)
مرات متعددة مع تركيب المرشح في الخزان. سوف تتم استعادة طاقة 

االمتصاص.
قم بربط الرأس والمثبت في الموضع األصلي. للحصول على طريقة   (3)

الربط، ارجع إلى "8. التخلص من األتربة".
مالحظة

ألن جهاز تنظيف المرشح يعمل عندما تنخفض طاقة االمتصاص إلى   
حد ما، فإنه يعمل أيًضا في الحاالت التالية:

عندما تكون فوهة االمتصاص عند حافة الخرطوم مغلقة.  ○
عند انسداد الخرطوم بجسم غريب.  ○

عندمت تنخفض طاقة امتصاص الجهاز إلى حد ما أثناء االستخدام،   (1)
فإن جهاز تنظيف المرشح الخاص به سوف يعمل تلقائًيا وسوف تتم 

استعادة طاقة االمتصاص كالتالي:
عند استخدام الجهاز كمنظف   (a)

عندما يتم إيقاف المحرك بواسطة وضع مفتاح تحديد الوضع على   
"A" (تلقائي)، فإن جهاز تنظيف المرشح يعمل لعدة ثواني.

عند استخدام الجهاز مع توصيل العدة الكهربية   (b)
ضع مفتاح العدة الكهربية في وضع "اإليقاف" وقم بتشغيل الجهاز في   
وضع التشغيل الكامل لعدة ثواني. ثم، بعد أن يتم إيقاف المحرك، فإن 

جهاز تنظيف المرشح سوف يعمل لعدة ثواني. تبًعا للعدة الكهربية 
المتصلة وُسمك محول المرفقات عند حافة الخرطوم، فقد يعمل جهاز 
تنظيف المرشح عندما يكون مفتاح تشغيل العدة الكهربية على الوضع 

"إيقاف". مع ذلك، ال يعد ذلك عطالً.
إذا تم تشغيل جهاز تنظيف المرشح بشكل متكرر ولم تتم استعادة   (2)
طاقة االمتصاص، فقد يكون الخزان قد امتأل بالغبار. التخل من 

األتربة في الخزان.
التخلص من األتربة   8

تحذير
تأكد من إيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية وقم بإزالة القابس من   

المقبس.
تنبيه

ال تقم بربط الخزان والمرشح أو الرأس. وإال فقد يحدث تشويه أو   ○
تلف.

على الرغم من أن ذلك يعتمد على كمية االمتصاص للغبار والسوائل   ○
والتخلص من الغبار والسوائل في الخزان على األقل مرة واحدة 

يومًيا وحافظ على الجهاز نظيًفا وأيًضا المرشح وغير ذلك. وإال فقد 
تنخفض طاقة االمتصاص ويحدث عطل بالمحرك وروائح كريهة أو 

الصدأ.
ال تمسك المثبتات عندما تتخلص من األتربة في الخزان. وإال فقد   ○

تتلف المثبتات.
مالحظة

ال تقم بإمالة الخزان مع الملحقات (األنبوبة، والفوهة الرئيسية، وغير   
ذلك) التي تم إدخالها في القاعدة أو في الخزان. وإال فقد يتلف أي 

جزء.
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المواصفات

RP350YE RP250YE RP150YB الطراز
العنصر

لالستخدام العام محرك أحادي الطور بتيار متردد 50/60 هرتز الجهد الكهربي 230 فولت / 240 فولت مصدر الطاقة المستخدم
محرك ذو مبدل من السلسلة أحادية الطور المحرك

النوع المبتل و الجاف االستعمال
1140 وات وحدة إدخال الطاقة

2400 وات / 1700 وات / 1200 وات مأخذ التيار المشترك*1
3.5 م3/دقيقة الحد األقصى لتدفق هواء
22 كيلو باسكال الحد األقصى للتفريغ

35 L 25 L 15 L تفاصيل - التجفيف
30 L 22 L 12 L تفاصيل- الترطيب

390 مم × 469 مم × 665 مم 390 مم × 469 مم × 550 مم 334 مم × 366 مم × 400 مم األبعاد 
(الطول × العرض × اإلرتفاع)

9.7 كجم 9.4 كجم 7.8 كجم الوزن*2
8 m السلك

*1 تأكد من فحص لوحة االسم ومفتاح تحديد الوضع على المنتج حيث أنها عرضة للتغير حسب المنطقة.
*2 باستثناء السلك والملحقات.

ملحقات قياسية
(1) الخرطوم (القطر الداخلي 38 مم × 3 م طول).......................1
(2) األنبوبة..................................................................2
(3) مقبض الوصلة..........................................................1
(4) الفوهة الرئيسية.........................................................1
(5) فوهة الفجوة.............................................................1
(6) فوهة الترطيب..........................................................1
1................................................ (7) فوهة الفرشاة المستديرة
1............................................................ (D) (8) الوصلة
(9) المحول..................................................................1

يمكن تغيير المحلقات القياسية دون إخطار.

ملحقات اختيارية (تباع على حدة)
المرشح الورقي  ○

مرشح الخرطوشة  ○

تخضع الملحقات االختيارية للتغيير دون إخطار.

تطبيقات
التنظيف العام في أماكن العمل واألماكن األخرى.  ○

تجميع الغبار الناعم أثناء طحن أو قطع أو ثقب الخرسانة أو الخشب   ○
باستخدام العدد الكهربية.

امتصاص السوائل مثل الماء المنسكب على األرضية.  ○

التفريغ
قم بتفريغ العدة الكهربية بحذر.  ○

قم بإخراج الملحقات في الخزان قبل العمل.  ○

قبل التشغيل
تحذير

االستخدام، تحقق من التالي. يجب التحقق من 1 إلى 3 قبل  قبل   
التوصييل بمقبس الطاقة.

تأكد من استخدام موفر الطاقة.  1
تأكد من أن الجهاز يعمل بالفولت الموضح في لوحة االسم. وإذا ما تم   
استخدام الجهاز بجهد كهربي أعلى من المنصوص عليه ، فقد يؤدي 

ذلك إلى دوران المحرك بشكل غير طبيعي، وتلف الجهاز. عالوة 
على ذلك، ال تستخدم الجهاز مع المحوالت مثل مصدر الطاقة بتيار 
مستمر أو مولد محرك، أو معزز، ألن الجهاز لن يتلف فقط و لكن 

ربما يتسبب ذلك في وقوع الحوادث.
تأكد من إيقاف نشغيل المكنسة الكهربائية.  2

في خالة عدم معرفة تشغيل مفتاح المكنسة فسوف يتم وضع القابس   
بالمقبس الكهربي، فإن الجهاز ربما يعمل بشكل مفاجئ مسبًبا حوادث 

غير متوقعة. مفتاح التشغيل المكنسة الكهربائية سيعمل من خالل 
الضغط على "تشغيل" وسيتم إيقاف تشغيله عند إعادته إلى "إيقاف". 

تأكد من أن مفتاح المكنسة على إيقاف. (الشكل 8)
افحص المرشح  3

العودة إلى "2. توصيل المرشح" المرشح يجب أن يتم توصيله   
بطريقة صحيحة.

التحقق من مقبس الطاقة  4
عندما يتم توصيل القابس، فإذا كان مقبس الطاقة مهتًزا أو أن   
الموصل يتوقف بسهولة، فيلزم اإلصالح بشكل ضروري. قم 

باستشارة ورشة اإلصالح الكهربية األقرب لك. إذا ما تم استخدام 
مقبس الطاقة كما هو هكذا، فقد يتسبب في وقوع الحوادث.

سلك التوصيل اإلضافي  5
تحذير

استخدم سلك تمديد غير تالف. إذا كان مصدر الطاقة على بعيًدا،   
قم باستخدام سلك تمديد سميك بدرجة كافية من أجل تمرير التيار 

الكهربي، وأن يكون قصيًرا بقدر اإلمكان.

كيفية االستخدام
تحذير

ال تستخدم المقدمة كمسند للقدمين وال تجلس عليها. في حالة أن   
الجهاز بدأ في التحرك المفاجئ، فقد يتسبب ذلك في وقوع إصابة.

مالحظة
تعامل مع الخرطوم بعناية. ال تقم بثني الخرطوم بالقوة، أو تدوس   
عليه أو تسحبه من أجل تحريك نازع الغبار. عالوة على ذلك، ال 

تترك الخرطوم منثنًيا. ألنه ربما تحدث مشكالت مثل التشوه.
توصيل الخرطوم  1

اضغط على الخرطوم الموصل بفتحة المص الخاصة بالخزان حتى   
تدر صوت طقطقة وقم بتوصيلها. عند إزالة الخرطوم، إسحب 

الخرطوم بينما تقوم بدفع الزر الخاص بفتحة المص. (الشكل 3)
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15 ١

إجراءات السالمة الخاصة بنازع الغبار
كي تمنع الحوادث، مثل الحرائق، والصدمة الكهربية، و الجروح،   ○

كن متأكًدا من اتباع " احتياطات السالمة" المنصوص عليها باألسفل.
قبل االستخدام، قم بقراءة كافة "احتياطات السالمة" و قم باستخدام   ○

الجهاز بشكل صحيح طبًقا للتعليمات.
كن متأكًدا من إبقاء دليل التعليمات في المكان الذي يستطيع المستخدم   ○

الرجوع له في أي وقت.
تحذير

حافظ على مكان العمل نظيًفا. مكان أو طاولة العمل غير النظيفة    1
ربما تسبب الحوادث.

كن منتبًها للوضع حول مكان العمل. إجعل المكان ساطًعا بشكل    2
كاٍف. ال تستخدم الجهاز في األماكن التي بها سائل أو غاز قابل 

لالشتعال.
استخدم مصدر الطاقة مع التردد و الجهد الكهربي المعروضين على    3
لوحة االسم. استخدام مصدر الطاقة مع تردد أو جهد كهربي آخرين 

سيتسبب في نشوب الحرائق أو الصدمة الكهربية أو األعطال.
ابعد األطفال غن ذلك. ال تترك أي شخص آخر غير الُمشغل يلمس    4

نازع الغبار أو السلك. ابعد أي شخص غير الُمشغل عن مكان العمل.
استخدم نازع الغبار المالئم للعمل. استخدم الجهاز لألغراض المحددة    5

فقط.
ال تتعامل مع السلك بعنف. ال تقم بحمل نازع الغبار بإمساك السلك    6
باليد أو تقم بسحب السلك من مقبس الطاقة عن طريق سحبه. ابعد 

السلك عن الحرارة، والزيوت أو الحواف الحادة. عالوة على ذلك، ال 
تضع األشياء الثقيلة على الجهاز أو ال تجعله محصوًرا.

يحب عمل الصيانة لنازع الغبار بحرص. استبدال الملحقات يجب أن    7
يكون طبًقا لدليل التعليمات. قم بفحص السلك من وقت آلخر. عندما 
يكون تالًفا، من فضلك اطلب اإلصالح من الموزع المحلي أو وكيل 
الصيانة المعتمد. عندما يتم استخدام سلك تمديد إضافي، قم بفحصه 

من حين آلخر، وعندما يتلف، قم باستبداله.
في الحاالت التالية، قم بإيقاف تشغيل نازع الغبار وكذلك مصدر    8

الطاقة:
عندما ال يتم استخدام نازع الغبار أو تم إرساله لإلصالح.  

الملحقات، على سبيل المثال الخرطوم والمرشح، يتم استبدالهما.  
الخطر متوقع.  

تجنب التشغيل المفاجئ. ال تقم بحمل الجهاز الذي تم توصيله بمصدر    9
الطاقة بإصبعك الموجود على المفتاح. تأكد من أن إيقاف تشغيل 

المفتاح قبل التوصيل بمقبس الطاقة.
قم بأداء العمل بأقصى حرص. عندما تقم باستخدام نازع الغبار، كن   10
منتبًها لطريقة التعامل، كيف تقوم بالعمل، والوضع المحيط، وغير 
ذلك، ثم قم بالتشغيل بحذر. عندما تقوم بأداء العمل على مسافة من 

نازع الغبار، كن منتبًها لظروف التشغيل الخاصة بنازع الغبار. 
(صوت غير معتاد، ارتفاع الغبار، ينبعث منه الدخان، وغير ذلك) 

يجب أن تتمتع بالحس السليم. ال تستخدم الجهاز وأنت ُمتعب.
قم بالفحص ألي أجزاء تالفة.  11

قبل االستخدام تحقق من وجود أي تلفيات بالغطاء الواقي أو األجزاء   ○
األخرى وتأكد من إذا ما كان الجهاز يعمل بشكل طبيعي و يقوم بأداء 

الوظائف المحددة له.
تحقق من وجود أي أشياء غير معتادة في كافة األماكن والتي من   ○

الممكن أن تؤثر على التشغيل، وضبط الموضع، وحالة تثبيت 
األجزاء المتحركة، أو األجزاء التالفة أو حالة الملحق. 

استبدال أو إصالح الغطاء الواقي واألجزاء األخرى يجب أن تتبع   ○
الشروط الخاصة بتعليمات التشغيل. إذا لم توجد هذه الشروط في دليل 
التشغيل، من فضلك قم بطلب اإلصالح من الموزع المحلي أو وكيل 

الصيانة المعتمد.
إذا تعطل المفتاح، من فضلك اطلب اإلصالح من الموزع المحلي أو   ○
وكيل الصيانة المعتمد. تجنب استخدام نازع الغبار الذي اليمكن أن 

يتم تشغيله أو إيقافه من المفتاح.
قم باالتصال مع المحل المختص من أجل إصالح نازع الغبار.  12
بما أن نازع الغبار يتوافق مع معايير السالمة ، فال تقم بتعديله.  ○

كن متأكًدا من طلب الصيانة من الموزع المحلي أو وكيل الصيانة   ○
المعتمد. عندما تقوم باإلصالح بنفسك ربما يتسبب ذلك في وقوع 

الحوادث أو اإلصابات.

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين   13
8 سنوات فما فوق واألشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو 

العقلية أو الذين يتمتعون بنقص الخبرة والمعرفة وذلك إذا تم إعطاء 
إشراف أو تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر 

التي يمكن التورط فيها. ال يجب أن يقوم األطفال بالعبث بالجهاز. 
التنظيف وعمل الصيانة من ِقبل المستخدم يجب أال يتم بواسطة 

األطفال دون إشراف.

االحتياطات عند استخدام نازع الغبار مع األدوات 
الكهربية

وقد تم وصف االحتياطات المشتركة لنازع الغبار. الستخدام نازع الغبار 
مع األدوات الكهربية، اتيع التعليمات التي تم شرحها أدناه:

تحذير
يكون استهالك الكهرباء ألي عدة كهربية يمكن أن يتم توصيلها بمأخذ    1

الكهرباء المشترك هو 2400 وات أثناء التشغيل، على التوالي. أما 
إذا كانت العدة الكهربية يزيد استهالكها عن ما تم وصفه أعاله، فإن 
زيادة التيار ستسبب التلف لمأخذ الكهرباء المشترك، أو المقبس أو 

وقوع اإلصابات.
استخدم مقبس الطاقة بمعدله 16 أمبير أو أكثر مع العزل. إذا ما تم    2

استخدامه مع أدوات أخرى، فإن الحرائق ربما تنتج عن توليد حرارة 
فائقة.

إمنع الجهاز من االمتصاص في الحاالت التالية:   3
الشرارة المتولدة أثناء قطع أو طحن المعادن.  ○

األشياء ذات درجة الحرارة المرتفعة، مثل سيجارة مشتعلة.  ○
المواد القابلة لإلشتعال (الجازولين والتنر، والبنزين، والكيروسين،   ○

والطالء، وغير ذلك)، المواد القابلة لالنفجار (النيتروجلسرين، وغير 
ذلك)، المواد القابلة لالحتراق (األلومنيوم، والزنك، والمغنيسيوم، 

والتيتانيوم، والفسفور األحمر، والفسفور األصفر، والسليوليد، وغير 
ذلك.)

األشياء الحادة مثل المسامير وشفرات الحالقة.  ○
رقائق الخشب، والمعادن، والحجر، والسالسل المعدنية.  ○

مواد التصلب مثل مسحوق األسمنت والحبر، الغبار الناعم المتصل،   ○
مثل مسحوق المعدن و مسحوق الكربون.

السوائل الرغوة، مثل الزيت، والماء المغلي، والسائل الكيميائي،   ○
والمنظف. السوائل، مثل الماء و الزيت. ربما تتسبب في الحرائق أو 

اإلصابات.
ضع المرشح بشكل صحيح قبل االستخدام. ال تستخدم الجهاز بدون    4

مرشح أو وضعه في موضع خطأ، كما ال تقم باستخدام مرشح 
ممزق. ألن ذلك ربما يسبب التلف مثل احتراق الموتور.

ال تضع الماء أو الزيت على الجهاز أو المقبس أو مأخذ التيار    5
المشترك. و ألن هذا الجهاز غير مضاد للماء، فمن الممكن وقوع 

الصدمة الكهربية أو التلف.
ال تستخدم الجهاز واالمتصاص الخاص به مفتوح أو توجد إعاقة    6

بمدخل الهواء أو فتحة العادم. قد تزيد درجة حرارة المحرك بشكل 
غير طبيعي، مما يؤدي إلى وقوع المشاكل مثل تشوه بعض األجزاء 

أو احتراق المحرك.
ال تقم بتشغيل الجهاز عندما يكون الطفو الخاص به يعمل أو عندما    7

يكون الخرطوم أو فوهة المص الخاصة به وغير ذلك مسدودة بالمواد 
الغريبة. درجة حرارة المحرك ربما تزيد بشكل غير طبيعي، مما 

يؤدي إلى وقوع مشاكل مثل تشوه األجزاء أو إحتراق المحرك.
ال تقلب الجهاز أو تستخدمه على جانبه. ألن ذلك ربما يسبب صدمة    8

كهربية أو التلف.
لكي تمنع تشوه الجهاز أو كسره بسبب سقوطه، وغير ذلك، فإنه يجب    9
نقل الجهاز بهدوء. الكسر أو التشقق أو التشوه ربما يسبب اإلصابات.
إذا قمت بإسقاط الجهاز أو صدمه بغير قصد، فقم بالتحقق من وجود    10
كسر أو تشقق أو تشوه في الجهاز. الكسر أو التشقق أو التشوه ربما 

يسبب اإلصابات.
عندما يكون الجهاز في حالة سيئة أو يصدر صوت غير معتاد   11

أثناء االستخدام، فقم بإيقاف تشغيل المفتاح فوًرا واطلب اإلصالح 
من الموزع المحلي أو وكيل الصيانة المعتمد. و إذا تابعت استخدام 

الجهاز في هذه الحالة، ربما يؤدي ذلك لحدوث إصابات.
عندما تقوم باستخدام سلك تمديد، استخدم الكابل الثالثي مع سلك   12

أرضي. كابل مزدوج بدون سلك أرضي قد يسبب صدمة كهربية.
يستخدم هذا الجهاز فقط في داخل المنزل. ال يستخدم أبًدا في الخارج.   13

قد يتسبب تدهور العزل في حدوث صدمة كهربية أو حريق كهربي.
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