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SEV-50X-BAT
SEV-80X-BAT
SEH-50JP-BAD
SEH-80JP-BAD



تحذير 

ليس الستخدامها .المياهعلى ضخهذه المضخةتم تصميم
السوائلأو، ، والمواد الكيميائيةلمياه الشرب

.القابلة لالشتعال

C / 35 ° 2الماءنطاق درجة حرارة
 ° F 41 ° C / 105 ° F.

.لم يتبعإذاقد يؤديالضرر

الجافةمضخةال تقم بتشغيل
ارتداء سابق وهذا سوف يسبب .
لفشلأأل

والسليمشفطخرطومالرجاء استخدام
.خةمضشفطالجانبفيالموصالت الموديل  تعليق

الحجم
STH-50X, STV-50X, STR-50EX 8mm (0.3″)
STH-80X, STV-80X, STR-80EX 9mm(0.35″)
STH-100X

تنبيه
9mm(0.35″)
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 .المضخةعندما تعملسالمتك هذا الدليل لتم إعداد
 .تماما قبل االستخداموفهمبعنايةيرجى قراءة

.)اإلصابة أو الوفاةيمكن أن تسببخاطئاستخدام (
رجوع إليها في دليل للمفيدالحفاظ على هذايرجى

.المستقبل

تفريغ
تفتيشهيجبالمضخةعند استالم

أي ضرر،إذا كان هناك.األجزاء الناقصةأو/وعن أي ضرر
نموذجمضخةضمان.المضخةالذي ألقىالناقلرفع دعوى على

.كمرجعمضخةالتشغيل معأدلةوالحفاظ على جميعحالصحيهو

  تنبيه
، بسبب الشحنأي ضررإذا كان هناكوحدةال تعمل

أضرار أوإصابةالضررقد يسبب .واستخدامهاوالمناولة، 
.في الممتلكات

احتياطات السالمة
.التشغيلقبل"احتياطات السالمة"قراءة هذه
هذا.لمعرفة وفهمهامة جدايحتوي على معلوماتهذا الدليل

.المعداتمنع المشاكل وعلى سالمتكوترد معلومات

:الرموز التالية، ومراقبة هذه المعلوماتالتعرف علىللمساعدة في

خطر     
، إن لم يكن والتيقريباحالة خطرةيدل على وجود

.إصابة خطيرةأويسفر عن وفاةسوفتجنبها،

تحذير 
، الذيخطرحالة تنطوي علىجوديشير إلى و
الوفاة أو يمكن أن يؤدي إلىتجنبها،إن لم يكن 

.الخطيرةاإلصابة

تنبيه   
، إن لم الذيخطرحالة تنطوي علىيشير إلى وجود

، أو متوسطةيؤدي إلى إصابة طفيفةقدتجنبها،يكن 
.أضرار في الممتلكاتأو
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خطر

عندماشررالأوفتح النيرانتجنب
.محركالمضخة أوصيانةأوتغذي

قابلة لالشتعالوأبخرةالبنزين
!عالية

أو داخل غرفةمحركمضخةال تعمل
.التهوية المناسبةدونمحصورةمنطقة

خطرهناك .خطيرةغازات العادم
.التسمم بالغاز

تسرب .منحدرعلىمضخةال تستخدم
المكربنأوخزان الوقودالوقود في
.الحريققد يسبب

كاتم محركمجاناالمنطقة المحيطةإبقاء
يمكن كاتم للصوتاألنقاضمنللصوت

فإنه قد يسبب .جداتكون ساخنةأن
.الكسرحريق أو

تفهم تماما والتعليمات بعنايةقراءة
.قبل االستخدام

Keep children away from
pump when in operation.

من إال، إصالحوأو خدمة أإصالحال
على الذي تدربمؤهلقبل شخص
.القيام بذلك

سواء تدفق المياهتقييدأوطفيليال
قد  .المضخةجانبتفريغأوشفطفي

 / والمرتفعضغط الهواءيتسبب هذا
داخلظروف درجات الحرارة العاليةأو

قد تكون الحرارة أو الضغط .المضخة
.الشديدةموجودة

فقط استخدام، ةمضخفتيلةعندما
دقائق 5 -طويلةفتيلةمراتإذا .المياه

تسمحمضخة المحرك و، وإيقاف أكثرأو
.تهدئةلل

الحرارة إذاخراطيمأوالمقابسال تفتح
.المضخةالموجود داخلأو الضغط

أي جزءأوكاتم الصوتال تلمس
.المحركمن

.الحروقأن يسببيمكن

الموجود داخلالحرارة أو الضغطإذاخراطيمأوبسالمقاال تفتح
.المضخة

تنبيه 
معرفة كيفية .التدريب المناسبدونالمضخةال تعمل

كافة عناصر منالعمليةوفهمبسرعةضخوقف
.التحكم

أو إعاقةتقييدال .التشغيلضخقبلالتفريغخرطومنعلق
.التفريغخرطوم
الشخصيةالسالمة

عند التشغيلفي جميع األوقاتحماية العينارتداء
.المضخاتالحفاظ علىأو

استبدال .بشكل صحيحمضاء ومرتب، نظيفةمنطقة العملياتالحفاظ على
.المستخدمةاألدوات والمعداتجميع
.منطقة العملياتمنعلى مسافة آمنةإبقاء الزواريجب

.فقطالبنزيناستخدام.أ.االشتعالشديدة منه هيواألبخرةالبنزين
.البنزينلتخزينوافقتوعاءفقط استخدام.ب
.اللهب المكشوفأو، شرارة، بعيدا عن الحرارةالبنزينالحفاظ على.ج
طفاية حريق، البنزينمععند العمل.د

.المقدمةيجب أن تكون
الكافيةالتهويةويجب توفير، قابلة لالشتعالسوائلعند التعامل مع.ه

.التدخينيحظرو. 
تنبيه

إلى مع ما يصللضخ المياهالمهمالتنصفالمضخاتتم تصميم
هو الحد ٪ 10تعليقفي األساس .حل متين *مع وقف التنفيذ٪ 10

ارتداء أيهوالتعليق، إذا كان لالقمامةمضخةتم تصميماألقصى
بشكل المياهضخ .الفشليحدثسوف ومن السابق ألوانهأعلى

.تعليقفيالمواد الصلبةيجب أن تكون هذه، أي حطامصحيح مع
 .المياهداخل "العائم"الحطامكماالمواد الصلبة العالقة *يتم تعريف
الرجوع إلى .المضخةحجمصلبة عن طريقعلقتحجميتم تحديد

.الحجمعلقتأقصىأدناه للحصول علىالرسم البياني
لم يتم استخدامإذاتحدثمكلفةالضرر وتعطل المضخاتسوف
.صحيحشفطمصفاة

دخولالمواد الصلبة العالقةحجمتحافظ علىمصفاة
للتعامل مع مضخةوقد صمممحدد سلفاحجمالمضخة إلى

.المقبض

خرطوم .المضخةقبل تشغيلآمنالتفريغخرطومالتأكد من
.صاباتإأومما تسبب في أضرارقد تنزلقفضفاضةالتفريغ

كافة االتصاالت الخراطيم وتحقق .مترابطةالتجهيزاتتبالغال
.قبل العملية

.قبل كل استعمالالمرتبطةالملحقات ومضخةتفقد
أواالستخدام غير الصحيح.قبل الصيانةالماءمضخةاستنزاف
.اإلصابة أو الوفاةيمكن أن تسببغير الئق

.إليها في المستقبلرجوعدليل للمفيدالحفاظ على هذايرجى
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عملیة
. تطبیق1
نظیفة مضخة میاه 

، نزح المیاه وتطبیقات للمیاه النظیفة ھذه المضخة تم تصمیم
.الطمي أو المحمل الموحلة المیاه مع، ال تستخدم الزراعةواستخدام 

<المھمالتنصفمضخة >
تحتوي من المواقع التيالعامنزح المیاه لھذه المضخةصمیمتم ت
ال تستخدم.مع وقف التنفیذبوصة3/4كبیرة مثلمواد صلبةعلى

3/4أكبر منالمواد الصلبة العالقةالذي یحتوي علىالرمليبالماء
.بوصة

تنبیھ     
ختم المیكانیكیةفشل و، والضرر ارتداء سابق ألوانھسوف
.ھذه التعلیمات إذا لم یتم اتباع یحدث

تنبیھ              في خزانالوقودإذا ترك
من .المحركتضر قدیمة و قد تحصلالمكربن، فإنھ و

یرجى ) .انطالقیمكن أن یؤديالممكنأوالصعب البدء
)المحركدلیل تشغیلالرجوع إلى 

. تجنب طرق الماء 6
خرطوم التصریفضغطأو، على مقربة فجأةال تحجب .

.المضخةأثناء تشغیل
خرطومأكثر منلدفعالشاحناتالسیارات أوال تسمح
.التفریغ

                                تنبیھ       
.لمضخةا  غالفیكسر، قد إذا لم تتبع

قبل التشغیل
.جمیع الملحقاتتوفیرتأكد من. 1

.مضخة دلیل المتوفرة على الملحقات قائمة تطبع

2-B. 2 مختلطغاز "یحتاج إلىدورة ل2محرك”
:مودیل ) SEM-25E/L, SEV-25L),تغییرتخضع للنموذجي.

زیت دورة2مختلطة معالخالي من الرصاصالبنزین " استخدام
.فقط "المحرك
زیت دورة -2 :البنزین الخالي من الرصاص، خلطنسبةأوصى

=المحرك 25:
تنبیھ   

.المحركدورة -4أودورة -2 لتحدید بعنایة محرك تحقق

:ترتیبفياقترانالرجاء تثبیت.3
(1) (إذا كان قابل للتطبیق*) (3) → (2) →

بشكل صحیح اقتران ھذه الجمعیة تم تثبیتإذا لم ی 
.مقتبلتفشل فيمضخة سوف وتسرب، وسوف 5شكل وفقا لل

(1) 2) ) Hose (3) 

تنبیھ    
.على ضخ أضرار جسیمة الجاف تشغیل قد یسبب

كیفیة االستعمال 
تمامایتم تعبئةغالف المضخةتأكد من .1.1

ان رئیسصحیحالفشل في.بدء العملقبللالسائمع(العده)
.المضخةیؤدي إلى تلفالمضخة

في ھي غارقة تماماخرطوم شفطفي نھایةمصفاةتأكد من.2
.الماء

أي تجنبخرطوموقف، المیاهفي قاعالرملأوالطینإذا كان أي
.حطام

خرطومالسائل من خاللتدفقعرقلةأو، شبك، ال تسد.3
.التفریغ

الماء یدق من حذار
صمامإغالقال.التسلیمخرطومدھسسیارةیسمح أليال

یؤدي إلى وھذا قد .مطرقةالمیاهیحدثألنھ قدفجأةتسلیم
.إلى المضخةالمفرطتلف

االشعال.2
تعلیماتفتیلة ل3 انظر الشكل

بالماء قبلبالكاملغالف المضخة، وملء الذاتي فتیلة مضخةھوھذا
.الضخیبدألن، مملوءة بالماءإن لم یكن.المحركتشغیلبدء أو

تنبیھ     

2-A. 4-strokeزیت المحرك"یحتاج إلىالمحرك" 
دورة)-2لمحركغیر قابل للتطبیق (

المحركضمان.النفط المحرك من دون ویتم شحن
ء تشغیل المحرك بدو.استھالل قبل إلى المستوى المطلوب النفط مليء

.منخفضةالنفطحاالتال یغطيالضمان و.المحركتدمیربدون زیت
.منتظمالبنزین الخالي من الرصاصالوحیداستخدام

زیت المحرك
الزیتللتحقق من مستوى4 انظر الشكل

 ال مضخة، فإن ھذه التعلیمات تباعإذا لم یتم ا 
 أو فشل الضرر یسبب، وھذا سوف سحب المیاه

.ختم المیكانیكیة

توصیل شطف الخرطوم.3
كما السوائل مصدر أقرب إلى مضخة وضع
یجب أن یكون.قصیرة قدر اإلمكانشفطخرطومجعل.ممكن

فيتسرب الھواءسوف.الشفطكمنفذنفس القطرشفطخرطوم
إذا ما ، شفطمصفاة.فتیلةالمضخة منحظرتشفطخرطوم

المواد الصلبةتطابق وخرطومنفس قطرینبغي أن یكون، استخدمت
.مضخةالتعامل معالقدرة على

تنبیھ     
في البدأتفشلسوفھذه الخطوة،لم یتبعإذا

صرف المیاه بعد االستعمال.4
° 0أقل من  في تجمد قد المیاه داخل C / 32 ° Fفصل في

المیاه من، واستنزاف بعد االستخدام.المضخةتلف، وربما الشتاء
.قبل تخزینھاالمكونات استنزاف

تنبیھ      
قد صدعغالف المضخة، ھذه التعلیماتإذا لم یتم اتباع

.مضخةفي الغالفالماءتجمیدبسبب

التخزین.5
.تماماالمكربن خزان الوقود و الوقود من إزالة

الجزء السفلي من المیناء في التزییت إلى المحرك ئة زیتتعب
المحرك،

.الرسم التوضیحيفيكما ھو مبین
ساعة بعد 50كل األولى وساعة20ساعات لمدة8الزیت كلتغییر
.ذلك

SAE # 30 (والصیفالربیع ) SAE # 20 (خریف وشتاء)
SAE10W-30 10أقل من، الباردةحي ) ° / 14 ° F C) دائما

.قبل كل استعمالزیت المحركمستوىالتحقق من

تنبیھ        
قبل األوانتلفالنفطأو معدومةقلیلةسیكون
النفطحاالتال یغطيالضمان سیكون.المحرك
.منخفضة

.طوم شفطخرقطرأصغرال تستخدم.4
على  المضخة تسبب أصغر قطره خرطوم وذلك باستخدام

.ختم المیكانیكیةفشلیؤدي إلىالتجویفسوف.التجویف

.بشكل صحیحمتصلشفطخرطومالتأكد من.5
توصیلھ بشكل صحیح، تأكد من بطیئةفتیلة و تسرب الھواء لتجنب

.شفط خرطوم

.بالماءبالكاملالمضخةشغلتأكد من.6

یرجى الرجوع المالحظات، المحرك و للحصول على تعلیمات
.المرفق المحرك دلیل تشغیل إلى

  تحذیر 
وھو شدید  كوقود شرارة لھب أو لفتح فضح أو ال یدخنون
غیر مستخدمة فيالوقودال تبقىیجب أن .االشتعال

غیر قد یسبب.الطویلعلى المدىللتخزینخزان
.في المستقبلعطل في المحركالسنوقودالمستخدمة،
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لحلا  (1)
الدفاعةمنالحطامإزالة .

( ةالدفاعالرجاء عدم إزالة )

(3)    لحلا
الحطاموخالية مننظيفةاعةتأكيد . على خالف ذلك

خواألوساإلزالة البقعقطعة قماش نظيفةاستخدام .

اعةبينالفجوةتأكيد . الفجوةوينبغي أن تكون
0،7-0،6المكونات 0،028-0،024مم أو .في

قهذا النطالتكون ضمنالفجوةضبط .

(
ال يزال المحركإذااعةالجديدقد تكون هناك حاجة

سالقابالفجوةضبطنظيفة والمكوناتبعدتبدألن

خرطومشفطتحقق . ،الصغيرتسليمأوشفطفي حالة عدم
السببشفطالجانبالهواء فيتسربإلىعادةويرجع . ةهذه الحالمثل في :

1. ازالة شطف الخرطوم

.

تنبيه 

2. الماءالمحرك معبدء
ةداخل المضخ .

3. يدككفاضغط على
شفطفتحةلتغطية

ثانية30انتظر و .
الشفط إذا كنت تشعر

، ومضخةراحة يدكعلى
ولكنيسير على ما يرام

يحتاجخرطوماتصال
حالتصحي .

.شمعات اإلشعالمختلفة منهناك العديد من أنواع
دليل ركمحوفقا لالصحيحةالمقابستحديدويرجى مراجعة

.لالتشغي
ختم نتيجة لعادةالمحرك هوالمضخة وغالفبينتسرب:مالحظة

.التالفةالميكانيكية
.يالخدمة المحلإلى مركزالرجوع

تنبيه

اطلب منمن فضلكوإصالح،فحصللمساعدة في
.عخدمة ما بعد البيلمبيعاتأقرب متجر

3. المطاطإذا تم تثبيتيرجى مراجعة .3 / إذا والتعبئةطوقا
طشفخرطومثقب فيكان هناك أي .

OK

الثقب 
في 
الخرطوم

مسطح/

ةالتعبئتركيبتأكيد !
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