
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاداشرإلا ب#تك
 عساو لخدم' ةئيط' ةراصع
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 ةمدقم
 
no كتدعاسمل صاخ لiشh ل.لدلا اذه انددعأ دقل .ةئيط`لا ونازلا_ ةراصع ءا]Zل مXل اركش

p هتنا.صو جتنملا اذه مادختسا hشiري .حيحص لvw انع_ تام.لعتلا ةءارقyعالطالل هظفحو جتنملا مادختسا ل`ق ة 
 .p|`قتسملا

 
 نامألا تاطا.تحا | 1  لصفلا

 .مادختسالا ل`ق ة.لحملا تافصاوملا عم تافصاوملا ەذه بسانت نم د�أتلا vwري .زتره 50 ~ تلوف 240-220 وه ردقملا دهجلا .1
no ،رطاخملا بنجتل .2

p ا��ه�لا كلسلا فلت ةلاح��
p _ش يأiشألا نم لiة.ئا��هك رطاخم يأ بنجتل لهؤم صخش يأ وأ هتنا.ص ل.كو وأ عنصُملا ل`ق نم ە��يغت نم د_ال لا. 

 .رطاخملا بنجتل كسفنب زاهجلا كiفت ال .ةك]Zلل صصخملا حالصإلا ناiم �إ ًة]�ا`م باهذلا وأ ءالمعلا ةمدخ مسق_ لاصتالا vwري ،حالصإ �إ ةجاح_ جتنملا اذه نا� اذإ .3
 .اهلyدعت وأ اهت¤ب¢ت وأ ءازجأ يأ ةلازإ ل`ق ةقاطلا كلس لصف نم د�أتلا vwري  .4
no هلاد`©سال ءالمعلا ةمدخ مسق_ لاصتالاو جتنملا مادختسا نع فقوتلا vwري .ىرخألا ءازجألاو §علا ةادأو ةافصملاو ��صعلا بوكو سhاقلاو ةقاطلا كلس ةمالس نم ققحتلا vwري ،مادختسالا ل`ق .5

p 
 .فلت يأ دوجو ةلاح

no ةلازإلل ةل_اقلا ءازجألا ت.ب¢ت نم د�أتلا vwري .6
p مiام� ،اهنا yحإ بجiزاهجلا ل.غش¬ ل`ق ءاطغلا ب.كرتو ءاعولا ط�ر ما. 

no لمعلا نع فقوت¤سو ة.كذ ةyامح تانوكم_ زهجم جتنملا اذه .7
p طارفإلا ةلاح no

p ري .ل.محتلاvw ا̄�فالا رمعلا ةلاطإ هنأش نم اذه .ةق.قد ةدمل راظتنالا دع_ مادختسالا ةداعإ°o
p زاهجلل. 

8. no
p ا.ئاقلت زاهجلا فقوت¤س ل.غش©لا ءانثأ دادس²الا ةلاح

´. no
p ري ل.غش©لا ةداعإ دع_ دادس²الا رارمتسا ةلاحvw ذغتلا ةحتف نم تانوكملا ةلازإýاددجم ل.غش©لا ل`ق ة. 

 .دادس²ا ثودح يدافتل §علا ل`ق ك.مسلا ]Zقلاو ىونلاو روذ`لا ةلازTو مادختسالا ل`ق ة��غص عطق �إ تانوكملا عيطقت vwري .9
no تانوكملا ەذه ب¹س©ت دق .دادس²ا ب¹س¬ دق ماعطلا نم عاونألا ەذه نأل  ركسلا بصقو دنهلا زوجو جلثلا لثم فا.لألا_ ة.نغلاو ة.ساقلا تانوكملا §عل بسانم ��غ جتنملا اذه .10

p ل.لقتو زاهجلا فلت 
o°ا̄�فالا ەرمع

p. 
no ماعطلا عفدل قفرملا س¹كملا مادختسا ءاجرب .11

p ذغتلا بوبنأyة`سانم ماجحأ �إ تانوكملا عطق .ة. 
12. yُنيد.لا عضو رظح no

p ذغتلا ةحتفyرطاخملا يدافتل زاهجلا لمع ءانثأ ة. yيأ مادختسا رظح »[
pلا تانوكملا عفدل س¹كملا نم ًالد_ ء¼̄p زاهجلا فلت يدافتل ،§علا ةادأ سمالت. 

اعنم عنمy زاهجلا لمع ءانثأ .13
´

اتا_ 
´

 .ةyذغتلا ةحتف نم برقلا_ �o¾نيعلا½هجولا عضو 
اyأ عضوب حمسُ¿ ال .14

´
no زاهجلا ءازجأ نم 

p وورك.ملاÀماعطلل ةنمآلا داوملا ةداهش تا`لطتمل لثتمت ماعطلل ةسمالملا داوملا .يرارح ەوش¬ ثودح بنجتل ف. 
 .ةحصلا |ع رثؤي الو Äp.بط رمأ اذه .تاقحلملا نم اه��غو ةÀواحلا ءاطغ وأ §علا ةادأ وأ ةافصملا |ع نول Ã̄`©ي دق ، تانوكملا ضع_ §ع دع_ .15



 

ÅÆp noئرلا مسجلا رمغت ال .16
p مق الو رخآ لئاس يأ وأ ءاملا hرخآ لئاس يأ وأ ءاملا_ هفطش. yأ ف.ظنت رظحyا

´
no تاقحلملا نم 

p ئم ةجرد 60 نم |عأ ةرارح ةجردÈÀة. 
�oدعملا فوصلا مدختس¬ ال .17

p لا ف.ظنتلا داوم وأXسملا لئاوسلا وأ ةطشاÉ`تلل ةÊËبلا لثم( ل�ooÀزاهجلا ف.ظنتل )نوت¤سألا وأ ن. 
no ام_( ةدودحملا ة.سحلاو ةyدسجلاو ة.لقعلا تاردقلا يوذ صاخشألا ل`ق نم مادختسالل حلاص ��غ زاهجلا اذه .18

p نم وأ )لافطألا كلذ yخلاو ةفرعملل نورقتف�wالإ ة no
p مههيجوتو مهيلع ة_اقر دوجو ةلاح 

 .رطاخملا عنمت ةنمآ ةق�Àط_ زاهجلا مادختسا صخy ام.ف
اyأ ف.ظن©ب مقت ال .19

´
no ءازجألا نم 

p نوحصلا ةلاسغ. 
 .طقف �oo�pملا مادختسالل حلاص زاهجلا اذه .20
اyأ ضرعت ال .21

´
 .ةدئازلا ةنوخسلا �إ ءازجألا نم 

��ا��هك را.ت س¹قم مادختسا بجy .�وألا ةئفلا نم زاهج جتنملا اذه .22
p ضرؤم. 

 
 
  

  



 

 فئاظولاو ءازجألا 2 لصفلا
 

 .ةBلعفلا ةوبعلا =إ ع;جرلا 89ري جتنملا ةروص ,ع عالطالل :ةظحالم
 
 

 
 ةراصعلا ءازجأ
 س/كم
 ف7ظنت ةاشرف
 =>صعلا بوك
 بللا بوك
 ةEذغتلا ةحتف
 Gعلا ةادأ
 ةافصملا

 =>صعلا ءاعو
 =>صعلا جMخم
 STUئرلا مسجلا

 
 
 

                               
 

 
 
 ءازجألا فئاظوو GHاسأ

 
 ةف+ظولا مسالا مقرلا

 ءط;ب تانوكملا عفدل س/كم 1
 ةراصعلا ف+ظنتل ف7ظنت ةاشرف 2
 mnصعلا عمجل =>صعلا بوك 3
 بللا عمجل بللا بوك 4
 mnصعلا تانوكم عضو ناRم ةEذغتلا ةحتف 5
 �علاB موقت ���لا ة+ساسألا ةادألا Gعلا ةادأ 6
 mnصعلا نع بللا لصفB موقت ةافصملا 7
 mnصعلا 3ع يوتح\ يذلا ناRملا =>صعلا ءاعو 8
 mnصعلا قفدت ناRم =>صعلا جMخم 9

 كرحملا ناRم STUئرلا مسجلا 10
 
  



 

 مادختسالا ة.ف.ك 3 لصفلا
 
 .)ةنا.صلا - 4 لصفلا رظنا( �وألا ةرملل مادختسالا ل`ق ماعطلل ةسمالملا ءازجألا عيمج لسغا
no لمعy نلو نامأ حاتفم_ دوزم جتنملا :ةظحالم

p ءاطغلا ب.كرت مدع ةلاح. 
 
 مادختسالا ةق�Àط
اقفو همادختساو جتنملا عيمجت vwري

´
 :ة.لاتلا تاوطخلل 

 
 بZÀ©لا عنم §نع - نوك.ل.سلا ةدادس
امئاد ەذه نوك.ل.سلا ةدادس نأ نم د�أت .جزاطلا ��صعلا ج�خم نم طقف جورخلا_ ��صعلل حمس¬ نوك.ل.س ةدادس دجوت ،بو�لا تحت

´
 no

p مiءد`لا ل`ق اهنا no
p مق ،ةلازإلل ةل_اق نوك.ل.سلا ةدادس .��صعلا عنص 

no نوك.ل.سلا ةدادس عض .ةلوهسh ة��غصلا نوك.ل.سلا ةدادس نادقف كنكمy ث.ح ف.ظنتلا دنع رذحلا voوت .اهبحسو اهبناوج دحأ_ كاسمإلا_ ةطاس¹ب
p مiعيضت ال ̄¼ح ��صعلا بوك ف.ظنت دع_ ًة]�ا`م اهنا. 

 
 قلغم

 حWتفم
 نوك7ل7سلا ةدادسلا

 
 
 
 
 

���ئرلا مسجلا 3ع mnصعلا ءاعو عيمجتب مق .1. 
 
 
 
 
 
 
 

�� اهبيكرت نكم\ ���لاو ،ةافصملا تانوكم ت+�ث�ب مق .2
� .طقف دحاو ەاجتا 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

�� ة+نوزلحلا �علا ةادأ عض .3
� .اهر#ودت ءانثأ اهلخدأ مث ،ةافصملا طسو 

 .ءاطغلا ب+كرت نكم\ نلف ،حيحص لRشQ �علا ةادأو ةافصملا ت+ب�ت متي مل اذإ ·
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� ەر#ودتب مق مث ،mnصعلا ءاعو 3ع ةدوجوملا حتفلا ةمالع عم ءاطغلا 3ع دوجوملا ثلثملا ةاذاحمB مق .4
�� تل\ ��ح ةعاسلا براقع ەاجتا 

� .لفقلا ةمالعB ثلثملا 
                                     
 
 
 
 
 
 

 .س¢كملا بكر مث ،�n¡جرخملا تحت بللا بوكو mnصعلا بوك عض .5

gh يأ وأ deUشخ دوع وأ ةقعلم عضت ال
Uرخآ ء jk

U ذغتلا ةحتفEة. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ءا§¦ه¥لاB زاهجلا ل+صوتب مق .6

no لمعy نلو نامأ حاتفم_ دوزم زاهجلا
p ءاطغلا ب.كرت مدع ةلاح. 

 



 

 
no جتنملا أد`ي فوسو ه.لع طغضا - "ON" رز  

p بغرت تنك اذإ .لمعلا no
p رز |ع طغضا ،فقوتلا "REV" عضو �إ ةدوعلل "OFF". 

]« كانه نوكy امدنع :"REV" رز
pحت �إ جاتحتو قلاع ء�Àه.لع طغضا ،ەر hشiعلا ةادأ أد`©س.رمتسم ل§ no

p نارودلا no
p كعلا ەاجتالاÆp. رز |ع طغضاو رزلا ررح "ON" ، 

 .Äp.بط لiشh لمعلا �إ ةراصعلا دوعتسو
 
 
 

�� ةزهاجلا تانوكملا عض مث ،ةmnغص ماجحأ ©إ اهعطقو تانوكملا لسغا .7
� .ة\ذغتلا ةحتف 

ا+ئاقلت ةراصعلا اهبحسH فوسف ،ةmnغص ماجحأ ©إ تانوكملا عيطقت مت اذإ )1
1

�� .س¢كملا مادختسال ةجاح كانه س�لو 
� Bةدعاسملل س¢كملا مادختسا كنكم\ نا+حألا ضع ��

� .تانوكملا عفد 
 .لهسأ �علا ة+لمع لعج#و زاهجلا 3ع لمحلا للق+س رغصأ عطق ©إ ة;لصلا هاوفلاو تاو��خلا عيطقت )2
امامت �علا ةادأو كرحملا فقوت دعmn. Bصعلا نم د#"ملا قفدت مدعو �علا نم ءاهتنالا دنع "ON / OFF" رز 3ع طغضا .8

1
 .بللا ج¦خمو mnصعلا ج¦خم نع 1اد+عB باوألا بحسا ،

 
 

 هلالخ نم mnصعلا ة+مµ ط;ض نكم#و ف+ظنتلا لهس :mnصعلا ذفنم
        

 
�� mnصعلا بQ¶5 حصني .9

� .نكمم تقو ع4أ 
 
 
 

 ةنا.صلا 4 لصفلا
 

  .ف.ظنتلا ل`ق ءا��ه�لا نع هلصفاو زاهجلا قلغأ .1
 .مادختسا ل� دع_ ́اروف ةراصعلا ف.ظن©ب مق .2
 .ةلل`م شامق  ةعطق ةطساوب هفظن .ÅÆpئرلا مسجلا فطش¬ ال .3

 
�� اهعقن وأ ءاملا تحت ة+لاتلا ءازجألا لسغ نكم\

� .ف+ظنتلل ءاملا 

�� ءارفصلا نوك+ل+سلا ةداسو عضو َس¸ت الو ف+ظنتلا دعB ءازجألا ف+فجت VWري
� .بو¥لا لفسأ 

 
 
 



 

 
 
 
�� زاهجلا ن#"خت VWري.4

� .ة45ا;ملا سمشلا ةعشأ نع 1اد+عB فاج ناRم 
 .ن#"ختلا ل;ق فاجو ف+ظن زاهجلا نأ نم دأت VWري .5
 .ف+ظنتلا ل;ق عيمجتلا ةق#¦طل ��كعلا ب�ت�mلل اقفو ك+كفت VWري .6

 
 ة*ذغتلا ةحتف .1
 /علا ةادأ .2
 ةافصملا .3
  بو4لا .4

  



 

 ة.نقت تامولعم 5 لصفلا
 
 

 تلوف 240-220 لخدملا دهجلا
 طاو 250 ةوقلا
 زتره 50 دد�mلا

رمتسملا لمعلا ةدم  ةق+قد 20≥ 
 قئاقد 5≤ دعا;تلا ة�mف

 
 اهحالصTو ءاطخألا فاشكتسا 6 لصفلا

 
 لحلا ب:سلا لطعلا
67ا34ه1لا كلسلا ب*كرت نم د$أت .1 لمعت ال ةراصعلا

8 
AB حيحص ل;ش9

 .سEقملا 8
67ا34ه1لا عطاقلا .2

8 Jب موقNJفاق 
ارظن ةراصعلا

V
 .8[اقلا ماعطلا] اهدادسXال 

 .ةقاطلا كلس ل*صوتب مق .1
 عطق kإ اهعطق وأ تانوكملا لدcdسا .2
 .مادختسالا لdق ةmnغص

AB كرحملا نم ردصت ةحئار
 kوألا تارملا 8

 مادختسالل
u[ اذه

 اذإ انب صاخلا ةنا*صلا زكرم kإ زاهجلا لسرأ ةدJدجلا ةزهجألل ةdسwلا] دراو ء8
 .تارم ةدع مادختسالا دع] ةحئارلا ترمتسا

AB ةه$افلا نم mnث1لا .1 �علا ءانثأ لمعلا نع فقوتت ةراصعلا
 ةJذغتلا بوبنأ 8

AB بEس� يذلاو
 وأ ل*محتلا ةدا�ز 8

  .دادسXالا
 .ما;حNب تdثم mnغ ةقاطلا س9اق .2

 

 اهعفداو ةه$افلا ةفاضإ نع فقوت .1
ال*لق لخادلل

ً
 .سEكملا ةطساوب 

 ةرم ةقاطلا ردصم ل*صوتب مق .2
 .ىرخأ

�� بللا نم mnثك
� ةد\دج ةافصمB اهلد;�سا ةفلات ةافصملا mnصعلا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


