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تحذیرات3

•

customerservice@powerbreezer.com  | + 1-844-233-5673

الرجاء إستخدام الجھاز بوجود دائره كھربائیھ محمیھ بوصلھ أرضیھ•

ال تدع اإلبریز أن یصبح مبتال بالماء. ال تلمس اإلبریز و یدیك مبتلھ بالماء, فإن فعل ذلك قد •
یعرضك لصدمة كھربائیھ.

ال تغیر تصمیم اإلبریز بأي شكل.•

•

customerservice@powerbreezer.com  | + 1-844-233-5673 

أطفيء الجھاز و إفصلھ عن التیار الكھرائي قبل مليء خزان الماء و قبل تفریغھ من الماء.•

إطفيء الجھاز و إفصلھ عن التیار الكھربائي قبل تحریكھ.•

إطفيء الجھاز و إفصلھ عن التیار الكھربائي قبل تنظیفھ.•

إفصل الجھاز عن مصدر التیار عن طریق مسك البریز و لیس السلك الكھربائي.•

ال تدخل أصابعك داخل المروحھ فقد یؤدي ذلك إلصابتك بضرر جسدي.•

قد یسقط األطفال في خزانات المیاه المفتوحھ و یغرقون, حتى لو كانت كمیة المیاه قلیلھ. •
یجب إبعاد األطفال عن خزانتات المیاه المفتوحھ.

یجب مراقبة األطفال و الحیوانات القریبھ من الجھاز. و یجب عدم ترك الجھاز یعمل دون •
مراقبھ عند وجودھم بالمناطق القریبھ.

توخى الحذر عن إستخدام الجھاز و إحذر من األجزاء المتحركھ. و إستخدم ماء صالح للشرب.•

•

customerservice@powerbreezer.com  |  +1-844-233-5673 
الرجاء المحافظھ على ھذا الكتیب و عدم إتالفھ و رمیھ.•

أ تحذیرات

یجب إستخدام ھذا الجھاز على حسب التعلیمات في ھذا الدلیل. لو عندكم 
أي أسئلھ أو إستفسارات الرجاء اإلتصال ببور بریز على:

لو حصل أي تلف للسلك الكھربائي, فال تحاول إصالحھ بنفسك.
 الرجاء اإلتصال ببریزر موبیل كولینج على:

إذا أصاب الجھاز أي عطل أو تلف فال تحاول إصالحھ بنفسك فذلك یبطل 
الضمان. إتصل ب بریزر موبایل كولینج على:



منظر أمامي

منظر خلفي

أ. األجزاء األساسیھ

رأس المروحة

خزان ماء

المرذاذ

مربط

مقبض النقل

مزالج الغطاء

قابس التصریف

عجالت أمامیھ

أشرطھ
مروحھ

موصل الطاقھ لرأس المروحھ

خرطوم مدخل المیاه
خرطوم تصریف الرذاذ

لوحة التحكم 

سلك كھرباء  عجل خلفي مع كوابح

4 األجزاء األساسیھ



عمود دعم رأس المروحھ

غطاء واقي للغبار

الخزان

صمام الماء

غطاء الخزان

مفتاح الطاقة - تشغیل / إیقاف

مفتاح دوران الرأس - تشغیل / إیقاف

مفتاح تشغیل الرذاذ  - تشغیل / إیقاف

5

منظر تخزیني

منظر الخزان 

األجزاء األساسیھ

لوحة التحكم

 مفتاح زیادة وتخفیف السرعة



6  اإلعداد

1

2

•
•
•

ب. اإلعداد

تركیب رأس المروحة:1.

لتركیب و تجھیز البور بریزر فإنك 
تحتاج التالي:

شخصین
مصدر كھربائي 110 أو 220

مصدر للمیاه لتزوید الجھاز 
بالماء

تذكر دائما : لرفع و حمل رأس المروحھ یجب حمل 
المروحھ من األعلى أو األسفل مستخدما المماسك في الخلف 

أو الحفھ في األمام. 
 لیس من الشبك المروحة الواقي 

یزن رأس المروحھ 41 كغم

1 أ. تأكد من تفعیل كابح الفرامل في 
العجالت الخلفیھ قبل أن تبدأ إستخدام 

الجھاز.
1 ب. فك مرابط الغطاء األربعھ و إرفع 

الغطاء و ضعھ جانبا.

1 ج. أزل غطاء الغبار.

 2أ. لرفع رأس المروحة من الخزان, على 
الشخصین أن یقفا على جانبي الجھاز.

2 ب. على كال الشخصین أن یحمال رأس
المروحة بواسطة األشرطة, كما ھو موضح .
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3أ. إرفع رأس المروحة لألعلى لخارج خزان الماء, و أنزلھا بحذر و ضعھا على حافة الخزان, في
الناحیھ المقابلھ لعمود حمل رأس المروحھ.

3 ب. إضبط قبضتك بحیث یمسك كل شخص أحد االربطھ بید و یمسك بالید األخرى أسفل المروحھ.

 3ج. إرفع رأس المروحھ و ضعھ على عمود حمل راس المروحھ, لف رأس المروحھ حتى تتأكد من 
الوضعیھ الصحیحھ.

بعد التركیب سیكون صحن رذاذ الماء من 
األمام بمواجھة خزان الماء, و سیتم توجیھ 
الھواء من فوق الخزان عند تشغیل الجھاز.

3a

4

3b 3c

االعداد

أ ب ج
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 أخرج خرطوم التزوید بالماء من 
الفتحة األمامیة

21

3 4

توصیالت الخراطیم:2.

 أوصل إبریز الكھرباء برأس المروحھ, و تأكد 
أن توصیلة األنثى و الذكر في اإلتجاه الصحیح, 

ثم لف الماسك باإلتجاه الصحیح.

أدخل خرطوم التزود بالماء في 
الفتحھ التي في الوسط و أحكم 

إدخالھ.

أدخل خرطوم الماء المرتجع في الفتحھ 
األمامیھ, ال یجوز أن تغمر طرف الخرطوم 

تحت مستوى سطح الماء في الخزان.

االعداد
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یجب أن ال یكون ھذا الخرطوم رخوا لمنع 
تجمع الماء في طبق التجمیع.

5

االعداد
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 إستخدام مصدر الكھرباء الصحیح:3.

إذا كان لدیك جھاز تم شحنھ مع سلك كھربائي یحتوي على جي إف سي أي

في حالة توصیل جھاز یحتوي على جي إف إس إي بمنفذ یحتوي على جي إف سي فعلى األغلب •
سیتسبب بقفل أحد وحدات ال جي إف سي

و لكن, لو لم یكن الجھاز مجھز بوحدة جي إف سي:

تأكد من توصیل الجھاز بمفذ یحتوي على جي في أس أي•

وصل الجھاز بمنفذ ال یحتوي على جي إف 
سي أي

 1

للسالمھ, یجب توصیل الجھاز بمنفذ یحتوي 
أي على جي إف سي 

ال توصل الجھاز بمنفذ ال یحتوي على جي 
إف سي أي

 2

*

االعداد

 إذاكان مزود
 ب جي إف سي أي

إذا كان غیر مجھز 
ب جي إف سي أي

v022 أو v011 یتطلب
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ملىء الخزان بالماء:4.

ال تمليء الخزان بأعلى من عالمة الحد األقصى, 
كما ھو موضح, و لو تم مليء الخزان أكثر من 

ذلك فستبدأ المیاه بالتسرب من الخزان.

1

یمكن ضبط مفتاح الماء بحسب الحاجة و 
على حسب حالة الجو.

2

مغلق

مفتوح

 ضع الغطاء على الخزان بعد ملئھ للحد 
المطلوب و إقفالھ بمساكات الغطاء.

3

االعداد
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یتمتع جھاز البور بریزر بمیزة الذاكره, فھو یتذكر أخر قراات لھ قبل توقفھ.

فعند إعادة تشغیلھ, فسیشتغل الدوران و الرذاذ و سرعة المروحھ حسب أخر إستعمال.

في حالة فصل الجھاز عن مصدر الطاقة, فإن الجھاز یخسر خاصیة الذاكره.

لتفعیل میزة القفل, إضغط على مفتاحي السرعھ 
معا و لمدة 5 ثواني.

ھذا سیقفل مفاتیح الدوران و الرذاذ و سرعة 
المروحھ.

سیبقى مفتاح التشغیل مفتوحا.

إللغاء میزة القفل, إضغط على مفتاحي السرعھ 
معا و لمدة 5 ثواني..

 لوحة التشغیل - میزة قفل الجھاز4.

لوحة التشغیل - میزة الذاكره:5.

االعداد

 لوحة التشغیل - المفاتیح: 3.

التشغیل

الدوران

الرذاذ

سرعة المروحھ
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. 1أ. إفصل الكھرباء و إسحب السلك من اإلبریز

1ب. تأكد من تأمین العجالت الخلفیھ عن طریق 

الضغط على الفرامل و ضعھا في وضعیة التوقف.

إفتح صنبور تصریف المیاه و ذلك بلف 
الصنبور عكس إتجاه عقارب الساعھ و 

أفرغ الخزان تماما من الماء.

1

2

لتتمكن من فك الجھاز فإنك تحتاج 
التالي:

شخصین•

عند رفع رأس المروحھ أرفعھ من اعلى و •
أسفل الغالف الخارجي األسود.

ال یجوز رفعھا من خالل شبك •
المروحھ الواقي المعدني أو من 

الصحن المعدني.

فك الجھاز

د. فك الجھاز

مالحظھ: 

یزن رأس المروحھ 90 رطال (41 كغم).
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 أخرج خرطوم تصریف الرذاذ من الفتحھ األمامیھ 
أعلى الخزان.

إفصل موصل الطاقھ لرأس المروحھ من 
اإلریز.

1

 فصل الخراطیم1.

2

إضغط على الجزء المعدني لفتحة دخول 
الماء و بنفس الوقت شد الخرطوم للخارج.

3

 أدخل طرف خرطوم التزود بالمیاه داخل 
الفتحھ األمامیھ أعلى الخزان,من حیث 

أخرجت خرطوم تصریف الرذاذ. 

4

فك الجھاز
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إفتح مزالجات الغطاء (4) و إرفع الغطاء و ضعھ جانبا.

1

. 2أ. إرفع رأس المروحھ عمودیا من على عمود دعم رأس المروحھ

2ب. ضعھ بحذر على طرف الخزان مقابل عمود الدعم, كما توضح الصوره. 

2ج. إمسك رأس المروحھ من األشرطھ و أنزلھ بحذر داخل الخزان.

2a 2b 2c

2. فك رأس المروحة

فك الجھاز

أ ب ج
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 ضع الغطاء على الخزان و أقفلھ بواسطھلف السلك الكھربائي حول عمود الدعم.
المزالجات (4).

3 4

ضح الفرامل في وضعیة الحركھ بالضغط 
على جھة فصل الفرامل.

5

عند تحریك الجھاز تأكد بأن تستخدم ید 
اإلمساك و النقل و لیس عمود الدعم.

6

فك الجھاز
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نوصي بإستخدام حلقات المرابط عند نقل الجھاز للتقلیل من كمیة الحركھ و منع التلف أثناء النقل.

في حاالت التخزین و لمده طویلھ, تأكد أن الخزان جاف تماما. و لو لم یكن جافا, یمكنك إستخدام 
المروحھ لتجفیفھ.

أعد توصیل رأس المروحھ بالكھرباء, و شغل المروحھ لمدة عشرة دقائق على سرعھ متوسطھ.•

 إربط الجھاز و أمنھ من خالل ربطھ بشریط یمر من خالل األخدود على غطاء الخزان.

2

1
10 
دقائق

النقل

ه. نقل الجھاز
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للحصول على أفضل أداء للجھاز و ألطالة عمره, نوصي بعمل صیانھ دوریھ كل 30 یوما و قبل 
تخزینھ لفترات طویلھ..

الطریقھ الصحیحھ لتشحیم البطانات: 

نوصي بإستخدام مادة التشحیم السیلیكون, مثل  WD-40 for plastics لتشحیم الجھاز كل 30 •
یوم.

•. رش الماده المشحمھ حتى تخترق أعلى و أسفل صفیحة البطانھ
. رش من جمیع الجھات

تشحیم البطانات.1

اعمال صیانة

6. صیانة الجھاز
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 تنظیف مضخة المیاه2.

المضخھ المتسخھ ممكن أن تستمر في العمل بدون ماء بالرغم من  من المھم تنظیف مضخة الماء . 
أنھا مجھزه بمفتاح قفل أوتوماتیكي.

1أ. إنزع الغطاء الخلفي بشده للخلف.

1ب. نظف المجسات بواسطة الفرشاه و الماء, 
إستخدم صابون مخفف لو لزم األمر.

قم بالتنظیف أسبوعیا.

1 2

3. إنزع حلقة القفل بلفھا عكس إتجاه 
عقارب الساعھ..

3

4. إنزع غطاء المروحھ.

4

2. إنزع الغطاء األمامي لفتح المضخھ.

اعمال صیانة
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 أخرج مكونات المروحھ و نظف بالماء و 
الصابون.

65

 أعد تركیب مضخة الماء.

تم تصمیم خزان الماء مع األخذ •
باإلعتبار سھولة التنظیف.

قم بتفریغ الخزان من الماء أسبوعیا و •
أترك الخزان للیوم التالي لیجف تمام.

إذا كان ملمس الخزان من الداخل زلق أو •
لزج, قم بتفریغ الخزان. و یمكنك تنظیف 

الخزان بواسطة الماء و الصابون و بفركھ 
من الداخل  بفرشاه. قم بشطف الخزان 

بواسطة خرطوم ماء, ثم إفتح قابس 
التصریف لیخرج الماء و دع الخزان 

مكشوفا حتى یجف.

في حالة ظھور تعفن فطري, فیمكنك أن تستخدم ماده منظفھ, بلیتش,لتنظیف الخزان, و یمكنك •
تشغیل الجھاز, ثم إمسح الخزان و شطفھ بالماء بعد ذلك و دعھ یجف. 

صیانة خزان الماء3.

اعمال صیانة
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ال ترش الماء مباشرة على الشبك الخلفي.

عند وجود غبار و أوساخ داخل رأس المروحھ, فقم بتنظیفھا 
بواسطة خرطوم ماء. رش الماء من األمام من جھة صحن 

الرذاذ بإتجاه الخلف. إستخدم قطعة قماش نظیفھ لتجفیف الجھاز.

صیانة رأس المروحھ و الموتور4.

 تذكر, بینما جھاز البور بریزر قوي و یتحمل الظروف التشغیلیھ الصعبھ, یجب المحافظة 
علیھ و التعامل معھ برویھ و رعایھ مناسبھ. إساءة اإلستخدام و عدم إتباع النصائح و 

اإلرشادات قد یبطل الضمان.
•, عند نقل الجھاز, یجب نقلھ واقفا و مربوطا بإحكام, و لیس على جانبھ

 و تذكر أنھ یقف على عجالت.

عند نقل الجھاز و لمسافات طویلھ, قم بفك الجھاز و وضع رأس المروحھ داخل •
الخزان.

ال یجوز و غیر مسموح نھائیا تحریك الجھاز من خالل رأس المروحھ. و تحریكھ بھذه •
. الطریقھ ال یسبب الضرر فقط بل أن تحریكھ أصعب من تحریكھ من خالل جسم الجھاز

ال یجوز و غیر مسموح بلف رأس المروحھ یدویا, ھذا سیؤدي ألضرار بالغھ. دائما •
إستخدم المقبض لتحریك الجھاز.

عند الرغبھ في إطفاء الجھاز یفضل إطفاء الدوران أوال ثم أطفيء الجھاز.•

أفرغ الخزان دائما بعد كل إستخدام. •

 مالحظات و نصائح إضافیھ5.

اعمال صیانة

منفس
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أوال علیك التأكد من أنك إتبعت التعلیمات بخصوص تركیب و تشغیل الجھاز. (أنظر صفحھ 6)
 ال یصرف الرذاذ الماء بطریقھ صحیحھ:

أضبط خرطوم التصریف للتأكد أن إنثناء الخرطوم مائل لألسفل بإتجاه الخزان. ال ینبغي أن •
یكون الخرطوم مائل بزاویھ حاده و ال أن یكون مرتخیا ألن ذلك یؤدي لرجوع الماء للخلف.

و تأكد یضا أن خرطوم التصریف غیر منغمر في الماء في داخل الخزان.

 صحن الرذاذ یلف و لكن ال یوجد أي ماء: 

تأكد أوال أن مضخة الماء تعمل. ( صفحھ 21)•

إذا الماء ال یتدفق, إنزع خرطوم التزود بالماء من الفتحھ في رأس المروحھ, و تأكد من سریان الماء و •
تدفقھ من فوھة الخرطوم, و لو لم یكن یتدفق من فھوة الخرطوم تأكد من عدم وجود أي إنسداد داخل 

الخرطوم. (صفحھ 16 الرسم 3)

•. في حالة وجود تدفق ماء و لكن الماء ال یصل للصحن, فقد یكون السبب میكانیكي
قم بفحص التالي:

تأكد من أن صنبور الماء مفتوح. (صفحھ 11, الرسم 2)•
أن الخرطوم موصول بالمضخھ.•
لو فشلت كل المحاوالت- الرجاء اإلتصال بنا.•

1-844-233-5673  |  customerservice@powerbreezer.com

سماع صوت صریر من أنبوب الدوران:
•      WD-40 for plastics)یجب صیانة الجھاز شھریا بتشحیم البطانات بإستخدام مادة التشحیم السیلیكون مثل

only(لتشحیم الجھاز كل 30 یوم. و لو لم تقم بذلك في السابق, ممكن أن یتسبب بظھور ھذا الصوت. علیك أوال أن 
تتأكد من عدم وجود تلف بأجھزة الدوران. و لو الحظت وجود أي تلف فعلیك أن تتصل بنا على 

 customerservice@powerbreezer.com  | + 1-844-233-5673
و في حلة عدم وجود أي تلف فإستمر بتشحیم الجھاز. (صفحھ 20)

قم بتشحیم األجزاء المراد تشحیمھا و ھي األسطح العلیا و السفلى من طبق البطانات عند ألتقائھا مع البطانات •
الدواره و البطانات بطول 4 إنش. 

توقف الجھاز عن العمل:
فقم بفصلھ عن التیار الكھربائي, إنتظر  20ثانیھ, ثم أعد توصیلھ بالتیار الكھربائي و قم • عند توقف الجھاز , 

•
بتشغیلھ مره أخرى. لو كان الجھاز مزود بخاصیة ال  ,GFCIفتأكد أن الجھاز غیر موصول بمصدر 

 GFCI.ذات خاصیة أل

الجھاز ال یتحرك:

•.OFF تأكد من ان الفرامل الخلفیھ غیر مفعلھ و أنھا بوضعیة

 عالج المشاكل

6. عالج المشاكل

+
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تضمن شركة بوریزر ھولدینجز ل ل سي, الشركھ المصنعھ, و لمدة سنتین, من تاریخ الشحن 
للعمیل األول, تضمن المروحھ و و شفرات المروحھ و موتور المروحھ و المعدالت الھوائیھ و 

البولي إیثیلین الخارجي للبور بریزر ألن یكون خالیا من أي عیوب في التصنیع أو في المواد. و 
في حالة إكتشاف أي عطب, بواسطة خبیر مفوض من الشركة الصانعھ, سیتم إصالح العطب أو 

تبدیلھ بقطعھ جدیده أم معاد تصنیعھا و بناءا على إختیار الخبیر أو الشركھ المصنعھ مجانا. و 
تضمن الشركھ باقي القطع لمدة عام واحد من تاریخ الشحن ضد أي عیوب في التصنیع. سیتحمل 

المشتري رسوم شحن القطع البدیلھ أو التي یتم إصالحھا. یجب أن تتم كل اإلصالحات و تغیر 
القطع بواسطة اللشركھ المصنعھ أو الوكیل المعتمد. یجب تقدیم طلبات الضمان و الشكاوى بأسرع 

وقت ممكن و اإلبالغ عن أي عیوب فور إكتشافھا و قبل نفاذ مدة الضمان لتلك القطعھ. یجب 
إحضار البور بریزر المراد إصالحھ من خالل الضمان,  لمقر الشركھ الصانعھ أو الوكیل المعتمد 

خالل ساعات الدوام الرسمیھ. یجب إعطاء الشركھ المصنعھ أو الوكیل المعتمد الوقت الكافي 
إلجراء اإلصالحات المطلوبھ.

ھذا الضمان ھو الضمان الوحید من الشركھ المصنعھ بخصوص البور بریزر. ھذا الضمان محدد 
بفتره زمنیھ حسب ما ورد أعاله كتابیا, و یعتبر ھذا الضمان جزء من إلتزامات الشركھ المصنعھ 

. من ضمانات و مسؤولیھ كما ھو موضح
ھذا الضمان ال یشمل التالي:

التحول و التغیر الطبیعي للون الجھاز أو في مظھره الخارجي. (1) 

(2) التلف أو العطب الناتج عن تصلیح الجھاز و العبث بھ بواسطة شخص أو جھھ 
غیر معتمده من الشركھ المصنعھ.

(3) إستخدام أجھزه تجاریھ أو صناعیھ  في مناطق عسكریھ.

(4) تلف أو عطب نتیجة سوء إستخدام أو إھمال أو حوادث أو حریق.

(5) تلف أو عطب نتیجة إستخدام قطع غیار غیر أصلیھ أو عمل إضافات غیر معتمده 
من الشركھ المصنعھ.

(6) عدم إتباع التعلیمات الموصى بھا من قبل الشركھ المصنعھ.

الشركھ المصنعھ و وكالئھا و موزعیھا غیر مسؤولین عن أي خساره نتیجة إستخدام البور 
بریزر, أو عن أي جھاز بدیل, أو عن أي تلف للمواد و البضائع, أو أي خساره تجاریھ, أو 

. خسارة وقت, أو أي إزعاج, أو أي أضرار تبعیھ أو عرضیھ أخرى

.www.powerbreezer.com

ضمان محدود للبور بریزر

الضمان

ط . الضمان

لمزید من المعلومات، یرجى الذھاب إلى
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1-844-233-5673

 sales@powerbreezer.com

www.youtube.com/powerbreezer 

www.PowerBreezer.com

معلومات عامھ عن الجھاز و طریقة تركیبھ و إستخدامھ 

 معلومات عن المبیعات

أفالم فدیو للمستخدمین

www.facebook.com/PowerBreezer

www.twitter.com/PowerBreezer

تابعونا على

معلومات لإلتصال

ي . معلومات لإلتصال

 customerservice@powerbreezer.com

+ ھـــــاتف 

1-844-233-5673

اإلیمیل

+ھـــــاتف

اإلیمیل
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طقم خرطوم البور بریزر
یحوي ھذا الطقم على خرطوم بطول 10 قدم 

ذات مقطع مقاس 20 إنش.

PB-600-005-01

الرجاء اإلتصال بنا للمعلومات اإلضافیھ و اإلستفسارات عن كیفیة طلب و 
شراء ھذه القطع اإلضافیھ.

غطاء الرأس و خزان الماء:

غطاء الرأس و حقیبة تخزین
 PB600-001-01

طقم غطاء الرأس و الخزان و حقیبة تخزین 
PB600-003-01

ماحقات

ك . قطع إضافیھ

یمكن إضافة خرطوم اخر عادي ذات مقطع 
20 إنش لھذا الخرطوم لزیادة طولھ.

غطاء مضاد للماء مع حقیبھ للتخزین. 
للمحافظھ على جھاز البور بریزر من 

عوامل الجو و یحافظ علیھ خالي من الغبار 
و األتربھ أثناء التخزین. یمكن شراء غطاء 

الرأس أو غطاء الخزان منفصلین أو معا 
كطقم حسب الرغبھ.

. غطاء الخزان و حقیبة التخزین
PB600-002-01 
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