
 

   
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

取扱説明書  |  

 دليل المشغل | 

S ライン集塵機 | S  | S-Line  | 
S-Lineوحدة إزالة الغبار فئة 

S 13, S 26, S 36 
本機をご使用になる前に、この取扱説明書を注意深くお読みいただき、内容を必ずご確認ください。 
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ご使用前に全説明をお読みください 

 はじめに 
 
お客様へ 
 
お客様のサプライヤとしてハスクバーナをお選びいただきありがとうございます。   
 
この S ライン集塵機がお客様の満足度を満たし、お客様のご期待に沿えるものであることを
願っております。 
 
 
 
注意！ 
この取扱説明書は、S ライン集塵機にのみ適用されます。 
 
S ライン集塵機は、建設現場の清掃に利用するものであり、ドリル、グラインダなどの小型
電気機器と接続できるように設計されています。本機は、乾燥した非可燃性の塵埃や屋内環
境の掃除に適しています。液体の収集には適していません。  
 
S ライン集塵機は、家庭用および商用での使用を想定しています。 
 
ハスクバーナは、集塵機が本書に説明されている以外の用途や方法で使用された場合、一切
の責任を負いません。  
 
安全対策に特に留意してください。 
 
集塵機を使用する前に、取扱説明書をすべてお読みください。 
 
集塵機には、ハスクバーナコンストラクションプロダクツにより指定されているスペアパー
ツのみを使用してください。 
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1.  安全注意事項 
 

電気器具を使用する場合は、次の項目を含む基本的な注意事項に従ってください。 
 
警告 – 発火、感電、または傷害の危険を低減するには： 

• ちぎれたり裂けたりしているケーブルは、使用すると危険なので、直ちに交換する必要があ
ります。  負傷する危険があります。  

• 集塵機が転倒しないように、安定した場所で組み立ててください。人身傷害、または器物破
損の危険があります。  

• 留め具を扱うときに、指を挟んでけがをしないようにしてください。 
• 本機は、爆発性のガスが発生する環境では使用しないでください。爆発する危険があります。 
• 装置の接地導体を不適切に接続すると、感電する危険があります。コンセントが適切に接地
されているかどうかわからない場合は、有資格の電気技術者またはサービス担当者に確認し
てください。本機に備えられたプラグを改造しないでください。コンセントに適合しない場
合、有資格の電気技術者が適切なコンセントを設置してください。 

• 本機を使用する前に、電源および電圧が本機の銘板に記載されている電圧と一致しているこ
とを確認してください。 

• 電源に接続したまま本機を放置しないでください。使用しない場合や、洗浄や点検を実施す
るときは、コードをコンセントから抜いてください。 

• 屋外や濡れた場所で本機を使用しないでください。本機は、屋内の乾燥した場所でのみ使用
するように設計されています。 

• おもちゃとして使用しないでください。お子様が使用する場合、またはお子様の近くで使用
する場合は、注意してください。 

• 本書で説明されている方法でのみ使用してください。メーカー推奨のアタッチメントのみを
使用してください。 

• 作業者は、本機の使用について適切な指示を受けている必要があります。 
• 本機は、正常な体力や感覚、精神力のない方や、経験や知識のない方（お子様を含む）によ
る使用を想定していません。 

• 損傷したコードやプラグを使用しないでください。本機を落下、損傷させたり、屋外に放置
したり、水に落としたりすると、正常に動作しない場合があります。有資格者が修理してく
ださい。 

• コードを引っ張ったり、コードで持ち上げたりしないでください。また、コードをハンドル
として使用したり、コードをドアに挟んだり、尖った端や角でコードを引っ張ったりしない
でください。本機をコードの上で動かさないでください。熱い面にコードを近づけないでく
ださい。 

• コードを引っ張ってコンセントから外さないでください。コンセントから外すときは、コー
ドではなくプラグを持ちます。 

• 製品を点検またはメンテナンスする場合は、コードが外れていることを確認してください。 
• 濡れた手でプラグや本機を扱わないでください。 
• コードとプラグを定期的に点検して損傷がないか確認してください。コードが損傷している
場合、危険を避けるために有資格者が交換する必要があります。 

• 開口部に何も置かないでください。開口部が塞がれている状態で使用しないでください（フ
ィルターの洗浄作業中を除く）。埃、髪の毛、および通気を低下させる可能性のあるものは
取り除いてください。 

• 髪の毛、ブカブカの服装、指、および身体のすべての部分を開口部と可動部分から離してく
ださい。 

• プラグを外す前に、すべてのコントロールをオフにしてください。 
• ガソリンなどの引火性または可燃性のある液体を収集したり、このような液体が存在する可
能性のある場所で使用したりしないでください。 

• いかなる液体も収集しないでください。 
• タバコ、マッチ、または炭など燃えているものや煙を出しているものは収集しないでくださ
い。 

• 階段を清掃するときには、特に注意してください。 



 

• 集塵バッグ／フィルターを所定どおり付けずに使用しないでください。取扱説明書の説明に
従って収集システム／フィルターを交換してください。 

• 延長コードを使用する場合、コードの定格が本機に適合していることを確認してください。 
• 本機を元のデザインから改造しないでください。 
• 使用中は、お子様や許可されていない人物が本機に近づかないようにしてください。 
• 修理は有資格のサービス担当者が実施してください。メーカー提供または同等の交換部品の
み使用してください。 

• 本機を雨露や湿気にさらさないでください。屋内にのみ保管してください。 
• 適切に接地されたコンセントにのみ接続してください。「接地方法に関する説明」を参照し
てください。 

• 製品の取扱説明書を読み、理解し、どのような個人装具を着用し、どのような安全装置を使
用するか、および安全な状態で作業する方法を確認してください。 

熱保護 
• 集塵機には、モーターの過熱を防止するための熱保護装置が付いています。熱保護装置が動
作した場合、本機の電源を切り、電源コードを抜いて集塵バッグの容量、集塵ホースの詰ま
りや、フィルターの目詰まりを確認してください。熱保護装置がリセットされるまで最長 45 
分間かかります。 

接地方法に関する説明 
• 集塵機は接地する必要があります。不具合や故障がある場合、接地により電流の最小抵抗の
経路が提供され、感電のリスクが低減します。集塵機には、機器の接地線と接地プラグを備
えたコードが付いています。プラグは、すべての現地の規制および条例に従って適切に取り
付けられ、接地された適切なコンセントに挿入する必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
1.1.一般的な安全注意事項 

• 本機をご使用になる前に、この取扱説明書を注意深くお読みいただき、内容を必ずご確認く
ださい。すべての警告や説明は、以後の参考のために保管してください。 

• 周囲の人や彼らの財産を様々な事故や危険にさらさないようにする責任は、使用者としての
あなたにあることをしっかりと心にとめてください。 

• 本機は常にきれいにしておいてください。目印やステッカーは、法規に完全準拠しなければ
なりません。 

• 搬送の間、機器をしっかりと固定してください。 
• 長期間保管する際は、必ず事前に本機を清掃し入念なサービスを行ってください。 

 
 



 

2.  開梱 
 
本機を開梱するときは、次のアクセサリーが同梱されていることを確認してください。 

• ホース（管端継手付き）。 
• ワンド。 
• 床用ノズル。 

 
上記のいずれかの部品が不足している場合、最寄の販売店または販売担当者までご連絡ください。 
梱包上の制約によりフロントキャスターを組み立てていないモデルの場合。用途に応じて付属のボル
ト、ナット、ワッシャを使用してフロントキャスターを組み立ててください。 
環境の保護： 
地域の廃棄規則に従って、梱包材を廃棄し、使用済み機械部品を環境に配慮した方法で使用してくだ
さい。リサイクルを考慮して処分してください。 
 
 
2.1 製品の概要 
 S 13 S 26 

   
 
1 ホース 2 サクションパイプ 3 フロアツール 4 ゴムブレード 
 
                    S 36 

ストップボタン 



 

3.  機能 
 
本機は、爆発限界値 0.1mg/m3 の乾燥した不燃性粉塵を吸引し、分離するように設計されて
います>。 
スイッチを押すと集塵機が始動します。 

型式 自動始動機能なしモデル 自動始動機能付きモデル 
赤スイッチ 2 ステ

ップ 
0：モーターオフ、1：モー

ターオン 該当なし 
黒スイッチ 3 ステ

ップ 該当なし 
0：モーターオフ、1：モーターオン、
2：自動始動 

 
次に、サクションホースから塵を含んだエアが高速で吸入バルブに吸い込まれます。このエアはサイ
クロンによって減速し、粗い塵埃粒子は、部分的に遠心力と重力によって分離されます。エアと微粒
子は、ダブルフィルターシステムを通過して分離されます。本機は逆洗パルスによりフィルターを洗
浄するよう設計されています。 
分離された塵は、本機がオフになるまでサイクロン内に留まり、底部フラップを通ってビニール製バ
ッグに落下します。フィルターの洗浄プロセスは、タンク内の塵がしっかりと収集バッグに落ちるま
で完了しません。付着している塵を手で落とさなければならない場合もあります。この場合、バッグ
を叩いたり、ゴムハンマーなどでタンクを叩いたりして塵を落とします。 
自動始動機能：集塵機を他の機械と一緒に使用する場合、集塵機の電源コンセントを利用できます。
機械をこのコンセントに接続します。機械を始動させると、約 1 ～ 2 秒遅れて集塵機も始動します。
機械を停止させると、集塵機は約 10 秒運転を継続してホースの中を空にしてから、停止します。 

 
 
4.  フィルターの洗浄 
 
フィルターは適時洗浄する必要があります。フィルターの洗浄は、バッグ収集システムを交換する前
に行う必要があります。また、作業が完了したときや吸引不良のときにも行う必要があります。 
手順：吸引口を付属のカバーで覆います（ある場合）。最初に、本機を 4 ～ 5 秒間真空にし、キーを
素早く押して離します。この手順を 5 回繰り返します。繰り返すたびに、本機を真空にすることが重
要です。 
モーターをオフにして完全に停止するまで待ってから、吸引口を開きます。 
まだ吸引が弱い場合、プレフィルターを交換する必要があります。それでも吸引が弱い場合、HEPA 
フィルターを交換する必要があります。第 6 章「フィルターの交換」を参照してください。 
 
 
 
 

5.  集塵システム 
 
集塵機には、効果的な粉塵収集のための Longopac 集塵バッグシステムまたはモデルに応じた通常の
ビニールバッグシステムが主に装備されています。Longopac 集塵バッグは、長さ 22 m のプラスチッ
ク製チューブで、本機に取り付けられているジップタイを使用してビニール袋に分割されます。  
 
新しい Longopac 集塵バッグを取り付けるには：使用済みのバッグを留めているベルトを離します。
ホルダーを取り外し、新しい Longopac 集塵バッグを置いて内側の端を上に引き出します。本機にホ
ルダーを取り付けて、ベルトを使用して開口部を上向きに固定します。外側の端を引っ張り、ジップ
タイを使用して閉じます。 
すべての集塵機は、ハスクバーナ純正の使い捨て集塵バッグを使用できます。また、すべてのモデル
で Longopac システムを使用できます。 
フィルターの洗浄が完了したら、Longopac 集塵バッグまたは通常の集塵バッグのみを交換します。 
 



 

6.  フィルターの交換 
 

塵の飛散の危険 – 個人用安全装置の使用 
フィルター交換時に有害な塵が飛散する場合があります。このため、保護クラス FFP3 に適合する保
護メガネ、保護グローブ、および呼吸マスクを着用する必要があります。 
 

                                 
 

呼吸マスクの着用 イヤマフの着用 保護メガネの着用 
 

警告 
本機の電源を切り、点検する前にプラグをコンセントから引き抜きます。 

 

プレフィルター 
3 つのクランプを緩め、ふたを外します。新しいフィルターから袋を取ります。 
フィルターを持ち上げて外し、ビニール袋にそっと入れます。このビニール袋は適切に処分する必要
があります。  
新しいフィルターを挿入します。 
重要： プレフィルターを取り外して掃除したい場合は次のことに気を付けてください。フィルターに
力を掛けたり、圧縮空気を使用したりすると、フィルターが破損します。水で洗浄することはできま
すが、水による高圧洗浄はフィルターを破損させます。 
 

HEPA フィルター 
各フィルターカバーキャップの 2 つのナットを緩めます。慎重にフィルターを持ち上げ、きれいなビ
ニール袋に入れます。新しいフィルターが入っていた袋を使用してください。このビニール袋は適切
に処分する必要があります。逆の手順で新しいフィルターを挿入します。  
重要： HEPA フィルターは洗浄できません。洗浄しようとすると破損する可能性があります。交換用
フィルターを挿入するときは、フィルター内部に触れないようにします。フィルターメディア内部に
何らかの力が加えられたり、内部が損傷したりすると、新しいフィルターが破損します。  
 

推奨されるフィルターの交換時期：ソックスフィルターは 6 か月ごと、HEPA フィルターは 
12 か月ごとに交換してください。  
 
 

7.  SERVICE（点検） 
•  

• 本機を洗浄および点検するときは、本機のスイッチをオフにしてコンセントからプラグを抜
きます。 

• 高圧洗浄機を使用して洗浄しないでください。本機の開口部、特に冷却エア用の開口部には
使用しないでください。 

• 作業領域から本機を移動させる前に、本機を洗浄する必要があります。  
• その他のすべての装置は汚染されたとみなし、処理する必要があります。 
• 可能であれば、専用の部屋を使用します。 
• 適切な個人用プロテクティブ装具を使用する必要があります。粗フィルターとアブソリュー
トフィルターを交換するときに、健康に有害な粉塵が飛散する場合があります。このため、
保護クラス FFP3 に適合する保護メガネ、保護グローブ、および呼吸マスクを着用する必要が
あります。 

• 点検後汚染されているすべての部品は、すべての規制に従ってビニール袋に入れて適切に処
分する必要があります。 

• 本機を他の目的で使用する必要がある場合、本機を洗浄して有害な粉塵が飛散しないように
することが非常に重要です。 

• HEPA フィルターに穴を開けないでください。粉塵が飛び散る危険があります。 



 

交換部品、フィルター、および粉塵収集システム 
部品番号： 説明 S 13 S 26 S 36 

590426101 Longopac 集塵バッグ（4 袋） 1 1 1 
590396101 ビニール袋（25 枚） 1 1 1 
590397401 プレフィルター S 13 1 該当なし 該当なし 
590426501 プレフィルター S 26 該当なし 1 該当なし 
590448501 プレフィルター S 36 該当なし 該当なし 1 
590396601 HEPA フィルター S ライン 1 2 3 
590402901 HEPA フィルター S ライン（米国用） 1 2 3 

 
8.  保証 
 

ハスクバーナのすべての装置およびアクセサリーには、材料および製造上の欠陥に対して 12 か月間
の工場保証が付いています。吸引装置の修理を試みるには、メーカーの承諾が不可欠です。  
通常の磨耗、破損、過失、不適切な使用、不正修理、または吸引装置が誤った電圧に接続されている
ことによる不具合は、保証に含まれません。 
苦情がある場合は、保証上の検査および保証上の修理または交換のために、吸引装置あるいは吸引装
置の合意した部分を当社または当社の認定代理店に返却する必要があります。 

 
9.  問題の解決 
 

集塵機は、厳しい環境や作業に対応するよう設計、製造されていますが、ユーザーは本機が様々な衝
撃から保護される必要があることに留意する必要があります。フィルター、シーリング、アタッチメ
ント、および接続は、作業者の作業環境に合わせて慎重に採用され選択されます。このため作業者と
サービス担当者は、本機が長期間正しく動作するように本機を慎重に取り扱う必要があります。 
 

 

以下の指示は、大切に保管してください！ 

問題 原因 解決策 

モーターが始動しない 

電源が入っていない 本機を電源につなぐ 
ケーブルが破損している ケーブルを交換する 
スイッチの不具合 スイッチを交換する 
ソフトスタートの不具合 ソフトスタートを交換する 

始動直後モーターが停
止する 

ヒューズが適切でない 適切なヒューズを取り付ける 
ケーブル／機械のショート 保守サービスを依頼する 

モーターは動作する
が、吸引しない 

ホースが接続していない ホースを取り付ける 
ホースが詰まっている ホースを洗浄する 
集塵バッグが取り付けられていない 集塵システムを取り付ける 

モーターは動作する
が、吸引が弱い 

ホースに穴がある ホースを交換する 
エアフィルターが詰まっている フィルターを洗浄／交換する 
トップカバーの緩み 調整する 

ガスケットの不具合 不具合のあるガスケットを交
換する 

モーターから埃を吹き
飛ばす 

フィルターシステムが誤って組み立
てられている、または損傷している 

フィルターを調整／交換する 

異常なノイズ  保守サービスを依頼する 



 

10.  主要諸元 
 
S ライン S 36 230 V S 26 230 V S 26 120 V S 13 230 V S 13 120 V 
電力 kW（最大） 3.6 2.4 2.4 1.2 1.2 
電圧、V 230 230 120 230 120 
電流、A（最大） 15.7 10.4 20.0 5.2 10.0 
電源 単相 単相 単相 単相 単相 
エアフロー（m3/h） 600 400 438 200 219 
エアフロー（CFM） 354 236 258 118 129 
真空度（kPa） 22 22 24 22 24 
ウォーターリフト（イ
ンチ） 90 90 100 90 100 
質量（kg） 63 47 47 29 29 
質量（ポンド） 140 105 105 66 66 
HEPA フィルター 
99.99%（0.3 ミクロン） 

3 2 2 1 1 

 
 
11.  EU 適合宣言  

Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN、電話：+46 36 146500 は、当社の製品 

 
が以下の EU 指令および規制を完全に順守し、 

指令／規制 説明 
2006/42/EC 
2011/65/EU 

「機械類に関する」 
「有害物質の制限に関する」 

 

統一された規格および／または技術仕様が次のとおり適用されていることを当社単
独の責任で宣言します。 
 
EN ISO 12100:2010 
EN 60335-1:2012 
EN 60335-1:2012/AC:2014 
EN 60335-1:2012/A11:2014 
EN 60335-2-69:2012 
 
 
Partille, 2017/07/21 

 
 
Joakim Ed 
Global R&D Director  
技術文書担当 

説明 集塵機 
ブランド ハスクバーナ 

タイプ／モデル S 13、S 26、S 36 

特徴 2017 年以降のシリアル番号 
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590426101 Longopac(4  ) 1 1 1 
590396101  (25 ) 1 1 1 
590397401  S 13 1     
590426501  S 26   1   
590448501  S 36     1 
590396601   S-LINE 1 2 3 
590402901   S-LINE  1 2 3 
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10.    
 
S-line S 36 230V S 26 230V S 26 120V S 13 230V S 13 120V 

, kW( ) 3.6 2.4 2.4 1.2 1.2 
, V 230 230 120 230 120 
, A( ) 15.7 10.4 20.0 5.2 10.0 
        
 , m3/h 600 400 438 200 219 
 , CFM 354 236 258 118 129 
, kPa 22 22 24 22 24 
,  90 90 100 90 100 
, kg 63 47 47 29 29 
, lbs 140 105 105 66 66 
 (0.3  

99.99% ) 
3 2 2 1 1 

 
 

11.  EU    
Husqvarna AB(SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, : +46 36 146500)   

     

 

 EU      

/   
2006/42/EC 
2011/65/EU 

"  " 

"    " 
 

    /     . 
 
EN ISO 12100:2010 
EN 60335-1:2012 
EN 60335-1:2012/AC:2014 
EN 60335-1:2012/A11:2014 
EN 60335-2-69:2012 
 
 
Partille, 2017-07-21 

 
 
Joakim Ed 
Global R&D Director  

   

  
 HUSQVARNA 

 /  S 13, S 26, S 36 

 2017      



 

 
 

 قراءة جمیع اإلرشادات قبل االستخدام

 مقدمة
 

 عزیزنا العمیل،
 

د لك Husqvarnaنشكرك على اختیار   .  كمورِّ
 

 .على نحٍو یرضیك ویلبي توقعاتك S-Lineنأمل أن تعمل وحدة إزالة الغبار فئة 
 
 
 

 !مالحظة
 .فقط S-Lineھذه اإلرشادات خاصة بوحدات إزالة الغبار فئة 

 
بغرض تنظیف مناطق اإلنشاء وتوصیلھا بماكینات كھربائیة صغیرة مثل المثاقب  S-Lineیم وحدات إزالة الغبار فئة تم تصم

والجالخات وما إلى ذلك، وتصلح الماكینة الستخدامھا في التقاط الغبار والحطام الجاف غیر القابل لالشتعال الموجود في بیئة 
 . السوائل وال تصلح الستخدامھا في التقاط. داخلیة

 
صة لالستخدام المنزلي والتجاري على حٍد سواء S-Lineوحدات إزالة الغبار فئة   .مخصَّ

 
المسؤولیة في حال استخدام وحدة إزالة الغبار في تطبیقات أخرى أو استخدامھا بطرق خالف  Husqvarnaلن تتحمل 

حة في دلیل التشغیل ھذا  . الموضَّ
 

 .ائح السالمةالرجاء توجیھ اھتمام خاص إلى لو
 

 .اقرأ دلیل التشغیل بأكملھ قبل استخدام وحدة إزالة الغبار الخاصة بك
 

ینبغي أن تكون جمیع قطع الغیار المستخدمة مع وحدات إزالة الغبار ھي تلك القطع المحددة بواسطة منتجات اإلنشاء من 
Husqvarna. 

 
 جدول المحتویات

 
 الصیانة 7 إرشادات السالمة 1
 الضمان 8 التفریغ 2
 حل المشكالت 9 االستخدام 3
 البیانات الفنیة 10 تنظیف المرشح 4
 إعالن المطابقة مع توجیھات االتحاد األوروبي 11 نظام تخزین الغبار 5
   تغییر المرشح 6



 
 

 

 إرشادات السالمة.  1
 

 :ما یليعند استخدام جھاز كھربائي، ینبغي دائًما اتباع االحتیاطات األساسیة، بما في ذلك 
 

 :لتقلیل مخاطر اندالع الحریق أو التعرض لصدمة كھربائیة أو وقوع إصابات –تحذیر 
وتمثل ھذه مخاطر اإلصابة .  قد تمثل الكابالت التالفة خالل السحق أو الشق خطورة في حال استخدامھا وینبغي استبدالھا على الفور •

 . الشخصیة
 . وتمثل ھذه مخاطر اإلصابة الشخصیة والمادیة. وحدة إزالة الغبارتأكد من ثبات منطقة التجمیع، حتى ال تنقلب  •
 .مخاطر القرص عند التعامل مع أدوات تثبیت الوصلة المفصلیة •
 .وتمثل ھذه مخاطر االنفجار الشدیدة. ال ینبغي استخدام الماكینة في بیئات قد تتواجد فیھا غازات متفجرة •
لذا، تحقق مع كھربائي . غیر صحیحة إلى التعرض لمخاطرة الصدمة الكھربائیةقد یؤدي توصیل موصل تأریض المعدات بطریقة  •

وإذا لم . وتجنب تغییر القابس المرفق بالماكینة. مؤھل أو شخص مسؤول عن الصیانة إذا كنت تشك في تأریض المقبس بشكل صحیح
 .یكن مناسبًا للمقبس، فاحصل على مقبس مناسب تم تركیبھ بواسطة كھربائي مؤھل

ح على لوحة التقدیر بالماكیناتقب •  .ل استخدام الماكینة، تأكد من توافق الطاقة والجھد مع الجھد الموضَّ
 .تجنب ترك الماكینة عند توصیلھا وافصل السلك من المقبس في حالة عدم االستخدام وقبل تنظیف الماكینة أو صیانتھا •
 .صة لالستخدام الداخلي والجاف فقطتجنب استخدام الماكینة في الخارج أو على سطح رطب، فھي مخصَّ  •
 .توَخ االنتباه الشدید عند استخدام الماكینة من قِبل األطفال أو بالقرب منھم. ال تسمح باستخدامھا كلعبة •
ح في ھذا الدلیل •  .واستخدم الملحقات التي توصي بھا الجھات المصنّعة فقط. استخدم الماكینة على النحو الموضَّ
 ن بشكل مناسب بشأن استخدام الماكینةینبغي توجیھ المشغلی •
صة لیستخدمھا أشخاص  • ذوو قدرات بدنیة أو حسیة أو عقلیة منخفضة أو یفتقرون إلى ) بما في ذلك األطفال(ھذه الماكینة غیر مخصَّ

 .الخبرة والمعرفة
طت أو تم إتالفھا أو تركھا في الخارج وإذا كانت ال تعمل على النحو المطلوب أو قد سق. تجنب استخدام الماكینة مع سلك أو قابس تالف •

 .أو سقطت في الماء، فاحرص على أن یصلحھا شخص مؤھل
ه حول حواف أو زوایا حادة • وتجنب تشغیل . تجنب سحب الماكینة أو حملھا من السلك أو استخدامھ كمقبض أو غلق الباب علیھ أو شدِّ

 .واحفظھ بعیًدا عن األسطح الساخنة. الماكینة وھي فوق السلك
 .بل أمسك القابس لنزعھ من المقبس، ولیس السلك. تجنب نزع القابس عن طریق شّد السلك •
 .تأكد من فصل السلك عند إجراء صیانة للمنتج •
 .تجنب لمس القابس أو الماكینة ویداك مبتلتین •
دالھ على ید شخص مؤھل وفي حالة وجود تلف في السلك، یجب استب. افحص السلك والقابس بشكل منتظم للتأكد من عدم وجود تلف •

 .لتفادي المخاطر
وحافظ ). باستثناء فترة إجراء تنظیف المرشح(وال تستخدم الماكینة في حال وجود أي فتحة مسدودة . تجنب وضع أي شيء في الفتحات •

 .على خلوھا من الغبار والشعر وأي شيء قد یقلل تدفق الھواء
 .جزاء الجسم عن الفتحات واألجزاء المتحركةأبِعد الشعر والمالبس الفضفاضة واألصابع وجمیع أ •
 .أوقف تشغیل جمیع عناصر التحكم قبل نزع القابس •
 .تجنب استخدام الماكینة اللتقاط سوائل قابلة لالشتعال أو االحتراق، مثل البنزین، أو استخدامھا في مناطق قد تتواجد فیھا ھذه السوائل •
 .تجنب التقاط أي نوع من السوائل •
 .أي شيء یحترق أو یصدر دخانًا، مثل السجائر أو أعواد الثقاب أو الرماد الساخنتجنب التقاط  •
 .توخَّ الحذر أكثر عند التنظیف على الساللم •
أو المرشحات على النحو /واستبدل نظام التجمیع و. أو المرشحات في مكانھا/تجنب استخدام الماكینة بدون وجود أكیاس الغبار و •

 .الموصوف في الدلیل
 .لة استخدام سلك تمدید، تأكد من مالءمة تقدیر السلك لھذه الماكینةفي حا •
 .تجنب تغییر الماكینة عن تصمیمھا األصلي •
 .أبِعد األطفال واألشخاص غیر المصرح لھم عن الماكینة عند استخدامھا •
 .مصنعة فقط أو المماثلة لھاواستخدم قطع الغیار الواردة من الجھة ال. یجب إجراء جمیع اإلصالحات على ید مسؤول صیانة مؤھل •
 .وقم بتخزینھا بالداخل فقط. تجنب تعرض الماكینة للمطر أو الرطوبة •
 .راجع إرشادات التأریض. احرص على توصیل الماكینة بمقبس مؤرض بشكل صحیح فقط •
رتداؤھا ومعدات السالمة احرص على قراءة اإلرشادات المتعلقة بالمنتج األساسي وفھمھا لضمان معرفة المعدات الشخصیة المطلوب ا •

 .المقرر استخدامھا وكیفیة العمل بطریقة آمنة



 
 

 

 
 الحمایة الحراریة

عند تفعیل الواقي الحراري، أوقف تشغیل الماكینة وافصل . تم تجھیز وحدة إزالة الغبار بواقي أمان حراري لتفادي فرط سخونة الموتور •
وقد تستغرق إعادة تعیین الواقي الحراري ما . غ سدادة الخرطوم أو المرشحسلك الطاقة وتحقق من وجود كیس الغبار بالكامل وتفری

 .دقیقة 45یصل إلى 
 التأریض إرشادات
وفي حالة وجود خلل أو عطل بھا، یوفر التأریض مساًرا بأقل درجة مقاومة للتیار الكھربائي لتقلیل . ینبغي تأریض وحدة إزالة الغبار •

ویجب . أن وحدة إزالة الغبار مجھَّزة بسلك مزود بموصل تأریض للمعدات وقابس تأریض كما. مخاطر التعرض لصدمة كھربائیة
 .إدخال القابس في مقبس مناسب تم تركیبھ بشكل صحیح وتم تأریضھ وفقًا لجمیع القوانین واألحكام المحلیة

 
 
 

 احتیاطات السالمة العامة .1.1
 احتفظ بجمیع التحذیرات واإلرشادات الستخدامھا . شادات قبل استخدام الماكینةیرجى قراءة دلیل المشغل بعنایة والتأكد من فھم اإلر •

 .في المستقبل
 .عن عدم تعریض الناس أو ممتلكاتھم للحوادث أو األخطار المسؤولضع في اعتبارك أنك أنت، الُمشغل،  •
 .یجب أن تكون العالمات والملصقات واضحة تماًما. یجب الحفاظ على الماكینة نظیفة •
 .بتأمین الماكینة أثناء النقل قم •
 .تأكد من تنظیف الماكینة وإجراء الخدمة الكاملة قبل التخزین لفترة طویلة •

 
 
 
 
 



 
 

 

التفريغ  .2
 

:عند تفريغ الماكينة، يرجى التحقق من تضمين الملحقات التالية
.الخرطوم مع الملحقات الطرفية•
.القضيب•
.الفوھة األرضية•

 
.في حالة عدم وجود األجزاء المذكورة أعاله، يرجى االتصال بالموزع المحلي أو مندوب المبيعات لديك

عة بسبب قيود التعبئة، قم بتجميع العجالت األمامية باستخدام مسمار الرباط وبالنسبة إ لى الطُرز التي ال تحتوي على عجالت أمامية ُمجمَّ
.أو الصامولة والحلقة المعدنية المستخدمة والموجودة في العلبة وفقًا الستخدامك

:حماية البيئة
. مستخدمة بطريقة آمنة من الناحية البيئية وفقًا للوائح التخلص من المخلفات المحليةيرجى التخلص من مواد التغليف ومكونات الماكينة ال

.وتذكر دائًما إعادة تدويرھا
 

نظرة عامة حول المنتج 2.1
S 13S 26

  
 

شفرات مطاطية 4أدوات أرضية 3    أنبوبا شفط 2    خرطوم واحد 1
 

                           S 36

       

زر إيقاف



 
 

 

 
 االستخدام  .3

 
 .3م/مجم <0.1تم تصمیم الماكینة لتفریغ وفصل الغبار الجاف وغیر القابل لالحتراق مع قیمة حدیة لالنفجار تبلغ 

 .ویتم تشغیل وحدة إزالة الغبار باستخدام المفتاح
 طُرز مزودة بوظیفة التشغیل التلقائي طُرز غیر مزودة بوظیفة التشغیل التلقائي النوع

 إیقاف تشغیل الموتور، :0 2مفتاح أحمر، الخطوة 
 غیر متوفر الموتور: تشغیل 1

 ،الموتور: تشغیل 1إیقاف تشغیل الموتور،  :0 غیر متوفر 3مفتاح أسود، الخطوة 
 : التشغیل التلقائي2

 
ویتم خفض سرعة الھواء بواسطة الفرازة . اء المحّمل بالغبار بعد ذلك من خالل صمام السحب بسرعة عالیة عبر خرطوم الشفطیتم شفط الھو

ثم یمر الھواء والجزیئات الناعمة . المخروطیة وفصل جزئیات الغبار الخشنة، جزء منھا بواسطة قوة الطرد المركزي وجزء آخر بواسطة الجاذبیة
 .فالماكینة مصممة لتنظیف المرشح عن طریق عكس ذبذبات الھواء. دوج حیث یتم الفصلعبر نظام مرشح مز

وال . كیتراكم الغبار المفصول في الفرازة المخروطیة حتى یتم إیقاف تشغیل الماكینة، حیث یسقط عبر الغطاء القّالب السفلي في الكیس البالستی
في بعض الحاالت القصوى، یجب تفكیك الغبار . ار الموجود داخل الخزان في كیس التجمیعتكتمل عملیة تنظیف المرشح قبل التأكد من سقوط الغب

 .ویمكن فعل ھذا عن طریق ضرب الغبار خالل الكیس أو النقر على الخزان باستخدام مطرقة مطاطیة مثالً . ذي القدرة الالصقة یدویًّا
لذا، قم بتوصیل الماكینة . ماكینة أخرى، فیكون ھناك مقبس كھربائي موجود علیھا عندما تستخدم وحدة إزالة الغبار مع :وظیفة التشغیل التلقائي

وعندما توقف تشغیلھا، ستستمر وحدة إزالة . وعندما تبدأ تشغیلھا، ستبدأ وحدة إزالة الغبار في العمل أیًضا بعد حوالى ثانیة إلى ثانیتین. بھذا المقبس
 .فریغ الخرطوم ثم تتوقفثواٍن تقریبًا لت 10الغبار في العمل لمدة 

 
 

 تنظیف المرشح  .4
 

 .وینبغي فعل ھذا قبل تغییر نظام تجمیع األكیاس وكذلك عند اكتمال العمل أو عند ضعف أداء الشفط. ینبغي تنظیف المرشح من وقٍت إلى آخر
تكثف التفریغ لمدة أربع إلى خمس ثواٍن ثم اضغط أوالً دع الماكینة . قم بتغطیة مدخل السحب، إن أمكن ذلك، واستخدم الغطاء المرفق :اإلجراءات

 .ومن المھم أن تترك الماكینة تعید تكثیف التفریغ بین كل تكرار. وكرر ھذا اإلجراء خمس مرات. بسرعة على المفتاح وحرره
 .وانتظر حتى یتوقف تماًما، ثم أزح الغطاء عن مدخل السحب الموتورأوقف تشغیل 

إذا كان الشفط ال یزال ضعیفًا بعد ذلك، فیلزم استبدال مرشحات جسیمات الھواء عالیة . ا، فیلزم استبدال المرشح السابقإذا كان الشفط ال یزال ضعیفً 
 تغییر المرشح. 6راجع اإلرشادات الموجودة في الفصل ). Hepa(الكفاءة 

 
 

 نظام تخزین الغبار  .5
 

نظام . لضمان تخزین فعال للغبار أو نظام أكیاس بالستیكیة عادیة بحسب الطراز Longopacتأتي وحدات إزالة الغبار مجھّزة في األساس بنظام 
Longopac  م سیتم تقسیمھ إلى أكیاس بالستیكیة باستخدام األربطة المرفقة مع الماكینة 22عبارة عن أنبوب من البالستیك طولھ . 

 
جدیًدا واسحب الطرف  Longopacقم بإزالة الحامل وضع كیس  .قم بفك الرباط الذي یمسك الكیس األخیر :جدید Longopacلتركیب كیس 

اسحب الطرف الخارجي إلى أسفل وأغلقھ باستخدام . قم بتركیب الحامل في الماكینة واربط الفتحة المتجھة إلى أعلى بالرباط. الداخلي إلى أعلى
 .رباط

كما یمكن تزوید جمیع الطرز . المصمَّمة لالستخدام الفردي Husqvarnaیمكن استخدام جمیع وحدات إزالة الغبار مع أكیاس الغبار األصلیة من 
 .longopacبنظام 

 .أو الكیس العادي بعد اكتمال دورة تنظیف المرشح فقط Longopacقم بتغییر كیس 
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استخدام معدات السالمة الشخصية مخاطر تبعثر الغبار 

!"#$%& #’’() *+,-. /01 %+2 3+4 فس يطابق فئة الحماية ومن ثَمَّ ينبغي أن يرتدي المستخدم نظارات وقفازات واقية وقناع تن. :9 #67,8 &%)3+5 &%
FFP3 ) 3قناع الوجه ذو المرشح.(

 

                                   
 

       ! "#$%& ’(#) *&+,-&!"#$ %&’() *’+, -$./0$!"#$% &$’()* +$,-’$
 

تحذير
.تذكر إيقاف تشغيل الماكينة وسحب القابس من المقبس قبل الصيانة

 
المرشح السابق

.خذ الكيس من المرشح الجديد. لمشابك الثالثة وإزالة الجزء العلويقم بفك ا
. وينبغي التخلص من ھذا الكيس بشكل مناسب. أخرج المرشح وضعه برفق في كيس بالستيك

.أدخل مرشًحا جديًدا
:مھم

ويمكن استخدام الماء، لكن التنظيف بماء . هفي حالة إزالة المرشح السابق لتنظيفه، سيؤدي ضرب المرشح بقوة أو استخدام ھواء مضغوط إلى تدمير
.عالي الضغط سيؤدي إلى تدميره

 

 !"#$%&’ ()&#* "’+,&’ -#.)/0 1234)Hepa(
وينبغي . انقل المرشح بعناية إلى كيس بالستيك نظيف واستخدم الكيس من المرشح الجديد. قم بفك الصامولتين المثبتتين على كل غطاء للمرشح

. أدخل مرشًحا جديًدا بالترتيب العكسي. س بشكل مناسبالتخلص من ھذا الكي
:مھم

وعند تركيب مرشح االستبدال، تأكد من عدم . ، وقد تؤدي محاولة ذلك إلى تدميرھا)Hepa(ال يمكن تنظيف مرشحات جسيمات الھواء عالية الكفاءة 
. ي الجزء الداخلي للمرشح، ستقوم الوسائط بتدمير المرشح الجديدوجود تلف ف/وفي حالة ممارسة أي نوع من القوة. مالمسة الجزء الداخلي للمرشح

) Hepa(أشھر ومرشح جسيمات الھواء عالية الكفاءة  6المرشح األنبوبي القماشي كل : الفواصل الزمنية الموصى بھا لتغيير المرشح
. شھًرا 12كل 
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.ا وإزالة القابس من المقبسعند تنظيف الماكينة وصيانتھا، يلزمك إيقاف تشغيلھ•
وإذا لزم األمر، فتجنب توجيھه مباشرةً إلى فتحات الماكينة، وخاصةً الفتحة الخاصة . الضغط عاليتجنب التنظيف باستخدام منظف •

.بھواء التبريد
. قبل نقل الماكينة من منطقة العمل، ينبغي تنظيفھا•
.جتھا بعد ذلكينبغي اعتبار جميع المعدات األخرى ملوثة ويجب معال•
.استخدم غرفة خاصة مناسبة، إن أمكن ذلك•
قد ينتشر الغبار عندما يتم استبدال المرشح واسع الثقوب والمرشح المطلق وقد يمثل . ينبغي استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة•

 FFP3تنفس يطابق فئة الحماية  ومن ثَمَّ ينبغي أن يرتدي المستخدم نظارات وقفازات واقية وقناع. ذلك خطورة على الصحة
).3قناع الوجه ذو المرشح (

.ينبغي التخلص من جميع األجزاء التي تلوثت بعد إجراء الصيانة بشكل مناسب في أكياس بالستيك وفقًا لجميع اللوائح•
.الخطرإذا استدعى األمر استخدام الماكينة ألغراض أخرى، فمن المھم للغاية تنظيفھا لتفادي انتشار الغبار •
.مخاطر تبعثر الغبار). Hepa(تجنب ثقب مرشح جسيمات الھواء عالية الكفاءة •



 
 

 

 
 قطع الغیار والمرشحات ونظام تجمیع الغبار

 S 13 S 26 S 36 الوصف :رقم الجزء
590426101 Longopac )4 1 1 1 )یاسأك 
 1 1 1 )كیًسا 25أكیاس بالستیك ( 590396101
 غیر متوفر غیر متوفر S 13 1 المرشح السابق 590397401
 غیر متوفر 1 غیر متوفر S 26 المرشح السابق 590426501
 1 غیر متوفر غیر متوفر S 36 المرشح السابق 590448501

 مرشح جسیمات الھواء عالیة الكفاءة 590396601
(Hepa) فئة S-LINE 1 2 3 

590402901 
 مرشح جسیمات الھواء عالیة الكفاءة

(Hepa) فئة S-LINE  بالوالیات
 المتحدة األمریكیة

1 2 3 

 
 الضمان  .8

 
فال تحاول إصالح جھاز الشفط . عاًما ضد عیوب المواد والتصنیع12مع ضمان من المصنع لمدة  Husqvarnaتأتي جمیع األجھزة والملحقات من 

 . دون الحصول على موافقة من الجھة المصنعةب
 تمد وال یشمل الضمان العیوب الناتجة عن البلى والتمزق الناتج عن االستعمال العادي أو اإلھمال أو االستخدام المعیب أو اإلصالح غیر المع

 .أو توصیل جھاز الشفط بجھد غیر مناسب
الجزء المتفق علیھ إلینا أو إلى المندوب المعتمد لدینا لفحص الضمان وإلجراء أي إصالح وفي حالة وجود أي شكوى، ینبغي إعادة جھاز الشفط أو 

 .أو استبدال خاضع للضمان

 
 حل المشكالت  .9

 
 الخبطاتتم تصمیم وحدات إزالة الغبار وتصنیعھا للبیئات والمھام الشدیدة، لكن على المستخدم األخذ في االعتبار أنھ ینبغي حمایة الماكینة من 

ولذلك یجب أن یتعامل . كما تمت مالءمة المرشح والسدادات والملحقات والوصالت وتحدیدھا بعنایة في ما یتعلق ببیئة عمل المشغل. والضربات
 .المشغل ومسؤول الصیانة مع الماكینة بحرص كي تعمل بشكل مناسب لسنوات عدیدة

 

 

 !احفظ ھذه اإلرشادات

 الحل السبب المشكلة

 الموتور ال یبدأ التشغیل

 توصیل الماكینة ةال توجد طاق
 استبدال الكابل الكابل معیب

 استبدال المفتاح المفتاح معیب
 استبدال جھاز البدء الناعم جھاز البدء الناعم معیب

 مباشرةً بعد بدء التشغیل الموتوریتوقف 
 التوصیل بالمصھر الصحیح مصھر خاطئ

 طلب الخدمة اختصار الكابل/الماكینة

 یوجد شفط یدور الموتور لكن ال
 توصیل الخرطوم الخرطوم غیر متصل

 تنظیف الخرطوم الخرطوم مغلق/مسدود
 تجھیز نظام تجمیع الغبار ال یوجد كیس تجمیع الغبار

 یدور الموتور لكن الشفط ضعیف

 استبدال الخرطوم یوجد ثقب في الخرطوم
 تنظیف المرشح/استبدالھ المرشح مسدود

 ضبطھ غطاء علوي مفكوك
 استبدال الحشیّات المعیبة یّات معیبةحش

نظام مرشح تالف أو تم تجمیعھ بطریقة  یھب الغبار من الموتور
 خاطئة

 ضبط/استبدال المرشح

 طلب الخدمة  صوت ضوضاء غیر عادي
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بجهد  S-line S 36 فئة
 فولت 230

S 26  بجهد
 فولت 230

S 26  بجهد
 فولت 120

S 13  بجهد
 فولت 230

S 13  بجهد
 فولت 120

 1,2 1,2 2,4 2,4 3,6 )الطاقة بالكيلووات (حد أقصى
 120 230 120 230 230 الجهد، فولت

 10,0 5,2 20,0 10,4 15,7 )التيار، أمبير (حد أقصى
 أحادي الطور أحادي الطور أحادي الطور أحادي الطور أحادي الطور إمداد الطاقة

 219 200 438 400 600 /ساعة3ق الهواء، متدف
 129 118 258 236 354 تدفق الهواء، قدم مكعبة في الدقيقة

 24 22 24 22 22 التفريغ، كيلوباسكال
 100 90 100 90 90 رفع الماء، بوصة

 29 29 47 47 63 الوزن، كجم
 66 66 105 105 140 الوزن، رطل

 مرشحات جسيمات الهواء عالية الكفاءة
(Hepa) 99.99%  1 1 2 2 3 ميكرون 0.3عند 

 
 

 إعالن المطابقة مع توجيهات االتحاد األوروبي  .11
، عن مسؤوليتنا 146500 36 46+ هوسكفارنا، السويد، هاتف Husqvarna AB, SE 561 82 نعلن نحن، شركة
 :الكاملة بأن المنتج

 
 :يمتثل تماًما للتوجيهات واللوائح األوروبية التالية

 الوصف التوجيه/الالئحة

2006/42/EG 
2011/65/EU 

 "بخصوص المعدات"
 "بخصوص تقييد المواد الخطرة"

 

 :ة تم تطبيقها على النحو التاليوأن المعايير و/أو المواصفات الفنية الموحد
 

EN ISO 12100:2010 
EN 60335-1:2012 

EN 60335-1:2012/AC:2014 
EN 60335-1:2012/A11:2014 

EN 60335-2-69:2012 
 

 2017-7-21بارتيلي، 

 
 

 جواكيم إد
  المدير العام لقسم البحث والتطوير

 .مسؤول المستندات الفنية

 وحدات إزالة الغبار الوصف
 HUSQVARNA الماركة
 S 13، S 26،  S 36 الطرازالنوع / 
 وما يليه 2017األرقام المسلسلة لعام  الهوية
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