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معلومات عامة
يحتوي هذا الدليل على معلومات األمان التي تساعدك على االنتباه لمصادر الخطورة والمخاطر المصاحبة للتعامل مع
المحركات وكيفية تفادي التعرض لتلك المخاطر .كما يحتوي هذا الدليل ً
أيضا على إرشادات تتعلق بطريقة االستخدام الصحيح
ونظرا ألن شركة  Briggs & Stratton Corporationال تعرف بالضرورة طبيعة المعدة
للمحرك وطريقة العناية به.
ً
التي سيقوم هذا المحرك بإمدادها بالطاقة ،فمن الضروري أن تقوم بقراءة هذه اإلرشادات وتستوعبها جي ًدَا ،وكذا اإلرشادات
الخاصة بالمعدة .احتفظ بهذه اإلرشادات األصلية للرجوع إليها في المستقبل.
الستبدال قطع الغيار ،أو للحصول على مساعدة فنية ،سجل فيما يلي موديل المحرك ،ونوعه ،وأرقام األكواد ،إضافة إلى
تاريخ الشراء .توجد هذه األرقام على المحرك (انظر الصفحة الميزات وعناصر التحكم).

تاريخ الشراء:

يوم/شهر/سنة

موديل المحرك:

الموديل:

الكود:

النوع:

تقدير الطاقة :معدل الطاقة اإلجمالية لموديالت المحركات الفردية التي تعمل بالغاز مُشار إليه في الملصق الموجود على
المحرك ً
وفقا لكود ( SAEجمعية مهندسي السيارات) رقم  J1940طاقة المحركات الصغيرة وإجراءات تقدير العزم ،وهو
مقدر وفقاً لإلجراء  .SAE J1995ويتم استنتاج قيم العزم عند دوران المحرك بسرعة  2600لفة/دقيقة بالنسبة للمحركات
ذات عدد اللفات المشار إليه على الملصق ،وعند  3060لفة/دقيقة بالنسبة لكافة المحركات األخرى ،ويتم استنتاج قيم القوة
الحصانية عند  3600لفة/دقيقة .يمكنك االطالع على منحنيات معدل الطاقة اإلجمالية على موقعنا
 .www.BRIGGSandSTRATTON.COMيتم أخذ القيم الصافية للطاقة في وجود منقي العادم والهواء ،فيما تؤخذ
قيم الطاقة الكلية دون تركيب هذه الملحقات .وتكون الطاقة اإلجمالية الفعلية للمحرك أعلى من الطاقة الصافية للمحرك ،وتتأثر
بعدة عوامل ،من بينها ظروف التشغيل المحيطة والتفاوت الموجود بين محرك وآخر .وبالنظر إلى التنوع الكبير في المنتجات
التي تستخدم معها المحركات ،فإن محرك الغاز ال يُعطي الطاقة اإلجمالية المقدرة عند استخدامه مع معدة طاقة معينة.
ويحدث هذا االختالف بسبب العديد من العوامل والتي تشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،مكونات المحرك المتنوعة (منقي
الهواء ،والعادم ،والشحن ،والتبريد ،والكربراتير ،ومضخة الوقود ،وغيرها) والقيود المفروضة على االستخدام ،وظروف
التشغيل المحيطة (درجة الحرارة والرطوبة واالرتفاع عن مستوى سطح البحر) والتفاوت الموجود بين محرك وآخر .وبسبب
القيود المتعلقة بالتصنيع والسعة ،فقد تطرح  Briggs & Strattonمحركاً يتمتع بطاقة أعلى لهذه الفئة من المحركات.
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أمان المشغل

إشعار يشير إلى موقف قد يؤدي إلى حدوث تلفيات في المنتج.

رموز األمان وعناصر التحكم

حريق

أجزاء متحركة

زيت

أدخنة سامة

بطيء

سريع

توقف

انفجار

صدمة كهربية

وقود

صمام خانق

تشغيل  -إيقاف

إيقاف تدفق الوقود

رد فعل عنيف

ارتداء واقي العين

كيماويات خطرة

اقرأ الدليل

سطح ساخن

عضة الصقيع

يُستخدم رمز تنبيه السالمة
لتعريف معلومات األمان المتعلقة باألخطار التي قد تؤدي إلى التعرض إلصابة جسدية.
وتُستخدم كلمات الالفتات التحذيرية مثل (خطر ،أو تحذير ،أو تنبيه) مع رمز التنبيه لإلشارة إلى شدة اإلصابة المحتمل
التعرض لها .وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن استخدام رمز الخطر فقط لإلشارة إلى نوع الخطورة.
خطر يشير إلى نوع من الخطورة ،وفي حالة تعذر إمكانية تجنبها قد تؤدي إلى الوفاة أو التعرض
إلصابة خطيرة.
تحذير يشير إلى نوع من الخطورة ،وفي حالة تعذر إمكانية تجنبها قد تؤدي إلى الوفاة أو التعرض
إلصابة خطيرة.
تنبيه يشير إلى نوع من الخطورة ،وفي حالة تعذر إمكانية تجنبها قد تؤدي إلى التعرض إلصابة طفيفة
أو متوسطة.
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تحذير

تحذير
تحتوي بعض المكونات الموجودة في هذا المنتج ،والملحقات الخاصة به على مواد كيماوية تعرف بالنسبة لوالية
كاليفورنيا على أنها مواد مسببة للسرطان ،أو تشوه األجنة ،أو غيرها من األضرار التي تؤثر على عمليات اإلنجاب.
اغسل يديك بعد التعامل مع تلك المواد الكيماوية.

تحذير
عادم المحرك الناتج عن هذا المنتج يحتوي على مواد كيماوية تعرف بالنسبة لوالية كاليفورنيا على أنها مواد مسببة
للسرطان ،أو تشوه األجنة ،أو غيرها من األضرار التي تؤثر على عمليات اإلنجاب.

ال تنصح  Briggs & Strattonوال توافق على استخدام هذه المحركات في المركبات ثالثية العجالت التي
يمكنها السير على جميع األراضي ( ،)ATVsأو الدراجات النارية ،أو دراجات السباقات الصغيرة المخصصة
أللعاب المرح/التسلية ،أو الطائرات ،أو المركبات المخصصة لالستخدام في المنافسات غير المرخصة من جانب
 .Briggs & Strattonلمزيد من المعلومات عن المنتجات المخصصة لالستخدام في السباقات التنافسية يمكنك
االطالع عليها من خالل موقعنا اإللكتروني  .www.briggsracing.comللالستخدام مع مركبات الخدمة العامة
والمركبات ثالثية العجالت التي يمكنها السير على جميع األراضي ( ،)ATVsيرجى االتصال بمركز تطبيقات
محرك  Briggs & Strattonعلى رقم  .1-866-927-3349استخدام المحرك في تطبيقات غير مناسبة قد
يسبب إصابات خطيرة أو الوفاة.
إشعار :تم شحن هذا المحرك بمعرفة شركة  Briggs & Strattonوهو خالي من الزيوت .وقبل أن تبدأ تشغيل المحرك،
تأكد من إضافة الزيت حسب اإلرشادات الواردة في هذا الدليل .وإذا بدأت تشغيل المحرك بدون إضافة الزيت ،فسيتعرض
لتلف يصعب إصالحه ،ولن يغطي الضمان هذا التلف.
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تحذير

تحذير

يعتبر الوقود واألبخرة المتصاعدة منه مواد قابلة لالشتعال واالنفجار.
يمكن أن يتسبب نشوب حريق ،أو وقوع انفجار في التعرض لحروق ،أو قد يؤدي إلى الوفاة.

يؤدي االرتداد السريع لحبل بادئ التشغيل (رد فعل عنيف) إلى سحب يدك وذراعك باتجاه المحرك
بشكل أسرع مما لو حاولت تركهما يتحركان بدونه.
قد يؤدي حدوث ذلك إلى إصابة يدك أو ذراعك بكسور عادية ،أو كسور مضاعفة ،أو رضوض،
أو التواءات عنيفة في المفاصل.

عند التزود بالوقود
• أوقف تشغيل المحرك واتركه حتى يبرد لمدة دقيقتين على األقل قبل محاولة فك غطاء فتحة التزود بالوقود.
• امأل خزان الوقود في الهواء الطلق ،أو في منطقة جيدة التهوية.
• ال تمأل خزان الوقود بشكل زائد عن الحد .لكي تتيح إمكانية تمدد الوقود ،احرص على أال يتجاوز مستوى الوقود
الجزء السفلي من رقبة خزان الوقود.
• ابق الوقود بعي ًدا عن مصدر الشرر ،ومصادر اللهب المفتوحة ،ومصابيح اإلضاءة الدليلية والحرارة ،وغيرها
من مصادر االشتعال األخرى.
• افحص أنابيب الوقود ،والخزان ،وغطاء فتحة التزود بالوقود ،والتركيبات بشكل متكرر للتأكد من عدم وجود أي
تشققات ،أو تسربات به.
واستبدلها إذا لزم األمر
• في حالة انسكاب الوقود ،انتظر حتى يتبخر قبل أن تبدأ تشغيل المحرك.
عند بدء تشغيل المحرك
• تأكد من وجود شمعة اإلشعال ،وكاتم صوت المحرك ،وغطاء فتحة التزود بالوقود ،ومنقي الهواء (إذا كان
ً
مجهزا به) في أماكنها ،وتأكد من تثبيتها جي ًدا كذلك.
المحرك
• ال تحاول تدوير المحرك باستخدام ذراع التدوير إذا كانت شمعة اإلشعال مفكوكة.
• إذا كان المحرك مشبعًا بالوقود ،فاضبط صمام الخانق في الوضع ( OPEN/RUNفتح/تشغيل) ،وحرك دواسة
ً
مجهزا بها) إلى الوضع ( FASTسريع) وقم بمحاولة تدوير المحرك باستخدام ذراع
الخانق(.إذا كان المحرك
التدوير حتى يبدأ تشغيل المحرك.

•
•
•

تحذير
األجزاء الدوارة يمكنها مالمسة أو التشابك مع األيدي ،أو األقدام ،أو المالبس ،أو االكسسوارات.
وقد ينتج عند ذلك بتر لألطراف ،أو تمزقها بشدة.
•
•
•
•

عند تشغيل المعدة
• ال تمل المحرك أو المعدة بزاوية قد تؤدي إلى انسكاب الوقود.
• ال تحاول قفل صمام الخانق لقطع الهواء عن الكربراتير إليقاف المحرك.
ً
ً
مجهزا بها) ،أو فلتر الهواء
مطلقا في حالة إزالة مجموعة منقي الهواء (إذا كان المحرك
• ال تبدأ تشغيل المحرك
ً
مجهزا به).
(إذا كان المحرك

قم بتشغيل المعدة مع التأكد من وضع الواقيات في األماكن المخصصة لها.
ابق يديك وقدميك بعي ًدا عن األجزاء الدوارة.
ً
طويال ،واخلع المجوهرات التي ترتديها.
اربط شعرك إذا كان
ال ترتد مالبس فضفاضة ،أو مالبس ذات أشرطة متدلية ،أو أي أشياء يمكن أن تعلق باألجزاء الدوارة.

تحذير
ينتج عن تشغيل المحركات تصاعد حرارة .كما ترتفع درجة حرارة أجزاء المحرك ،وبخاصة كاتم
صوت المحرك بشكل كبير للغاية.
وهو ما قد يؤدي إلى اإلصابة بحروق شديدة عند مالمسة تلك األجزاء.
ويمكن أن تتسبب المخلفات القابلة لالشتعال ،مثل األوراق الجافة ،أو العشب ،أو األغصان المقطوعة
الجافة ،إلخ في حدوث حريق.

n

عند تغيير الزيت
• في حالة تصريف الزيت من أنبوب ملء الزيت العلوي ،يجب أن يكون خزان الوقود ً
فارغا ،وإال فقد يتسرب
الوقود للخارج ،مما يؤدي إلى حدوث حريق أو انفجار.
•
•
•

اترك كاتم صوت المحرك ،واسطوانة المحرك ،والمراوح حتى تبرد قبل لمسها.
قم بإزالة المخلفات المتراكمة من منطقة كاتم صوت المحرك ومنطقة االسطوانة.
يعد من قبيل المخالفة لقانون الموارد العامة في كاليفورنيا ،القسم  ،4442أن تقوم باستخدام أو تشغيل المحرك
ً
مجهزا بمانعة الشرر كما هو
في أي أرض مغطاة بالغابات ،أو باألغصان ،أو بالعشب ،ما لم يكن نظام العادم
موضح في القسم  ،4442والتأكد من قدرتها على التشغيل بطريقة فعالة .توجد قوانين مشابهة لهذا القانون في
ُصنع األصلي للمعدة ،أو بائع التجزئة ،أو الموزع للحصول
الواليات أو المناطق الفيدرالية األخرى .اتصل بالم ّ
خصيصا لنظام العادم المثبت في هذا المحرك.
على مانعة الشرر المصممة
ً
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عند إمالة الوحدة إلجراء الصيانة
عند إجراء الصيانة ويتطلب األمر إمالة الوحدة ،يجب أن يكون خزان الوقود فارغاً وإال فقد ينسكب الوقود مما
•
يؤدي إلى حدوث حريق أو انفجار.

عند بدء تشغيل المحرك ،اسحب حبل بادئ التشغيل ببطء حتى تشعر بمقاومة عكسية ،ثم اسحب الحبل بسرعة
لتجنب رد الفعل العنيف.
قم بإزالة جميع أحمال المعدة/المحرك الخارجية قبل بدء تشغيل المحرك.
ً
مباشرا ،مثل ،دون أن تقتصر على ،الشفرات ،أو عجالت الدفع،
اتصاال
جميع مكونات المعدة المتصلة بها
ً
أو البكرات ،أو العجالت المسننة ،إلخ ،يجب ربطها بإحكام.

عند نقل المعدة
ً
"فارغا" ،أو أن يتم غلق صمام الوقود.
• يتم نقلها بشرط أن يكون خزان الوقود

عند تخزين الوقود أو المعدة مع وجود وقود في الخزان
• يتم تخزينها بعي ًدا عن األفران ،أو المواقد ،أو سخانات المياه ،أو أي أجهزة مزودة بمصابيح دليلية ،أو أي
مصادر اشتعال أخرى ألنها قد تؤدي إلى اشتعال أبخرة الوقود.

تحذير

تحذير

يؤدي بدء تشغيل المحرك إلى تطاير شرر.
ويمكن أن يؤدي الشرر إلى حدوث حريق بالقرب من الغازات القابلة لالشتعال.
وقد ينتج عن ذلك حدوث انفجار وحريق.
•
•

في حالة حدوث تسرب للغاز الطبيعي أو الغاز المسال في إحدى المناطق ،ال تبدأ تشغيل المحرك.
ال تستخدم سوائل بدء تشغيل مضغوطة ألن األبخرة المتصاعدة عنها تكون قابلة لالشتعال.

قبل إجراء أعمال الضبط ،أو اإلصالحات:
• افصل سلك شمعة اإلشعال وابقه بعي ًدا عنها.
• افصل الطرف الموجب للبطارية (في المحركات المزودة ببادئ تشغيل كهربي).
• استخدم األدوات المناسبة فقط.
• ال تعبث بالزنبرك الحاكم ،أو الوصالت ،أو أي أجزاء أخرى لزيادة سرعة المحرك.
• يجب أن تكون قطع الغيار البديلة من نفس تصميم قطع الغيار األصلية ،وأن تكون مثبتة في نفس الوضع مثل
قطع الغيار األصلية .فقطع الغيار غير األصلية قد ال تعمل بكفاءة ،وقد تُتلف الوحدة ،وقد تؤدي إلى حدوث
إصابات.
• ال تطرق على الحدافة باستخدام مطرقة ،أو شيء صلب ،وذلك ألن الحدافة قد تتحطم خالل التشغيل.

خطر غاز سام .يحتوي عادم المحرك على أول أكسيد الكربون ،وهو غاز سام ،يمكنه أن يفضي إلى الوفاة
في دقائق .وهو غاز ال يمكنك رؤيته أو شم رائحته أو تذوق طعمه .وحتى إن لم تشم أبخرة العادم ،فقد
تكون ال تزال معرضاً لغاز أول أكسيد الكربون .إذا بدأت تشعر باإلعياء أو أصابك الدوار أو الضعف أثناء
استخدام هذا المنتج ،أوقف تشغيله وانتقل إلى مكان به هواء نقي على الفور .راجع الطبيب .فقد تكون
تعرضت للتسمم بغاز أول أكسيد الكربون.
شغل هذا المنتج فقط بعيداً عن النوافذ واألبواب وفتحات التهوية للحد من مخاطر تراكم غاز أول أكسيد الكربون
واحتمال تسربه إلى األماكن اآلهلة.
قم بتركيب إنذارات مراقبة غاز أول أكسيد الكربون التي تعمل بالبطاريات أو التي تعمل بالكهرباء وتكون مزودة
بنظام بطارية احتياطي وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة.
يتعذر على إنذارات الدخان كشف غاز أول أكسيد الكربون.
ال تشغل هذا المنتج داخل المنازل أو المرائب أو األقباء أو أماكن التخزين الضيقة أو السقائف أو غيرها من
األماكن المحصورة جزئياً حتى في حالة تشغيل المراوح أو فتح األبواب والنوافذ للتهوية .فقد يتراكم أول أكسيد
الكربون بسرعة في هذه األماكن ويبقى عالقاً لساعات حتى بعد إيقاف تشغيل هذا المنتج.
احرص دوماً على وضع هذا المنتج باتجاه الرياح واجعل اتجاه عادم المحرك بعيداً عن األماكن المأهولة.

عند اختبار قوة الشرارة:
• استخدم أداة اختبار شمعة اإلشعال.
• ال تحاول فحص قوة الشرارة إذا كانت شمعة اإلشعال مفكوكة.

تحذير

•
•
•
•
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قد يؤدي تطاير الشرر بطريقة غير مقصودة إلى حدوث حريق أو صدمة كهربية.
قد يؤدي بدء التشغيل بطريقة غير مقصودة إلى تشابك األطراف ،أو بترها ،أو تمزقها.
خطر الحريق

BRIGGSandSTRATTON.COM

الميزات وعناصر التحكم
1

توصيات الوقود

مع المحرك لكي تتعرف على موقع الميزات وعناصر التحكم المتعددة.

قم بمقارنة الشكل التوضيحي
A -Aمطابقة المحرك
الموديل النوع الكود
B -Bشمعة اإلشعال
C -Cبادئ اإلشعال
D -Dخزان الوقود والغطاء
E -Eمنقي الهواء
F -Fمقبض حبل بادئ التشغيل
G -Gعصا قياس مستوى الزيت
H -Hكاتم صوت المحرك
ً
مجهزا به)
واقي كاتم صوت المحرك (إذا كان المحرك
ً
مانعة الشرر (إذا كان المحرك مجهزا به)
ً
مجهزا بها)
I -Iأداة التحكم في دواسة الخانق (إذا كان المحرك

يجب أن يتوافق الوقود مع هذه المتطلبات:
	•بنزين نظيف ،وجديد ،وخالي من الرصاص.
	•بحد أدنى  87أوكتان .87 AKI (91 RON)/يمكن استخدامه في المناطق المرتفعة عن سطح البحر ،انظر أدناه.
	•يمكن استخدام البنزين الذي يتضمن اإليثانول بنسبة تصل إلى ( 10%جازوهول) (خليط البنزين واإليثانول).
تنبيه :ال تستخدم بنزين غير معتمد ،مثل  E15و .E85ال تخلط الزيت بالبنزين ،أو تعدل المحرك لكي يعمل باستخدام أنواع
وقود البديلة .حيث إن ذلك يتلف مكونات المحرك ويُبطل ضمان المحرك.
قدرا من مثبت الوقود إلى الوقود .انظر التخزين .ال تتشابه جميع أنواع
لحماية نظام الوقود من تكون ترسبات صمغية ،أضف ً
الوقود .وفي حالة حدوث مشكالت في مستوى األداء ،تعامل مع مزودين آخرين للوقود ،أو قم بتغيير العالمة التجارية للوقود.
هذا المحرك معتمد للتشغيل باستخدام البنزين .نظام التحكم في االنبعاثات الصادرة عن هذا المحرك هو ( EMتعديالت المحرك).

االرتفاعات العالية
مترا) ،يمكن استخدام البنزين  85أوكتان85 AKI (89 RON)/
عند التشغيل على ارتفاعات تفوق  5000قدم (ًَ 1524
بحد أدنى .وإلبقاء مستوى االنبعاثات عند مستوى التوافق المقبول ،يلزم إجراء أعمال الضبط على ارتفاعات عالية .يؤدي
التشغيل بدون إجراء هذا الضبط إلى انخفاض مستوى األداء ،وزيادة استهالك الوقود ،وزيادة معدل االنبعاثات .راجع األمر
مع الموزع المعتمد لدى  Briggs & Strattonللتعرف على معلومات الضبط عند التواجد على ارتفاعات عالية.
مترا) باستخدام طقم االرتفاعات العالية.
ال يُوصى بتشغيل المحرك على ارتفاعات تقل عن  2500قدم (ً 762

التشغيل

كيفية التزود بالوقود -الشكل 4

سعة الزيت (انظر قسم المواصفات)

توصيات الزيت

تحذير

نحن نوصي باستخدام الزيوت المعتمدة بمقتضى ضمان  Briggs & Strattonللتمتع بأعلى مستويات األداء .ويمكن قبول
زيوت التنظيف عالية الجودة األخرى إذا كانت مصنفة للخدمة مثل  ،SFأو  ،SGأو  ،SHأو  ،SJأو أعلى .ال تستخدم
إضافات خاصة.
تحدد درجات الحرارة الخارجية درجة لزوجة الزيت المناسبة للمحرك .استخدم المخطط لتحديد أفضل درجة لزوجة مناسبة
لنطاق درجة الحرارة الخارجية المتوقعة.

يعتبر الوقود واألبخرة المتصاعدة منه مواد قابلة لالشتعال واالنفجار.
يمكن أن يتسبب نشوب حريق ،أو وقوع انفجار في التعرض لحروق ،أو قد يؤدي إلى الوفاة.
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عند التزود بالوقود
• أوقف تشغيل المحرك واتركه حتى يبرد لمدة دقيقتين على األقل قبل محاولة فك غطاء فتحة التزود بالوقود.
• امأل خزان الوقود في الهواء الطلق ،أو في منطقة جيدة التهوية.
• ال تمأل خزان الوقود بشكل زائد عن الحد .لكي تتيح إمكانية تمدد الوقود ،احرص على أال يتجاوز مستوى الوقود
الجزء السفلي من رقبة خزان الوقود.
• ابق الوقود بعي ًدا عن مصدر الشرر ،ومصادر اللهب المفتوحة ،ومصابيح اإلضاءة الدليلية ،وغيرها من مصادر
االشتعال األخرى.
افحص أنابيب الوقود ،والخزان ،وغطاء فتحة التزود بالوقود ،والتركيبات بشكل متكرر للتأكد من عدم وجود أي
•
تشققات ،أو تسربات بها.
واستبدلها إذا لزم األمر.
• في حالة انسكاب الوقود ،انتظر حتى يتبخر قبل أن تبدأ تشغيل المحرك.

1-1نظف منطقة فتحة التزود بالوقود من األتربة والشوائبُ .فك غطاء فتحة التزود بالوقود ( ،Aالشكل رقم .)3
2-2امأل خزان الوقود ( )Bبالوقود .لكي تتيح إمكانية تمدد الوقود ،احرص على أال يتجاوز مستوى الوقود الجزء السفلي
من رقبة خزان الوقود (.)C
3-3أعد تركيب غطاء فتحة التزود بالوقود.

كيفية بدء تشغيل المحرك  -الشكل 5

أقل من  40درجة فهرنهايت ( 4درجات مئوية) يؤدي استخدام درجة اللزوجة  SAE 30إلى صعوبة في بدء تشغيل المحرك.
*
** أعلى من  80درجة فهرنهايت ( 27درجة مئوية) يؤدي استخدام درجة اللزوجة  10W-30إلى زيادة استهالك
الزيت.
تكرارا.
افحص مستوى الزيت بشكل أكثر
ً

كيفية إجراء الفحص  /إضافة الزيت  -الشكل 2

3
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تحذير

يؤدي االرتداد السريع لحبل بادئ التشغيل (رد فعل عنيف) إلى سحب يدك وذراعك باتجاه المحرك
بشكل أسرع مما لو حاولت تركهما يتحركان بدونه.
قد يؤدي حدوث ذلك إلى إصابة يدك أو ذراعك بكسور عادية ،أو كسور مضاعفة ،أو رضوض ،أو
التواءات عنيفة في المفاصل.

قبل إضافة مستوى الزيت أو فحصه
	•اضبط المحرك في وضع مستوي.
	•نظف منطقة تعبئة الزيت من أية مخلفات.
1-1أخرج عصا قياس مستوى الزيت ( )Aوامسحها بقطعة قماش نظيفة (الشكل رقم .)2
2-2أدخل عصا قياس مستوى الزيت بالكامل ً
أوال.
3-3قم بإخراجها مرة أخرى وافحص مستوى الزيت .يجب أن يكون الزيت عند قمة مؤشر االمتالء ( )Bالموجود على
عصا قياس الزيت.
ً
منخفضا ،فقم بإضافة قدر من الزيت ببطء من خالل فتحة تعبئة الزيت بالمحرك ( .)Cال تمأل
4-4فإذا كان مستوى الزيت
الزيت بشكل زائد عن الحد .بعد إضافة الزيت ،انتظر لمدة دقيقة واحدة ،ثم أعد فحص مستوى الزيت.
5-5أدخل عصا قياس مستوى الزيت بالكامل ً
أوال.

•

تكون بعض المحركات مزودة بحساس النخفاض الزيت .ويقوم الحساس عند انخفاض الزيت إما بتنشيط ضوء تحذيري أو
إيقاف المحرك .أوقف المحرك واتبع هذه الخطوات قبل إعادة تشغيله.
مستو.
	•تحقق من أن المحرك في وضع
ٍ
	•افحص مستوى الزيت .راجع قسم كيفية فحص/إضافة الزيت.
	•إذا كان مستوى الزيت منخفضاً ،أضف الكمية المالئمة من الزيت .شغل المحرك وتحقق من أن الضوء التحذيري
(حال التجهيز به) غير نشط.
	•إذا لم يكن مستوى الزيت منخفضاً ،ال ُتشغل المحرك .اتصل على موزع معتمد من  Briggs & Strattonلحل
المشكلة المتعلقة بالزيت.

عند بدء تشغيل المحرك
• تأكد من وجود شمعة اإلشعال ،وكاتم صوت المحرك ،وغطاء فتحة التزود بالوقود ،ومنقي الهواء (إذا كان
ً
مجهزا به) في أماكنها ،وتأكد من تثبيتها جي ًدا كذلك.
المحرك
• ال تحاول تدوير المحرك باستخدام ذراع التدوير إذا كانت شمعة اإلشعال مفكوكة.
• إذا كان المحرك مشبعًا بالوقود ،فاضبط صمام الخانق في الوضع ( OPEN/RUNفتح/تشغيل) ،وحرك دواسة
ً
مجهزا بها) إلى الوضع ( FASTسريع) وقم بمحاولة تدوير المحرك باستخدام ذراع
الخانق(.إذا كان المحرك
التدوير حتى يبدأ تشغيل المحرك.

نظام الحماية من انخفاض الزيت (في حال التجهيز به)

عند بدء تشغيل المحرك ،اسحب حبل بادئ التشغيل ببطء حتى تشعر بمقاومة عكسية ،ثم اسحب الحبل بسرعة
لتجنب رد الفعل العنيف.

تحذير
يعتبر الوقود واألبخرة المتصاعدة منه مواد قابلة لالشتعال واالنفجار.
يمكن أن يتسبب نشوب حريق ،أو وقوع انفجار في التعرض لحروق ،أو قد يؤدي إلى الوفاة.

7

ً
مجهزا به ،إلى الوضع
حرك مفتاح التحكم في دواسة الخانق ( ،Aالشكل رقم  ،)5إذا كان المحرك
ّ 3-3
قم بتشغيل المحرك في الوضع

تحذير

•
•
•
•

خطر غاز سام .يحتوي عادم المحرك على أول أكسيد الكربون ،وهو غاز سام ،يمكنه أن يفضي إلى الوفاة
في دقائق .وهو غاز ال يمكنك رؤيته أو شم رائحته أو تذوق طعمه .وحتى إن لم تشم أبخرة العادم ،فقد
تكون ال تزال معرضاً لغاز أول أكسيد الكربون .إذا بدأت تشعر باإلعياء أو أصابك الدوار أو الضعف أثناء
استخدام هذا المنتج ،أوقف تشغيله وانتقل إلى مكان به هواء نقي على الفور .راجع الطبيب .فقد تكون
تعرضت للتسمم بغاز أول أكسيد الكربون.
شغل هذا المنتج فقط بعيداً عن النوافذ واألبواب وفتحات التهوية للحد من مخاطر تراكم غاز أول أكسيد الكربون
واحتمال تسربه إلى األماكن اآلهلة.
قم بتركيب إنذارات مراقبة غاز أول أكسيد الكربون التي تعمل بالبطاريات أو التي تعمل بالكهرباء وتكون مزودة
بنظام بطارية احتياطي وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة.
يتعذر على إنذارات الدخان كشف غاز أول أكسيد الكربون.
ال تشغل هذا المنتج داخل المنازل أو المرائب أو األقباء أو أماكن التخزين الضيقة أو السقائف أو غيرها من
األماكن المحصورة جزئياً حتى في حالة تشغيل المراوح أو فتح األبواب والنوافذ للتهوية .فقد يتراكم أول أكسيد
الكربون بسرعة في هذه األماكن ويبقى عالقاً لساعات حتى بعد إيقاف تشغيل هذا المنتج.
احرص دوماً على وضع هذا المنتج باتجاه الرياح واجعل اتجاه عادم المحرك بعيداً عن األماكن المأهولة.

إشعار :تم شحن هذا المحرك بمعرفة شركة  Briggs & Strattonوهو خالي من الزيوت .وقبل أن تبدأ تشغيل المحرك،
تأكد من إضافة الزيت حسب اإلرشادات الواردة في هذا الدليل .وإذا بدأت تشغيل المحرك بدون إضافة الزيت ،فسيتعرض
لتلف يصعب إصالحه ،ولن يغطي الضمان هذا التلف.
مالحظة :قد تكون المعدة مزودة بجهاز للتحكم عن بُعد .راجع دليل المعدة للتعرف على موقع وطريقة تشغيل مفاتيح التحكم
في جهاز التحكم عن بُعد.
1-1افحص زيت المحرك .انظر القسم كيفية إجراء الفحص  /إضافة الزيت.
2-2تأكد من فصل مفاتيح التحكم في تشغيل المعدة (إذا كانت المعدة مجهز ًة بها).

n

الصيانة

السريع.

4-4عند بدء تشغيل محرك جديد ألول مرة ،ادفع بادئ التشغيل األحمر بقوة ( )Bلخمس مرات .ثم ،عند بدء التشغيل في
المستقبل ،ادفع بادئ التشغيل لثالث مرات (الشكل رقم .)5
مالحظة :مالحظة :في حالة نفاد الوقود داخل المحرك ،أو في حالة تخزين المحرك لفترة زمنية طويلة ،يلزم تحضير
المحرك قبل بدء التشغيل لمدة خمس مرات.
مالحظة :عادة ال يلزم تحضير المحرك عند إعادة تشغيله وهو دافئ.
مالحظة :في حالة دفع بادئ التشغيل لعدة مرات بشكل يزيد عن الحد المطلوب ،فإن الوقود الزائد يطفو داخل المحرك،
وبالتالي يكون من الصعب بدء تشغيل المحرك.
ً
مجهزا بذراع إيقاف تشغيل المحرك ( ،)Cفأمسك بذراع إيقاف تشغيل المحرك هذا في مواجهة المقبض
5-5إذا كان المنتج
(الشكل رقم .)6
6-6أمسك مقبض حبل بادئ التشغيل بقوة ( .)Dاسحب مقبض حبل بادئ التشغيل ببطء حتى تشعر بالمقاومة ،ثم اسحب
بسرعة (الشكل رقم .)5
مالحظة :إذا تعذر بدء تشغيل المحرك بعد عدة محاوالت متكررة ،كرر الخطوات  ،4و ،5و .6وإذا تعذر بدء تشغيله
بعد ذلك ،فاذهب إلى  BRIGGSandSTRATTON.COMأو اتصل برقم ( 1-800-233-3723في الواليات
المتحدة األمريكية).

تحذير :يؤدي االرتداد السريع لحبل بادئ التشغيل (رد فعل عنيف) إلى سحب يدك وذراعك باتجاه
المحرك بشكل أسرع مما لو حاولت تركهما يتحركان بدونه .قد يؤدي حدوث ذلك إلى إصابة يدك أو ذراعك بكسور
عادية ،أو كسور مضاعفة ،أو رضوض ،أو التواءات عنيفة في المفاصل .عند بدء تشغيل المحرك ،اسحب حبل بادئ
التشغيل ببطء حتى تشعر بمقاومة عكسية ،ثم اسحب الحبل بسرعة لتجنب رد الفعل العنيف.

كيفية إيقاف تشغيل المحرك  -الشكل 6

حرر ذراع إيقاف تشغيل المحرك ( .)Eانظر الشكل رقم .6
أو
المحركات المزودة بأداة التحكم في دواسة الخانق :حرّك أداة التحكم في دواسة الخانق ( ،Aالشكل رقم  ،)5إلى وضع

توقف.

تحذير
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إشعار :إذا تطلب األمر إمالة المحرك خالل عملية الصيانة ،فيجب أن يكون خزان الوقود ً
فارغا ويجب أن يكون جانب شمعة
ً
اإلشعال ألعلى .إذا لم يكن خزان الوقود ً
مائال في أي اتجاه آخر ،فقد يكون من الصعب بدء تشغيله
فارغا ،وإذا كان المحرك
بسبب تلوث فلتر الهواء و/أو شمعة اإلشعال بالزيت أو البنزين.

السريع.

قد يؤدي تصاعد الشرر بطريقة غير مقصودة إلى حدوث حريق أو صدمة كهربية.
قد يؤدي بدء التشغيل بطريقة غير مقصودة إلى تشابك األطراف ،أو بترها ،أو تمزقها.

تحذير :عند القيام بأعمال الصيانة التي تتطلب إمالة الوحدة ،يجب أن يكون خزان الوقود فارغاً وإال قد
يتسرب للوقود للخارج مما يسبب حريق أو انفجار.

خطر الحريق

نحن نوصي بأن تقوم بزيارة أي من الموزعين المعتمدين لدى  Briggs & Strattonإلجراء جميع أعمال الصيانة والخدمة
للمحرك وجميع أجزاؤه.
إشعار :يجب أن تظل جميع المكونات المستخدمة في تكوين هذا المحرك في مكانها لضمان التشغيل الصحيح للمحرك.

التحكم في االنبعاثات

أعمال الصيانة ،أو االستبدال ،أو اإلصالح ألجهزة وأنظمة أجهزة التحكم في االنبعاثات يمكن إجراؤها بمعرفة أي من
المؤسسات أو األفراد المختصين بإصالح المحركات التي ال تسير على الطرق.
بينما ،للتمتع بخدمة التحكم في االنبعاثات "مجا ًنا" ،يجب أن يتم إجراء ذلك من خالل الموزع المعتمد من قبل المصنع.
انظر ضمان اإلنبعاثات.

قبل إجراء أعمال الضبط ،أو اإلصالحات:
• افصل سلك شمعة اإلشعال وابقه بعي ًدا عنها.
• افصل الطرف الموجب للبطارية (في المحركات المزودة ببادئ تشغيل كهربي).
• استخدم األدوات المناسبة فقط.
• ال تعبث بالزنبرك الحاكم ،أو الوصالت ،أو أي أجزاء أخرى لزيادة سرعة المحرك.
• يجب أن تكون قطع الغيار البديلة من نفس التصميم ،وأن تكون مثبتة في نفس الوضع مثل قطع الغيار األصلية.
فقطع الغيار غير األصلية ال تعمل بكفاءة ،وقد تتلف الوحدة ،وقد تؤدي إلى حدوث إصابات.
• ال تطرق على الحدافة باستخدام مطرقة ،أو شيء صلب ،وذلك ألن الحدافة قد تتحطم خالل التشغيل.
عند اختبار شمعة اإلشعال:
• استخدم أداة اختبار شمعة اإلشعال.
• ال تحاول فحص قوة الشرارة إذا كانت شمعة اإلشعال مفكوكة.
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مخطط الصيانة

كيفية تغيير الزيت  -الشكل 2

أول  5ساعات
•

3

9

10

تغيير الزيت

تحذير

كل  8ساعات أو يوميًا
•

فحص مستوى زيت المحرك

•

تنظيف المنطقة المحيطة بكاتم صوت المحرك ومفاتيح التحكم

يعتبر الوقود واألبخرة المتصاعدة منه مواد قابلة لالشتعال واالنفجار.
يمكن أن يتسبب نشوب حريق ،أو وقوع انفجار في التعرض لحروق ،أو قد يؤدي إلى الوفاة.

كل  25ساعة أو سنويًا
•

تنظيف فلتر الهواء *

كل  50ساعة أو سنويًا
•

تغيير زيت المحرك

•

فحص كاتم صوت المحرك ومانعة الشرر

•

يعتبر الزيت المستخدم من بين المنتجات التي تصنف كفضالت خطرة ،ويجب التخلص منه بطريقة صحيحة .ال تتخلص منه
ضمن الفضالت المنزلية .راجع األمر مع السلطات المحلية ،أو مركز الخدمة ،أو الموزع للتعرف على أماكن التخلص/إعادة
التدوير اآلمن للفضالت.

سنويًا
•

استبدال فلتر الهواء

•

استبدال شمعة اإلشعال

•

تنظيف نظام تبريد الهواء *

* في ظروف المناخ المتربة ،أو في حالة وجود مخلفات متطايرة في الهواء ،قم بزيادة عدد مرات التنظيف.

ضبط الكربراتير وسرعة المحرك

ال تقم أبداً بضبط الكربراتير أو سرعة المحرك .فقد تم ضبط الكربراتير في المصنع لكي يعمل بكفاءة في أغلب الظروف.
ال تعبث بالنابض الحاكم أو الوصالت أو األجزاء األخرى لتغيير سرعة المحرك .في حالة الحاجة لعمل أي تغييرات ،اتصل
بمركز خدمة  Briggs & Strattonالمعتمد للحصول على الخدمة المطلوبة.
إشعار :يحدد مُصنع المعدة التي يتم تركيب هذا المحرك عليها السرعة القصوى لتشغيل المحرك .ال تتجاوز هذه السرعة .إذا
لم تكن تعرف على وجه التحديد الحد األقصى للسرعة الخاص بالمعدة أو إعداد المصنع لسرعة المحرك ،اتصل على مركز
خدمة  Briggs & Strattonالمعتمد للحصول على المساعدة .لضمان التشغيل اآلمن والسليم للمعدة ،يجب ضبط سرعة
المحرك من قبل فني خدمة مؤهل فقط.

كيفية استبدال شمعة اإلشعال  -الشكل 7

فحص كاتم صوت المحرك ومانعة الشرر  -الشكل 8

يتصاعد عند تشغيل المحركات حرارة .كما ترتفع درجة حرارة أجزاء المحرك ،وبخاصة كاتم صوت
المحرك بشكل كبير للغاية.
وهو ما قد يؤدي إلى اإلصابة بحروق شديدة عند مالمسة تلك األجزاء.
ويمكن أن تتسبب المخلفات القابلة لالشتعال ،مثل األوراق الجافة ،أو العشب ،أو األغصان المقطوعة
الجافة ،إلخ في حدوث حريق.
•
•
•

إزالة الزيت
يجب تصريف الزيت من أنبوب تعبئة الزيت العلوي ( ،Eالشكل رقم .)10
ً
متوقفا بشرط أن يكون ً
دافئا ،افصل سلك شمعة اإلشعال ( )Aوابقه بعي ًدا عن شمعة اإلشعال
1-1إذا كان المحرك
(الشكل رقم .)9
2-2قم بإزالة عصا قياس مستوى الزيت ( ،Gالشكل رقم .)2
3-3عندما تقوم بتصريف بتصريف الزيت من أنبوب ملء الزيت العلوي ( ،)Eابق طرف شمعة اإلشعال الخاصة بالمحرك
( )Fألعلى (الشكل رقم  .)10وقم بتصريف الزيت إلى داخل الحاوية المخصصة لذلك.

تحذير :عندما تقوم بتصريف الزيت من أنبوب ملء الزيت العلوي ،يجب أن يكون خزان الوقود ً
فارغا،
وإال فقد يتسرب الوقود للخارج ،مما يؤدي إلى حدوث حريق أو انفجار .إلفراغ خزان الوقود ،قم بتشغيل المحرك حتى
يتوقف بسبب نقص الوقود.
إضافة الزيت
	•اضبط المحرك في وضع مستوي.
	•نظف منطقة تعبئة الزيت من أية مخلفات.
	•انظر القسم الخاص بالمواصفات للتعرف على سعة الزيت.
1-1أخرج عصا قياس مستوى الزيت ( )Gوامسحها بقطعة قماش نظيفة (الشكل رقم  ،2الشكل رقم .)3
صب الزيت ببطء داخل فتحة تعبئة الزيت ( .)Hال تمأل الزيت بشكل زائد عن الحد .بعد إضافة الزيت ،انتظر لمدة
ُ 2-2
دقيقة واحدة ،ثم افحص مستوى الزيت.
3-3ضع عصا قياس مستوى الزيت في مكانها بإحكام.
4-4قم بإخراجها مرة أخرى وافحص مستوى الزيت .يجب أن يكون الزيت عند قمة مؤشر االمتالء ( )Jالموجود على
عصا قياس الزيت.
5-5ضع عصا قياس مستوى الزيت في مكانها بإحكام.
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افحص الفوهة ( ،Aالشكل رقم  )7باستخدام محدد قياس األسالك ( .)Bوإذا لزم األمر ،أعد تعيين الفوهة .قم بتركيب شمعة
اإلشعال وأحكم ربطها حسب عزم الربط الموصى به .للتعرف على ضبط أو عزم الربط للفوهة ،راجع القسم المواصفات.
مالحظة :في بعض المناطق ،تطالب القوانين المحلية باستخدام شمعة إشعال مقاومة لتخميد إشارات اإلشعال .وإذا كان هذا
ً
مجهزا بشمعة إشعال مقاومة في األساس ،فاستخدم نفس النوع عند استبدالها.
المحرك

تحذير

عندما تقوم بتصريف الزيت من أنبوب ملء الزيت العلوي ،يجب أن يكون خزان الوقود ً
فارغا ،وإال فقد يتسرب
الوقود للخارج ،مما يؤدي إلى حدوث حريق أو انفجار.

اترك كاتم صوت المحرك ،واسطوانة المحرك ،والمراوح حتى تبرد قبل لمسها.
قم بإزالة المخلفات المتراكمة من منطقة كاتم صوت المحرك ومنطقة االسطوانة.
يعد من قبيل المخالفة لقانون الموارد العامة في كاليفورنيا ،القسم  ،4442أن تقوم باستخدام أو تشغيل المحرك
ً
مجهزا بمانعة الشرر كما هو
في أي أرض مغطاة بالغابات ،أو باألغصان ،أو بالعشب ،ما لم يكن نظام العادم
موضح في القسم  ،4442والتأكد من قدرتها على التشغيل بطريقة فعالة .توجد قوانين مشابهة لهذا القانون في
ُصنع األصلي للمعدة ،أو بائع التجزئة ،أو الموزع للحصول
الواليات أو المناطق الفيدرالية األخرى .اتصل بالم ّ
خصيصا لنظام العادم المثبت في هذا المحرك.
على مانعة الشرر المصممة
ً

قم بإزالة المخلفات المتراكمة من منطقة كاتم صوت المحرك ومنطقة االسطوانة .افحص كاتم صوت المحرك ( )Aللتأكد من
ً
مجهزا بها ،وافحص التلف،
عدم وجود شقوق ،أو تآكل ،أو أي تلف آخر به .قم بإزالة مانعة الشرر ( ،)Bإذا كان المحرك
أو انسداد الكربون .وإذا حددت مكان التلف ،فقم بتثبيت قطع غيار بديلة قبل تشغيل المحرك.

كيفية إجراء أعمال الخدمة لفلتر الهواء  -الشكل 12 11

تحذير

يعتبر الوقود واألبخرة المتصاعدة منه مواد قابلة لالشتعال واالنفجار.
يمكن أن يتسبب نشوب حريق ،أو وقوع انفجار في التعرض لحروق ،أو قد يؤدي إلى الوفاة.

•

ً
ً
مجهزا بها) ،أو فلتر الهواء
مطلقا في حالة إزالة مجموعة منقي الهواء (إذا كان المحرك
ال تبدأ تشغيل المحرك
ً
مجهزا به).
(إذا كان المحرك

إشعار :ال تستخدم الهواء المضغوط ،أو المذيبات لتنظيف الفلتر .فالهواء المضغوط يمكن أن يُتلف الفلتر ،وقد تؤدي المذيبات
إلى تفكيك الفلتر.
يظهر نوعان من أنظمة فالتر الهواء ،نوع قياسي ،ونوع عالي السعة .حدد النوع المركب على المحرك الموجود لديك وقم
بإجراء أعمال الصيانة المخصصة له.

فلتر الهواء القياسي  -الشكل 11

تحذير :يجب أن تكون قطع الغيار البديلة من نفس التصميم ،وأن تكون مثبتة في نفس الوضع مثل قطع
الغيار األصلية .فقطع الغيار غير األصلية ال تعمل بكفاءة ،وقد تتلف الوحدة ،وقد تؤدي إلى حدوث إصابات.

يستخدم فلتر الهواء القياسي عنصر من المطاط اإلسفنجي يمكن غسله وإعادة استخدامه.
ُ 1-1فك المسمار اللولبي ( )Aمن الجزء العلوي من مجموعة فلتر الهواء ( .)Bانظر الشكل رقم .11
2-2لكي تمنع تراكم المخلفات بداخل الكربراتير ،قم بإزالة مجموعة فلتر الهواء بعناية.
3-3قم بإزالة عنصر المطاط الزبدي ( )Cمن قاعدة فلتر الهواء.
4-4اغسل عنصر المطاط الزبدي في مطهر سائل وماء .اضغط على عنصر المطاط الزبدي بقوة باستخدام قطعة قماش
نظيفة لتجفيفه.
5-5قم بإشباع عنصر المطاط الزبدي بزيت المحرك النظيف .لكي تتخلص من زيت المحرك الزائد ،اعصر عنصر
المطاط الزبدي باستخدام قطعة قماش نظيفة.
6-6قم بتركيب عنصر المطاط الزبدي داخل قاعدة فلتر الهواء.
7-7قم بتركيب مجموعة فلتر الهواء داخل الكربراتير واربطها باستخدام المسمار اللولبي.

9

فلتر الهواء عالي السعة  -الشكل 12
يستخدم فلتر الهواء عالي السعة فلتر ذو ثنيات.
11-1قم بإزالة المسمار ( )Aمن أعلى مجموعة فلتر الهواء ( .)Bانظر الشكل رقم .12
2-2لكي تمنع تساقط الحطام داخل الكربراتير ،قم بإزالة مجموعة فلتر الهواء بحرص.
3-3قم بإزالة الفلتر ذو الثنيات ( )Cمن قاعدة فلتر الهواء.

4-4لكي تتمكن من تفكيك الحطام المتراكم ،ربت برفق على الفلتر ذو الثنيات الموجود على السطح الصلب .وإذا كان الفلتر
قذرا للغاية ،استبدله بفلتر جديد.
ذو الثنيات ً
5-5قم بتركيب الفلتر ذو الثنيات.
6-6قم بتركيب مجموعة فلتر الهواء على الكربراتير وثبتها بالمسامير.
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المواصفات

تنظيف نظام تبريد الهواء  -الشكل 13

مواصفات المحرك

تحذير
يتصاعد عند تشغيل المحركات حرارة .كما ترتفع درجة حرارة أجزاء المحرك ،وبخاصة كاتم صوت
المحرك بشكل كبير للغاية.
وهو ما قد يؤدي إلى اإلصابة بحروق شديدة عند مالمسة تلك األجزاء.
ويمكن أن يتسبب المخلفات القابل لالشتعال ،مثل األوراق الجافة ،أو العشب ،أو األغصان المقطوعة
الجافة ،إلخ في حدوث حريق.
•
•

اترك كاتم صوت المحرك ،واسطوانة المحرك ،والمراوح حتى تبرد قبل لمسها.
قم بإزالة المخلفات المتراكم من منطقة كاتم صوت المحرك ومنطقة االسطوانة.

إشعار :ال تستخدم الماء لتنظيف المحرك .فالماء يمكن أن يُلوث نظام الوقود .استخدم فرشاة أو قطعة قماش جافة لتنظيف
المحرك.
هذا المحرك يتم تبريده بالهواء .يمكن أن تعوق األوساخ أو المخلفات تدفق الهواء ،وقد تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة
المحرك ،وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى األداء ،وتقلل من عمر المحرك.
استخدم فرشاة أو قطعة قماش جافة إلزالة المخلفات من واقي األصابع ( .)Aابق الوصالت ،والزنبرك الحاكم ،ومفاتيح
التحكم ( )Bنظيفة .ابق المنطقة المحيطة بكاتم صوت المحرك ( )Cوكذا المنطقة الموجودة خلفه خالية من أي مخلفات قابلة
لالشتعال (الشكل رقم .)13

التخزين
تحذير
يعتبر الوقود واألبخرة المتصاعدة منه مواد قابلة لالشتعال واالنفجار.
يمكن أن يتسبب نشوب حريق ،أو وقوع انفجار في التعرض لحروق ،أو قد يؤدي إلى الوفاة.

n

عند تخزين الوقود أو المعدة مع وجود وقود في الخزان
• يتم تخزينها بعي ًدا عن األفران ،أو المواقد ،أو سخانات المياه ،أو أي أجهزة مزودة بمصابيح دليلية ،أو أي
مصادر إشعال أخرى ألنها قد تؤدي إلى اشتعال أبخرة الوقود.

زيت المحرك
عندما يكون المحرك ً
دافئا ،قم بتغيير زيت المحرك.
إشعار :اضبط المحرك في وضع مستوي (وضع التشغيل العادي) .إذا تطلب األمر إمالة المحرك عند تخزينه ،فيجب أن
فارغا ،ويجب أن يكون جانب شمعة اإلشعال ألعلى .إذا لم يكن خزان الوقود ً
يكون خزان الوقود ً
فارغا ،وإذا كان المحرك
ً
مائال في أي اتجاه آخر ،فقد يكون من الصعب بدء تشغيله بسبب تلوث فلتر الهواء و/أو شمعة اإلشعال بالزيت أو البنزين.

استكشاف المشكالت وإصالحها

اإلزاحة

ci 9.02 (cc 148)

التجويف

 2.562بوصة ( 65.08مم)

الشوط

 1.750بوصة ( 44.45مم)

سعة الزيت

 20 - 18أونصة ( 0.59 - 0.54لتر)

مواصفات المحرك
الموديل

100000

اإلزاحة

ci 9.67 (cc 158)

التجويف

 2.562بوصة ( 65.08مم)

الشوط

 1.875بوصة ( 47.65مم)

سعة الزيت

 20 - 18أونصة ( 0.59 - 0.54لتر)

مواصفات الضبط *
الموديل

100000 ،90000

فوهة شمعة اإلشعال

 0.030بوصة ( 0.76مم)

عزم شمعة اإلشعال

 180رطل/بوصة ( 20نيوتن/متر)

فوهة هواء عضو اإلنتاج

 0.010 - 0.006بوصة ( 0.25 - 0.15مم)

خلوص صمام السحب

 0.007 - 0.005بوصة ( 0.18 - 0.13مم)

خلوص صمام العادم

 0.009 - 0.007بوصة ( 0.23 - 0.18مم)

* تقل قوة المحرك بنسبة  %3.5لكل  1000قدم ( 300متر) فوق مستوى سطح البحر ،وبنسبة  %1لكل درجة حرارة تبلغ
ُرض عند ضبطه
 10درجات فهرنهايتية ( 5.6مئوية) أعلى من  77درجة فهرنهايتية ( 25مئوية) .ويعمل المحرك بشكل م ٍ
بزاوية تصل إلى  15درجة .راجع دليل مشغل المعدة للتعرف على حدود التشغيل اآلمنة المسموح بها عند السير على
المنحدرات.

ً
شيوعا التي تخضع للخدمة 4
أكثر قطع الغيار
قطع الغيار الخاضعة للخدمة

رقم القطعة

فلتر الهواء القياسي

698369

فلتر الهواء عالي السعة

797819

الزيت – SAE 30

100005
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نظام الوقود
يمكن أن يفسد الوقود في حالة تخزينة لمدة تتجاوز  30يومًا .ويؤدي استخدام الوقود وهو في هذه الحالة إلى الحموضة وظهور
ترسبات صمغية بداخل نظام الوقود ،أو بداخل أجزاء الكربراتير الحيوية .ولكي تحافظ على جودة الوقود ،استخدم التركيبة
المتطورة من معالجة الوقود ومثبت الوقود لشركة  Briggs & Strattonالمتوفران في أماكن بيع قطع الخدمة األصلية.
بالنسبة للمحركات المزودة بغطاء الوقود ® FRESH STARTاستخدم ® FRESH STARTمن إنتاج Briggs & Stratton
متوفر في شكل خرطوشة مركزة متقطرة.
ال يلزم تصريف البنزين من المحرك في حالة إضافة مثبت الوقود حسب التعليمات الخاصة بذلك .قم بتشغيل المحرك لمدة
دقيقتين لتدوير مثبت الوقود داخل نظام الوقود بالكامل قبل التخزين.
في حالة عدم إضافة مثبت الوقود إلى البنزين الموجود بداخل المحرك ،فيجب تصريفه داخل الحاوية المخصصة لذلك .قم
بتشغيل المحرك حتى يتوقف بسبب نقص الوقود .يُوصى باستخدام مثبت الوقود في حاوية التخزين للحفاظ على حالة الوقود.

الموديل

90000

إضافات الوقود

5058 ،5041

شمعة اإلشعال المقاومة

5095 ،802592

شمعة اإلشعال البالتينية ذات العمر الطويل

5062

مفتاح ربط شمعة اإلشعال

5023 ،89838

أداة اختبار شمعة اإلشعال

19368

✔ نحن نوصي بأن تقوم بزيارة أي من الموزعين المعتمدين لدى  Briggs & Strattonإلجراء جميع أعمال الصيانة
والخدمة للمحرك وجميع أجزاؤه.

بحاجة إلى المساعدة؟ تفضل بزيارة  BRIGGSandSTRATTON.COMأو اتصل برقم.1-800-233-3723
(داخل الواليات المتحدة).
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سياسية الضمان الخاصة بمالك محرك BRIGGS & STRATTON

إبريل 2013

الضمان المحدود
تتولى شركة  ،Briggs & Stratton Corporationأثناء مدة الضمان ،عمليات اإلصالح أو االستبدال ،وبدون تحملك ألي تكلفة ،مقابل تركيب أي قطعة (قطع) غيار للمحرك يثبت وجود عيوب في المواد المستخدمة فيها ،أو في صناعتها ،أو
كليهما .يتحمل المشتري تكاليف النقل الخاصة بالمنتج الذي يتم إرساله لإلصالح أو االستبدال بمقتضى هذا الضمان .يسري هذا الضمان ،ويخضع للفترات الزمنية والظروف المشار إليها أدناه .للتعرف على خدمة الضمان ،حدد موقع أقرب "وكيل خدمة
معتمد" موجود على خريطة تحديد المواقع الخاصة بنا والمتوفرة على الموقع  ،BRIGGSandSTRATTON.COMيجب على المشتري االتصال بموزع الخدمة المعتمد ،ثم يجعل المنتج متاحاً لموزع الخدمة المعتمد للقيام بفحصه واختباره.
ليس هناك ضمانات واضحة أخرى .الضمانات الضمنية ،والتي تشمل تلك الضمانات الخاصة بالصالحية للعرض في األسواق ،والمالءمة لغرض معين ،تمتد لعام واحد فقط من تاريخ الشراء ،أو قد تمتد إلى المدى المسموح به بمقتضى
القانونُ .تستثنى جميع الضمانات الضمنية األخرى .يتم استثناء المسؤولية القانونية عن التلفيات العرضية ،أو االستتباعية إلى المدى الذي يسمح به االستثناء بمقتضى القانون .ال تسمح بعض الواليات أو الدول بوضع قيود على طول مدة
الضمان الضمني ،وبعض الواليات أو الدول ال تسمح باستثناء أو تقييد التلفيات العرضية أو االستتباعية ،لذا فقد ال ينطبق التقيد أو االستثناء السابق عليك .يمنحك هذا الضمان حقوق قانونية محددة ،ويمكنك ً
أيضا التمتع بحقوق أخرى قد تختلف من
والية إلى والية أخرى ،أو من أو دولة إلى دولة أخرى **.

شروط الضمان القياسية *

s

نوع الماركة التجارية/المنتج

استخدام المستهلك

االستخدام التجاري

■ Vanguard™

 3أعوام

 3أعوام

™Commercial Turf Seriest

عامان

عامان

™Extended Life Series؛ ®I/C؛ ®Intek™ I/C؛ Intek™ Pro؛
 Professional Series™المزودة بجلب ™ Dura-Boreالمصنوعة من الحديد الصب؛
 850 Series™المزودة بجلب ™ Dura-Boreالمصنوعة من الحديد الصب؛
 Snow Series MAX™المزودة بجلب ™ Dura-Boreالمصنوعة من الحديد الصب؛
جميع محركات  Briggs & Strattonاألخرى المزودة بجلب ™ Dura-Boreالمصنوعة من الحديد الصب

عامان

عام واحد

جميع محركات  Briggs & Strattonاألخرى

عامان

 90يومًا

* فيما يلي شروط الضمان القياسية الخاصة بنا ،ولكن قد تظهر أحيا ًنا تغطية ضمان إضافية لم تكن محددة في وقت النشر .للحصول على قائمة بشروط الضمان الخاص بالمحرك الموجود لديك ،اذهب إلى الموقعBRIGGSandSTRATTON.COM .
أو اتصل بوكيل الخدمة المعتمد لدى .Briggs & Stratton
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**	في أستراليا  -هناك ضمانات لبضائعنا ال يمكن أن تمنع بموجب قانون المستهلك األسترالي .فيحق لك استبدال أو استرداد أموالك في حالة العطل الكبير أو من أجل التعويض عن أي خسارة أخرى أو ضرر متوقع .ويحق لك أيضاً إصالح البضائع أو
استبدالها إذا لم تكن جودة البضائع مقبولة وإذا كان العطل ليس كبيراً .وبالنسبة لخدمة الضمان ،حدد أقرب وكيل معتمد للخدمة من خريطة أماكن الموكلين الخاصة بنا الموجودة على موقع  .BRIGGSandSTRATTONأو عن طريق االتصال برقم
 ،1300 274 447أو عن طريق إرسال رسائل عبر البريد اإللكتروني إلى الموقع  salesenquiries@briggsandstratton.com.auشركة  Briggs & Stratton Australia Ptyالمحدودة ،شارع ،Moorebank، Moorebank
نيو ساوث ويلز ،استراليا.2170 ،
 sالمحركات المستخدمة في تطبيقات مولدات الكهرباء المنزلية :ضمان عامان فقط للمستهلك .ال توجد ضمانات تجارية .ال ينطبق هذا الضمان على المحركات الموجودة في المعدات المستخدمة في توليد الكهرباء لألغراض األساسية ً
بدال من
أي مرفق عام .المحركات المستخدمة في السباقات التنافسية ،أو لألغراض التجارية ،أو لأليجار ال تخضع للضمان.
■ محركات  Vanguardالمثبتة في المولدات االحتياطية :ضمان عامان لالستخدام الشخصي ،وال يوجد ضمان لالستخدامات التجارية Vanguard .المثبتة في المركبات العامة :ضمان عامان لالستخدام الشخصي ،وضمان عامان لالستخدام
التجاري .محركات  Vanguardثالثية االسطوانات المبردة بالسائل :انظر سياسة ضمان مالك محركات  3/LCمن .Briggs & Stratton
تبدأ فترة الضمان بداية من تاريخ الشراء بواسطة مستهلك التجزئة األول ،أو المستخدم التجاري النهائي ،ويستمر الضمان طوال الفترة المذكورة في الجدول السابق" .استخدام المستهلك" يعني االستخدام المنزلي الشخصي بواسطة مستهلك التجزئة.
ً
ً
محركا مستخدمًا بطريقة تجارية ألغراض خاصة
دخال ،أو ألغراض التأجير .وبمجرد استخدام المحرك بطريقة تجارية ،يتم اعتباره بعد ذلك
"االستخدام التجاري" يعني جميع المستخدمين اآلخرين ،بما في ذلك االستخدام التجاري ،أو اإلنتاج الذي يعطي
بهذا الضمان.
األولي عند طلب التمتع بخدمة الضمان ،يتم استخدام تاريخ التصنيع الخاص
ال يلزم تسجيل الضمان للتمتع بخدمة الضمان على منتجات  .Briggs & Strattonاحتفظ بالدليل الخاص بإيصال الشراء .في حالة عدم تقديم الدليل الخاص بتاريخ الشراء
ّ
بالمنتج لتحديد فترة الضمان.
4

ترحب  Briggs & Strattonبإصالح المنتجات بمقتضى الضمان ،وتعتذر لك عن أي إزعاج ربما تعرضت له .يمكن ألي
من وكالء الخدمة المعتمدون إجراء اإلصالحات بمقتضى الضمان .يتم إجراء غالبية اإلصالحات الخاصة بالضمان بشكل
روتيني ،ولكن في بعض األحيان تكون الطلبات الخاصة بتوفير الخدمة بمقتضى الضمان غير مناسبة.

4قطع الغيار المخدوشة ،أو المكسورة بسبب تشغيل المحرك باستخدام قدر غير كاف من زيت التشحيم ،أو بسبب تلوث
زيت التشحيم ذاته ،أو بسبب استخدام زيت تشحيم من درجة غير مناسبة (افحص الزيت ،وأعد تزويده إذا لزم األمر،
وقم بتغييره حسب الفترات الزمنية الموصى بها) .ال تؤثر "درجة الزيت" سلبًا إلى الحد الذي يؤدي إلى إيقاف تشغيل
المحرك .فقد يتلف المحرك في حالة عدم المحافظة على مستوى زيت المحرك عند المستوى الصحيح.

5

ولتجنب سوء الفهم ،والذي قد يحدث بين العميل والوكيل ،فيما يلي بعض أسباب حدوث األعطال في المحرك ،والتي ال
يغطيها الضمان.

5إصالح أو ضبط قطع الغيار ،أو مجموعات قطع الغيار المرفقة مثل أجهزة القابض ،أو أجهزة نقل الحركة ،أو مفاتيح
التحكم عن بُعد ،إلخ والتي ال يتم تصنيعها بمعرفة .Briggs & Stratton

6

6التلف أو التآكل الحادث لقطع الغيار بسبب األوساخ ،والتي تدخل إلى المحرك بسبب الصيانة غير الصحيحة لمنقي
الهواء ،أو إعادة التجميع الخاطئ ،أو استخدام عنصر أو خرطوشة غير أصلية لمنقي الهواء .قم بتنظيف و/أو استبدال
الفلتر حسبما هو مذكور في "دليل المشغل" في الفترات الزمنية الموصى بها.

7

7قطع الغيار التالفة بسبب السرعة الزائدة ،أو درجة الحرارة الزائدة التي تحدث بسبب العشب ،أو المخلفات ،أو
األوساخ ،والتي تسد أو تعوق حركة مراوح التبريد ،أو منطقة الحدافة ،أو التلف الحادث بسبب تشغيل المحرك في
منطقة ضيقة بدون توفر تهوية كافية .نظف المحرك من المخلفات حسب الفترات الزمنية الموصى بها حسبما هو
مذكور في "دليل المشغل".

الصيانة بطريقة خاطئة :يعتمد عمر المحرك على الظروف التي يتم تشغيله فيها ،والعناية التي يتمتع بها .فبعض التطبيقات
مثل المحاريث ،والمضخات ،وجزازات العشب الدوارة تعمل بشكل متكرر في ظروف متربة ،أو غير نظيفة ،وهو ما قد
يتسبب في حدوث ما يُعرف بالتآكل السابق ألوانه .ومثل هذا النوع من التآكل ،والذي قد يحدث بسبب تراكم األوساخ ،أو
األتربة ،أو المادة الكاشطة المستخدمة في تنظيف شمعات اإلشعال ،أو أي مادة كاشطة أخرى تدخل إلى المحرك بسبب
الصيانة بطريقة خاطئة ،ال يغطيه الضمان.

8

8المحرك ،أو قطع غيار المعدة المكسورة بسبب االهتزاز الزائد عن الحد بسبب التثبيت غير المحكم للمحرك ،أو شفرات
القطع المفكوكة ،أو الشفرات مختلة االتزان ،أو عجالت الدفع المفكوكة أو غير المتزنة ،أو التثبيت غير الصحيح
للمعدة في العمود المرفقي للمحرك ،أو بسبب السرعة الزائدة ،أو أي شكل من أشكال إساءة االستخدام أثناء التشغيل.

9

هذا الضمان يغطي المواد المعيبة المتعلقة بالمحرك و/أو الصناعة فقط ،وال يتم استبدال ،أو رد ثمن المعدة التي قد يتم
تثبيت المحرك بها .وال يمتد الضمان ليشمل اإلصالحات المطلوبة بسبب:

9العمود المرفقي المنحني ،أو المكسور بسبب االصطدام بشيء صلب مزود بشفرات قاطعة خاصة بجزازات العشب
الدوارة ،أو الشد الزائد للسير على شكل .V

1 10الضبط الروتيني للمحرك.

نبذة عن الضمان

التلف الطبيعي :المحركات ،مثلها مثل جميع األجهزة الميكانيكية ،تحتاج إلى خدمة دورية لقطع الغيار الموجودة بها ،وكذا
تحتاج إلى استبدال لقطع الغيار هذه لكي تعمل بكفاءة .وال يغطي الضمان اإلصالحات التي يتم إجراؤها في المحرك عندما
يكون االستخدام الطبيعي هو السبب في قصر عمر قطع الغيار ،أو المحرك .وال يتم تطبيق شروط الضمان في حالة حدوث
تلف في المحرك بسبب سوء االستخدام ،أو قلة الصيانة الدورية ،أو الشحن ،أو الحمل ،أو التخزين أو التركيب بطريقة
خاطئة .وبنفس الطريقة ،يبطل الضمان في حالة إزالة الرقم التسلسلي للمحرك ،أو في حالة إجراء أي تعديل ،أو تغيير في
المحرك.

1

1المشكالت التي قد تحدث نتيجة الستخدام قطع غيار  Briggs & Strattonغير أصلية.

2

2عناصر التحكم الخاصة بالمعدة ،أو عمليات التركيب التي تمنع بدء تشغيل المحرك ،وتتسبب في األداء غير المُرضي
للمحرك ،أو تقصر من عمر المحرك( .اتصل بمُصنّع المعدة).

3

3أجهزة الكربراتير التي يحدث بها تسرب ،أو أنابيب الوقود المسدودة ،أو الصمامات الملتصقة ،أو أي نوع آخر من
التلف قد يحدث بسبب استخدام وقود ملوث ،أو فاسد بسبب التخزين.
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1 11حدوث ُعطل في المحرك أو في أي من مكوناته ،مثل غرفة االحتراق ،أو الصمامات ،أو مقاعد الصمامات ،أو أدلة
الصمامات ،أو اللفائف المحترقة الخاصة بموتور بادئ التشغيل ،والذي قد يحدث بسبب استخدام أنواع بديلة من الوقود
مثل البترول المُسال ،أو الغاز الطبيعي ،أو البنزين المكون من أكثر من  %10إيثانول ،إلخ
تتوفر خدمة الضمان من خالل وكالء الخدمة المعتمدون لدى شركة .Briggs & Stratton Corporation
حدد موقع أقرب "وكيل خدمة معتمد" موجود على خريطة تحديد المواقع الخاصة بنا والمتوفرة على الموقع
 ،BRIGGSandSTRATTON.COMأو من خالل االتصال برقم ( 1-800-233-3723داخل الواليات المتحدة).

BRIGGSandSTRATTON.COM

