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معلومات عامة -1

. إرشادات للتشغیل1-1

 الحالة التقنیة
ھذا المحول یوافق أحدث الصیحات التقنیة، یجب التشغیل من قبل متخصصین على درایة بالمعاییر األمنیة الالزمة كي یعمل 

 الجھاز بصورة آمنة. 

 االطالع على تعلیمات التشغیل
 .رجاء قراءة تعلیمات التشغیل بعنایة قبل استخدام المحول،  یجب مراعاة تعلیمات التشغیل في جمیع األحوال

 الخطوات
 تم وصف جمیع الخطوات الالزمة لالستخدام الصحیح للجھاز في تعلیمات التشغیل و في المستندات الملحقة.

 ال یسمح باستخدام الجھاز بأي طرق أخرى غیر التي صرحت بھا الشركة المصنعة للجھاز.
 وفقاً للتعلیمات الملحقة.قد ال یعمل نظام الحمایة بالصورة المتوقعة، وذلك إن لم یتم استخدام الجھاز 

 إرشادات عامة
ال یتم اختبار أو تركیب أو صیانة الجھاز إال من قبل األشخاص الذین تم تدریبھم من قبل الشركة المصنعة، ال تقم بعمل أي 

 الصیانة.صیانة ألي عطل قد یحدث للجھاز بنفسك إال إن  كان العطل قد تم ذكره في مستندات التدریب الخاصة بعملیة 

رسومات توضیحیة 1-2

 یرجى إتباع كل اإلرشادات وقواعد السالمة

 تجدون في تعلیمات التشعیل بعض العبارات  أو العالمات التحذیریة المعروفة دولیاً و كذلك بعض إرشادات للخطر.

 سیتم شرح ھذه العالمات في التالي.

على  جھد عالي! انتبھ! خطر مراعاة تعلیمات التشغیل
 الحیاة!

 تحذیر من جھد كھربي خطر مراعاة االرشادات العامة

ممنوع لألفراد الذین یستخدمون جھاز 
 تنظیم ضربات القلب

 نرجو مراعاة التالي!
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عالمات على محوالت القیاس 1-3

 عالمات الخطر عالمة سي إي

على  جھد عالي! انتبھ! خطر ال تلقي في قمامة المنزل
 الحیاة!

 خطر صدمة كھربیة كھربي مصرح بھ أقصى جھد

اقرأ تعلیمات التشغیل قبل  عزل مقوى أو مزدوج
  االستخدام

 منطقة خطر

رقم مسلسل، ورقة فحص الجودة

 الحمایة

 إشارة تحذیریة

 التصنیف
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التقنیة -2

وظیفة الجھاز 2-1

یعد محول التیار الكھربي للجھد العالي JLR-BOB بمثابة أداة لعمل قیاسات فرق الجھد الكھربي و قیاسات المقاومة 
وكذلك قیاسات مقاومة العزل على نظام الجھد العالي للمركبة.  
یسمح فقط لألشخاص المدربین المؤھلین باستخدام ھذا المحول. 

إرشادات أمنیة 2-2

 

تم إعداد محول القیاس JLR-BOB الستخدامھ فقط في أعمال اختبار المقاومات والجھد الكھربي، یسمح باستخدام الجھاز فقط لتلك 
األغراض التي ال تشكل خطورة لكًال من اإلنسان واآللة، یستخدم المحول JLR-BOB HVR40 بالطریقة التي تم توضیحھا في 

تعلیمات التشغیل فقط! تقع مسئوولیة أي تغیر في المحول أو طرق االستخدام على عاتق المستخدم. تأكد من أن المحول في حالة سلیمة 
وأن كافة الوظائف لتشغیل آمن متوفرة. 

یرجى مراعاة أنظمة الوقایة من الحوادث الساریة في كل دولة على حدة.  
ارتداء معدات الحمایة الشخصیة! 

ال تقم بإلقاء المحول JLR-BOB أو تعریضھ للسقوط أبداً، و ال تدع أفراد غیر مدربین یقوموا بتشغیل المحول JLR-Bob أبداً.  
تأكد أن ال یتم استخدام الجھاز إال في األغراض  المخصصة لھ.  

أقصى درجة مسموح   یرجى مراعاة استخدام المحول JLR-BOB في محیط خالي من مصادر الحرارة )
بھا 40 سیلسیوز-77 فھرنھیت( أو السوائل المسببة للتآكل أو الزیوت أو الدھون.

في األماكن المعرضة لالنفجارات.  JLR-BOB یمنع منعاً باتاً استخدام المحول

تأكد من أن المحول JLR-BOB موجود على سطح غیر قابل لالنزالق وأن الجھاز لن یتعرض للضرر، و استخدم أدوات وأكسسوارات 
غیر متھالكة وتجنب األدوات واألكسسوارات التي بھا آثار أي ضرر.

قد تؤدي األدوات أو األكسسوارات المتھالكة أو التي بھا ضرر إلى إصابات بالغة!

الصیانة واإلصالح 2-3

أو استخدام قطع غیار  ال تتحمل الشركة المصنعة أي مسئولیة عن أي ضرر ینشأ نتیجة أعمال صیانة غیر صحیحة
 غیر أصلیة.

 التشغیل الخاطئ للمحول والذي یؤدي إلى ضرر في الجھاز یبطل سریان الضمان. 
 تواصل دائماً عند الشك مع شركة متخصصة مدربة أو مع شركة كار كونكت.

 تجدون بیانات وعناوین االتصال في المقدمة.
 عند مالحظة أعطال شائعة متعرف علیھا یجب تبدیل األجزاء التي تعرضت للضرر، قد تؤدي المكونات المتضررة 

  إلى إصابات بالغة.
 تأكد من سالمة الوصالت والمفاتیح الكھربیة من الضرر.

 یسمح بالقیام بأعمال الصیانة واإلصالح فقط من قبل المتخصصین المخول لھم القیام بذلك بعد اجتیاز تدریب 
 شركة كار كونكت  بنجاح.

 لمزید من المعلومات عن الخدمات والتدریب نرجو الرجوع لعنوان جھة الخدمات:

 شركة كار كونكت، شركة ذات مسؤولیة محدودة
 شارع أم إجیلنجسبرج 8
 الیفردي -38542قم بریدي: ر

 ألمانیا
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رسومات تقنیة -3

 لالختبار الذاتي BOBـبجھاز ال SCCـال توصیل وصلة -4

الضمان -5
 شھر للمحول على األعطال الناتجة عن عیوب التصنیع أو مشكلة في الخامات من قبل شركة  24یتم تقدیم ضمان مدتھ 

 كار كونكنت.
 مع تاریخ توصیل الجھاز، ویتم تأكید ذلك على فاتورة الشراء أو شھادة التوصیل. یبدأ سریان الضمان

 یسري الضمان للمشتري أو المستخدم طالما تم شراء المحول من جھة معتمدة وتم استخدامھ بالطریقة المالئمة.
 یسقط سریان الضمان إن تم استخدام الجھاز في أغراض أخرى غیر المصرح بھا. 

 الضمان على المحوالت إن تم االستخدام بصورة تخالف تعلیمات التشغیل.یتوقف سریان 
 في حالة العیوب أو األخطاء سیتم فقط صیانة أو تغییر القطع المتعرضة للضرر من قبل شركة كار كونكنت وفقاً لتقیمھم.

 عنوان مقدم الخدمة
 شركة كار كونكت، شركة ذات مسؤولیة محدودة

 شارع أم إجیلنجسبرج 8
 الیفردي -38542م بریدي: رق

 ألمانیا
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تخزین المحوالت -6
 یتم تخزین المحوالت في حقائب مناسبة للحفاظ علیھا.

بیانان تقنیة -7
الوصالت ومقابس القیاس    النوعیة األولى 1.000 فولت 

النوعیة الثانیة 600 فولت 
        النوعیة الثالثة 300 فولت

تتطابق نوعیة القیاس بالمزج من معدات وأكسسوارات القیاس مع أقل قیمة ألنواع القیاس من معدات وأكسسوارات القیاس.
أقصى تیار كھربي للقیاس:  1 ملي أمبیر

االستخدام في أماكن مغلقة 
یمكن استخدام المحول JLR-BOB حتى ارتفاع 4000 متر عن سطح البحر. 

یمكن استخدام المحول JLR-BOB في درجة حرارة تتراوح إلى 40 درجة مئویة.
یعمل المحول JLR-BOB خصیصاً عند درجة حرارة أقصاھا 25 درجة مئویة على أن تتراوح الرطوبة بین 10 إلى %80.   

تخزن محوالت JLR-BOB خصیصاً عند درجة حرارة تتراوح بین -55 و 10 درجة مئویة على أن تتراوح نسبة الرطوبة 
بین 10إلى %80. 

التنظیف وإزالة التلوث -8
 یسمح بالتنظیف وإزالة التلوث فقط بقطعة قماش جافة.
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