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Follow the steps in addition to weekly maintenance steps 

 التالية الخطوات إلى إضافة األسبوعية الصيانة خطوات إجراء
1 

  

A record check and regular maintenance and taking readings of 
the various data 

 المختلفة البيانات قراءات وأخذ دورية وصيانة فحص سجل عمل   
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Make sure that the batteries are shipped fully charged battery 
cells examined and the amount of shipping solution complete 

with batteries in case of decreasing  

 وكمية البطاريات خاليا بفحص كامال شحنا تشحن البطاريات أن من التأكد
 نقصانه حالة في البطاريات محلول استكمال مع الشحن
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Make sure that the fuel level in the tank at least 75% of capacity, 
and updated if necessary, check with fuel and it contains 

sediment or water  

 سعته، من%  55 عن يقل ال الخزان في الوقود مستوى أن من التأكد

 أو رواسب على احتوائه وعدم الوقود فحص مع اآلمر لزم إن واستكماله
 مياه
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Ensure the safety and links to the exhaust and cooling system 
and lubrication standards and read the engine running for an 

hour and at least one lubricating and cleaning Review  

 المقاييس وقراءة والتزييت التبريد ونظام العادم وصالت سالمة من التأكد 
 والتنظيف التشحيم ومراجعة األقل على واحدة ساعة  لمدة المحرك بتشغيل
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You should test readings and references to the control panels in 
each case and connections with alarms and control room 

 مع وتوصيالتها حالة كل في التحكم لوحات وإشارات قراءات اختبار يجب
 المراقبة وغرفة اإلنذار أجهزة
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Work test engine power and low voltage and current starters 

and means to protect the engine and electrical connections. 
 ووسائل الحركة بدء الجهد وتيار وانخفاض الكهرباء محرك عمل اختبار

 الكهربائية والتوصيالت المحرك حماية
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Follow Preventive Maintenance specified by KFU Technical 
Department 

 بالجامعة الفنية اإلدارة من الصيانة تعليمات متابعة
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Supervisor signature 

 المشرف توقيع

safety engineer signature  

 والسالمة االمن مهندس توقيع


