
مقداری هوا وارد  گاها ممکن است در طی حمل و نقل و استفاده زیاد از جک، مهم:

قبل از  سیستم هیدرولیکی شود که این امر سبب ضعیف شدن عملکرد سیستم می شود.

برای تخلیه هوای جک ابتدا با چرخاندن قسمت باالیی دسته جک در  استفاده از جک،

 یک وزنه روی زین قرار دهید. می کنید.خالف جهت عقربه های ساعت شیر را باز 

 .چند مرتبه و با سرعت زیاد عمل پمپ کردن را انجام دهید و سپس شیر را ببندید

 باال رفتن

بیش از حد شیر را  . دسته را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا شیر بسته شود.1

 سفت نکنید.

ک بار را به صورت محکم و ج. جک را زیر بار مربوطه قرار دهید، به گونه ای که 2

با مرکزیت باال ببرد. حتما موقعیت جک را در زیر بار چک کنید تا در هنگام استفاده 

 تکان نخورد.

. با باال پایین کردن دسته، عمل پمپ کردن را تا ارتفاع دلخواه خود انجام دهید. بعد از 3

 باال بردن بار از یک خرک برای نگه داشتن بار استفاده کنید.

 ایین آوردنپ

به آرامی دسته را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. سرعت پایین آمدن جک 

 به سرعت چرخاندن دسته بستگی دارد.

. 

 قبل از استفاده تمامی موارد نشان داده شده در شکل فوق را روانکاری کنید.

 

 تعمیر و نگهداری

 روغن هیدرولیک

 استفاده کنید. از روغن ترکیب شده استفاده نکنید.همیشه از یک روغن با کیفیت مناسب 

هرگز از انواع دیگر روغن ها همچون روغن ترمز استفاده نکنید. در هنگام پر کردن 

 روغن مراقب باشید جسم خارجی و گرد و خاک وارد مخزن نشود.



ماه یک بار سیستم هیدرولیک را چک کنید تا از عدم خوردگی این مجموعه  4هر 

یدا کنید. در صورت مشاهده هرگونه مانع آن را برطرف کنید. در زمانی که از اطمینان پ

 جک استفاده نمی شود زین آن را در پایین ترین موقعیت ممکن نگه دارید.

از آن برای تحمل بار  توجه: این جک صرفا برای باالبردن بار طراحی شده است.

 استفاده نکنید.

( 1( دسته را داخل محل مربوطه )42دن شیر )قبل از استفاده از جک: با باز کر -1

قرار دهید و با حرکت دادن آن و طی کردن شش سیکل کامل از توزیع روغن مطمئن 

 شوید.

چک کنید که زین جک  برای باال بردن: شیر را در جهت عقربه های ساعت ببندید. -2

 سپس پمپ کردن را انجام دهید. در مرکزیت بار قرار گرفته باشد.

دسته را به آرامی در خالف جهت عقربه های  ین آوردن: برای پایین آوردن جک،پای -3

 پایین آورید. تا مقداری که از جدا شدن شیر از پایه جلوگیری شود،

 هشدار

تا زمانی که خودرو روی جک  . این دستگاه صرفا یک دستگاه باالبرنده می باشد.1

 قرار دارد آن را حرکت ندهید.

شیمنگاه جک فقط در محلی که شرکت سازنده خودرو تعیین کرده . محل قرارگیری ن2

 است مجاز می باشد.

بار های حمل شونده می بایست  . این یک دستگاه صرفا یک دستگاه باالبر می باشد.3

 مستقیما توسط دیگر محصوالت مناسب حمل شوند) جک استند(.

فشار بیش از حد روی  .. از محصول بیشتر از ظرفیت تعیین شده ی آن استفاده نکنید4

 آن می تواند سبب آسیب دیدگی جک گردد.

 . این جک جهت نگهداری و تحمل بار روی سطوح با سختی زیاد طراحی شده است.5

استفاده از آن در دیگر سطوح با سختی های کم می تواند سبب آسیب دیدگی جک و افراد 

 گردد.

 دقیقا در مرکز زین جک قرار داشته باشد.توجه کنید که بار  . قبل از باال بردن بار،6

خارج از مرکز بودن می تواند باعث نوسان و به تبع آن صدمه دیدن جک یا خودرو 

 گردد.



. تمامی مطالب هشداردهنده و راهنمای کاربری محصول را جهت استفاده درست و 7

 ایمن از محصول مطالعه کنید

می تواند باعث آسیب دیدگی  راهنما،. عدم مطالعه هشدارها و مطالب کاربردی این 8

 افراد و یا خودرو و خود جک گردد.

مطمئن باشید که ترمز خودرو فعال است و یا از یک  در هنگام باال رفتن خودرو، -9

نگهدارنده در همان سمتی که جک قرار دارد استفاده کنید تا از حرکت خودرو جلوگیری 

 به عمل آید.

 نظیم شده است و نیازی به تنظیم مجدد ندارد.شیر اطمینان توسط شرکت ت -10

 مونتاژ

 مونتاژ دسته

* به منظور جا زدن دسته قطعه پالستیکی قرار گرفته روی واحد هیدرولیکی را بردارید 

 و جهت نصب آن به تصویر واحد تولید فشار مراجعه کنید.

ه روی دسته مراجعه کنید. پیچ قرار گرفت 1* برای اجرای این مرحله به تصویر شماره 

را به هم وصل کنید و مطمئن شوید سوراخ های این  2و  1دسته شماره  را جدا کنید. 1

 دو کامال همتراز باهم قرار گرفته باشند. پیچ را مجددا قرار داده و آن را سفت کنید.

* پیچ مربوط به سوکت دسته را کامل باز کنید تا شرایط قرار دادن دسته در سوکت 

 فراهم گردد.

سوراخ مربعی قرار گرفته در زیر دسته را با پیچ مربعی قرار گرفته در سوکت که * 

 در واقع همان شیر پمپ می باشد را تنظیم کنید.

 * با سفت کردن پیچ مربوط به سوکت، دسته را در محل خود محکم کنید.

 عملکرد

 باالبردن جک

 * با چرخاندن دسته در جهت عقربه های ساعت شیر را ببندید.

 برای باال بردن محکم و مطمئن، چرخ های جک را قفل کنید.* 



* به راهنمای شرکت سازنده خودرو مراجعه کنید تا محل قرار گیری جک را پیدا کنید. 

 جک را به صورتی در زیر بار قرار دهید که بار در مرکز آن قرار گرفته باشد.

پیدا کند. چک کنید که زین با * پدال را فشار دهید تا جایی که زین با بار مربوطه تماس 

باال بردن بار چندان مناسب نیست و  بار تماس کامل و محکم برقرار کند. پدال برای

 صرفا جهت باال بردن زین و بازوها استفاده می شود.

* تا رسیدن به ارتفاع دلخواه پمپ کردن را انجام دهید و پس از باال بردن و قبل از کار 

 ک ایستاده استفاده کنید.کردن روی خودرو از یک ج

 پایین آوردن

با چرخاندن دسته در خالف جهت عقربه های ساعت شیر را باز کرده و جک را پایین 

 آورید.

 جزییات عملکرد جک

باال رفتن دسته جک باعث ایجاد خال در واحد هیدرولیکی  و به تبع آن مکش روغن * 

چمه را محکم نگه می دارد و از مخزن به مخزن پالنجر می شود. فشار هیدرولیکی سا

 باعث می شود روغن در محفظه بماند.

با پایین آوردن دسته روغن موجود در مخزن پالنجر به سمت رم حرکت کرده باعث * 

 باال حرکت رم و به تبع آن باال رفتن زین می شود.

پس از رسیدن رم به نقطه ماکزیمم خود، مقدار روغن فشرده شده از طریق سیستم * 

ت تعبیه شده در پمپ به مخزن برمی گردد و با این کار از ایجاد فشار بیش از حد برگش

 پمپ و آسیب دیدن جک جلوگیری می کند.

* شیر را باز کرده تا روغن اجازه برگشت به مخزن را پیدا کند. کم شدن فشار در رم 

 باعث پایین آمدن زین می شود.

. 

 نگهداری

 اضافه کردن روغن:

 جک را روی زمین قرار داده و زین را پایین آورید. درپوش روغن را بردارید. *



* روغن را تا جایی که سطح آن تا قسمت پایینی درگاهی روغن برسد اضافه کنید. 

 درپوش را تعویض کنید.

 * هوای موجود در مخزن را به روشی که در پایین شرح داده شده عوض کنید.

 جایگزینی روغن

 دسته در خالف جهت عقربه های ساعت شیر را کامل باز کنید. با چرخاندن 

 جک را برگردانید تا روغن قدیمی به طور کامل تخلیه شود.

از طریق درگاهی روغن، روغن مناسب را اضافه کنید. از ورود هرگونه جسم خارجی 

 و یا گرد و خاک به داخل مخزن جلوگیری کنید. درپوش روغن را تعویض کنید.

 ود در مخزن را به روشی که در ادامه بیان خواهد شد، تخلیه کنید.هوای موج

 

 روانکاری کنید. WD-40تمامی قطعات متحرک را با روغن 

روانکاری را برای قطعاتی که تحت فشار کمتری دارند هر شش ماه یک بار و برای 

 قطعات متحرکی که تحت فشار و کار زیاد قرار دارند هر ماه انجام دهید.

 ی از زنگ زدگیجلوگیر

رم و پالنجر را هر دوماه یک بار چک کنید تا از عدم زنگ زدگی آن ها اطمینان پیدا 

کنید. جک را تا انتها باال ببرید و انتهای پیستون و کناره های آن را چک کنید.زنگ 

 برطرف کنید. WD-40زدگی و خشک شدن قطعات را با روغن مناسب 

بازها و زین جک را در پایین ترین موقعیت ممکن در مواقع انبار کردن جک، همواره 

 خود قرار دهید.

 تخلیه هوای سیستم هیدرولیک

 روش تخلیه

گاها ممکن است در طی حمل و نقل و استفاده زیاد از جک،مقداری هوا وارد سیستم 

هیدرولیکی شود که این امر سبب ضعیف شدن عملکرد سیستم می شود. مطابق 

 در مخزن را تخلیه کنید.توضیحات زیر هوای اضافی 

 . دسته را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا شیر کامال باز شود.1



 . چندین مرتبه با سرعت زیاد عمل پمپ کردن را انجام دهید.2

 . شیر را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا بسته شود.3

تا رسیدن بازوها به بیشترین ارتفاع خود انجام دهید و پمپ کردن . عمل پمپ کردن را 4

 را متوقف نکنید تا باقی مانده هوای داخل سیستم هیدرولیک نیز خارج شود.

. شیر را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا بازو ها و زین به جای قبلی 5

 نید.خود برگردند. در صورت نیاز از فشار دست یا پا استفاده ک

. شیر را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا بسته شود و عملکرد مناسب و بی 6

 نقص پمپ را بررسی کنید.
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 رود.

شیر پمپ کامل بسته نشده است.آن را در 
 جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

   * 

هوا داخل سیستم نفوذ کرده است.هوا را 
 تخلیه کنید.

*   * 

روغن به اندازه کافی نیست.روغن اضافه 
 کنید.

*  * * 

روغن بیش از مقدار نیاز موجود 
است.بخشی از روغن را تخلیه 

روانکاری کنید.قطعات متحرک جک را 
 کنید.

  
 

* 

  

 معیوب بودن بخش فرمان و قدرت.
 تعویض متعلقات بخش فرمان

*  * * 



 

 

 

 تعداد شرح شماره تعداد شرح شماره تعداد شرح شماره

 1 پین 25 1 واحد هیدرولیک 13 1 مجموعه بازو 1

 2 واشر 26 1 فنر پیچشی 14 1 دسته 2

 2 مهره 27 1 محور سوکت 15 1 سوکت دسته 3

 2 واشر 28 2 واشر 16 1 پیچ سوکت 4

 2 پین رابط 29 2 واشر 17 1 پین سوکت 5

 1 پیچ 30 1 رابط محور 18 1 بدنه کناری 6

 1 واشر 31 2 رینگ نگهدارنده 19 6 واشر 7

 1 مجموعه پدال 32 2 مهره 20 4 مهره 8

 1 پیچ 33 2 چرخ جلو 21 2 پیچ 9

 1 بدنه کناری 34 2 نگهدارندهرینگ  22 2 مفصل چرخ 10

 2 رینگ نگهدارنده 35 1 محور چرخ جلو 23 1 محور عقب 11

    1 زین 24 1 فنر برگشت 12

 


