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 بکس بادیمعرفی 

 ایمنی و راهنمای عملکرد

با استفاده از مواد ضد ضربه و مقاوم و با طراحی فوق العاده و این مدل از بکس بادی 

 مطالب زیر را قبل از استفاده مطالعه کنید. کنترل شدید کیفیتی ساخته شده است.

را با روغن  مربوطه محصول . قبل از هرگونه استفاده، از طریق درگاهی ورود هوا1

 ه ویسکوزیته باالیی نداشته باشد.مراقب باشید روغن مربوط موتور،روانکاری کنید.

ثانیه با بکس بادی را به کار بیندازید. در غیر این صورت این مورد  2تا  1برای مدت  

 باعث کاهش فشار موتور می شود.

ید مخزن هوا . سیلندر هوا و مخزن گاز را خشک و تمیز نگه داشته، و مطمئن شو2

 نشتی نداشته باشد.

 10چک کنید که میزان فشارهوای نشان داده شده در گیج قبل از استفاده روی  .3

 کیلوگرم فشار کاری می باشد. 8تا  6است. مقدار استاندارد آن بین  کیلوگرم

به منظور فراهم کردن شرایط کاری مناسب برای این محصول، مطمئن شوید که  .4

 تخلیه شده باشد.در سیلندر هوا و یا در مخزن روغن، ود رطوبت و آب موج

قطعه اختصاص داده شده پر  از طریقاگر فیلتر روغن موجود نیست، لطفا روغن را  -5

عملکرد کنید. روغن را قبل از استفاده از محصول پر کرده تا از این طریق بتوان شاهد 

 کامل و بدون نقص محصول بود.

 ه ی سازگار با بکس بادی مربوطه استفاده کنید () لطفا از روغن توصیه شد

اگر دستگاه هنوز عمل نمی کند و یا عملکرد آن با نقص همراه است، لطفا میزان . 6

روغن بیشتری را اضافه کرده تا موتور دستگاه به چرخش در بیاید. هرگونه مانع و 

کرد مناسب دستگاه موارد خارجی را پاک کنید. اگر بعد از دو الی سه مرتبه باز هم عمل

 فراهم نشد آن را به مراکز سرویس مجاز بفرستید.

سه راهی و دستگاه  به منظور محافظت و طول عمر دستگاه توصیه می گردد. 7

 رطوبت سنج در مسیر خط کمپرسور هوا قرار بگیرد.

آن را تمیز کرده و با روغن  ،به مدت نیم سال از محصول . درصورت استفاده نکردن8

 مناسب روانکاری کنید.
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 . لطفا در هنگام کار جهت ایمنی از عینک مناسب استفاده کنید.9
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شمار
 ه

 تعداد شرح شماره تعداد شرح

 1 بلبرینگ 22 3 پیچ آلن داخلی 1

 1 اورینگ قاب عقب 23 3 واشر فنری 2

 1 خار 24 1 قاب جلویی 3

 1 مخزن 25 1 دستگیره روغن 4

 1 ماشه 26 1 واشر محافظ محور 5

 1 پین االستیکی سیلندر 27 1 اورینگ 6

 1 سنبه 28 1 محور 7

 1 اورینگ آب بندی 29 2 پین نگهدارنده قاب 8

 1 نشیمنگاه شیر ورودی 30 1 قاب 9

 1 شیر ورودی 31 2 چکش 10

 1 ورودی هوافنر  32 1 واشر قاب 11

 1 فیلتر 33 1 واشر قاب جلو 12

 1 اورینگ 34 1 واشر گیره ای 13

 1 ورودی هوا 35 2 واشر 14

 1 پیچ آلن داخلی 36 1 پین محکم کننده سیلندر 15

 1 مشتی کنترل سرعت 37 1 بلبرینگ 16

قاب کنترل کننده  38 1 قاب سیلندر جلو 17
 سرعت

1 

 2 اورینگ 39 1 روتور 18

 1 قاب شیر سه راه 40 7 پره 19

فنر مشتی کنترل  41 1 سیلندر 20
 سرعت

1 

 1 ساچمه 42 1 قاب سیلندر عقب 21

 


