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 : هشدار

. تمامی مطالب هشداردهنده و راهنمای کاربری محصول را جهت استفاده درست و ایمن از 1

 محصول مطالعه کنید.

 . از محصول بیشتر از ظرفیت تعیین شده ی آن استفاده نکنید.2

استفاده از آن  روی سطوح با سختی زیاد طراحی شده است.. این جک جهت نگهداری و تحمل بار 3

 سطوح با سختی های کم می تواند سبب آسیب دیدگی جک و افراد گردد.در دیگر 

وسط بار های حمل شونده می بایست مستقیما ت . این یک دستگاه صرفا یک دستگاه باالبر می باشد.4

 دیگر محصوالت مناسب حمل شوند) جک استند(

 کان ندهید.ماشین را حرکت نداده و آن را ت . تا زمانی که ماشین روی جک قرار دارد،5

. محل قرارگیری نشیمنگاه جک فقط در محلی که شرکت سازنده خودرو تعیین کرده است مجاز می 6

 .باشد

 توجه کنید که بار دقیقا در مرکز زین جک قرار داشته باشد. . قبل از باال بردن بار،7

ارند.برای برخی از خودروها به یک رابط برای برقراری ارتباط مناسب جهت باالرفتن نیاز د. 8

 یک بلند شدن مناسب و ایمن راهنمای خودرو را مطالعه کنید.

 . هیچ گونه تغییری در جک و طراحی آن ندهید.9

. عدم توجه به هشدارها و مطالب عنوان شده می تواند باعث آسیب رساندن به شخص و یا 10

 محصول گردد.

 هشدار:

 از آسیب دیدگی :برای ایمنی خود و جلوگیری 

 مورد نظر صرفا جهت باالبردن استفاده کنید.از جک 

 از جک های ایستاده جهت کمک و اطمینان بیشتر استفاده نمایید.
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 قبل از استفاده :

 برای تخلیه هوا : .وارد سیستم هیدرولیکی شده باشدممکن است در هنگام حمل و نقل مقداری هوا 

 باز کنید.اندن در خالف جهت عقربه های ساعت چرخشیر را با  -1

می تواند مرتبه با سرعت حرکت دهید ) پمپ کنید (.این کار  4دستگیره مربوط به پمپ کردن را  -2

 هوای وارد شده به سیستم هیدرولیک در حین حمل و نقل را خارج کند.

شیر را با چرخاندن در جهت عقربه های ساعت ببندید و دستگیره پمپ را حرکت دهید ) پمپ  -3

 کنید (.

در غیر این صورت عملیات را تکرار  جک آماده برای استفاده است. اگر بازوی جک بلند شد، -4

 کنید.

 دستورالعمل های اجرایی

راهنمای سرویس ماشین را جهت بررسی سطح باال رونده  مهم : قبل از اقدام به باال بردن ماشین،

 مطالعه کنید.

ضربه  . هرگزدر جهت عقربه های ساعت (. افزایش بار: شیر را محکم ببندید ) با چرخاندن 1

آن جک را زیر باری قرار دهید که با آن به صورت پایدار تماس داشته باشد و بار در مرکز  نزنید.

و دستگیره پمپ را حرکت داده ) پمپ کنید ( تا نشیمنگاه  گی نگردد.قرار گرفته باشد تا دچار لغزند

رفته باشد. بار که نشیمنگاه در جای صحیح قرار گمجددا چک کنید  صندلی جک به بار نزدیک شود.

 تاده با ظرفیت مناسب را زیر ماشین قرار دهید.جک ایس تفاع دلخواه باال ببرید.مورد نظر را تا ار

 .نرویدبرای گذاشتن یا برداشتن جک ایستاده و یا زمانی که ماشین در حال باال رفتن است به زیر آن 

صیه شده توسط شرکت سازنده قرار دهید تا یک حالت پایدار برای جک را در محل باال رونده ی تو

 ماشین باال رفته فراهم کند.

. خارج کردن از زیر بار : شیر پمپ را خیلی آهسته با چرخاندن در خالف جهت عقربه های 2

جک را به  نشیمنگاه و بار به حالت اولیه خود برمی گردند. زمانی که شیر باز شد، .باز کنیدساعت 

زمانی که تعمیرات انجام  آرامی از زیر بار خارج کنید تا بار مربوطه به جک ایستاده آسیبی نرساند.

ماشین را به آرامی پایین  شد ماشین را به اندازه کافی بلند کنید تا جک ایستاده را از زیر آن بردارید.

 آورید.

 گاه دارید.هشدار : اعضای بدن خود را دور از قطعات مفصلی و پرت شونده جک ن

 بازرسی

آسیب  عدم نشتی روغن، قبل از هرگونه استفاده از جک می بایست بازرسی های ویژه انجام پذیرد.

 قطعات را چک کنید.دیدگی و محکم نبودن یا وجود نداشتن 
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تا هرگونه غیرعادی بودن  هر جک می بایست مستقیما توسط تعمیرکار شرکت سازنده بررسی گردد،

 جک را تحت کنترل داشته باشد.

یا کارکرد  ،عیب مشخصی نبودکه  هر مدل جک که از هر راهی دچار آسیب دیدگی شد،تعمیر 

زمانی که تعمیرات ضروری شود توسط تا  خارج می کند،حالت کار غیرطبیعی جک آن را از 

توصیه می شود بازرسی ساالنه جک توسط تعمیرکار  تعمیرکار مجاز شرکت سازنده انجام می شود.

دکمه ها و برچسب های هشدار با  مجاز شرکت مربوطه انجام گیرد و هرگونه قطعات معیوب،

 قطعات مشخص شده توسط کارخانه تعویض گردد.

 روانکاری

برای این منظور از یک تفنگ روغن  متحرک محصول اغلب نیاز به روانکاری دارند.تمامی قطعات 

روغن کاری  محور بازوی باالبرنده را تا جایی که روغن در انتهای محور دیده شود، استفاده کنید.

 همه بازوهای ارتباطی و مفصلی و نیز چرخ های جلو و عقب را روغن کاری کنید. کنید.

 ندهوظایف مالک/مصرف کن

مصرف کننده می بایست قبل از هرگونه استفاده از جک درک کاملی از راهنمای عملکردی مالک یا 

پرسنلی که وظیفه کار کردن با این محصول را برعهده  کارخانه و قوانین هشدار دهنده داشته باشد.

سرویس این محصول جهت  آموزش دیده و واجد شرایط باشند. شایسته، ایست محتاط،دارند می ب

 موتور خودرو و اجزای آن مناسب می باشد.

 وند.مطالب و قوانین هشداردهنده می بایست با تاکید زیادی بیان ش

راهنمای کاربری شرکت می بایست توسط  در صورت مسلط نبودن اپراتورها به زبان انگلیسی،

مامی موارد راهنما  اپراتور تمطمئن شوید که  اپراتوهای بومی مطالعه و به مالک توضیح داده شود.

 را متوجه شده است.

 مالک یا مصرف کننده می بایست راهنمای شرکت را برای مراجعات بعدی مطالعه کند.

مالک یا مصرف کننده مسئول حفظ و نگهداری تمامی برچسب های هشدار و راهنمای کاربری 

 محصول می باشد.

 

 نگهداری

یا اضافه کردن روغن استفاده کنید.از روغن مهم : همیشه از یک روغن با کیفیت برای تعویض 

روغن های نامناسب به جک  شوینده یا روغن های کثیف استفاده نکنید. گلیسیرین، الکل، واسکازین،

 آسیب می  رسانند.
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در پوش  اضافه کردن روغن: وقتی که جک روی زمین قرار گرفته و زین کامال خوابانده شده است،

اگر  روغن پر شده باشد.درگاه روغن می بایست تا باالترین سطح  (.1روغن را بردارید)تصویر 

 به مقدار نیاز روغن اضافه کنید. کمتر از این میزان است،

نگهداری و بازرسی: مالک یا مصرف کننده می بایست بر مبنای راهنمای کارخانه از محصول 

 نگهداری و محافظت کند.

 مشخصات

 اینچ 3 - 4/3 ارتفاع پایین:

 اینچ 22 اال:ارتفاع ب

 اینچ 5 – 8/1 قطر زین:

 اینچ 51 – 8/1 طول دسته:

 اینچ 30 – 16/11طول پایه: 

 اینچ 14 – 16/7عرض شاسی: 
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 معایب احتمالی و راه حل رفع عیب

 

 

 
 
 
 

 راه حل

جک به 
نرمی 

باال نمی 
رود یا 
جک 
حالت 

اسفنجی  
 دارد

جک به 
طور 
کامل 
برنمی 
 گردد

جک تا 
انتها باال 
 نمی رود

جک در 
زیر بار 
خالی می 
کند و بار 
را نگه 
 نمی دارد

جک باال 
 نمی رود

 شیر پمپ بسته نشده است.
 شیر را در جهت عقربه های ساعت سفت کنید

     
* 

به مقدار نیاز روغن  روغن جک کم است.
 اضافه کنید.

  *  * 

کاسه نمد و قطعه پشتیبان فرسوده و بی اثر شده 
 ناخالصی های روغن را برطرف کنید. اند.

کاسه نمد مربوطه را جایگزین کنید و دوباره 
روغن بریزید)این کار توسط مراکز سرویس 

 مجاز انجام می گیرد(

     
 
* 

شیر پمپ  هوا وارد سیستم هیدرولیک شده است.
با سرعت زیاد دسته بزنید)پمپ  را باز کنید.

شیر را  کنید( تا هوا به طور کامل تخلیه شود.
 ببندید.

 
 
* 

  
 
* 

  

برگشت شکسته و یا اتصال آن شل شده فنر 
 اگر فنر شکسته است آن را تعویض کنید. است.

تمامی اتصاالت  محور را گریس کاری کنید.
 مفصلی را روغنکاری کنید.

  
 
* 

   

واشر آب بندی معیوب است و ممکن است 
معموال باال و پایین رفتن  روغن کثیف باشد.

 است.بازوی باالبرنده توسط دست امکان پذیر 

    
* 
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R شرح Q R شرح Q R شرح Q 

 1 پین 25 1 واحد هیدرولیک 13 1 مجموعه بازوی باالبر 1

 2 واشر 26 1 فنر پیچشی 14 1 دسته 2

 2 مهره 27 1 محور راهنما 15 1 راهنمای دسته 3

 2 واشر 28 2 واشر 16 1 پیچ راهنما 4

 2 طیین ارتباپ 29 2 اشرو 17 1 پین راهنما 5

 1 پیچ 30 1 محور ارتباطی 18 1 بدنه جانبی 6

 1 واشر 31 2 خار 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 جانبی 34 2 خار نگهدارنده 22 2 چرخ عقب 10

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

    1 زین 24 1 فنر برگشت 12

 


