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 هشدار

. این دستگاه صرفا یک دستگاه باالبرنده می باشد.تا زمانی که خودرو روی جک قرار دارد آن را 1

 حرکت ندهید.

. محل قرارگیری نشیمنگاه جک فقط در محلی که شرکت سازنده خودرو تعیین کرده است مجاز می 2

 باشد.

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

 دیگر محصوالت مناسب حمل شوند) جک استند(.

. از محصول بیشتر از ظرفیت تعیین شده ی آن استفاده نکنید.فشار بیش از حد روی آن می تواند 4

 سبب آسیب دیدگی جک گردد.

ی و تحمل بار روی سطوح با سختی زیاد طراحی شده است.استفاده از آن . این جک جهت نگهدار5

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

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

 آن صدمه دیدن جک یا خودرو گردد. بودن می تواند باعث نوسان و به تبع

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

 محصول مطالعه کنید

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

 خودرو و خود جک گردد.

 راهنمای مونتاژ

 برای شناسایی قطعات به لیست انتهایی مراجعه کنید.نکته: 

قرار گرفته است.مهره ( 59( به صورت مونتاژ شده جهت اتصال به پدال پایی )57رابط پدال ) -1

 ( را از بین رابط پدال و پدال عبور دهید و سپس پیچ را سفت کنید.60( و پیچ )58)

قرار گیرد.قبل از انجام این عمل پیچ ( 63( می بایست در محل مشخص شده خود )69دسته ) -2

( زیر سوراخ دسته را باز کنید.این کار قرار دادن دسته در محل مشخص شده اش 65( و مهره )62)

 را راحت تر می کند.با قرار دادن دسته در محل  خود،مجددا پیچ و مهره را سفت کنید.

 راهنمای عملکرد

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

شود که این امر سبب ضعیف شدن عملکرد سیستم می شود.قبل از استفاده از جک،برای تخلیه هوای 

جک ابتدا با چرخاندن قسمت باالیی دسته جک در خالف جهت عقربه های ساعت شیر را باز می 
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ه و با سرعت زیاد عمل پمپ کردن را انجام دهید و کنید.یک وزنه روی زین قرار دهید.چند مرتب

 سپس شیر را ببندید.

 باال رفتن جک:

( را تا جایی که در برابر چرخیدن مقاومت کند در جهت عقربه های ساعت 71دستگیره ) -1

 بچرخانید.بیش از حد سفت نکنید.

مستقیم و صاف زیر بار قرار دهید.اطمینان حاصل کنید بار به صورت  جک را به صورت -2

 مرکزی روی زین قرار گرفته و محکم است.

با پمپ کردن جک تا ارتفاع دلخواه باال می رود تا زمانی که به باالترین حدنصاب ممکن  -3

ن آن استفاده جک را برای حمل بار و نگه داشتبعد از باال بردن امنیت بار مورد هدف است.برسد.

 نکنید.

 پایین آمدن جک:

دستگیره را به آرامی در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.سرعت پایین آمدن مجموعه با 

 سرعت چرخاندن شیر کنترل می شود.

 نگهداری

 سطح روغن را چک کنید.

وعه شیر را باز کنید )دستگیره را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید( و زین و مجم -1

 جک را تا پایین ترین حد ممکن پایین آورید.

 درپوش روغن را بردارید. -2

 محفظه روغن را پر کنید.از روغن ترمز استفاده نکنید. -3

 درپوش را مجددا نصب کنید. -4

 روانکاری

روغن روان کننده را هر یک یا دو ماه یک بار )بسته به میزان کارکرد( به همه قطعات متحرک و 

 افه کنید.گردنده اض
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 تعداد شرح شماره تعداد شرح شماره

 Ø6.35 1ساچمه  M6*1/5 2 43مهره  1

 M8*8 1پیچ  44 2 واشر چرخ جلو 2

 Ø4 1ساچمه  45 2 چرخ جلو 3

 1 نشیمنگاه شیر 46 2 بوش چرخ جلو 4

 1 فنر 47 1 بدنه سمت چپ 5

 1 پیچ تنظیم فشار 48 1 محور چرخ جلو 6

 1 واشر آب بندی 49 1 بدنه سمت راست 7

 1 پیچ شیر اطمینان A 5 50محور  8

 2 واشر Ø 10 51 8واشر  9

 B 1پیچشی فنر  M 10 52 8مهره  10

 A 1فنر پیچشی  Ø 2 53 18واشر  11

 1 محور عقب M18*1/5 2 54مهره  12

 Ø26 2خار  M12*1/25 2 55مهره  13

 M10*60 1پیچ  56 2 چرخ عقب 14

 1 رابط پدال M12 2 57مهره  15

 M10 1مهره  Ø 2 58 12واشر  16

 1 پدال C 1 59محور  17

 1 پیچ 60 1 پین پالنجر پمپ 18

 A 1محور پیچشی  Ø16 10 61رینگ  19

 M10*60 1پیچ  62 1 پالنجر پمپ 20

 1 سوکت دسته 63 1 گردگیر 21

 Ø10 1واشر  64 1 اورینگ 22

 M10 1مهره  65 1 کاسه نمد 23

 1 میله کنترل 66 1 سیلندر 24

 Ø4*20 1پین  67 1 واشر مسی 25

 1 میله کنترلی 68 1 فنر 26

 1 دسته Ø6 2 69ساچمه  27

 2 دستگیره  70 1 رابط شیر 28

 1 پیچ دسته 71 1 اورینگ 29

 Ø4*50 1پین  Ø5 1 72ساچمه  30

 2 فنر کششی 73 1 درپوش روغن 31

 1 قاب باالیی 74 1 واحد قدرت 32

 Ø5*50 1پین  75 1 خار 33

 1 پیچ سر گرد 76 1 نگهدارنده اورینگ 34

 1 محور بازو 77 1 اورینگ 35

 2 شاتون 78 1 واشر آب بندی 36

 1 بدنه 79 1 رینگ پیستون 37

 1 پین بازو 80 1 پیستون 38

 1 محور 81 2 واشر 39

 1 پایه زین 82 1 اورینگ 40

 1 زین 83 1 خار 41

    1 فنر 42

 

 


