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 هشدار

* قبل از هرگونه استفاده از محصول،تمامی مطالب هشداردهنده و راهنمای کاربری محصول را 

 مطالعه کنید.

 * بیش از حد ظرفیت محصول از آن استفاده نکنید.

 داشته باشد،استفاده کنید. * از محصول فقط بر روی سطح سخت که توانایی پذیرش بار را

 * قبل از هرگونه بارگذاری،صفحه گردان را قفل کنید.

 * مطمئن شوید که موتور در وسط قرار گرفته و به صورت ایمن روی صفحه سوار شده است.

* ممکن است در صورت خارج از مرکز بودن،بار و دسته های مربوطه در هنگام آزادسازی قفل 

 د.صفحه به هر طرف رها شون

 * سیستم قفل کننده را به آرامی و با دقت رها کنید.

 استند را در محلی که شکاف یا موانعی برای حرکت وجود دارد حرکت ندهید.* 

 * هرگز زیر یک استند بارگذاری شده کار نکنید.

* قبل از استفاده از استند یک بازرسی ویژه از آن انجام دهید.مواردی همچون ترک 

 ی،شل شدن یا نبود یک قطعه خاص را بررسی کنید.خوردگی،جوش،خمیدگ

 * از رابط های با کیفیت خوب و مطمئن استفاده کنید و هیچگونه تغییری در محصول ایجاد نکنید.

 * بی توجهی به موارد فوق می تواند باعث آسیب دیدگی و صدمه استند یا نفرات درگیر با آن شود.

 شرح

کردن و نگه داشتن موتوری که از خودرو جدا شده است.این استندموتور دستگاهی است برای سوار 

دستگاه جهت دسترسی راحت و سریع به بخش های مختلف خودرو برای تعمیر طراحی شده 

است.استند شامل یک قفل شونده و یک صفحه گردان می باشد که استفاده کننده می تواند برای استفاده 

 خ هایی برای حرکت بر روی زمین می باشد.آن را بچرخاند.عالوه بر آن استند شامل چر

 مسئولیت مالک/مصرف کننده

مالک یا مصرف کننده این محصول می بایست قبل از استفاده از محصول درک درست و کاملی از 

محصول داشته باشد.افرادی که در استفاده از قوانین هشداردهنده و راهنمای کاربری و نگهداری 

 با دقت،آموزش دیده و به صورت ایمن از محصول استفاده کنند. محصول دخالت دارند می بایست

اگر اپراتور به زبان انگلیسی مسلط نیست،راهنمای دستگاه توسط یک اپراتور بومی مطالعه شده و به 

 سایر اپراتورها انتقال داده شود.
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موجد  مالک یا اپراتور موظف است تمامی مطالب راهنما را خوانده و از راهنما و برچسب های

 جهت مراجعات بعدی محافظت کند.

 راهنمای مونتاژ

( 8( و همچنین واشر قفل کننده )7( و مهره ها )6( ، دو عدد پیچ )5پیچ ) دو عدد با استفاده از -1

 کنید. وصلعقب ( 2)را به پایه (1)تیر

( 8قفل کننده )(،واشر 7(،مهره )6(،دو عدد پیچ )5( را با استفاده از دو عدد پیچ )3عضو میانی ) -2

 ( به پایه جلویی وصل کنید.9و واشر صفحه ای)

( و واشر صفحه 17(،واشرهای قفل کننده )16،مهره ها ) با استفاده از پیچ های نگهدارنده -3

 ( چرخ ها را به پایه عقب وصل کنید.18ای)

 .( به تیر وصل کنید21( و واشر قفل کن )20( را با استفاده از مهره )22چرخ وسط ) -4

 ( و واشر قفل کن به پایه جلویی  وصل کنید.20( را با استفاده از مهره )19چرخ های قفل کن ) -5

(،واشر قفل 11( و مهره )10( را با استفاده از پیچ های نگهدارنده )3،4)تیر صلیبی شکل وسط  -6

 ( وصل کنید.1( و واشر تخت نشان داده شده به تیر )12کن )

 ( به غالف باالیی تیر بچسبانید.28ن قفل کن )( را با پی25پیشانی ) -7

( و واشر صفحه ای 8(،واشر قفل کن )7( و مهره ها )27رابط سوارشونده را با استفاده از پیچ ) -8

 به پیشانی تیر وصل کنید. (9)

 ( را سفت کنید.32اتصاالت و کالهک ها ) همه -9
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 شرح تعداد شماره شرح تعداد شماره

 8mmواشر قفل کن  2 17 مجموعه تیر 1 1
 8mmواشر صفحه ای  2 18 پایه عقب 1 2
 قفل کن عقب 2 19 عضو عرضی 1 3

 مهره 3 20 پایه جلویی 1 4

 واشر قفل کن 12mm 21 3پیچ  4 5

 چرخ 12mm 22 1پیچ  4 6

 پین 17mm 23 1مهره  12 7

 خار فنر 12mm 24 1واشر قفل کن  12 8

 باالییصفحه  12mm 25 1واشر صاف  12 9

 رابط صفحه 12mm 26 4پیچ  1 10

 12mmپیچ  18mm 27 4مهره  1 11
 پین قفل صفحه 10mm 28 1واشر قفل کن  1 12

 زنجیر 10mm 29 1واشر صفحه ای  1 13

 دسته 1 30 چرخ 2 14

 استوانه 10mm 31 1پیچ  2 15

 درپوش 14mm 32 4مهره  2 16

 

 کارکرد

گردان را قفل کنید.از یک باالبر جهت معلق کردن موتور خودرو قبل از بارگذاری مجموعه صفحه 

 استفاده کنید.با شل کردن بازوی سوارشونده از صفحه ) باز نکنید ( بازو را با استفاده از قالب ...

اطمینان حاصل کنید که موتور در وسط قرار گرفته و صاف و مستقیم روی صفحه سوار شده 

همه اتصاالت محکم است.سپس به آرامی باالبر را پایین بیاورید و است.بعد از آن مطمئن شوید که 

 موتور را به استند وصل کنید.

برای جدا کردن موتور از استند ابتدا با استفاده از زنجیر یا دستگاه های مشابه،باالبر را به موتور 

د را از موتور وصل کنید.پس از اطمینان از محکم بودن بار،با باز کردن پیچ های سوارشونده استن

 جدا کرده و با باالبر موتور را حرکت دهید.

 بازرسی

استفاده از استند،مواردی از قبیل شکستگی،زنگ زدگی و یا شل شدن و آسیب دیدگی  قبل از هرگونه

و یا نبودن قطعات را چک کنید.قبل از بارگذاری چک کنید که قفل کن صفحه به طور صحیح کار 

سائل فوق مشاهده شد،استندموتور را از فضای کاری و شرایط کاری می کند.اگر موردی همچون م

خارج کنید.راهنما و برچسب های محصول را چک کنید که قابل خواندن باشد و به صورت مناسب 

 به بدنه چسبانده شده باشد.
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اگر استند به صورت غیرطبیعی عمل می کند،در اسرع وقت نسبت به بازرسی آن اقدام کنید و در 

 اطمینان از وضعیت آن با مرکز سرویس و خدمات شرکت تماس بگیرید.صورت 

 نگهداری

استند خود را تمیز نگه داشته و مرتبا روانکاری کنید.همه چرخ ها و محورها را با روغن موتور یا 

 روغن های دیگر روغن کاری کنید.

 .ک سال یک بار مکانیسم صفحه گردنده را گریس کاری کنیددر صورت ضرورت هر ی

 

 

 

 

 

 

 

 


