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0-1 Uمشخصات فني 

 

 3000 كيلوگرم حداكثر ظرفيت
 22 ثانيه زمان باال رفتن جك
 105 ميليمتر حداقل ارتفاع مفيد
 1000 ميليمتر حداكثر ارتفاع مفيد

  1975×455 ميليمتر ابعاد راهروي ورودي به همراه متعلقات
 1975 ميليمتر طول جك زمانيكه بر روي زمين قرار دارد

 1760 ميليمتر عرض كلي جك
 230-400 / 14.5-5.8هرتز-  50 آمپر/ ولت  موتور الكتريكي 

    2.2 /3  كيلو وات / اسب بخار قدرت موتور 
 290 بار حداكثر فشار هيدروليك در حين عمليات

 6-8 بار منبع تغذيه پنوماتيك
 24 ولت ولتاژ جريان در واحد كنترل

 470 كيلوگرم وزن كل جك بسته بندي شده
  بهرانH32  روغن هيدروليك توصيه شده 
 4 ليتر مقدار روغن هيدروليك سيستم

  

  ولت ،مي باشد .230  الكتروموتور تك فاز   با همان قدرت مشابه سه فاز *
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1-1U 1 شرح اجزاي جك  (شكل( 
 پايه .1

 كفي هاي باال .2

 بازويي .3

                                                                                                                           دنباله كفي .4

 صفحه الستيكي (بالشتك) .5

 سيلندر هيدروليك .6

 سوپاپ ايمني  .7

 ابزار مكانيكي ايمني .8

 واحد كنترل                 .9

 

 )1 (شكل                                                                                                                                     

 )2كنترلهاي روي پانل به شرح زيرمي باشد: (شكل 

 تابلوي فرمان شامل:

 (1-0)  :دوحالت (IG)سوئيچ اصلي  •

  ولت عمل مي كندوبافشردن آن سيستم روبه باالشروع به حركت مي كند.24 :كه باولتاژ(P1)استارت باال •

  ولت عمل مي كند وبافشردن آن سيستم به سمت پايين شروع به حركت مي كند.24  كه باولتاژ(P2)استارت پايين  •

  ولت عمل مي كندوبافشردن آن زبانه هاي قفل كن مكانيكي درگيرمي شوند.24 : كه باولتاژ (P3)قفل ايمني مكانيكي  •

 ***   نكته مهم:  حتما هنگام استفاده ازباالبربعدازاستقرارجك درارتفاع موردنظر توسط مكانيزم فوق سيستم رادرحالت قفل قرار دهيد.

  استارت باال، سيستم رابه سمت باالحركت دهيدتاازقفل (P1)***   هنگام پايين آوردن هنگاميكه سيستم درحالت قفل مي باشدابتداتوسط فشردن كليد

   استارت پائين راجهت پائين آوردن فشاردهيد.(P2)آزادشود،سپس كليد
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  پيشگفتار2- 0

جك وسايل "اين دفترچه راهنما شامل دستورالعملهاي مربوط به نصب و راه اندازي، كاربري و تعمير نگهداري (نت) سيستم باالبرنده اي است كه 
 ناميده ميشود.جكهايي كه در اين دفترچه راهنما شرح داده شده اند بمنظور باال بردن وسايل نقليه جهت تعميرات، نگهداري و بازديد طراحي و "نقليه

 ساخته شده اند. عملكرد اقتصادي و مدت زمان بلند كردن جك بستگي به رعايت دستورالعمل هاي ارائه شده در اين كتابچه دارد. 

  ضمانت1-2

بصورت رايگان- آن دسته از  – ماه از تاريخ خريد آن ، ضمانت مينمايد . گارانتي شامل تعمير و جايگزيني12شركت سازنده، اين جك را به مدت 
 قطعاتي است كه پس از تجزيه و تحليل دقيق خدمات فني كارخانه ، از مبدا معيوب بوده است . اين گارانتي قطعات الكتريكي دستگاه را شامل نميگردد

.گارانتي منحصربه قطعات معيوب ميشود و نقص در قطعات كه ناشي از دستكاري پرسنل فاقد صالحيت و آموزش باشد، ضمانت را از درجه اعتبار ساقط  
و باطل مينمايد. هرگونه مسئوليت جراحات مستقيم و غيرمستقيم به افراد، حيوانات و اموال كه موجب از كارافتادن و يا نقص در دستگاه گردد، آنرا از 

گارانتي خارج مينمايد. هزينه هاي ناشي از تعويض روغن و گريسكاري و حمل و نقل و عوارض گمركي و ماليات بر ارزش افزوده و هرگونه هزينه اي كه 
در قرار داد ذكر نگرديده بر عهده خريدار ميباشد. به هر حال تعمير و تعويض قطعاتي كه تحت گارانتي ميباشند، شرايط ضمانت را گسترش داده است. 

 با اين حال خريدار مشمول ضمانتي كه در متن قرارداد مشخص نگرديده باشد، نخواهد بود. 

  سلب مسئوليت1-1-2

به محض تحويل، لطفا بازديد كامل را بعمل آوريد تا اينكه هيچگونه آسيب و خسارتي در حين حمل و نقل به محموله وارد نشده باشد و تمام متعلقات 
 روز از زمان تحويل كاال ارائه گردد. عالوه بر موارد ذكر شده در مفاد 8بصورت بسته بندي همراه با محموله باشد. هرگونه اعتراضي بايد در عرض 

 قرارداد، مواردي كه شرايط گارانتي را از درجه اعتبار ساقط مينمايد به شرح ذيل است:

  اشتباه اپراتور در جابجا كردن محموله 

  آسيب ديدگي بدليل قصور در مراقبت و نگهداري 

 زمانيكه با ظرفيتي بيش از حد انتظار مواجه شود 

  اگر دستگاه به نحوي تغيير يافته باشد، و آسيب وارده به آن ناشي از اين تغييرات باشد و يا انجام تعميرات بوسيله كاربري كه فاقد مجوز از
 كارخانه سازنده است و يا استفاده از قطعات يدكي غير اصلي

 اگر موافقت خود را با دستورالعمل هاي شرح داده شده در اين كتابچه راهنماي كاربر اعالم كرده باشيد 

  ايمني عمومي و مقررات پيشگيري از حوادث0-3

 در اين كتابچه راهنما نحوه صحيح استفاده از جك شرح داده شده است.

  ميباشد:مجازموارد ذيل 

 استفاده از جك براي باال بردن وسايل نقليه جهت بازرسي و تعمير نگهداري (نت) ويا عمليات تعميراتي •

 استفاده از جك براي باال بردن وسايل نقليه طبق محدوده ظرفيت و توزيع بار مشخص شده در كتابچه راهنما •

فقط افرادي كه، داراي شرايط تندرستي خوب و مسئوليت پذير و به اندازه كافي ورزيده و آموزش ديده هستند اجازه استفاده از جك را دارند  •
 و ميتوانند خطرات ناشي از استفاده از جك و قابليت بلند كنندگي آن را بر عهده بگيرند.
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اپراتور پس از مطالعه كامل و درك مفاهيم و به خاطر سپردن دستورالعمل هاي مندج در اين كتابچه راهنما، مجاز به استفاده از جك مي  •
 باشد.

 استفاده از جك فقط در داخل محوطه بسته كه آنرا در برابر عوامل جوي مانند باد، باران و برف و ... محافظت ميكند. •

در صورتيكه ازجك بصورن موبايل ( نصب نشده ) استفاده مي شود ، حتما مي بايستي از بر روي سطح غير قابل سر خوردن و عاري از مواد  •
 لغزنده مورد استفاده قرار گيرد . 

 فقط يك نفر اپراتور در يك زمان ميتواند در موقعيت امن كه منطقه آن در نزديكي تابلوي كنترل پنل مشخص گرديده، از جك استفاده كند. •

  ميباشد: اجباريموارد ذيل

نصب و راه اندازي و تعمير نگهداري بايد طبق دستورالعمل هاي ارائه شده در اين كتابچه، به وسيله پرسنل كارآزموده خدمات پس ازفروش  •
 سازنده انجام گيرد.

 قبل از نصب جك الزم است تمام قطعات را قبل از اينكه در جاي خود قرار گيرد از درون بسته بندي خود خارج نمائيد . •

 الزامي است قبل از نصب جك بر روي محل مورد نظر خود بررسي شود كه محل مذكور كامال هموار و مسطح باشد . •

الزامي است قبل از نصب جك در محل مورد نظر بررسي شود كه محل مورد نظرحداكثر استقامت و پايداري الزم را  براي قرارگيري جك و   •
 بار موجود بر آن را داشته باشد .

 محل نصب جك بايد به دور از منابع حرارتي و مغناطيسي باشد . •

 محل نصب جك بايد دور از امواج الكترومغناطيس باشد . •

نصب جك بايد طوري باشد كه در موقع انجام عمليات زمانيكه خودرو بر روي آن قرار دارد هيچگونه تماس يا فشاري به قطعات ثابت و  •
 متحرك وارد نشود و بايد توجه ويژه اي به سيستم هاي هيدروليك و برق گردد .

هرگونه جابجايي يا بلند كردن قطعات بر روي جك بايد با رعايت كامل اصول ايمني انجام گيرد و بايد از جكهاي استاندارد استفاده گردد، با  •
 0توجه به مقررات عمومي ملي كه موجود است 

در صورت عدم استفاده از سيستم موبايل ، جك بطور كامل بر روي زمين با استفاده از پيچ هاي معرفي شده در اين كتابچه راهنما ، محكم  •
 گردد .

 قبل از استفاده از جك تمام اجزاي آن بايد بررسي كامل شود . •

 قبل از استفاده از جك بايد تمام اجزاي ايمني آن بررسي شود و اطمينان حاصل شود كه در وضعيت مناسبي قرار گرفته اند . •

 0الزامي است جك طبق دستورالعمل مندرج در اين كتابچه راهنما، نصب گردد  •

 خودرو حتما بايد از نقطه تكيه گاهي كه بوسيله شركت سازنده، بر روي آن مشخص شده بلند شود . •
 ميليمتري از كف زمين و قبل از ادامه دادن عمليات، بررسي نماييد. كه توزيع بار 200هنگاميكه جك باال مي آيد پس از رسيدن به ارتفاع  •

 در تمام جهات بدرستي صورت گرفته باشد .

 در طول جابجايي به سمت باال، حركت مستقيم و خطي آن بايد حتما بررسي شود . •

 قبل از دسترسي به محوطه كار، با استفاده از فرمان ويژه، جك را بايد در وضعيت ايمني مكانيكي خود قرار داد . •

قبل از دسترسي به محوطه كار ، دستگاه بايد از برق اصلي جدا گردد با استفاده از چرخاندن كليد موجود بر روي كنترل پنل به وضعيت صفر   •
 كه در اين صورت قطع كننده بر روي وضعيت خود قفل ميگردد .

قبل از شروع كار با جك و شروع به پايين آوردن دقت نمائيد كه شخص يا حيوانات يا شي اي كه مانع از حركت اجزاي محركه شود، نباشد(  •
 زير يا اطراف جك را چك كنيد) .

 در هنگام پايين آوردن جك الزاماً حركت بار روي جك را چك كنيد در صورت وجود نقص در جابه جايي فوراً قطع كن را فعال كنيد . •
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در صورت شنيدن صداي غير عادي فوراً عمليات را قطع نموده و صداي غيرعادي را بررسي نمائيد در صورت ايجاد شبهه با خدمات پس از  •
 فروش سازنده تماس حاصل فرمائيد .

 برق ورودي اصلي را در صورت تعمير و تنظيمات دستگاه، قطع نماييد . •

 تمام عالئم هشدار دهنده نصب شده بر روي دستگاه حتما بايد تميزكاري شده و يا در صورت لزوم تعويض گردد . •

جك را همواره بايد تميز نگه داشت و در صورت مشاهده لكه هاي روغني بر روي زمين نسبت به پاك نمودن آن اقدام نمود. زيرا بسيار  •
 خطرآفرين مي باشد .

تمام سرويس ها و تعمير نگهداري ها طبق دستورالعمل كتابچه بايد انجام گيرد و همچنين بازديدهاي دوره اي طبق دستورات مندرج در  •
 كتابچه راهنما، بايد اجرا و ثبت گردد.

 الزاما بايد از قطعات يدكي كارخانه سازنده دستگاه براي تعميرات استفاده نمود •

 ممنوعيت ها

  تصريح شده است، اكيدا ممنوع مي باشد" موارد استفاده"هرگونه سوء استفاده از دستگاه بر خالف آن مواردي كه در بخش  •

 بلند كردن اجسام با بخشي از جك ممنوع مي باشد . •

 از قراردادن جك در معرض اشعه راديواكتيو و مواد محترقه و منفجره ويا محل عبور گاز خودداري نماييد •

 نصب جك در محلي كه در معرض عوامل جوي باشد ممنوع است. •

 نصب جك  در اماكني كه شستشو و گل زدايي (سندبالست) انجام ميگيرد و يا گرد و غبار فراواني وجود دارد، ممنوع مي باشد •

 نصب جك بر روي وسايل نقليه و يا شناورهاي آبي ممنوع مي باشد •

 كار كردن جك در معرض امواج الكترومغناطيس قوي ممنوع مي باشد •

 استفاده از جك بعنوان ابزار كشنده و جرثقيل  و يا متصل به دستگاه ديگر( كانتينر، جعبه، پالت) ممنوع ميباشد •

 حمل و جابجايي حيوانات و انسان با جك ممنوع ميباشد •

 جابجايي حيوانات و انسان و يا وسايل نقليه اي كه همراه با پالت ميباشند، با جك ممنوع است •

  درجه ممنوع ميباشد50 درجه سلسيوس و باالتر از 5كاركردن با جك در دماي كمتر از  •

 بارگذاري عمدي بر روي جكي كه زير بار قرار داشته و باال و پايين بردن آن، ممنوع ميباشد. •

 اگر به تجهيزات ايمني و يا وسيله قطع اضطراري دسترسي نداريد از كاركردن با جك و قرار گيري در محيط كاري آن خودداري نماييد •

پس از انجام كار، بدون اينكه جك را در پايين ترين وضعيت قراردهيد و  يا قفل ايمني مكانيكي جك را فعال نماييد و برق اصلي را قطع  و  •
 از قفل قطع كننده استفاده كنيد، هيچگاه جك را  ترك ننماييد.

 برداشتن قفل ها و تجهيزات ايمني از روي جك ممنوع ميباشد •

 تعويض و برداشتن قطعات جك ، گارانتي دستگاه را از اعتبار ساقط ميكند و كارخانه را از هرگونه خدمات دهي برحذر ميدارد. •

 نصب و استفاده از قطعات ساخت كارخانه ديگر ممنوع مي باشد •
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  راه اندازي و بسته بندي 1-3

 برقراري محيط مناسب براي دستگاه و محيط كار، جهت ارزيابي دقيق بصورت ذيل صورت ميگيرد:

وضعيت جك بايد كامال ايمن و به دور از هر مانعي باشد و آن را در برابر عوامل جوي محافظت كند. در موقعيت كنترل كننده دستگاه،  •
اپراتور بايد قادر باشد تمام دستگاه و محيط كاري خود را نظاره گر بوده و بتواند بالفاصله از حضور افراد غير مجاز و اشيايي كه باعث ايجاد 

 هرگونه خطر ميشوند، جلوگيري بعمل آورد.

 سانتيمتر باشد و همچنين روشنايي محيط  بايد بدون نور خيره كننده و شديد باشد. و 70كمترين فاصله منطقه خطرآفرين از ديوار  بايد  •
 همچنين فرايندهايي كه باعث ايجاد گاز و بخارهاي آتشزا ميشوند در محل وجود نداشته باشد.

بسته بندي دستگاه را جدا نماييد. زيرا امكان دارد مانع از حركت قطعات جك شود. چنانچه قوانين عمومي ملي معين نموده، اپراتور بايد  •
بعنوان پوشش مناسب در محل كار خود، از پوشش محافظ مكمل استفاده نمايد تا از هرگونه صدمه به خود جلوگيري كند ، مانند ماسك 

 ايمني ، عينك و كفش ايمني ، دستكش و ...

  محيط زيست و آلودگي2-3

 جك نبايد جهت شستشو ، زدودن چربي، گل زدايي (سندبالست) ، سمباده زني و تراش كاري وسيله نقليه استفاده شود.  •
 مطابق با قوانين عمومي استاندارد ملي تميز كاري و تعمير نگهداري جك بر اساس دستورالعمل شركت سازنده الزامي مي باشد. •

 مطابق با قوانين عمومي استاندارد ملي طراحي راه آبها مي بايست طوري صورت گيرد كه  تخليه سياالت را تسهيل كند.    •

  اوراق كردن جك3-3

 در هنگام اوراق دستگاه هرگز قطعات آن را پراكنده نسازيد و با كارشناس انبار ضايعات شركت تماس حاصل نمائيد تا از خطرات 

 آلودگي زيست محيطي اجتناب شود كه براي اين منظور موارد ذيل را اجرا نمائيد:

 روغن موجود در سيستم هيدروليك و جريانات متصل به آن و سيلندرها را به طور كامل جمع آوري كنيد ( در صورت وجود) •

 تمام قطعات جدا شده را از نظر جنس در كنار هم قرار دهيد. •

روغن هيدروليك مصرف شده و بالشتكها (صفحه هاي پالستيكي) و آهن قراضه ها همگي جزء ضايعات خاص مي باشند كه طبق  •
 قوانين استاندارد عمومي مقابله با آلودگي بايد با آنها رفتار شود.

 - سطوح اخطار4-3

توجه ويژه به عالمت هاي اخطاري كه  در ذيل آمده و شما در دفترچه راهنما به آنها برخواهيد خورد  و بكارگيري توصيه هاي ايمني 
 موجود در آن الزامي است. عالمات اخطار داري سه سطح مي باشند :

 خطر : اين عالمت  اخطار ميدهد كه اگر  شرح عمليات نوشته شده در آن به درستي انجام نشود، ممكن است باعث جراحات شديد و يا 
 مرگ شود ويا اينكه سالمتي شما را تا مدتي به مخاطره بيندازد.
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 احتياط: اين عالمت  اخطار ميدهد كه اگر  شرح عمليات نوشته شده در آن به درستي انجام نشود، ممكن است باعث خرابي دستگاه و يا 
 منجر به جراحات فردي گردد.

 هشدار: دستورات زير را به دقت بخوانيد: هركسي كه ازين پس به توصيه هاي شرح داده شده عمل ننمايد، ممكن است  افراد ، حيوانات و 
 اموال ديگران را در معرض خسارات جبران ناپذيري قرار دهد.

از اين پس اين شركت ، هر گونه مسئوليتي را كه ناشي از قصور در تشريح و توصيف دستورات ايمني و پيشگيري از حوادث  است را از خود سلب 
 مينمايد.

همچنين شركت هرگونه مسئوليت خرابي دستگاه كه ناشي از استفاده نادرست از جك و يا تغييراتي بدون هماهنگي و اجازه كارخانه سازنده آن باشد را 
 از خود سلب مينمايد.

 

 قبل از استفاده از جك ، دستورالعملهاي آورده شده در اين  كتابچه راهنما را به دقت مطالعه نماييد .

 

 - شرح نگاره ها و شناسايي جك5-3

عالئم ايمني بكار رفته در اين دفترچه راهنما براي اهداف مشخصي در جك بكار گرفته شده است. و نسبت به موقعيت هاي نادرست و 
 )6خطرآفرين هشدار ميدهند. (شكل 

 برچسب ها بايد همواره پاكيزه نگه داشته شوند و اگر جدا شده و يا آسيب ببينند بايستي فورا تعويض شوند.

 به همراه هر جك بايد برگه شناسايي آن نيز موجود و تامين شده باشد .

 - موارد استفاده6-3

 ناميده " جك خودرو "اين كتابچه راهنما شامل دستورالعملهاي مرتبط با نصب و راه اندازي، بهره برداري و تعمير نگهداري دستگاه باالبري است كه 
ميشود. يكي از ويژگيهاي مهم جك اين است كه وقتي از آن استفاده نميگردد و به اصطالح در زمان استراحت، جاي كمي را اشغال ميكند. اين دستگاه 

) ميباشد كه از سيستم باالبر هيدروليك برخوردارند و با توجه به مدل آنها ، قابل نصب بر Runwayمركب از دو بخش مشابه به نام صفحه كفي باال (
 روي كف زمين و يا در چاله فونداسيون ميباشند :

 )4قابل نصب بر روي زمين (شكل •

 )3قابل نصب در چاله فونداسيون (شكل •

) حركت نموده تا جاييكه در موقعيت انتهايي صفحه كفي باال قرار گيرد. اين بخش متحرك عالوه بر اينكه Rampخودرو بر روي قسمت متحرك جك (
 )9جهت ورود خودرو بر روي كفي ها بكار ميرود در مواقعي كه نياز به افزايش طول كفي ميباشد با باز كردن آنها، به اين امر كمك ميكنند.(شكل 
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در هنگام خريد، چهار عدد بالشتك (الستيكي) به همراه جك فرستاده خواهد شد كه ميبايست بين وسيله نقليه اي كه بر روي جك قرار گرفته و كفي 
 باالي جك يا نقاطي كه بوسيله كارخانه اتومبيل سازي براي جك منظور شده، قرار گيرد.

باال رفتن جك ، به مدد تزريق شدن روغن در پمپ الكتروهيدروليكي است كه مجهز به سوپاپ ايمني ميباشد و بر روي سيلندر قرار گرفته است. 
 عدد جك هيدروليك منتقل ميكند، صورت ميگيرد . 2اطمينان از هم ترازي كفي ها در حين انجام كار، توسط يك سيستم هيدروليك كه نيرو را به 

 اين جك  صرفا جهت باال بردن وسايل نقليه بمنظور تعمير نگهداري و بازرسي طراحي و ساخته شده است.

  جابجايي و نصب0-4

  حمل و نقل و تخليه1-4

هشدار: اگر حمل و نقل و بارگيري جك با نهايت مراقبت و كوشش انجام نگيرد ميتواند خطرآفرين باشد. بنابراين افراد بدون مجوز را از نزديك 
شدن به جك، تميز كاري و پاك نمودن منطقه اي كه جك در آن نصب شده بر حذر داريد. مطمئن شويد كه تجهيزات باالبرنده جك، براي 

استفاده در شرايط عملياتي خوب و كامال كارامد، مناسب هستند. به بارهايي كه حالت معلق دارند دست نزنيد و فاصله ايمني را از آن رعايت كنيد. 
 سانتي متر از زمين فاصله داشته باشد. دستورالعمل هاي ذكر شده را كامال رعايت نماييد و در صورت 20در طول حمل و نقل، بار نبايد بيشتر از 

ابهام و عدم اطمينان از موضوعي، به هيچ اقدامي دست نزنيد. جك بر روي پالت بسته بندي و حمل ميگردد تا جابجايي و حمل ونقل آن آسانتر 
 باشد.

جك بسته بندي شده بايد به وسيله ليفتراكي كه داراي ظرفيت حمل مناسب ميباشد، حمل و جابه جا گردد. در طول جابجايي، مراقب ضربه و 
 تكان هاي شديد به بدنه جك بخصوص واحد كنترل آن باشيد. 

 هشدار: همه مراحل نصب، تنظيمات و تست هاي عملياتي بايد فقط بوسيله پرسنل عملياتي معتبر و واجد شرايط ، با توجه به استانداردهاي 
 ايمني اجرايي در زمينه ساختمان، مكانيك، هيدروليك و الكتريك ، انجام گيرد.

 اخطار: نصب، تنظيمات و تست هاي عملياتي بطور بالقوه خطرآفرين مي باشند.  بنابراين همه دستورالعمل هاي ذكر شده در زير بايد به 
دقت خوانده شود. در صورت ابهام با سازنده تماس حاصل شود. سازنده هرگونه مسئوليت در مورد عدم رعايت استانداردهاي ايمني و مقررات پيشگيري 

 از حوادث را كه در اين كتابچه راهنما ذكر گرديده است، از خود سلب مينمايد.

  فونداسيون 2-4

 نيوتن بر متر مربع) با حداقل RcK30") 3000"در صورت نياز براي نصب در يك موقعيت ثابت ، ميبايست بر روي يك اليه از بتن مسلح از نوع كالس 
 سانتيمتر نصب شوند . بستر(زيرسازي) بتن مي بايست بطور كامل در همه جهات ، تراز و بطور گسترده مسطح و فشرده شود . جهت 20ضخامت 

 پوشاندن لوله ها و كابل هاي جك ، آنها را در داكت هاي فلزي در زير زمين قرار دهيد .
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   استقرار جك3-4

 عمليات نصب و كارگذاري جك

 سيم هاي برق و لوله ها را از محفظه موقتشان در داخل كفي جك دربياوريد. •

 P1)در نظر داشته باشيد كه واحد كنترل را هم در سمت راست و هم در سمت چپ كفي 6 ميباشد.( شكل P1در كنار كفي موقعيت واحد كنترل  •
 .  براي دسترسي آسان به خودرو ميپردازيم P1. براي توضيح بيشتر، در اينجا به موقعيت سمت راست كفي ميتوان نصب نمود

، اطمينان حاصل نماييد كه تمام اجزاي  نصب و راه اندازي گردد اگر جك بر روي كف زمين نصب نشود و در داخل چاله فونداسيون ،
 3. شكل  جك در موقعيت مركزي نسبت به چاله قرار گيرند

 
 

 درمواقعي كه جك بصورت يكپارچه نمي باشد ، دو كفي را به روش زير مونتاژ نماييد : •

 كفي ها را در فاصله مناسب از يكديگر قرار دهيد . -

 واسطه كفي جلو وعقب را مونتاژ نماييد . -

 مجموعه قفل كن مكانيكي را مونتاژ نماييد . -

 اتصاالت پنوماتيك را مطابق مونتاژ نماييد . -

 ادامه روند مونتاژ را طبق بند هاي بعد ادامه دهيد . -

  ، درگير نماييد و فقط يكبار آنها را درحدود نيم متر از زمين باال ببريد .جك را •

 پس از استقرار جك ، اتصاالت زير را آماده نماييد :

 هيدروليك -

 پنوماتيك -

 الكتريكي -

  اتصاالت هيدروليك و پنوماتيك4-4

 توجه : بسيار مهم است كه سيستم هيدروليك و اتصاالت مربوطه آن بموقع مسقر شود .

  به روش زير عمل كنيد :پس از استقرار واحد كنترل 

درپوشي را كه به منظور جلوگيري از چكيدن روغن و ورود گرد و خاك  بر روي لوله ها تعبيه شده برداشته، سپس آنها را به اتصاالت  •
 مربوطه بر روي كفي جك و واحد كنترل  متصل كنيد .

 هشدار: هنگاميكه اتصاالت لوله ها جدا شوند ممكن است مقداري روغن نشت نمايد؛ اطمينان حاصل نماييد كه مخزني مناسب جهت جمع 
 . آوري روغني كه ممكن است نشت كند، وجود داشته باشد

  ، بصورت اتصال ، وصل كنيد P2 و P1دو عدد لوله هوا را  به جك پنوماتيك تجهيزات ايمني مكانيكي  •
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  هشدار : در اين مرحله نبايست سيستم هواي فشرده به كمپرسور متصل باشد .

  اتصاالت الكتريكي5-4

  احتياط

 

  كيلو وات ميباشد.3حداقل قدرت مورد نياز  •

  ميليمتر مربع باشد.4سطح مقطع سيم جريان برق نبايد كمتر از  •

 در طول اين مرحله ، به منظور جلوگيري از صدمه ديدن پمپ هيدروليك ميتوان فقط براي چند ثانيه موتور الكتريكي را فعال كرد . •

 روش بكارگيري از جك

 در صورتيكه جك بصورت توكار ( داخل زمين نصب ) مي شود پس از اينكه لوله ها و كابل هاي برق را در زير زمين قرار داديد . •

 كابل منبع تغذيه را به برق اصلي وشلنگ باد را متصل كنيد . •

 پس از اتمام نصب ، كابل اتصال به زمين (گراند) كارگاه را به بدنه جك اتصال دهيد تا باعث تخليه بار الكتريكي دستگاه شود . •

 را كه مربوط به آشنايي با طرز كار كليدهاي عملياتي پنل ميباشد، به 5 اخطار : قبل از انجام عمليات هاي ذكر شده در پايين ، بخش 
 خوبي مطالعه نماييد تا با طرز عمل جك و بارگيري و تخليه بار آن آشنايي داشته باشيد.

  پركردن سيستم هيدروليك6-4

   ليتر روغن در داخل مخزن بريزيد.4 •

  قرار دهيد . در اينصورت چراغ اخطار ولتاژ روشن خواهد شد.ONدستگاه را با چرخاندن سوئيچ اضطراري بر روي حالت  •
 را فشار دهيد و رها كنيد و چك كنيد كه موتور در جهت صحيح ميچرخد (چك كردن فشار لوله). اگر اينچنين "UP"دكمه فشاري  •

 كابل فاز داخل سوكتي كه از واحد كنترل بيرون آمده است را با هم جابجا كنيد (در 2نبود برق دستگاه را از شبكه برق قطع نموده و 
 طول اين مرحله، موتور الكتريكي را بمنظور جلوگيري از صدمه ديدن پمپ هيدروليك براي چند ثانيه روشن نمود).

همواره قبل از باال و پايين آوردن جك، اطمينان حاصل نماييد كه در اطراف محدوده خطر آفرين هيچ انسان يا حيواني وجود اخطار:  
 نداشته باشد.

 بلند كنيد و آنرا تا باالترين ارتفاع ببريد و فعال بودن سيستم مكانيكي كه از پايين آمدن جك UPاكنون كفي ها را با فشردن دكمه  •
 جلوگيري مينمايد را بررسي كنيد.

  ثانيه دكمه را نگه داريد تا هوا به داخل كمپرسور جريان پيدا نمايد . اين عمليات هربار كه الزم است بايد تكرار شود .10 تا 5 •

  بار ميباشد ، وصل كنيد .6- 8 سيستم هواي فشرده را با استفاده از لوله ها ، به كمپرسوري كه داراي فشار 
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 .  : هميشه هر گونه نشتي را چك كنيد ، در صورت نشتي برق را قطع ،و هر اتصال شل را سفت نماييد احتياط

 لوله ها و كابل ها را با بست هاي پالستيكي ببنديد. •

 لوله هايي را كه در كفي ها قرار گرفته اند را بسته و در داخل داكت قرار دهيد . •

  تكميل نصب و راه اندازي 7-4

 جك را تا ارتفاع مناسب باال ببريد . •

 در صورت عدم نياز به استفاده از سيستم موبايل و نصب جك در داخل يا روي زمين  : •

o .  بعد از اينكه از موقعيت صحيح جك اطمينان حاصل نموديد ، جك را به زمين محكم كنيد 

o  8(شكل ميليمتري مطابق با سوراخهاي موجود در كفي ها ايجاد نماييد 16 ميليمتر، با مته 130سوراخي به عمق( 

o  بكار برده و به "مشخصات فني دستگاه"سوراخ ها را تميز نموده و پيچ هاي رولبولت را مطابق با نوع ذكر شده در 
 آرامي از چكش براي ضربه زدن استفاده كنيد.

o . جك را به كف زمين ببنديد 

o . براي نصب در چاله فونداسيون نيز از چفت و بست ها و قطعات مورد نياز و مربوطه استفاده ميشود 

  محدوده منطقه خطرآفرين8-4

 سانتيمتر كه غيرقابل پاك شدن است، مشخص ميگردد. ابعاد اين منطقه در  آورده شده 10اين محدوده با استفاده از نوار زرد رنگي به عرض 
 )7است.(شكل

  مناطق خطرآفرين9-4

قبل از استفاده از جك اطمينان حاصل نماييد كه هيچ فرد يا حيوان غير مجازي در منطقه خطر كه با خط زرد رنگ محدود شده است حضور نداشته 
 باشد. 

اشخاص و حيوانات به هيچ وجه نبايد در منطقه خطري كه با خط زرد رنگ محصور شده، بايستند و يا عبور كنند .  هنگام استفاده از جك حتي براي 
  (صفر) باشد . OFFجابجايي هاي كوچك و در هنگام اضطرار ، سوئيچ اضطراري نبايد در موقعيت 

  راهنماي استفاده0-5

توجه : براي بلند كردن وسايل نقليه، از بالشتكهاي (الستيكي) كه براي اين منظورتهيه شده است استفاده كنيد و آنها را در نقاطي كه توسط 
 شركت سازنده خودرو مشخص شده، قرار دهيد. در هر صورت فاصله هاي مشخص شده را ، را رعايت نماييد.

  را بدقت مطالعه نماييد." قوانين ايمني عمومي و پيشگيري از حوادث"هشدار: بخش 

 اخطار: قبل از انجام عمليات و استفاده از صفحه كنترل، از عدم وجود افراد و حيوانات در منطقه خطرآفرين اطمينان حاصل نماييد.
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  -پنل دكمه هاي فشاري1-5

 اعمالي كه با استفاده از اين پنل انجام ميگيرند عبارتند از :

  باال بردن جك1-1-5

  باشد. در صورت لزوم آنرا روشن كنيد .ONبررسي كنيد كه سوئيچ اظطراري / قطع كننده بر روي حالت  •

  را فشار دهيد تا جك به ارتفاع مورد نظرتان برسد.UPدكمه  •

  پايين آوردن جك2-1-5

  استارت باال، سيستم رابه سمت باالحركت دهيدتا ازقفل (P1)براي پايين آوردن هنگاميكه سيستم درحالت قفل مي باشد ابتداتوسط فشردن كليد •

   استارت پائين راجهت پائين آوردن فشاردهيد .(P2)آزادشود ، سپس كليد

  خطر : قبل از پايين آوردن جك ، از نبود افراد و حيوانات در محدوده خطر آفرين اطمينان حاصل نماييد .

  دكمه قفل مكانيكي 3-1-5

  را فشار دهيد تا جك به ارتفاع مورد نظر برسد”UP “دكمه  •

دكمه قفل را فشار دهيد . در اين صورت كفي ها به آهستگي به پايين حركت مي كنند تا زماني كه تجهيزات ايمني مكانيكي به طور كامل  •
 حركت كنند .

  خطر : اين عمليات همواره بايد قبل از انجام كار يا قبل از هرگونه تعمير و نگهداري عادي يا فوري بر روي جك انجام گيرد .

  سوييچ اضطراري / قطع و وصل كننده  4-1-5

  جك به طور كامل متوقف  خواهد شد . , OFFبا چرخاندن سوييچ اظطراري به روي  •

 اين عمليات همواره بايد قبل از انجام هر كاري در زير جك ، انجام گيرد . •

 دكمه هاي عملياتي روي پنل با چرخاندن سوييچ بر روي آن دوباره فعال مي شوند . •

  طريقه باال بردن خودرو 2-5

 براي باال بردن خورد طبق رويه زير عمل نماييد .

 موقعيت خودرو بر روي كفي ها ( كفي ها بايد كامال پايين قرار گرفته باشند و دنباله كفي ها بايد ثابت و بدون حركت باشند) . •

 چهار عدد بالشتك الستيكي در نقاط مشخص باالبر و نقاطي كه توسط شركت سازنده خودرو مشخص كرده ، قرار دهيد . •

  باشد ، در صورت نياز آن را روشن كنيد .ONبررسي كنيد كه سوييچ اضطراري بر روي  •

 ميليمتري باال ببريد .200خودرو را به انداره  •

 .پايداري خودرو را بررسي كنيد  •

  .    اقدام به بلند كردن خودرو نماييد •
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  قرار دهيد .OFFقبل از دسترسي به كفي هاي جك ، سوييچ اضطراري را در حالت  •

 براي ماشين آالت طول بلندوسنگين ازابزارتيرعرضي توزيع باراستفاده گردد . •

  پايين آوردن خودرو و خروج از روي جك :3-5

 براي پايين آوردن جك و خروج اتومبيل رويه زير را انجام دهيد :

  باشد ، در صورت لزوم آن را روشن نماييد . ONچك كنيد كه سوييچ اضطراري روي حالت  •

  استارت باال، سيستم رابه سمت باالحركت دهيدتا ازقفل (P1)براي پايين آوردن هنگاميكه سيستم درحالت قفل مي باشد ابتداتوسط فشردن كليد •

   استارت پائين راجهت پائين آوردن فشاردهيد .(P2)آزادشود ، سپس كليد

 

 خطر : اطمينان حاصل نماييد كه هيچ فرد يا حيواني در منطقه خطر آفرين و نوار زرد رنگ نباشد

  قرار دهيدOFFسوييچ اضطراري را در حالت  •

  عدد بالشتك الستيكي را جدا نماييد 4 •

 دنباله كفي ها را به پشت برگردانده و ثابت نماييد •

 وسيله نقليه را از روي كفي خارج نماييد •

  )12 مراحل استفاده از جك با سيستم موبايل : ( شكل 4-5

 در حالت ايستاده چرخ هاي ثابت عقب و چرخ متحرك جلو را بر روي محل مناسب جايگذاري نماييد . •

  سانتي متر از زمين فاصله مي گيرد .3جك را در پايين ترين موقعيت قرار دهيد . در اين وضعيت جك حدود  •

 دسته انتقال دهنده را در موقعيت پيش بيني شده قرار دهيد . •

 جك مورد نظر را بوسيله كشيدن يا هل دادن در موقعيت و مكان مورد نظر قرار دهيد .، با استفاده از دسته  •

ياد آوري : قبل از اقدام به جابجايي جك براي استقرار در محل جديد ، ارتباط كابل و شيلنگ پنوماتيك را قطع نموده ، تابلو فرمان را 
 بر روي يكي از كفي ها قرار دهيد . پس از قرار گرفتن جك در محل جديد كابل و شينگ هوا  را مجددا نصب نماييد .

 قبل از استفاده از جك ، براي آزاد كردن چرخ ها ، جك را تا ارتفاع نيم متري باال ببريد و سپس چرخ ها را آزاد نماييد .   •

  تجهيزات ايمني5- 5

 اخطار: تجهيزات ايمني به هيچ وجه نبايد دستكاري شوند و يا از كار نيفتند . تجهيزات ايمني بايد همواره در شرايط مطلوب قرار داشته باشند 

 تجهيزات مكانيكي ايمني جلوگيري كننده از پايين آوردن جك : با استفاده از هواي فشرده ، از پايين آمدن كفي ها جلوگيري ميكنند . •

 سيستم هيدروليك با انتقال نيرو به جك باعث هم ترازي كفي ها در هنگام باال و پايين رفتن جك مي شود . •

 سيستم هم ترازي كفي ها ، با بكارگيري سوپاپ تقسيم كننده و فشار هيدروليك انجام مي شود  . •

  قرار گيرد عمليات جك متوقف ميشود .OFFسويچ اظطراري : اگر بر روي  •

 قبل از تكميل فرايند پايين آوردن جك ، هيچ فردي و حيواني در محدوده خطر قرار نداشته باشد . •

 چراغ هشدار ولتاژ : وقتي روشن باشد هيچ كسي اجازه رفتن به زير كفي ها را ندارد •

 .بالشتكهاي الستيكي : باعث محكم شدن خودرو به كفي ها ميگردد •
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  پايين آوردن اضطراري                                                                                                                                    6-5

 تجهيزات ايمني پيشگيري از حوادث ، غير فعال هستند . خطر : در حين پايين اوردن اظطراري ،

 ** حتما توسط افرادآموزش ديده اين فرآيندصورت پذيردچون هيچگونه مسئوليتي شركت سازنده دراثر سقوط وحادثه نمي پذيرد  .

 اين عمليات به منظور انجام كارهاي زير صورت ميگيرد :

 وقتي جك به دليل نقص در سيستم برق و يا قطع و وصل شدن برق ، به پايين حركت نمي كند . •

 براي اين منظور فراهم آوردن هواي فشرده و پمپ اضطراري دستي نياز است . -

 براي پايين آوردن اضطراري درصورتي كه جك درقفل مكانيكي نباشد . •

 )10شلنگ ورودي جكهاي پنوماتيك رابه مخزن بادفشرده متصل مينمائيم. (شكل  -

 )11(شكل  . پيچ شيربرقي هيدروليك مطابق شكل روبرو را به آهستگي و با دقت شل نموده تاجك به پايين ترين حدخودبرسد -

 سپس مجددا پيچ رامحكم نمائيد . -

  تعمير و نگهداري 0-6

ليست فعاليت هاي تعمير نگهداري در ادامه آورده شده است. به غير از موارد ديگر، كاهش هزينه هاي اجرا و افزايش طول عمر دستگاهها  به 
 انجام منظم و ثابت اين فعاليت ها بستگي دارد. 

 احتياط: برنامه زماني ذكر شده براي اطالعات و راهنمايي داده مي شود و به شرايط عملياتي استاندارد مربوط ميگردد. اين ليست به 
تغييرات ناشي از نوع خدمات ، ميزان گرد و غبار موجود در محيط و تعداد دفعات استفاده از دستگاه و غيره، حساس است و طبق تغييرات صورت 

 گرفته، متغير است.

 در مورد شرايط جدي و با اهميت تر، عمليات تعمير نگهداري ميبايست بطور مكرر صورت پذيرد.

 براي جبران كمبود روغن مخزن و يا تعويض روغن آن، همواره از يك نوع روغن توصيه شده توسط سازنده استفاده كنيد و نوع آنرا تغيير ندهيد.

  بررسي تجهيزات ايمني 1-6

  قطع و وصل كننده اضطراري 1-1-6

  قرار دهيدONسويچ اضطراري را روي حالت  )1

 هر گونه عمليات الزم را براي باال بردن و يا پايين آوردن جك انجام دهيد )2

  قرار دهيد .OFF  در همين حال ، سويچ اضطراري را به حالت )3

  چراغ هشدار ولتاژ2-1-6

 باشد . در صورت نياز آنرا بچرخانيد   OFFبررسي كنيد كه سويچ اضطراري در حالت  )1

 . قرار دهيد ONسويچ اضطراري را بر روي حالت  )2
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 بررسي كنيد كه چراغ هشدار ولتاژ روشن باشد  )3

  تجهيزات مكانيكي جلوگيري كننده از پايين آمدن جك 3-1-6

 كفي ها را به سمت باال حركت دهيد )1

  قرار دهيدOFFسويچ اظطراري به حالت  )2

 مطمئن شويد كه تجهيزات ايمني براي حركت آزاد هستند و دندانه هاي انها در شرايط خوبي قرار دارند )3

   همتراز كننده اتوماتيك و هواي فشرده4-1-6

 جك را تا حداكثر ارتفاع خود باال ببريد. )1

  ثانيه نگه داريد.10 تا 5 را به مدت UPدكمه  )2

 جك را پايين بياوريد. )3

  سانتيمتر باشد، اين عمليات را با جكي كه بار  بر روي آن قرار دارد نيز ميتوان انجام داد.5 تا 4اگر محدوده اختالف ارتفاع دو كفي بين 

  بالشتك هاي الستيكي5-1-6

 شرايط آنها را بررسي نماييد . اگر كهنه شده و يا شكستگي دارد نسبت به تعويض آن اقدام نماييد.

  تعمير نگهداري دوره اي 2-6

  هفتگي1-2-6

 تجهيزات ايمني را همانطور كه در اين كتابچه راهنما مشخص شده ، هر هفته بازديد نماييد . •

 سطح روغن هيدروليك را همانطوريكه در ادامه آمده بازديد نماييد : •

 كفي ها را به طرف پايين حركت دهيد . •

  قرار دهيد .OFFسوئيچ اضطراري را در حالت  •

 بهران و 32 سانتيمتر پايينتر از درپوش باشد . در صورت نياز آن را با روغن هيدروليك 2سطح روغن هيدروليك را بررسي نماييد كه بايد  •
 يا انواع مشابه پر كنيد.

 تفلونها  گريس كاري اتصاالت و •

 ماهيانه 2-2-6

 بررسي محكم بودن پيچ ها و چفت و بست ها  . •

 بررسي آب بندي و عدم وجود نشتي در سيستم هيدروليك ، در صورت نياز آنرا برطرف كنيد . •

 بررسي لوله ها و شلنگ ها  نسبت به وجود خوردگي و فرسودگي. در صورت كهنگي و آسيب ديدگي، آنها را با نوع مشابه خود تعويض كنيد. •

شرايط بدنه و اسكلت بندي كفي ها را بررسي كرده و در صورت آسيب ديدگي قطعات ، نسبت به تعويض آنها با قطعه يدكي اصلي اقدام  •
 نماييد.
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  سال5 ساعت كاركرد يا هر 200  در انتهاي هر 3-2-6

" واحد روغن هيدروليك مصرف شده را از مخزن  تخليه نموده و روغن جديد جايگزين كنيد. فيلتر روغن را تميز نماييد. براي اين منظور  به جدول  
 كنترل هيدروليك"  در بخش قطعات يدكي مراجعه كنيد. 

اگر اين فعاليت ها در نهايت دقت و كوشش انجام گيرد، تجهيزات جهت استفاده مجدد جك در شرايط كاري مطلوبي به سر خواهند 
برد.خاطرنشان ميكنيم كه شركت هاي سازنده و توزيع كنندگان همواره جهت هرگونه سرويس دهي و تامين قطعات يدكي مورد نياز در دسترس 

 شما ميباشند.

  قطعات يدكي0-7

 سفارش جهت خريد قطعات يدكي از طريق شركت هاي سازنده انجام ميگيرد و براي اين امر ارائه اطالعات زير الزم است:

 نوع جك، مدل و شماره سريال . اين اطالعات بر روي تمام دستگاه ها الصاق شده است. •
 ليست و تعداد قطعات يدكي •
 شرح قطعه و تعداد مورد نياز •

 هزينه حمل قطعات يدكي به مقصد بر عهده شخص سفارش دهنده ميباشد.
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 ضميمه

 شكل ها و نقشه ها
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