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مشخصات فنی
                            وزن قابل تحمل:      2 تن

حداکثر ارتفاع:        330 میلی مترحداقل ارتفاع:      85 میلی متر
وزن:                          10 کیلوگرم

ضمن تشـکـر از حسـن انتخاب شما در خریـد ابزار آالت  آروا، لطفـاً قبـل از شـروع کار با دستگـاه، دفترچـه
.راهنمـا را به طور کامل مطالعه فرمایید 

هشدارهای ايمنی
از این ابزار بیشتر از توان اسمی آن استفاده نکنید و همواره دستگاه را بر روي سطح صـاف و محکم

.قرار دهید
.از این ابزار تنها بعنوان باال بر استفاده کنید. به محض باال بردن خودرو، آن را با وسایل کمکی محکم کنید

.خودرو را هنگامی که روي جک قرار گرفته به هیچ وجه حرکت ندهید
.سوپاپ اطمینان ابزار را که توسط کارخانه تنظیم شده، دستکاري و از تنظیم خارج نکنید

.از دستکش هاي ایمنی استاندارد که براي کار با ابزارآالت سنگین طراحی شده، استفاده کنید
.هنگام باال و پایین بردن خودرو، نزدیک آن قرار نگیرید

.خودرو را به آرامی پایین بیاورید
.قبل از باال بردن خودرو با کشیدن ترمز دستی، چرخ ها را قفل کنید

.جک را در محل هایی که توسط کارخانه سازنده، خودرو مشخص شده قرار دهید
 .پیش از هربار استفاده، جک را بازرسی کنید و در صورت خرابی قطعات، از آن استفاده نکنید

.محیط کار را تمیز و روشن نگه دارید. محیط هاي بهم ریخته احتمال بروز حوادث را باال می برند
 تعمیر و سرویس جک تنها باید توسط تعمیرکاران مجاز شرکت آروا انجام شود. مسئولیت هرگونه

 تعمیر و سرویس توسط افراد غیر مجاز به عهده کاربر خواهد بود و شرکت آروا هیچ مسئولیتی در
.قبال حوادث احتمالی نخواهد داشت

 .پس از باال بردن یک چرخ خودرو، بالفاصله آن را با قرار دادن پایه جک در محل مشخص شده محکم کنید
.هنگام باال بردن دو چرخ جلو یا عقب خودرو، دو طرف آن را با قرار دادن دو پایه جک محکم کنید

.بدون قرار دادن پایه هاي جک به هیچ عنوان زیر خودرو نروید

.از برچسب هاي نصب شده بر روي جک محفاظت کنید



سریع چهـار بار کامل تلمبه بزنیـد. با این کـار، هوایی که ممکن است در داخل لوله هـاي روغن رفته
.باشد، خارج می شود

.با چرخاندن دسته در جهت عقربه هاي ساعت آن را ببندید و تلمبه بزنید
.وقتی بازوي باال بر باال بیاید، جک آماده استفاده است. درغیر این صورت مراحل را تکرار کنید

پیش از استفاده از جک براي باال بردن خودرو، دفترچه راهنماي خودروي خود را مطالعه کرده و محل      
.قرار گرفتن جک را در زیر آن پیدا کنید      

براي باال بردن جسم، ابتدا پیچ آزادسازي را با چرخاندن دسته در جهت عقربه هاي ساعت سفت کنید      
ولی مراقب باشید که آن را زیاد محکم نکنید. جک را به گونه اي زیـر خودرو قرار دهید که کـفی باال      
برنده آن با جسم محکم در تماس باشد تا مانع از لیز خوردن آن بر روي کفـی جک شــود. آنگـاه جـک      

.را به میزان دلخواه باال ببرید. پایه هاي جک متناسب با وزن خودرو را زیـر آن قرار دهید      
هنگام باال بردن خودرو یا نصب پایه هاي جک یا بیرون آوردن آنها، زیر خودرو قرار نگیرید و پایه ها      

.را در محل هایی که توسط سازنده خودرو مشخص شده، قرار دهید      
 براي پایین آوردن جک پیچ آزاد سازي را به آرامی با چرخاندن دسته در خالف جهت عقربه هاي ساعت     
 باز کنید تا کفی جک و خودروي روي آن، پایین بیایـد. خودرو را به آرامی پایین بیاورید تا به آن ضربه     

شدید وارد نشود. هنگامی که می خواهید جک را پایین بیاورید، ابتدا آن را کمی باال ببرید تا پایه هاي      
.آن آزاد شود، سپس خودرو را به آرامی پایین بیاورید      

 جهت ایمنی خـود و جلوگیري از بروز آسیب، تنها از ایـن جـک بعنــوان باالبـر استفــاده کنیــد و همـواره از
.پایه هاي جک براي محکم نگهداشتن خودرو استفاده کنید

!هشدار

طریقـه عملکـرد
:در زمان حمل و نقل ممکن است به سیستم هیدرولیک، هوا وارد شده باشد. براي هواگیري

.خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید تا باز شود پیچ آزادسازي را      

.از جک در محیط هاي خلوت و بدون رفت و آمد خودروهاي دیگر استفاده نمایید
.هنگام استفاده از جک، سرنشینان خودرو را پیاده کنید و به محیطی امن دور از خودرو هدایت نمایید

.جلو و عقب خودرو را همزمان باال نبرید
.قبل از پایین آوردن خودرو، تجهیزات استفاده شده را از زیر خودرو خارج کنید
.هنگام بیرون آوردن جک از درون جعبه، از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید
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 ،هنگام تعویض روغن از روغن هیدرولیک با کیفیت و مرغوب استفاده کنید. از روغن موتور و روغن ترمز
 .الکل، گلیسیرین یا روغن سوخته و کثیف استفاده نکنید

براي اضافـه کردن روغــن، کفــی را بخوابانیـد و جــک را ایستــاده روي زمیــن قــرار دهیـد. سپــس در
 .روغندان آن را باز کنید و داخل آن روغن ریخته تا سطح روغن به لبه ي دریچه روغنـدان برسد

دارنده و کاربـر جـک باید در بازه هـاي زمانـی مشخـص شـده در دفترچـه راهنما آن را مورد بازدید قرار
.دهند

نگهـداری

روغنکـاری
تمام بخـش هاي متحـرك دستگـاه، به خصوص اتصـاالت بـازوي باالبرنده، چـرخ هـاي جلو و عقـب، نیـاز به

،روغنکـاري دارند

بازرسـی دوره ای
 قبل از هر بار استفاده، بخش هاي مختلف دستگاه را از نزدیک بازرسی کـرده تا روغـن هیدرولیک نشتی

.نداشتـه باشد یا قسمت هـاي مختلـف جـک خراب نشـده یا آسیـب ندیده باشد



عیـب یابـی
جهت جلوگیري از بروز هرگونه آسیب هنگام استفاده از جک، آن را عیب یابی کنید و تا رفـع کامـل عیب

 .از آن استفاده نکنید
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علت/راه حل
پیــچ آزادســـازي بستــه نیســت. 
پیچ را محکم در جهت عقـربه هاي

ساعت بچرخانید.

.سطح روغن پایین است

 اتصاالت تلمبـه و واشـرها خـراب
است. مسیـرهاي روغـن رسانــی
را کنتـــرل کنیـــد.اتصـــاالت را

.تعویض یا روغن را تعویض کنید

.سیستم هیدرولیک هوا دارد

 .فنر برگشت شکسته است
.اتصـــاالت خــم شــده اند
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