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مشخصات فنی

                            وزن قابل تحمل:         2 تن

حداکثر ارتفاع:          340 میلی مترحداقل ارتفاع:       140 میلی متر

وزن:                          8/7 کیلوگرم

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

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید ابزار آالت  آروا، لطفـاً قبـل از شـروع کار با دستگـاه، دفترچـه

.راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید 

 .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



طریقه عملکرد

    قبل از استفاده از جک، پیچ آزاد سازي را بـاز کرده ولـی آن را جـدا نکنیـد و سپس دسته جک را در

    محل تعبیه شده قرار داده و شش بار تلمبه بزنید تا روغن هیدرولیک به طور کامل در جک پخش شود.

    براي جلوگیــري از بــروز هرگونــه آسیــب احتمالـی، از قــرار دادن جـک

    در محــل مناسب اطمینان حاصل کنید. 

    براي باال بردن جک، پیچ آزادسازي را در جهت عقربه هاي ساعت چرخانده 

    و ببندید. مطمئن شوید که بار دقیقا در وسط کفـی جک قرار گرفته است. 

    سپس دسته جــک را در محل تعبیه شده قرار داده و تلمبه  بزنید تا به 

    ارتفاع مد نظر برسد.

  

    بـراي پاییــن آوردن جـک پیـچ آزاد ســازي را به آرامـی در خالف جهــت

    عقربه هــاي ساعت چرخانــده و آن را باز کنید.

.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

حداکثر ظرفیت این جک دو تن است؛ لذا هیچگاه بیش از حد به دستگاه

فشار وارد نکنید.

از این جک تنها براي باال آوردن اشیا و به طریقه صحیح استفاده کنید.

هنگام باال آوردن خودرو، با کشیدن ترمز دستی، چرخ ها را قفل کنید.

همواره از جک بر روي سطح صاف و محکم استفاده کنیـد. در غیر این صـورت ممکن اسـت به خـودرو 

آسیب برسد.

سوپاپ اطمینان دستگاه که در کارخانه به صورت پیش فرض تعبیه و تنظیم شده را دستکاري نکنید. 

هشدار!

بار

کفی جک
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نکات عمومی نگهداری از دستگاه

هنگامی که از جک استفاده نمی کنید، آن را کامال بخوابانید. 

تنها از روغن هیدرولیک جک استفاده کنید.

همیشه جک را تمیز نگـه دارید و بخشهاي متحـرك آن از جملـه چرخ دنده ها و چـرخ ها را روغنکـاري 

کنید.

هواگیـری

پیچ آزادسازي را یک دور کامل بچرخانید تا باز شود. جک را در حالت عمودي قرار دهید. تلمبـه بزنیـد و

پیچ آزادسازي را ببندید.

عیـب یابـی

جهت جلوگیري از بروز هرگونه آسیب هنگام استفاده از جک، آن را عیب یابی کنید و تا رفع کامل عیــب

 .از دستگاه استفاده نکنید
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