
 5555دستَسالؼول ًحَُ استفبدُ اص هَتَس ثشق ّبی جیبًگ داًگ 

 : 5555خظَطیبت ٍ هشخظبت هَتَسّبی ثشق جیبًگ داًگ 

 (OIL POMP) ًیبصی ثِ سیختي سٍغي هَتَس دس ثبک ثٌضیي ًذاشتِ ٍ ثِ ٍسیلِ پوپ ثَدُ ٍ ٍ گیشثکس صهبًِ ٍ داسای سٍغي کبستش 4ایي هَتَسّب 

ّبی سیکلت ثبیذ لزا دقیقبً هشبثِ کلیِ هَتَس اص جولِ گیشثگس ٍ پیستَى ٍ... اًجبم هی دٌّذ. سا  ثِ طَست خَدکبس سٍغي کبسی قطؼبت داخلی

   (655ml. )ًشَد ثیشتش اص گیج )دسجِ اًذاصُ گیش سٍغي( ( داخل کبستش سیختِ شذُ ٍ سطح آى کوتش ٍ یب45سٍغي هخظَص )

هَتَس ثشق هزکَس داسای سٌسَس قطغ کي ثشق هشکضی ثَدُ ٍ دس طَست ٍجَد ًقض ّبی هْن ٍ خطشًبک کِ هٌجش ثِ خشاثی هَتَس خَاٌّذ شذ، 

ض هْن فَق هی تَاى ثِ ًذاشتي سٍغي کبستش هٌبست اشبسُ کشد کِ ثِ هحض خبلی ثشق هشکضی قطغ شذُ ٍ هَتَس سٍشي ًخَاّذ شذ. اص ًَاق

 ثَدى ٍ یب کن ثَدى ٍ ًیض پبییي ثَدى چسجٌذگی سٍغي کبستش، سٌسَس قطغ کي هشکضی ػول کشدُ ٍ اجبصُ سٍشي شذى ثِ دستگبُ ًوی دّذ.

کشدُ ٍ سپس آى سا سٍشي ًوَد ٍ ثِ ٍ چک ي ٍ سٍغي کبستش ٍ... دقت ثٌبثشایي قجل اص سٍشي کشدى هَتَس ثشق ثبیذ ثِ هیضاى ٍ هٌبست ثَدى ثٌضی

 تؼَیض شَد.سبػت کبس 05پس اص  هَتَس ثشق ًَسٍغي دس ضوي  کبس هَتَس ثشق ثٌضیٌی، سٍغي آى ثبیذ تؼَیض شَد.سبػت  55هیضاى ّش 

 رکش گشدد: 5555دس صیش سؼی شذُ است ثب تظبٍیش ٍاضح هشاحل سٍشي کشدى هَتَس ّبی جیبًگ داًگ 

ي دس گیج سٍغ گیج سٍغي هَتَس )هیلِ اًذاصُ گیش سٍغي کبستش( سا ثبص کشدُ ٍ اص هیضاى ٍ هٌبست ثَدى سٍغي اطویٌبى حبطل ًوبیین. .0

 صیش سَییچ ثشق خبهَش ٍ سٍشي کشدى هَتَس قشاس گشفتِ است.

 

هیلی لیتش ثبشذ. گیج سٍغي سا ثش ػکس  655ثبیذ دس کبستش ٍ داسای چسجٌذگی هٌبست ثبشذ. حجن سٍغي  45سٍغي ثبیذ اص ًَع سٍغي ّبی هَتَس 

سطح سٍغي سا هشبّذُ هی ًوبیین. دس طَست ًیبص ثِ سیختي سٍغي، ثبیذ ثِ ٍسیلِ یک  ،اص ثبص کشدى آى ٍ پسجْت ػقشثِ ّبی سبػت گشداًذُ 

، سٌسَس قطغ کي ثشق هشکضی ػول کشدُ ٍ هَتَسدس طَست ًقض دس خظَص ًَع ٍ اًذاصُ سٍغي  سٍغي سا ثِ هَتَس ثشیضین. ،هحل گیج اص ٍ قیف

 اجبصُ سٍشي شذى ثِ هَتَس ًخَاّذ داد.

دّذ. ّویشِ  ثٌضیي ثبیذ داسای ثٌضیي کبفی ثبشذ. دسجِ ثٌضیي دس کٌبس دسة ثبک هَتَس قشاس گشفتِ ٍ حجن ثٌضیي سا ًشبى هیثبک  .2

 % ثبک داسای ثٌضیي ثبشذ.75سؼی شَد ثشای آهبدگی دس حَادث غیش هتشقجِ، حذاقل 



 

( RUN( ٍ سٍشي )STOPهشخض شذُ است ٍ داسای دٍ ٍضؼیت خبهَش ) ENG.SHسَییچ ثشق هشکضی ثب حشٍف اختظبسی اًگلیسی  .3

 هی ثبشذ.

 

خبهَش کشدى ثبیذ کلیذ  ثشای ،( قشاس دّین. دس طَست سٍشي ثَدى هَتَسRUNثشای سٍشي کشدى هَتَس ثبیذ کلیذ فَق سا دس ٍضؼیت سٍشي)

( قشاس دّین. ًجبیذ ثِ ّیچ ػٌَاى اص سبسبت کبسثشاتَس ثشای خبهَش کشدى هَتَس استفبدُ شَد، چَى STOPهزکَس سا دس ٍضؼیت خبهَش )

 آى هی گشدد. هجذد سٍشي ًشذىیب سَختي شوغ ٍ هَجت خفِ شذى هَتَس ٍ 

( است. ثشای سٍشي کشدى هَتَس OFF( ٍ ثستِ )ONبص ) دس هشحلِ ثؼذ ثبیذ شیش ثٌضیي سا ثبص ًوَد. اّشم شیش ثٌضیي داسای دٍ ٍضؼیت ث .4

دس طَست سشد ثَدى  ثبیذ اّشم شیش ثٌضیي سا دس ٍضؼیت ثبص قشاس دّین. دس ٍضؼیت ثبص اّشم شیش ثٌضیي سٍ ثِ صهیي قشاس هی گیشد.

شتشی ثِ هَتَس ٍاسد شَد. ( قشاس دادُ تب ٌّگبم ٌّذل صدى سَخت ثیCLOSEهَتَس ثبیذ اّشم سبسبت کبسثشاتَس سا دس حبلت ثستِ )

  ( قشاس دّین ٍگشًِ هَتَس خفِ کبس خَاّذ کشد. OPENثالفبطلِ پس اص سٍشي شذى هَتَس اّشم سبسبت کبسثشاتَس سا دس حبلت ثبص )

 



ُ شَد. ثشای ایي کبس اّشم ٌّذل کِ یک طٌبة هتظل ثِ گیشُ پس اص هشاحل فَق ثشای سٍشي کشدى هَتَس ثبیذ ٌّذل دستی صد .5

جلی کِ تَضیح دادُ شذُ است، دس طَست اجشای توبهی هشاحل قثِ سوت ثیشٍى هی کشین. ایي کبس  هخظَص هی ثبشذ سا ثب سشػت

 ٌّذل دس صیش شیش ثٌضیي قشاس گشفتِ است. هَجت سٍشي شذى هَتَس خَاّذ شذ.

 

( قشاس هی دّین. ثالفبطلِ ثِ دلیل قطغ ثشق هشکضی هَتَس STOPسَییچ ثشق سا دس ٍضؼیت خبهَش ) ،ثشای خبهَش کشدى هَتَس .6

 .)هَتَس خفِ خَاّذ شذ(خبهَش خَاّذ شذ. ثِ ّیچ ػٌَاى اص سبسبت کشدى ثشای خبهَش ًوَدى ًجبیذ استفبدُ شَد

 

) ثشق هؼوَلی  ACٍلت  225ّستٌذ. ثشای گشفتي ثشق  DC ٍ هستقین ACداسای دٍ حبلت ثشق هتٌبٍة  5555هَتَسّبی جیبًگ داًگ  .7

 پشیض هَتَس ٍاسد ًوبیین.کبثل ثشق ٍسبیل ثشقی سا دس قسوت  دٍشبخِ دستگبُ ّبی ثشقی( ثبیذ

  

پس اص اتظبل دٍشبخِ ثشق دس قسوت پشیض هَتَس ثشق، ثشای ثشقشاس شذى جشیبى ثشق دس هذاس سین کشی ثبیذ کلیذ فیَص ثشق سا اص  .8

ذ ایي کبس سا ثبلؼکس اًجبم دادُ ( تغییش دّین. ثشای قطغ جشیبى ثشق اص هذاس سین کشی ثبیON( ثِ حبلت سٍشي)OFFحبلت خبهَش)

طَست  کلیذ فیَص فَق ثِ ،ثشق کشی دس طَست ّشگًَِ اتظبلی دس سین ( تغییش دّین.OFF( ثِ حبلت خبهَش )ONٍ اص حبلت سٍشي )

اص سین ( تغییش یبفتِ ٍ هذاس ثشق قطغ هی شَد. ثشای استفبدُ اص جشیبى ثشق هَتَس ثْتش است OFF( ثِ حبلت )ONاتَهبتیک اص حبلت )

  سیبس استفبدُ ًوَدُ ٍ هَتَس ثشق سا دس فبطلِ ای دس خبسج اص سبختوبى قشاس دّین.



 

کیسِ آچبس ثِ ّوشاُ یک اًجشدستی ٍ آچبسشوغ هخظَص داخل کبستي هَجَد است. ثِ ّوشاُ هَتَس ّبی ثشق جیبًگ داًگ یک ثشٍشَس، یک 

دس ضوي سشی دٍم هَتَسّبی ثشق خشیذاسی شذُ تَسط هشکض ثْذاشت ثِ طَست چشخذاس )فشغًَی( هی ثبشٌذ ٍ الصم است ثشای جبثجبئی 

 ، چشخْب ٍ هحَسّب ًظت شًَذ.ساحت آًْب

 ٍ ػلل اطلی سٍشي ًشذى هَتَس ّبی ثشق جیبًگ داًگ: قبثل تَجِ چٌذ ًکتِ

 .سٍغي کبستش هٌبست ًیست ٍ قطغ کي هَتَس ثِ طَست اتَهبتیک اص سٍشي شذى جلَگیشی هی ًوبیذ 

  ثشای سفغ ایي . هبًذُ استثبقی ثٌضیي ثِ دلیل هبًذى صیبد دس کبسِ کبسثشاتَس تجخیش شذُ ٍ ًبخبلظی ّب دس کبسِ کبسثشاتَس

ٍ ًبخبلظی ّب سا تخلیِ ًوَدُ ٍ سپس پیچ سا  پیچ صیش کبسِ کبسثشاتَس سا ثِ آساهی ثبص کشدُپس اص ثستي شیش ثٌضیي، کل ثبیذ هش

 هجذداً ثِ جبی خَد ثستِ ٍ ثٌضیي تبصُ ٍاسد کبسثشاتَس ًوبئین.

 جلَگیشی ًوبیذ. سَختي شوغ، یکی دیگش اص هَاسدی ّست کِ ثِ دلیل خفگی هَتَس هوکي اص سٍشي شذى هَتَس ثشق 

 استفبدُ  خبهَش تَجِ داشتِ ثبشیذ کِ هَقغ خبهَش کشدى دستگبُ اص کلیذ ،اگش قشاس است چٌذ سٍصی اص دستگبُ استفبدُ ًکٌیذ

ٍ دس  س ٍ هَتَس سا استفبدُ کٌذ تب ػوش دستگبُ پبییي ًیبیذشیش ثٌضیي سا ثجٌذیذ تب خَد دستگبُ سَخت دسٍى کبسثشاتَثلکِ ًکٌیذ ، 

 سشیؼتش سٍشي هی شَد.سٍشي کشدى ثؼذی ًیض ثٌضیي تبصُ ثب ثبص کشدى شیش ثٌضیي اص ثبک ٍاسد کبسثشاتَس شَد. دس ایي حبلت 

 ٍُدس ن سطَثت اص ثیي هیِ داسیذ چَى ّدقیقِ سٍشي ًگ 25سا ثِ هذت هَتَس ثشق هبّی یکجبس  ،دس طَست استفبدُ ًکشدى دستگب 

  َد.ش ّن هَتَس سٍاى هیٍ 

  شَد تَاى کل دستگبُ سا صیش فشبس ثجشیذ ٍگشًِ ػوش دستگبُ کن هی ٪ 65تَجِ داشتِ ثبشیذ حذاقل. 

 دقیقِ دستگبُ خالص کبس کٌذ، دکو0ِوبم سَکت ّب سا جذا کٌیذ، اجبصُ دّیذ خبهَش کشدى دستگبُ ت دس ٌّگبم ON سا غیش فؼبل

 .ثگزاسیذ سپس شیش ثٌضیي سا ثجٌذیذ OFF کٌیذ ٍ ثِ حبلت

  ِهَتَس ثشق پس اص خبهَش شذى، دس قسوت ّبی اگضٍص ٍ هَتَس تب چٌذ سبػت داؽ است. الصم است قجل اص پَشبًذى ٍ یب اًتقبل ث

 اًجبس اص سشد شذى آى هطوئي شَیذ.

 

 

 99ویرایش دوم  هشکض ثْذاشت شْشستبى قضٍیي ٍ پذافٌذ غیش ػبهل ثالیب خطشکبسشٌبس هسئَل هذیشیت  –حویذ گلٌبسی هٌْذس تْیِ ٍ تٌظین: 


