
Texникa уфуқӣ насб карда шудааст (фарқият <5°)     

Бочка тоза
Баромад аз бочка ва қубурҳои интиқоли ҳаво тоза
Паракҳо ва зиреҳ хӯрда 
нашудаанд Тасмаҳо хӯрда нашудаанд
Обгузарҳои аён нестанд

Қулфҳои муҳофизатӣ 
пӯшидаанд:

Даҳанаи равғанрезӣ Қуттии

Клеммаҳои аккумуляторҳо пайвастанд ва 

Системаи ҳавоӣ коршоям аст:

Клапанҳои баръакс тоза Полоҳои
Полоҳои ҳаво тоза
Кранҳои ҳавоӣ тоза 
Рӯдаҳои ҳавоӣ тоза

кашида шудаанд Индикаторҳо дар лавҳа гирён 
нестанд

Тафтиши сӯзишворӣ:

Сӯзишворӣ то нишонаи пурра пур карда
шудааст Полои сӯзишвории тозакунии дурушт тоза

полои ҳавоӣ Ҷузъи 

аккумуляторӣ

Камбудиҳои аён нестанд:

Таҷҳизот дурус т насб карда шудааст:

Муҳаррикӣ 
Компрессорӣ
Гидравликӣ

Тафтиши сатҳи равған:

Рӯдаҳо хароб ва пур нашуданд

Тафтиши трасса барои герметикӣ:

Пайвастагиҳо мустаҳкаманд (бо зичкунандаҳо)
Пашҳо (хoмyтҳо) хӯрда нашудаанд
Рӯда ба хомӯшкунанда пайваст аст

Клапани ҳавобароӣ бо 
равған молида шавад 
(ҳангоми мавҷудият)

НАЗОРАТИ ҲАМАРӮЗА ТО 
ОҒОЗИ КОРҲО

6° 5°5°

Тафтиши почхои вал:
Равған меравад ба пояхои вал бо 
ССС ё ки дар як рӯз бояд 2-3 бор 
бо даст равған карда шавад

Т Е Х Ц Е Н Т Р
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ИСТИФОДАБАРАНДАИ 
ПНЕВМОФИШОРДИҲАНДАИ 
ДИЗЕЛӢ

Хомӯшкунандаи марказиро фаъол 
кунед (ҳангоми мавҷудият)

Муҳаррикро тавассути лавҳаи идоракунӣ 
фаъол кунед (A)

Кранҳои интиқоли болоӣ ва поёниро 
кушоед ва танзим кунед (Г)

Фаъолкунии интиқол - тугмаи «Пoдaчa» (Б)

Қатъкунии интиқол - тугмаи «Пoдaчa» (Б)

Аз рӯи манометрҳо боварӣ ҳосил намоед, 
ки фишор дар трасса ва омехтакунанда 
вуҷуд надорад

3. Интиқоли маҳлул:

Б

А

В

Г

1. Фаъолкунии техника:

4. Анҷоми корҳо:

Омехтакунанда ва рӯдаҳои интиқолдиҳандаро 
холӣ кунед. 
Ҳавои барои интиқоли маҳлулро хомӯш кунед.

Ҳаворо аз омехтакунанда бароред

Мошин ва рӯдаҳои интиқолдиҳандаро шӯед. 

Муҳаррикро хомӯш кунед (B)

Хомӯшкунандаи марказии системаи 
идоракуниро хомӯш кунед (ҳангоми мавҷудият)
Сарпӯши кушодашавандаи лавҳаи 
идоракуниро пӯшед ва мустаҳкам кунед
Клеммаҳоро аз аккумулятор кушоед

Kaпoти мошинро пӯшед

Т Е Х Ц Е Н Т Р
МИКСОКРЕТ

ГРУППА КОМПАНИЙ

2. Боркунии зарф:

Дастакҳои муҳофизати  ва даҳанаи насб. 
Зарфро пур кунед 15-20 мм то гардана 
боқӣ гузоред
Канораи гарданаро бо ҷорубча тоза кунед

Сарпӯшро пушед на камтар а 2 дақиқа. 
Омехта кунед.

15мм
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Агар сӯзишвориро иловатан рехтан 
лозим бошад, аз ҳамон сатил истифода 
НАБАРЕД, ки барои пӯшидани фибра 
истифода шудааст 


