
دفترچھ راھنما و استفاده کاربری
تریلر ۶ متری دو محور بستھ

مشخصات فنی

ابعاد کانکس (عرض*طول*ارتفاع)              ٢۵٠*۶٠٠*٢۵٠  سانتی متر
ابعاد تریلر   (عرض*طول*ارتفاع)             ٢۶٠*٨٢٠*٣٧٠   سانتی متر

وزن خالص                                        ۴٢٠٠ کیلوگرم
سیستم ترمز                                       ھیدرولیک کاسھ ای

تیپ ترمز                                              واکنشی بر مبنای کشنده
DOT 3                                           روغن ترمز
تعداد محور                                            ٢ محور
تعداد چرخ                                             ۴ چرخ
سایز رینگ                                            ١۶ اینچ

سایز الستیک                                          ١۶*٧٠٠
تیپ قطعات                                          نیسان وانت زامیاد

حجم تانکر                                         آب     ٢٠٠ لیتر
برق خورشیدی                                    ١٠٠٠       وات بر ساعت

ژنراتور بنزینی                                       ٧�۵ کیلو وات
AC ولتاژ برق داخلی                                     ٢٢٠

سیستم اتصال کشنده                                   چشمی پین ٣٠ و ۵٠ میلیمتر

اقدامات الزامی قبل از حمل

 تانکر آب را خالی نمایید
فشار باد تایر ھا را کنترل نمایید

پنلھای خورشیدی را بستھ و پین قفل را در محل موبوطھ جایگذاری نمایید
سلکتور برق را برروی صفر قراردھید و فیوز ھارا قطع نمایید

ضامن درب ھای داخلی و کشوھا و کابینت ھارا قفل نمایید
پنجره ھا را بستھ و قفل نمایید

از متصل بودن کلیھ تجھیزات داخلی بھ محل ھای تعبیھ شده اطمینان حاصل نموده تا در حین 
جابجایی آسیب بھ تجھیزات داخلی وارد نگردد.

ھرگونھ وسیلھ و تجھیزات قابل حمل در داخل کانکس را درون کمدھا و کشوھا و یا محل تعبیھ 
شده در کانکس قراردھید

پلھ ھارا جدا و در محل خود در زیر کانکسص قرارداده و پین قفل کن را جای گذاری نمایید.
کلیھ دربھای کانکس و اتاق ژنراتور را قفل نمایید

درصورت استفاده از برق شھری کابل متصل شده بھ کانکس را جدا نمایید.

اقدامات الزامی جھت نصب بھ کشنده

ابتدا جک استندھای جلویی را تا انتھا ببندید.
کشنده را در نزدیکترین محل بھ قالب جلوی مالبند پارک نمایید

درصورت توقف تریلر در شیب زیاد حتما جلوی چرخ ھا مانع قراردھید
ترمز دستی را غیرفعال و اھرم آن را جدا نموده و در محل مربوطھ قراردھید

توسط جک لیفت جلوی مالبتد ارتفاع قالب مالبند را با کشنده تنظیم نمایید
کشنده را بھ آرامی در محل مالبند تنظیم نموده و پین کشنده را در حلقھ مالبند قرارداده و از 

محکم بودن آن اطمینان حاصل نمایید
قالب زنجیر اطمینان را بھ کشنده متصل نمایید.

ترمز دستی کشنده را فعال نمایید.
جک استندھای عقبی را تا انتھا بستھ و ھندل آن را در محل مربوطھ قراردھید.

کابل ۶ رشتھ چراغ ھا را با توجھ بھ لیبل ھای روی سیم ھا بھ سوکت چراغ عقب کشنده متصل 
نمایید.

روغن ترمز را کنترل نمایید
از بستھ بودن کلیھ درب ھا و پنل ھای خورشیدی اطمینان حاصل کنید.

جک لیفت جلوی مالبند را تا انتھا بستھ سپس دو پیچ جانبی را توسط ھندل باز نمایید ، جک لیفت 
را ٩٠ درجھ در جھت عقربھ ھای ساعت چرخانده و مجدد پیچ ھارا در محل خود بستھ و محکم 

نمایید.

اقدامات الزامی در ھنگام استقرار تریلر

پس از حمل تریلر در محل مربوطھ مکانی با کمترین میزان شیب را انتخاب نمایید.
ابتدا جک استند ھای عقبی تریلر را برروی زمین قراردھید.

پیچ ھای جک لیفت جلوی مالبند را توسط ھندل باز نمایید وجک را ٩٠ درجھ در خالف عقربھ 
ھای ساعت چرخانده و مجددا پیچ ھارا در محل خود ببندید.

توسط ھندل جک را باز نمایید تا برروی زمین قرار گیرد
مقداری جلوی مالبند را توسط جک لیفت باالبرده تا وزن تریلر از روی کشنده برداشتھ شود

در صورتیکھ تریلر را در محل شیب دا قرارداده اید حتما پشت چرخ ھا مانع قراردھید.
پین کشنده را جدا نمایید

زنجیر اطمینان را جدا نمایید.
کابل چراغ ھای تریلر را از سوکت چراغ عقب کشنده جدا نمایید و در محل خود قراردھید

بھ آرامی کشنده را از تریلر جدا نمایید.
اھرم ترمز دستی را در محل خود قرارداده و ترمز دستی را فعال نمایید

توسط جک لیفت جلوی مالبند تریلر را تراز نمایید.
جک استند ھای جلویی تریلر را باز نموده تا برروی زمین قرارگیرند

کلیھ جک استند ھا را سھ دور باز نمایید تا وزن تر یلر از روی فنرھا و تایر ھا برداشتھ شود.

نحوه باز و بستھ نمودن جک ھای استند

محل قراردادن ھندل

باز نمودن
بستن

**توجھ نمایید جک ھای استند جھت ثابت نگھ داشتن تریلر در  ھنگام توقف تعبیھ شده اند و جھت بلند کردن تریلر بھ منظور
تعویض تایر یا ھرگونھ عمل دیگری می بایستی از جک ھیدرولیک یا جرثقیل استفاده گردد.

نحوه باز و بستھ نمودن جک لیفت جلوی مالبند

پیچ ھای جانبی

محل قراردادن ھندل

بستن

پیچ ھای جانبی

**توجھ فرمایید جک لیفت تنھا جھت تنظیم ارتفاع و نگاھداشتن مالبند می باشد
بھ ھیچ عنوان ھنگام جابجایی جک لیفت روی زمین نباشد

نحوه باز و بستھ نمودن پنل ھای خورشیدی

سلکتور سیستم برق کانکس

محل قرارگیری پایھ پنل
پین قفل کن

پنل خورشیدی
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خاموش

برق شھری

برق خورشیدی

ژنراتور 
تابلو کنترل سیستم برق

فیوز قطع ورودی برق پنل ھا فیوز قطع برق خروجی

کنترلر سیستم خورشیدی

نمایشگر:
نمایش میزان شارژ باتری

باردھی پنل ھا
دمای محیط

میزان وات مصرفی
میزان شارژ نمودن باتری

اینورتر

باتری ھا

باتری ھا در زیر تابلو کنترل جنب درب ورودی تعبیھ گردیده است . جھت حفاظت از باتری 
ھا باکسی چوبی دور آن قرارگرفتھ است کھ بھ منظور استفاده بھینھ از فضا برروی باکس 

تشکچھ و پشتی جھت نشستن مراجعین تعبیھ گردیده است.
باتری ھا توسط یک تسمھ پارچھ ای برروی سینی فلزی محکم میگردند.

12VDC   100 Ah - 10Hr                          باتری ھا از نوع اسیدی                                        می باشد.
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