
 

 

 

 

 

 پیش نیاز نصب دورکن )تکفاز(موارد 

 

 حضورتان می گردد.تقدیم پیش نیاز نصب دستگاه خریداری شده ، ضمن تشکر از خرید شما 

 .قابل استفاده نمی باشد(صوتی و تصویری )توجه شود محافظ های  آمپر و یا محافظ کولر گازی25 نصب محافظ برق صنعتیتهیه و  -1 

 به اندازه فاصله انشعاب برق تا دستگاه. 2×5/2 تهیه کابل -2 

 فاصله دستگاه مکنده تا دستگاه دورکن.به اندازه لوله خرطومی با  آماده به کاربطور  نصب دستگاه مکنده دوقلوتهیه و  -3 

 جهت تست دستگاه )سایز کوچک و بزرگ به اندازه طول ریل دستگاه(. MDFتهیه چند قطعه ورق سالم  -4 

 دستگاه جدا شود(.ت چوبي يا فلزي كف بايد كامالً از از پالت و قراردادن آن در محل نصب )قسمخارج كردن دستگاه  -5 

 حضور فردی که می خواهد با دستگاه کار کند. -6 

 دقت شود که محل نصب دستگاه مرطوب نبوده و فاصله کافی با دیوار و دستگاههای دیگر داشته باشد. -7 

    ساانتیمتر باا شافت 30)باال و پائین تیغه ها بصورت برقي( شروع مي شود، لطفاً تیغه اره اصلي  MJ11اگر مدل دستگاه شما با كد -8 

 متر تهیه فرمائید.میلی 20فت سانتیمتر با ش 12میلیمتر و تیغه اره خط زن  30

 

 نکته بسیار مهم

 

 .هزینه رفت و آمد کارشناس فنی برای نصب و بازدیدهای بعدی بر عهده خریدار می باشد 

 شاد چاک و بعاد تحویال گرفتاه شاود. دستگاه را در هنگام تحویل حتماا  باه لحااي اینکاه در حمال ضاربه و لاه شادگی نداشاته با

 آماده سازی فرم با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمائید.درصورت هرگونه ابهام در خصوص 

 ( تشايی  گاارانتي باودن ياا ن اودن قطعاات تعويعاي بار شهاده كارش اساان ف اي شاركت 12در دوره گارانتي دستگاه )ماه  

 مي باشد.

 مشااتری گراماای خواهشاامند اساات پاا  از آماااده نمااودن مااوارد یاااد شااده، باارای نصااب دسااتگاه خااود بااا دفتاار مرکاازی پااایون              

 ( تماس حاصل فرمائید و هماهنگی های الزم را به عمل آورید.021-73078واحد خدمات پ  از فروش )

 قبال  از همکاری جنابعالی سپاسگزاریم.     

                                                                                                                                        

 واحد خدمات پس از فروش پایون                                                                                                                                           

 


