
 

 

 

 فرم پیش نیاز نصب سوراخ زن

 

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

 جهت تست دستگاه،به طور سالم و گونیا شده )سایز کوچک و بزرگ(. MDFتهیه چند قطعه ورق  -1

 لیتری. 450تهیه کمپرسور حداقل  -2

اسلتااده  4×  6ابلل کمته می باشد از  218به اندازه فاصله انشعاب برق تا دستگاه )اگر دستگاه خریداری شده  4×  5/2تهیه کابل   -3

 نمائید.(

 در محل نصب)قسمت چوبي يا فلزي كف بايد كامالًاز دستگاه جدا شود(.كردن دستگاه از پالت و قراردادن آن  خارج -4

 حضور فردی که می خواهد با دستگاه کار کند . -5

 دقت شود که محل دستگاه مرطوب نبوده و فاصله کافی با دیوار و دستگاههای دیگر داشته باشد. -6

مته  218ی دستگاه توپ )براآمپر وکلید استارت واس 25آمپر و کنتاکتور  25تهیه ونصب تابلوبرق مجهز به کنترل فاز و مینیاتوری  -7

 مینیاتوری و کنتاکتور استااده نمائید.( A50 از رنج

 در دو مدل چپ گرد و راست گرد. 15و  10و  8تهیه مته هاي الیت سايز  -8

 

د آوري است در صورت نصب نکردن رطوبت گیر مناسب جهت حذف رطوبت موجود در باد هیچ ***مشتري گرامي الزم به يا

يک از قطعات پنوماتیکي و هم چنین در صورت نصب نکردن تابلو برق و سیستم حفاظتي هیچ يک از قطعاات برقاي شاامل 

 گارانتي نخواهد بود .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 نکته بسیار مهم

 

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

 دستگاه را حتماً به لحاظ اینکه در جابه جایی ضربه و له شدگی نداشته باشد بررسی نموده و بعدتحویل 

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

 (تشخیص گارانتی بودن یا نبودن قطعات تعویضی بر عهده کارشناسان فنی شرکت ماهه12در دوره گارانتی دستگاه ) 

 می باشد.  

  مشتری گرامی خواهشمند است پس از آماده نمودن موارد یاد شده ، برای نصب دستگاه خود بادفتر مرکزی 

 مل آورید .(تماس فرمائید و هماهنگی های الزم را به ع021-73078واحد خدمات پس از فروش ) –پایون  

 قبالٌ از همکاری جنابعالی سپاسگزاریم.            

 

 

 احد خدمات پس از فروش پايونو                                                                                                          


