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3. Ауа тартуды тоқтату клапанын ашыңыз.
4. Кіргізу клапанын ашыңыз.
5. Сорғыны қосыңыз. Коллектор қысымы 30 секунд 

ішінде -0,09 және -0,1 МПа аралығындағы 
вакуумды көрсетсе, сорғы дұрыс істеп тұр.

6. Сорғыны өшіріңіз.

Істету
► 7-сурет: 

1. Вакуумдық сорғы
2. Ауа тартуды тоқтату 

клапаны
3. Құю шлангі (сары)
4. Коллектор
5. Төмен қысым 

жақтағы клапан

6. Төмен қысым 
манометрі 

7. Жоғары қысым 
жақтағы клапан 

8. Құю шлангі (көк)
9. Сервистік тесік 

(төмен қысым жағы)
10. Сырттағы блок

1. Сорғыны, коллекторды және сыртқы блокты 
шлангілермен жалғаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Блоктағы сервистік тесіктің өлшемі 
1/4 дюйм болғанда, жеткізілген түрлі диаметрлі 
адаптерді пайдалану керек.

2. Коллектордың жоғары және төмен қысым 
жақтағы клапандары жабық екенін тексеріңіз.

3. Сорғыға батарея салыңыз. (Салу әдісін 
«Батареялық картриджді орнату немесе 
шығарып алу» бөлімінен қараңыз.)

4. Сорғыны қосыңыз. LED шам (жасыл) жанады.
5. Сорғының ауа тартуды тоқтату клапанын және 

коллектордың төмен қысым жақтағы клапанын 
ашыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ: Сорғы жұмыс кезінде 
қызады және тоқтаған бойда ыстық болады. 
Ыстық сорғыны ұстауға болмайды. Әйтпесе 
күйік алынуы немесе басқа келеңсіз оқиғалар орын 
алуы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ: Моторды суық кезде (5 °C немесе одан 
аз температурада) істетуге болмайды. Мұндай 
жағдайларда сорғыны ішке кіргізіп, жылыту керек.

6. Көрсетілген вакуум деңгейіне (кондиционер 
өндірушісі берген нұсқаулықты қараңыз) қол 
жеткізген кезде, коллектордың төмен қысым 
жақтағы клапанын жабыңыз.

7. Ауа тартуды тоқтату клапанын жауып, сорғыны 
өшіріңіз.

Бітеулік сынағы
Сорғы мен коллектордан шыққаннан кейін 
коллектордың қысымы 5 минут не одан көп уақыт 
бойы артпаса, ауа шығарып тұрған жерлер жоқ.

ЕСКЕРТПЕ: Батареяның қалған қуаты аз болғанда, 
LED шам сөніп, ұзақ ескерту сигналы бипылдай 
бастайды. Екі минуттай уақыт өткен соң мотор 
тоқтайды. Сосын ескерту сигналы қайталанатын, 
қысқа аралықты бипылға ауысып, мотордың 
тоқтағанын хабарлайды, ал 30 секундтан кейін 
бипыл тоқтайды. Дегенмен, мотор тоқтағанша 
(немесе ескерту сигналы қысқа аралықты бипылға 
ауысқанша) күтпей, орнына сорғының ауа кіретін 
клапаны мен коллектордың төмен қысым жақтағы 
клапанын жабу керек.
Сорғының өшіп тұрғанын тексеріңіз, батареяны 
шығарып алыңыз, оны қуаттаңыз немесе қосалқы 
батареяға ауыстырыңыз.

• Батареялардың жұмыс ұзақтығын келесі 
кестеден қараңыз.

Жұмыс ұзақтығы (нұсқаулық)

Батарея Жұмыс ұзақтығы

BL1860B 75 мин

BL1850 / BL1850B 50 мин

BL1840 / BL1840B 40 мин

BL1830 / BL1830B 30 мин

• Жұмысты орындап болғанда, батареяны 
шығарып алып, бірге берілген қақпақты кигізіңіз.

ХАБАРЛАНДЫРУ: Сорғыны тасымалдағанда, 
істеткенде және сақтағанда, оны әсте бүйіріне 
немесе аударып қоюға болмайды. Бұның 
салдарынан май құйылатын/төгілетін ауыздың 
қақпағынан май ағуы мүмкін.

Тасымалдау және сақтау
• Контейнерді зақымдап алмау үшін, тасымалдау 

алдында вакуумдық сорғыдағы барлық 
сұйықтықтардағы міндетті түрде төгу керек.

• Сорғыға шаң кірмеуі үшін ауатартқы тесігін 
міндетті түрде қақпақпен жабу керек. 

• Сорғыны міндетті түрде көлденең күйде сақтау 
керек.

• Сорғы 5 °C және 40 °C аралығындағы бөлме 
температурасында сақталады.

ТЕХНИКАЛЫҚ КҮТІМ
САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қарап тексеру немесе күтім 

жасау алдында, сорғының өшірілгеніне және 
батареялық картридждің алынып тасталғанына 
міндетті түрде көз жеткізу керек.

ХАБАРЛАНДЫРУ: Бензинді, бензолды, 
еріткішті, спиртті немесе осыған ұқсас затты 
әсте пайдалануға болмайды. Құрал оңуы, 
деформацияға ұшырауы немесе жарылуы 
мүмкін.
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Өнім ҚАУІПСІЗ және СЕНІМДІ істеуі үшін, жөндеу, 
кез келген күтім немесе реттеу жұмыстарын Makita 
мақұлдаған немесе зауыттық сервистік орталықтар 
әрі міндетті түрде Makita зауыттық компаниясының 
бөлшектерін пайдаланып орындауы тиіс.
Сорғыны тоқтату жағдайы:
Сорғы одан да ұзақ қызмет етіп, бірқалыпты іске 
қосылуы үшін, сорғыны өшіру бойынша келесі 
процедураларды орындау қажет.
1. Сорғы мен жүйе арасындағы коллектор 

клапанын жабыңыз.
2. Сорғының кіріс тесігіндегі шлангіні алып 

тастаңыз.
Тесікке кір немесе бөгде заттар кірмеуі үшін кіріс 
тесігін жабыңыз.

Май деңгейін тексеру
► 8-сурет: 

1. Деңгей сызығы 2. Бақылау әйнегі

• Сорғыны пайдаланбай тұрып, міндетті түрде май 
деңгейін және күйін (нашарлауы, т.б.) тексеріңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Май деңгейі бақылау әйнегінің жоғарғы 
және төменгі деңгейлерінің арасына жеткенше май 
құйыңыз.

Май ауыстыру
► 9-сурет: 

1. Ауа тартуды тоқтату 
клапаны

2. Ағызу аузының 
тығыны

1. Ауа тартуды тоқтату клапанын ашыңыз.
2. Майды жылыту үшін сорғыны 1 немесе 2 минут 

істетіңіз.
3. Сорғыны өшіріңіз.
4. Май ағызу аузының тығынын алып тастап, 

майды ағызыңыз.
5. «Май құю» бөлімін қарап, жаңа май құйыңыз.
• Пайдаланылған майды еліңіздегі заң 

талаптарына сәйкес жойыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Сорғының ішіне тартылатын ластаушы 
заттардан сорғы компоненттерін қорғау үшін, 20 сағат 
пайдаланғаннан кейін майды ауыстырған жөн.
Ескі тоңазытқыш жүйелерден ауаны сорғанда, 
майды әр қолданыстан кейін ауыстыру керек.

Вакуумдық сорғы майы:
Кез келген жоғары өнімділікті вакуумдық сорғыда 
пайдаланылатын майдың күйі мен түрі түбінде 
қол жеткізуге болатын вакуумды анықтау үшін өте 
маңызды. Қалыпты температураларда максималды 
тұтқырлықты сақтау және суық ауа райында іске 
қосылуды жақсарту үшін арнайы түрде біріктірілген 
Жоғары өнімділікті вакуумдық сорғы майын 
пайдаланған жөн.

Сорғыны тазалау
1. Май өте лас болғанда, майды ауыстырып, 

сорғыны 3-5 минут істетіңіз.
2. Майды ағызып, жаңа май құйыңыз.
 Ағызылған май әлі де лас болса, осы тазалау 

процесін екі-үш рет қайталаңыз.

Ақауларды анықтау және жою
Жағдай Ықтимал себебі Шешімі

Сорғы қосылмайды. 1. Батарея жөндеп орнатылмаған.
2. Қоршаған орта температурасы тым 

төмен.
3. Сымдардың қосылысы нашар.
4. Сорғы бекітілген.
5. Мотор істен шыққан.

1. Батареяны жөндеп орнатыңыз.
2. Сорғыны ішке кіргізіп жылытыңыз.
3. Жөндеңіз.
4. Жөндеңіз.
5. Жөндеңіз.

Сорғы жеткілікті түрде сормайды. 1. Жүйеден ауа шығып тұр.
2. Май жеткіліксіз.
3. Май лас.
4. Сорғы бөлшектері тозған.
5. Фитингілер, төсемшелер және 

тығыздағыштар зақымданған.
6. Мотор істен шыққан.

1. Жүйені жөндеңіз.
2. Май құйыңыз немесе ауыстырыңыз.
3. Резервуарды тазалап, майды 

ауыстырыңыз.
4. Жөндеңіз.
5. Жөндеңіз.
6. Жөндеңіз.

Майдың ағуы. 1. Төсемшелер мен білік 
тығыздағыштары зақымдалған.

2. Май ағызу аузы тығынының 
тығыздағыш сақинасы зақымдалған.

3. Май ағызу аузының тығыны босап 
кеткен.

1. Жөндеңіз.
2. Тығыздағыш сақинаны 

ауыстырыңыз.
3. Май ағызу аузының тығынын мықтап 

бекітіңіз.

Аномальді шу. 1. Мотор істен шыққан.
2. Ішпек істен шыққан.
3. Болттар босап кеткен.
4. Сорғы істен шыққан.
5. Ауа ішке сорылады.

1. Жөндеңіз.
2. Жөндеңіз.
3. Болттарды тартып қойыңыз.
4. Жөндеңіз.
5. Қалпақтар мен қосылыстарды 

тартып қойыңыз.
 Төсемшелер мен тығыздағыш 

сақиналарды ауыстырыңыз.
 Фитингілерді ауыстырыңыз немесе 

оларды қайта тығыздаңыз.

Ескерту: Бұл процедуралармен мәселе шешілмесе, Makita мақұлдаған ең жақын дистрибьюторға хабарласыңыз 
немесе сорғыңызды сервистік орталығымызға жіберіңіз.
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ОПЦИЯЛЫҚ 
КЕРЕК-ЖАРАҚ

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Осы керек-жарақты 
немесе қосымшаларды осы нұсқаулықта 
сипатталған Makita құралыңызбен бірге 
пайдаланған жөн. Басқа керек-жарақты немесе 
қосымшаларды пайдаланудан адамдар жарақат 
алуы мүмкін. Керек-жарақты немесе қосымшаны 
тек мәлімденген мақсатына сай пайдалану керек.

Осы керек-жараққа қатысты қосымша мәліметтер 
немесе кез келген көмек керек болса, Makita 
компаниясының еліңіздегі сервистік орталығына 
хабарласыңыз.
• Makita компаниясының түпнұсқа батареялары 

мен қуаттау құрылғылары
• Вакуумдық сорғы майы, 150 мл
• Вакуумдық сорғының алюминий корпусы
• Вакуумдық сорғының шлангі
• Өлшеуіші бар вакуумдық сорғы клапаны

ЕСКЕРТПЕ: Тізімдегі кей элементтер құрал 
жиынтығына стандартты керек-жарақ ретінде 
қосылуы мүмкін. Олар елге қарай әртүрлі болуы 
мүмкін.


