ﻣﺎﺷﯾن ﻓرز ﻣﯾزی
ﻣﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ
ﻓرز ﻣﯾزی ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﻋﺎﻟﯽ ھﻣﮫ ﮐﺎره اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑرای ﺷﯾﺎرزﻧﯽ ،ﭘروﻓﯾل ﮐﺎری ،ﻓﺎق و زﺑﺎﻧﮫ زﻧﯽ و ﺑﺳﯾﺎری
ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕر از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .ﭘروﻓﯾل ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﻗطﻌﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻗوﺳﯽ ﻓرز
ﮐﻧﯾد .از اﯾن دﺳﺗﮕﺎه در درﺟﮫ ﻧﺧﺳت ﺑرای ﺳری ﮐﺎری ھﺎی ﮐوﭼﮏ و ﮐﺎرھﺎی اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای
ﺳری ﮐﺎری ھﺎی ﺑزرگ از رﻧده ﻓرز ﮐﻧﺎره ای اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ھﻣزﻣﺎن ﭼﻧدﯾن ﭘروﻓﯾل را ﻓرز ﮐﻧد.
ﺳﺎﺧﺗﺎر دﺳﺗﮕﺎه
در ﻓرز ﻣﯾزی روی ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر از ﭘﮭﻠو ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺣور ﭼرﺧﺎن
ﻓرز ﻣﯾزی ھﺎی ﻋﺎدی دارای ﯾﮏ ﺷﻔت ﻋﻣودی ھﺳﺗﻧد در وﺳط ﯾﮏ ﻣﯾز اﻓﻘﯽ ﻧﺻب ﺷده اﺳت .روی اﯾن ﺷﻔت اﺑزار
)ﮐﻠﮕﯽ ﻓرز(ﺑرای ﻓرزﮐﺎری ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺻب ﻣﯽ ﺷود .در دھﺎﻧﮫ ﻣﯾز ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺷﻔت ﻧﺻب ﺷده اﺳت رﯾﻧﮓ ھﺎی ﻣﯾز
را ﻗرار ﻣﯽ دھﯾد ﺗﺎ روزﻧﮫ اﺑزار ﺑﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺣد ﺧود ﺑرﺳد .در طرﻓﯾن ﺷﻔت ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ھﺎﯾﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ آﻧﮭﺎ
را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧوع ﻓرزﮐﺎری ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
ﺑرای آﻧﮑﮫ داﻣﻧﮥ ﮐﺎرﺑرد اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﺑد اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف اﺑزار و ﻣﺣورھﺎی ﻓرز ﺑرای
دﺳﺗﮕﺎه وﺟود دارﻧد .ﻋﺎدی ﺗرﯾن ﺷﻔت ،ﺷﻔت رﯾﻧﮕﯽ اﺳت .ﯾﮏ ﻧوع دﯾﮕر ﺷﻔت دارای ﺳﮫ ﻧظﺎم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗوان اﺑزار
ﻓرز ﻓوﻗﺎﻧﯽ روی ﻓرز ﻣﯾزی ﻧﺻب ﮐرد .ﺷﻔت را ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﺑرد ،وﻟﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗوان آﻧرا ﮐﺞ
ﺗﻧظﯾم ﮐرد ،ﺟﮭت آﻧرا از  5درﺟﮫ ﺑﮫ طرف ﻋﻘب ﺗﺎ  45درﺟﮫ ﺑطرف ﺟﻠو ﺗﻐﯾﯾر داد .ﺧﺎﺻﯾت ﮐﺞ ﺗﻧظﯾم ﮐردن ﺷﻔت
آﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺗوان از ھر اﺑزار ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه
ُ
ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﺑﺎ ﻓرم ھﺎ و ﺷﮑل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ وﺟود دارد .ﺑرای ﭘوﺷﺎﻧدن ﻓﺿﺎی ﻓوﻗﺎﻧﯽ اﺑزار راھﮑﺎرھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ وﺟود
دارد ،ﻣﺛﻼً
• »اﻧﮕﺷﺗﯽ ھﺎﯾﯽ« ﮐﮫ ﺑطرف ﺟﻠو ﻣﯽ ﺧواﺑﻧد
•

ﻗطﻌﺎت آزاد آﻟوﻣﯾﻧﯾوﻣﯽ ﮐﮫ در ﻣﺣل ﻧﺻب ﻣﯽ ﺷوﻧد

•

ﺳﯾﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺛﺎﺑت ﻧﺻب ﻣﯽ ﺷوﻧد

•

ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه دارای روﮐش.

ﻗﺎب ﻣﺣﺎﻓظ
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﻣﺎس اﻧﮕﺷﺗﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﺑزار ﯾﮏ ﻗﺎب ﻣﺣﺎﻓظ ﺟﻠوی ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه وﺟود دارد .از اﯾن ﻗﺎب ﻣﯽ ﺗوان
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﻓﺷﺎردادن اﻟوار ﺑﮫ ﻣﯾز و ﺑﮫ ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
ﺗوﭘﯽ ھﺎی ﻓﺷﺎر
اﻏﻠب ﻓرزھﺎی ﻣﯾزی را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﺗوﭘﯽ ھﺎی ﻓﺷﺎر ﺗﮑﻣﯾل ﮐرد ﮐﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را ﺑﮫ ﻣﯾز و ﺑﮫ ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﻓﺷﺎر ﻣﯽ دھﻧد.
ﻣﯾز ﻧﻘﺎﻟﮫ و ﻧﻘﺎﻟﮫ زﺑﺎﻧﮫ زﻧﯽ
ﺑرﺧﯽ از ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﻓرز ﻣﯾزی را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻣﯾز ﻧﻘﺎﻟﮫ و ﻓرز ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﻣﺟﮭز ﮐرد .ﺑﮫ اﯾن ﺗﺟﮭﯾزات ﺑرای ﮐﺎر ﺑﺎ
ﻋرض ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ،ﻣﺛﻼً زﺑﺎﻧﮫ زﻧﯽ ﯾﺎ ﺑُرش ﻧﯾﺎز دارﯾد .ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﺑﮫ ﻧﻘﺎﻟﮫ زﺑﺎﻧﮫ زﻧﯽ ﻣﺣﮑم ﺑﺳﺗﮫ ﺷده و از ﮐﻠﮫ ﻓرز
ﻋﺑور داده ﻣﯽ ﺷود.
ﺗﻐذﯾﮫ دﺳﺗﯽ و ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه
ﻣﺎﺷﯾن ﻓرز ﻣﯾزی را ﻣﯽ ﺗوان ﺑرای ﺗﻐذﯾﮫ دﺳﺗﯽ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﯾﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﺗﺻل ﺑﮫ آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .اﻏﻠب ﻓرزﮐﺎری
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﻓرز ﻣﯾزی اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾد را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻐذﯾﮫ اﻧﺟﺎم داد .دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻐذﯾﮫ ﻣزاﯾﺎی
ﺑﺳﯾﺎری دارد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺣرﮐت ﺗﻐذﯾﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر و ﺣﺗﯽ ﻣﻘطﻊ ﺑُرش ھﻣﮕون ﺗر ﻣﯽ ﺷود .ﻋﻼوه ﺑراﯾن ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻣﻧﯽ

ﺑﯾﺷﺗری اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ﭼون اﻧﮕﺷﺗﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﺑزار ﻧزدﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .ھر ﺟﺎ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد از دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻐذﯾﮫ ﻗطﻌﮫ
ﮐﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
وﻗﺗﯽ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را دﺳﺗﯽ ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﻣﯾﺷﮫ در ﺧﻼف ﺟﮭت ﭼرﺧش اﺑزار ﺟﻠو ﺑﺑرﯾد .ﺗﻐذﯾﮫ ھم ﺟﮭت ،ﯾﻌﻧﯽ
ﺗﻐذﯾﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر در ﺟﮭت ﭼرﺧش اﺑزار ﺧطرﻧﺎک اﺳت ﭼون ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ اطراف ﭘرﺗﺎب ﺷود .از اﯾﻧرو
ھﻧﮕﺎم ﺗﻐذﯾﮫ ھم ﺟﮭت ھﻣﯾﺷﮫ از دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻐذﯾﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻐذﯾﮫ روی ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮫ دارای ﺑﺎزو ﻧﺻب اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد وﺿﻌﯾت ﺻﺣﯾﺢ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را ﺗﻧظﯾم
ﮐﻧﯾد .دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻐذﯾﮫ اﻏﻠب دارای ﺳﮫ ﯾﺎ ﭼﮭﺎر ﭼرخ ﻻﺳﺗﯾﮑﯽ اﺳت .ﭼرﺧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت دارای ﻓﻧر ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ
ﺷوﻧد ﺑﺗوان از ﻗطﻌﮫ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺎ ﺿﺧﺎﻣت ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺎر ﮐرد .در اﻏﻠب دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺳرﻋت ﺗﻐذﯾﮫ را ﺑﺎ
ﭼرﺧﺎﻧدن ﯾﮏ ﻏرﺑﯾﻠﮏ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد .دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ھم اﻓﻘﯽ و ھم ﻋﻣودی ﮐﺎر ﮐﻧد .وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﺎ ﺻﻔﺣﺎت
ﭼوﺑﯽ ﮐﺎر ﮐﻧﯾد ﺑﮭﺗر اﺳت از ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻐذﯾﮫ ﺗﺳﻣﮫ ای اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﭼون ﺗﺳﻣﮫ ھﺎ روی ﺳطﺢ ﺑزرﮔﯽ از ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر
ﻓﺷﺎر وارد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﻣﺣﮑم ﺗر ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد.
اﻧﺗﺧﺎب اﺑزار ﺑرای ﮐﺎر ﻣورد ﻧظر
اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از اﺑزارھﺎ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﻣﺎﺷﯾن ﻓرز ﻣﯾزی از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﺿﻣﻧﺎ ً اﮔر زاوﯾﮫ
ﺷﻔت را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد ﯾﺎ ﻣﺛﻼً ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮏ رﯾﻧﮓ ﺷﺎﺑﻠوﻧﯽ ﻓرزﮐﺎری ﮐﻧﯾد ،از ھر اﺑزار ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .در ﻗﺳﻣت زﯾر ﭼﻧد ﻧوع اﺑزار ﻋﺎدی را ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ھﻣﮫ اﯾزارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﺎﺷﯾن ﻓرز ﻣﯾزی ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دارای ﻋﻼﻣت  MANﺑﺎﺷﻧد.
ﮐﻠﮕﯽ ﻓرز
ﮐﻠﮕﯽ ﺛﺎﺑت ﻓرز ﻋﺎدی ﺗرﯾن اﺑزار ﻣﺎﺷﯾن ﻓرز ﻣﯾزی اﺳت ﮐﮫ در اﻧواع ﺑﺳﯾﺎر ﮔوﻧﺎﮔون وﺟود دارد .ﺗﯾﻐﮫ ھﺎی ﮐﻠﮕﯽ ﯾﺎ
ﺛﺎﺑت ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان آﻧﮭﺎ را ﺗﻌوﯾض ﮐرد.
ﮐﻠﮕﯽ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی دارﻧد ﭼون ﭼﻧدﯾن ﻓرز در ﯾﮏ ﮐﻠﮕﯽ اﺳت .ﯾﮏ ﻣﺛﺎل ﺧوب ﮐﻠﮕﯽ
ﺷﯾﺎر زﻧﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﻧوع ﮐﻠﮕﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺑُرش را ﻣطﺎﺑﻖ ﺟدول درﺟﮫ ﺑﻧدی ﮐﺞ ﺗﻧظﯾم ﮐرد .ﯾﮏ ﻣﺛﺎل
دﯾﮕر ﮐﻠﮕﯽ ﻓرز ﻋﻣودی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ارﺗﻔﺎع ﮐﻠﮕﯽ ﻓرز را ﺗﻐﯾﯾر داد .اﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﺷﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾد
ﻋرض ﻣورد ﻧظر ﺷﯾﺎر را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
ﺗﯾﻐﮫ ﻓرز
ﻓرز ھﺎی ﭘروﻓﯾل ﭼﻧد ﮐﺎره ھﺳﺗﻧد ،ﭼون ﯾﮏ دﺳت ﻓرز دارای ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی ﭘروﻓﯾل اﺳت .ﺗﯾﻐﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻌوﯾض
از ﺗﯾﻐﮫ ﺑُرش و ﺣﺎﺋل ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺗﯾﻐﮫ ﺑُرش ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺣﺎﺋل از ﺗﻣﺎس ﻣﺟدد و ﺑُرﺷﮑﺎری
ﺑﯾش از ﺣد ﺷدﯾد ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد.
دﯾﺳﮏ ﺑُرش
دﯾﺳﮏ ھﺎی ﺑُرش اﺑزار ﮐﺎرآﻣدی ھﺳﺗﻧد .ﯾﮏ زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺎرﺑرد وﺳﯾﻊ آن در ﻓﺎق/ﮐﺎم زﻧﯽ اﺳت .اﮔر ﻗطر دﯾﺳﮏ ﺑُرش ﺑﺎ
ﻓﺎق/ﮐﺎم ﻣورد ﻧظر ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﺎرﺑرد ﻣﺎﺷﯾن ﻓرز ﺳرﯾﻊ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺷﮑل اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﻌداد زﯾﺎدی دﯾﺳﮏ ھﺎی
ﺑُرش ﺑﺎ ﺿﺧﺎﻣت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .دﯾﺳﮏ ھﺎی ﺑُرش ﺑرای ﺷﯾﺎرزﻧﯽ ھم ﻋﺎﻟﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺑرای اﯾﻧﮑﺎر ﭼﻧدﯾن
دﯾﺳﮏ ﺑُرش را ھﻣراه ﺑﺎ رﯾﻧﮓ ھﺎی ﺷﻔت ﺑﺎ ﺿﺧﺎﻣت ﯾﮑﺳﺎن در ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ روی ﺷﻔت ﻧﺻب ﮐﻧﯾد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ھرﮔز اﺑزار روی ﺟﺎی دﯾﮕری ﺑﻐﯾر از ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ/ﺳطﺢ ﭼوﺑﯽ ﻧﮕذارﯾد .اﺑزار آﺳﯾب ﭘذﯾر اﺳت و ﺑراﺣﺗﯽ ﺻدﻣﮫ ﻣﯽ
ﺧورد.

