اره ﻣﯾزی
ﻣﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ
اره ﻣﯾزی ﯾﺎ اره ﻗﺎﻟﺑﯽ ﯾﮏ اره ﻣﺟﮭز ﺑﮫ اره دﯾﺳﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﺗوان ُﮐﻧده ھﺎی ﭼوب و ﺻﻔﺣﺎت ﭼوﺑﯽ را ﺧﯾﻠﯽ
دﻗﯾﻖ ﺑﮫ اﻧدازه ھﺎ و زواﯾﺎی دﻟﺧواه اره ﮐﻧﯾد .ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﯾز اره و ﻣﯾز ﺗﻧظﯾم ﻣﺗﺣرک ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺗوان ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﯾوه
ای ﻗﺎﺑل ﮐﻧﺗرل ﺑطرف دﯾﺳﮏ اره ﺟﻠو ﺑرد و از آن ﻋﺑور داد .اﺑﻌﺎد ﻣﯾز طوری اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗطﻌﮫ
ﮐﺎرھﺎی ﺑﺎ اﻧدازه اﺳﺗﺎﻧدارد را اره ﮐﻧﯾد.
اﯾن ﻣﺎﺷﯾن ﺑرای اره ﮐﺎری ﻗﺎﻟﺑﯽ ﺻﻔﺣﺎت ﭼوﺑﯽ ،روﮐﺷدار ،درز ﭼﺳﺑﯽ و ُﮐﻧده رﻧده ﺷده و ھﻣﭼﻧﯾن اره ﮐﺎری آﻣﺎده
ﺳﺎزی ﺑرای اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف اﺗﺻﺎﻻت ،ﻣﺛﻼً اﺗﺻﺎل ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت .از اﯾن اره ﻣﯽ ﺗوان ﺑرای ﺷﯾﺎرزﻧﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ
زاوﯾﮫ دار ،و ﺑرای اره ﮐﺎری ﺟﮭت اﯾﺟﺎد اﺗﺻﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
ھﻧﮕﺎم اره ﮐردن ﻗطﻌﺎت ﻓوق اﻟﻌﺎده ﮐوﭼﮏ اﮔر از ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﺣﮑم ﺑﺳﺗن ﯾﺎ ﻓﯾﮑﺳﭼر اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت
دﺷوارﯾﮭﺎ و ﺧطرات اﯾﻣﻧﯽ ﺑوﺟود آﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از اره و ﺷﻘﮫ ﮐردن ﻗطﻌﺎت ﭼوﺑﯽ ﺧﺎم و رﻧده ﻧﺷده ﺧودداری ﮐﻧﯾد ﭼون دﯾﺳﮏ اره در اره ﻣﯾزی ﺑرای
اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐﺎرھﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠت ﮐﮫ اﯾن ﻣﺎﺷﯾن ﻓﺎﻗد ﺗﺟﮭﯾزات ﮐﻣﮑﯽ ﺑرای ﭼﻧﯾن ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﺳت.
ﺳﺎﺧﺗﺎر دﺳﺗﮕﺎه
اره ﻣﯾزی از اﺟزاء زﯾر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
دﯾﺳﮏ اره
ارﺗﻔﺎع دﯾﺳﮏ اره ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم اﺳت و زاوﯾﮫ آن ﺗﻐﯾﯾر داده ﺷود )ﮐﺞ ﺷود( از  °0ﺗﺎ  °45درﺟﮫ .دﯾﺳﮏ اره ﺑﮫ ﮐﻣﮏ
ﭼﻧد ﺻﻔﺣﮫ ﻓﻠزی ﺻﺎف ،ﻓﻠﻧﺞ دﯾﺳﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﻔت اره وﺻل ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھر دو طرف دﯾﺳﮏ اره ﻓﺷﺎر ﻣﯽ آورﻧد،
ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﭘﯾﭻ ﯾﺎ ﻣﮭره ﻧﯾز دارد.
ﭼﺎﻗوی ﺷﻘﮫ
ﭘﺷت دﯾﺳﮏ اره ﯾﮏ ﭼﺎﻗوی ﺷﻘﮫ ﻧﺻب ﺷده ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ آن در درﺟﮫ اول اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﮕذارد ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﺑﺎ دﻧداﻧﮫ ھﺎی
ﺑﺎﻻ روﻧده دﯾﺳﮏ اره ﺗﻣﺎس ﭘﯾدا ﮐﻧد ،ﮔﯾر ﻧﮑﻧد و ﺑطرف اوﭘراﺗور ﻣﺎﺷﯾن ﭘس راﻧده ﻧﺷود ،ﺑﮫ اﺻطﻼح دﭼﺎر ﭘرﺗﺎب
ﺑﺎزﮔﺷﺗﯽ ﻧﺷود .ﭼﺎﻗوی ﺷﻘﮫ ھﻣﭼﻧﯾن از ﺗﻣﺎس ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﯾﺎ اوﭘراﺗور ﻣﺎﺷﯾن ﺑﺎ دﯾﺳﮏ اره ھم ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭼﺎﻗوی
ﺷﻘﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ ﻗطر دﯾﺳﮏ اره ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎﺷد .ﺿﺧﺎﻣت ﭼﺎﻗو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺑدﻧﮫ دﯾﺳﮏ ﺑﯾﺷﺗر وﻟﯽ از
ﭘﮭﻧﺎی ﺑُرش دﯾﺳﮏ ﮐﻣﺗر ﺑﺎﺷد.
ﻣﯾز ﺑُرش
ﻣﯾز ﺑُرش ﻗطﻌﮫ ﺛﺎﺑت اره ﻣﯾزی اﺳت .طول ﻣﯾز ﺑُرش ﻗﺎﺑل اﻓزاﯾش اﺳت ﺗﺎ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎرھﺎی طوﯾل آﺳﺎن ﺷود.
ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﻣﯾز ﺷﻘﮫ ﺑﮫ دﯾﺳﮏ اره ﺑﺻورت ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﺟدا ﺷدﻧﯽ از ﺟﻧس ﺑُرش ﺧور ،ﺗﺧﺗﮫ ﭘﯾﺷﮑﺎر ،طراﺣﯽ ﺷده
اﺳت.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
دھﺎﻧﮫ ﺑﯾن دﯾﺳﮏ اره و ﺗﺧﺗﮫ ﭘﯾﺷﮑﺎر ﺑﺎﯾد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐوﭼﮏ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺧطر اﻧﺣراف و ﻟرزش ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد،
ﺑﺧﺻوص وﻗﺗﯽ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻧﺎزک را اره ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
ﺣﻔﺎظ ﻓوﻗﺎﻧﯽ
ﺣﻔﺎظ ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﮑش ﺑُراده و ﻧﮕﮭدارﻧده اھرم ﺟﻠو ﺑرﻧده ﮐﺎر ﻣﺟﮭز اﺳت.
دﮐﻣﮫ ﺗوﻗف اﺿطراری
دﮐﻣﮫ ﺗوﻗف اﺿطراری ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺣﻔﺎظ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﻟﻣس ﻧﺷود .دﮐﻣﮫ
ﺗوﻗف اﺿطراری ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻗﺎرچ ﻗرﻣزرﻧﮓ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯾﮫ زردرﻧﮓ در اطراف آن طراﺣﯽ ﺷده اﺳت.

ﭘﺎﻧل ھداﯾت
روی ﭘﺎﻧل ھداﯾت ﯾﮏ دﮐﻣﮫ راه اﻧدازی و ﺗوﻗف و ھﻣﭼﻧﯾن اﻣﮑﺎن ﺗﻧظﯾم ارﺗﻔﺎع و زاوﯾﮫ دﯾﺳﮏ اره وﺟود دارد .در
ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺗﻌداد دور ﭼرﺧش ﺷﻔت را ﻧﯾز از ﭘﺎﻧل ھداﯾت ﺗﻧظﯾم ﮐرد.
ﭘﺎﯾﮫ
ﭘﺎﯾﮫ اﺳﺎس ﻣﺎﺷﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﯾر ﻗطﻌﺎت روی آن ﺳوار ﺷده اﻧد .ﭘﺎﯾﮫ در ھﻣﮫ ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﻣدرن از ﭘروﻓﯾل ھﺎ و ورﻗﮫ
ھﺎی ﻓوﻻدی ﺟوﺷﮑﺎری ﺷده ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود.
ﻣوﺗور اره
ﻗﺳﻣﺗﯽ از اره ﻣﯾزی اﺳت ﮐﮫ دﯾﺳﮏ اره ﺑﮫ آن ﻣﺣﮑم وﺻل ﺷده و ﺗوﺳط ﻣوﺗور اره ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣوﺗور اره ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ
آوﯾزان ﺷده از ﯾﮏ ﺷﻔت اره ﺑﺎ ﺗﺳﻣﮫ ،ﯾﮏ واﺣد اﺗﺻﺎل ﺑرای ﻣﺣﮑم ﺑﺳﺗن دﯾﺳﮏ اره ،واﺣد اﻧﺗﻘﺎل و اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺗﻧظﯾم
ﺗﻌداد ﭼرﺧش و ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ آرﻣﯾﭼر ﺑرﻗﯽ ﺳﮫ ﻓﺎز اﺳت.
ﺗﻌداد ﭼرﺧش ﺷﻔت اره ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﯾن  4000و  5000دور در دﻗﯾﻘﮫ اﺳت و آﻧرا ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﻗطر دﯾﺳﮏ اره
ﺗﻐﯾﯾر داد .ﻧﯾروی ﻣوﺗور ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﯾن  3و  8ﮐﯾﻠووات اﺳت.
ﻣوﺗور اره ھﻣﭼﻧﯾن دارای واﺣدھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ارﺗﻔﺎع دﯾﺳﮏ اره و زاوﯾﮫ دادن آن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﯾز اره اﺳت .ﺗﻧظﯾﻣﺎت
در اره ھﺎی ﺑزرﮔﺗر و ﻣدرن ﻣوﺗوری و دارای ﻧوﻋﯽ ﻣﻘﯾﺎس دﯾﺟﯾﺗﺎل ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ دﺳت ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
اره ھﺎﯾﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ارﺗﻔﺎع اره ،زاوﯾﮫ اﻓﻘﯽ و ﻋﻣودی ،ﻗﻔل زاوﯾﮫ ﺑﻧد و ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﺷﻘﮫ و ﻏﯾره را ﺑطور ﮐﺎﻣﻼً
اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﺷﻘﮫ
ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﺷﻘﮫ ﺟﮭت ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯾز ﺛﺎﺑت و ﺑﮫ ﻣوازات دﯾﺳﮏ اره ﺳوار ﺷده اﺳت .ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﺷﻘﮫ دارای ﯾﮏ ﻣﻘﯾﺎس ﺑرای
ﺗﻧظﯾم ﭘﮭﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﺗﻧظﯾم دﻗﯾﻖ اﻧﺟﺎم داد و ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﻗﻔل ﮐرد.
ﻣﯾز ﺗﻧظﯾﻣﯽ اره
ﻣﯾز ﺗﻧظﯾﻣﯽ اره ﺑﺧش ﻣﺗﺣرک ﻣﯾز اﺳت ﮐﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را ھداﯾت و ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﺗﻧظﯾﻣﯽ
ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﺗﻧظﯾﻣﯽ روی ﻣﯾز ﺗﻧظﯾﻣﯽ ﺳوار ﺷده و وﺿﻌﯾت اﺳﺎﺳﯽ آن ﻋﻣود ﺑر دﯾﺳﮏ اره اﺳت .اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯾﯾر زواﯾﺎ ﺑﮫ
ﻣﯾزان  °50±ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﻘﯾﺎس ﯾﺎ در وﺿﻌﯾت ھﺎی ﺛﺎﺑت وﺟود دارد .ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﺗﻧظﯾﻣﯽ ھﻣﭼﻧﯾن دارای ﯾﮏ ﻣﻘﯾﺎس و ﯾﮏ
ﻟﻘﻣﮫ ﺗوﻗف ﺑرای ﺗﻧظﯾم طول ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﯾز ﺣﻣل ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑرای ﻗطﻌﮫ ﮐﺎرھﺎی طوﯾل
ﻣﯾز ﺣﻣل ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﯾز اره ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﺷود و از اﻓﺗﺎدن ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﮐﻣﮑﯽ
ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم اره ﮐردن ﻗطﻌﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺎرﯾﮏ از ﺣﻔﺎظ ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﯾوه ﺻﺣﯾﺣﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﭼون ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﮐﻣﮑﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﮐوﺗﺎھﺗر از ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﺷﻘﮫ ﻋﺎدی اﺳت ﺷﻣﺎ راﺣﺗﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را ﺑﺎ
اھرم ﺟﻠوﺑر ﺗﻐذﯾﮫ ﮐﻧﯾد.
اھرم ﺟﻠوﺑر
اھرم ﺟﻠوﺑر ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎرھﺎی ﮐوﭼﮏ و ﺑﺎرﯾﮏ ﮐﺎر ﮐﻧﯾد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ دﺳﺗﮭﺎﯾﺗﺎن ﺑﮫ دﯾﺳﮏ اره
ﻧزدﯾﮏ ﺷود .ﺟﻧس اھرم ﺟﻠوﺑر ﺑﺎﯾد از ﻧوﻋﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﺗواﻧد ﺑﮫ دﯾﺳﮏ اره ﺻدﻣﮫ ﺑزﻧد.
ﻟﻘﻣﮫ ﺣﺎﺋل
ُ
ﻟﻘﻣﮫ ﺣﺎﺋل ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﺷﺑﯾﮫ ﮔ ِوه اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ آﻧرا ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آھﻧرﺑﺎی ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﯾز ﺷﻘﮫ ﻣﯽ ﭼﺳﺑﺎﻧﯾد .اﮔر ﻟﻘﻣﮫ ﺣﺎﺋل
ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ طوﯾل ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗوان آﻧرا ﺑﺎ ﮔﯾره دﺳﺗﯽ از ﻟﺑﮫ ﻣﯾز ﺳوار ﮐرد .ﻟﻘﻣﮫ ﺣﺎﺋل از ﺗﻣﺎس ﻗطﻌﺎت ﮐوﭼﮏ اره

ﺷده ﺑﺎ ﺑﺧش ھﺎی ﺑﺎﻻروﻧده و ﺟﻠو روﻧده دﯾﺳﮏ اره ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺧطر ﭘرﺗﺎب ﺷدن اﯾن ﻗطﻌﺎت ﺑﮫ
ﺑﯾرون و ﺑرﺧورد آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ را ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد.
دﯾﺳﮏ ﺷﯾﺎرزن
ﻣﺎﺷﯾن اره ﻣﻣﮑن اﺳت دارای ﯾﮏ دﯾﺳﮏ ﺷﯾﺎرزن ﺑﺎﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ دﯾﺳﮏ اره ای ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در درﺟﮫ اول ﺑرای اره ﮐردن
ﭼوب ھﺎی ﭼﻧد ﻻﯾﮫ و ﭼوب ھﺎی روﮐﺷدار از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .دﯾﺳﮏ ﺷﯾﺎرزن ﺟﻠوی دﯾﺳﮏ اره اﺻﻠﯽ ﻧﺻب ﻣﯽ
ﺷود و دﻗﯾﻘﺎ ً ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ دﯾﺳﮏ اﺻﻠﯽ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را اره ﮐﻧد ،ﯾﮏ ﺷﯾﺎر ﮐم ﻋﻣﻖ در ﻗﺳﻣت زﯾر ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ زﻧد.
وظﯾﻔﮫ دﯾﺳﮏ ﺷﯾﺎرزن آﻧﺳت ﮐﮫ ﺗراﺷﮫ ﺳﺎزی در ﻗﺳﻣت زﯾر ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد .دﯾﺳﮏ ﺷﯾﺎرزن در ﺟﮭت ﺗﻐذﯾﮫ
ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ،ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻼف ﺟﮭت دﯾﺳﮏ اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﭼرﺧد.
اﻧﺗﺧﺎب اﺑزار
اﺑزار ﺑرای اره ﻣﯾزی ﯾﻌﻧﯽ دﯾﺳﮏ اره ﺑﮫ اﺷﮑﺎل و اﺑﻌﺎد ﻣﺧﺗﻠف وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوع ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد
و ﮐﯾﻔﯾت ﺳطوح ﺑُرش ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .ﺑطور ﮐﻠﯽ ھرﭼﮫ ﺗﻌداد دﻧداﻧﮫ ھﺎی دﯾﺳﮏ اره ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ﮐﯾﻔﯾت ﺳطﺢ ﺑُرش ﺑﮭﺗر
ﻣﯽ ﺷود .ﺑرﺗرﯾن ﻧوع اﺑزار از ﺟﻧس ﻓﻠز ﺳﺧت ﺑﺎ دﻧداﻧﮫ ھﺎی ﻟﺣﯾم ﺷده ﺑر روی آن اﺳت.
در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻧﺻب ﯾﮏ ﮐﻠﮕﯽ ﻓرز روی ﺷﻔت اره روی ﻗطﻌﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻋرﯾض ﺷﯾﺎر ﺑزﻧﯾد.
ﺳوار ﮐردن ﻣﺎﺷﯾن
اﮔر ﺳﺎزﻧده ﻣﺎﺷﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻧﺻب و ﺳوار ﮐردن ﻣﺎﺷﯾن را در اﺧﺗﯾﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣطﺎﺑﻖ آن ﻋﻣل
ﺷود .ﺑطور ﮐﻠﯽ زﯾرﺳﺎزی ﻧﺻب ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺑﻌﺎد ﻣﺎﺷﯾن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳطﺢ و ﺑﺎﺛﺑﺎت ﺑﺎﺷد و ﺟﺎی ﻧﺻب آن طوری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﺑﺗوان طﺑﻖ آﺋﯾﻧﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺟﺎری آﻧرا ﺑﮫ ﺑرق وﺻل ﮐرد .اره ﻣﯾزی اﻏﻠب ﻣﺎﺷﯾن ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﺑزرﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺿﻣﻧﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺣوطﮫ
در اطراف ﺧود ﻧﯾﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﺗوان ﮐﺎر روی ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم داد .وﻗﺗﯽ اره را ﺳوار ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﯾﭼﯾﮏ از
ﻗطﻌﺎت ﻣﺗﺣرک ﻣﺎﺷﯾن ﺑﯾرون ﺑزﻧﻧد و راه ﻋﺑور ﯾﺎ ﺣﻣل و ﻧﻘل را ﺳد ﮐﻧﻧد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﺎر ﻣﺎﺷﯾن را روی ﮐف زﻣﯾن در اطراف ﻣﺎﺷﯾن ﻋﻼﻣت ﮔذاری و ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد.

