اﯾﻣﻧﯽ دﺳﺗﮕﺎه
ﻣﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ
ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ﭼوب ﻣﺎﻧﻧد ﻓرز روﻣﯾزی ،اره ﻧواری و رﻧده ﮐﻧﺎره ای ﻋﺎدی ﺗرﯾن ﻋﻠت ﺑروز ﺣوادث در ﺻﻧﺎﯾﻊ
ﭼوب و ﻣﺑل اﺳت .در اﻏﻠب ﻣوارد ﺑرﯾدﮔﯽ ھﺎی ﺷدﯾد اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﺎرﺿﮫ داﺋﻣﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﻣﻘررات اﯾﻣﻧﯽ رﯾﺳﮏ ﺣوادث در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن آﻻت را ﮐﺎھش دھﯾد.
ﻧﺻب و راه اﻧدازی ﻣﺎﺷﯾن
ﻗﺑل از راه اﻧدازی و ﺷروع ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﻣﻧظم و ﻣرﺗب ﺑﺎﺷد .ﻟﯾﺳت ﮐﻧﺗرﻟﯽ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد.
•

ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯾن ﻗرار دارد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺧوﺑﯽ ﻧظﺎﻓت ﺷده ﺑﺎﺷد.

•

روﺷﻧﺎﺋﯽ ﻣﺣل ﺑﺎﯾد طوری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑر ﻣﺎﺷﯾن و اطراف ﻧزدﯾﮏ آن ﻧظﺎرت ﮐﺎﻣﻠﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

•

ﻣﺎﺷﯾن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ روی ﺳطﺢ ﺗراز و ﺑﺎﺛﺑﺎﺗﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد و طوری ﺑﮫ ﮐف ﻣﺗﺻل ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﮐﺎر ﺣرﮐت
ﻧﮑﻧد.

•

ﻣﺎﺷﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد روی ﮐﻔﺷﮏ ھﺎی دﺳﺗﮕﺎه ﻧﺻب ﺷود ﮐﮫ ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺎﺷﯾن روی ﺳطﺢ ﺗراز و ﺑﺎ ﺛﺑﺎﺗﯽ
ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت .ﮐﻔﺷﮏ ھﺎی دﺳﺗﮕﺎه از اﻧﺗﻘﺎل ﺳروﺻدا و ﻟرزش ھﺎی ﻣﺎﺷﯾن ﺑﮫ ﮐف و ﻣﮑﺎن ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

•

ﻣﺎﺷﯾن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻣﮑش ﻣﺟﮭز ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺳرﯾﻊ و ﻣوﺛر ﮔردوﻏﺑﺎر و ﺧﺎک اره را از ﻓرآﯾﻧد ﮐﺎر دور
ﮐﻧد.

ﻋﻼﻣت ﮔذاری CE
ﻣﺎﺷﯾن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘس از  1ژاﻧوﯾﮫ  1995ﺗوﻟﯾد ﺷده اﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دارای ﻋﻼﻣت  CEﺑﺎﺷﻧد .اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎﺷﯾن دارای ﻋﻼﻣت
 CEﺑﺎﺷد ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺳﺎزﻧده ﻣﺎﺷﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت دارد ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯾن واﺟد ﺷراﯾط ﺗﻧدرﺳﺗﯽ و اﯾﻣﻧﯽ ﺟﺎری در اﺗﺣﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎﺳت.
ﺑرای آﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﻋﻼﻣت  CEدرﯾﺎﻓت ﮐﻧد ﺳﺎزﻧده ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ رﯾﺳﮏ ھﺎی ﺻدﻣﮫ ﺧوردن ﺗوﺳط ﻣﺎﺷﯾن را ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐرده و ﻋﻠﯾﮫ اﯾن رﯾﺳﮑﮭﺎ روی ﻣﺎﺷﯾن ﺣﻔﺎظ ﻧﺻب ﮐرده ﺑﺎﺷد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎﺷﯾن دارای ﻋﻼﻣت  CEﺑﺎﺷد ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯾن ﺑﯽ ﺧطر اﺳت .ھﻣﯾﺷﮫ وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻧﯾد رﯾﺳﮏ وﺟود دارد .ﺑرای اﯾﻣن ﮐﺎر ﮐردن ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ راھﻧﻣﺎی ﻣﺎﺷﯾن را ﺑﺧواﻧﯾد.
ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ راھﻧﻣﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳوﺋدی
اﻏﻠب از ﺑﯾن ﺑردن ھﻣﮫ رﯾﺳﮏ ھﺎی ﻣﺎﺷﯾن ھﻧﮕﺎم ﺳﺎﺧت آن اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت .ﺑرای ھر ﻣﺎﺷﯾن ﯾﮏ ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ راھﻧﻣﺎ ﺑﮫ
زﺑﺎن ﺳوﺋدی ﺑﺎﯾد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯾن ﺑرای ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن اﻟﺑﺎﻗﯽ رﯾﺳﮏ ھﺎ را ﺷرح
دھد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺳروﯾس و ﻧﮕﮭداری ﻣﺎﺷﯾن ﻧﯾز وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،و ﺳﺎزﻧده ﮔواھﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﻣﺎﺷﯾن واﺟد ﺷراﯾط ﻻزم اﯾﻣﻧﯽ اﺳت )ﺗﺿﻣﯾن ﺗواﻓﻖ(.
ﺑرای ﺧواﻧدن ﻣطﺎﻟب ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت  www.av.seرﺟوع ﮐﻧﯾد و واژه ﺗﺟﮭﯾزات ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎ را ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد.

