
:نكاتي در مورد كار با دستگاه  

 .حتمًا قبل از هر گونه اقدام به كار سي دي موجود در بسته را با دقت مشاهده نماييد .1

حتواًتايذ قثل اص استفادُ اص دستگاُ، سيل ّا سا تِ مول پيچ ّاي ًقشُ اي خَدماس هَخَد دس تستِ تِ تختِ چَب هَخَد  .2

 .دس تستِ هتصل مٌيذ ٍ تِ مول گيشُ ّاي پيچي تِ هيض ماس هتصل ًواييذ

اص آًدايي مِ تشاي ػوليات سَساخ ماسي يل سيل سا تايذ ػوَد تش سيل ديگش قشاس دّيذ، تَصيِ هي ضَد تِ خاي اتصال ّش 

دٍ سيل تِ تختِ،تٌْا سيلي سا مِ سٍي آى هَتَس ٍ پايِ اسُ سا هي گزاسيذ تا پيچ سٍي تختِ هحنن ًواييذ ٍ سيل ديگش سا آصاد 

. تگزاسيذ

تش سٍي سيل اصلي حتواً پيچ  (اػن اص هَتَس دستگاُ، هشغل ٍ هيض سٌثادُ ٍ سَساخ ماسي )تِ هٌظَس حشمت قطؼِ ّا  .3

 .هٌظَس اص پيچ سفت مٌٌذُ پيچ هطني سًگي است مِ دس اهتذاد قطؼات قشاس داسد. هحنن مٌٌذُ سا موي ضل ًواييذ

. دس هَسد هَتَس دستگاُ ضل ًنشدى پيچ سثة خَسدُ ضذى دًذُ ّاي دستگيشُ ي تٌظين مٌٌذُ هي ضَد

الصم است پس اص خايگزاسي قطؼات دس خاي هٌاسة تش سٍي سيل، پيچ هحنن مٌٌذُ قطؼات سا سفت مٌيذ تا دس حيي ماس 

. حشمت ًنٌذ

 هيليوتش تشاي چَب 6 تا 1ضخاهت چَب تخت هصشفي دستگاُ . چَب هصشفي دستگاُ اص اًَاع چَب ّاي ًشم هي تاضذ .4

 هيليوتش هي 30ٍ حذامثش قطش چَب استَاًِ اي ضنل .  هيليوتش تشاي چَب ّاي تالسا هي تاضذ20ّاي تختِ سِ اليي ٍ 

 .مِ ايي ًَع چَب ّا دس تستِ تٌذي ّاي هدضا تَسط ضشمت ايپنا قاتل اسائِ تِ ضوا ػضيضاى هي تاضذ.تاضذ

 

 

 طشص ًگِ داضتي  .5

ػذم تَخِ تِ سٍش دسست ًگِ داضتي چَب، هَخة مَتاُ ضذى ػوش هفيذ . چَب سٍي هيض تشضناسي اّويت صيادي داسد

 .هَتَس ٍ فشسايص صٍد ٌّگام تيغِ اسُ هيگشدد



 
 

 .دس ٌّگام تشش چَب سا تيص اص حذ تِ تيغِ اسُ فطاس ًذّيذ ٍ آًشا آسام ٍ تذٍى لغضش حشمت دّيذ .6

ٍاسد مشدى ًيشٍي هضاػف تِ چَب ٍ تيغِ اسُ هٌدش تِ پاسُ ضذى اٍسيٌگ ٍ اػوال فطاس تِ آداپتَس هي گشدد مِ دس ًْايت  .7

 .هَخة اص ماس افتادى دستگاُ هي گشدد

 

 
خْت خلَگيشي اص ٍاسد آٍسدى فطاس تِ هَتَس ٍ تْثَد ماسمشد دستگاُ ٍ ّوچٌيي تِ هٌظَس ماّص صذاي دستگاُ دس حيي  .8

 تشضناسي الصم است ّش چٌذ ٍقت ينثاس هطاتق  ضنل پايِ ي تيغِ اسُ سا گشيس ماسي ًواييذ

 

 
 

قطؼات  هصشفي هثل سٌثادُ ٍ تيغِ اسُ پس اص چٌذ تاساستفادُ فشسَدُ هي ضًَذٍ ًياص تِ تؼَيض داسًذ مِ ايي قطؼات دس  .9

 .قالة يل پنيح يذمي دس تستِ هَخَد است ٍ ًيض اص طشيق فشٍضگاُ ّاي ػشضِ مٌٌذُ هحصَالت ايپنا قاتل اسائِ است

. تؼَيض تِ هَقغ قطؼات يذمي تاػث افضايص طَل ػوش هفيذ دستگاُ هي ضَد



 
 اتتذا پيچ آًشا ضل 1خْت تؼَيض تيغِ اسّوطاتق ضنل . پس اص چٌذيي تاس استفادُ اص تيغِ اسُ ًياص تِ تؼَيض آى داسيذ .10

 . تيغِ اسُ ي خذيذ سا خايگضيي ًواييذ2مٌيذ ٍ تيغِ اسُ سا خاسج ًواييذ ٍ سپس هطاتق ضنل 

 

 
 

 .دس ٌّگام استفادُ اص سٌثادُ، تْتش است پايِ اسُ سا اص هَتَس خذا مٌيذ تا اص استْالك پايِ اسُ خلَگيشي ضَد .11

 3دس ٌّگام خايگزاسي صفحِ ي سٌثادُ تَخِ داضتِ تاضيذ مِ صفحِ ي سٌثادُ تِ سٌثادُ فطاس ًياٍسد ٍ حذاقل  .12

 .هيليوتش تيي آًْا فاصلِ تگزاسيذ

حتواً دس ٌّگام خشاطي خْت خلَگيشي اص ايداد گشها ٍ اصطناك مِ هٌدش تِ رٍب ضذى هشغل هي گشدد هحل تواس  .13

 .آغطتِ ًواييذ (سٍغٌي مِ پايِ ًفتي ًذاسد )هشغل ٍ چَب استَاًِ اي سا تِ سٍغي خاًگي

دس ػوليات سَساخ ماسي تايذ تَخِ داضتِ تاضيذ مِ ماهالً هتِ ي هخصَظ سَساخ ماسي دس هحل سَساخ هيض سَساخناسي  .14

 .قشاس تگيشد

دس ػوليات سَساخ ماسي تايذ تَخِ داضت مِ دس ضشٍع ماس، هتِ حتواً تاالتش اص هيض سَساخ ماسي قشاس گيشدٍ تِ صَست آصاد  .15

 .تاضذ

 

چشامِ .  خاهَش ًواييذ دقيقه15 تا 10 دقيقِ ماس تا دستگاُ حتواً دستگاُ سا حذٍد 30الصم است تَخِ مٌيذ مِ پس اص  .16

دس اثش افضايص طَل ماسمشد هذاٍم دستگاُ قطؼات فلضي تيص اص حذ گشم هي ضًَذ ٍ تِ تشخي ديگش اص قطؼات آسية هي 

 .سساًٌذ

 


