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1 Verschluss des Spänesacks
2 Spänesack
3 Späneabsaugstutzen
4 Laseraustritt
5 Schnittbereichsbeleuchtung
6 Pendelschutzhaube
7 Längenanschlag
8 Tisch
9 Drehtisch

10 Tischeinlage
11 Feststellgriff für Drehtisch
12 Sperrklinke für Rastpositionen des Drehtischs *
13 Feststellschraube für Zugvorrichtung *
14 Innensechskantschlüssel / Werkzeugdepot für 

Innensechskantschlüssel
15 Werkstückspannvorrichtung
16 Tischverbreiterung
17 Arretierschraube der Tischverbreiterung
18 Sägeblattarretierung
19 Sägegriff
20 Tragegriff
21 Haken für Kabelaufwicklung
22 Feststellhebel für Neigungseinstellung
23 Sperrknopf (zum Erweitern des Neigungswinkels um +/-  2 °)
24 Transport-Arretierung
25 Werkstückanschlag
26 Sicherheits-Verriegelung 
27 Ein-/ Aus-Schalter der Säge
28 Ein-/ Aus-Schalter des Zuschnittlasers
29 Ein-/ Aus-Schalter der Schnittbereichsbeleuchtung
30 Taste zur Akkupack-Entriegelung *
31 Taste der Kapazitätsanzeige *
32 Kapazitäts- und Signalanzeige *
33 Akkupack *
34 Zusatzprofil
35 Feststellschraube (des Zusatzprofils)
36 Schrauben an den Führungsschienen (Tischverbreiterung)
37 Werkstückspannvorrichtung: hintere Bohrung
38 Werkstückspannvorrichtung: vordere Bohrung
39 Neigungseinstellung (Erklärung der Winkel)
40 Zuschnittlaser justieren: mittlere Schraube
41 Zuschnittlaser justieren: linke Schraube
42 Zuschnittlaser justieren: rechte Schraube
43 Spannschraube mit Scheibe (Sägeblattbefestigung)
44 Außenflansch
45 Sägeblatt
46 Pfeilrichtung auf der Sägeblattabdeckung
47 Innenflansch
48 Sägeblattwelle
49 Innensechskantschrauben zum justieren des Werkstückanschlags
50 Schnitttiefenbegrenzung
51 Anschlag der Schnitttiefenbegrenzung
52 Sägen eines gewölbten (verzogenen) Brettes 
* ausstattungsabhängig
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h

b

b x h

KGS 254 M KGS 216 KGS 216 M KGS 305 M KGSV 216 M KGS 18 LTX 216

*1) Serial Number 02540.. 19263.. 19260.. 19305.. 19261.. 19001..

U V
230-240 

(1~ 50/60 Hz)
100-120 

(1~ 50/60 
Hz)

230-240 
(1~ 50/60 

Hz)
100-120 

(1~ 50/60 
Hz)

230-240 
(1~ 50/60 

Hz)
100-120 

(1~ 50/60 
Hz)

230-240 
(1~ 50/60 

Hz)
230-240 

(1~ 50/60 Hz)
18

I A 6.8 11.6 5.5 11.6 5.5 15.6 7.6 6.3  -
F A T 10 A T 16 A T 10 A T 16 A T 10 A T 16 A T 10 A T 10 A  -

P1 kW
1,45 kW (S1)

1,8 kW (S6 20% 
5 min)

1,2 kW (S1)
1,5 kW (S6 20% 

5 min)
1,2 kW (S1)

1,5 kW (S6 20% 
5 min)

1,6 kW (S1)
2,0 kW (S6 20% 

5 min)
1,35 kW (S1)

1,7 kW (S6 20% 
5 min)

 -

IP - IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20  -
n0 /min, rpm 4500 5000 5000 3700 2500-5500 4200
v0 m/s 60 57 57 60 62 57
D mm 254 216 216 305 216 216
d mm 30 30 30 30 30 30
b mm 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
A mm 790 x 515 x 515 760 x 465 x 340 760 x 465 x 340 850 x 515 x 615 760 x 465 x 340 760 x 465 x 340
m kg 16.3 13.5 13.5 19.6 13.5 13.8

D1-i mm 35 35 35 35 35 35
D1-a mm 41 41 41 41 41 41
D2 m3/h 460 460 460 460 460 460

D3 Pa 530 530 530 530 530 530
D4 m/s 20 20 20 20 20 20

LpA/KpA dB(A) 99 / 3 97 / 3 97 / 3 97 / 3 97 / 3 97 / 3
LWA/KWA dB(A) 106 / 3 104 / 3 104 / 3 104 / 3 104 / 3 104 / 3

13.

KGS 216, KGS 216 M, KGSV 216 M, KGS 18 LTX 216
b x h 0° 15° 22,5° 30° 45°

0° 305 mm x 65 mm 295 mm x 65 mm 280 mm x 65 mm 260 mm x 65 mm 215 mm x 65 mm
45° 305 mm x 36 mm 295 mm x 36 mm 280 mm x 36 mm 260 mm x 36 mm 215 mm x 36 mm

KGS 254 M
b x h 0° 15° 22,5° 30° 45°

0° 305 mm x 90 mm 295 mm x 90 mm 280 mm x 90 mm 260 mm x 90 mm 215 mm x 90 mm
45° 305 mm x 47 mm 295 mm x 47 mm 280 mm x 47 mm 260 mm x 47 mm 215 mm x 47 mm

KGS 305 M
b x h 0° 15° 22,5° 30° 45°

0° 305 mm x 105 mm 295 mm x 105 mm 280 mm x 105 mm 260 mm x 105 mm 215 mm x 105 mm
45° 305 mm x 62 mm 295 mm x 62 mm 280 mm x 62 mm 260 mm x 62 mm 215 mm x 62 mm

*2) 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU
*3) EN 62841-1:2015, EN 62841-3-9:2015, EN 50581:2012 (KGS 18 LTX 216: EN 61029-1:2009+A11:2010, 

EN 61029-2-9:2012+A11:2013)

2019-04-18, Bernd Fleischmann
Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH  -  Metabo-Allee 1  -  72622 Nuertingen, Germany
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a
فارسی f

دفترچه راھنماي اصلى

بيانيه سازگاری.1
کاربرد مناسب.2
ھشدار ھای ايمنی عمومی.3
نکات ايمنی تخصصی.4
نگاه کلی.5
نصب و حمل و نقل.6
دستگاه با جزئيات.7
راه اندازی.8
بکارگيری.9

تعمير و نگھداری و مراقبت.10
نکات و ترفندھا.11
وسايل جانبی.12
تعميرات.13
محافظت از محيط زيست.14
مشکالت و اختالالت.15
مشخصات فنی.16

ما فقط تحت مسئوليت خود اعالم می كنيم: اين اره ھای ميت مشخص 
) مطابق با تمامی ضوابط 1شده براساس نوع و شماره سريال *

 می باشد. برای 3 و استاندارد ھای (*2مربوط به دستورالعمل ھا (*
 رجوع کنيد.5) به صفحه 4ديدن مشخصات فنی در مورد *

اره برش ميتر برای مقاطع طولی و عرضی، بريدگی ھای شيب دار، 
برش ھای ميتر و برش ھای ميترا ھای دوگانه مناسب است. 

عالوه براين ، می توان با آن شيارھا را نيز ايجاد کرد.
فقط آن دسته از مواد را می توان ماشين کاری کرد که تيغه اره 

مربوطه، برای آن مناسب باشد (تيغه ھای اره مورد تاييد را می توانيد 
 لوازم جانبی بيابيد). .12در فصل 

 داده ھای فنی .16ابعاد مجاز قطعات کار بايد رعايت شود (به فصل 
مراجعه کنيد). 

قطعه کارھای با سطح مقطع گرد يا غيرمعمول (مانند ھيزم) نبايد 
اره شوند، زيرا نگھداشتن آنھا به طور ايمن ھنگام اره کردن 

امکان پذير نيست. در ھنگام اره کاری لبه قطعه کار مسطح، بايد
از يک افزونه کمکی مناسب برای راھنمای ايمن استفاده شود. 

ھر نوع استفاده ديگر نادرست است. استفاده نادرست، تغيير در 
دستگاه يا استفاده از قطعاتی که توسط سازنده آزمايش و تأييد نشده اند 

ممکن است منجر به خسارت غيرقابل پيش بينی شود! 

خود و نگھداری مناسب از دستگاه به  برای محافظت از
قسمت ھايی از متن که با اين نشانه مشخص شده اند توجه 

فرماييد.
 – برای کاھش آسيب ھای احتمالی، دفترچه راھنماھشدار

را مطالعه فرماييد.

دستگاه را به ھمراه دفترچه ی راھنما در اختيار ديگران بگذاريد.
نکات ايمنی عمومی برای استفاده از ابزارھای برقی

ھشدار – لطفاً ھمه ی نکات ايمنی، دستورالعمل ھا، تصاوير
و اطالعات فنی را که به ھمراه اين ابزار ارائه شده است، 

مطالعه نماييد.
کوتاھی کردن در رعايت نکات ايمنی و دستورالعمل ھا ممکن است 

موجب برق گرفتگی، سوختگی يا جراحات جدی شود.
 از دفترچه ی حاوی نکات ايمنی و دستورالعمل ھا مراقبت کنيد!

صطالح "ابزار برقی" که در دستورالعمل ھای ايمنی مورد استفاده 
قرار می گيرد، به ابزارھايی اطالق می شود که به شبکۀ برق متصل 
می شود يا دارای باتری بوده و به صورت شارژی مورد استفاده قرار 

می گيرد.

ايمنی در محيط کار3.1
بی نظمی يا محيط  محل کار بايد تميز و به اندازۀ کافی روشن باشد.ا) 

کار تاريک ممکن است موجب بروز سوانحی شود.
از ابزار الکتريکی در مکان ھايی که احتمال خطر انفجار وجود دارد ب) 

استفاده نکنيد؛ مکان ھای خطرناک به معنای جايی است که در آن مايعات، 
ابزارھای برقی باعث ايجاد جرقه  گازھا يا ذرات معلق آتشزا وجود دارد.

ھايی می شوند که می توانند گردوغبار يا بخارات را مشتعل کنند.
در حين استفاده از ابزار برقی، کودکان و ساير افراد را از محل پ) 

حواس پرتی ممکن است باعث شود که کنترل  کار دور نگه داريد.
دستگاه را از دست بدھيد.

ايمنی برقی3.2
دوشاخه ی اتصال ابزار برقی بايد متناسب با پريز برق باشد. ا) 

دوشاخه تحت ھيچ شرايطی نبايد تغيير شکل دھد. اگر از آداپتور 
استفاده می کنيد، حين استفاده از دستگاه وسيله ی برقی ديگری

دوشاخه ی اصلی و پريز  با محافظ ارت به آداپتور متصل نباشد.
متناسب، خطر برق گرفتگی را کاھش می دھد.

از تماس بدنی با وسايل روی زمين مانند لوله ھا، وسايل ب) 
اگر بدن شما با زمين  گرمايشی، اجاق ھا و يخچال ھا خودداری کنيد.

تماس داشته باشد، احتمال برق گرفتگی تا حد زيادی باال می رود.
نفوذ  ابزار الکتريکی را در معرض باران يا رطوبت قرار ندھيد.پ) 

آب در يک ابزار الکتريکی خطر برق گرفتگی را افزايش می دھد.
از سيم کابل دستگاه برای حمل دستگاه، آويزان کردن يا کشيدن ت) 

دوشاخه از پريز استفاده نکنيد. کابل دستگاه را از گرما، روغن، لبه 
کابل ھای  ھای تيز و بخش ھای متحرک دستگاه دور نگه داريد.

آسيب ديده يا گره خورده، احتمال خطر برق گرفتگی را افزايش می دھد.
وقتی از ابزار برقی در فضای باز استفاده می کنيد، از کابل رابطی ث) 

کابل ھای رابط مناسب  استفاده کنيد که برای محيط خارج مناسب باشد.
با محيط خارج خطر برق گرفتگی را کاھش می دھد.

وقتی که ناچاريد از ابزار برقی در محيط مرطوب استفاده کنيد،ج) 
استفاه از يک  از يک کليد قطع کننده ی جريان باالی برق استفاده کنيد.

کليد قطع کننده ی جريان باالی برق خطر برق گرفتگی را کاھش می دھد.

ايمنی افراد3.3
دقيق باشيد، توجه داشته باشيد که چه کاری انجام می دھيد و ھنگام ا) 

کار با ابزار برقی معقول عمل کنيد. وقتی که خسته ايد يا مواد مخدر، 
الکل يا دارو مصرف کرده ايد از ھيچ وسيله ی برقی استفاده نکنيد. 
ھنگام کار با ابزار ھای برقی ممکن است يک لحظه غفلت منجر به 

آسيب ھای جدی شود.
 ھميشه از تجھيزات حفاظتی شخصی و عينک محافظ استفاده کنيد.ب) 

پوشيدن تجھيزات حفاظتی شخصی مانند ماسک ضدغبار، دستکش ھای 
ايمنی ضدلغزش، کاله ايمنی يا گوشی ضدصدا بنابر نوع و استفاده

از ابزار الکتريکی، خطر آسيب ھای ممکن را کاھش می دھد.
از روشن شدن ناخواسته ی دستگاه جلوگيری کنيد. قبل از اين که پ) 

دستگاه را به جريان برق يا باطری شارژی وصل کنيد، آن را برداريد 
اگر ھنگام  يا حمل کنيد، اطمينان حاصل کنيد که دستگاه خاموش است.

حمل دستگاه انگشت شما روی کليد باشد يا دستگاه را در حالت روشن 
به برق متصل کنيد، ممکن است باعث ايجاد سوانح کاری شود.

قبل از آنکه ابزار برقی را روشن نماييد، وسايل تنظيم يا آچارھا ت) 
ابزار يا آچاری که روی بخش ھای  را از روی دستگاه برداريد.

چرخان دستگاه قرار دارد ممکن است موجب آسيب ديدگی شود.
از کارکردن در حالت ھای بدنی غيرطبيعی خودداری کنيد. ھميشه ث) 

به فکر فاصله ی مطمئن باشيد و در ھمه حال تعادل خود را حفظ کنيد. 
با رعايت اين نکات می توانيد ابزار برقی را در موقعيت ھای 

غيرمنتظره به خوبی کنترل کنيد.
لباس مناسبی بپوشيد. از پوشيدن لباس ھای گشاد يا استفادهج) 

از جواھرات خودداری کنيد. موھا و لباس ھای خود را از بخش ھای 
لباس ھای شل، جواھرات و موھای  متحرک دستگاه دور نگه داريد.

بلند ممکن است دور قطعات متحرک دستگاه بپيچد.
 در صورتی که تجھيزات استخراج و جمع آوری گردوغبارقابل چ)

نصب است، اطمينان حاصل کنيد که آنھا به طور صحيح وصل شده
استفاده از يک مکنده غبار، و به طور صحيح از آنھا استفاده شود. 

خطرات ناشی از غبار را کاھش می د ھد.
حتی بعد از کار بسيار با دستگاه برقی و داشتن مھارت در کارح) 

با آن، احساس امنيت کاذب نکنيد و قواعد امنيتی کار با دستگاه
رفتار بی توجه حتا در حد کسری از ثانيه ممکن است  را ناديده نگيريد.

موجب جراحات جدی شود.

استفاده و نگه داری از ابزار برقی3.4
بيش از آنچه در توان دستگاه است، از آن کار نکشيد. برای کارتان ا) 

با ابزار برقی متناسب از وسيله ی برقی متناسب استفاده کنيد.
با موقعيت ھای کاری مختلف، بھتر و مطمئن تر کار می کنيد.

ابزار برقی  از ابزار برقی که کليد آن خراب است استفاده نکنيد.ب) 
که روشن يا خاموش نمی شود نيازمند تعمير است.

قبل از آنکه تنظيمات دستگاه را انجام د ھيد، وسايل جانبی آنپ) 
را عوض کنيد يا آن را کنار بگذاريد، دوشاخه را از پريز بکشيد

اين اقدامات ايمنیو / يا باتری شارژی دستگاه را خارج کنيد. 
از روشن شدن ناخواسته ی ابزار برقی جلوگيری می کند.

ھنگامی که از ابزار الکتريکی استفاده نمی کنيد، آن را از دسترس ت) 
کودکان دور نگه داريد. اجازه ندھيد که افراد ناآشنا با ابزار يا کسانی 

استفاده که اين دستورالعمل را نخوانده اند از آن استفاده کنند.
از ابزارھای برقی برای افراد بی تجربه خطرناک است.

از ابزار برقی و متعلقات آن بادقت نگھداری کنيد. اگر عملکرد ث) 
دستگاه مختل شده است، قطعات متحرک دستگاه را کنترل کنيد، ببينيد 
روان بوده و گير نداشته باشند، شايد قطعات شکسته يا آسيب ديده 

علت  است. قبل از استفاده از دستگاه قطعات آسيب ديده را تعمير کنيد.
بسياری از سوانح کاری ناشی از تعمير غلط ابزار برقی است.

ابزارھای برش دارای  ابزارھای برش را تيز و تميز نگه داريد.ج) 
لبه ھای تيز که بادقت نگھداری شده است کمتر گير می کنند و کار

با آنھا آسان تر است.
ابزارھای برقی، متعلقات، قطعات اتصالی و... را طبق اين چ) 

دستورالعمل استفاده کنيد. در عين حال شرايط و کار محول شده را ھم 
استفاده از ابزار برقی در کارھايی که برای دستگاه  در نظر داشته باشيد.

تعريف نشده است، باعث ايجاد موقعيت ھای خطرآفرين می شود.
دستگيره و سطح دستگيره ی دستگاه را خشک، تميز و عاریح) 

دستگيره و سطح دستگيره ی لغزنده از روغن و چربی نگه داريد. 
باعث ناامنی در استفاده از دستگاه شده و در موقعيت ھای پيش بينی نشده 

نمی توان انتظار داشت که بتوان دستگاه را کنترل کرد.

استفاده و نگھداری از دستگاه ھای شارژی3.5
(باتری خور)

باتری ھا را تنھا با استفاده از شارژرھايی پرکنيد که توليدکنندها) 
 اگر از يک شارژر که برای شارژ يک ی دستگاه ارائه داده است.

نوع باتری مناسب است، برای شارژ باتری ديگری استفاده شود، خطر 
آتش سوزی وجود خواھد داشت.

برای ھر ابزار برقی فقط از باتری ھای که برای آن دستگاه ساخته ب) 
 استفاده از باتری ھای يک دستگاه برای شده است استفاده نماييد.

دستگاه ديگر ممکن است منجر به آسيب و آتش سوزی شود.
باتری ھايی که استفاده نمی شوند را دور از گيره ھای کاغذ، پ) 

سکه ھا، کليدھا، سوزن ھا، پيچ ھا و ديگر اجسام فلزی قرار دھيد، چون 
 اتصال ممکن است که باعث اتصال دو قطب باتری به يکديگر شود.

دو قطب باتری ممکن است باعث ايجاد حرارت و آتش سوزی شود.
استفاده ی غلط از باتری ممکن است باعث خروج مايع از باتری ت) 

شود. در اين صورت از تماس با مايع خودداری کنيد. در صورتی که 
تصادفاً مايع با جايی از بدن تماس پيدا کرد آن را با آب بشوييد. اگر 

مايع خروجی از باتری با چشم تماس پيدا کرد، از خدمات پزشکی 
مايع خروجی از باتری ممکن است باعث تحريک پوستی استفاده کنيد. 

يا سوختگی شود.
از باتری ھای آسيب ديده يا باتری ھايی که تغييرشکل  داده اند، ث) 

 باتری ھای آسيب ديده يا تغييرشکل داده غيرقابل پيش بينی استفاده نکنيد.
بوده و ممکن است منجر به آتش سوزی، انفجار يا جراحت شوند.

 آتش يا دمای باتری را در معرض آتش يا حرارت باال قرار ندھيد.ج) 
 درجۀ سانتی گراد ممکن است موجب انفجار باتری شود.130باالی 

برای شارژ باتری از دستورالعمل ھای ارائه شده پيروی کنيدچ) 
و از باتری يا ابزار شارژی به ھيچ وجه در حرارت باالتر از ميزان 

 شارژ اشتباه يا شارژگفته شده در دفترچه ی راھنما استفاده نکنيد.
در دمای باالتر از حد مجاز موجب خرابی باتری شده و احتمال 

آتش سوزی را باال می برد.

سرويس3.6
تعمير ابزار برقی را فقط به افراد متخصص بسپاريد و برای ا) 

با اين کار  تعمير آن فقط از قطعات يدکی اصلی استفاده کنيد.
می توانيد اطمينان داشته باشيد که ابزار برقی ھمچنان ايمن است.

تعميرات به ھيچ عنوان باتری ھای آسيب ديده را تعمير نکنيد. ب) 
کلی باتری ھا فقط از سوی توليدکننده يا نمايندگی ھای مجاز مشتريان 

صورت می گيرد.

ساير ھشدارھای ايمنی:3.7
اين دستورالعمل ھای بھره برداری عملياتی برای افرادی که دانش فنی –

پايه در زمينۀ کار با دستگاه ھا دارند، مانند مواردی که در اينجا شرح 
داده شده است، در نظر گرفته شده است. اگر تجربه کار با چنين 

دستگاه ھايی نداريد، ابتدا بايد از افراد با تجربه کمک بگيريد. 
سازنده ھيچ گونه مسئوليتی در قبال خسارت ھايی که ناشی–

از عدم رعايت اين دفترچه راھنما است را به عھده نمی گيرد. 
اطالعات موجود در اين دفترچه راھنما به شرح زير مشخص می شود: 

خطر! 
ھشدار آسيب فردی و يا آسيب محيطی. 

شوک الکتريکی! 
ھشدار مربوط به آسيب فردی ناشی از برق.

خطر گير کردن! 
ھشدار مربوط به آسيب ھای فردی ناشی از گير کردن 

قسمت ھای بدن يا لباس.

احتياط! 
ھشدار مربوط به آسيب ديدگی ابزار.

ھشدار: 
اطالعات تکميلی.

 اره برش ميتر برای برش چوب يا محصوالت چوبی مانند طراحی ا)
شده است، از آنھا نمی توان برای برش مواد آھنی  مانند ميله، 

ذرات گردوغبار ساينده منجر به قفل استفاده کرد.  نوار، پيچ و غيره
شدگی قسمت ھای متحرک مانند پوشش محافظ پايين می شود. 

جرقه ھای ناشی از برش، پوشش محافظ پايين، صفحه نصب و ساير 
قطعات پالستيکی را می سوزاند.

 در صورت امکان قطعه کار را با گيره ثابت کنيد. ھنگام نگه ب)
داشتن قطعه کار با دست، ھميشه بايد دست خود را در فاصله حداقل 

 ميلی متری از ھر طرف تيغه اره نگه  داريد. از اين اره برای 100
برش قطعاتی که برای بستن يا نگه داشتن آن با دست خيلی کوچک 

 اگر دست شما به تيغه اره خيلی نزديک باشد، ھستند، استفاده نکنيد.
احتمال آسيب ديدگی ناشی تماس با تيغه اره بيشتر می شود.

قطعه کار بايد ثابت و غير متحرک باشد و يا بر روی محل پ) 
توقف تيغه و ميز با فشار نگه داشته شود. قطعه کار به سمت 

 تيغه اره ھل ندھيد و ھرگز آن را "بدون دخالت دست" برش نزنيد.
قطعات شل يا متحرک ممکن است با سرعت زياد پس زده شوند

و باعث آسيب ديدگی شوند.
 اره را سمت داخل قطعه کار ھل دھيد. از کشيدن اره از داخل ت)

قطعه کار خودداری کنيد. برای يک برش، سر اره را بلند کرده
و بدون برش آن را روی قطعه کار بکشيد. سپس موتور را روشن 
کنيد، سر اره را به پايين بچرخانيد و اره را به داخل قطعه کار فشار 

 اگر برش در کشش انجام شود، اين خطر وجود دارد که دھيد.
تيغه اره بر روی قطعه کار باال رود و مجموعه تيغه اره به زور به 

سمت اپراتور پرتاب شود.
ھرگز دست خود را بر روی خط برش مورد نظر قرار نکنيد، ث) 

 نگھداری قطعه کار "با دست  به چه در جلو و چه در پشت تيغه اره.
صورت ضربدری" يعنی نگه داشتن قطعه کار در سمت راست 

تيغه اره با دست چپ يا بالعکس بسيار خطرناک است.

فھرست مطالب

بيانيه سازگاری .1

کاربرد مناسب .2

ھشدار ھای ايمنی عمومی.3

نکات ايمنی تخصصی.4
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فارسی
 دستان در ھنگامی که تيغھ اره در حال چرخش است نبايد به پشت ج)

 ميلي متر 100توقف تيغه برسيد. دستان خود ھرگز از فاصله ايمنی 
بين دست و تيغه اره در حال چرخش قرار ندھيد (اين نکته در مورد 
ھر دو طرف تيغه اره مثالً ھنگام برداشتن زباله ھای چوبی صادق 

 ممکن است متوجه نزديکی دستانتان به تيغه اره در حال است).
چرخش نشويد و اين امکان وجود دارد که دست شما آسيب ببيند.

 قطعه کار را قبل از برش بررسی کنيد. اگر قطعه کار خم شدهچ)
يا پيچ خورده است، آن را از سمت قسمت خميده بيرونی آن به 
سمت توقف گيره بکشيد. ھميشه مطمئن شويد که در امتداد خط 

 قطعه  برش ھيچ شکافی بين قطعه کار، توقف تيغه و ميز نباشد.
کارھای خم شده يا پيچ خورده ممکن است پيچ خورده يا تغيير جھت 

پيدا کنند و باعث گير کردن تيغه در حال چرخش در حين برش شود. 
در قطعه کار نبايد ھيچ ميخ يا اشياء خارجی وجود داشته باشد.

 از اره فقط در مواقعی استفاده کنيد که ميز عاری از ابزار، ح)
 ضايعات چوب و غيره باشد. بايستی فقط قطعه کار روی ميز باشد.

ضايعات كوچك، قطعات شل چوبی و يا اشياء ديگر كه با تيغه چرخان 
در تماس ھستند ممکن است با سرعت زياد بيرون پرتاب شوند.

 قطعه  کارھای روی ھم  ھر بار فقط يک قطعه کار را برش دھيد.خ)
انباشته شده را نمی توان به درستی کشيد و يا به درستی نگه داشت

و ممکن است باعث گير کردن و يا لغزش تيغه شود.
قبل از استفاده مطمئن شويد كه اره برش ميتر روی سطح صاف د) 

 يک سطح کار صاف و محکم، احتمال و محكمی قرار گرفته است.
خطر ناپايداری اره برش ميتر را کاھش می دھد.

 کار خود را برنامه ريزی کنيد. ھر بار که شيب تيغه اره يا زاويه ذ)
تاشو را تنظيم می کنيد، مطمئن شويد که توقف تيغه قابل تنظيم به 
درستی تنظيم شده باشد و بدون تماس با تيغ يا محافظ، قطعه کار 

 بدون روشن کردن دستگاه و بدون قطعه کار روی نگه داشته شود.
ميز، يک حرکت کامل برش تيغه اره را شبيه سازی کنيد تا از گير 

نکردن يا خطر برش در توقف تيغه اطمينان حاصل کنيد.
 برای قطعات کار عريض تر و بلندتر از ابعاد ميز، از داشتن مھار ر)

مناسب اطمينان حاصل کنيد، به عنوان مثال از افزونه ھای ميز
 قطعه کارھايی که از ميز اره ميتر يا بلوک ھای اره استفاده کنيد.

بلندتر و يا عريض تر ھستند، ممکن است در صورت مھار نکردن 
محکم، کج شوند. اگر يک قطعه چوب قطع شده يا قطعه کار خم 
گردد، ممکن است پوشش محافظ پايين را بلند کند يا به صورت 

غيرقابل کنترل از تيغه در حال چرخش پرتاب شود.
 از اشخاص ديگر به عنوان جايگزينی افزونه ھای ميزز)

 مھار ناپايدار قطعه کار ممکن است و يا مھار اضافی استفاده نکنيد.
باعث شود گير کردن تيغه شود. ھمچنين قطعه کار ممکن است

در ھنگام برش جابه جا شود و شما و فرد کمک کننده را به سمت تيغه 
در حال چرخش بکشد.

به قطعه بريده شده نبايد روی تيغه اره در حال چرخش فشار ژ) 
 اگر فضای محدودی وجود دارد، به عنوان مثال ھنگام وارد شود.

استفاده از توقف تيغه ھای بلند، قطعه بريده شده می تواند با تيغه 
گوه ای شود و به زور به سمت بيرون پرتاب شود.

ھميشه از يک گيره يا وسيله مناسب برای مھار صحيح اجسام س) 
 ميله ھا ھنگام برش می لغزنذ دايروی مانند ميله يا لوله استفاده کنيد.

و ھمين امر باعث می شود تيغه "گير کند" و قطعه کار به ھمراه 
دست شما به سمت تيغه کشيده شود.

اجازه دھيد تيغه قبل از برش دادن به قطعه کار به سرعت کامل ش) 
 اين کار باعث می شود احتمال خطر پرتاب قطعه کار به سمت برسد.

بيرون کاھش يابد.
 اگر قطعه کار متراکم شد يا تيغ گير کرد،  اره برش ميترص)

را خاموش کنيد. صبر کنيد تا تمام قسمت ھای متحرک متوقف شوند، 
سيم برق را از برق بکشيد و يا باتری را جدا کنيد. سپس باقيمانده 

 اگر شما با وجود مواجھه با چنين مواد گير کرده شده را جدا کنيد.
انسدادی به اره کاری ادامه دھيد، در اين صورت ممکن است کنترل شما 
بر اره کاری از دست برود و به آسيب ديدن اره برش ميتر منجر شود.

 پس از اتمام برش، سوئيچ را رھا کنيد، سر اره را پايين نگه ض)
داريد و صبر کنيد تا تيغه قبل از برداشتن قطعه بريده شده متوقف 

 بردن دستان به نزديکی تيغه شل بسيار خطرناک است.شود.

ساير ھشدارھای ايمنی:4.1
 .ھشدارھای ويژه ايمنی را در فصول مربوطه رعايت کنيد
 در صورت لزوم، دستورالعمل ھای قانونی يا آيين نامه ھای

پيشگيری از حوادث را مورد توجه قرار دھيد. 

خطرات عمومی! 
.تأثيرات محيطی را در نظر بگيريد
 .برای قطعه کار بلند از تکيه گاھی با طول متناسب استفاده نماييد
 اين دستگاه فقط توسط افرادی که با چنين دستگاه ھايی آشنايی

دارند، کنترل و مورد استفاده قرار گيرد و ھميشه از خطرات 
برخورد با آنھا آگاه باشيد. 

 سال فقط می توانند از اين وسيله به عنوان بخشی18افراد زير 
از يک دوره آموزش حرفه ای تحت نظارت يک مربی استفاده کنند. 

 !از نزديک شدن کودکان به دستگاه و محل کار جلوگيری کنيد
رھگذران ، به ويژه کودکان، را از منطقه خطر دور نگه داريد. 

.از گرم شدن بيش از حد دندانه ھای اره خودداری کنيد
.ھنگام اره مواد پالستيک، از ذوب پالستيک خودداری کنيد

خطر آسيب ديدگی و خرد کردن قسمت ھای متحرک! 
 .اين دستگاه را بدون نصب وسايل محافظ نصب نکنيد
ھميشه فاصله کافی تا تيغه اره را حفظ داريد. در صورت لزوم

از وسايل کمکی مناسب استفاده کنيد. در حين کار فاصله کافی
از مسير ھدايت قطعات را حفظ کنيد. 

 قبل از خارج کردن قسمت ھای کوچک قطعه کارھا، باقيمانده چوب
و غيره از محل کار، صبر کنيد تا تيغه اره به طور کامل بايستد. 

 فقط قطعاتی با ابعاد اين جنينی را اره کنيد که امکان نگھداشتن
ابمن را در ھنگام اره کردن فراھم می کند 

 .برای نگه داشتن قطعه کار از گيره و يا گيره پيچی استفاده کنيد
زيرا اين وسيله از حالت نگھداری با دست شما ايمن تر است.

 .تيغه اره شل شده را با فشار جانبی ترمز نکنيد
قبل از ھرگونه تنظيم، تعمير و نگھداری، سيم برق را بکشيد

يا بسته باتری قابل جابجايی را برداريد.
 در صورت عدم استفاده، سيم برق را جدا کرده و يا باتری قابل

جدا شدن را جدا کنيد.

خطر برش حتی وقتی ابزار برش ثابت است! 
 .ھنگام تغيير ابزارھای برش، از دستکش استفاده کنيد
 .تيغه ھا را به گونه ای نگه داری کنيد که به ھيچ کس آسيبی نرسد

خطر ضربات سر اره (تيغه اره در قطعه کار گرفتار 
می شود و ناگھان با سر اره برخورد می کند)! 

.تيغه اره ای مناسب برای برش مواد انتخاب کنيد
 دسته را محکم نگه داريد. در لحظه ای که تيغه اره در قطعه کار

قرار دارد، خطر پس زدن بسيار زياد است. 
 قطعه کارھای نازک يا ديواره نازک را فقط با تيغه ھای اره برقی

ريز اره کنيد. 
 ھميشه از تيغه اره ھای تيز استفاده کنيد. بالفاصله تيغه اره ھای کند

شده را تعويض کنيد. ھنگامی که يک دندانه  اره کند در سطح 
قطعه کار گير می کند، خطر پس زدن افزايش خواھد يافت. 

 .قطعه کارھا را کج نکنيد
 در صورت شک داشتن، قطعه  کارھا را بر روی اشياء خارجی

(مانند ناخن يا پيچ) بيابيد. 
 ھمچنين – ھرگز چندين قطعه کار را به طور ھم زمان اره نکنيد

بسته ھايی که از چندين قطعه جداگانه تشکيل شده اند. در صورتی 
که قطعات جداگانه بدون کنترل در تيغه اره گير کنند، خطر حادثه 

وجود خواھد داشت.
 ھنگام ساخت شيارھا از اعمال فشار جانبی بر روی تيغه اره

 از يک گيره استفاده کنيد.–اجتناب کنيد 

 خطر گير کردن!
اطمينان حاصل کنيد که ھيچ قسمت از بدن يا لباس به ھيچ يک

از اجزای قطعات در حال چرخش در تماس و برخورد نباشد
 از لباس با آستين پھن استفاده نه از دستکش،نه از کراوات، نه( 

نکنيد، يا اگر موھای بلندی داريد، ھميشه از توری موی سر 
استفاده کنيد). 

ھرگز قطعه کارھايی که دارای طناب، ريسمان، روبان، کابل
يا سيم ھستند و يا حاوی موادی اين چنينی ھستند را اره کاری نکنيد.

خطر به دليل عدم وجود تجھيزات با حافظت شخصی کافی! 
 .از محافظ گوش استفاده کنيد
 .از عينک ايمنی استفاده کنيد
 .از ماسک محافظ گردوغبار استفاده کنيد
 .لباس کار مناسب بپوشيد
.کفش ھای غير لغزنده بپوشيد
 .ھنگام دست زدن به تيغه اره ھا و ابزارھای زبر دستکش بپوشيد

تيغه اره ھا را در يک ظرف حمل کنيد.

خطر به دليل خاک اره! 
 فقط با سيستم مکش گردوغبار کار کنيد. سيستم مکش بايد الزامات

 را برآورده کند. .16مشخص شده در فصل 

ھنگام کار ميزان گردوغبار را کاھش دھيد:
 ذراتی که ھنگام کار با اين دستگاه به وجود می آيند، ممکن است

حاوی موادی باشند که باعث ايجاد سرطان، حساسيت، بيماری ھای 
تنفسی، نقص ھنگام تولد و ساير اختالالت باروری شوند. برخی

از نمونه ھای مواد عبارتند از: سرب (در رنگ سربی)، مواد افزودنی 
برای عمليات بر روی چوب (کرومات ، مواد محافظ چوب)، برخی 

از انواع چوب (مانند گرد و غبار چوب بلوط يا راش).
 ميزان خطر بسته به مدت زمانی است که کاربر يا افراد نزديک به

وی در معرض آن بوده اند.
.نگذاريد که ذرات وارد بدن شود
 برای کاھش آسيب ھای ناشی از اين مواد: تھويه مناسبی برای

محل کار خود فراھم کنيد و از تجھيزات ايمنی مناسب مانند ماسک 
ھايی استفاده کنيد که از ورود ريزگردھا جلوگيری می کند.

 دستورالعمل ھای مربوط به مواد، پرسنل، موارد کاربرد و محل
کار را رعايت کنيد (مانند قوانين ايمنی کار، دفع مواد زائد).

 براده ھا و مواد زائد را ھمان جا جمع آوری کنيد و از انباشته
کردن آن ھا در اطراف خودداری کنيد. 

 از دستگاه جمع آوری گردوغبار و يک سيستم مناسب برای مکش
گرد و غبار استفاده نماييد. به اين ترتيب ذرات کمتری به صورت 

کنترل نشده وارد محيط می شوند.
:به کمک روش ھای زير ميزان غبار را کاھش کنيد

دستگاه را طوری در دست بگيريد که غبارھا يا ھوای خروجی –
دستگاه به سمت شما، افراد نزديک به شما يا غبارھای انباشته 

شده نباشد.
از دستگاه ھای مکنده غبار و /يا تميز کننده ھوا استفاده نماييد.–
تھويه مناسبی برای محل کار فراھم کنيد و با جاروی برقی آن –

را تميز نگه داريد. جارو کردن يا دميدن ھوا باعث پخش گرد
و غبار در ھوا می شود.

لباس کار خود را تميز کرده يا بشوييد. از تميز کردن لباس کار –
با فشار ھوا، تکان دادن يا کشيدن برس خودداری کنيد.

خطر ناشی از اصالحات فنی يا استفاده از قطعاتی که 
توسط سازنده آزمايش نشده و مورد تاييد قرار نگرفته

 .اين دستگاه را دقيقاً مطابق با اين راھنما نصب کنيد
 فقط از قطعات تأييد شده توسط سازنده استفاده کنيد. به اين مسئله

توجه ويژه ای داشته باشيد: 
 لوازم .12تيغه اره ھا (شماره سفارشات را می توانيد در فصل –

جانبی ببينيد). 
تجھيزات ايمنی. –
ليزر موقعيت يابی.–
روشنايی ناحيه برش.–
 .در قسمت ھا تغييری ايجاد نکنيد
 توجه داشته باشيد که سرعت چرخش نشان داده شده بر روی

تيغه اره حداقل به اندازه سرعت چرخش مشخص شده در اره باشد.

خطر به دليل نقص در دستگاه! 
 قبل از ھر بار استفاده دستگاه را بررسی کنيد: قبل از استفاده بعدی

از دستگاه، قسمت ھای ايمنی، وسايل محافظتی و يا قطعات کم 
آسيب ديده را از نظر عملکرد مناسب و مطمئن بايد با دقت مورد 
بررسی قرار گيرند. اطمينان حاصل کنيد که قطعات متحرک به 
درستی کار می کنند و گير نکرده اند. برای اطمينان از عملکرد 

صحيح واحد، کليه قطعات بايد به درستی نصب شده و تمامی 
شرايط را رعايت کنند. 

 .از تيغه اره ھای آسيب ديده يا تغيير شکل داده استفاده نکنيد

خطر سر و صدا! 
 .از محافظ گوش استفاده کنيد

خطر به دليل انسداد قطعه کار يا اجزای قطعه کار! 
اگر انسداد رخ دھد:

دستگاه را خاموش کنيد.1
سيم برق را جدا کنيد يا بسته باتری قابل جداشدن را برداريد،.2
دستکش بپوشيد،.3
انسداد را با يک ابزار مناسب برطرف کنيد..4

دستورالعمل ھای ايمنی ويژه برای ماشين ھای 4.2
باتری دار:

قبل از انجام ھرگونه تنظيمات، تبديل، نگھداری يا تميز کردن، بسته 
باتری را از دستگاه خارج کنيد.

باتری را در معرض رطوبت قرار ندھيد!

باتری را در معرض آتش قرار ندھيد!

از باتری معيوب يا تغيير شکل داده استفاده نکنيد!
ھرگز باتری را نشکافيد!

ھرگز به پالتين ھای منتقل کننده ی برق باتری دست نزده و آن ھا
را به ھم وصل نکنيد!

ممکن است از باتری ھای ليتيوم يونی معيوب مايعی نسبتاً 
اسيدی و آتش زا خارج شود! 

اگر مايع باتری خارج شد و با پوست شما تماس پيدا کرد، 
بالفاصله محل تماس را با آب فراوان بشوييد. چنان چه مايع 
باتری وارد چشم تان شد، چشم خود را با آب پاکيزه شستشو 

دھيد و بالفاصله به پزشک مراجعه کنيد!

(بسته به مدل)نمادھای روی دستگاه 4.3

دفترچه راھنما را بخوانيد. 

چيزی با تيغه اره تماس نداشته باشد. 

از عينک ايمنی و محافظ گوش استفاده کنيد. 

دستگاه را در محيط مرطوب يا خيس به کار نبريد. 
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دستگاه ھای ايمنی4.4
) 6 (پوسته محافظ پاندولی

از پوسته محافظ پاندولی در برابر تماس تصادفی با تيغه اره و ذرات 
در حال پرواز محافظت می کند.

) 26 (قفل ايمنی
 دستگاه تنھا در صورت فعال بودن قفل دستگاه ھای باتری دار:

ايمنی می تواند روشن شود.
 فقط در ھنگام فعال شدن قفل ايمنی، دستگاه متصل شونده به برق:

درپوش محافظ پاندولی باز می شود و اره پايين می آيد.
) 25 (توقف قطعه کار

توقف قطعه کار از حرکت قطعه کار در حين اره کاری جلوگيری 
می کند. توقف قطعه کار ھميشه بايد در حين کار نصب شده باشد.

 به درستی تنظيم شده ) 34 (اطمينان حاصل کنيد که پروفيل اضافی
است و ھمچنين بدون نياز به تماس با تيغه يا محافظ، قطعه کار مھار 

 قفل کنيد.) 35 (شده باشد. با پيچ قفلی
 می تواند در ھنگام برش شيب دار ) 34 (تنظيم نادرست پرفيل اضافی

و برش دوطرفه با تيغه اره در تماس باشد و در نتيجه منجر به 
صدمات جدی شود.

در مورد توقف قطعه کار بايد پس از شل  ) 34 (پروفيل اضافی
، برای کاھش شيب، تغيير داده شود.) 35 (کردن پيچ قفلی

 رجوع شود.2به صفحه 
تصاوير مثالی ھستند برای تمامی دستگاه ھا. بنابراين ممکن است 

تجھيزات دستگاه شما با تصاوير متفاوت باشد.
بست کيف براده1
کيسه براده2
نازل مکش براده3
خروجی پرتوی ليزر4
روشنايی ناحيه برش *5
پوسته حفاظ پاندولی6
توقف طولی *7
ميز8
ميز چرخان9
بست ميز10
دسته قفل برای ميز چرخان11
شيطانک برای موقعيت ھای ايستای ميز گردان12
پيچ قفلی برای دستگاه کشش *13
آچار آلن / ابزار نگھدارنده برای آچار آلن14
دستگاه بست قطعه کار15
افرونه ميز16
پيچ نگھدارنده افرونه ميز17
قفل تيغه اره18
دسته اره19
دسته حمل *20
قالب فاصله انداز کابل21
قفل اھرم برای تنظيم شيب22
 درجه)2دکمه قفل (برای افزايش زاويه شيب به اندازه +/- 23
قفل جابه جايی24
توقف قطعه کار25
قفل ايمنی 26
سوئيچ روشن/ خاموش اره27
سوئيچ روشن/ خاموش ليزر برش28
سوئيچ روشن/ خاموش روشنايی منطقه برش *29
دکمه باز کردن قفل باتری *30
کليد نشانگر ظرفيت *31
نمايشگر ظرفيت و سيگنال *32
بسته باتری *33

* بسته به مدل / نوع تجھيزات

 نصب شود (بسته به مدل)) 20 (در صورت نياز، دسته حمل
را ھمانطور که نشان داده شده است محکم کنيد. ) 20 (دسته حمل 

 را نصب کنيد (بسته به مدل)) 16 (در صورت نياز، افزونه ميز
افزونه سمت راست و چپ ميز را از بسته بندی انتقال جدا کنيد..1
 ريل ھای راھنمای افزونه ھای ميز راست و ) 36 (پيچ ھای.2

چپ را ببنديد.
ريل ھای راھنمای افزونه ھای ميز را درون شکاف ھا بلغزانيد. .3

 ) 7 (بسته به نوع تجھيزات: افزونه ميز را با توقف طولی تاشو
در سمت راست قرار دھيد.

دستگاه را توسط پايه ھای جلويی بلند کنيد، آن را با دقت به عقب .4
کج کنيد و آن را به صورت مورب تنظيم کنيد.

 را روی ريل ھای راھنما دوباره پيچ کنيد.) 36 (پيچ ھا.5
دستگاه را توسط پايه ھای جلو ببنديد، آن را به آرامی به جلو خم .6

کرده و تنظيم کنيد.
عرض ميز مورد نظر را تنظيم کرده و افزونه ھای ميز.7

 قفل کنيد.) 17 (را با پيچ ھای قفلی
نصب و راه اندازی

برای کار ايمن، دستگاه بايد روی يک سطح پايدار نصب شود. 

يک صفحه کار و يا نيمکت کار ثابت را می توان به عنوان يک –
پايه استفاده کرد.

دستگاه ھنگام کار روی قطعات بزرگتر نيز بايد ايمن باشد. –
قطعات جانبی بلند بايد عالوه براين با لوازم جانبی مناسب مھار شوند.–

ھشدار: 
برای استفاده سيار، دستگاه را می توان روی تخته سه ال يا تخته سنگ 

 ميلی متر ضخامت) پيچ کرد. 19 ميلی متر، حداقل 500 × 500(
در ھنگام استفاده، صفحه را بايد با بست ھايی روی ميز کار ببنديد.

دستگاه را روی پايه پيچ کنيد. .1
 را باز کنيد: سر اره را کمی به سمت ) 24 (قفل جابه جايی.2

 پايين فشار داده و آن را در جای خود نگه داريد. قفل جابه جايی 
 را بيرون بکشيد.) 24(

سر اره را به آرامی بچرخانيد..3
جابه جايی

 ) 24 (سری اره را به سمت پايين بچرخانيد و در قفل جابه جايی.1
فشار دھيد. 

در حالت رو به جلو قفل  ) 13 (دستگاه کشش را با پيچ قفل.2
کنيد.

احتياط! 
اره را توسط دستگاه محافظ جابه جا نکنيد.

 (بسته به نوع تجھيزات) بلند کنيد ) 20 (دستگاه را با دسته حمل.3
و آن را حمل کنيد.

) 16 (برای دستگاه ھای بدون دسته حمل: ھر دو افزونه ميز
 نصب کنيد و با پيچ ھای قفلی

ً
 آن را قفل کنيد. ) 17 (را کامال

 بلند کرده و حمل کنيد.) 16 (دستگاه را در ھر دو افزونه ميز

) 27 (سوئيچ روشن/ خاموش موتور7.1
موتور را روشن کنيد:

.سوئيچ روشن/ خاموش را فشار داده و نگه داريد
موتور را خاموش کنيد:

.سوئيچ روشن/ خاموش را رھا کنيد

) 29 (سوييچ روشن/ خاموش روشنايی منطقه برش7.2
(بسته به نوع تجھيزات)

روشنايی منطقه برش را روشن و خاموش کنيد.

خطر! 
پرتوی روشنايی در معرض چشم افراد يا حيوانات قرار نگيرد.

احتياطبه نور سوزان خيره نشويد.

ھشدار: 
برای دستگاه ھای باتری دار: در صورت وقفه در کار، روشنايی ناحيه 

برش (حالت خواب) خاموش می شود و ھنگام کار به طور خودکار 
فعال می شود. در يک توقف طوالنی کار، روشنايی منطقه برش 

را فشار دھيد. ) 29 (خاموش می شود. برای روشن کردن مجدد: کليد

) 28 (سوئيچ روشن/ خاموش ليزر برش7.3
ليزر برش را روشن و خاموش کنيد. 

ليزر برش، يک خط در سمت چپ برش اره نشان می دھد. برای 
آشنايی با موقعيت يابی، يک برش آزمايشی انجام دھيد.

خطر! 
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ھشدار: 
برای ابزارھای باتری دار:در صورت وقفه کوتاه، ليزر برش قطع 

می شود (حالت خواب) و ھنگام کار به طور خودکار مجددا فعال 
می شود. بعد از وقفه طوالنی، ليزر برش خاموش می شود. برای 

را فشار دھيد. ) 28 (روشن کردن مجدد: کليد

تنظيم شيب7.4
، اره را می توان بصورت کامال ) 22 (بعد از باز کردن اھرم قفل

. ) 39 ( درجه به سمت چپ تا عمودی کج کرد45 تا 0آزاد بين 
 درجه 47را فشار دھيد تا زاويه ھا تا  ) 23 (در حين تنظيم، دکمه قفل
 درجه از راست نسبت به عمود تنظيم شود.2به سمت چپ يا حداکثر 

خطر! 
در صورتی که زاويه شيب در ھنگام اره را نتوان تغيير داد، بايد 

مورب محکم شود. ) 22 (اھرم قفل بازوی
می توانيد موقعيت اھرم قفل را بر حسب نياز خود تنظيم کنيد: اھرم 
قفل را بيرون بکشيد، آن را بچرخانيد و به حالت دلخواه فشار دھيد

و بگذاريد به جای خود بچرخد.

ميز چرخان7.5
برای برش ھای ميتر، می توان ميز گردان را بعد از رھا کردن دسته 

 درجه به چپ47، ) 12 (و وصل کردن شيطانک ) 11 (قفل
 درجه به راست چرخانيد. به اين ترتيب، زاويه برش بر روی 47يا 

لبه تماس قطعه کار تنظيم می شود.

خطر! 
برای اينکه زاويه ميتر در ھنگام اره کاری نتواند تغيير کند، بايد دسته 

ميز چرخان (حتی در موقعيت ھای ايستا) محکم شود. ) 11 (قفل

بست کششی7.6
با بست کششی نيز می توان قطعات کار با سطح مقطع بزرگتر را اره 
کرد. بست کششی می تواند برای انواع برش ھا (برش مستقيم، برش 

ميتر، برش ھای شيب دار و برش ھای دوطرفه و اره ھای برقی) 
استفاده شود.

در  ) 13 (اگر بست کشش الزم نيست، بست کشش را با پيچ قفل
حالت عقب قفل کنيد. 

حد عمق برش7.7
 به ھمراه بست کشش امکان ساخت شيار) 50 (حد عمق برش

را فراھم می کند. 
پيچ تنظيم را چرخانده و با مھره قفل ثابت کنيد. حد عمق برش می تواند 

به عقب منتقل می شود غيرفعال شود. ) 51 (ھنگامی که توقف

کيسه براده / سيستم مکش براده را وصل کنيد8.1

خطر! 
برخی از انواع گرد و غبار چوب (مانند چوب بلوط، راش و چوب 

خاکستر) ھنگام استنشاق می توانند باعث بروز سرطان شوند.
ھميشه با کيسه براده نصب شده يا يک سيستم مکش مناسب براده –

کار کنيد. 
عالوه براين، از ماسک محافظ در برابر گردوغبار استفاده کنيد، –

زيرا ھمه خاک اره گير کرده يا مکش نمی شود. 
کيسه براده را مرتباً خالی کنيد. ھنگام خالی کردن، ماسک محافظ –

در برابر گرد و غبار را بپوشيد. 

در صورتی که از دستگاه با کيف براده گنجانده شده در آن، استفاده 
می کنيد: 

قرار دھيد. ) 3 (را روی نازل مکش براده ) 2 (کيسه براده 
 کيف براده بسته شده است.) 1 (اطمينان حاصل کنيد که قفل

اگر دستگاه را به سيستم مکش براده وصل می کنيد: 
 برای اتصال به نازل استخراج براده از آداپتور مناسب استفاده کنيد

 "لوازم جانبی" مراجعه کنيد)..12(به فصل 
 اطمينان حاصل کنيد که سيستم مکش براده مطابق با الزامات

 "داده ھای فنی" باشد..16مندرج در فصل 
!ھمچنين به دفترچه راھنمای سيستم مکش براده توجه کنيد

بست کششی بست قطعه کار را نصب کنيد8.2
 در دو حالت قابل نصب است:) 15 (بست کششی قطعه کار

:عريضبرای قطعه کار –
ميز قرار دھيد. ) 37 (بست کششی قطعه کار را در حفره عقب

:باريکبرای قطعه کارھای –
 جلوی ميز قرار دھيد.) 38 (بست کششی قطعه کار را در حفره

مخصوص ماشين ھای متصل شونده به برق8.3

خطر! ولتاژ برق 
دستگاه را فقط بر روی منبع جريان راه اندازی کنيد که شرايط زير 

 "داده ھای فنی" نيز مراجعه .16را برآورده سازد (ھمچنين به بخش 
کنيد):

ولتاژ و فرکانس جريان برق بايد مانند داده ھای ذکر شده در صفحه –
برچسب باشد. 

 ميلی آمپر؛ 30 با جريان خطای RCDمحافظت شده با فيوز –
سوکت ھا به درستی نصب، به زمين متصل شده و آزمايش شده اند.–
سيم برق را طوری تنظيم کنيد که در کار اختالل ايجاد نکند

و آسيب نبيند. 
) 1,5×3فقط از کابل ھای الستيکی با سطح مقطع کافیmm2 (

به عنوان کابل رابط استفاده کنيد.
 برای استفاده در فضای باز از کابل رابط استفاده کنيد. در فضای

آزاد فقط از کابل رابط تأييد شده و مناسب برای فضای آزاد 
استفاده کنيد.

نگاه کلی.5

نصب و حمل و نقل.6

دستگاه با جزئيات.7

راه اندازی .8



fa

8

فارسی
 از راه اندازی ناخواسته خودداری کنيد. اطمينان حاصل کنيد که

سوئيچ ھنگام اتصال شاخه به سوکت خاموش باشد.

مخصوصاً برای ماشيت ھای دارای باتری  قابل شارژ8.4
 از راه اندازی ناخواسته خودداری کنيد. اطمينان حاصل کنيد که

ھنگام تعويض باتری، سوئيچ خاموش باشد.
در صورتی که ماشين دچار نقص شده است، باتری را از ماشين

را خارج نماييد.

باتری
را شارژ کنيد. ) 33 (قبل از استفاده، باتری

وقتی توان دستگاه افت می کند، باتری آن را شارژ کنيد.
برای اطالع از نحوۀ شارژ باتری، لطفاً به راھنمای کاربری 

Metabo.مراجعه بفرماييد 
" دارای نمايشگر LiHD ،Li-Powerبسته ھای باتری ليتيوم يون "

:) 32 (ظرفيت و سيگنال ھستند
 LEDرا فشار داده و وضعيت شارژ توسط چراغ ھای  ) 31 (دکمه-

نشان داده می شود.
اگر يکی از چراغ ھای ال ای دی چشمک می زند، باتری خالی است -

و بايد شارژ شود.
جابه جايی باتری ھای ليتيوم يونی:

ارسال باتری ھای ليتيوم يونی مشمول قوانين مواد خطرناک است
)UN 3480 و UN 3481ھنگام ارسال باتری ھای ليتيوم يونی .(

از مقررات مرتبط آگاه باشيد. در صورت لزوم از شرکت حمل و نقل 
مورد نظر اطالعات کسب کنيد. می توانيد بسته بندی ھای مجاز را به 

شرکت متابو سفارش دھيد. 
باتری را صرفا در صورتی ارسال کنيد که بدنه آن سالم و مايعی

آن خارج نشده باشد. قبل از ارسال، باتری را از دستگاه خارج نماييد. 
از ايجاد اتصال بين پالتين ھای منتقل کننده ی برق باتری جلوگيری 

کنيد (به عنوان مثال با چسب بپوشانيد).

خارج کردن و جازدن باتری
  را فشار دھيد و بسته باتری) 30 (دکمه آزاد سازی باتریخارج کردن:

را به عقب بکشيد. ) 33(
 فشار دھيد تا جايی که در جای خود قرار بگيرد.) 33 (باتری نصب:

 قبل از شروع کار دستگاه ھای ايمنی را برای شرايط بدون نقص
بررسی کنيد. 

 :در ھنگام اره کاری در موقعيت کاری صحيحی قرار داشته باشيد
در مقابل سمت اپراتور؛ –
روبه رو به اره؛ –
کنار محل گريز تيغه اره.–

خطر! 
 در صورت امکان، قطعه کار را با بست کششی قطعه کار ثابت کنيد

)15 ( .

خطر خرد شدگی!
ھنگام کج کردن يا چرخاندن سر اره، آن را به قسمت لوال يا زير 

دستگاه نرسانيد!
.ھنگام کج کردن، سر اره را محکم نگه داريد
 :در محل کار استفاده کنيد

برای قطعه کارھای بلند، در صورتی که بعد – مھار قطعه کار –
از برش از ميز بيفتند؛ 

کيسه براده يا سيستم مکش براده. –
 فقط قطعاتی با ابعاد اين جنينی را اره کنيد که امکان نگھداشتن

ابمن را در ھنگام اره کردن فراھم می کند 
ھنگام اره کردن، ھميشه قطعه کار را روی ميز فشار داده و آن

را کج نکنيد. ھمچنين توجه داشته باشيد که با فشار جانبی، تيغه اره 
متوقف نشود. در صورت مسدود شدن تيغھ اره خطر حادثه وجود 

خواھد داشت. 

برش ھای مستقيم9.1
موقعيت شروع: 

 را بيرون کشيد. ) 24 (قفل جابه جايی–
سر اره به سمت باال بچرخانيد.–
 غيرفعال شده است.) 51 (حد عمق برش–
 ) 11 ( درجه قرار دارد، دستگيره قفل0ميز چرخان در حالت –

برای ميز چرخان محکم می شود. 
 ) 22 ( درجه عمودی است، اھرم تنظيم0راستای بازوی گيره –

برای شيب سفت شده است.
بست کششی کامال در حال عقب قرار داشته باشد. –
 بست کشش آزاد می شود. ) 13 (پيچ قفل–
 را تنظيم کنيد:) 25 (توقف قطعه کار–

 را به گونه ای ) 34 (را باز کنيد. پروفيل اضافی ) 35 (پيچ قفل
حرکت دھيد که بدون تماس با تيغ يا محافظ، قطعه کار مھار شود. 

 را ثابت کنيد.) 35 (با پيچ قفل
اره کاری قطعه کار: 

قطعه کار را بر روی توقف قطعه کار فشار داده و آن را با .1
 گيره کنيد.) 15 (دستگاه بست قطعه کار

برای قطعه کارھای عريض تر: سر اره را به جلو (به سمت .2
اپراتور) بکشيد (دستگاه کشش).

را  ) 26 (قفل ايمنی راه اندازی کنيد و کليد روشن/ خاموش.3
داده و آن را در حالت فشرده نگه داريد. ) 27 (فشار 

سر اره را با دستگيره به آرامی پايين آورده و آن را تا حد .4
ممکن به عقب (به دور از اوپراتور) فشار دھيد. ھنگام اره 

کردن، سر اره را فقط بر روی قطعه کار فشار دھيد تا سرعت 
موتور زياد کاھش پيدا نکند. 

قطعه کار را طی يک روند کاری اره کنيد. .5
را رھا کنيد و سر اره را به  ) 27 (سوئيچ روشن/ خاموش.6

آرامی به سمت موقعيت اوليه فوقانی منتقل کنيد. 

برش ھای ميتر9.2
موقعيت شروع: 

 را بيرون کشيد. ) 24 (قفل جابه جايی–
سر اره به سمت باال بچرخانيد.–
 غيرفعال شده است.) 51 (حد عمق برش–
 ) 22 ( درجه عمودی رسيد، اھرم قفل0راستای بازوی گيره در –

برای تنظيم شيب سفت شده است.
بست کششی کامال در حال عقب قرار داشته باشد. –
 بست کشش آزاد می شود.) 13 (پيچ قفل–
را تنظيم کنيد: ) 25 (توقف قطعه کار–

را به گونه ای  ) 34 (را باز کنيد. پروفيل اضافی ) 35 (پيچ قفل
حرکت دھيد که بدون تماس با تيغ يا محافظ، قطعه کار مھار شود. 

را ثابت کنيد. ) 35 (با پيچ قفل
اره کاری قطعه کار: 

  ميز چرخان را شل کنيد و اتصال شيطانک) 11 (دستگيره قفل.1
 را باز کنيد.) 12(

زاويه مورد نظر را تنظيم کنيد..2
گيره ميز چرخان را محکم کنيد.  ) 11 (دستگيره قفل.3
قطعه کار را ھمانطور که برای "برش مستقيم" شرح داده شده، .4

اره کنيد.

برش ھای شيب دار9.3
موقعيت شروع: 

 را بيرون کشيد. ) 24 (قفل جابه جايی–
سر اره به سمت باال بچرخانيد.–
 غيرفعال شده است. ) 51 (حد عمق برش–
 ) 11 ( درجه قرار دارد، دستگيره قفل0ميز چرخان در حالت –

برای ميز چرخان محکم می شود.
 بست کشش آزاد می شود. ) 13 (پيچ قفل–
بست کششی کامال در حال عقب قرار داشته باشد.–
را تنظيم کنيد: ) 25 (توقف قطعه کار–

 را به گونه ای ) 34 ( را باز کنيد. پروفيل اضافی) 35 (پيچ قفل
حرکت دھيد که بدون تماس با تيغ يا محافظ، قطعه کار مھار شود. 

را ثابت کنيد.  ) 35 (با پيچ قفل
برای موقعيت ھای خاص ممکن است نياز باشد که پروفيل اضافی 

 بيرون بکشيد. پيچ قفل ) 35 ( بعد از شل کردن پيچ قفل) 34 (را
  دوباره را محکم کنيد. (بعد از برش اره پرفيل اضافی را) 35(
 و آن را با پيچ قفل محکم کنيد تا از ) 35 ( جايگزين کنيد) 34(

جايی خود در نيايد.)
اره کاری قطعه کار:

را برايتنظيم شيب را در قسمت پشت اره باز  ) 22 (اھرم قفل.1
کنيد.

بازوی تورب را به آرامی تا به موقعيت مورد نظر کج کنيد. .2
را برای تنظيم شيب محکم کنيد.  ) 22 (اھرم قفل.3
قطعه کار را ھمانطور که برای "برش مستقيم" شرح داده شد، .4

اره کنيد.

برش ھای ميتر دوتايی9.4

ھشدار: 
برش ميتر دوتايی ترکيبی از برش ميتر و برش شيب دار است. 

 مورب به سمت باال ويعنی قطعه کار به صورت مورب به لبه عقب 
اره شده است.

خطر! 
 –در برش دوتايی ، تيغه اره به دليل شيب تند قابل دسترسی تر است 

اين خطر آسيب ديدگی را افزايش می دھد. فاصله کافی تا تيغه اره را 
حفظ کنيد!

موقعيت شروع:
 را بيرون کشيد. ) 24 (قفل جابه جايی–
سر اره به سمت باال بچرخانيد. –
 غيرفعال شده است.) 51 (حد عمق برش–
ميز چرخان در موقعيت مورد نظر قفل شده است. –
بازوی تورب در زاويه مورد نظر به سطح قطعه کار کج شده–

و قفل می شود.
 بست کشش آزاد می شود. ) 13 (پيچ قفل–
بست کششی کامال در حال عقب قرار داشته باشد. –

 را تنظيم کنيد:) 25 (توقف قطعه کار–
را به گونه ای  ) 34 (را باز کنيد. پروفيل اضافی ) 35 (پيچ قفل

حرکت دھيد که بدون تماس با تيغ يا محافظ، قطعه کار مھار شود. 
را ثابت کنيد.  ) 35 (با پيچ قفل

برای موقعيت ھای خاص ممکن است نياز باشد که پروفيل اضافی 
  بيرون بکشيد. پيچ قفل) 35 (بعد از شل کردن پيچ قفل ) 34 (را
  دوباره را محکم کنيد. (بعد از برش اره پرفيل اضافی را) 35(
 و آن را با پيچ قفل محکم کنيد تا از ) 35 ( جايگزين کنيد) 34(

جايی خود در نيايد.)
اره کاری قطعه کار: 

 قطعه کار را ھمانطور که برای "برش مستقيم" شرح داده شد، اره
کنيد. 

اره کاری شيارھا9.5

ھشدار: 
حد عمق برش به ھمراه دستگاه کشش امکان ايجاد شيار را فراھم 
می کند. ھيچ برش جداکننده ای وجود ندارد، اما قطعه کار فقط تا 

يک عمق مشخص اره شده است.
خطر پس زدن!

ھنگام ساخت شيارھا، بسيار مھم است که ھيچ گونه فشار جانبی 
روی تيغه اره اعمال نشود. در غير اين صورت، سر اره می تواند 

ناگھان به سمت بيرون پرتاب شود! ھنگام ساختن شيارھا از دستگاه 
کشش استفاده کنيد. از فشار جانبی بر روی سر اره اجتناب کنيد.

موقعيت شروع:
 را بيرون کشيد.) 24 (قفل جابه جايی–
سر اره به سمت باال بچرخانيد. –
بازوی کج شده و در زاويه مورد نظر به سطح قطعه کار تنظيم–

و قفل می شود. 
ميز چرخان در موقعيت مورد نظر قفل شده است. –
 بست کشش آزاد می شود. ) 13 (پيچ قفل–
بست کششی کامال در حال عقب قرار داشته باشد.–

اره کاری قطعه کار: 
را روی عمق برش مورد نظر تنظيم  ) 50 (حد عمق برش.1

کرده و با مھره قفل آن را ثابت کنيد.
را باز کنيد و سر اره را به پايين بچرخانيد تا  ) 26 (قفل ايمنی.2

عمق تنظيم برش را بررسی کنيد:
يک برش آزمايشی انجام دھيد..3
 را تکرار کنيد تا عمق برش 3 و 1اگر الزم باشد، مراحل .4

مورد نظر تنظيم شود.
قطعه کار را ھمانطور که برای "برش مستقيم" شرح داده شد، .5

اره کنيد.

خطر! 
قبل از ھرگونه کار تعمير و نگھداری، سيم برق را از برق جدا 

 را جدا کنيد.) 33 (کرده و يا بسته باتری قابل جدا شدن
کارھای اضافی برای تعمير و نگھداری يا غير از کارھايی که در –

اين فصل توضيح داده شده است، فقط توسط افراد متخصص انجام 
می شود. 

قطعات آسيب ديده بخصوص وسايل ايمنی فقط با قطعات اصلی –
جايگزين می شوند. قطعاتی که توسط سازنده آزمايش نشده و تأييد 

نشدھ اند می توانند صدمات غيرقابل پيش بينی ای ايجاد کنند.
بعد از انجام کارھای تعمير و نگھداری و تميزکاری، کليه –

دستگاه ھای ايمنی را دوباره راه اندازی و بازرسی کنيد.

تعويض تيغه اره10.1

خطر سوختگی!
اندکی بعد از اره کردن، تيغه اره بسيار گرم می شود. بگذاريد تيغه اره 

داغ خنک شود. تيغه اره داغ را با مايعات قابل اشتعال تميز نکنيد.

خطر برش در تيغه اره ثابت نيز وجود دارد!
 ) 6 (، بايد پوشش حافظ پاندولی) 43 (ھنگام باز و بستن پيچ گيره

را روی تيغه اره بگردانيد. ھنگام تغيير تيغه اره، دستکش بپوشيد. 
 سيم اتصال برق را از برق جدا کرده يا باتری قابل جدا شدن .1

 را جدا کنيد.) 33(
سر اره را به حالت باال منتقل کنيد..2
را فشار دھيد و در ھمين  ) 18 (قفل کردن تيغه اره: دکمه قفل.3

حين تيغه اره را با دست ديگر بچرخانيد تا دکمه قفل درگير شود. 
دکمه قفل را فشار داده و نگه داريد.

 بر روی شفت تيغه اره با ) 43 (پيچ گيره را به ھمراه واشر.4
 ھای ساعت (رزوه به سمت ) 14 (آچار آلن در جھت عقربه

چپ!) باز کنيد.
را باز کنيد (فقط برای دستگاه ھای متصل  ) 26 (قفل ايمنی.5

را به سمت باال  ) 6 (شونده به برق) و پوسته محافظ پاندولی
فشار داده و نگه داريد.

 را از روی شاخه اره ) 45 ( و تيغه اره) 44 (فلنج خارجی.6
برداشته و دوباره پوسته محافظ پاندولی را ببنديد.

بکارگيری .9

نگھداری و مراقبت .10
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خطر! 
از مواد تميز کننده ای استفاده نکنيد (به عنوان مثال برای پاک کردن 
باقيمانده رزين) که می تواند به اجزای فلز سبک نفوذ کند. در غير 

اين صورت استحکام اره ممکن است به خطر بيفتد.
تميز کردن سطوح بست:.7

،) 48 (شفت تيغه اره–
،) 45 (تيغه اره–
،) 44 (فلنج بيرونی–
.) 47 (فلنج داخلی–

خطر! 
فلنج داخلی را به درستی قرار دھيد! در غير اين صورت ممکن 
است اره مسدود شود يا تيغه اره باز شود! فلنج داخلی وقتی به 

درستی در جای خود قرار گيرد، شيار حلقه با تيغه اره و قسمت 
صاف با موتور روبرو خواھد شد.

را وصل کنيد. ) 47 (فلنج داخلی.8
را باز کنيد (فقط برای دستگاه ھای متصل  ) 26 (قفل ايمنی.9

را به سمت باال  ) 6 (شونده به برق) و پوسته محافظ پاندولی
فشار داده و نگه داريد.

تيغه اره جديد را وصل کنيد- جھت چرخش را رعايت کنيد: .10
وقتی از سمت چپ (باز شده) مشاھده می شود، فلش روی تيغه اره 

 روی جلد تيغه اره مطابقت داشته باشد!) 46 (بايد با جھت فلش

خطر! 
فقط از تيغه ھای اره ای استفاده کنيد که شرايط و مشخصات مندرج در 

اين کتابچه راھنمای کاربری را برآورده می کنند. 
فقط از پره ھای اره ای مناسب استفاده کنيد که برای حداکثر سرعت 

 در مورد تيغه –طراحی شده اند (به "داده ھای فنی" مراجعه کنيد) 
اره ھای نامناسب يا آسيب ديده مي توانند به صورت انفجاری ناشی از 
نيروی گريز از مرکز قطعات به صورت انفجاری به سمت بيرون 

پرتاب شوند.
تيغه اره ھايی که برای برش چوب يا مواد مشابه در نظر گرفته شده 

 باشد.EN 847-1است بايد مطابق با 
برای موارد زير مجاز به استفاده نيستند: 

)؛ HSSتيغه اره ھايی از جنس فوالد با سرعت و آلياژ باال (–
تيغه اره ھای آسيب ديده؛ –
ديسک ھای برش. –

خطر! 
تيغه اره را فقط با قطعات اصلی مونتاژ کنيد. –
از حلقه ھای کاھنده نرم استفاده نکنيد. تيغه اره ممکن است در غير –

اين صورت باز شود. 
تيغه اره بايد به گونه ای نصب شوند که بدون عدم تعادل و ضربه –

راه اندازی شوند و در ھنگام کار باز نشوند.
را دوباره ببنديد. ) 6 (پوسته محافظ پاندول.11
را بکشيد - سمت تخت بايد به سمت موتور  ) 44 (فلنج بيرونی.12

حرکت کند!
 را با واشر در خالف جھت عقربه ھای ساعت ) 43 (پيچ گيره.13

 کنيد.سفت(رزوه سمت چپ!) باز کرده و 
را فشار دھيد و در ھمين  ) 18 (قفل کردن تيغه اره: دکمه قفل.14

حين تيغه اره را با دست ديگر بچرخانيد تا دکمه قفل درگير شود. 
دکمه قفل را فشار داده و نگه داريد.

خطر! 
طول آچار آلن را افزايش ندھيد.–
پيچ گيره را با ضربه زدن به آچار آلن سفت نکنيد. –

 محکم کنيد.) 14 (را با آچار آلن ) 43 (پيچ گيره.15
 (فقط ) 26 (عملکرد را بررسی کنيد. برای اين کار قفل ايمنی.16

برای دستگاه ھای متصل شونده به برق) را باز کرده و اره را 
پايين بياوريد:

پوسته محافظ پاندولی بايد در ھنگام چرخش، تيغه اره را آزاد –
کند، بدون اينکه با ديگر قسمت ھا در تماس باشد. 

ھنگامی که اره تا موقعيت شروع باال آمد، پوسته محافظ پاندولی –
بايد به طور خودکار تيغه اره را بپوشاند. 

تيغه اره را با دست بچرخانيد. تيغه اره بايد بتواند در ھر موقعيت –
تنظيم ممکن بدون چرخاندن ساير قسمت ھا بچرخد.

تغيير بست نصب ميز10.2

خطر! 
 خطر اين وجود ) 10 (اگر بست نصب ميز دچار اشکال شده باشد

خواھد داشت که اشياء کوچک در بين بست نصب ميز و تيغه اره 
قرار گيرد و و مانع حرکت تيغه اره شود. بست نصب ميز آسيب 

ديده را فوراً تعويض کنيد!
پيچ ھای جدا شده را روی در نصب ميز را کامل باز کنيد. اگر .1

الزم باشد، ميز چرخان را بچرخانيد و سر اره را کمی شيب 
دھيد تا به پيچ برسيد.

بست نصب ميز را برداريد. .2
بست نصب ميز را تعويض کنيد. .3
پيچ ھای روی ميز را محکم کنيد. .4

توقف قطعه کار را تنظيم کنيد10.3
 کنيد.) 49 (پيچ ھای آلن را شل.1
 به گونه ای باشد که دقيقاً عمود بر ) 25 (توقف قطعه کار.2

 درجه قرار گيرد. 0تيغه اره باشد تا ميز چرخان در موقعيت 
 را محکم کنيد. ) 49 (پيچ ھای آلن.3

ليزر برش را تنظيم کنيد10.4
ليزر را در زاويه ھای راست تراز کنيد

را شل کنيد. ليزر را روشن کنيد. ) 40 (پيچ وسط–
 را محکم کنيد. ) 40 (پيچ وسط

ليزر را به صورت جانبی ھم راستا کنيد
را شل کنيد. ليزر را به  ) 41 (و پيچ چپ ) 42 (پيچ راست–

) 41 (و پيچ چپ ) 42 (صورت افقی حرکت دھيد. پيچ راست
را محکم کنيد.

تميز کردن دستگاه10.5
خاک اره و گردوغبار را با برس يا مکنده غبار از قطعات زير 

بزداييد:
تجھيزات تنظيم.–
المان ھای کنترلی؛–
حفره خنک کاری موتور؛–
فضای زير بست ميز؛–
ليزر موقعيت يابی؛–
روشنايی منطقه برش–

نگھداری و انبارداری دستگاه10.6

خطر! 
 دستگاه را به گونه ای انبار کنيد که توسط افراد غيرمجاز امکان

راه اندازی آن وجود نداشته باشد.
 اطمينان حاصل کنيد که کسی ناشی از دستگاه در حالت ايستا

صدمه ببيند. 

احتياط! 
 دستگاه را در فضای بيرون و يا در محيط مرطوب بدون حفاظ

رھا نکنيد. 

نگھداری10.7
قبل از ھر بار استفاده 

 .خاک اره را با مکنده غبار يا برس پاک کنيد
 در صورت لزوم، کابل برق و پريز برق و يا بسته باتری را به

منظور نداشتن آسيب بررسی کنيد، در صورت لزوم آن را توسط 
يک متخصص برق واجد شرايط تعويض کنيد. 

 تمام قسمت ھای متحرک را بررسی کنيد تا ببينيد که آيا آنھا در کل
محدوده حرکت آزاد ھستند. 

به طور منظم بسته به شرايط استفاده 
 .تمام اتصاالت پيچ را بررسی کنيد، در صورت لزوم آنھا سفت کنيد
 عملکرد برگشتی سر اره را بررسی کنيد (در صورت لزوم بايد سر

اره با نيروی فنر به موقعيت شروع فوقانی برگردد) در صورت 
لزوم ، فنر را تعويض کنيد. 

.المان ھای راھنمای را با روغن روانکاری کنيد

برای قطعه کارھای بلند، از تکيه گاه ھای مناسب در سمت چپ–
و راست اره استفاده کنيد. 

برای برش ھای شيب دار، قطعه کار را در سمت راست تيغه اره –
نگه داريد. 

ھنگام اره کردن قسمت ھای کوچک، از توقف ھای اضافی استفاده –
کنيد (به عنوان يک توقف اضافی، به عنوان مثال می توان از 

تخته چوبی متناسب استفاده کرد که در توقف دستگاه با پيچ سفت 
شده است).

 قسمت محدب را ) 52 (ھنگام اره کردن تخته خميده (پيچ خورده)–
در مقابل توقف قطعه کار قرار دھيد.

قطعات کار را به صورت عمودی اره نکنيد بلکه آنھا را بر روی –
مسطح بر روی ميز چرخان قرار دھيد.

فقط از متابو اوريجينال و يا کاس (سيستم بی سيم آليانس) آکوپاکس
و متعلقات آن استفاده کنيد. 

تنھا از آن دسته وسايل جانبی استفاده کنيد که منطبق با شرايط الزم
و مشخصات اعالم شده در اين دفترچه راھنما ھستند. 

A اسپری نگھداری و مراقبت جھت از بين بردن باقيمانده ھای
0911018691 رزين و حفظ سطوح فلزی.

B آداپتور مکش مولتی برای اتصال شيلنگ ھای مکش با اتصاالت
0910058010 ميلی متر100 يا 58 ، 44
C مکنده غبارMetabo(مشاھده کاتالوگ) 

D:چارچوب پايه
UMS631317000پايه ماشين يونيورسال 

KSU 251 Mobile629007000پايه سيار 
KSU 251629005000چارچوب پايه
KSU 401629006000چارچوب پايه

E:پايه غلطان
RS 420 G0910053345
RS 420 W0910053361

F :شارژرھاASC 145و غيره 
G بسته باتری با ظرفيت ھای مختلف. فقط باتری ھايی را

خريداری کنيد که با ابزار برقی شما ولتاژ سازگار دارند. 
)Ah ، LiHD 8,0 (625369000شماره سفارش: 
)Ah  ،LiHD 5,5 (625368000شماره سفارش: 

غيره
 / KGS 216 / KGS 216 Mتيغه اره برای 

KGSV 216 M:
H6.28009 تيغه اره برش برقی

216 × 2,4 / 1,8 × 30 24 WZ  °5 neg 
برای برش ھای طولی و مقطعی در چوب حجيم

I6.28060 تيغه اره دقت برش کالسيک
216 × 2,4 / 1,8 × 30 40 WZ  °5 neg

برای برش ھای طولی و مقطعی در چوب حجيم و نئوپان
J6.28066 تيغه اره برش چندتايی کالسيک

216 × 2,4 / 1,8 × 30 60 FZ/TZ  °5 neg
برای برش ھای طولی و مقطعی در مواد روکش دار، ورقه ای، 

پالستيک و پروفيل آلومينيوم
:KGS 254 Mتيغه اره  برای 

K6.28061  تيغه اره دقت برش کالسيک
254 x  30 x  2,4 /1,8 48 WZ  °5 neg

برای برش ھای طولی و مقطعی در چوب حجيم و نئوپان
L6.28223 تيغه اره برش چندتايی

254 x  30 x  2,4 /1,6 80 FZ/TZ  °5 neg
برای برش ھای طولی و مقطعی در مواد روکش دار، ورقه ای، 

پالستيک و پروفيل آلومينيوم
:KGS 305 Mتيغه اره  برای 

M6.28064 تيغه اره دقت برش کالسيک
305 x  30 x  2,4 /1,8 56 WZ  °5 neg

برای برش ھای طولی و مقطعی در چوب حجيم و نئوپان
N6.28091 تيغه اره برش چندتايی

305 x  30 x  2,8 /2,0 96 FZ/TZ  5° neg،
برای برش ھای طولی و مقطعی در مواد روکش دار، ورقه ای، 

پالستيک و پروفيل آلومينيوم
:KGS 18 LTX 216پره ھای اره برای 

O6.28065 تيغه اره دقت برش کالسيک
216 × 1,8 / 1,2 × 30 40 WZ °5

برای برش ھای طولی و مقطعی در چوب حجيم و نئوپان
برای ديدن مجموعه کاملی از لوازم جانبی به کاتالوگ و يا آدرس 

 مراجعه کنيد.www.metabo.comاينترنتی 

خطر! 
تعميرات ابزارھای برقی فقط توسط متخصصين برق واجد شرايط 

انجام شود! 
سيم برق معيوب فقط بايد با يک سيم برق اصلی ساخت متابو که از 

طريق خدمات متابو ارائه می شود، تعويض گردد.
اگر سيم اتصال برق اين دستگاه آسيب ديده باشد، بايد آن را با سيم 

برق متابو اصلی جايگزين کنيد.برای تعمير اتصاالت برق متابو، با 
نماينده محلی متابو تماس بگيريد.

برای تعمير ابزارھای الکتريکی متابو، با نماينده محلی متابو تماس 
 موجود ھستند.www.metabo.comبگيريد. آدرس ھا در سايت 

 www.metabo.comليست قطعات يدکی را می توانيد از سايت 
دانلود نماييد.

قوانين مربوط به کشور خود پيرامون دفع مواد زائد به صورت سازگار 
با محيط زيست، بازيافت دستگاه ھای غيرقابل استفاده، بسته بندی

و وسايل جانبی را رعايت کنيد.
فقط برای کشورھای عضو اتحاديه ی اروپا: از انداختن 
وسايل الکترونيکی در زباله ھای خانگی خودداری کنيد! 

 اتحاديه ی اروپا درباره ی 2012/19مطابق با آيين نامه 
وسايل الکتريکی اسقاطی بايد وسايل الکتريکی استفاده شده به 

صورت جداگانه جمع آوری و به مراکز بازيافت ويژه انتقال داده شود.

در زير مشکالت و نقص ھايی که خود مجاز به تصحيح آن ھستيد، 
توضيح داده شده است. اگر اقدامات تعميری که در اينجا توضيح داده 

 "تعمير" مراجعه کنيد..13شده به شما کمک نمی کند، به فصل 

خطر! 
بسياری از حوادث در ارتباط با مشکالت و نقص ھا رخ می دھد. لطفا 

توجه داشته باشيد: 

نکات و ترفندھا.11

وسايل جانبی.12

تعميرات.13

محافظت از محيط زيست .14

مشکالت و اختالالت.15
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 قبل از ھرگونه عيب يابی سيم برق را جدا کرده و يا بسته باتری

 را جدا کنيد. ) 33 (قابل جدا شدن
 بعد از ھرگونه رفع عيب، مجدداً تمام دستگاه ھای ايمنی را

راه اندازی و بازرسی کنيد.
عملکرد بدون درپوش 

قفل جابه جايی قفل شده است: 
 .قفل جابه جايی را بيرون بکشيد

قفل ايمنی قفل شده است: 
 .قفل ايمنی را باز کنيد

توان اره را خيلی کم کنيد 
تيغه اره کند (تيغه اره ممکن است دارای عالئم سوختگی در طرفين 

باشد)؛ 
 "لوازم جانبی" .12تيغه اره برای مواد مناسب نيست (به فصل 

مراجعه کنيد)؛ 
تيغه اره تاب برداشته: 

 تعمير و نگھداری" .10تيغه اره را تعويض کنيد (به فصل" 
مراجعه کنيد). 

اره به شدت ارتعاش می کند 
تيغه اره تاب برداشته: 

 تعمير و نگھداری" .10تيغه اره را تعويض کنيد (به فصل" 
مراجعه کنيد). 

تيغه اره به درستی نصب نشده است: 
 تعمير و نگھداری" .10تيغه اره را به درستی سوار کنيد (به فصل" 

مراجعه کنيد). 
سفت محکم 

براده ھای زير ميز چرخان: 
 .براده ھا را حذف کنيد

 پيدا کنيد.3توضيحات مربوط به مشخصات را در صفحه 
حق ھر گونه تغيير درباره مشخصات فنی محفوظ است.

U=ولتاژ / ولتاژ اصلی باتری

I=جريان نامی
F=حداقل ايمنی

P1=توان مورد نياز
IP=نوع حفاظت
N0=دور آرام
V0=حداکثر سرعت برش
D=(خارجی) قطر تيغه اره
d =(داخلی) سوراخ اره
b=حداکثرعرض دندانه تيغه اره
A=) ابعادLxWxH(
وزن=متر

الزامات سيستم مکش براده:
D1=قطر اتصال نازل مکش 
D2=حداقل نرخ جريان ھوا 
D3 =حداقل خالء در نازل مکش
D4 =حداقل سرعت ھوا در نازل مکش

 مشاھده 4حداکثر سطح مقطع قطعه کار بخش ميز را در صفحه 
کنيد.

دمای مجاز در حين کار: 
 درجه 0 درجه (عملکرد محدود در دمای کمتر از 50 درجه تا 20-

 درجه سانتی گراد30 تا 0سانتی گراد). دمای مجاز محيط در انبار: 
جريان متناوب~

 جريان مستقيم
IIدستگاه در رده محافظتی 

مشخصات فنی اعالم شده ممکن است تلرانس ھايی نيز داشته باشند.
(بر حسب ھر يک از استاندارد ھای معتبر).

ميزان آاليندگی
اين مقادير امکان تخمين آاليندگی محصول و مقايسه آن با ديگر 
محصوالت را فراھم می سازند. ميزان آاليندگی واقعی می تواند بر 
حسب شرايط استفاده، وضعيت دستگاه و يا لوازم جانبی کمتر و يا 

بيشتر باشد. ھنگام تخمين زدن، وقفه ھای ميان کار و زمان ھايی که 
به دستگاه فشار کمتری وارد می آيد را در نظر بگيريد. به علت 

تخمينی بودن مقادير، اقدامات ايمنی الزم برای کاربران را تعيين کنيد، 
مانند اقدامات سازمانی.

Aنمونه ھای ويژه از شدت صدا در سطح 
LpA=سطح فشار صدا

LWA=سطح قدرت صوت
KpA, KWA=عدم اطمينان

از ابزار مخصوص حفاظت از گوش استفاده کنيد!

مشخصات فنی .16
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