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9- درپوش مخزن روغن 

10- قفل کلی د

11- تیغه نگهدارنده زنجیر

12- زنجیر اره

13- درپوش تعویض ذغال

 

5- پوسته گیربکس

6- چرخ تنظیم کشش زنجیر

7- پیچ تثبیت کشش زنجی ر

8- کلید روشن/ خامو ش

طول تیغه:               16 اینچ (40 سانتیمتر)

سرعت برش:                       15 متر بر ثانیه

ولتاژ:                                   220 ولت

فرکانس:                         60/50هرتز

قدرت:                               2400 وات

ظرفیت مخزن روغن:      125 میلی لیتر 

مشخصات فنی دستگاه

اجزای دستگاه

1- دسته

2- المپ 

3- دسته کمکی

4- ترمز ایمن ی

LED
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اضافه بار



دستورالعمل های عمومی ایمنی

لباس هاي مناسب و ایمن  بپوشید  و از ابزار ایمنی همانند (عینک ایمنی، دستکش ایمنی،ماسک ایمنی و...)استفاده کنید



دستور العمل های ایمنی اره برقی

قبل از به کار انداختن اره برقی ، مطمئن شوید که ولتاژ ذکر شده در صفحه مشخصات با منبع تغذی ه

 شما یکسان است.

دیگري



دستور العمل نصب قطعات

نصب تیغه و زنجیر اره

هر زمان که روي زنجیر اره کار می کنید از دستکش هاي محافظ استفاده کنید.

زنجیر باید طوري روي تیغه نصب شود که لبه هاي برش (a) در جهت حرکت اره قرار گیرد.

تیغه و زنجیر اره را به سمت باال نگه دارید؛ مهره ها را باز کنید و درپوش چرخ دنده اي را بردارید.



ابتدا براي آزاد کردن محل قرارگیري تیغه و زنجیر برشی، پیچ  کشش را بــه خالفه عقربه ســاعت به 

چپ بچرخانید تا صفحه باز شود.

تیغه را روي دستگاه قرار داده به نحوي که دوپیچ در وسط شکاف ایجاد شده برروي تیغه قرار بگیرد.

زنجیــر را روي تیغه بــا توجه به شکل دندانه ها روي تیغه کشیــده شــده قرار داده و زنجیر را برروي 

اسپـــراکت قرار دهید.

در حـــالی که تیغه را بـــا یک دست نگه داشتیــد صفحه را در جــاي خود قرار داده و پیچ کشش را به 

آرامی به سمت راست می چرخـــانیم قبل از محکم کردن کــامل چرخ تنظیم کشش زنجیر را بچرخانید

و میزان محکم کردن زنجیر را تنظیم نمایید و سپس پیچ تثبیت را تا انتها محکم نمایید.

کشش صحیح زنجیر زمانی است کــه زنجیر به میزان  4 تا 3 میــلی متر در وسط تیغه با کشیدن دست به

 سمت باال بیاید.



هنگام استفاده از اره برقی جدید، روغن در مخزن وجود ندارد. بنابراین قبل از راه اندازي دستگاه

باید ظرف را با روغن مخصوص اره برقی پر کنید. این روغن از نظر بیولوژیکی قابل تجزیه بوده و این 

اجازه می دهد اره زنجیري تا دماي زیر 15 درجه کار کند.

هرگز از روغن مصرف شده براي روغن کاري استفاده نکنید. براي این کار، با روشن کردن اره زنجیري، درپوش

مخزن روغن را باز کنید . اطمینان حاصل کنید که صفحه محافظ بـاید طوري باشد که هیچگونـه گرد و غبار

 به محفظه روغن وارد نشود. سطح روغن را می توان از روي شیشه مدرج بررسی کرد.

با استفاده از پیچ تنظیم می توان میزان جریــان روغن را تنظیم کرد. هنگـام اره کردن چــوب هاي

سخت و خشک پیچ را روي "+" تنظیم کنید براي اره کردن چوب هاي نرم و مرطوب با چرخاندن پیچ در

جهت عالمت "-" ، میزان جریان روغن کم می شود.

بستــه به دماي محیط و میزان تعیین شده جریــان روغن، می توانید با یک بار پـر کردن مخزن به مدت

15 تا 40 دقیقه با دستگاه کار کنید.

روغن کاری اره زنجیری

هنگام روشن کردن اره برقی، صفحه تـرمز باید به سمت دستگاه فشار داده شود تـا خالص شود دست

 باید در حالت عادي خود باشد، یعنی در جهت پیکان به سمت دسته  فشار داده شود.

اره داراي یک سیستم ایمنی است تا از روشن شدن تصادفی آن جلوگیري شود.

برای روشن کردن دستگاه

دسته را با دست چپ بگیرید.

با انگشت شست دست راست دکمه قفل را در سمت چپ دسته فشار دهید، سپس در حالی که دکمه

قفل هنوز فشرده است ، ماشه را فشار دهید و دکمه قفل را رها کنید.

براي توقف اره تنها کافی است ماشه را رها کنید.

قبل از کار با اره ، زنجیــر اره جدید باید به مدت 2 تا 3 دقیقه کــار کند و کشش آن بــاید به صورت 

دقیق بررسی و در صورت لزوم مجدداً کشیده شود.

روشن/ خاموش کردن دستگاه

کار با دستگاه



استفاده از اره بدون روغن کاري زنجیر، به زنجیر و تیغه آسیب می رساند. بنــابراین همیشه بـــاید سطح

روغن را قبل از راه اندازي دستگاه بررسی کنید.

هرگز اره را بدون روغن کاري زنجیر روشن نکنید.

براي بررسی سیستم روغن کاري اره زنجیـــري، آن را روشن کنید و تیغه و زنـــجیر را روي نــاحیه اي با 

رنـگ روشن مانند یک روزنامه نـــگه دارید. اگر یک لکه به طور مداوم در حال افزایش بـــاشد، نشـــان

 دهنده این است که سیستم روغن کاري به درستی کار می کند.

روغن کاری زنجیر 

ترمز زنجیر / محافظ دست



اگر قسمت باالیی تیغه بطور اتفاقی به اجسام سفت و محکم برخورد کند، ماننــد تنه درخت هنگام اره

کردن شاخه ها، یا برخی اجسام، اره با تیغه ممکن است در جهت فلش (شکل زیر) به عقب و باال به 

سمت اپراتور بچرخد.

:از چنین حرکات خطرناکی می توان با آرام کار کردن با دستگاه و تدابیر زیر تا حد زیادي جلوگیري کرد

 هنگام اره کردن همیشه نوك تیغه را نگاه کنید.

 هرگز سعی نکنید با نوك تیغه برش بزنید.

 هنگام بریدن شاخه هاي نازك و سفت مراقب باشید. زنجیر اره می تواند به راحتی در آنها گیر کند.

لگد زدن دستگاه

عقب زدن دستگاه هنگامی اتفاق میفتد که عملیات برش توسط نوك تیغه انجام شود. اگر این قسمت

از تیغه اره به اجسام سفت و محکم برخورد کند یا در برش گیر کند، دستگاه عقب می زند. 

عقب کشیدن دستگاه

اگر سپـر تیغ اره با چوبی که قرار است بریـــده شود بخوبی تنظیــم نشده باشد، زنجیر پایین تیغه در

صورت جمع شدن یا برخورد با شیء سخت، اره را به جلو می کشاند.

جلو کشیدن دستگاه



برش چوب ، شاخه و ...

٩

همیشه قبل از شروع کار با اره زنجیري، بررسی کنید که اره در وضعیت کامل قرار داشته باشد.

بسیار مهم است اطمینان حاصل شود که تیغه به درستی نصب شــده است، زنجیـر به درستی کشیده

 شده و ترمز زنجیر به درستی کار می کند.

هنگام برش چوب با اره زنجیري، بازوي چپ را باید تقریباً مستقیم و در راستاي اره نگه داشت تا هیچ 

قسمتی از بدن فراتر از خط خیالی «X» کشیده شده از تیغه نباشد.

صفحه دندانه دار روي اره را روي چوب فشار دهید و با گرفتن دسته اره و فشــردن ماشه شروع به 

برش کنید. 

هنگام قطع شاخ و برگ درختان، همیشه از باال برش را انجام دهید تا شاخه به پایین بیفتد. 

هنگام قطع شـــاخه، در صورت امکان اره باید به تنه درخت تکیه کند. هرگز شاخه هـا را با نوك تیغه 

قطع نکنید.

هنگـــام قطـع شاخه اي که کشیده شــــده و ممکن است پس از قطع شدن به روي شمـــا پرتاب شود

مراقب باشید.

 
قبل از شروع به قطع درخت، باید مشخص کنید که کجــا می خواهید سقوط کنـد و مطمئن باشیـد هیچ 

چیزي در مسیــر آن وجود ندارد. مانند خطوط برق یا ساختمان هایی که هنگام سقــوط درخت ممکن است 

آسیب ببینند. هیچ شخص یا حیوانی نباید در فاصله 2.5 برابر طول درخت حضور داشته باشد.

پیرایش درختان

قطع کامل یک درخت

نحوه کار با دستگاه



شما باید قبل از هر برش دو راه فرار را ایجاد کنید. هر مسیر بــا زاویـه اي حدود 45 درجه بر خالف 

جهتی که قصد دارید درخت سقوط کند؛ این مسیرهاي فرار باید واضح و عاري از هر مانعی باشند.

ابتدا باید یک شکاف در تنه درخت به صورت            ایجاد شود تا جهت سقوط درخت مشخص گردد، که

باید داراي عمقی معادل حدود یک چهارم قطر تنه باشد، ابتدا باید به صورت زاویه دار(1) به طرف 

پایین اره شده و سپس به صورت افقی در طول تنه ادامه بیاید تا برش کامل شود.

برش تمام کننده (3) باید کمی باالتر از سطح برش زیرین باشد. این برش نبـاید تا انتها ادامه یـابد و به 

اندازه یک نوار برش نخورده باقی بگذارد (2) در غیراین صورت سقــوط درخت ممکن است از کنتـرل

 خارج شود. عرض نوار برش نخورده باید حدود یک دهم قطر تنه باشد.

هنگام کار با اره برقی، زنجیر در نتیجه گرم شدن منبسط و شل می شود و ممکن است از تیغه خارج شود.

اگر زنجیر در ایــن حالت کشیده شود، باید پس از اتمام کار کشش را آزاد کنید، در غیـــر این صورت 

ممکن است زنجیر در هنگام خنک شدن بیش از اندازه منقبض و سفت شود.

اگر بعد از 20 دقیقه کار با اره فقط کمی روغن از مخزن خارج شده باشد، ممکن است علت آن انسداد

مجراي روغن در اره و یا سوراخ روغن در تیغه باشد.در اینصورت باید مجــاري روغن را تمیز کرد. اگر پس

از گذشت چند ثانیه از روشن کردن دستگاه، افشانه اي از روغن بیـرون پاشید، به این معناست که 

مجاري روغن تمییز هستند.

کشش مجدد زنجیر

مجاری روغن
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کار با یک زنجیر کنــد باعث می شود زنجیر، تیغه و چرخ دنده به سرعت ساییده شوند و حتی ممکن است

 منجر به پاره شدن زنجیر شود. بنابراین مهم است که زنجیر اره در زمان مناسب تیز شود.

تیز کردن زنجیر

براي روغن کاري تیغه باید بطور مرتب مقداري گریس تــوسط پمپ گریس و از طریق حفره هاي نزدیک

 چهار پرچ نگهدارنده چرخ دنده نوك تیغه به آن وارد کرد.(به میزانی که فقط چرب شود و اضافه نداشته باشد)

لبه پایین تیغه در معرض سایش شدید قرار دارد بنابراین تیغه را درفواصل زمانی معین بچرخـانید تا

 ســــایش باال و پایین تیغـــه بطور یکنـــواخت صورت گیرد. و همزمـــان شیــــارهاي تیــغه را تمییـز و

 روغن کاري کنید.

درصورت بروز هرگونه عالئم ساییدگی در دندانه هاي اسپراکت، باید سریعاً اسپراکت را تعویض کرد.

 اسپراکت باید با هر دوبار تعویض زنجیر تعویض شود.

تیغه
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درصورتیکه ذغال هاي دستـــگاه بیش از حد ساییده شوند، فیوز ذغـــال بطور خودکــار موتور دستگـــاه 

را متوقف می کند. 

ذغال ها باید توسط متخصصی که تجهیزات مناسب دارد تعویض شود.

ذغال

موتور این دستگاه به بلبرینگ هاي گریس کاري شده و ضد غبار مجهز است و نیازي به گریس کاري ندارد.

و به میزان روغن در مخزن توجه کنید.

همیشه با توجه به میزان کارکرد دستگاه ذغــال را برسی کنید اگر از 3 عبور کرده حتما ذغــال را تعویض 

کنید در صورتی که ذغال از حد معین عبور کند به موتور دستگاه احتمال آسیب رسیدن است.
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میدان


