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 تعليمات التشغيل

 

 
 الشقوق اليدوية الثابتةآلة تفريز 

 
 )خاّصة بالصخور، والسيراميك، والخزف والزجاج، 

 (KRESSومزّودة بمساحيج تخديد مصقولة من شركة 
 

 قبل إجراء عملية التشغيل، احرص على قراءة التعليمات التالية.
 تأكد من معرفة جميع المشغلين الذين يعملون باستخدام هذه اآللة باحتياطات السالمة تلك. 

 

 
   إلى ُمشغّل واحد فقط وتمتلك أزرار التحّكم التالية: BILDAتحتاج آلة 

 
تقع في الجزء األمامي  –( )مع تضمين وظيفة الطوارئ( OFF( وإيقاف تشغيل )ONتشغيل ) -أ. لوحة مزّودة بمفتاحين 

 من اآللة. 
 ( على كل رأس تفريز )مسحاج تخديد(. ON/OFب. مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل )

 . مفاتيح تُدار باإلبهام على رؤوس آلة التفريز )مساحيج التخديد( من أجل اختيار السرعة المالئمة. ج

 
 احرص دوًما على ارتداء نظارات السالمة ومالبس الوقاية خالل العمل! -هام 

 

 

 إعداد اآللة:

 

  تتميّز آلةBILDA  بصالبتها وصغر حجمها، باإلضافة إلى أنه من المستبعد احتمالية تعّرضها
للتلف خالل نقلها، أو إخراجها من عبّوتها أو تركيبها. ومع ذلك، يُفّضل دائًما التحقق من عدم تعّرضها 

 للتلف قبل تشغيل اآللة. 

 
  ،يجب عليك وضع اآللة ضع اآللة على سطح أفقي وصلب بما يكفي ليتحّمل وزنها. قبل بدء العمل

 في صورة أفقية )على سطح مستٍو( بعجالت قابلة للضبط. 

 
  تحقق من موضع مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل قبل توصيل اآللة بمصدر الطاقة، وتأكد من أن

 مفتاح التبديل في وضع إيقاف التشغيل.

 
  هرتز.  50/60أمبير ~  10فولت/ 220قم بتوصيل اآللة بمصدر طاقة بقدرة 

 



  .امأل خّزان المياه بمياه نظيفة 

 
  .اختبر مساحيج التخديد الكهربائية ونظام مياه التبريد قبل التفريز 

 
  .قبل إجراء أي تعديالت أو قياسات، احرص دوًما على إيقاف تشغيل اآللة 

 
 قبل إجراء التشغيل، تأكد من تجهيز اآللة بجميع المقّومات والمعّدات الالزمة.

 
 ضع مساحيج التخديد في الحامالت واربطها باستخدام البراغي.  .1

 
 قم بتوصيل أنبوب المياه بالخّزان.  .2

 
  المعدنية. وثبّتها بداخل الحلقةاختر عجلة القطع المالئمة حسب اتساع الفتحة المطلوبة وحجمها،  .3

 
ع أمام ه التي تقباستخدام بكرات التوجي ألسفلضع الصفيحة/اللوحة على طاولتك مع توجيه السطح  .4

 اآللة. 

 
يز استخدم شرائح تثبيت على حامالت مسحاج التخديد من أجل ضبط الوضع األفقي لرؤوس التفر .5

 باستخدام خط المقياس على مسار مسحاج التخديد.

 
كما يجب دائًما تحديد موقع الشق اضبط ارتفاع أسطوانة القطع )باستخدام قضيب رفع ملولب(.  .6

 . ألسفلبالنسبة لسطح الصفيحة/اللوحة. ويجب وضع األلواح ومعالجتها مع توجيه السطح 

 
يد على السطح تأكد من إدخال نهاية أنبوب مياه التبريد بداخل الشق المالئم بحيث تنساب مياه التبر .7

 الخارجي لألداة. ثم ابدأ ضخ المياه.

 
ه الذي على مفتاح أداوت التوجي 6حتى  1اه الختيار سرعة القطع اليمنى من استخدم الجدول أدن .8

 يُدار باإلبهام. ويُظهر الجدول كذلك القطر المالئم لألداة التي يجب استخدامها. 

 

 ملم 70 ملم 60 ملم 50 ملم 40 قطر األداة

     المادة )السرعة المحيطية(

 ‐ ‐ ‐ 1 م/ث( 20الخزف )
     

 ‐ ‐ ‐ 1,2 م/ث( 23الصلب )الجرانيت 
     

 ‐ ‐ 1,2 2,3 م/ث( 30الجرانيت )
     

 ‐ 2 3,4 4,5 م/ث( 40الرخام )
     

 2,3 3,4 4,5 5,6 م/ث( 50الحجر الجيري )
     

 3,4 4,5 5,6 6 م/ث( 60الخرسانة )
     



    ( على كل أداة توجيه قبل تفريز الشقوق.ONاضغط على زر تشغيل ) .9
 

ي وتأكد من أن زر الطوارئ ليس ف ( على اللوحة األمامية.ONعلى زر الطاقة تشغيل )اضغط  .10
 (.ONوضع التشغيل )

 
اضغط على الصفيحة/اللوحة برفق نحو أسطوانة القطع لتفريز الشق. عادةً ما تكون حدود  .11

يقع على  الذيعلى خط المقياس  0األسطوانة محاذية للريشة اليسرى التي تكون هيكليًا محاذية لعالمة 
 مسار مسحاج التخديد.

 
فريز. حدود أسطوانة باإلضافة إلى الضغط نحوها عند الت بصورة دائمةيجب أن تالمس الصفيحة  .12

ّظف رأس آلة راقب كمية المياه المبردة؛ في حال تواجد القليل من المياه في الخزان، أوقف التفريز، ون
 التفريز واسكب المياه في الخزان حتى يمتلئ.

 
بعد تفريز الشقوق بداخل أحد جوانب اللوحة، قم بتدويرها وتفريز الشقوق على الجانب اآلخر  .13

)شريطة أن يتم تفريز الشقوق بشكل متماثل بالنسبة لحواف الصفيحة/اللوحة(. تُسّهل البكرات متعددة 
 االتجاهات من دوران الصفيحة/اللوحة دون رفعها.

 
لوحة أكبر في حالة الشقوق غير المتماثلة، إذا كانت المسافة بين الشق األول وحافة الصفيحة/ال  .14

انب. وبعد ذلك، من المسافة بين الشق الثاني وحافة الصفيحة/اللوحة، قم أواًل بتفريز الشقوق على هذا الج
وحة األسطوانة واللقم بتدوير الصفيحة/اللوحة واستخدم شريط لوحة باالتساع المطلوب بين حدود 

 للتعويض عن عدم التماثل. ثم قم بتفريز الشقوق على الجانب اآلخر.

 
لثاني اوإذا كانت المسافة بين الشق األول وحافة الصفيحة/اللوحة أصغر من المسافة بين الشق  .15

 لتعويضوحافة الصفيحة/اللوحة، استخدم شريط لوحة باالتساع المعني بين حدود األسطوانة واللوحة ل
تدوير عن عدم التماثل. ثم قم بتفريز الشقوق على هذا الجانب وأزل قطعة اللوحة. وبعد ذلك، قم ب

 الصفيحة/اللوحة وقم بتفريز الشقوق على الجانب اآلخر.

 
 أعد تكرار اإلجراءات من أجل تفريز الشقوق في األلواح التالية. .16

 
 

 العناية والصيانة:
 

اإلصالح من أجل تجنّب بدء التشغيل غير المقصود لآللة، قم بفصل مصدر الطاقة قبل إجراء الصيانة، و

 واإلعداد وعندما تكون اآللة ليست قيد التشغيل. 

 

عن مصدر  إذا توقفت اآللة بشكل غير متوقع ألي سبب من األسباب، فقم دائما بإيقاف تشغيلها أو فصلها

    .الطاقة قبل إجراء الصيانة

 

 افحص دوًما إسطوانة القطع للتأكد من عدم تعّرضها للتلف قبل القطع. 

 

 تحقق من مضّخة المياه ونّظفها كل أسبوع.

 



 بعد العمل، قم بغسل خزان المياه الخاص باآللة وتنظيفها.

 

 إذا فقدت إسطوانة القطع حّدتها، يجب شحذها باستخدام آلة الجلخ.

 

 

 
 

 

 
 

 


