
  ھ�ی درز��ر"�����ی �رش ���ر ���و��"  راھ���ی ا��
�ده: –��ر�� 

���ی 	ر����و�� ��ش از ھر ��ز 	��طر آ��
 	� �ر�د ا�ن ���� وص ا����د �ود را 	
 �! و�ت �� ���ن  ��ری
�وا��د ���ر ھ�ی +*( زده و �راب درز�داده ا�د از ��� ���ر &راوان دار�م. ��� 	� ا�ن و# ,� ,�دھ�ی 	�.ل 	را!

ا�#���, ����د #��3�ن، ا+ر�ل، ���3رھ�ی �, �و و �� ام اس را از �	1ی درزھ� و �� از روی #طوح  �ف �دا +��د. 
��ش از �روع 	��ر 	رش 	��د 	� ا!���ط اط����ن !� ل �ود +
 آ�� #طوح ز�ر +�ر �راش �ذ�ر�د �� �
. در  ورت 

 ا�#���,دن ���رھ�ی درز�8ر �	رای 	ر B-3و  B-1، B -2.2+�ر 	� #طوح !#�س &7ط 	� آدا	�ورھ�ی �� وص 
  ا#�*�ده �ود. 

��: 	رش 	در#�, در ��ی �ود 9رار دار�د، 	رای  ھ�یآدا	�ور +
!� ل +��د ط����ن ا9	ل از �روع !���  ��م: / :��

 ا	زار 	رش "L) "I-1ا���, 	��ل " +1ھ(ا����ر 	��د �از ا�ن " �!�م �ود. ���� �س TWIN-TOOL) 	ر روی د#


 �3و �� 	
 �7ب 	�رداز�د. ��ل 	رش 	� ا�ن د#�<�ه �, �وا�د در ھر دو ��ت درز	�د+�ر 	
 	ر�دن ���رھ�ی 	 ،

 �ده +
 	� آن 	�وان  ورت 	<�رد. د#�<�ه 	رش ���# ,	���ر 
���ق 	� � ب ا	زار ���#ب در ھر �7ط
 ای از 	

�� 	��ل �, �وان ���رھ�ی 	�ر�( را . ت داد+!ر) I-1(�3و �� �7ب آ�را 	
 #ورا�, ا���د +رده و #�س  درز	�د�� �	
"V "B-2.2 داز درز�	رای+ردھ� ��+#�زی 	ر�دن . 	دی ھ�ی ز��م �	ر درز� )3-2I-(  د��	دا  در�#طوح ا� �ل دو ا	


 ھ�ی ���	�  	����9�دۀ درز	�دی ھ� را#�س �, �وان . +رداز �دارھ� �دا 	�و	ت  B-2 و �� B-1طرف درز	�دی را 	� 
�را��د. B-3و ��  B-1آدا��ورھ�ی    


 ھ�ی &3زی ��: ھ�ی���م آدا	�ور �و��:��� / 
9رار  ��!وص ا�زاردر ز�رۀ ، د�ده ���و�د )I-4-5-6- 7(��ل  در +
, �Aر!#�#�ت ر#�ز�ا#�*�ده �و�د +
  ,د ���� در #طو!�	� ھ�ارزاز ا�ن ا		��د �دا�8�
 �ر�داری �و�د. و دار�د 


 	���د��� &و�د Cد ز�B آدا	�ور#طوح #�ت ر د )I-4(ای 	�رون 	ر�دن درز	�دھ�ی ا�#���, 	ر. دا��� B-5  ر��#	
�� 	��ل " )I-5(و ھ����ن ا� ��ت ا�	#�ط,  ی ھ�درز	�دا	زار ا�ده ال 	رای  .���#ب ا#ت��V "B-4  .ا#ت

�� D�8وا��زه �� وص آدا	�ور � 	آ#��, را ���وان 	
  )I-6(درز	�دھ�ی �1ط, ��B-6  ده� 
�وD*رام +�ر	�د  ��
از #��
 

 ھ�ی &3زی در�ت دا�����را��د. B-5  وB-6 ور�در  ورت Dزوم �9	ل �Fو�ض ��ز  ��:ھ�ی �#ب �ده در آدا	


  �<�دار�دۀ�8ره ھ#��د. 	رای ا����ر 	��د ���
 	�  )I-7(����د ��ل ��+ ����	� ا!���ط 	�3و +��ده �ود. �س از �Fو�ض 
�� �د�د��
 آ�ر 	
 �7ب +��ده �ود. در  ورت ا!���ج 	
 �<�دار�دۀ د �8ره 	�� 	 ��
 دو	�ره ���، اط��1ت و ������دھ�


 +��د: #*�رش �� Fد +��ده �را��Dو� ,�  Dwww.twin-tool.deوازم �د+, ���وا��د 	
  *!� ا���ر�

� ا'دا��ت ا#���ط� �رای �&و��ری از �طرات ا#���"�:

 � و��9وا.د &�, و 	��د �م �3ب �����م، +
 ��� را 	
 ا�ن ��
، 9وا.د و �را�ط �و�Dد +��د�8ن �واد ���7#�ز و درز�8ر، اDزا��ت ا#���داردھ�ی ھ�!ر&
 ای 	رای ھر �( از ا	زار

"DIN" و "EURO-Norm
 ھ�واره ر���تدر !�ن ا#�*�ده  " و از ا�ن 9	�ل و ھ����ن اDزا��ت و 9وا��ن +�ور �ر	وط
�,  ھ�از ا�ن ا	زار+�ر 	رد �� !�I و �� ا#�*�ده �Aر ���ز  ���, ازا!���D,  	رای �#�رات. �و�د���C 
ھ��<و�


�
 ا	زار  ����ود! �ذ�ر&	F� ,�
 �ده ا�د و 	� �!�ط ز�#ت  100%����, ا	زارآ�ت و !���از �واد �9	ل 	�ز��&ت 
���ی آدا	�ور دارای 8و�
 ھ�ی �وک ��ز و 	#��ر 	ر�ده  #�ز�8ر ھ#��د.�� –و 	���ن د�Dل ھم 	#��ر �طر��ک ھ#��د ا�د 

 
	��طر  د��ت ���, از 	��طر ا#�*�ده �� !�I و �و�Dد+��ده 9رار 	<�ر�د!  ����د در د��رس (ود(�ناز ا��رو 	���و�
از �وی  ��"� 3+���ت را ��7	ل ����ود! در #��ر �وارد ا�ن �! ول دارای �(  ھ�-,و�� +�����#�ل ا�<�ری 

	��طر �3و�8ری از  د��ت �#�, ر�L �ر�د ا#ت! 9ط�Fت &ر#���, ���ل ا�ن ��C�ت ����و�د! از ���و"�د (��ده 
,D����ت ��ز و 	ر�ده در ���, +��1 ا�ن و �ط�.ن و !��� دور از د#�رس +ود+�ن و !�وا��ت �<�داری 9Fط	��د  ا!
 �و�د! 
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