
  راهنمای تعمیر سیم بدن

 ویل سپیر
 (32/1/1218ترجمة: عباسعلی فاریابی )

 

اما موقعی که بر  ،مکنی می شادی احساس با به خاطر آن و مزنی می ضربة درستی را یک ، کهایم کرده تجربهبه خوبی  را لحظه این هابازشمشیر مامة ه

 .نیست روشن شما چراغ که م، می بینیمدستگاه نگاه می کنی به و مگردی برمی

این طور اوقات  اغلبخیر،  ؟نکنه قاطی کرده باشم زدم؟ را ضربهمن واقعا  آیا. پرسیداز خود می  سوالبالفاصله به تکاپو می افتد و هزار و یک  شما مغز

 .ستا شما از کار افتاده بدن سیم: دارد ساده توضیح یکتنها  سناریو چنین و چنین اتفاقی برای تان نیافتاده است. واقع، در نیست.

 کلیدی قطعه این از مناسب مراقبت. است آن شکنندةبسیار اقالم  از یکی بلکه است، شما ساک شمشیربازی تجهیزات ترین مهم از یکی تنها نه سیم بدن

 .بسیاری را ایجاد کند تفاوت مسابقه و تمرین در مهم موقعیت های در تواند می شمشیربازی

 . کرد خواهیم صحبت بدن مشکالت سیم رفعمیر و تع چگونگی مورد در ما مقاله، این در

 کنیم جلوگیری چگونگه از خراب شدن سیم بدن 

بخش  دستکاری از جلوگیری در شما به تواند می که باشید داشته ذهن در نکته را دو که است این مهم ،بپردازیم بدن تعمیر سیم هنر به اینکه از قبل

 .کند کمک غلط های

 است بدن یمدشمن س ترین بزرگ رطوبت

 از سیم های بدن تان که هنگامی. شود خشکفرصت دهید تا  دقیقه چند به آن ،خود را کنار بگذارید بدنسیم  قبل از اینکه ،بازی شما تمام شد هرگاه

 برخی. نگذارید پالستیکی کیسه یک رد را آنها هرگز و ی،بالشرو یک شبیه چیزی دارید، نگهنازک  پارچه ای کیسه یک در را آنها کنید،می ن استفاده

 ازبه هر حال باید تالش کنید تا جایی که می توانید آنها را . دارند مینگه  خود لباس گرم داخل پس از اتمام بازی در را خود بدن سیم ،شمشیربازها

 .دارید نگه دور رطوبت
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 خوریآش می  بدی پول هرچی

 سیم .هستند یبیشتر سیم رشتهآنها دارای  از بعضی. نیستند یکسان بدن های سیم همة. صدق می کند شمشیربازی تجهیزات تمام تقریبا در مورد این

 نیاز بهتر، کیفیت با سیم های دیگر، عبارت به. نباشیدنی آنها اگر نگراندر موقع خرید . ندتر راحتبرای بازی  و کنند، می عمر بیشتر تر پذیر انعطاف های

 .شوند می کمتر خراب آنها اغلب رازی دارند، کمتری تعمیرات به

سیم های  موارد، بعضی در ،فراوان شما تمراقب و توجه علی رغم حال، این با. است بدن سیم های یخراب با مقابلةو بهترین روش   ترین بزرگ مورد دو این

 .خواهند داشت تعمیر به نیاز تان

 مبانی اولیة سیم های بدن

 

 هر درعملکرد آنها . بدانید آنها گردکار چگونگی مورد در اصل چند بایدابتدا  آورید، دسته ب بدن تعمیر سیم چگونگی از خوبی درک بتوانید اینکه از قبل

 .دارند هایی شباهت آنها همة که هرچند ،است متفاوت کمیسالح  سه از یک

ن بد سیم بهکه  رشته ای سه. ی شودره وصل مدستگاه آپا به که هستند( مخصوص اتصال به قرقره) شاخه سه انتهای یک دارای بدن های سیم تمام

 از C خط و ندتر نزدیکبه هم  B و A خط. هستند C و A، B رشته های عبارتند از دسیم رابط به دستگاه وصل می شو طریق از و شود می متصل بازیکن

 .رشته دورتر است دو آن

 سیم تعمیر ها، تفاوت این علیرغم. باشد متفاوت ساخت سبک و سالحنوع توجه به  با تواند می شود می وصلشمشیر  سوکت به که بدن سیم دیگر طرف

 .مشابه هم است نسبتا ی اپه، فلوره و سابرها

 عملکرد سیم اپه

 که هنگامی. شود میمتصل  تیغة شمشیر شیار داخل سیم دو به B و A رشته های. است یکسان ی ویژة قرقره سیمپایانو سر  سالح سر مخصوص په،ا در

 می ثبت ضربه یکشود، که نهایتا  می بسته مدار و کند می برقرار تماس سیم دواین  با شمشیر )پوینت( نوک داخل فنر شود، می شیر فشردهشم نوک

تا در  ،می کند وصل )ارت( به اتصال زمین را تیغه و محافظ گارد ینکهضمن ا ،شود می متصل شمشیر به گارد شمشیر سوکت از طریق C سیم رشتة. شود

 .نشود ثبتحریف به آنها هیچ ضربه ای  صورت برخورد نوک شمشیر
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 فلوره و سابرعملکرد سیم 

 است متفاوت عملکرد آن سالح، نوع به بسته حال، این با است، یکسان ابرس و فلوره بدن سم

 شاخة مخصوص دو در موجود ترمیلة نازک  به B سیم رشتة. ، منتهی می شودشود می وصل جلیقة الکتریک به که گیره ای به A سیم رشتة ،فلوره در

به جلیقة  تیغه از طریق رابرق  جریان که است رشته ای همان این. شود می متصل موجود در شیار شمشیر فلوره سیم به و شود می متصل شمشیر

ن )ارت( وصل می به اتصال زمی را تیغه و محافظ گارد و و شود می متصل به گارد شمشیر سوکت از طریق C رشتة سیم. منتقل می کند حریف الکتریک

 .نشود ثبتتا در صورت برخورد نوک شمشیر حریف به آنها هیچ ضربه ای  ،کند

می  شمشیر به هم وصل سوکت در C و B رشتة سیم های. ، منتهی می شودشود می وصل جلیقة الکتریک به که گیره ای به نیز A رشتة سیم ابر،س در

در  و شود می برقرار الکتریکی ارتباطحریف  A رشتة سیم با ،برخورد می کندحریف  الکتریکجلیقة  یا دستکشماسک،  با شمشیر که هنگامی. شوند

 .شود می ثبت ضربه نتیجه

 ابزارهای مورد نیاز برای تعمیر سیم بدن

 تر ساده بسیار شما کار باشید، شتهدا را زیر موارد اگر حال، این با. کرد تعمیر را بدن های سیم مختلف، ابزارهای از استفاده با توان می خالقیت، کمی با

 .بود خواهد

 (باشد مغناطیسی اترجیح) بزرگ ساعتی گوشتی پیچ 

 (باشد دوسو باید معموال کنید، کنترل را خود های سیم ابتدا) استاندارد گوشتی پیچ 

 سیم لخت کن 

 سیم روی گذاری عالمت برای دیگر ابزار هر یا ماژیک 

 (از خود دستگاه آپاره استفاده کنید توانید میاورژانسی  در موقعیت های) متر اهم یا و رتست 

 )دستگاه لحیم )تنها برای فلوره و سابر 

 نوک تیز )تنها برای فلوره و سابر( انبردست 

 عیب یابینحوة تست سیم بدن جهت 

ته سیم از کار کدام رش خواهد کرد تا ببیند بررسی آن رابدیهی است او  تعمیر شود، قرار باشد سیم بدن شما در حین مسابقات توسط یک تعمیرکار اگر

 .دارد وجود مشکل محل کشف برای راه چند دهید، انجام را کار این خودتانتصمیم دارید  اگر اما. افتاده است و چرا

 کنترل با تستر شمشیربازی

 عالی راه یک آن به نوبة خود ن اینکهم. ضاست ضروری ،کند را تعمیر خود بدن بخواهد سیم که کسی هر برای رتست یک از استفاده چگونگی دانستن

 .یا خیر است شده تعمیر موفقیت شما با سیم اینکه تشخیص رایب
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 نوع این که گفته می شود. است سبز دیگری و قرمز ییک ،است چراغ دو دارای موجود نوع ترین شایع اما دارد، وجود دسترس در (1ی)مختلف های رتست

سالم بودن شمشیر فلوره به کار می  برای قرمز چراغ و بودن شمشیر اپه سالم نشان دادن برای سبز چراغ که ،ه بودشد اختراع ایست هاپ یک توسط رتست

 .رفت

 شمشیربازی تست سیم بدن اپه با تستر

 شاخة انتهایی سیم بدن را به تستر وصل کنید. 3 .1

 وصلبه هم  ،(ودش می شناخته کوتاه اتصال عنوان به که) گوشتی پیچ یک مانند فلزی، یئش یک با را B و A های رشته سیم ،شاخة دوم 3در  .2

 .کنید

 ،نشود روشن یا بزند چشمک سبز چراغ اگر. کند می کار شما درست بدن یعنی سیم ،چراغ سبز روشن شود B و A رشته سیم های اتصال موقع اگر .3

 اتصال یک که دهد می نشان ،شود روشن قرمز چراغ اگراما . یکی از پیچ های داخلی باز یا شل شده است سیم قطعی دارد یا که دهد می نشان این

 (.اتصال پیدا کرده اند یکدیگر بهلخت شده و در جایی از سیم بدن  ها سیم ،مثال عنوان به) وجود دارد بدن سیم از جایی در کوتاه

 .شدمی با C رشته سیم در خرابی ،چشمک بزند قرمز چراغ اگراما . باید روشن شود قرمز چراغ وصل کنید، را به هم C و B رشته سیم های گرا .4

 با تستر شمشیربازی فلوره و سابرتست سیم بدن 

 شاخة انتهایی سیم بدن را به تستر وصل کنید. 3 .1

 .کنید وصلبه هم  گوشتی پیچ یک مانند فلزی، یئش یک با را C و B های شاخة سیم بدن، رشته سیم 2در  .2

 روشن یا بزند چشمک قرمز چراغ اگر. کند می کار رستشما د بدن یعنی سیم ،، چراغ قرمز روشن شودC و B های موقع اتصال رشته سیم اگر .3

 یک که دهد می نشان ،شود روشن سبز چراغ اگراما . یکی از پیچ های داخلی باز یا شل شده است سیم قطعی دارد یا که دهد می نشان این ،نشود

 (.اتصال پیدا کرده اند یکدیگر بهاز سیم بدن  لخت شده و در جایی ها سیم ،مثال عنوان به) وجود دارد بدن سیم از جایی در کوتاه اتصال

دوشاخه را بین دندانه های گیرة سیم بدن قرار میلة نازک وصل کنید به این صورت  A رشته سیم بهرا دو شاخه ( نازک میلة) B رشته سیم سپس .4

 .دهید

رشته  اتصالبنابراین اشکالی در  ،روشن نشود یا زندچشمک ب اما .کند می کار درست بدن سیم نشان دهندة این است که ،روشن شود سبز چراغ اگر .5

 .دارد وجود شود، می گیره وصل به که A سیم

 کنیم پیدا را بدن خرابی سیم محل چگونه

محل عیب را  تا کند کمک شما به تواند میکار  این. خم و راست کنید مختلف هایسیم را ازجا دهید، می انجام را باال های آزمایش که گونه همان

 .نشان می دهد که عیب در آن منطقه است ،شود خاموش و روشنتستر، در هنگام خم و راست کردن سیم،  چراغ هرجا که .کنید خصمش

 سابر با دستگاه آپاره  سیم های فلوره و نحوة چک سریع

 دهی امتیاز دستگاه از استفاده با و فلوره ابرسسیم های  آزمایش برای سریع روش یک اینجا در. در حین بازی سیم بدن شما از کار می افتد ،اوقات اغلب

 (.سیم های اپه عملی نیست برای روش این متاسفانه) ، به شما معرفی می کنیمشمشیربازی
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 دستگاه را روی سابر تنظیم کنید. .1

 سیم خراب را به یکی از قرقره ها وصل کنید. .2

 .کنید وصل میلة دو شاخه دو به را سوسماری گیره .3

 سیم چراغ روشن بماند یعنی و دهید حرکت خم و راست یا را سیم اگر و ،باشد روشن باید( دستگاه روی رنگ زرد کوچک چراغ) تنها چراغ ارت .4

 .کند می کاردرست  شما

 مشکل دارد. Aآما در صورتی که هیچ چراغی روشن نشود، یعنی رشته سیم  .5

 مشکل دارد. Cرشته سیم  یعنی اینکهد، چراغ های ارت و سفید با هم روشن شون هر دویاگر  .6

 مشکل دارد. Bنشان می دهد که رشته سیم اما اگر تنها چراغ سفید روشن شود،  .7

این  موقع تعمیر در گاهی اوقات. است یا خیر سیم بدن شما با هم جا به جا شده های سیمرشته  که نشان نخواهد داد شما به روش این متاسفانه توجه:

 کارو در عمل درست ( این طور نیست اما در فلوره و اپه) مشکلی ایجاد نمی کندمرین برای تها در سابر  سیمجا به جایی رشته . به وجود می آید اتفاق

 .کنید آزمایش رتست با را های بدن خود سیمکه  است بهتر ،دلیل همین به. در کنترل اسلحه رد خواهد شد اما دکن می

 تعمیر سیم بدن

 :مورد زیر خارج نیست دو از ،دیگر مشکل محتمل ،میله های سیم یخراب نظیر مشاهده قابل عیب های غیر از

  سیم خود در یقطع •

 باز یا شل شدن پیچ های داخل سیم •

 باال در که طور همان. وصل باشد جزئی بصورت یا باشد سیم به کلی جدا شده اینکه مگر ندارد، وجود دیدن عیب سیم برای راه آنچنانی هیچ متاسفانه،

سیم های بدن فلوره و  اغلب. آن مشخص می شود مشکل احتماال زند،چشمک ب رتست راغچ ،سیم چرخاندن و یا کردن خم و راستحین  در اگر شد، ذکر

 .شدگی می شود و تا خم بیشترین معموال دچار منطقه این زیرا ،دنشاخة شمشیر دچار مشکل می شو سابر از بخش دو

 تعمیر شل قرار گرفتن سیم بدن در داخل سوکت شمشیر

 سوکت در راحتی به سیم بدن شما ةشاخ 2 اوقات گاهی که است این عیب های متداول ی ازیک

میلة دو شاخه و  به دلیل نا هماهنگی بین است ممکن این. شمشیر بصورت فیکس قرار نمی گیرد

 ،فلوره در. خواهد زد چشمک امتیازدهی دستگاه دهندة هشدار چراغ ابر،س در. سوراخ سوکت باشد

 شود،ما در سوکت شمشیر بخوبی فیکس نبدن ش در صورتی که سیم. روشن می شود سفید چراغ

میله را گشاد  فنری پایه هایدرز بین  ،کوچک گوشتی پیچ یک می توانید با استفاده از سادگی به

 سوکت و بدن های سیم در عیب نوع این. قرا گیرد سوکت و محکم در راحتی به تا جایی که ،کنید

 .اتفاق می افتد کمتر کیفیت با های

 

 میله فرو کنید تا درز آن گشادتر شود فنری بین پایه های دقت به را تیگوش پیچ
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 نحوة تعمیر خرابی سیم بدن

 .شاخة فلوره و سابر 2خرابی : کنیم می شروع عیب های متداول ی ازیک با ما

 سکلیپ که دارد وجود نیز وچکک پیچ یک همچنین. کنید استفادهشاخه  2 پالستیکی بدنة کردن باز برای خود استاندارد گوشتی پیچ از باید شما

 .هداریدگن امن مکان یک درباز شده  قطعات تمام که کنید حاصل اطمینان. را نگه می دارد سوکت در دوشاخه هنگام قرار گرفتن سالح نگهدارنده

 هرگاه فنر کلیپس محافظ را گم کردید، می توانید از فنر پوینت اپه استفاده کنید. نکتة مهم:

میلة ی به یک دارید، سیم دو شما. داشته باشید بیشتری توجهها  میله قرار گرفتن نحوة و کشی سیم به ید،کرد باز شاخه را 2تیکی بدنة پالس که هنگامی

بهتر است که سیم هر کدام از آنها را . است C کلفت رشته سیم میلة و است، B مان رشتةهمیلة نازک . نازک و دیگری به میلة کلفت تر بسته شده است

و  ،A روی رشته سیم خال یک دادن قرار کار، این انجام برای ساده روش یک. نکنید مخلوط را آنها تا عالمت بگذارید با ماژیکتر  پایین متر سانتی دچن

 تا ،با دقت انجام دهید این کار رافراموش نکنید که  اما کنید، تان استفادهخود از روش خاص توانید می همچنین شما. است B ال روی رشته سیمخ دو

 .نشوید اشتباههنگام بستن آن دچار  ابعد

 

 قرار دارند ها میله روی هنوز ها پیچ که کنید توجه باز شده اند. موفقیت با قطعات تمام

 در. کنید باز ،نگه می دارد را سیم که یکوچک پیچ تا کنید استفاده خود ساعتی گوشتی پیچ از. است انتهای آن در کوچک مربعسر  یک دارای میله هر

 دیگر طرف را با راز میله بیرون بکشید سپس همین کا را سیم(. ن آنها دشوار استردار کزیر سو) آن اجتناب کنید از خارج کردن کامل امکان صورت

 .کنید تکرار

باز  را هلمی پیچ که هنگامی. با روکش رنگی است های سیم از تر ساده شفاف روکشمعموال عیب یابی در سیم های دارای  باید عیب را پیدا کرد. حاال

 با شدترا محکم بگیرید و  لخت سیم نوک انبردست با ،برای یافتن عیب( دوباره آن را سفت کنید توانید می راحتی به در صورت شل بودن که) کردید

 حدسمحل عیب را  هستید مجبور شما ،در غیر این صورت. روکش بیرون می آید از راحتی به شده قطع رشتة باشد، نزدیک قطعی سیم اگر. بکشید

 .باشد سر سیم از تر پایین کمی می تواند احتماال چون ،بزنید

 عیب اگر حتی. ببرید را سیم سانتی متر از 4می توانید  ،نباشد واضح عیب اگر. قطع کنید ،عیب محل کمی پایین تر از تقریبا ،اندازه یک به را سیم دو هر

 .کنید درست اول سرهم کنید و با کمی دقت همه چیز را دوباره مانند روز را آن دوبارهی توانید م ،(پیدا می شود اوقات اغلباما ) پیدا نشد

 آنها  رشته از مهر کدا پس از پیچاندن. کنید لخت متر سانتی دو حدود تا را ها سیم انتهای. از هم جدا کنید سانتی متر 11 حدود در را سیم های رشته

 .وصل کنید بوطهمر میلة به و روی هم تا کنید را
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 .قرار گیرد میله در راحتی به آن تا دهد می اجازه باال سیم که تاشدگی انتهای رشته باشید داشته توجه

 .بیشتر، کمی آن را بکشید تا از محکم بسته شدن آن اطمینان حاصل کنید اطمینان برای. درون جای خود محکم شود سیم ببندید تا را کوچک پیچ

تا یک سانتی  نادر، موارد این در. تا کردن آن نیست به نیاز ، در این صورتدباش تر ضخیم های سیم رشته است ممکن ،بدن شما سیم نوع به بسته :توجه

 .دهید ادامه متر از سیم را لخت کنید و کار خود را

 مهم خیلی پالستیکی شاخه 2قطعة دو یک از کدام  بامیله ها  اولیه جاگذاریکار  شروعاز آگاهی . شاخه جاگذاری کنید 2 پالستیکی در پایة را ها میله

 را ها میله ساده تر آن است که که شد خواهید متوجه شما. دارد وجود کوچک یک تورفتگی دیگر طرف و کوچک، برآمدگی یک قطعه ها ی ازیک در. است

 .در قطعة دارای فرورفتگی بگذارید ابتدا

 فشار میز روی دست یک باهمراه با فنر  را دکمه. دة سالح می باشدسخت کار جاگذاری فنر و نگهدارن بخش تنها سر جای خود پیچ کنید. را چیز همه

 پیچ ریز را خود انگشتان ، باکنید از پیچ گوشتی استفاده اینکه از قبل و سوار کنید آن روی را پیچو  زیددارا جا بیان کلیپس نگهدارنده سپس دهید،

 بپیچانید.

 

 شاخه توجه کنید. 3پالستیکی  رویة پایینی ریز موجود در قطعة به برجستگی نصب شده اند، آمیزی موفقیت طور به سیم ها
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 می پردازیم: خالصه طور بهشاخة سیم بدن فلوره و سابر  2 تعمیر پروسه به دوباره اکنون

 .کنید باز شاخة را 2 پالستیکی بدنة. 1

 اه نگیرید.با هم اشتب را آنها تا کنید، گذاری عالمت ماژیک با را هر کدام از رشته سیم ها. 2

 .کنید بازپیچ های ریز نگهدارندة سیم ها را یکی یکی  خود ساعتی گوشتی پیچ با. 3

 .جدا کنید سیم از رامیله  .4

 .کنید تکرارنیز  دیگر طرف همین کا را با .5

 .کنید پیداعیب سیم را . 6

 ببرید. یک اندازه به نزدیک قطعی تقریبا را سیم دو هر. 7

 از هم جدا کنید. سانتی متر 11 به اندازة را سیمدو . 8

 .کنید لخت متر سانتی دو حدود تا را ها سیم انتهای. 9

 .کنید روی هم تا را سیم .رشته11

 .کنید سوار مربوطه روی میلة را هاآن. 11

 .نگهدارندة سیم را روی میله ها محکم پیچ کنید ریز پیچ. 12

 .شوید مطمئنبا کشیدن میله از محکم بودن سیم . 13

 .سوار کنید شاخه 2بدنة  پالستیکی روی یکی از صفحه های را ها میله. 14

 .بقیة وسایل را سر جای خود ببندید. 15

 تعمیر سیم بدن اپه یا انتهای سیم بدن فلوره و سابر

که  اینکه باید دقت کنیم جز به ،، می باشدشد ذکر باال در مشابه آنچه دقیقا سابر وفلوره  هایسیم بدن اپه یا سر دوم سیم  تعمیر عیب های فرآیند کل

 آنها را با دقت بایدشما  بنابراین،. است بیشتر کمی ،شاخه 3هنگام سوار کردن آنها روی صفحة بدنة پالستیکی  ،با هم احتمال قاطی کردن رشته سیم ها

 سه و B روی رشته سیم خال دو ،A روی رشته سیم خال یک دادن قرار کار، این انجام برای ساده روش یک. هم جدا نگهدارید از عالمت گذاری کنید و

 .زیرا هر دو سر سیم بدن یکسان است ،دوم سیم بدن اپه تکرار کنید انتهایهمین کار را در . است C روی رشته سیم خال

 بدن فلوره و سابر)گیره سوسماری دار( سیم  Cسیم عیب رشته تعمیر 

 :کنید دنبال را زیر مراحل ،حال این با. نه نیاز به عیب یابی آنچنانی نداردبختاخوش و سیم جدا می شود از کامل طور به معموال گیرة سوسماری

 .کنید مشخص ابتدا محل عیب را. 1

 (.کنید می قطعبطور کلی  یعنی اینکه منطقة عیب را) محل عیب ببرید از تر پایین کمی را سیم. 2
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 .نیدجدا کرا روی گیرة سوسماری  موجودگونه سیم  هر. 3

 .کنید لخت را سیم انتهای متر سانتی یک با استفاده از سیم لخت کن. 5

 .کنید کاری لحیمسیم را دوباره به گیره  دم باریک از استفاده با. 6

 همیشه سیم بدن خود را تست کنید

 اینکه مگر ،نکنید استفاده مسابقات برای شده میرتع های سیم از است بهتر ،نکرده ایدپیدا  مهارت تعمیرات در که زمانی تا که باشید داشته اکید توجه

در موقعیت های بحرانی  بدن سیم خرابی که دوست ندارید شماحتما (. شد ذکر باال در ر همان گونه کهتست از استفاده با) گیرند قرار آزمایش مورد کامال

 .بدهید دست از را امتیاز یک مسابقه سبب شود که حداقل

بین  مسابقات همة در. را روی سیم های بدن شما انجام دهند مقاومت بخواهید که تست خود باشگاه تعمیرکار یا مربی از باید همچنین شما :توجه

 .باشد داشته اهم 1 از بیشی مقاومت بایدنسیم بدن  FIE مقرراتطبق . شوند می مقاومت تست سنج اهم یک از استفاده با بدن های سیم لی،لمال

 ی شمشیربازیعملکرد مدارهای الکتریک

 فنر اتصال با دو سیم داخلی تیغه باعث می شود که ،(گرم 751 از بیشفشاری  با) شمشیر نوک فشار وارده بر و است باز معمول طور به اپه الکتریکی مدار

 دهد می نشان قرمز راغچ. چراغة شمشیربازی روشن می شود دو رتست سبز چراغ به محظ ورود فشار مورد نیاز روی پوینت شمشیر، ، وحاصل کند تماس

 . پوینت اتصال دارند از از تیغه به غیر جایی در( B و A رشته سیم های) تیغه های سیم که

تیغه، فنر، سرپوینت و پیچ های مربوطه،  سیمدر سراسر  مداوم طور به برق جریان که معنی این به است، بسته معمول طور به فلوره الکتریک مداراما 

قطع می شود و در  مداربا فرو رفتن سرپوینت،  ،کند می لمس( گرم 511 از بیشفشار  با) را حریفجلیقة  ،پوینت که هنگامی. کسو بالع ،دارد جریان

 .نتیجه چراغ روشن می شود

 خالصه

 باال های دستورالعمل از قتد به شما اگر. دارید نگه کاری شرایطتمام سال در  در را خود بدن های سیم که کند کمک شما به راهنما این که امیدواریم ما

 .واهید کردخ عمل خود عین حال، به نفع جیب در و افزایش داده را خود سیم های بدن عمر طول کنید، پیروی

 


