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مشخصات فنى دستگاه

     2513 مدل

280 واتتوان

240-220 ولتولتاژ

60-50 هرتزفرکانس

750-0 دور بر دقیقهسرعت در حالت آزاد

10 میلیمترظرفیت سه نظام

25 نیوتن مترحداکثر گشتاور

1/3 کیلوگرموزن

مونتاژ دستگاه

.تعویض سر پیچ گوشتى
- قبل از انجام هر کارى بر روى دستگاه )مانند تمیز کردن دستگاه یا تعویض ابزار( یا هنگام 
جا به جایى دستگاه هنگام، همچنین هنگامى که از دستگاه استفاده نمىکنید، توجه نمائید که 
اهرم چپگرد/ راستگرد در وضعیت وسط قرار داشته باشد زیرا در این حالت دستگاه به طور ناگهانى 

روشن نخواهد شد، در غیر اینصورت منجر به جراحات جبران ناپذیرى خواهد شد.
- زمانى که کلید روشن و خاموش را فشار ندهید، شفت قفل خواهد بود که این امر تعویض سریع 

و راحت سرپیچ گوشتى را ممکن مى سازد.
- دهانه سه نظام اتومات را با چرخاندن آن باز کنید تا سرپیچ گوشتى یا مته به راحتى در داخل 
ابزار قرار گیرد. سپس دهانه آن را در حالیکه ابزار را با دستتان نگهداشته اید به خوبى محکم نمائید.

.تعویض سه نظام
1( پیچ سه نظام را باز کنید: سه نظام به وسیله یک پیچ میلیمترى به دستگاه متصل شده است 
تا ناخواسته از شفت دریل جدا نشود. براى باز کردن سه نظام، کافى است که این پیچ را باز کنید 

)توجه نمائید که رزوه هاى این پیچ چپگرد مى باشند.(
2( سپس سه نظام را باز کنید: سرى کوچک آچار آلن را بر روى سه نظام اتومات قرار دهید. دستگاه 
را بر روى سطحى ثابت مانند میز کار قرار دهید و آن را محکم با دست بگیرید و سه نظام اتومات 
را با چرخاندن آچار آلن شل کنید. سپس آچار آلن را برداشته و پیچ را از روى سه نظام اتومات باز کنید.
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.نصب سه نظام
هشدار!

سه نظام باید با نیروى گشتاور 20 نیوتن بر متر محکم شود.
- پیچ سه نظام را خالف جهت عقربه هاى ساعت بچرخانید تا سه نظام اتومات باز شود.

- سپس آن را با اعمال نیروى 4,5 نیوتن بر متر محکم نمائید. همچنین هرچند وقت یکبار پیچ سه نظام 
را تعویض نمائید زیرا رزوه هاى آن بعد از مدتى هرز مى گردد.

- غبارات بعضى از مواد که داراى روکش سرب دار هستند و یا بعضى از انواع چوب براى سالمتى 
یا  ایجاد حساسیت  به  تواند منجر  یا استنشاق چنین غباراتى مى  انسان مضرر هستند که لمس 

اختالالت تنفسى کاربر یا افراد حاضر در محل گردد.
- غبارات چوب بلوط و چنار بسیار سرطان زا هستند مخصوصا" اگر داراى مواد افزودنى باشند. 

همچنین موادى که داراى پنبه نسوز هستند تنها باید توسط افراد متخصص استفاده شوند.
- توجه نمائید که محل کار داراى سیستم تهویه مناسب باشد.
- توصیه مى گردد از ماسک هواى فیلتردار P2 استفاده شود.

طرز استفاده

هشدار!
هرگز مسیر سیستم تهویه موتور را نبندید تا موتور به خوبى خنک شود.

شروع به کار

.روشن و خاموش کردن دستگاه
- دستگاه با فشردن و رها کردن کلید، روشن و خاموش مى شود.

.تغییر جهت چرخش
اهرم چپگرد/ راستگرد براى تغییر جهت چرخش دستگاه تعبیه شده است که این کار با استفاده از 

کلید خاموش و روشن میسر نیست.
- چرخش به راست: براى سوراخ کردن و بستن پیچ، اهرم چپگرد/ راستگرد را به سمت چپ بدهید.

- چرخش به چپ: براى باز کردن پیچ، اهرم چپگرد/ راستگرد را به سمت راست بدهید.

تنظیم گشتاور:
بر روى ترکمتر سه نظام، )18+1( قسمت مشخص شده است. در صورتى که گشتاور دستگاه به 
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درستى تنظیم شده باشد به محض اتصال پیچ به قطعه کار دستگاه متوقف مى شود.
- براى دریل کارى نشانگر ترکمتر را بر روى شکل مته قرار دهید.

- همچنین براى باز کردن پیچ نشانگر ترکمتر را بر روى یکى از درجات بعد از شکل مته قرار دهید.

.تنظیم سرعت
تنظیم سرعت دستگاه بسته به نیروى اعمال شده به کلید روشن و خاموش قابل تنظیم است.

.سیستم قفل کن شفت تمام اتوماتیک
زمانى که کلید روشن و خاموش دستگاه فشرده نشده باشد، شفت دریل و درنتیجه ابزارگیر قفل 

مى شوند. این قابلیت امکان استفاده از دستگاه را در بستن پیچ فراهم مى کند.

.ادامه یا توقف کار با دستگاه
- هنگامى که کلید روشن/ خاموش را رها مى کنید، سه نظام متوقف مى شود و دستگاه مى ایستد.

- هنگام استفاده از دستگاه براى بستن پیچ صبر کنید تا پیچ خوب بسته شود و سپس کلید را رها 
کنید و مواظب باشید که گل پیچ وارد قطعه کار نشود.

.طرز استفاده
توجه:

ابتدا دستگاه را بر روى پیچ قرار داده سپس کلید را فشار دهید در غیر اینصورت دستگاه بر روى 
پیچ سر خواهد خورد.

نکته:
بعد از استفاده دستگاه با سرعت پائین و در بلند مدت، اجازه دهید که دستگاه خنک شود؛ سپس 

به مدت سه دقیقه با حداکثر سرعت و بدون بار کار کند.
از بستن پیچ  HSS استفاده نمائید. همچنین قبل  از مته هاى  براى سوراخکارى در فلز، حتما" 
هاى بزرگ و بلند بر روى متریال هاى سخت، توصیه مى شود که ابتدا یک سوراخ راهنما به قطر 

مرکزى پیچ بزنید.
- با فشار مالیم بر روى کلید دستگاه روشن، سرعت چرخشى دستگاه مالیم و معقول خواهد بود. 

همچنین با افزایش فشار بر روى کلید سرعت افزایش خواهد یافت.
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هشدار!

.خطرهاى احتمالى
حتى با وجود رعایت کلیه نکات ایمنى، بعضى از خطرات احتمالى غیر قابل اجتناب هستند و موارد 

ذیل با توجه به طراحى و ساختار ابزارآالت برقى ناخودآگاه ایجاد خواهند شد:
- آسیب به شش ها و مجراى تنفسى در صورت عدم استفاده از ماسک.

- آسیب به سالمتى به خاطر اثرات لرزش ابزارآالت برقى حین استفاده در بلند مدت
یا به خاطر عدم استفاده درست از ابزارآالت.

تعمیرات و گارانتى ابزار

به همراه ابزار شما کارت گارانتى و کارت معرفى مراکز سرویس مجاز رونیکس سرویس در سرتاسر 
ایران ارائه مى گردد.

توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزاى داخلى این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکارى 
جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند بنابراین از هرگونه دستکارى یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز 
با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز تماس  اجتناب نمایید ودر صورت بروز هرگونه مشکل سریعاً 
حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق رونیکس سرویس استفاده نمایید. براى اطالع از مراکز 
سرویس و گارانتى مجاز رونیکس سرویس به وب سایت www.ronixtools.com مراجعه نمائید 

و یا با تلفن تماس 6497-021 خدمات حمایتى رونیکس سرویس تماس حاصل نمائید.








