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دفترچه راهنما

دستورالعمل هاي كلي ابزارآالت برقي

هشدار!
- لطفا كليه مواردي كه در ذيل قيد شده است را با دقت مطالعه فرمائيدو به كار بريد، عدم پيروي 
از دستورالعمل هاي ذيل ممكن است منجر به ايجاد صدمات جبران ناپذير فيزيكي يا ايجاد اختالل 

در كاركرد  ابزارآالت برقي شوند.
به موارد ذيل توجه نمائيد

. ایمني محل كار
- محل كار را تميز و روشن نگهداريد. محيط هاي در هم ريخته و تاريك حادثه آفرين خواهند بود.

 - هرگز از ابزارآالت برقي در مجاورت مواد اشتعال زا استفاده ننمائيد. ابزارآالت برقي جرقه ايجاد 
مي كنند كه ممكن است موجب آتش سوزي گردد.

زيرا  نگهداريد.  افراد غيرمتخصص دور  و  از دسترس كودكان  استفاده  را هنگام  برقي  ابزارآالت   -
ممكن است باعث از دست دادن تمركز و كنترل دستگاه شود.

. ایمني برقي
- دو شاخه دستگاه بايد متناسب با پريز باشد. با اين كار احتمال برق گرفتگي به شدت كاهش خواهد يافت.
- در هنگام استفاده از دستگاه به محل عبور لوله، كابل برق مربوط به گرمخانه و يا يخچال و ... توجه نمائيد.

- ابزارآالت برقي را در معرض باران و يا رطوبت قرار ندهيد. ورود آب به ابزارآالت برقي ممكن است 
موجب برق گرفتگي شود.

- هرگز از كابل دستگاه براي حمل آن استفاده ننمائيد و يا براي قطع اتصال دستگاه از پريز، كابل 
را نكشيد. همچنين كابل را از معرض حرارت، سطوح نوك تيز، قطعات دوار و روغن دور نگهداريد. 

كابل هاي آسيب ديده مستعد بروز برق گرفتگي هستند. 
- هنگام استفاده از دستگاه در محيط هاي باز، از سيم رابط مناسب استفاده نمائيد تا احتمال برق 

گرفتگي كاهش يابد.
- هنگام استفاده از دستگاه در محيط هاي مرطوب حتما از كليد حفاظت جان )RCD( براي اتصال 
نمائيد. كليد حفاظت جان، مانند دستكش و كفش  به منبع تغذيه برق شهري استفاده  دستگاه 

ايمني به افزايش ايمني فردي كمك مي كند. 

.ایمني فردي
- زماني كه خسته ايد يا تحت تأثير دارو قرار داريد و در مجموع زماني كه در سالمتي كامل به 
سر نمي بريد، هرگز از ابزارآالت برقي استفاده ننمائيد. چرا كه لحظه اي درنگ و بي دقتي منجر به 

صدمات جبران ناپذيري خواهد شد.
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مینی فرز

- همواره از لوازم ايمني مانند عينك ايمني، ماسك هوا، كفش و كاله ايمني و محافظ گوش استفاده 
نمائيد تا صدمات فردي كاهش يابد.

- براي اجتناب از شروع به كار ناگهاني دستگاه، قبل از اتصال آن به منبع برق از قرار داشتن كليد 
در وضعيت خاموش اطمينان حاصل نمائيد. همچنين زماني كه آن را جابه جا مي كنيد، دو شاخه را 

از پريز جدا كرده و انگشتتان را بر روي كليد قرار ندهيد.
- قبل از روشن كردن دستگاه از عدم اتصال هرگونه ابزار تنظيم مانند آچار به قطعات دوار اطمينان 

حاصل نمائيد چرا كه مي تواند منجر به صدمات جبران ناپذيري گردد. 
- حالت صحيح قرارگيري پاها و حفظ تعادل بدن حين كار از خارج شدن كنترل دستگاه جلوگيري مي نمايد.

- همواره در حين كار از لباس كار مناسب استفاده نمائيد. استفاده از لباس هاي غير استاندارد و 
گشاد، جواهرات و داشتن موهاي بلند امكان درگير شدن آنها را با قسمت هاي متحرك ابزارآالت 

برقي افزايش داده و ممكن است خطرآفرين شود.
- در صورت استفاده از غبار جمع كن از اتصال صحيح و مناسب آن به دستگاه اطمينان حاصل 

نمائيد. استفاده از چنين لوازم جانبي، مضرات مربوط به  غبارات را كاهش خواهد داد.

.استفاده از دستگاه
- از اعمال بار اضافه به دستگاه جدا خودداري نمائيد. انتخاب درست ابزار برقي مناسب كارتان باعث 
كاهش هزينه ، زمان و حسن انجام كار براي شما خواهد شد. بنابراين هميشه براي انجام عملكرد 

مورد نظرتان از ابزار برقي مخصوص به آن كار استفاده نمائيد.
- در صورت معيوب بودن كليد دستگاه، هرگز از آن استفاده نكنيد و به نزديك ترين مراكز خدمات 
پس از فروش رونيكس پالس براي تعمير آن مراجعه نمائيد. هر دستگاهي كه با كليد قابل كنترل 

نباشد، خطرآفرين است و بايد تعمير شود.
- قبل از هرگونه تنظيم يا تعويض لوازم جانبي دستگاه، همچنين زماني كه از دستگاه استفاده نمي كنيد 

دوشاخه را از منبع برق جدا نمائيد. اين كار از شروع به كار ناگهاني دستگاه جلوگيري خواهد كرد.
در  برقي  ابزارآالت  نگهداريد.  دور  غيرمتخصص  افراد  و  كودكان  دسترس  از  را  برقي  ابزارآالت   -

دسترس افراد آموزش نديده، خطرآفرين خواهند بود.
- از ابزارآالت برقي به خوبي نگهداري نمائيد. هرگونه تنظيمات، گير كردن قطعات دوار و يا هر 
وضعيت ديگري كه ممكن است بر روي عملكرد دستگاه تاثير بگذارد را بررسي نمائيد و در صورت 

آسيب ديدگي قبل از استفاده، آن مورد را رفع نمائيد.
بيشتر حوادث از عدم نگهداري صحيح ابزارآالت برقي رخ مي دهد.

- ابزارآالت سوراخكاري را تيز و تميز نگهداريد. نگهداري مناسب از ابزارآالت برقي موجب كنترل 
آسان تر دستگاه مي گردد و كمتر در قطعه كار گير خواهد كرد.

- همواره از ابزار و لوازم جانبي مناسب اين دستگاه استفاده نمائيد. همچنين از اين دستگاه تنها 
براي كارهايي كه براي آن تهيه و طراحي شده است، استفاده نمائيد. 
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دفترچه راهنما

. تعميرات و نگهداري
- براي هرگونه تعمير و تعويض قطعات، تنها به مراكز خدمات پس از فروش رونيكس سرویس 

مراجعه نمائيد.
دستورالعمل هاي ايمني دستگاه هاي فرز

- حتما كليه موارد ايمني، هشدارها، دستورالعمل ها، عكس ها و مشخصات ارائه شده در دفترچه 
به  منجر  مي تواند  شده  ذكر  ايمني  دستورالعمل هاي  نكردن  رعايت  نمائيد.  مطالعه  را  راهنما 

برق گرفتگي يا آتش سوزي شود و صدمات جبران ناپذيري را به بار آورد.
عملكرد  در  است  ممكن  زيرا  ننمائيد،  استفاده  متفرقه  و  غيراستاندارد  جانبي  قطعات  از  هرگز   -

دستگاه اختالل ايجاد نمايد.
- سرعت در حالت آزاد سنگ بايد برابر يا بيشتر از حداكثر سرعت در حالت آزاد دستگاه باشد. اگر 
سرعت اعمال شده توسط دستگاه به سنگ بيشتر از سرعت در حالت آزادش باشد ممكن است 

بشكند يا پرتاب شود.
با استفاده از قطر سنگ  بايد متناسب با ظرفيت دستگاه باشد.  - قطر خارجي و ضخامت سنگ 

نامناسب دستگاه به راحتي قابل كنترل نخواهد بود.
- قطر شفت سنگ، مهره ها و ... بايد كامال متناسب با شفت دستگاه باشد زيرا در صورتي كه قطر 
شفت سنگ مناسب قطر شفت دستگاه نباشد، دستگاه لنگ مي زند و لرزش شديد خواهد داشت و 

ممكن است كنترل دستگاه از بين برود.
- هرگز از سنگ و يا وسايل جانبي معيوب استفاده ننمائيد و قبل از هر بار استفاده مواردي چون 
را  يا ترك خوردگي ذغال  و  بودن سيم ذغال  ترك خوردگي سنگ، هرگونه مشكل پوسته، شل 
بررسي نمائيد. اگر دستگاه يا لوازم جانبي آن از دستتان افتاد بررسي نمائيد كه خللي در عملكرد 
دستگاه ايجاد نشده باشد. همچنين بعد از بررسي و نصب لوازم جانبي دستگاه را به مدت 1 دقيقه 

بدون بار و با بيشترين سرعت در حالت آزاد روشن بگذاريد و خودتان دور از دستگاه بايستيد. 
- با توجه به نوع كار از وسايل ايمني مثل محافظ صورت يا عينك ايمني و دستكش استفاده نمائيد. 
همچنين در صورت نياز از ماسك، محافظ گوش، دستكش و پيش بند كار استفاده نمائيد. محافظ چشم 
بايد به گونه اي باشد كه چشم ها را در برابر براده هايي كه در اثر عمليات برش ايجاد مي شود محافظت 
نمايد. همچنين ماسك هوا بايد به گونه اي باشد كه قادر به تميز كردن هوا از ذرات معلق باشد. همين طور 
قرار گرفتن در معرض صداي بلند در طوالني مدت مي تواند منجر به آسيب ديدگي قدرت شنوايي گردد.

- ناظران بايد فاصله خود را از ميز كار حفظ كنند و هركسي كه به محوطه كارگاهي وارد مي شود 
شكسته  سنگ  پرتاب  يا  براده ها  ذرات  زيرا  باشد.  پوشيده  را  فردي  ايمني  تجهيزات  كليه  بايد 

مي توانند صدمات جبران ناپذيري را به بار آورند.
- همواره دستگاه را از دسته عايق آن بگيريد زيرا در صورت برخورد سنگ با يك جسم پنهان يا 

كابل دستگاه، قسمت هاي فلزي برق دار شده و موجب برق گرفتگي خواهند شد.
- همواره كابل دستگاه را از قطعات دوار دور نگهداريد زيرا در صورتي كه كنترل دستگاه از دستتان 
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مینی فرز

خارج شود كابل بريده خواهد شد و يا در صورت برخورد سنگ با يك سيم پنهان يا كابل دستگاه، 
قسمت هاي فلزي برق دار شده و موجب برق گرفتگي خواهند شد.

- همواره كابل دستگاه را از قطعات دوار دور نگهداريد زيرا در صورتي كه كنترل دستگاه از دستتان 
خارج شود كابل بريده خواهد شد و يا در صورت برخورد سنگ با مانع، ممكن است دست و بازوي 

كاربر به داخل قطعات دوار كشيده شود.
- هرگز تا زماني كه دستگاه كامال متوقف نشده است آن را رها نكنيد و روي زمين نگذاريد زيرا 

ممكن است قطعات در حال چرخش، به سطحي گير كند و دستگاه از كنترل شما خارج شود.
- هيچگاه در حالي كه دستگاه روشن است آن را جابه جا ننمائيد زيرا ممكن است قطعات دوار آن 

به لباس تان گير كرده و بدن تان به سمت سنگ كشيده شود.
- به طور مرتب دريچه هاي هواكش دستگاه را تميز كنيد زيرا چرخش پره موتور غبار را به داخل 

دستگاه وارد می كند و انباشت زياد اين غبارات مي تواند موجب برق گرفتگي گردد.
- هرگز نزديك مواد اشتعال زا از دستگاه استفاده ننمائيد زيرا جرقه هاي حاصل از برش مي تواند 

منجر به آتش سوزي گردد.
- از سنگ هايي كه نياز به مايع خنك كننده دارند استفاده ننمائيد زيرا استفاده از آب يا هر مايع 

خنك كننده ديگر مي تواند موجب برق گرفتگي شود.

هشدارهاي ایمني دیگر

- حتما از عينك ايمني استفاده نمائيد.
- قبل از استفاده از دستگاه از محل دقيق خطوط برق، تلفن، گاز و آب اطمينان حاصل نمائيد. قطع 
اتصال خطوط برق و آب مي تواند منجر به آتش سوزي و برق گرفتگي شود. همچنين ممكن است 

برخورد با خطوط گاز منجر به انفجار گردد.
- در صورت استفاده نكردن از دستگاه حتما آن را خاموش كرده و كليد را در وضعيت خاموش قرار 
دهيد. مثال در صورت رفتن برق يا زماني كه دستگاه را از برق مي كشيد توجه كنيد كه دستگاه 

خاموش شود. با اين كار از شروع به كار ناگهاني دستگاه جلوگيري خواهد شد.
- در هنگام برش سنگ حتما از ماسك و دستگاه مكنده غبارگير استفاده نمائيد. استفاده از چنين 

تجهيزاتي خطرات ناشي از تنفس هواي ناسالم را كاهش مي دهد. 
- هنگام برش سنگ ابتدا يك برش راهنما بزنيد. بدون اين كار سنگ به قطعه كار گير مي كند و 

ممكن است قالب كند.
- هنگام استفاده از دستگاه، همواره آن را با دو دست محكم بگيريد و در وضعيت مناسبي بايستيد. 

كنترل دستگاه با دو دست بسيار آسانتر خواهد بود.
- قطعه كار را با استفاده از گيره بر روي ميز كار محكم كنيد. اين كار بسيار ايمن تر از نگهداشتن 

قطعه كار با دست است.
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دفترچه راهنما

- محيط كار خود را پاكيزه نگهداريد زيرا تركيب بعضي از مواد بسيار خطرناك است و غبارات بعضي 
از آلياژهاي سبك به راحتي قابل اشتعال و يا انفجار هستند.

- هرگز از دستگاه هاي با كابل خراب استفاده نكنيد و در صورتي كه اين كار را كرديد هرگز كابل 
آن را لمس نكنيد و آن را توسط دو شاخه از برق جدا نمائيد.

مونتاژ دستگاه

هشدار!
قبل از هرگونه تعمير و يا تنظيم دستگاه حتما دستگاه را از منبع برق جدا نمائيد.

.نصب دسته جانبي
دسته جانبي به راحتي بر روي سوراخ تعبيه شده بر روي گيربكس، قابل نصب است.

.تنظيم محافظ سنگ
- محافظ سنگ را بر روي شفت قرار دهيد.

- محافظ سنگ را به سمت پائين فشار داده و آن را در جهت فلش بچرخانيد.

- سپس پيچ و مهره آن را سفت كنيد، به گونه اي كه نچرخد. 
- براي باز كردن يا تغيير جهت محافظ سنگ، پيچ و مهره آن را باز كرده و محافظ سنگ را در 

جهت فلش بچرخانيد.
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.نصب سنگ
هشدار!

هرگز هنگام استفاده از دستگاه و يا بالفاصله بعد از خاموش كردن آن، قفل كن شفت را فشار ندهيد. 
اين كار باعث آسيب هاي جدي به دستگاه خواهد شد.

- دستگاه را خاموش كرده و از منبع برق جدا نمائيد.
- شفت را با فشردن قفل كن شفت، قفل نمائيد.

- مهره زير را روي شفت قرار دهيد.
- سنگ را بر روي مهره كوچك قرارداده و سپس مهره رو را بر روي آن ها قرار دهيد و بپيچانيد تا محكم شود.
- از نصب مناسب سنگ و فلنج اطمينان حاصل نمائيد. سپس آنها را با آچار سنگ محكم نمائيد.

- براي تعويض سنگ، عكس مراحل ذكر شده عمل نمائيد.

هشدار!
توجه نمائيد كه سنگ بايد آزادانه قادر به حركت باشد و سوراخ سنگ و شفت متناسب باشند. هرگز 

از واشر براي تنظيم اين سوراخ استفاده ننمائيد.

.نحوه استفاده
-اتصال به منبع برق

دو شاخه را به پريز بزنيد. از سيم رابط بدون سيم اتصال به زمين استفاده ننمائيد. همچنين توجه 
نمائيد كه نيروي اعمالي به دستگاه كمي كمتر از قدرت درج شده بر روي دستگاه باشد.

- كليد روشن و خاموش
- قبل از اتصال دستگاه به پريز برق از عملكرد مناسب كليد اطمينان حاصل نمائيد.

- اين دستگاه به گونه اي طراحي شده است كه به محض تمام شدن ذغال، دستگاه به طور خودكار 
خاموش خواهد شد.
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دفترچه راهنما

توجه!
در صورت تعويض سنگ و يا ابتداي شروع به كار اجازه دهيد دستگاه 1 دقيقه بدون اعمال بار كار 

كند تا از عملكرد مناسب آن اطمينان حاصل نمائيد.

. كاربرد
هشدار!

براي كاهش احتمال صدمات و جراحات فردي موارد زير را رعايت نمائيد:
- همواره از گارد مناسب دستگاه استفاده نمائيد.

- از نصب مناسب گارد اطمينان حاصل نمائيد.
- همواره دستگاه را با دو دست محكم نگهداري نمائيد.

- همواره از دسته جانبي استفاده نمائيد.
- همواره از سنگ هايي با سرعت در حالت آزاد بيشتر از سرعت در حالت آزاد دستگاه استفاده نمائيد.

- هرگز از حداكثر سرعت ايمني دستگاه تجاوز نكنيد.

. فرزكاري
هشدار!

هنگام فرز كردن فلز، جرقه ايجاد مي شود. توجه نمائيد مواد محترقه و قابل اشتعال در محيط كار 
وجود نداشته باشند.

- قبل از روشن كردن دستگاه، دستگاه و دسته جانبي را محكم بگيريد و  چند لحظه صبر كنيد تا 
دستگاه به حداكثر سرعت خود برسد سپس آن را به قطعه كار نزديك نمائيد و عمليات فرزكاري 

را انجام دهيد.
- هنگام فرزكاري، دستگاه را تحت زاويه 15 درجه بگيريد و يك نيروي ثابت اعمال نمائيد. اعمال 

نيروي زياد و يا زاويه بيشتر سنگ، ممكن است باعث سوختن قطعه كار گردد.

همواره دستگاه را به گونه اي محكم بگيريد كه جرقه ها و غبارات حاصله دور از بدن پراكنده گردد.
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مینی فرز

هشدار!
هرگز از سنگ پروفيل براي فرزكاري استفاده ننمائيد كه باعث شكستن سنگ و جراحات فردي 

جبران ناپذيري خواهد شد.

. برشكاري
هشدار!

هنگام فرز كردن فلز، جرقه ايجاد مي شود. توجه نمائيد مواد محترقه و قابل اشتعال در محيط كار 
وجود نداشته باشند.

- قبل از روشن كردن دستگاه، دستگاه و دسته جانبي را محكم بگيريد و چند لحظه صبر كنيد تا 
دستگاه به حداكثر سرعت خود برسد سپس آن را به قطعه كار نزديك نمائيد و عمليات برشكاري 

را انجام دهيد.
- هنگام برش هاي خارجي از سطح مقطع كوچك شروع به كار نمائيد.

از لبه سنگ براي برش استفاده نمائيد. استفاده از سطح سنگ موجب شكستن آن و  - همواره 
جراحات فردي جبران ناپذيري خواهد شد.

 
- همواره فشار و سطح تماس سنگ و قطعه كار را بررسي نمائيد. زيرا اعمال نيروي مازاد موجب 

كاهش سرعت برش مي شود.
- برش بتن را تنها با ايجاد برش راهنما انجام دهيد.

- برش دستگاه همواره خالف جهت چرخش سنگ صورت مي گيرد.

.تعميرات و نگهداري
هشدار!

براي حفظ ايمني فردي، قبل از هرگونه تعمير يا تغيير دستگاه و قطعات، حتما آن را خاموش كرده و از 
پريز برق جدا نمائيد.
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دفترچه راهنما

- تعميرات و نگهداري منظم دستگاه موجب طول عمر و عملكرد مناسب دستگاه خواهد شد. دستگاه را 
به طور مرتب تميز و روغن كاري نمائيد. همچنين بررسي نمائيد كه دريچه هاي هوا مسدود نشده باشند.

- در صورت نياز به هرگونه تعمير و يا تعويض قطعات تنها به مراكز خدمات پس از فروش رونيكس 
سرویس مراجعه نمائيد.

- براي تميز كردن دستگاه تنها از دستمال مرطوب استفاده نمائيد. استفاده از حالل هاي شيميايي موجب 
آسيب ديدن پوسته خواهد شد.

هشدار!
براي جلوگيري از برق گرفتگي و صدمات فردي از ورود آب يا هر مايع ديگري به داخل دستگاه 

جدا خودداري نمائيد.

توجه!
به همراه ابزار شما كارت گارانتي و كارت معرفي مراكز سرويس مجاز رونيكس سرویس در سراسر 
ايران ارائه مي گردد. توجه داشته باشيد كه هيچ كدام از اجزاي داخلي اين ابزار احتياج به تعميرات اضافه 
يا دستكاري جهت بهينه نمودن عملكرد ندارند. بنابراين از هرگونه دستكاري يا ارائه به مراكز تعميرات 
غيرمجاز اجتناب نماييد و در صورت بروز هرگونه ايراد، سريعا با نزديك ترين مركز سرويس مجاز تماس 
حاصل نماييد تا از خدمات سريع و دقيق رونيكس سرویس استفاده نماييد. براي اطالع از مراكز 
سرويس و گارانتي مجاز رونيكس سرویس به وب سايت www.ronixtools.com مراجعه نماييد 

و يا با تلفن 6497-021 خدمات حمايتي رونيكس سرویس تماس حاصل نمائيد.
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