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دفترچه راهنما

مشخصات فنی

3420مدل

1.5 آمپر ساعتظرفیت باتری

3.6 ولتولتاژ

6 حالتتنظیمات سرعت

5000~18000 دور در دقیقهسرعت در حالت آزاد

3.2/2.4/1.6 میلیمترسایز کولت

3-5 ساعتزمان شارژ

0.24 کیلوگرموزن

متعلقات
10عدد چرخ سنگ زنی با محور 3.2 میلی متر

10عدد مته های الماس 3.2 میلی متر

2عدد نوار سنباده 3.2 میلی متر

2عدد صفحه پولیش 3.2 میلی متر

4عدد برس 3.2 میلی متر

2عدد  مته برش تندبر )HSS( 3.2 میلی متر

3عدد مرغک: 3.2 میلی متر

)2x3.2mm ، 2x2.3mm ، 1x1.6mm( 5عدد مته

16عدد درام سنباده

1عدد سنگ پرداخت

1عدد چرخ نمدی نوک تیز

5عدد چرخ نمدی

1عدد چرخ پارچه ای

)2x3.2mm،1x2.3mm،1x1.6mm(4عدد کولت

20عدد صفحه برشی

32عدد کاغذ سمباده
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1عدد آچار

LED 1عدد المپ

1عدد آداپتور شارژ

1عدد کابل USB شارژ

اجزا و قطعات

دکمه کاهش سرعت
دکمه روشن/ 

خاموش کولت ابزار گیر

نشانگر شارژ باتری

دکمه قفل کن شفت

دکمه افزایش سرعت

قبل از شروع به کار با دستگاه

.موارد استفاده
این دستگاه برای کارهای هنری طراحی شده است و برای فرزکاری، سنباده زدن، پولیش کاری و ... 

که نیاز به دقت و ظریف کاری باال دارد از این دستگاه استفاده می شود.
این دستگاه مناسب مصارف صنعتی نمی باشد.هرگونه استفاده دیگر از این دستگاه مناسب کاربری 

آن نبوده و موجب آسیب دیدن دستگاه خواهد شد.

.عالئم استفاده شده در دفترچه راهنما
موارد ایمنی و اطالعات ذکر شده در این دفترچه راهنما با عالئم و نشانه های زیر مشخص شده است:

خطر! 
خطراتی که منجر به صدمات فردی و جانی جبران ناپذیری خواهد شد.

هشدار! 
خطراتی که ممکن است منجر به صدمات فردی و جانی جبران ناپذیری شود.
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احتیاط! 
خطراتی که ممکن است منجر به صدمات فردی شود.

توجه! 
مواردی که ممکن است موجب آسیب زدن به دستگاه شود.

نکته: 
موارد و اطالعاتی که در درک بهتر عملکرد دستگاه و استفاده مناسب از آن کمک خواهد کرد.

این عالمت نشان دهنده مواردی است که برای حفظ ایمنی فردی باید رعایت شود.

موارد ایمنی کلی

.موارد ایمنی فردی
- برای استفاده درست و مناسب از دستگاه،حتما قبل از شروع به کار، دفترچه راهنما را به دقت 

مطالعه کرده و موارد ایمنی را به کار ببندید.
- همچنین برای فروش دستگاه نیز بهتر است که دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمائید.

.دستورالعمل های ایمنی ابزارآالت برقی
هشدار! 

لطفا کلیه مواردی که در ذیل قید شده است را با دقت مطالعه فرمائید و به کار برید، عدم پیروی 
از دستورالعمل های ذیل ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران ناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختالل 

در کارکرد ابزارآالت برقی شوند.
- دفترچه راهنما را پس از مطالعه برای استفاده های بعدی در محل امنی نگهداری کنید.

- منظور از کلمه " ابزار برقی" در هشدارهای زیر کلیه ابزارهای برقی متصل به کابل،یا ابزارهای 
شارژی دارای باطری می باشد.

به موارد  ایمنی ذیل توجه کنید:

.ایمنی محل کار
- محل کار را تمیز و روشن نگهدارید. محیط های در هم ریخته و تاریک حادثه آفرین خواهند بود.
- هرگز از ابزارآالت برقی در مجاورت مواد اشتعال زا استفاده ننمائید.ابزارآالت برقی جرقه ایجاد می 

کنند که ممکن است موجب آتش سوزی گردد.
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- ابزاراالت برقی را هنگام استفاده از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید زیرا ممکن 
است باعث از دست دادن تمرکز و کنترل دستگاه شود.

.ایمنی برقی
- دو شاخه دستگاه باید متناسب با پریز باشد. هرگز از دوشاخه هایی که دارای سیم اتصال به زمین 

نیستند استفاده نکنید. با این کار احتمال برق گرفتگی به شدت کاهش خواهد یافت.
- در هنگام استفاده از دستگاه به محل عبور لوله،کابل برق مربوط به رادیاتور،گرمخانه و یا یخچال 

و ... توجه نمائید.
- ابزارآالت برقی را در معرض باران و یا رطوبت قرار ندهید. ورود آب به ابزارآالت برقی ممکن است 

موجب برق گرفتگی شود.
- هرگز از کابل دستگاه برای حمل آن استفاده نکنید و یا برای قطع اتصال دستگاه از پریز، کابل 
را نکشید. همچنین کابل را از معرض حرارت ،سطوح نوک تیز،قطعات دوار و روغن دور نگهدارید. 

کابل های آسیب دیده مستعد بروز برق گرفتگی هستند.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط های باز از سیم رابط مناسب استفاده نمائید تا احتمال برق 

گرفتگی کاهش یابد.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط های مرطوب حتما" از محافظ کابل برای اتصال دستگاه به 
منبع تغذیه برق شهری استفاده کنید. استفاده از محافظ کابل موجب کاهش برق گرفتگی می شود.

.ایمنی فردی
- زمانی که خسته اید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع زمانی که در سالمتی کامل به سر 
نمی برید، هرگز از ابزارآالت برقی استفاده ننمائید. چرا که لحظه ای درنگ و بی دقتی منجر به 

صدمات جبران ناپذیری خواهد شد.
- همواره از لوازم ایمنی مانند عینک ایمنی،ماسک هوا،کفش و کاله ایمنی و محافظ گوش استفاده 

کنید تا صدمات فردی کاهش یابد.
- برای اجتناب از شروع به کار ناگهانی دستگاه، قبل از اتصال آن به منبع برق از قرار داشتن کلید 
در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمائید. همچنین زمانی که آن را جابه جا می کنید ، دو شاخه 

را از پریز جدا کرده و انگشتتان را بر روی کلید قرار ندهید.
- قبل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال هرگونه ابزار تنظیم مانند آچار به قطعات دوار اطمینان 

حاصل کنید چراکه می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری گردد.
- حالت صحیح قرارگیری پاها و حفظ تعادل بدن حین کار از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری 

می نماید.
- همواره در حین کار از لباس کار مناسب استفاده نمائید. استفاده از لباس های غیر استاندارد و 
گشاد، جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیرشدن آنها را با قسمت های متحرک ابزارآالت 
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برقی افزایش داده و ممکن است خطرآفرین شود.
- در صورت استفاده از غبار جمع کن از اتصال صحیح و مناسب آن به دستگاه اطمینان حاصل 

کنید. استفاده از چنین لوازم جانبی، خطرات مربوط به غبارات را کاهش خواهد داد.

.استفاده از دستگاه
- از اعمال بار اضافه به دستگاه جدا خودداری نمائید. انتخاب درست ابزار برقی مناسب کارتان، 
باعث کاهش هزینه و زمان و حسن انجام کار برای شما خواهد شد. بنابراین همیشه برای انجام 

عملکرد مورد نظرتان از ابزار برقی مخصوص به آن کار استفاده کنید.
- در صورت معیوب بودن کلید دستگاه،هرگز از آن استفاده نکنید و به نزدیک ترین مرکز خدمات 
پس از فروش رونیکس پالس برای تعمیر آن مراجعه کنید. هر دستگاهی که با کلید قابل کنترل 

نباشد خطرآفرین است و باید تعمیر شود.
- قبل از هرگونه تنظیم یا تعویض لوازم جانبی دستگاه، همچنین زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید 

دو شاخه را از منبع برق جدا نمائید. این کار از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری خواهد کرد.
در  برقی  ابزاراالت  نگهدارید.  دور  غیرمتخصص  افراد  و  کودکان  دسترس  از  را  برقی  ابزارآالت   -

دسترس افراد آموزش ندیده، خطرآفرین خواهند بود.
هر  یا  و  دوار  قطعات  گیرکردن  تنظیمات،  کنید. هرگونه  نگهداری  به خوبی  برقی  ابزارآالت  از   -
وضعیت دیگری که ممکن است بر روی عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد را بررسی کنید و در صورت 
از عدم نگهداری صحیح  بیشتر حوادث  نمائید.  را رفع  ، آن مورد  استفاده  از  آسیب دیدگی قبل 

ابزارآالت برقی رخ می دهد.
- ابزاراالت برقی را تیز و تمیز نگهدارید. نگهداری مناسب از ابزاراالت برقی موجب کنترل آسان تر 

دستگاه می گردد و کمتر در قطعه کار گیر خواهد کرد.
- همواره از ابزار و لوازم جانبی مناسب این دستگاه استفاده کنید. همچنین از این دستگاه تنها برای 

کارهایی که برای آن تهیه و طراحی شده است استفاده نمائید.

.دستورالعمل های ایمنی مربوط به فرزکاری، سنباده زدن، برشکاری، پولیش و ...
- این دستگاه به عنوان ابزار فرزکاری،سنباده زدن،برشکاری،پولیش و ... قابل استفاده است. کلیه 
موارد ایمنی مورد نیاز در این دفترچه قید شده است که عدم پیروی از موارد قید شده ممکن است 

منجر به برق گرفتگی و یا صدمات جانی جبران ناپذیری شود.
- تنها از ابزارهای جانبی مناسب مشخصات فنی دستگاه استفاده نمائید.

- سرعت در حالت آزاد لوازم جانبی مورد استفاده نباید بیشتر از حداکثر سرعت در حالت آزاد مجاز 
قید شده بر روی لیبل مشخصات دستگاه باشد.

- قطرخارجی و ضخامت لوازم جانبی مورد استفاده باید متناسب با ابعاد دستگاه باشد. عدم رعایت 
این موضوع موجب لرزش و تکان های شدید و در نتیجه از دست دادن کنترل دستگاه خواهد شد.
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- شفت صفحات برش،فلنج و ... باید متناسب شفت دستگاه باشند.
- هرگز از ابزارآالت و لوازم جانبی  معیوب استفاده نکنید. قبل از هربار استفاده بررسی نمائید که صفحه 
پولیش و دندانه های صفحه برش،سیم های فرچه سیمی و ... خراب و آسیب دیده نباشند. در صورت 
افتادن دستگاه و یا ابزارآالت جانبی آن بررسی کنید که آسیب ندیده باشند. همچنین پس از بررسی 
دستگاه و نصب ابزار، قبل از روشن کردن آن فاصله جانبی خود و یا اطرافیان را از دستگاه حفظ نمائید 
سپس دستگاه را روشن کنید تا حداقل یک دقیقه با باالترین سرعت در حالت آزاد بدون اعمال بار کار 

نماید. ابزارآالت معیوب و آسیب دیده معموالً طی این زمان مشخص خواهند شد.
- با توجه به نوع کار از لوازم ایمنی مناسب مانند ماسک،پیش بند، محافظ گوش،کاله،کفش،دستکش 
و عینک ایمنی استفاده کنید. استفاده از عینک چشم ها را از پرتاب براده های ریز حفظ می کند. 
ماسک موجب تنفس مناسب و فیلتر غبارات خواهد شد. محافظ گوش از آسیب دیدن گوش در 

مجاورت صداهای ناهنجار جلوگیری خواهد کرد.
- فاصله جانبی خود و دیگران را از قطعه کار حفظ نمائید. افراد دیگری نیز که در محل حضور 
دارند باید از محافظ گوش استفاده نمایند. همچنین براده ها و تراشه های ایجاد شده در حین کار 

ممکن است به اطراف پرتاب شوند.
- حتما هنگام استفاده از دستگاه آن را از قسمت دارای روکش در دست بگیرید زیرا ممکن است 
در حین کار با فلز و یا سیم های توکار و یا کابل دستگاه برخورد نماید و موجب برق گرفتگی شود.

- کابل دستگاه را از قطعات دوار دور نگهدارید زیرا در صورت گیرکردن کابل ممکن است دست و 
یا بازوی کاربر هم به داخل قطعات دوار کشیده شود.

- هرگز قبل از توقف کامل موتور دستگاه را بر روی میزکار قرار ندهید زیرا ممکن است که قطعات 
دوار با سطح و یا جسم دیگری درگیر شده و دستگاه از کنترل خارج شود.

- منافذ تهویه هوای دستگاه را مرتبا تمیز کنید. زیرا فن های موتور  غبارات را به داخل پوسته می 
کشد و تجمع مقدار زیادی غبارات فلز ممکن است موجب برق گرفتگی شود.

- هرگز دستگاه را در مجاورت مواد اشتعال زا استفاده نکنید زیرا جرقه های حاصل از کار موجب 
آتش سوزی می شود.

- از لوازم جانبی که نیاز به خنک کننده دارند استفاده ننمائید. زیرا تماس دستگاه با آب و یا مایعات 
خنک کننده دیگر ممکن است موجب برق گرفتگی شود.

.ضربه زدن دستگاه و عکس العمل مناسب
ضربه زدن یک عکس العمل ناگهانی است که در اثر قفل کردن و یا گیر کردن ابزار هایی مانند صفحه 
سنباده ، فرچه سیمی و ... ایجاد می شود. گیر کردن دستگاه باعث می شود که ابزار دستگاه به طور 

ناگهانی متوقف شود و دستگاه از کنترل خارج شود و در خالف جهت حرکت پرتاب شود.
به طور مثال، اگر سنگ فرزکاری در قطعه کار قفل شود و یا گیر کند، لبه آن در قطعه کار به شدت فرو 
می رود و در اثر ضربه می شکند و یا ممکن است که سنگ فرزکاری در اثر ضربه، خالف جهت حرکت 
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دستگاه و به سمت کاربر پرتاب شود که این مورد نیز می تواند موجب شکسته شدن سنگ شود.
ضربه زدن دستگاه نتیجه استفاده نادرست و اشتباه از ابزاراست که با رعایت موارد زیر قابل اجتناب خواهد بود:

- دستگاه را محکم با هر دو دست بگیرید و بدن و دستهایتان به شکلی قرار گیرند که هرگونه ضربه 
ای را بتوانید کنترل کنید. همچنین در صورت مجهز بودن دستگاه به دسته جانبی حتما از آن برای 
کنترل بهتر دستگاه در برابر ضربه زدن و عکس العمل های گشتاوری در سرعت باال استفاده کنید.
- هرگز دستانتان را نزدیک قطعات دوار نگیرید زیرا در صورت ضربه زدن دستگاه ممکن است 

دستانتان به ابزار گیر کند.
- بدنتان را دور از ابزار قرار دهید که در صورت ضربه زدن و پرتاب شدن آن به بدنتان گیر نکند. ضربه 

زدن دستگاه موجب پرتاب شدن دستگاه و ابزار آن در جهت مخالف خواهد شد.
- مراقب باشید که دستگاه در گوشه ها و لبه های تیز به قطعه کار گیر نکند و موجب ضربه زدن 

دستگاه و از دست دادن کنترل آن نشود.
- از زنجیر و یا اره های دندانه ای استفاده ننمائید. این ابزار معموال موجب ضربه زدن و از دست 

دادن کنترل دستگاه می شوند.

.موارد ایمنی مربوط به فرز و برش کاری
غیر  کنید.در  استفاده  آن  محافظ  گارد  با  متناسب  و  دستگاه  این  مناسب  های  سنگ  از  تنها   -

اینصورت کارایی مناسب حاصل نمی شود و ایمن نیز نخواهد بود.
- از ابزار فرزکاری تنها به منظور فرزکردن استفاده کنید. به طور مثال، هرگز سعی نکنید که با 
استفاده از سطح جانبی سنگ فرزکاری را انجام دهید . اعمال بار اضافی به دستگاه موجب شکستن 

سنگ خواهد شد.
- همواره از فلنج های سالم و مناسب سایز سنگ برای ثابت کردن آن استفاده کنید که با این کار 
احتمال شکستن سنگ کاهش خواهد یافت. توجه نمائید که فلنج های سنگ برش با فلنج سنگ 

های دیگر متفاوت خواهد بود.
- هرگز از سنگ های این دستگاه برای دستگاههای بزرگتر استفاده نکنید، زیرا سنگ های مناسب 
دستگاههای بزرگتر بر خالف دستگاههای کوچک دارای سرعت در حالت آزاد پائین تر هستند که 

ممکن است موجب شکسته شدن یا پرتاب سنگ شود.

.چند نکته ایمنی دیگر در مورد برش کاری
- از اعمال بار اضافی به سنگ و ایجاد برش های عمیق اجتناب نمائید. اعمال بار اضافه به سنگ 
موجب افزایش فشار و احتمال کج شدن و یا قفل شدن سنگ می شود که خطر شکستن سنگ یا 

ضربه زدن دستگاه افزایش خواهد یافت.
- مراقب فضای پشت و روبروی قطعات دوار باشید. مثال اگر دستگاه را به گونه ای نگهدارید که به 

سمت مقابل شما بچرخد،در صورت ضربه زدن، دستگاه و سنگ به سمت شما پرتاب خواهد شد.
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- اگر سنگ در قطعه کار گیر کرد و یا نیاز به توقف کار بود، دستگاه را خاموش کرده و آن را محکم 
نگهدارید تا سنگ از حرکت باز ایستد. هرگز سعی نکنید که سنگ در حال حرکت را از قطعه کار 
از گیر کردن  توان  با عملکرد مناسب می  باعث ضربه زدن دستگاه می شود.  زیرا  بیرون بکشید 

دستگاه جلوگیری کرد.
- هرگز دستگاه را زمانی که در قطعه کار گیر کرده مجددا روشن نکنید. همچنین هرگز قبل از 
اینکه سنگ به حداکثر سرعت در حالت آزاد خود برسد،سنگ را به قطعه کار نزدیک نکنید. عدم 
رعایت این موارد موجب شکستن و یا گیر کردن سنگ در قطعه کار یا ضربه زدن دستگاه می شود.

- قطعه کارهای بزرگ را با استفاده از نگهدارنده، محکم کنید تا خطر ضربه زدن به خاطر پرتاب 
دیسک کاهش یابد. قطعه کارهای بزرگ باید در هر دو طرف و نزدیک خط برش و نزدیک لبه ها 

محکم شوند.
- هنگام ایجاد حفره در دیوار و یا فضاهایی که دید کافی وجود ندارد، مراقب برخورد ابزار دستگاه با 

لوله های گاز یا آب و یا کابل برق باشید که موجب ضربه زدن دستگاه می شود.

.نکات ایمنی در مورد صفحه سنباده کاری
- از صفحه سنباده های بزرگتر از سایز مناسب دستگاه استفاده ننمائید. صفحه سنباده هایی که برآمدگی 

داشته باشند، موجب جراحت،گیرکردن،پاره شدن صفحه و یا ضربه زدن دستگاه می شوند.

.نکات ایمنی در مورد پولیش کاری
- مراقب باشید که صفحه پولیش محکم بسته شده باشد و همچنین کابل دستگاه را جمع کرده و به 
شکل مناسبی فیکس کنید. کابل آزاد و رها ممکن است موجب گیر کردن انگشت ها در قطعه کار شود.

.نکات ایمنی در مورد فرچه سیمی
- سیم های فرچه سیمی بعد از مدتی استفاده عملکرد و ظاهر طبیعی خود را از دست می دهند. 
اعمال بار اضافه به آن باعث می شود که این اتفاق زودتر بیفتد. همچنین اعمال بار اضافه ممکن 

است منجر به پرتاب شدن سیم های آن به سمت پوست و یا بدن شود.
- در صورت استفاده از گارد محافظ اطمینان حاصل کنید که سیم های فرچه سیمی با گارد تماس 
حاصل نمی کند زیرا قطر سنگ و فرچه سیمی هنگام حرکت در اثر نیروی گریز از مرکز کمی 

زیادتر می شود.

.چند نکته ایمنی
- قبل از شروع به کار، با استفاده از ابزار مناسب از عدم وجود خطوط لوله و یا کابل های توکار 
اطمینان حاصل نمائید. تماس با لوله های گاز منجر به انفجار و تماس با کابل برق موجب برق 

گرفتگی خواهد شد.



- برای اجتناب از شروع به کار ناگهانی دستگاه در صورت خاموش شدن ناگهانی دستگاه )مثال رفتن 
برق و ...( حتما کلید دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید.

- قطعه کار را با استفاده از گیره به میز کار متصل کنید تا در اثر ضربه زدن دستگاه، قطعه کار پرتاب نشود.
- محل کار را همواره تمیز نگهدارید. محیط های کثیف و در هم ریخته مستعد ایجاد حادثه خواهد 

بود. غبار فلزات سبک مانند آلومینیوم به راحتی منفجر می شود.
- قبل از شروع به کار از جنس سطح کار اطمینان حاصل نمائید و از غبارات و گازهایی که حین 
کار تولید می شود اطمینان حاصل کنید. در صورت وجود هرگونه شک و شبهه  ای، هرگز غبارات 

حاصله را استشمام نکنید.
هنگام سنباده زدن سطوح ) انواع فلزات،مواد معدنی، چوب و روکش رنگ( غبارات سمی ایجاد می 
شود که تنفس آنها باعث اختالالت آلرژیک و بیماری های مزمن خواهد شد. هرگز این غبارات را 
استشمام نکرده و از تماس با آنها به شدت اجتناب نمائید. همچنین از قطعه کارهایی که دارای 

آزبست هستند استفاده نکنید.
- هرگز دستگاه دارای کابل معیوب را به برق وصل ننمائید. همچنین هنگام کشیدن کابل معیوب 
از برق مراقب باشید و قسمت های رسانا را لمس نکنید. کابل های معیوب ممکن است موجب برق 

گرفتگی شود.
- ابزارآالت برقی را تیز و تمیز نگهدارید. ابزارآالت تیز کم تر در قطعه کار گیر می کنند و کنترل 

آنها آسان تر است.
- از داغ شدن بیش از حد دستگاه و قطعه کار جلوگیری کنید. دمای باال ممکن است موجب آسیب 

دیدن ابزار و قطعه کار گردد.
- دمای ابزار دستگاه و قطعه کار بعد از استفاده باال خواهد رفت به همین دلیل بالفاصله بعد از اتمام 

کار آنها را لمس ننمائید که موجب سوختگی خواهد شد.
- هرگز ابزار دستگاه را که داغ شده است با مواد اشتعال زا تمیز نکنید که احتمال انفجار و آتش 

سوزی وجود خواهد داشت.
- همواره دستها باید خشک و عاری از گریس باشد، دستهای آغشته به گریس به خاطر عدم توان 

کنترل مناسب دستگاه حادثه آفرین خواهد بود.
- همواره نکات ایمنی مربوط به سالمت و محیط کار را رعایت کنید و هرگز قبل از مطالعه کامل 

دفترچه راهنما از دستگاه استفاده نکنید.
- به خاطر داشته باشید که قطعات دوار، پشت منافذ تهویه هوا قرار دارند.

باید  نیستند  قابل خواندن  استفاده دیگر  از کمی  بر روی دستگاه که پس  اطالعات درج شده   -
جایگزین شوند.

حتما قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمائید.
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.خطرات ناشی از لرزش
هشدار! 

لرزش دستگاه ممکن است به خاطر جریان خون یا استرس کاربر ایجاد شود. در این صورت فورا کار 
را متوقف کرده و به پزشک مراجعه نمائید.)بی حس شدن اعضای بدن،لمس شدن قسمت هایی از 

بدن،خارش،درد و تغییر رنگ پوست از نشانه های استرس است.(
به موارد ذیل  این دستگاه نشان دهنده میزان لرزش طبیعی دستگاه است و  سطح لرزش مجاز 

بستگی دارد:
- استفاده ناصحیح از دستگاه

- نصب نادرست ابزار
- جنس قطعه کار نامناسب است.

.که با رعایت موارد زیر می توان این لرزش را کاهش داد
- دستگاه را مطابق موارد ذکر شده در دفترچه راهنما استفاده و نگهداری نمائید.

- در دماهای خیلی پائین از دستگاه استفاده ننمائید.
- زمانی که هوا سرد است اطمینان حاصل نمائید که بدن و دستان شما گرم است.

- دستها را هرچند وقت یکبار تکان دهید تا بی حس نشوند.

.همچنین به خطرهای بالقوه زیر نیز توجه نمائید
حتی با وجود رعایت تمام نکات ایمنی و استفاده از دستگاه مطابق دستورالعمل های این دفترچه 

راهنما، باز ممکن است که خطرهای زیر مشکل ساز شوند:
- گرفتن دستگاه از جایی که دارای عایق نیست.

- لمس ابزار دستگاه هنگام استفاده یا بالفاصله بعد از استفاده
- ضربه زدن دستگاه یا قطعه کار

.نکات ایمنی فردی
از عینک ایمنی استفاده نمائید.

هنگام کار با قطعه کارهایی که غبار ایجاد می کنند از ماسک هوا استفاده نمائید.

موهای بلند را با کش یا تور مو ببندید.
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از دستکش استفاده ننمائید.

استفاده صحیح از دستگاه
 

قبل از روشن کردن دستگاه موارد ذیل را بررسی نمائید که دستگاه از نظر عملکردی در وضعیت 
مناسبی باشد:

- بررسی نمائید که کلیه اجزا و قطعات دستگاه سالم باشند.
- کلیه اجزا و قطعات به درستی نصب شده باشند.

.نصب ابزار 
هشدار! 

تنها از ابزارهای مناسب دستگاه استفاده نمائید! هرگز از ابزارهای معیوب استفاده ننمائید و قبل از 
نصب ابزار بررسی نمائید که شکسته یا خراب نباشند. تنها از ابزارهای مناسب قطعه کار مورد نظر 
استفاده نمائید و بررسی نمائید که ابزار مورد استفاده دارای سرعت در حالت آزاد بیشتری نسبت 

به دستگاه نباشد.
1( همواره از سایز کولت مناسب ابزار استفاده نمائید.

2( مهره کوپلینگ را در جای خود بپیچانید.
3( ابزار مورد نیازتان را در کولت ابزارگیر قرار دهید.

4( دکمه قفل کن را بزنید.
5( مهره کوپلینگ را با استفاده از آچار محکم نمائید.

.روشن و خاموش کردن دستگاه
توجه!

در صورت داغ کردن موتور به خاطر اعمال بار اضافی و یا دور موتور پائین، دور موتور را افزایش 
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دهید تا موتور خنک شود.
1( روشن کردن : برای روشن کردن دستگاه کافی است که کلید روشن و خاموش را یکبار فشار دهید.
2( خاموش کردن: برای خاموش کردن دستگاه کافی است که کلید روشن و خاموش را مجددا فشار دهید. 

3( دیمر تنظیم دور: با فشردن دکمه+ سرعت دستگاه زیاد شده و با فشردن دکمه- سرعت دستگاه کم میشود

دکمه کاهش سرعت
دکمه روشن/ 

خاموش

نشانگر شارژ باتری دکمه افزایش سرعت

.چند نکته در مورد استفاده از دستگاه
 

هشدار! 
قطعه کار و ابزار را خمیده نکنید . پرتاب قطعات شکسته ممکن است موجب آسیب های فردی شود.

 
توجه: 

شلنگ را نپیچانید و یا خیلی محکم نگیرید.

 نکته: 
اعمال فشار زیاد به دستگاه باعث حصول نتیجه بهتر یا سرعت بیشتر نخواهد شد و تنها موجب 

خراب شدن و فرسودگی زودهنگام دستگاه خواهد شد.
- همواره قطعه کار را محکم بگیرید یا با گیره به میز وصل نمائید.

- قطعه کار یا ابزار را کج نکنید.
- هنگام تراش یا حکاکی، دستگاه را مانند چکش در دست بگیرید.

- هنگام انجام کارهای سنگین تر ابزار را مانند چکش در دست بگیرید.

.موارد ایمنی ذیل را هنگام تنظیم دور دستگاه در نظر بگیرید
- کار بر روی پالستیک و متریال های دارای نقطه ذوب پائین را با دور پائین انجام دهید.

- برای پولیش و تمیز کردن با استفاده از فرچه سیمی از دور پائین استفاده نمائید تا موجب آسیب 
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به قطعه کار نشود.
- کار بر روی قطعه کارهای چوبی باید با دور باال انجام شود.

- کار بر روی آهن و استیل باید با دور باال انجام شود.
- آغشته  کردن ابزار به نفت یا یک روان کننده مناسب دیگر از چسبیدن تراشه ها به سطح برش 

جلوگیری می کند.

.تمیز کردن دستگاه
تمیز کردن دستگاه باید به طور مرتب و مطابق توضیحات زیر انجام شود.

نحوه تمیزکاریموارد

با استفاده از برس جارو و یا برس رنگمنافذ دستگاه

با استفاده از دستمال مرطوببدنه دستگاه

تعمیرات و نگهداری

برای هرگونه تعمیر و تعویض قطعات تنها به مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه کنید.

به همراه ابزار شما کارت گارانتی و کارت معرفی مراکز سرویس مجاز رونیکس سرویس در سرتاسر 
ایران ارائه می گردد.

توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری 
جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند بنابراین از هرگونه دستکاری 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. برای اطالع از مراکز 
سرویس و گارانتی مجاز رونیکس سرویس به وب سایت www.ronix.ir مراجعه نمائید و یا با تلفن 

61904-021 خدمات حمایتی رونیکس سرویس تماس حاصل کنید.

بازیافت

این دستگاه برای جلوگیری از آسیب دیدگی هنگام حمل دارای بسته بندی کارتنی است که مواد 
آن قابل بازیافت و استفاده مجدد می باشند. اما خود دستگاه از مواد مختلفی مانند فلز و پالستیک 

و ... تهیه شده است. که در محیط باقی می ماند و تجزیه نمی شود. 
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