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دفترچه راهنما

مشخصات فنی

4647مدل
1E45Fنوع موتور

1.9 كيلو وات / 8500 دور بر دقيقهتوان
49.3 سانتي متر مكعبحجم موتور

3000 دور بر دقيقهسرعت چرخشي موتور
550 ميلي ليترگنجايش مخزن بنزين

117 دسيبلصداي توليدي موتور
7 كيلوگرموزن خالص

8500 دور بر دقيقهفركانس
18 اينچطول ساطوري
22 متر بر ثانيهسرعت زنجير

0.015 ثانيهحساسيت ترمز
5.7 كيلوگرموزن بدون زنجير و ساطور

اجزا و قطعات دستگاه

18"/450mm
GASOLINE CHAIN SAW

ساطور زنجير اگزوز

درپوش محفظه روغن

درپوش محفظه بنزين

ترمز دستگاه
دسته جلويي

هندل استارت
شاسي ايمني گاز

دسته عقبي

درپوش فيلتر

ساسات

شاسي گاز پيچ تنظيم زنجير

مهره تعويض زنجير
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2اره بنزینی

.محتویات موجود در بسته بندي
1- دستگاه اره موتوري 4647

2- ساطور
3- زنجير

4- محافظ ساطور
5- سوهان

6- پيچگوشتي
7- مخزن

.نكات ایمني اوليه استفاده از اره بنزینی
- اجازه ندهيد از دستگاه به عنوان اسباب بازي استفاده شود.

تعمير  و  مونتاژ  نحوه  و همچنين  با دستگاه  كار  از دستگاه حتما دستورالعمل  استفاده  از  قبل   -
نگهداري دستگاه را به طور كامل مطالعه فرمائيد.

تمام موارد ايمني ذكر شده را به دقت مطالعه و انجام دهيد در غير اين صورت ممكن است منجر 
به بروز حوادث ناگوار براي كاربر و يا ديگران بشود.

- قبل از شروع كامال به نحوه روشن كردن و كنترل دستگاه حين كار مسلط باشيد.
- هرگز در هنگام بيماري و يا خستگي از دستگاه استفاده نكنيد.

- دور از دسترس اطفال نگه داشته شود.
- قبل از شروع كار از نحوه درست اتصاالت و متعلقات ايمني دستگاه اطمينان حاصل نماييد.

- دستورالعمل ايمني دستگاه را هميشه به همراه خود داشته باشيد و در صورت قرض دادن دستگاه 
به كاربر ديگر، حتما دفترچه راهنما را نيز به ايشان داده تا قبل از كار مطالعه نمايد.

- از ورود كودكان به محوطه كار با دستگاه )حداقل به شعاع 15 متر( جلوگيري نمائيد.
- محوطه كاري شما بايد تميز و عاري از هرگونه اشياء متفرقه ديگر باشد.

- براي انجام كار با دستگاه حتما از پوشش ايمني مناسب همچون: كفش ايمني، دستكش مخصوص، 
لباس بلند، عينك مخصوص و كاله ايمني استفاده نمائيد.

- فقط در روشنايي روز از دستگاه استفاده نمائيد.
- از دستگاه فقط براي برش چوب استفاده گردد.

- از برخورد نوك اره و يا قسمت باالي اره لبه هرگونه جسم خارجي جلوگيري نماييد.
در صورت برخورد نوك اره با هرگونه جسم خارجي دستگاه متوقف و سپس دوبراه درجهت عكس 

به حركت درمي آيد كه منجر به پرتاب جسم به طرف كاربر مي گردد. 



دفترچه راهنما

شكل 1 شكل 2
- در هنگام كار با دستگاه از برخورد نوك اره با هرگونه جسم خارجي جلوگيري نمائيد.

شكل 3

.نكات عمومي ایمني دستگاه
- هرگز با دست خيس با دستگاه كار نكنيد.

- از كار كردن با اره در باالي درخت و يا نردبان خودداري نمائيد.
- هرگز از دستگاه در محيط هايي كه داراي مواد اشتعال زا مي باشند استفاده نكنيد.

- از كار كردن با دستگاه خراب و يا دستگاهي كه به درستي نصب نشده خودداري نمائيد.
همچنين از دست كار كردن ترمز دستگاه و همچنين سوييچ دستگاه قبل از كار اطمينان حاصل 

نماييد.
- از برش كاري در محل نزديك به كابل برق جدا خودداري نماييد.

- هيچ موقع به دستگاه فشار وارد ننمائيد خصوصا در هنگامي كه به انتهاي عمليات برش كاري 
نزديك مي شويد.

از دست زدن به موتور و اگزوز دستگاه جدا خودداري فرمائيد زيرا تا مدت زمان كوتاهي بعد از 
خاموش كردن دستگاه قسمت هاي مذكور بسيار داغ مي باشند.

- براي جلوگيري از خطر آتش سوزي احتمالي دستگاه را از هرگونه مواد آتش زا دور نگه داريد.
- در هنگام كار با دستگاه بدن خود را به طور كامل از اره دور نگه داريد.

- براي جابه جايي دستگاه و يا هنگام نشست و برخاست حتما ابتدا دستگاه را خاموش كنيد.
- براي جلوگيري از روشن شدن ناگهاني دستگاه براي حمل آن دقت نمائيد تا انگشتان شما روي 
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اره بنزینی

كليد دستگاه نباشد.
- براي جابجايي دستگاه از محافظ جلويي دستگاه استفاده نمائيد در حالتي كه ميله هادي و زنجير 

برنده رو به عقب باشد و همچنين موتور دستگاه خاموش باشد.
- در هنگام بريدن جسم تحت فشار مراقب پرتاب تكه هاي آن پس از بريده شدن باشيد.

.نكات ایمني براي جلوگيري باز پس زدن اره حين كار
- براي برش در ارتفاع از قرار دادن اره بر روي شانه خود، خودداري فرماييد.

- از برش 2 قطعه چوب به صورت همزمان خودداري نمائيد.
- از چرخاندن اره بالفاصله پس از اتمام كار خودداري فرمائيد.

با دستگاه هميشه از 2 دست استفاده نمائيد. دست چپ براي گرفتن دسته جلويي  - براي كار 
و دسته راست براي گرفتن دسته پشتي كه همچنين اين مورد از باز پس زدن اره نيز جلوگيري 

مي كند.
- هرگز از غالف قوس دار استفاده نكنيد زيرا كه احتمال بازپس زدن اره را بيشتر مي كند.

- سرعت موتور براي شروع كار با دستگاه هميشه در بيشترين حالت ممكنه باشد تا احتمال باز 
پس زدن اره به حداقل برسد.

تيغه هاي  از  فقط  و  نكنيد  استفاده  فلزي  تيغه هاي  از  برش  سطح  داشتن  نگه  باز  براي  هرگز   -
پالستيكي يا چوبي استفاده نمائيد.

- براي تيز كردن اره حتما از ابزار مخصوص استفاده نموده.
- هرگز از قطعات و يا متعلقات غير استاندارد استفاده نكنيد.

.نگهداري و انبارش دستگاه
- قبل از هرگونه اقدام مبني بر تعمير، سرويس و تعويض قطعات به موارد ذيل توجه فرمائيد.

- دستگاه را خاموش كنيد
- مطمئن شويد كه كليد دستگاه در حالت خاموش مي باشد

- مطمئن شويد تمامي قسمت هاي متحرك دستگاه از كار افتاده اند
- اجازه دهيد كامال دستگاه خنك گردد

- اطمينان از عدم درگير بودن تيغه و زنجير با كالچ
- براي كارايي بيشتر حتما زنجير را روغن كاري و از تيز بودن آن اطمينان حاصل نمائيد 

- براي حمل و نقل حتما از پوشش روي تيغه و زنجير دستگاه استفاده نمائيد
- دستگاه را در محيط خشك و در ارتفاع نگهداري كنيد تا دور از دسترس افراد ناشي و يا كودكان باشد.

- هميشه دستگاه را تميز نگه داريد تا از هرگونه صدمه احتمالي ناشي از گرد و غبار جلوگيري 
نمائيد.
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دفترچه راهنما

.طرز استفاده از اره بنزینی
- روغن كاري

حتما قبل از شروع به كار با دستگاه آن را كامال روغن كاري نموده براي اين كار درپوش محفظه 
روغن )شماره 6( را به آرامي باز كرده و روغن را به اندازه كافي داخل آن بريزيد.

روغن كاري به موقع دستگاه باعث جلوگيري از هرگونه آسيب جدي به تيغه و زنجير دستگاه شده 
و همچنين سرعت كار و برشكاري دستگاه را زياد نموده و از داغ شدن آن جلوگيري نموده و طول 

عمر آن را نيز زياد مي كند.
- سوخت

درپوش محفظه بنزين را به آرامي باز كرده و مخلوط بنزين و روغن را داخل باك آن بريزيد.
ميزان تركيب بنزين با روغن:

به ازاي هر ليتر بنزين 25 سي سي روغن مخصوص موتورهيا 2 زمانه. )درصد تركيب 40:1(
اول به طور كامل اين 2 را با هم مخلوط كرده سپس در داخل باك دستگاه ريخته شود. 

بنزين روغن

1 ليتر 25 سی سی

- تست ترمز دستگاه
دستگاه را در يك سطح صاف قرار داده و روشن نموده و ترمز دستگاه را به سمت عقب كشيده 
سپس اهرم گاز را فشرده تا دستگاه شروع به حركت نموده و بعد از مدت كوتاهي ترمز را به سمت 
جلو فشار داده كه در اين حالت ترمز درگير مي شود و دستگاه بايد از كار بايستد. در غير اينصورت 
سيستم ترمز دستگاه مشكل دارد كه حتما بايد با مراكز مجاز خدمات پس از فروش براي تعمير 

آن تماس گرفته شود.

.نحوه روشن و خاموش كردن اره بنزینی
- مخزن پمپ ثانويه )شماره 16( را به تعداد 5 الي 10 بار فشار داده تا مخلوط بنزين و روغن در 

حباب مخصوص معلوم گردد. در صورت عدم مشاهده مجددا اين عمل را تكرار كنيد.
- ساسات را تا انتها بيرون كشيده به آ رامي خم شده و پاي راست خود را بر روي قسمت پايين 
دست پشتي قرار داده و با دست چپ گارد جلويي را محكم گرفته سپس با دست راست هندل 
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اره بنزینی

دستگاه را كشيده و آن را روشن نموده سپس بالفاصله بعد از روشن شدن ساسات دستگاه را به 
سمت پايين فشار داده و كليد گاز را فشار داده تا از حالت قفل بيرون آيد. در اين حالت دستگاه با 
سرعت ايده آل كار مي كند كه مي بايست 30 ثانيه با همين سرعت جهت گرم شدن دستگاه روشن 

بماند سپس  عمليات برش كاري را شروع نماييد. )شكل شماره 4(

 

شكل 4

براي خاموش كردن دستگاه ابتدا دست خود را از روي اهرم گاز برداشته تا دستگاه به سرعت نرمال 
اين حالت  به حالت خاموش فشار داده. در صورتي كه دستگاه در  را  برسد سپس كليد دستگاه 
خاموش نگرديد ساسات دستگاه را تا انتها بيرون كشيده تا دستگاه خاموش گردد. )شكل شماره 5(

ساسات

شكل 5

.نحوه دست گرفتن اره موتوري
براي كار كردن با دستگاه حتما از دو دست به شرح ذيل استفاده نماييد:

با دست راست خود دسته پشتي و با دست چپ خود دسته جلويي را گرفته به طوري كه انگشتان 
دست چپ به طور كامل چرخيده و در زير دسته جلويي قرار گرفته )بهترين حالت براي كنترل 
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دفترچه راهنما

دستگاه در هنگا مبروز خطرات احتمالي اعم از باز پس زدن دستگاه( و انگشتان دست راست نيز به 
طور كامل چرخيده و در قسمت زيرين دسته پشتي قرار گرفته. بدن كاربر بايد هميشه در سمت 

چپ دستگاه قرار بگيرد حتي اگر كاربر چپ دست باشد.)اشكال شماره 6 و 7 و 8(

شكل 6

شكل 7

شكل 8

هرگز انگشت شصت دست چپ خود را بر روي دسته محافظ جلويي قرار ندهيد زيرا كه باعث عدم 
كنترل كافي در نگهداري دستگاه حين كار و در موقع بروز خطرات احتمالي ناشي از باز پس زدن دستگاه 

مي باشد. )شكل شماره 9(
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اره بنزینی

Chain Line شكل 10شكل 9

هرگز هنگامي كه در طرف راست دستگاه قرار داريد دستگاه را روشن ننماييد. )شكل شماره 10(

.طرز استفاده از دستگاه
 دستورالعمل كلي

- قبل از شروع برشكاري حتما روي قطعات كوچكتر چوب تست و تمييز نماييد تا كامال به نحوه 
كنترل دستگاه مسلط گرديد.

- براي شروع عمليات اصلي، دستگاه را روشن نماييد اهرم گاز را فشار دهيد تا به بيشترين سرعت 
خود برسد سپس عمليات برشكاري را شروع نماييد.

- تا بريده شدن تمام قطعه كار كامال صبر نماييد و هرگز به دستگاه جهت تسريع كار فشار وارد ننماييد.
- به محض اتمام كار اهرم گاز را رها كرده و تا ايست كامل دستگاه اره صبر نماييد.

- حتما از لباس مناسب براي برش كاري استفاده نماييد.

.آماده سازي محيط كار
- از اين دستگاه فقط براي برش چوب اجناس ساخته شده از چوب استفاده نماييد.

- به شعاع 15 متر اطراف محيط كار هيچ گونه جسم مزاحم و يا افراد ديگري نبايد وجود داشته 
باشد و در صورت ورود شخص به حريم برش كاري حتما دستگاه را خاموش نماييد.

- در صورتي كه چند كاربر بروي يك تنه درخت در حال برشكاري مي باشند حتما بايد فاصله 4.6 
متري از يكديگر را رعايت فرمايند.

- فقط در محيط هايي كه نور به اندازه كافي وجود داشته از دستگاه استفاده نماييد.
- قبل از شروع عمليات برشكاري حتما ريشه درختان بزرگي كه از زمين بيرون زده است را به 

وسيله اره و از 2 جهت افقي و عمودي بريده و كنار بگذاريد. )شكل شماره 11(
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دفترچه راهنما 9

شكل 11

برش عمودی
قسمت جدا شده

برش افقی

.عمليات برشكاري
براي عمليات برش كاري به موارد ذيل توجه كافي داشته باشيد:

- از بريدن درخت هايي كه خميدگي بيش از حد دارند و يا داراي شاخه هاي بزرگ زيادي مي باشند 
خودداري نمائيد. براي بريدن اين گونه درخت ها حتما ابتدا درخت را با يك وسيله سنگين به زمين 

انداخته و سپس درخت را قطعه قطعه كنيد.
- از بريدن درخت هايي كه نزديك تير برق و يا كابل برق مي باشند خودداري نمائيد.

افتادن درخت دقت نماييد تا در مسير درست تعيين شده به  بار به جهت  - هرچند دقيقه يك 
زمين بيفتد.

يكسان  برشكاري در يك محوطه  انجام عمليات  نفر در حال  از 1  بيشتر  به طور همزمان  اگر   -
مي  باشند حتما بايد فاصله آن ها حداقل 2 برابر ارتفاع درختي باشد كه درحال بريده شدن مي باشد 
- در هنگام بريدن درخت روي سطح شيبدار حتما مراقب غلط خوردن درخت پس از بريدن شدن 

باشيد.
- قبل از شروع به عمليات برشكاري به دقت به نكات ذيل توجه فرمائيد.

و  نمائيد  كامال مشخص  را  مي كند  زمين سقوط  به  بريدن شدن  از  پس  درخت  كه  منطقه اي   -
به شعاع 135 درجه دورتر از آن منطقه به عنوان منطقه فرار براي خود انتخاب كرده و آنجا را 
كامال تميز نموده تا هيچ گونه مانعي وجود نداشته باشد. تا در صورتي كه درخت به خالف جهت 

پيش بيني شده به زمين افتاد به سرعت منطقه را ترك نماييد. )شكل شماره 12(



10اره بنزینی

شكل 12

90

جهت افتادن درخت

135 درجه

º

- قبل از شروع به عمليات برشكاري حتما به جهت حركت باد دقت نمائيد.
- اگر قطر درخت بين 15 تا 18 سانتي متر باشد به وسيله يك برش كار به اتمام رسيده و درخت به زمين 

سقوط مي نمايد در غير اين صورت عمليات بايد طي 2 مرحله به شرح ذيل انجام گيرد.
- مرحله اول: ايجاد شكاف به صورت هرمي: در اين مرحله ابتدا شكافي به شكل هرم به اندازه 1/3 قطر 

درخت انجام داده كه اين عمل جهت افتادن درخت را معلوم مي گرداند.)شكل شماره 13 و 14(
- مرحله دوم: ايجاد شكاف به صورت افقي در جه عكس شكاف اول: اين شكاف در جهت عكس 
شكاف اول و 5 سانتي متر باالتر از آن ايجاد مي گردد كه در برش نهايي به حساب مي آيد و باعث 

افتادن درخت مي باشد. )شكل شماره 13 و 14(

شكل 13
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شكل 14

برش افقیبرش هرمی

- اگر قطر درخت بيشتر از طول تيغه اره مي باشد اين مرحله بايد از 2 تنه درخت انجام گيرد 
)شكل شماره 15(
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- اگر درخت مطابق برنامه در جهت تعيين شده شروع به افتاد ننمود به سرعت با قرار دادن 
نظر  به سمت مورد  را  ايجاد شده مي توانيد درخت  يا پالستيكي ميان شكاف  تيغه چوبي  يك 

براي سقط هدايت نماييد. )شكل شماره 16(

شكل16
تيغه



اره بنزینی

.بریدن شاخه هاي درخت
كار  اين  براي  نمائيد.  درخت  شاخه هاي  بريدن  به  شروع  بالفاصله  بايد  درخت  افتادن  از  بعد 
اول  است  بهتر  همچنين  باشند.  داشته  قرار  اصلي  تنه  و  شما  مابين  مي بايست  شاخه ها  حتما 
شاخه هاي محكم و قطور بريده شود تا درخت به طور كامل روي زمين قرار گيرد. براي بريدن 
احتمالي  خطر  هرگونه  از  تا  شود  بريده  انتها  از  حتما  كه  نماييد  دقت  فشار  تحت  شاخه هاي 

پرتاب شاخه تحت تنش جلوگيري نمايد. )شكل شماره 17(

4شكل 17

321

 
.قطعه قطعه كردن تنه اصلي

- براي انجام اين كار دقت كافي داشته و با آرامي انجام دهيد.
- از بريدن چند قطعه به طور همزمان بروي يك تنه خودداري نمائيد.

با  هرگونه جسمي  برخورد  از  تا  داشته  نگه  تميز  مرتب  طور  به  را  درخت  تنه  روي  محوطه   -
تيغه اره جلوگيري به عمل آيد.

- موقعي كه اره به انتهاي كار مي رسد فشار را از روي اره برداشته و هرگز اجازه ندهيد تا تيغ 
اره به سطح زمين برخورد نمايد.

- براي بيرون آوردن تيغ اره از الي شكاف ايجاد شده حتما ابتدا دستگاه را خاموش نموده و 
سپس تيغه را بيرون بكشيد.

.عمليات قطعه قطعه كردن درخت داراي 2 مرحله مي باشد
1( برش و ايجاد شكاف از روي تنه يا برش فوقاني )شكل شماره 18(
2( برش و ايجاد شكاف در زير تنه يا برش تحتاني )شكل شماره 19(

12
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شكل 19

نكته: دقت داشته باشد كه برش اول هميشه بايد به اندازه 1/3 قطر تنه درخت باشد.
در صورتي كه تنه درخت از يك طرف مهار شده باشد ابتدا برش اول بايد از زير باشد و برش 

دوم از روي تنه كه باعث قطع كامل آن گردد. )شكل شماره 20( 

شكل 20
برش اول

طرف مهار شده

برش دوم
فشار

در صورتي كه تنه درخت از 2 طرف مهار شده باشد ابتدا برش فوقاني و سپس برش تحتاني انجام مي گيرد.

13



اره بنزینی

برش اول

برش دوم

فشار

شكل 21

در هنگام برش كاري تنه بر روي سطح شيبدار حتما در قسمت باالي تنه بايستيد. )شكل شماره 22(

شكل 22

 

.هرس كاري
- براي انجام كار هرسكاري هرگز از نردبان استفاده ننمائيد.

- هيچگاه براي شاخه هاي با ارتفاع باالتر از قفسه سينه خودتان از اين دستگاه استفاده ننمائيد.
- براي هرس كردن نيز 3 مرحله بايد انجام گيرد. )شكل شماره 23(

- برش اول از زير و به عمق 1/3 قطر درخت انجام شود.
- برش دوم از قسمت باالي شاخه و جلوتر از برش قبلي انجام مي گيرد كه منجر به افتادن شاخه مي شود.

- برش سوم از قسمت انتهايي شاخه انجام مي شود كه مابقي آن نيز از تنه جدا مي گردد.
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شكل 23

برش دوم

برش اول

برش نهايی

- برش درختاني كه تحت تنش بر اثر افتادن جسم خارجي ديگري بر روي درخت انجام مي گيرد.
- براي برش اين گونه درختان حتما بايد از قسمت انتهايي درخت عمليات برشكاري انجام گيرد. )شكل 23ب(

شكل 23 ب

.تنظيم كشش زنجير
تنظيم كشش زنجير اره موتوري در دو حالت انجام مي پذيرد.

1( در حالتي كه زنجير سرد است: در اين حالت زنجير بايد طوري روي تيغه قرار بگيرد كه حالتي از شكم 
دادن و يا خميدگي در زنجير وجود نداشته باشد براي اين كار زنجير را با دست باال نگه داشته و پيچ 

تنظيم را در جهت عقربه هاي ساعت چرخانده تا زنجير به طور كامل روي تيغه قرار بگيرد.
2( در حالتي كه زنجير بعد از مدتي كار كردن داغ مي باشد. در اين حالت زنجير بايد تقريبا به ميزان 1.3 

ميليمتر باالتر از تيغه قرار بگيرد.
بعد از انجام تنظيمات مجددا تيغه را با دست باال نگه داشته و در صورتي كه زنجير هنوز شل مي باشد پيچ 
تنظيم را نيم دور در جهت عقربه هاي ساعت چرخانده و مجددا بررسي گردد و در صورتي كه زنجير بيش 

از حد معمول سفت مي باشد پيج تنظيم را ربع دور در جهت عقربه هاي ساعت چرخانده.
مطمئن شويد كه زنجير را با دست مي توان چرخاند به طوري كه نه زنجير شل بوده و اطراف تيغه 
خميدگي ايجاد كند و نه به قدري سفت بوده كه مانع چرخيدن گردد. )شكل هاي شماره 26، 25، 24(

15



اره بنزینی

شكل 24 شكل 25 شكل 26

. نحوه نصب و جدا كردن تيغه و زنجير
- نصب تيغه و زنجير: براي اين كار ابتدا پوشش روي كالچ را برداشته و سپس تيغه را طوري قرار دهيد 
كه انتهاي پيچ بر روي دستگاه و 2 پيچ تعبيه شده كامال در سوراخ هاي موجود در تيغه قرار بگيرد. سپس 
زنجير را طوري قرار دهيد كه دنده هاي برنده رو به باال و برآمدگي هاي انتهايي تيغ كامال در شيار تيغه 
رفته و چفت شود. سپس پوشش را به حالت اول برگردانده و بوسيله پيچ تنظيم، ميزان كشش زنجير را 

تنظيم نمائيد.
- براي جدا كردن تيغه و زنجير ابتدا پوشش را جدا كرده سپس به آرامي زنجير و سپس تيغه را از دستگاه 

جدا نماييد.)شكل هاي شماره 28، 27(

شكل 27

ساطور

شكل 28

.نحوه نگهداري و تميز كردن دستگاه پس از استفاده
ابتدا دستگاه را خاموش كرده و اجازه دهيد تا كامال خنك گردد.

- بوسيله دستمال نم دار دستگاه را تميز نموده و در صورتي كه براي مدت طوالني قصد نداريد از دستگاه 
استفاده نمائيد حتما تيغه و زنجير دستگاه را باز نموده و كامال تميز كرده و در جاي خشك نگهداري گردد.

- فيلتر قرار گرفته در قسمت باالي دستگاه را باز نموده و كامال تميز كنيد.
- پره هاي اطراف سيلندر را بوسيله كمپرسور باد با فشار 40PSI  يا كمتر كامال تميز نگه داريد.)شكل شماره 29(

- حتما بعد از استفاده طوالني ميزان روغن موتور دستگاه را بررسي كرده و در صورت كمبود حتما مخزن 
را پر نمائيد.
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شكل 29

پره های سيلندر

دستگاه روشن نمي شود و يا در صورت روشن شدن درست كار نمي كند

دليل راه حل

دستگاه روشن نمي شود به نحوه روشن كردن صحيح در دستورالعمل مراجعه گردد

كاربراتور دستگاه تنظيم نمي باشد حتما توسط سرويسكار مجاز بايد تنظيم گردد

ــات ــتي عملي ــه درس ــتگاه ب ــمع دس  ش
نمي دهــد انجــام  را  برق رســاني 

شمع را از دستگاه جدا نموده و تميز كرده و مجددا روشن نمائيد

 مخــزن حبــاب دســتگاه كامــال پــر نشــده
شد با

ــر شــود.10 ــا كامــال پ ــاب فشــار داده شــود ت ــن حب ــد چنــد دفعــه ديگــر اي  باي
دفعــه

دستگاه روشن مي شود ولي موتور قدرت كافي ندارد

صافي بنزين كثيف شده باشد .حتما توسط سرويسكاران مجاز تميز يا تعويض گردد

ساسات دستگاه تا انتها داخل نرفته باشد حتما بعد از روشن شدن بايد ساسات تا انتها فشار دهيد

فيلتر هوا كثيف شده باشد حتما فيلتر تميز يا تعويض گردد

شمع دستگاه به درستي كار نمي كند حتما شمع تميز يا تعويض گردد

موتور به درستي كار نمي كند

فيلتر هوا كثيف شده باشد حتما فيلتر تميز يا تعويض گردد

شمع دستگاه به درستي كار نمي كند حتما شمع تميز يا تعويض گردد

موتور بيش از حد دود مي كند

كاربراتور دستگاه تنظيم نمي باشد حتما توســط سرويســكاران مجاز بايــد تنظيم گردد

 ميــزان تركيــب بنزيــن و روغــن مناســب
نمي باشــد

حتما بايد از تركيب مناسب استفاده شود

موتور تحت فشار از قدرت كافي برخوردار نمي باشد
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فيلتر هوا كثيف شده باشد حتما فيلتر تميز يا تعويض گردد

شمع دستگاه به درستي كار نمي كند حتما شمع نيز يا تعويض گردد

كاربراتور دستگاه تنظيم نمي باشد حتما توسط سرويسكاران مجاز بايد تنظيم گردد

 بنزيــن داخــل دســتگاه كثيــف و قديمــي
ــا تركيــب مناســب نمي باشــد و ي

بنزين نو با تركيب مناسب با روغن را داخل باك ريخته

زنجير دستگاه بيش از حد داغ مي كند و دود مي كند

زنجير سفت مي باشد كشش زنجير بوسيله پيچ مخصوص تنظيم گردد

 مخــزن روغــن تيغــه و زنجيــر خالــي
شــد مي با

حتما توسط روغن مخصوص موتور 2 زمانه پر گردد

سوراخ تزريق روغن زنجير گرفتگي دارد حتما بررسي و تميز گردد

ترمز زنجير درگير مي باشد حتما ترمز دستگاه آزاد گردد

زنجير مي چرخد ولي برش را انجام نمي دهد

زنجير كند شده بوسيله ابزار مخصوص تيز گردد

زنجير برعكس نصب شده به طور صحيح روي تيغه نصب گردد

.تعميرات و گارانتي ابزار
ــس  ــاز رونيك ــرويس مج ــز س ــي مراك ــي و كارت معرف ــما كارت گارانت ــزار ش ــراه اب ــه هم ب

ســرویس در سرتاســر ايــران ارائــه مي گــردد.
ــرات  ــه تعمي ــاج ب ــزار احتي ــن اب ــي اي ــزاي داخل ــدام از اج ــچ ك ــه هي ــيد ك ــته باش ــه داش توج
ــه دســتكاري  ــن از هرگون ــد بنابراي ــرد ندارن ــودن عملك ــه نم ــت بهين ــا دســتكاري جه ــه ي اضاف
ــه مشــكل  ــروز هرگون ــد و در صــورت ب ــاب نمايي ــرات غيرمجــاز اجتن ــه مراكــز تعمي ــه ب ــا ارائ ي
ــا نزديك تريــن مركــز ســرويس مجــاز تمــاس حاصــل نماييــد تــا از خدمــات ســريع و  ســريعا ب
دقيــق رونيكــس ســرویس اســتفاده نماييــد. بــراي اطــالع از مراكــز ســرويس و گارانتــي مجــاز 
رونيكــس بــه وب ســايت www.ronix.ir مراجعــه نمائيــد و يــا بــا تلفــن 61904-021 خدمــات 

حمايتــي رونيكــس ســرویس تمــاس حاصــل نمائيــد.
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