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مشخصات فنی

این محصول فاقد باتری و شارژر می باشد.

باتری های قابل استفاده برای 8920

محصول شماره مدل

باتری لیتیومی 20 ولت 2 آمپر ساعت 8990

باتری لیتیومی 20 ولت 4 آمپر ساعت 8991

شارژر های قابل استفاده برای 8920 

محصول شماره مدل

شارژر سریع 20 ولت خروجی 22 ولت 2.2 آمپر 8992

شارژر سریع 20 ولت خروجی 22 ولت 4.5 آمپر 8993

شارژر سریع 20 ولت خروجی 22 ولت 4.5 آمپر )مدل دوقلو( 8994

8920 مدل

20ولت ولتاژ

1400 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

51 سانتی متر طول برش

17 میلیمتر ظرفیت برش

55 تا 60 دقیقه )باتری 2 آمپر ساعت( مدت کارکرد در حالت آزاد

حدودا 1 ساعت مدت زمان شارژ
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اجزا و قطعات دستگاه 
دسته پشتی

باتری

کلید روشن و خاموش

دسته جلویی

گارد

تیغه

این محصول فاقد باتری و شارژر می باشد.

راهنمائی های ایمنی

توضیح عالئم
دفترچه ی راهنما را تا انتها بخوانید.

ابزار باغبانی را در برابر باران حفظ کنید یا زیرباران رها نکنید.
ــدن  ــارت مان ــدون نظ ــورت ب ــا در ص ــی ی ــزار باغبان ــز کاری روی اب ــا تمی ــرویس ی ــل از س قب

ــد. ــری را درآوری ــی، بات ــدت طوالن ــرای م ــتگاه ب دس
راهنمائی های ایمنی عمومی برای ابزارهای الکتریکی

هشدار! 
ــن  ــت ای ــدم رعای ــی از ع ــتباهات ناش ــد. اش ــا را بخوانی ــی ه ــی و راهنمائ ــتورات ایمن ــه دس هم
ــا اســیر جراحــت هــای  ــرق گرفتگــی، ســوختگی و ی دســتورات ایمنــی ممکــن اســت باعــث ب

شــدید شــود.
همه هشدار های ایمنی و راهنمائی ها را برای آینده خوب نگهداری کنید.

صحبت میشود، « ابزار الکتریکی » هر جا در این راهنما از منظور ابزارهای الکتریکی ( با سیم 
برق) و یا ابزارهای الکتریکی باطری دار (بدون سیم برق) می باشد.

.ایمنی محل کار



3شمشاد زن

محــل کار خــود را تمیــز، مرتــب و مجهــز بــه نــور کافــی نگهداریــد. محیــط کار نامرتــب و کــم 
نــور میتوانــد باعــث ســوانح کاری شــود.

بــا ابــزار الکتریکــی در محیــط هایــی کــه در آن خطــر انفجــار وجــود داشــته و حــاوی مایعــات، گازها 
و بخارهــای محترقــه باشــد، کار نکنیــد. ابــزار هــای الکتریکــی جرقــه هایــی ایجــاد مــی کننــد کــه 

مــی تواننــد باعــث آتــش گرفتــن گــرد و غبارهــای موجــود در هــوا شــوند.
هنــگام کار بــا ابــزار الکتریکــی، کــودکان و ســایر افــراد را از دســتگاه دور نگهداریــد. در صورتیکــه 

حــواس شــما پــرت شــود، ممکــن اســت کنتــرل دســتگاه از دســت شــما خــارج شــود.

.ایمنی الکتریکی
ــری در  ــه تغیی ــد. هیچگون ــته باش ــرق تناســب داش ــز ب ــا پری ــد ب ــی بای ــزار الکتریک ــاخه اب دوش
ــه زمیــن  ــزار الکتریکــی دارای اتصــال ب ــا اب ــد همــراه ب ــد. مبــدل دوشــاخه نبای دوشــاخه ندهی
اســتفاده شــود. دوشــاخه هــای اصــل و تغییــر داده نشــده و پریزهــای مــن ســاب، خطــر شــوک 

ــرق گرفتگــی را کــم مــی کننــد. الکتریکــی و ب
از تمــاس بدنــی بــا قطعــات متصــل بــه ســیم اتصــال بــه زمیــن ماننــد لولــه، شــوفاژ، اجــاق برقــی 
ــه  ــا ســطوح و قطعــات دارای اتصــال ب ــی ب و یخچــال خــودداری کنیــد. در صــورت تمــاس بدن

زمیــن و همچنیــن تمــاس شــما بــا زمیــن، خطــر بــرق گرفتگــی افزایــش مــی یابــد.
ــوک  ــر ش ــی، خط ــزار الکتریک ــه اب ــوذ آب ب ــد. نف ــت دور نگهداری ــاران و رطوب ــتگاه را از ب دس

ــد. ــش میده ــی را افزای الکتریک
از ســیم دســتگاه بــرای کارهائــی چــون حمــل ابــزار الکتریکــی، آویــزان کــردن آن و یــا خــارج 
ــه  ــن، لب ــرارت، روغ ــل ح ــتگاه را در مقاب ــل دس ــد. کاب ــتفاده نکنی ــرق اس ــاخه از ب ــردن دوش ک
هــای تیــز و بخــش هــای متحــرک دســتگاه دور نگهداریــد. کابــل هــای آســیب دیــده و یــا گــره 

خــورده خطــر شــوک الکتریکــی را افزایــش میدهنــد.
ــل رابطــی اســتفاده  ــا از کاب ــد، تنه ــاز کار میکنی ــزار الکتریکــی در محیــط ب ــا اب در صورتیکــه ب
کنیــد کــه بــرای محیــط بــاز نیــز مناســب باشــد. کابــل هــای رابــط مــن ســاب بــرای محیــط 

ــاز، خطــر بــرق گرفتگــی را کــم مــی کننــد. ب
در صــورت لــزوم کار بــا ابــزار برقــی در محیــط و اماکــن مرطــوب، بایــد از یــک کلیــد حفاظتــی 
جریــان خطــا و نشــتی زمیــن (کلیــد قطــع کننــده اتصــال بــا زمیــن) اســتفاده کنیــد. اســتفاده 

از کلیــد حفاظتــی جریــان خطــا و نشــتی زمیــن خطــر بــرق گرفتگــی را کاهــش مــی دهــد.

.رعایت ایمنی اشخاص
- حــواس خــود را خــوب جمــع کنیــد، بــه کار خــود دقــت کنیــد و بــا فکــر و هــوش کامــل بــا 
ــا در صورتیکــه مــواد مخــدر، الــکل و دارو  ــزار الکتریکــی کار کنیــد. در صــورت خســتگی و ی اب
اســتفاده کــرده ایــد، بــا ابــزار الکتریکــی کار نکنیــد. یــک لحظــه بــی توجهــی هنــگام کار بــا ابــزار 
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الکتریکــی، میتوانــد جراحــت هــای شــدیدی بــه همــراه داشــته باشــد.
- از تجهیــزات ایمنــی شــخصی و از عینــک ایمنــی همــواره اســتفاده کنیــد. اســتفاده از تجهیــزات 
ایمنــی ماننــد م ســاک ایمنــی، کفــش هــای ایمنــی ضــد لغــزش، کاله ایمنــی و گوشــی ایمنــی 

متــن ســاب بــا نــوع کار بــا ابــزار الکتریکــی، خطــر مجــروح شــدن را کاهــش میدهــد.
- مواظــب باشــید کــه ابــزار الکتریکــی بطــور ناخواســته بــکار نیفتــد. قبــل از وارد کردن دوشــاخه 
دســتگاه در پریــز بــرق، اتصــال آن بــه باطــری، برداشــتن آن و یــا حمــل دســتگاه، بایــد دقــت 

کنیــد کــه ابــزار الکتریکــی خامــوش باشــد. در صورتیکــه هنــگام حمــل دســتگاه انگشــت شــما
روی دکمــه قطــع و وصــل باشــد و یــا دســتگاه را در حالــت روشــن بــه بــرق بزنیــد، ممکــن اســت 
ســوانح کاری پیــش آیــد. قبــل از روشــن کــردن ابــزار الکتریکــی، بایــد همــه ابزارهــای تنظیــم 
کننــده و آچــار هــا را از روی دســتگاه برداریــد. ابــزار و آچارهائــی کــه روی بخــش هــای چرخنــده

دستگاه قرار دارند، میتوانند باعث ایجاد جراحت شوند.
ــی  ــرای کار جــای مطمئن ــرار داشــته باشــد. ب ــادی ق ــت ع ــد در حال ــدن شــما بای ــت ب - وضعی
بــرای خــود انتخــاب کــرده و تعــادل خــود را همــواره حفــظ کنیــد. بــه ایــن ترتیــب میتوانیــد 

ــزار الکتریکــی را در وضعیــت هــای غیــر منتظــره بهتــر تحــت کنتــرل داشــته باشــید. اب
ــودداری  ــت آالت خ ــل زین ــاد و حم ــای گش ــاس ه ــیدن لب ــید. از پوش ــب بپوش ــاس مناس - لب
کنیــد. موهــا، لبــاس و دســتکش هــا را از بخــش هــای در حــال چرخــش دســتگاه دور نگهداریــد. 
لبــاس هــای گشــاد، مــوی بلنــد و زینــت آالت ممکــن اســت در قســمت هــای در حــال چرخــش

دستگاه گیر کنند.
- در صورتیکــه میتوانیــد وســائل مکــش گــرد و غبــار و یــا وســیله جمــع کننــده گــرد و غبــار را بــه 
دســتگاه نصــب کنیــد، بایــد مطمئن شــوید کــه این وســائل درســت نصب و اســتفاده می شــوند. اســتفاده 

از و اســئل مکــش گــرد و غبــار مصونیــت شــما را در برابــر گــرد و غبــار زیــاد تــر میکنــد.

استفاده صحیح از ابزار الکتریکی و مراقبت از آن

- از وارد کــردن فشــار زیــاد روی دســتگاه خــودداری کنیــد. بــرای هــر کاری، از ابــزار الکتریکــی 
مناســب بــا آن اســتفاده کنیــد. بــکار گرفتــن ابــزار الکتریکــی مناســب باعــث میشــود کــه بتوانیــد 

از تــوان دســتگاه بهتــر و بــا اطمینــان بیشــتر اســتفاده کنیــد.
ــزار  ــد. اب ــتفاده نکنی ــتگاه اس ــی، از دس ــزار برق ــل اب ــع و وص ــد قط ــراد در کلی ــورت ای - در ص
الکتریکــی کــه نمــی تــوان آنهــا را قطــع و وصــل کــرد، خطرنــاک بــوده و بایــد تعمیــر شــوند.
- قبــل از تنظیــم ابــزار الکتریکــی، تعویــض متعلقــات و یــا کنــار گذاشــتن آن، دوشــاخه را از بــرق 
کشــیده و یــا باتــری آنــرا خــارج کنیــد. رعایــت ایــن اقدامــات پیشــگیری ایمنــی از راه افتــادن 

ناخواســته ابــزار الکتریکــی جلوگیــری مــی کنــد.
- ابــزار الکتریکــی را در صــورت عــدم اســتفاده، از دســترس کــودکان دور نگهداریــد. اجــازه ندهید 
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ــا ایــن دســتگاه  ــاوارد و یــا اشــخاصی کــه ایــن دفترچــه راهنمــا را نخوانــده انــد، ب کــه افــراد ن
کار کننــد. قــرار گرفتــن ابــزار الکتریکــی در دســت افــراد نــاوارد و بــی تجربــه خطرنــاک اســت.

- از ابــزار الکتریکــی خــوب مراقبــت کنیــد. مواظــب باشــید کــه قســمت هــای متحــرک دســتگاه 
خــوب کار کــرده و گیــر نکنــد. همچنیــن دقــت کنیــد کــه قطعــات ابــزار الکتریکــی شکســته و 
یــا آســیب دیــده نباشــند. قطعــات آســیب دیــده را قبــل از شــروع بــه کار تعمیــر کنیــد. علــت 

بســیاری از ســوانح کاری، عــدم مراقبــت کامــل از ابزارهــای الکتریکــی مــی باشــد.
- ابــزار بــرش را تیــز و تمیــز نگهداریــد. ابــزار برشــی کــه خــوب مراقبــت شــده و از لبــه هــای 

تیــز برخوردارنــد، کمتــر در قطعــه کار گیــر کــرده و بهتــر قابــل هدایــت مــی باشــند.
- ابزارهــای الکتریکــی، متعلقــات، ابــزاری کــه روی دســتگاه نصــب مــی شــوند و غیــره را مطابــق 
دســتورات ایــن جــزوه راهنمــا طــوری بــه کار گیریــد کــه بــا مــدل ایــن دســتگاه تناســب داشــته 
باشــند. همچنیــن بــه شــرایط کاری و نــوع کار توجــه کنیــد. کاربــرد ابــزار برقــی بــرای مــوارد 

کاری کــه بــرای آن در نظــر گرفتــه نشــده اســت، میتوانــد شــرایط خطرناکــی را منجــر شــود.

مراقبت و طرز استفاده از ابزارهای شارژی

- باتــری هــا را منحصــراً در دســتگاههایی شــارژ کنیــد کــه توســط ســازنده توصیــه شــده باشــند. 
ــرای آن باتــری ســاخته  ــرا در شــارژری قــرار دهیــد کــه ب ــرای شــارژ باتــری، آن در صورتیکــه ب

نشــده اســت، خطــر آتــش ســوزی وجــود دارد.
- در ابــزار آالت الکتریکــی، فقــط از باتــری هایــی اســتفاده کنیــد کــه بــرای آن نــوع ابــزار برقــی در 
نظــر گرفتــه شــده انــد. اســتفاده از باتــری هــای متفرقــه میتوانــد منجر بــه جراحــات و حریــق گردد. 
ــخ،  ــد، می ــکه، کلی ــزی، س ــای فل ــره ه ــرا از گی ــد آن ــری بای ــتفاده از بات ــدم اس ــورت ع - در ص
ــرا ایــن وســائل ممکــن اســت باعــث  پیــچ و دیگــر وســائل کوچــک فلــزی دور نگــه داریــد، زی
ایجــاد اتصالــی شــوند. ایجــاد اتصالــی بیــن دو قطــب باتــری (ترمینالهــای باتــری) میتوانــد باعــث 

ســوختگی و ایجــاد حریــق شــود.
- استفاده بی رویه از باتری میتواند باعث خروج مایعات از آن شود. از هر گونه تماس با این مایعات

خودداری کنید. در صورت تماس اتفاقی با آن، دست خود و یا محل تماس را با آب بشوئید. در 
صورت آلوده شدن چشم با این مایع، باید به پزشک مراجعه کنید. مایع خارج شده از باتری میتواند 

باعث التهاب پوست و سوختگی شود.

دستورات ایمنی برای اره های شمشاد زن

- همه بخشهای بدنتان را از تیغه اره دور نگهدارید. سعی نکنید در حین حرکت تیغه، خورده های برش 
را جدا کنید یا جسم مورد برش را محکم نگهدارید. خورده های برش را فقط در حالت خاموش بودن
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دستگاه جدا کنید. یک لحظه غفلت هنگام کار با اره شمشاد زن می تواند جراحات سختی را ایجاد کند.- 
در حالت سکون، تیغه اره را از دسته اش بگیرید. هنگام حمل یا نگهداری اره شمشاد زن روکش 

ایمنی آنرا بکشید. دقت در هنگام کار با دستگاه خطر جراحت از طریق تیغه را کاهش می دهد.
- ابزار برقی را تنها از دسته های عایق بگیرید، چون که امکان برخورد تیغه با کابلهای مخفی برق 
وجود دارد. تماس با یک کابل حامل جریان برق می تواند به قسمتهای فلزی دستگاه جریان وارد کند و 

باعث ایجاد شوک الکتریکی شود.
- اطمینان حاصل کنید که همه تجهیزات ایمنی و دسته ها هنگام کار با دستگاه نصب شده باشند. 
سعی نکنید دستگاهی که بطور کامل نصب نشده است یا دارای تغییرات غیر مجاز می باشد را بکار برید.

- دندانه های تیغه اره را قبل از کار بوسیله اسپری سرویس چرب کنید.

.سایر هشدارهای ایمنی
ابزار الکتریکی را هنگام کار، با هر دو دست محکم گرفته و جایگاه مطمئنی برای خود انتخاب کنید. 

ابزار برقی را میتوان با دو دست بهتر و مطمئن تر بکار گرفت و آنرا هدایت کرد.
- قبل از کنار گذاشتن ابزار برقی باید صبر کنید تا دستگاه متوقف شده و از کار باز ایستد.

- نباید اشخاص یا حیوانات در محدوده محل کار قرار گیرند. کاربر در محیط کار در برابر شخص 
سوم مسؤول است.

- هرگز اره شمشاد زن را از دندانه های تیغه در دست نگیرید.
- هرگز به کودکان یا سایر افراد نا آشنا اجازه استفاده از اره شمشاد زن را ندهید. مقررات مربوط 

به هر کشور می توانند سن کاربر را محدود کنند.
- هرگز از اره شمشاد زن در صورت بودن اشخاص بخصوص کودکان یا حیوانات در نزدیکی شما 

استفاده نکنید.
- کاربر در برابر حوادث یا خسارات روی اشخاص یا امالک مسؤول می باشد.

- با پای برهنه یا با صندلهای باز از شمشاد زن استفاده نکنید. کفش کار محکم و یک شلوار بلند بپوشید. 
هنگام کار استفاده از عینک، دستکش ایمنی و کفش کار ضد لغزش توصیه می شود. از پوشیدن لباس 

گشاد و حمل زیور آالت که می توانند در قسمتهای متحرک گیر کنند، خودداری کنید.
- حصار مورد برش را به دقت بررسی کنید و سیمها و اسیر اجسام متفرقه را جدا کنید.

- قبل از استفاده همیشه کنترل کنید که تیغه، پیچهای تیغه و سایر قسمتهای بخش برش کهنه 
یا آسیب دیده نباشند. هرگز با قسمتهای بخش برش شل یا شدید فرسوده کار نکنید.

- خود را با طرز استفاده از اره شمشاد زن آشنا کنید تا بتوانید آنرا در شرایط اضطراری متوقف 
کنید.

- فقط در روز روشن یا زیر نور چراغ کار کنید.
- اره شمشاد زن را هرگز بدون تجهیزات ایمنی یا تجهیزات ایمنی فرسوده بکار نبرید.

- اطمینان حاصل کنید که همه تجهیزات ایمنی و دسته های ارسالی هنگام کار با دستگاه نصب 
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شده باشند.
غیر  تغییرات  دارای  یا  است  نشده  نصب  کامل  بطور  که  را  زن  شمشاد  اره  نکنید  سعی   -

برید. بکار  باشد،  می  مجاز 
- هرگز اره شمشاد زن را از تجهیزات ایمنی در دست نگیرید.

- بهنگام کار با اره شمشاد زن به محکم بودن جایگاه خود توجه کنید و همیشه تعادل خود را حفظ 
کنید، بخصوص هنگام استفاده روی پله ها و نردبان.

- در هنگام کار از محیط خود اطمینان حاصل کنید و به خطرات ممکن که حین بریدن حصار قابل 
شنیدن نیستند توجه داشته باشید.

- از محکم بودن مهره ها، پین ها و پیچها مطمئن شوید تا وضعیت کار ایمنی برای اره شمشاد زن 
گردد. تضمین 

- اره شمشاد زن را در یک جای خشک، باال، سربسته و دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- قطعات کهنه یا آسیب دیده را جهت اطمینان تعویض کنید.

- هرگز سعی نکنید ابزار باغبانی را خودتان تعمیر کنید، به جز اینکه شما آموزش الزم را دیده باشید.

.توضیحات و تذکراتی برای نحوه بهینه کار با باتری
ابزار  باتری در  باغبانی مطمئن شوید. قرار دادن  ابزار  باتری از خاموش بودن  - قبل از جاگذاری 

باغبانی روشن ممکن است باعث بروز حادثه شود.
- تنها از باتریهای در نظر گرفته شده برای این ابزار باغبانی استفاده کنید.

- باتری را باز نکنید. خطر اتصال کوتاه وجود دارد.
- باتری را در برابر حرارت، از جمله در برابر تابش مداوم خورشید و همچنین در برابر آتش، آب و 

رطوبت محفوظ بدارید. خطر انفجار وجود دارد.
- در صورتیکه باتری آسیب دیده باشد و یا از آن بطور بی رویه استفاده شود، ممکن است از باتری

بخارهایی متصاعد گردد. در این حالت هوای محیط را تازه کنید؛ اگر احساس ناراحتی کردید، به 
پزشک مراجعه نمائید. استنشاق این بخارها ممکن است به مجاری تنفسی شما آسیب بر اسند.

ابزار استفاده کنید. فقط اینگونه باتری از فشار زیاد  - تنها از باتری شارژی مناسب برای این 
مصون می ماند.

باتری آسیب  نیروی خارجی ممکن است  تأثیر  یا  یا پیچگوشتی  تیز مانند میخ  اشیاء  بوسیله ی 
ببیند. ممکن است اتصالی داخلی رخ دهد و باتری آتش گیرد، دود کند، منفجر شود یا بیش از 

حد داغ گردد.
- از اتصال کوتاه باتری خودداری کنید. خطر انفجار وجود دارد.

- باطری را در برابر رطوبت و آب حفظ کنید.
- گاه بگاه شیارهای تهویه باتری را بوسیله یک قلم موی یا برس کوچک نرم و خشک تمیز کنید.
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دستورات ایمنی برای دستگاههای شارژ

.کلیه دستورات ایمنی و راهنمائی ها را مطالعه کنید. 
اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا 

اسیر جراحت های شدید شود.

.این هشدارها و راهنمائی ها راخوب نگهداری کنید.
لطفاً دستگاه شارژ را زمانی بکار گیرید که از کلیه لزومات عملکرد آن بخوبی واقف باشید و کاماًل 
بتوانید با دستگاه کار کنید و همچنین راهنمائی های الزم را دریافت کرده باشید.هنگام استفاده، 
با  کنید که کودکان  اطمینان حاصل می  اینگونه  باشید.  مواظب کودکان  و سرویس  کاری  تمیز 

دستگاه شارژ بازی نمی کنند.
تنها باتری های مخصوص این دستگاه را استفاده نمایید. ولتاژ باتری بایستی با ولتاژ دستگاه شارژ 

مطابق باشد.در غیر اینصورت خطر آتش سوزی یا انفجار وجود دارد.
دستگاه شارژ باتری را در برابر باران و رطوبت محفوظ بدارید. نفوذ آب به داخل دستگاه شارژ، خطر 

برق گرفتگی را افزایش میدهد.
دستگاه شارژ را تمیز نگاه دارید. در اثر آلودگی خطر برق گرفتگی وجود دارد.

پیش از هر بار استفاده دستگاه شارژ، کابل و دوشاخه اتصال آنرا کنترل کنید. در صورت مشاهده
هر گونه آسیب دیدگی، از دستگاه شارژ استفاده نکنید. هرگز دستگاه شارژ را خودتان باز نکنید 
و تعمیر آنرا منحصراً به متخصصین حرفه ای تحت استفاده از لوازم و قطعات یدکی اصل محول 
نمائید. دستگاه شارژ، کابل و دوشاخه اتصال آن که دچار اختالل و آسیب دیدگی باشند، موجب 
افزایش خطر برق گرفتگی میشوند. دستگاه شارژ را بر روی موادی که به سهولت قابل احتراق باشد 
از جمله کاغذ، پارچه و غیره) قرار ندهید و همچنین از آن در اماکن قابل احتراق استفاده نکنید. به 

دلیل گرمایی که در حین فرآیند شارژ تولید میشود، خطر آتشسوزی وجود دارد.
شیار تهویه ی دستگاه شارژ را نپوشانید. دستگاه شارژ ممکن است در غیر اینصورت درست کار نکند.

سرویس و مراقبت

قبل از سرویس یا تمیز کاری روی ابزار باغبانی یا در صورت بدون نظارت ماندن دستگاه برای مدت 
طوالنی، باتری را درآورید. در صورت کار در محدوده تیغه تیز، همواره از دستکش باغبانی استفاده کنید.

ابزار باغبانی را کنترل کنید و قسمتهای فرسوده یا آسیب دیده را جهت اطمینان تعویض کنید.
دندانه های تیغه اره را قبل از در انبار گذاشتن، بوسیله اسپری سرویس چرب کنید.

از محکم بودن مهره ها، پین ها و پیچها مطمئن شوید تا وضعیت کار ایمنی برای اره شمشاد زن 
تضمین گردد.
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دندانه های تیغه اره را قبل از کار بوسیله اسپری سرویس چرب کنید.

نصب

.نصب دسته جلو
توجه:

بعد از تنظیم محل قرارگیری دسته جلویی پیچ سمت راست آن را محکم ببندید.

هشدار:
پیش از نصب صحیح دسته از دستگاه استفاده نکنید.

2

1

3

.نصب و تعویض باتری

1

.شارژ باتری
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باتری شما در ابتدا شارژ نیست و باید پیش از استفاده شارژ شود.
.عملکرد

دکمه چک روی باتری را فشار دهید تا میزان ظرفیت باقی مانده باتری مشخص شود. چراغ نشانگر 
پس از چند ثانیه روشن خواهد شد.

1
2

3

.روشن و خاموش کردن دستگاه

.برش از باال
هشدار! 

در صورت آسیب ، شکستگی یا نبود هر یک از قطعات از دستگاه شمشاد زن استفاده نکنید تا 
زمانی که کلیه قعات معیوب تعمیر و یا تعویض شوند. در غیر این صورت ممکن است باعث آسیب 

جانی شدید شود.
بدون دسته جلو و گارد محافظ تحت هیچ عنوان استفاده نشود.
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.برش از کنار

.روغن کاری تیغه برش
توجه:

جهت جلوگیری از آسیب به تغیه بسیار مهم است که از روغن استاندارد توصیه شده استفاده نمایید.

خدمات پس از فروش

توجه:
در  رونیکس سرویس  مجاز  سرویس  مراکز  معرفی  کارت  و  گارانتی  کارت  شما  ابزار  همراه  به 
سراسر 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 اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعا با نزدیک ترین 
مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق رونیکس سرویس استفاده 
 www.ronix.ir نمایید. برای اطالع از مراکز سرویس و گارانتی مجاز رونیکس سرویس به وب سایت
مراجعه نمایید و یا با تلفن 61904-021 خدمات حمایتی رونیکس سرویس تماس حاصل نمایید
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