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مشخصات فنى

400 ژول انرژي هر شليك

چاشني نيروي محركه

72-12 ميليمتر دامنه طول ميخ

NK, ENK, TB نوع ميخ

4 ميليمتر  حداكثر ضخامت پليت

3/2 كيلوگرم وزن

عينك ايمني - روان كننده WD 40، پنج عدد 
استپ رينگ، فنر استپ رينگ، دو عدد فرچه 
جهت تميز كردن سيلندر و پيستون، دستمال 

نرم، ميله

متعلقات

اجزا و قطعات دستگاه

دسته

گلنگدنروكش پالستيكی

هادی ميخ

صدا خفه كن

ماشه



دفترچه راهنما 2

ویژگي ها

- مناسب براي نصب انواع پليت بر روي بتن
 – داراي ريل چاشني

 – مسلح شدن ميخ به صورت عددي
- داراي 3 درجه قدرت شليك

 – قابليت استفاده براي انواع ميخ پرچ واشردار
 – داراي كاربري جهت بتن و فوالد

6.8/11mm قابليت استفاده از چاشني هاي تك يا كارتريج -

نكات ایمني

1( در صورت امكان، حتما از وسيله اي براي ثابت نگه داشتن قطعه كار و يا محافظ استفاده نماييد.
2( هرگز تفنگ ميخكوب مسلح )چاشني دار( را بدون توجه رها نكنيد و هميشه قبل از تميز كردن، 

تعمير و يا اتمام كار، چاشني ها را از آن خارج نماييد.
3( در مكان هاي سرپوشيده و يا محدود، حتما از محافظ هاي شنوايي استفاده نماييد. 

4( هميشه قبل از استفاده، از صحت عملكرد دستگاه اطمينان حاصل فرماييد و به هيچ عنوان از 
دستگاه آسيب ديده استفاده نكنيد.

5( هميشه از ميخ و چاشني هايي با كيفيت باال، استفاده نماييد.
6( اگر چاشني ها بدرستي شليك نمي شوند، مراحل زير را انجام دهيد:

- تفنگ را حدود 30 ثانيه روي سطح كار نگه داريد. 
- اگر شليك نشد، آن را از روي سطح كار بلند كنيد اما به هيچ عنوان به سمت خود يا اطرافيان 

نگه داريد.
- گلنگدن تفنگ را از جاي خود جدا كرده و يك بار به جلو و عقب حركت دهيد تا خشاب، چاشني 

فعلي را رد و چاشني بعدي را جايگذاري نمايد.
7( هرگز سعي نكنيد كه از اين دستگاه درون حفره يا سوراخي استفاده كنيد.

8( هميشه چاشني ها و تفنگ را درون محفظه اي پوشيده نگه داريد.
9( هيچگاه از اين تفنگ در محيط هايي كه مستعد آتش سوزي و انفجار هستند، استفاده نكنيد.

10( وقتي تفنگ هنوز داغ است، اقدام به لمس يا جداسازي قطعات آن نكنيد.
11( هرگز بيش از حداكثر تعداد شليك پيشنهاد شده )500 شليك( در طي يك ساعت از اين 

دستگاه استفاده ننماييد چرا كه موجب داغي و خرابي آن خواهد شد.
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هشدار!
1( هرگز قبل از آشنايي با نحوه عملكرد دستگاه و نكات ايمني مربوطه، از آن استفاده نكنيد.

2( از اين دستگاه فقط براي موارد مصرف ذكر شده استفاده كنيد.
3( هرگز تفنگ ميخكوب را به سمت خود يا ديگران نشانه نگيريد.

4( هرگز سر تفنگ را به كف دست يا ديگر اعضاء بدنتان فشار ندهيد.
5( كاربر و كليه افراد حاضر در محيط كار اين دستگاه مي بايست از عينك محافظ و كاله ايمني 

استفاده نمايند.

توجه!
ايمني اين دستگاه به نحوي طراحي شده است كه تا سر تفنگ به قطعه كاري مستحكم فشار داده 

نشود، عمل نخواهد كرد.

عملكرد

1( تفنگ را به سمت باال نگه داريد و ميخ را درون خشاب قرار دهيد و اجازه دهيد درون آن به 
سمت پايين برود.

2( دسته گلنگدن را به سمت جلو حركت دهيد تا با نازل هم راستا شوند.
3( گلنگدن را تا جاي ممكن به عقب بكشيد. با اين كار، ميخ دقيقا سر جايش قرار مي گيرد. حاال 

گلنگدن و دسته آن را به جاي خود بازگردانيد.
4( كارتريج چاشني را از پايين تفنگ در آن جاي دهيد.

توجه!
تا ميخ را به طور كامل در جاي خود قرار نداديد، هرگز چاشني ها را درون تفنگ جايگذاري نكنيد.

5( ميزان قدرت پيش روي ميخ را روي دستگاه چك كنيد. براي باالترين قدرت، بايد نشانگر را به 
عقب بكشيد.

6( هرگز از كف دستتان براي به عقب راندن لوله تفنگ استفاده نكنيد. چرا كه ممكن است باعث 
آسيب زدن به خود شويد.

7( تفنگ را در زاويه قائم به سطح كار نگه داريد. سپس سر لوله را به سطح قطعه كار فشار دهيد 
و ماشه را بكشيد.
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نگهداري از دستگاه

روش باز و بست و پاكسازي تفنگ چاشني
1- ضامن گلنگدن را به سمت جلو فشار دهيد تا آزاد شود.

2- انگشت شست را پشت ميله باالبرنده چاشني قرار داده و به سمت جلو فشار دهيد و همزمان با 
دست ديگر انتهاي ميله را از ضامن اش جدا كنيد.

3- سپس با چرخاندن سري اتصال به گلنگدن در راستاي عقربه هاي ساعت، آن را باز و جدا كنيد.

- داخل سري اتصال به گلنگدن را با اسپري و با فرچه گرد تميز كنيد.
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4- هادي ميخ را از محل خود خارج كنيد.

- سطح خارجي هادي ميخ را با اسپري و فرچه سيمي پاك سازي كنيد.

باشد. در صورت لزوم  يا له شدگي نداشته  5- ضربه گير را بررسي نماييد كه ترك، شكستگي و 
ضربه گير را تعويض كنيد. براي اين امر ضربه گير را به سمت بيرون بكشيد.
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- در صورت سالم بودن ضربه گير آن را با اسپري و فرچه سيمي تميز كنيد.
6- از داخل سيلندر، سمبه را به بيرون بكشيد.

- سمبه را با اسپري و فرچه سيمي تميز كنيد.

7- سپس سيلندر را از محل خود خارج كنيد.

- سطح داخل و بيرون سيلندر را با اسپري و فرچه هاي سيمي و گرد نظافت كنيد.
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8- داخل محفظه سيلندر را نيز با اسپري و فرچه تميز كنيد.

9- قسمت روي تفنگ را نيز با اسپري و فرچه گرد پاك سازي نماييد.

10- مراحل باال را بالعكس انجام و دستگاه را مجددا مونتاژ كنيد.

توجه!
- قبل از اسمبل كردن مجدد قطعات آنها را با اسپري روان ساز تعبيه شده در جعبه دستگاه، تميز 

كنيد.
- قسمت هايي كه اسپري و فرچه شده را كامال با دستمال نرم، تميز و خشك نماييد.

- دستگاه را هر هفته يكبار و يا پس از تعداد دفعات كار باال )2500 بار شليك( تميز كنيد.
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توجه!
در صورت بروز هرگونه ايراد، سريعا با نزديك ترين مركز سرويس مجاز رونيكس سرویس تماس 
از  اطالع  براي  نماييد.  استفاده  سرویس  رونيكس  دقيق  و  سريع  خدمات  از  تا  نماييد  حاصل 
مراكز مجاز سرويس رونيكس سرویس به وب سايت www.ronix.ir مراجعه نماييد و يا با تلفن 

61904-021 خدمات حمايتي رونيكس سرویس تماس حاصل نماييد.
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