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دفترچه راهنما

مشخصات فنى

1335V مدل

350 وات توان
60 هرتز فرکانس

110/220 ولت ولتاژ

700 میلی لیتر حجم مخزن

din/sec 60 حداکثر غلظت
700 میلی لیتر در دقیقه حداکثر جریان

1.8 و 2.6 میلی متر نازل

2 کیلوگرم وزن

 یک قیف شاخص غلظت
یک نازل 2.6 میلی متری متعلقات

اجزا و قطعات دستگاه

مخزن رنگ

درپوش هوا، سر نازل

مهره اتصال

دکمه بازکن قفل
قسمت پشتي پیستوله

روکش فیلتر هوا

دیمر تنظیم حجم پاشش

محافظ کابل

 کلید

قسمت جلویي پیستوله
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2پیستوله رنگ پاش برقی

قوانين كلي ايمني و نگهداري ابزارآالت برقي 

لطفا کلیه مواردي که در ذیل قید شده است را با دقت مطالعه فرمائید و به کار ببرید، عدم پیروي 
از دستورالعمل هاي زیر ممكن است منجر به ایجاد صدمات جبران ناپذیر فیزیكي یا ایجاد اختالل 

در کارکرد ابزارآالت برقي شوند:
1- انتخاب درست ابزار برقي جهت عملكرد مورد نظرتان باعث کاهش هزینه، زمان و حسن انجام 
کار براي شما خواهد شد بنابراین همیشه براي انجام عملكرد مورد نظرتان از ابزاربرقي مخصوص 

آن کار استفاده فرمائید.
2- از وارد کردن فشار بیش از ظرفیت دستگاه به آن خودداري نمائید.

3- هرگز از کابل دستگاه جهت حمل ابزار و یا خارج کردن دوشاخه از پریز استفاده ننمائید.
4- همیشه محیط کار خود را تمیز و مرتب نگهدارید، محیط هاي به هم ریخته و تاریک حادثه 

آفرین خواهد شد!
مایعات  مانند مكان هایي که  دارد  انفجار وجود  احتمال  برقي در محیط هایي که  ابزارآالت  از   -5

مشتعل کننده یا گازهاي خطرناك و ذرات معلق در هوا وجود دارند اکیدا استفاده ننمائید.
6- در هنگام کار با ابزارآالت برقي از نزدیک شدن افراد غیرمتخصص و کودکان جلوگیري نمائید. 

عدم تمرکز حین کار مي تواند منجر به از دست دادن کنترل کاربر شود.
7- همیشه توجه داشته باشید که دو شاخه ابزارآالت برقي متناسب با پریز باشد، دو شاخه را تحت 
هیچ شرایطي تعویض ننمائید. استفاده از دوشاخه هاي دستكاري شده یا پریز نامتناسب احتمال 

بروز اختالالت الكتریكي را افزایش مي دهند!
8- کابل دستگاه را از گرما، نفت )مایعات مشتعل کننده( و اجسام تیز که باعث آسیب به کابل 

مي گردند دور نگهدارید.
9- کابل هاي آسیب دیده را فورا تعویض نمائید و از ادامه کار با کابل آسیب دیده جدا خودداري 

نمائید!
10- همیشه قبل از اتصال دوشاخه به پریز از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل نمائید.

11- حمل ابزارآالت برقي در حالي که انگشت شما بر روي کلید مي باشد یا دستگاه در حال اتصال 
به پریز مي باشد حادثه آفرین خواهد شد.

12- هیچگاه از حد خود فراتر نروید، حالت صحیح قرارگیري پاها و حفظ تعادل بدن حین کار از 
خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیري مي نماید!

13- همیشه حین کار با ابزارآالت برقي از وسایل ایمني مناسب از قبیل عینک ایمني استاندارد، 
ماسک،  کفش هاي ایمني مناسب و ... استفاده فرمائید.

14- توجه داشته باشید در هنگام تعویض متعلقات، یا تنظیم ابزارآالت برقي دو شاخه دستگاه از 
پریز خارج شده باشد.

15- همیشه براي سرویس دستگاه به نمایندگي هاي مجاز سرویس ابزارآالت برقي رونيکس سرويس 



دفترچه راهنما

در منطقه خودتان مراجعه فرموده و از انجام سرویس توسط افراد غیرمتخصص و مراکز سرویس متفرقه 
اجتناب نمائید.

.رنگ هاي مناسب دستگاه
انواع رنگ هاي روغني، پالستیكي، اکریلیک و ...

.رنگ هاي نامناسب دستگاه
زیر 21 درجه سانتیگراد  اشتعال  نقطعه  با  یا رنگ هاي  و  قلیایي  و  اسیدي  امولیسیون،  رنگ هاي 

مناسب استفاده با این دستگاه نمي باشند.

.آماده كردن رنگ
توجه!

 این دستگاه مناسب استفاده براي رنگ، جالدهنده و براق کننه که رقیق نشده باشند یا خیلي کم 
رقیق شده باشند مي باشد.

1- مخزن رنگ را تا حد نیاز پر کنید.
توصیه هایي جهت رقیق کردن رنگ:

1-1- روکش چوب، تثبیت کننده رنگ، روغن ها، مواد ضدعفوني کننده و سموم کشاورزي نباید 
رقیق شوند.

1-2- رنگ هاي داراي حالل و یا با حالل آب، بتون و رنگ هاي وسایل نقلیه مي توانند بین 5 تا 10 
درصد رقیق شوند.

2- اگر میزان رنگ موجود در مخزن خیلي کم است مي توانید 5 تا 10 درصد رقیق کننده را اندك 
اندك اضافه کنید تا به حد مورد نظر شما برسد.

.شروع به كار با دستگاه
1- قبل از اتصال دستگاه به منبع تغذیه برق شهري از تناسب ولتاژ دستگاه گو ولتاژ برق شهر 

اطمینان حاصل نمائید.
3- لوله مكنده را به طور مناسب تنظیم نمائید. زیرا اگر به درستي قرار گرفته باشد، محتویات مخزن 

تا انتها قابل استفاده خواهند بود و ته نشین نخواهند شد.
در زمان استفاده از دستگاه بر روي سطوحي پائین تر از دستگاه سر لوله مكنده را به جلو تنظیم 

)A2 نمائید )شكل
و در زمان استفاده از دستگاه بر روي سطوحي باالتر از دستگاه سر لوله مكنده را به سمت عقب 

)B2 تنظیم نمائید )شكل
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شكل 2 A B

4- مخزن را از مواد رنگي مورد نظر پر کنید و درب مخزن را محكم ببندید.
5- دستگاه را تنها بر روي سطوح هموار و تمیز قرار دهید؛ در غیر این صورت دستگاه خواهد افتاد.

6- نحوه تنظیم اسپري رنگ را توسط پیستوله مشخص نمائید.
با توجه به کاربرد و هدف مورد نظر کاربر، سه نوع تنظیم پاشش توسط کاربر به وسیله این دستگاه 

مقدور است:
6-1- شكل شماره A3: پاشش افقي

6-2- شكل شماره B3: پاشش عمودي
6-3- شكل شماره c3: پاشش نقطه اي

3A 3c 3B3 شكل

نحوه اسپري رنگ بر روي قسمت جلویي پیستوله قابل تنظیم است که با قرار دادن نوك پیكان به 
سمت قسمت برجسته نشان دهنده آن حالت مقدور مي باشد.

نوك پیكان
نشانگر نحوه پاشش رنگ

شكل 1-4
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نحوه تنظیم حالت پاشش رنگ دلخواه )شكل شماره 4-2(:
مهره اتصال )2( را به آرامي باز کنید و روکش هوا )1( را بچرخانید تا به نقطه پاشش رنگ مورد 

نظر برسید سپس مهره اتصال را سفت کنید.

هشدار!
هرگز کلید را هنگام تنظیم روکش هوا فشار ندهید.

تنظيم حجم پاشش مواد

حجم پاشش مواد رنگي را با چرخاندن دیمر روي کلید پیستوله تنظیم نمائید.
- درجه را کم کنید، حجم پاشش مواد رنگي کمتر مي شود.

+ درجه را زیاد کنید، حجم پاشش مواد رنگي بیشتر مي شود.

شكل 5

5
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تکنيك هاي اسپري كردن

1- نتیجه رنگ کردن با دستگاه تا حد زیادي به صافي و تمیزي سطح کار بستگي دارد. بنابراین 
قبل از شروع به کار، سطح را به دقت آماده کرده و توجه نمائید که عاري از گرد و غبار باشد.

2- توجه کنید که هیچ سطحي بي رنگ نماند.
3- تمام قسمت هاي مشابه سطح کار باید به طور منظم اسپري شوند.

4- توصیه مي شود قبل از شروع به کار براي پیدا کردن تنظیم مناسب آن را بر روي یک سطح 
مشابه امتحان نمائید.

مهم:
 ابتدا داخل جسم مورد نظر را رنگ بزنید و سپس بیرون آن را و مراقب باشید که وضعیت رنگ 

داخلي را خراب نكنید.

10-30cm

A

B

شكل 6

- درست )شكل شماره A6(: پیستوله را در فاصله 10-30 سانتي متري سطح کار قرار دهید.
سطح  پائین  کیفیت  و  تیرگي  موجب  رنگ  ازحد  بیش  اسپري   :)B6 شماره  )شكل  نادرست   -6

مي گردد.
7- با توجه به تنظیم پاشش رنگي که انتخاب کرده اید دستگاه را در طرفین یا باال به پائین حرکت 

دهید.
8- حرکت ناگهاني دست هنگام پاشش رنگ موجب کیفیت سطح متفاوت خواهد شد.

9- پس از پایان کار حتما نازل A و روکش هوا B را که به رنگ آغشته شده اند، با آب یا یک حالل 
تمیز نمائید.
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A

B

شكل 7

در صورت استفاده نكردن دستگاه بیش از 4 ساعت:
1- دستگاه را خاموش کنید.

2- و آن را کامال تمیز نمائید.
پایان استفاده از دستگاه و تمیز کردن آن:

شرط الزم براي استفاده بدون اشكال از دستگاه، نگهداري و تمیز کردن مناسب آن است. در نتیجه 
دستگاه مشمول هیچگونه گارانتي که در اثر تمیز کردن نامناسب دستگاه و یا تمیز نكردن آن باشد، 

 نخواهد شد.
1- دستگاه را از پریز جدا نمائید. در صورتي که کار خاتمه یافته است و یا در حالتي که بیش از 
4 ساعت از دستگاه استفاده نمي کنید، محفظه رنگ را خالي کنید. برا یاین کار مي توانید محفظه 
رنگ را باز کرده و آن را خالي کنید و یا کلید دستگاه را بفشارید تا کل رنگ موجود استفاده شود.

2- دستگاه و مخزن را از یكدیگر جدا کنید. براي این کار کافي است که دکمه باز کن )شكل شماره 
8( را عقب دهید.

3- سپس مخزن را باز کرده و کلیه مواد رنگي موجود در مخزن را در قوطي مخصوص به خودش 
خالي کنید.

4- سپس مخزن رنگ و لوله مكش را با یک برس تمیز نمائید.
5- حالل یا آب را در مخزن بریزید. براي این کار تنها از حالل با نقطه اشتعال بیشتر از 21 درجه 

سانتیگراد استفاده نمائید.
6- سپس دستگاه را دوباره مونتاژ کرده

7- و آن را به پریز بزنید. دستگاه را روشن کرده و حالل یا آب داخل مخزن را روي یک پارچه 
اسپري کنید.

8- این کار را آن قدر ادامه دهید تا حالل و یا آب کامال از نازل خارج شود.
9- دستگاه را خاموش کرده و از پریز بكشید.
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شكل 8
توجه!

 هرگز براي تمیز کردن درزها، دریچه و نازل و سوراخ هاي هواي پیستوله از قطعات فلزي استفاده 
ننمائید. همچنین شلنگ تهویه و دریچه ها تا حدي در برابر حالل ها مقاوم هستند و هرگز نباید 

کامال در حالل فرو برده شوند. تنها کافي است که حالل بر روي دستگاه مالیده شوند.

هشدار!
هرگز قسمت پشتي دستگاه را که شامل قسمت هاي الكتریكي آن مي شود در آب و یا مایع دیگري 

فرو نبرید. تنها کافي است که پوسته را با یک دستمال مرطوب تمیز نمائید.
10- بیرون پیستوله و مخزن را با استفاده از یک پارچه آغشته به آب و یا حالل تمیز نمائید.

11- مهره اتصال را باز کنید و درپوش هوا و نازل را درآورده و با بررسي که آغشته به حالل یا آب 
است آن ها را تمیز نمائید.

تعمير و نگهداري

در صورت از بین رفتن فیلتر هوا آن را تعویض نمائید. )شكل شماره 9(

هشدار!
عملكرد  در  اختالل  موجب  غبار  و  گرد  ورود  زیرا  ننمائید،  استفاده  فیلتر  بدون  دستگاه  از  هرگز 

دستگاه مي شود.

شكل 9
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اصالح علت مشكل

1. نازل را تمیز کنید
2. مخزن را تمیز کنید

 3. دیمر را به سمت راست)+( بچرخانید
4. مخزن را تا حد مورد نیاز از رنگ پر کنید

5. مخزن را سفت کنید

1. رنگ در نازل گیر کرده است
2. رنگ در مخزن گیر کرده است

 3. تنظیم حجم پاشش مواد زیاد است و
بیش از حد به چپ )-( پیچانده شده است

4. رنگ داخل مخزن کم است
5. هیچ فشاري به مخزن وارد نمي شود

رنگ از نازل خارج نمي شوند

.1. نازل را سفت کنید
.2. نازل را تعویض نمائید
.3. نازل را تعویض نمائید
.4. دستگاه را تمیز کنید

.1. نازل شل است
.2. نازل خراب است

.3. درزهاي نازل خراب شده است
 4. هنگام مونتاژ درپوش هوا، نازل و یا

.سوزن، در آن قسمت هوا وجود داشته است

رنگ از نازل چكه مي کنند

1. رنگ را رقیق کنید
 2. دیمر تنظیم حجم پاشش را به سمت

چپ )-( بپیچانید
 3. دیمر تنظیم حجم پاشش را به سمت

چپ )-( بپیچانید
4. نازل را تمیز کنید

5. فیلتر هوا را تعویض نمائید
6. مخزن را سفت کنید

1. ویسكوزیته رنگ خیلي باالست
2. حجم رنگ زیاد است

 3. دیمر تنظیم حجم پاشش رنگ خیلي به
سمت راست )+( پیچانده شده است

4. نازل نشتي دارد
5. فیلتر هوا به شدت از بین رفته است

6. فشار کمي به مخزن وارد مي شود

 پاشش رنگ زمخت است و
ظرافت الزم را ندارد

1. مخزن را پر کنید
2. فیلتر هوا را تعویض نمائید

1. رنگ داخل مخزن در حال تمام شدن است
2. فیلتر هوا به شدت از بین رفته است

خرطومي پیستوله مي پرد

 دیمر تنظیم حجم پاشش رنگ را به سمت
.چپ )-( بچرخانید

.بیش از حد رنگ استفاده شده است
رنگ روي سطح کار ریزش مي کند

1. فاصله را کم کنید
 2. دیمر تنظیم حجم پاشش رنگ را به

سمت چپ )-( بچرخانید

1. فاصله بین سطح کار و دستگاه زیاد است
2. بیش از حد رنگ استفاده شده است رنگ روي سطح کار کدر دیده مي شود

1. دریچه را تمیز کنید
2. دریچه را تعویض نمائید

1. دریچه خراب شده است
2. دریچه معیوب شده است

1. فاصله را کم کنید
 2. دیمر تنظیم حجم پاشش رنگ

را به سمت چپ )-( بچرخانید
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تعميرات و گارانتي ابزار

به همراه ابزار شما کارت گارانتي ارائه مي گردد.
شــرط الزم بــراي اســتفاده بــدون اشــكال از دســتگاه،  نگهــداري و تمیــز کــردن مناســب آن اســت. در 
نتیجــه دســتگاه مشــمول هیچگونــه گارانتــي کــه در اثــر تمیــز کــردن نامناســب دســتگاه و یــا تمیــز 

نكــردن آن باشــد،  نخواهــد شــد.
توجــه داشــته باشــید کــه هیــچ کــدام از اجــزاي داخلــي ایــن ابــزار احتیــاج بــه تعمیــرات اضافــه یــا 
دســتكاري جهــت بهینــه نمــودن عملكــرد ندارنــد بنابرایــن از هرگونــه دســتكاري یــا ارائــه بــه مراکــز 
ــا نزدیک تریــن  ــه مشــكل ســریعا ب ــروز هرگون تعمیــرات غیرمجــاز اجتنــاب نماییــد و در صــورت ب
مرکــز ســرویس مجــاز رونیكــس تمــاس حاصــل نماییــد تــا از خدمــات ســریع و دقیــق رونيکــس 
ســرويس اســتفاده نماییــد. بــراي اطــالع از مراکــز ســرویس و گارانتــي مجــاز رونيکس ســرويس 
ــي  ــات حمایت ــن 61904-021 خدم ــا تلف ــا ب ــد و ی ــه نمایی ــایت www.ronix.ir مراجع ــه وب س ب

رونیكــس تمــاس حاصــل نماییــد.
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