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دفترچه راهنما

مشخصات فنى

2730 مدل

1100 وات توان ورودی
750 وات توان خروجی

صفر تا 750 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

2600  بار در دقیقه تعداد ضربه در حالت آزاد

5 ژول قدرت ضربه

بتن 30 میلی متر

استیل 13 میلی متر

چوب 40 میلی متر

حداکثر قطر دریل در

5.5 کیلوگرم وزن خالص: 

اجزا و قطعات دستگاه 

دسته

دسته جانبی

روکش ابزار گیر
روکش غبار گیر

مته چهار شیار

سوئیچ روشن/خاموش

تغییر وضعیت سوراخکاری/سوراخکاری چکشی/تخریب

درب گریس

دیمر
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.قبل از شروع به کار
همیشه قبل از شروع به کار، محل کار را به دقت بررسی نمائید تا از عدم وجود خطوط برق، لوله 
های آب و گاز و ... اطمینان حاصل نمائید. برای بررسی دقیق این موضوع می توانید از دستگاههای 

فلزیاب استفاده نمائید.
همواره برای استفاده از این دستگاه از ولتاژ متناسب با ولتاژ درج شده روی دستگاه استفاده نمائید. 

این دستگاه برای کار با ولتاژ 220 ولت طراحی و ساخته شده است.
.کاربرد

این دستگاه به عنوان یک دریل بتن کن برای کار روی بتن، آجر و سنگ مورد  استفاده قرار می گیرد.

.نصب و تعویض ابزار) مته و قلم تخریب(
همیشه قبل ازنصب یا تعویض ابزار توجه داشته باشید که درپوش غبارگیر )قطعه شماره 3( آسیب 

دیده نباشد.
مته 4 شیار )SDS-PLUS( به گونه ای طراحی شده است که به راحتی و آزادانه حرکت نماید 
از طرفی اگر به درستی جایگذاری نشده باشد این نکته باعث لنگی مته خواهد  شد. هرچند که، 
اتوماتیک مرکزگرا شده و روی عملکرد دریل کاری  دستگاه حین کار و عملکرد خود به صورت 

تاثیری نخواهد داشت.
.نصب 

ابتدا از تمیز بودن مته اطمینان حاصل نموده و آن را به آرامی داخل مته گیر )قطعه شماره 2( قرار دهید. 
این عملکرد را با چرخاندن مته داخل مته گیر ادامه دهید تا مته خودش قفل شود. زمانی که مته 

قفل شد با کشیدن آن به سمت بیرون از قفل شدن آن اطمینان حاصل نمایید.
.تعویض مته

روکش قفل کن را به عقب بکشید و آن را تا بیرون آوردن مته در حالت کشیده نگهدارید.
توجه! هیچگاه از مته هایی غیر از مته مخصوص چهارشیار )SDS-PLUS( برای کارکرد با این 

دستگاه استفاده ننمائید.

.آغاز به کار با دستگاه
روشن کردن: کلیدON/OFF  را به حالت ON فشار دهید.

خاموش کردن: کلید ON/OFF را به حالت OFF فشار دهید.

دستورالعمل های ایمنى حین کار
.سیستم قفل کن شفت

زمانی که مته حین کار داخل قطعه کار گیر کند، شفت دستگاه از حرکت ایستاده و متوقف می 
گردد. در این حالت نیروی عکس العمل حاصله بسیار قوی است و برای کنترل آن باید دستگاه را 
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با 2 دست محکم گرفته و در حالت ایستایی خوبی قرار گرفته باشید. دستگاه باید حتما” با استفاده 
ازیک دسته کمکی مورد استفاده قرار گیرد. شما با استفاده از چرخاندن دسته جانبی می توانید 
وضعیت ایمن تری را برای خود حین کار در موقعیت های مختلف ایجاد نمائید. برای تنظیم حالت 
دسته جانبی آن را شل نمائید سپس دسته را بر خالف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید 

و در حالت دلخواه خود محکم نمائید.
همچنین شما می توانید از میله عمق سنج برای تنظیم عمق سوراخ کاری استفاده نمائید. در حین 

استفاده از این میله توجه داشته باشید که درجه میله به سمت باال باشد.

.حالت های عملکرد
این دستگاه قابلیت تنظیم در 3 حالت عملکرد متفاوت را دارا می باشد.

هشدار! همیشه هنگام تنظیم و تغییر حالت عملکرد دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید.

.وضعیت سوراخکاری با قابلیت چکشى
کلید تغییر حالت  را به حالت  تغییر داده و سپس کلید 9 را نیز به حالت  بچرخانید.

.وضعیت تخریب
کلید تغییر حالت را به حالت   تغییر داده و سپس کلید شماره 9 را نیز به حالت  بچرخانید.
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.وضعیت سوراخکاری
کلید تغییر حالت را به حالت  تغییر دهید و سپس کلید شماره 9 را به حالت  بچرخانید.

.تیز کردن قلم تخریب
همیشه توجه داشته باشید که یک قلم تخریب تیز باعث افزایش عملکرد بهینه دستگاه شما خواهد شد 
و طول عمر آن را افزایش می دهد. بنابراین مرتبا” قلم تخریب مورد استفاده این دستگاه را تیز کنید و 

از کار کردن با قلم های تخریب کند شده پرهیز نمائید.
شمامی توانید قلم تخریب خود را به وسیله سنگ ابزار تیزکن مثال” از جنس Alumna oxide و 

به همراه خنک کننده ای مثل آب مرتبا” تیز کنید.

.تعمیر و نگهداری دستگاه:
ابتــدا قبــل از انجام هرگونه تمیز کاری و بررســی، دســتگاه را خامــوش کرده و از برق اصلی 

نمائید. قطع 
- برای عملکرد مناســب دســتگاه و طول عمر بیشــتر دســتگاه همواره دستگاه و محل تهویه آن 

را تمیــز و پاکیزه نگهدارید. و دســتگاه خود را بــه صورت روزانه تمیز کنید.
- درپوش غبارگیر دســتگاه در صورتی که آســیب دیده باشــد باید ســریعا” تعویض شود چرا که 

باعث ورود گردوغبار به داخل دســتگاه و منجر به نقص فنی خواهد شــد.
برای تعویض درپوش غبارگیر آســیب دیده ابتدا روکش قفل کن )قطعه شــماره 5( را به عقب 
کشــیده و در این حالت نگهدارید و ســپس درپوش غبارگیر )شــماره 4( را با یک ابزار مناســب 

بکشید. بیرون 
برای جایگذاری درپوش غبارگیر جدید، روکش قفل کن را به عقب کشــیده و ســپس درپوش 
غبارگیــر جدیــد را طوریکه به راحتی در ســر جای خود قرار گیرد نصــب نمایید و روکش قفل 

کن را به حالت اولیه برگردانید تا قطعات به درســتی جایگذاری شــوند.
-در صورتی که دستگاه با وجود مراقبت ها و بررسی های اولیه دچار مشکل بود و احتیاج به تعمیر 
داشت ، حتما” به نزدیکترین مرکز خدمات و سرویس ابزار برقی ronix مراجعه فرمائید. برای اطالع 
از آدرس نمایندگی های خدمات پس از فروش رونیکس به وب سایت www.ronixtools.com و 

یا برگه مشخصات که به همراه کارت گارانتی داخل دستگاه شما قرار دارد مراجعه نمائید.
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-در صورتی که با دستگاه خود به مدت 40 ساعت کاری یا 2000 عدد سوراخکاری انجام داده اید و یا 
در حالتی که دستگاه نیروی الزم را وارد نمی کند از گیریسی که توسط مراکز خدمات پس از فروش 
ronix عرضه می شود استفاده نموده و آن را داخل سیلندر دستگاه بریزید. این کار باعث افزایش طول 

عمر دستگاه شما خواهد شد.
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