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دفترچه راهنما

مشخصات فنى

2732  مدل

(SDS-PLUS) چهارشیار نوع سه نظام

32 میلی متر ظرفیت سه نظام

1250 وات توان

4.5 ژول توان ضربه

50 هرتز فرکانس

40 میلی متر ظرفیت سوراخکاری در چوب

13 میلی متر ظرفیت سوراخکاری در فلز

32 میلی متر ظرفیت سوراخکاری در بتن

صفر تا 800 دور دقیقه سرعت در حالت آزاد

2600 ضربه در دقیقه حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد

220 ولت ولتاژ

5.2 کیلوگرم وزن

 ظرف گریس، میله تنظیم عمق، آچار، دسته جانبی
  کیف حامل مته ها   شامل

SDS-PLUS 8x150 یک مته
SDS-PLUS 10x150 یک مته
SDS-PLUS 12x150 یک مته

SDS-PLUS 14x250 یک مته نوک تیز
SDS-PLUS 14x250 یک مته نوک تخت

متعلقات
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2بنت کن 32 میلیمرتی

اجزا و قطعات دستگاه

سوئیچ روشن/خاموش

دسته

تغییر وضعیت سوراخکاری
سوراخکاری چکشی/تخریب

روکش ابزار گیردرب گریس

روکش غبار گیر

دسته جانبی

قوانین كلي ايمني و نگهداري ابزارآالت برقي رونیکس
 

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

در کارکرد ابزارآالت برقي شوند:
1- انتخاب درست ابزار برقي جهت عملکرد مورد نظرتان باعث کاهش هزینه، زمان و حسن انجام 
کار براي شما خواهد شد بنابراین همیشه براي انجام عملکرد 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 مکان هایي که  دارد  انفجار وجود  احتمال  برقي در محیط هایي که  ابزارآالت  از   -5

مشتعل کننده یا گازهاي خطرناک 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 



دفترچه راهنما

هیچ شرایطي تعویض ننمائید. استفاده از دوشاخه هاي دستکاري شده یا پریز نامتناسب احتمال 
بروز اختالالت الکتریکي 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 در حین کار از لباس کار مناسب استفاده نمائید، استفاده از لباس هاي غیر استاندارد 
و گشاد و جواهرات و داشتن موهاي بلند امکان درگیر شدن آن ها با قسمت هاي متحرک ابزار آالت 

برقي را افزایش داده و ممکن است خطر آفرین گردد!
11- زماني که خسته اید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع زماني که در سالمتي کامل به 
سر نمي برید هرگز از ابزارآالت برقي استفاده ننمائید چرا که لحظه اي درنگ و بي دقتي منجر به 

صدمات فردي جبران ناپذیري خواهد شد. 
12- همیشه قبل از اتصال دوشاخه به پریز از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

13- 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.

14- توجه داشته باشید قبل از روشن کردن ابزارآالت برقي از عدم اتصال آچارهاي تنظیم کننده 
به دستگاه اطمینان حاصل نمائید. آچاري که از قسمت گردشي دستگاه جدا نشده باشد ممکن 

است منجر به صدمات فیزیکي شود!
15- هیچگاه از حد خود فراتر نروید، حالت صحیح قرارگیري پاها و حفظ تعادل بدن حین کار از 

خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیري مي نماید!
16- همیشه حین کار با ابزارآالت برقي از وسایل ایمني مناسب از قبیل عینک ایمني استاندارد، 

ماسک،  کفش هاي ایمني مناسب و ... استفاده فرمائید.
17- هیچگاه براي ثابت کردن قطعه کار از روش هاي غیر استاندارد مثل قرار دادن بین دو پا یا 
گرفتن در دست استفاده ننمائید چرا که این کار ممکن است منجر به از دست دادن کنترل شود. 
همیشه از گیره و دیگر روش هاي استاندارد براي قرار دادن قطعه کار در وضعیت مناسب استفاده 

نمائید.
18- هرگز از دستگاهي که کلید آن به درستي عمل نمي کند استفاده ننمائید، هر ابزاري که با کلید 

قابل کنترل نباشد خطرآفرین مي باشد و باید فورا تعمیر گردد!
19- توجه داشته باشید در هنگام تعویض متعلقات، یا تنظیم ابزارآالت برقي دو شاخه دستگاه از 

پریز خارج شده باشد.
20- توجه داشته باشید که براي هر دستگاه ابزار برقي از متعلقات استاندارد و خاص همان دستگاه 

استفاده نمائید.
استفاده از متعلقات )مثل: مته و سنگ برش و سایش و تیغچه هاي مختلف و ...( غیراستاندارد و غیر 
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متناسب با ابزار برقي باعث افزایش احتمال ایجاد خطر و عدم عملکرد صحیح دستگاه خواهد شد.
رونیکس  برقي  ابزارآالت  سرویس  مجاز  نمایندگي هاي  به  دستگاه  سرویس  براي  همیشه   -21

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

موارد استفاده

این دستگاه مناسب سوراخکاري در بتن، آجر و سنگ است همچنین در حالت بدون ضربه مناسب 
براي سوراخکاري در چوب و آهن نیز مي باشد.

نکات ايمني فردي

- قبل از استفاده از دستگاه حتما دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه نموده و مطابق دستورالعمل 
از آن استفاده نمائید.

- قبل از استفاده اولیه از دستگاه از صحت آن اطمینان حاصل نمائید.
- در صورت معیوب بودن یا بریده بودن کابل هرگز سیم لخت را لمس نکنید و فورا آن را از منبع 

برق جدا نمائید.
- هرگز از دستگاه با کابل معیوب استفاده ننمائید.

- حین استفاده از دستگاه از عینک ایمني، محافظ گوش و کفش هاي ایمني استفاده نمائید.
- براي حفظ ایمني گوش ها حتما از محافظ گوش استفاده نمائید.

- هرگز از دستگاه در محیط مرطوب استفاده ننمائید. همچنین خود دستگاه نیز نباید خیس یا مرطوب باشد.
- در صورت بلند بودن موها، حین استفاده از دستگاه آن ها را ببندید.

- از پوشیدن لباس هاي گشاد خودداري نمائید.
- تنها در هنگام استفاده از دستگاه، آن را به برق متصل نمائید. همچنین از خاموش بودن دستگاه 

هنگام اتصال به برق اطمینان حاصل نمایید.
- همواره توجه نمائید که کابل از دستگاه دور باشد.
- هرگز دستگاه را با استفاده از کابل حمل ننمائید.

- هنگام استفاده از دستگاه همواره آن را با دو دست محکم نگهداشته و در یک وضعیت مطمئن بایستید.

- هنگام تمیز کردن، تعمیر کردن و یا تنظیم دستگاه از عدم اتصال آن به پریز برق اطمینان حاصل نمائید.
- این دستگاه براي استفاده افراد زیر 16 سال مناسب نمي باشد و توصیه نمي گردد.

- دستگاه و متعلقات آن را دور از دسترس کودکان نگهداري نمائید.
- تنها از متعلقات همراه دستگاه استفاده نمائید.
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قبل از استفاده از دستگاه به موارد ذيل توجه نمائید

- با استفاده از فلزیاب از عدم عبور لوله و خطوط گاز، آب و برق از محل کار اطمینان حاصل نمایید.
- همواره از ولتاژ مناسب دستگاه استفاده نمائید و توجه نمائید که ولتاژ منبع برق باید با ولتاژ 
اسمي دستگاه متناسب باشد. دستگاه هاي طراحي شده با ولتاژ 230-240 ولت براي ولتاژ 220 

ولت نیز قابل استفاده است.

.تعويض مته
- توجه نمائید که درپوش غبارگیر دستگاه هنگام تعویض مته آسیب نبیند.

استفاده  شده اند  طراحي  دستگاه  این  براي  که  )چهارشیار(   SDS-PLUS مته هاي  از  همواره   -
حرکت  راحتي  به  است  خاموش  دستگاه  که  زماني  مته ها  این  مي دانید  که  همان طور  و  نمائید. 
مي کنند اما هنگام استفاده از دستگاه به طور خودکار در مرکز قرار مي گیرند و بر دقت سوراخکاري 

تاثیري ندارند.

.نصب مته
قبل از نصب مته دستگاه را تمیز نمائید.

مته را داخل ابزار گیر قرار دهید و آن را بپیچانید تا درگیر شود. آنگاه مته خودش قفل مي شود. با 
بیرون کشیدن مته از قفل شدن آن اطمینان حاصل نمائید.

.تعويض مته
روکش قفل کن را عقب بکشید و آن را نگهدارید تا مته جدا شود، سپس روکش قفل کن را رها 

کنید.

.روشن كردن دستگاه
- براي روشن کردن دستگاه کافي است که کلید را فشار دهید.

- همچنین براي خاموش کردن دستگاه کافي است آن را رها کنید.

.دستورالعمل استفاده
کالچ اضافه بار: با وجود این قابلیت در صورت گیر کردن مته، شفت دستگاه متوقف مي شود.
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با توجه به نیروهاي زیادي که هنگام کار ایجاد مي شود، همواره دستگاه را با دو دست محکم بگیرید 
و به طور مناسبي بایستید و حتما از دسته جانبي دستگاه استفاده نمائید.

.دسته جانبي
براي چرخاندن دسته دستگاه کافي است که دسته جانبي را در خالف جهت عقربه هاي ساعت شل 

کرده و بچرخانید. سپس دوباره آن را سفت نمائید.

.تنظیم عمق
پیچ پروانه اي را که روي دسته جانبي قرار دارد شل کرده و عمق سوراخ را با استفاده از عمق سنج 

تنظیم نموده و مجددا پیچ پروانه اي را سفت نمائید.
 

.وضعیت عملکرد دستگاه
هشدار! هنگام تغییر وضعیت عملکرد دستگاه، کلید روشن و خاموش را به آرامي فشار دهید.

- سوراخکاري – چکشي
کلید تغییر وضعیت جانبي را روي حالت“  ”و کلید وضعیت پشتي را در حالت“  ”قرار دهید.

- تخریب
کلید تغییر وضعیت جانبي را روي حالت“  ”و کلید وضعیت پشتي را در حالت“  ” قرار دهید.

- سوراخکاري
کلید تغییر وضعیت جانبي را روي حالت“  ”و کلید وضعیت پشتي را در حالت“  ” قرار دهید.
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نشاگر وضعیت زغال و وضعیت خاموش و روشن بودن دستگاه

نحوه باز كردن محفظه گريس

براي باز کردن درب محفظه گریس کافي است که ضامن درب را باال داده و عمود به دستگاه قرار 
دهید )شکل شماره 2( سپس آن را بپیچانید تا باز یا بسته شود. سپس مجددا ضامن را بخوابانید 
)شکل شماره 2( براي ریختن گریس در محفظه کافي است که با استفاده از آچار درب محفظه را 

کمي شل کرده سپس با استفاده از ضامن درب گیریس آن را باز کنید.

شکل 1

شکل 2

تیز كردن قلم دستگاه

با استفاده از قلم تیز، هم عملکرد خوبي حاصل خواهد شد و هم این که طول عمر دستگاه افزایش 
خواهد یافت. بنابراین، به طور مرتب قلم دستگاه را تیز نمائید. براي این منظور مي توانید از چرخ 

سنباده استفاده نمائید )مثال اکسید آلومینیوم( سپس آن را فورا در آب سرد فرو ببرید.
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تعمیر و نگهداري و نظافت دستگاه

- همواره قبل از تعمیر، یا نظافت دستگاه آن را از منبع برق جدا نمائید.
- براي حفظ ایمني و عملکرد مناسب دستگاه همواره آن را تمیز نگهدارید و بعد از هر بار استفاده 

بادگیري نمائید.
- حداقل روزي یکبار دستگاه را نظافت نمائید.

تعويض درپوش غبارگیر

در صورت آسیب دیدگي درپوش ضدغبار باید فورا آن را تعویض کنید زیرا در غیر اینصورت ممکن 
است غبارات در ابزار جمع شود و مانع عملکرد مناسب دستگاه شود.

تعويض مته

براي تعویض مته کافي است که درپوش غبارگیر را عقب بکشیدو نگهدارید و ابزارگیر را باز کرده 
و مته را تعویض نمائید.

با عقب کشیدن روکش قفل کن، درپوش غبارگیر جدید را نیز عقب بکشید تا کامال در ابزارگیر قرار 
گیرد سپس روکش قفل کن را رها کنید.

تعمیرات و گارانتي ابزار

به همراه ابزار شما کارت گارانتي و کارت سرویس رایگان ارائه مي گردد.
توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزاي داخلي این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاري 
جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند بنابراین از هرگونه دستکاري یا ارائه به مراکز تعمیرات غیرمجاز 
اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه مشکل سریعا با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز رونیکس 
تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق رونیکس سرويس استفاده نمایید. براي اطالع از 
مراکز سرویس و گارانتي مجاز رونیکس سرويس به وب سایت www.ronix.ir مراجعه نمایید و 

یا با تلفن 61904-021 خدمات حمایتي رونیکس تماس حاصل نمائید.
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