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مشخصات فنى

2750 مدل

1700 وات توان ورودی
850 وات توان خروجی

1600-320دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

1150-1850  بار در دقیقه تعداد ضربه در حالت آزاد

27 ژول قدرت ضربه
بتن 28-50  میلی متر

چوب50-80 میلی
حداکثر قطر دریل در

10.3 کیلوگرم وزن خالص

اجزا و قطعات دستگاه 

کلید دکمه
 قفل کن

موتور دسته

سوییچ روشن/خاموش

گیربکس

روکش ابزار گیر

روکش غبار گیر

دسته جانبی گردان
دسته جانبی

مته پنج شیار

کلید تغییر وضعیت سوراخکاری
 چکشی/تخریب

.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.
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با ولتاژ درج شده روی دستگاه استفاده  از ولتاژ متناسب  این دستگاه  از  برای استفاده  - همواره 
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 غبارگیرآسیب دیده نباشد.

- مته 5  شیار )SDS-MAX( 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 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  5 شیار )SDS-MAX( 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 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 
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ساعت بچرخانید و در حالت دلخواه خود محکم نمائید.

.حالت های عملکرد
هشدار! در هنگام استفاده از کلید وضعیت از قرار داشتن سوئیچ در وضعیت OFF اطمینان خاطر 

حاصل نمائید.

قبل از باز کردن قفل، کلید وضعیت را بپیچانید:

.وضعیت دریل چکشى
کلید تغییر وضعیت را به   تغییر دهید.

.وضعیت قلم تخریب
کلید تغییر سرعت را به  تغییر دهید.

.وضعیت تنظیم
کلید تغییر سرعت را به   تغییر دهید.
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.تیز کردن قلم تخریب
ــه  ــرد بهین ــش عملک ــث افزای ــز باع ــب تی ــم تخری ــک قل ــه ی ــید ک ــته باش ــه داش ــه توج همیش
دســتگاه شــما خواهــد شــد و طــول عمــر آن را افزایــش مــی دهــد. بنابرایــن مرتبــا قلــم تخریــب 
ــا قلــم هــای تخریــب کنــد شــده  مــورد اســتفاده ایــن دســتگاه را تیــز کنیــد و از کار کــردن ب

پرهیــز نمائیــد.
 Alumna oxide شــما مــی توانیــد قلــم تخریــب خود را به وســیله ســنگ ابــزار تیزکــن مثــال از جنــس

و بــه همــراه خنــک کننــده ای مثــل آب مرتبا تیــز کنید.

.تعمیر و نگهداری دستگاه
ابتــدا قبــل از انجــام هرگونــه تمیــز کاری و بررســی، دســتگاه را خامــوش کــرده و از بــرق اصلــی 

قطــع نمائیــد.
ــل  ــتگاه و مح ــواره دس ــتگاه هم ــتر دس ــر بیش ــول عم ــتگاه و ط ــب دس ــرد مناس ــرای عملک - ب
ــد. ــز کنی ــه تمی ــه صــورت روزان ــود را ب ــتگاه خ ــد. و دس ــزه نگهداری ــز و پاکی ــه آن را تمی تهوی

- درپــوش غبارگیــر دســتگاه در صورتــی کــه آســیب دیــده باشــد بایــد ســریعا تعویــض شــود 
چــرا کــه باعــث ورود گردوغبــار بــه داخــل دســتگاه و منجــر بــه نقــص فنــی خواهــد شــد.

بــرای تعویــض درپــوش غبارگیــر آســیب دیــده ابتــدا روکــش قفــل کــن را بــه عقــب کشــیده و 
در ایــن حالــت نگهداریــد و ســپس درپــوش غبارگیــر را بــا یــک ابــزار مناســب بیــرون بکشــید.

بــرای جایگــذاری درپــوش غبارگیــر جدیــد، روکــش قفــل کــن را بــه عقــب کشــیده و ســپس 
درپــوش غبارگیــر جدیــد را طوریکــه بــه راحتــی در ســر جــای خــود قــرار گیــرد نصــب نماییــد 
و روکــش قفــل کــن را بــه حالــت اولیــه برگردانیــد تــا قطعــات بــه درســتی جایگــذاری شــوند.

ــود  ــه دچــار مشــکل ب ــا وجــود مراقبــت هــا و بررســی هــای اولی ــی کــه دســتگاه ب - در صورت
ــزار برقــی  ــه نزدیکتریــن مرکــز خدمــات و ســرویس اب ــه تعمیــر داشــت ، حتمــا” ب و احتیــاج ب
ــروش  ــس از ف ــات پ ــای خدم ــی ه ــالع از آدرس نمایندگ ــرای اط ــد. ب ــه فرمائی Ronix مراجع

رونیکــس بــه وب ســایت www.ronix.ir و یــا برگــه مشــخصات کــه بــه همــراه کارت گارانتــی 
ــد. ــرار دارد مراجعــه نمائی داخــل دســتگاه شــما ق

ــا دســتگاه خــود بــه مــدت 40 ســاعت کاری یــا 2000 عــدد ســوراخکاری  - در صورتــی کــه ب
ــا در حالتــی کــه دســتگاه نیــروی الزم را وارد نمــی کنــد از گیریســی کــه  انجــام داده ایــد و ی
توســط مراکــز خدمــات پــس از فــروش Ronix عرضــه مــی شــود اســتفاده نمــوده و آن را داخــل 

ســیلندر دســتگاه بریزیــد. ایــن کار باعــث افزایــش طــول عمــر دســتگاه شــما خواهــد شــد.








