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مشخصات فنى

2811 مدل

(SDS-MAX) پنج شیار نوع سه نظام

1800 وات  توان

6-25 ژول توان ضربه

50 هرتز فرکانس

1000-1900 ضربه در دقیقه حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد

220 ولت ولتاژ

11 کیلوگرم وزن

ــه  ــدد مت ــک ع ــس، ی ــرف گری ــار، ظ  آچ
 نــوک تیــز، یــک عــدد متــه نــوک تخــت،

ــی ــته جانب دس
متعلقات

اجزا و قطعات دستگاه

دسته جانبی D شکل کلید روشن/خاموش
SDS MAX ابزار گیر

مهره تنظیم دسته جانبیدیمر تنظیم سرعت

روکش ابزار گیر
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قوانین كلي ايمني و نگهداري ابزارآالت برقي رونیکس

لطفا کلیه مواردی که در ذیل قید شده است را با دقت مطالعه فرمائید و به کار ببرید، عدم پیروی 
از دستورالعمل های زیر ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران ناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختالل 

در کارکرد ابزارآالت برقی 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 
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 
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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 
متناسب با ابزار برقي باعث افزایش احتمال ایجاد خطر و عدم عملکرد صحیح دستگاه خواهد شد.

21- همیشه براي سرویس دستگاه به نمایندگي هاي مجاز سرویس ابزارآالت برقي رونیکس پالسک 
در منطقه خودتان مراجعه فرمائید.

و از انجام سرویس توسط افراد غیرمتخصص و مراکز سرویس متفرقه اجتناب نمائید.

 هشدار!
دستورالعمل استفاده از دستگاه را کامال مطالعه نمائید. عدم پیروی از موارد ذکر شده ذیل می تواند 

منجر به برق گرفتگی، آتش سوزی و جراحات فردی جبران ناپذیری گردد.
به موارد ذیل توجه نمائید:

محیط كار

1- محیط کار باید تمیز و مرتب باشد، میزهای در هم ریخته و کثیف مستعد ایجاد سانحه است.
2- از دستگاه در مکان های مستعد انفجار مثال در نزدیکی مایعات، گازها و غبارات اشتعال پذیر استفاده 

نکنید. زیرا ابزارآالت برقی جرقه ایجاد می کنند که ممکن است موجب انفجار و آتش سوزی گردد.
3- در هنگام استفاده از دستگاه تماشاچیان، اطرافیان و کودکان را از محل استفاده دور نمائید. 

شلوغی و حواس پرتی باعث از دست دادن کنترل دستگاه خواهد شد.
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موارد ايمنى برقى

1- توجه نمائید که دوشاخه دستگاه متناسب با پریز باشد و هرگز به هیچ عنوان دوشاخه دستگاه را 
تغییر ندهید و از مبدل دوشاخه برای ابزارآالت برقی که سیم اتصال به زمین دارند استفاده ننمائید.

2- از تماس بدن با وسایلی که اتصال به زمین دارند مثل لوله ها، رادیاتورها و یخچال ها خودداری 
نمائید. در صورتی که بدنتان اتصال به زمین داشته باشد، احتمال برق گرفتگی افزایش خواهد یافت.
باعث  دستگاه  به  آب  ورود  ندهید.  قرار  مرطوب  هوای  و  آب  و  باران  معرض  در  را  دستگاه   -3

برق گرفتگی خواهد شد.
4- از کابل دستگاه درست استفاده نمائید و هرگز از آن برای حمل و نقل دستگاه استفاده نکنید 
و همچنین همواره دستگاه را به وسیله دوشاخه از پریز جدا نمائید و نه کابل دستگاه. توجه نمائید 
که کابل از گرما، روغن، ابزارآالت تیز و قطعات گردان به دور باشد و در صورت آسیب دیدگی کابل 

آن را فورا تعویض نمائید زیرا کابل معیوب احتمال برق گرفتگی را افزایش می دهد.
از سیم های سیار استاندارد  نیاز به سیم سیار،  باز و  از دستگاه در فضای  5- در صورت استفاده 

استفاده نمائید که به همین منظور طراحی شده اند و احتمال برق گرفتگی را کاهش می دهند.

موارد ايمنى شخصى

1- با هوشیاری و توجه کامل از دستگاه استفاده نمائید و زمانی که خسته هستید یا تحت تأثیر 
دارو یا الکل قرار دارید از دستگاه استفاده ننمائید. چرا که یک لحظه غفلت منجر به صدمات فردی 

جبران ناپذیری خواهد شد.
2- از وسایل ایمنی مانند محافظ گوش، عینک ایمنی، ماسک، کفش عاجدار، کاله ایمنی استفاده 

نمائید تا صدمات فردی را حداقل نمائید.
3- از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری نمائید. برای این کار قبل از قطع اتصال دستگاه با 
منبع برق حتما آن را خاموش کنید و انگشتتان را بی جهت روی کلید یا دوشاخه قرار ندهید که 

منجر به ایجاد سانحه خواهد شد.
4- قبل از روشن کردن دستگاه آن را تنظیم نمائید و توجه کنید که آچار بر روی دستگاه باقی 

نمانده باشد. زیرا پرتاب شدن آن توسط دستگاه می تواند منجر به لطمات جبران ناپذیری گردد.
5- همواره درست و در حالت تعادل کامل بایستید تا بتوانید دستگاه را تحت شرایط غیرمترقبه به 

بهترین شکل مهار کنید.
6- لباس مناسب بپوشید و از پوشیدن لباس گشاد و جواهرات خودداری نمائید و در صورت داشتن 
موهای بلند موها، لباس و دستکش و جواهرات را از قسمت های دوار دور نگه دارید زیرا ممکن است 

به قسمت های دوار گیر کند.
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نحوه استفاده و نگهداری از دستگاه

از  انتخاب نمائید تا حداکثر  با کارتان را  بار اضافه اعمال نکنید. دستگاه متناسب  1- به دستگاه 
دستگاه را به ایمن ترین شکل ممکن ببرید.

2- در صورت خراب بودن کلید روشن و خاموش، از دستگاه استفاده ننمائید. هر وسیله ی برقی که 
قابل کنترل نباشد خطرناک است و باید تعمیر شود.

3- قبل از هرگونه تنظیم، تعویض قطعات و نگهداری دستگاه آن را از منبع تغذیه برق جدا نمائید. 
بدین وسیله از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری نمائید.

دور  ندیده  آموزش  افراد  و  کودکان  دسترس  از  را  آن  دستگاه  از  نکردن  استفاده  صورت  در   -4
نگهدارید. تا از بروز حوادث ناخواسته جلوگیری گردد.

5- برای مراقبت و نگهداری از دستگاه قطعات برشی را تیز و تمیز نگهدارید. نگهداری مناسب از 
دستگاه باعث کنترل بهتر دستگاه می گردد.

6- از دستگاه لوازم جانبی و سایر متعلقات دستگاه مطابق با دستورالعمل ذکر شده استفاده نمائید 
و از دستگاه برای انجام کارهای متناسب با کارکرد دستگاه استفاده کنید. در غیر این صورت ممکن 

است حوادث غیرمترقبه ای رخ دهد.
- قبل از نصب قلم از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل نمائید. سپس روکش قلم گیر را عقب 
کشیده و قلم شش گوش را در سوراخ مربوطه قرار داده سپس روکش قلم گیر را رها کنید تا به 

وضعیت اولیه خود برگردد و قلم ثابت شود.
- برای تعویض قلم برعکس مراحل نصب را انجام دهید.

قلم گیر

قلم
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