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دفترچه راهنما

مشخصات فنی

4645Proکد محصول

1800 واتتوان

45 سانتی مترطول ساطور

40-45 سانتی مترظرفیت برش

5 کیلوگرموزن

550 میلی لیترظرفیت مخزن سوخت

45 سی سیحجم موتور

بنزینسوخت

بنزین بدون سرب با نسبت 1 به 40نسبت بنزین و روغن

260 میلی لیترظرفیت مخزن روغن

دیافراگمنوع کاربراتور

460 گرم بر کیلووات ساعتمیزان مصرف سوخت در باالترین حد توان موتور

3000±300 دور در دقیقهسرعت در حالت آزاد

11000 دور در دقیقهحداکثر سرعت با متعلقات برش

21.2 متر در ثانیهحداکثر سرعت زنجیر

سیستم C.D.I با عملکرد زمانی پیشرفته سیستم احتراق

پمپ مکانیکی با قابلیت تنظیمسیستم روغن کاری

7 دندانه 0.32 اینچیدندانه اسپراکت با گام

285×250×410 میلی مترابعاد

99.5 دسی بلمیزان صدای دستگاه

112.4 دسی بلحداکثر صدای دستگاه

18 اینچ / 450 میلی متراندازه ساطور

21BPX Oregonنوع زنجیر 

0.325 اینچگام زنجیر

0.058 اینچاندازه زنجیر

بسته بندی طراحی شده توسط رونیکسنوع بسته بندی

متعلقات
زنجیر BPX 21 Oregon، ساطور، بطری 

ترکیب روغن و بنزین 
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Pro 2اره بنزینی رسی

اجزا و قطعات دستگاه 

دسته جلویي

هندل استارت

شاسي ایمني گاز

درپوش محفظه روغندرپوش محفظه بنزین

ترمز دستگاه

ساطورزنجیر

اگزوز

دسته عقبي

درپوش فیلتر

ساسات

شاسي گاز پیچ تنظیم زنجیر

مهره تعویض زنجیر

.محتویات موجود در بسته بندي
1- دستگاه اره موتوري 4647

2- ساطور
3- زنجیر

4- محافظ ساطور
5- سوهان

6- پیچگوشتي
7- مخزن

.نكات ایمني اوليه استفاده از اره بنزینی
- اجازه ندهید از دستگاه به عنوان اسباب بازي استفاده شود.

تعمیر  و  مونتاژ  نحوه  و همچنین  با دستگاه  کار  از دستگاه حتما دستورالعمل  استفاده  از  قبل   -



دفترچه راهنما

نگهداري دستگاه را به طور کامل مطالعه فرمائید.
تمام موارد ایمني ذکر شده را به دقت مطالعه و انجام دهید در غیر این صورت ممکن است منجر 

به بروز حوادث ناگوار براي کاربر و یا دیگران بشود.
- قبل از شروع کامال به نحوه روشن کردن و کنترل دستگاه حین کار مسلط باشید.

- هرگز در هنگام بیماري و یا خستگي از دستگاه استفاده نکنید.
- دور از دسترس اطفال نگه داشته شود.

- قبل از شروع کار از نحوه درست اتصاالت و متعلقات ایمني دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
- دستورالعمل ایمني دستگاه را همیشه به همراه خود داشته باشید و در صورت قرض دادن دستگاه 

به کاربر دیگر، حتما دفترچه راهنما را نیز به ایشان داده تا قبل از کار مطالعه نماید.
- از ورود کودکان به محوطه کار با دستگاه )حداقل به شعاع 15 متر( جلوگیري نمائید.

- محوطه کاري شما باید تمیز و عاري از هرگونه اشیاء متفرقه دیگر باشد.
- براي انجام کار با دستگاه حتما از پوشش ایمني مناسب همچون: کفش ایمني، دستکش مخصوص، 

لباس بلند، عینك مخصوص و کاله ایمني استفاده نمائید.
- فقط در روشنایي روز از دستگاه استفاده نمائید.
- از دستگاه فقط براي برش چوب استفاده گردد.

- از برخورد نوك اره و یا قسمت باالي اره لبه هرگونه جسم خارجي جلوگیري نمایید.
در صورت برخورد نوك اره با هرگونه جسم خارجي دستگاه متوقف و سپس دوبراه درجهت عکس 

به حرکت درمي آید که منجر به پرتاب جسم به طرف کاربر مي گردد. 

شکل 1 شکل 2

- در هنگام کار با دستگاه از برخورد نوك اره با هرگونه جسم خارجي جلوگیري نمائید.

شکل 3
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Pro اره بنزینی رسی

.نكات عمومي ایمني دستگاه
- هرگز با دست خیس با دستگاه کار نکنید.

- از کار کردن با اره در باالي درخت و یا نردبان خودداري نمائید.
- هرگز از دستگاه در محیط هایي که داراي مواد اشتعال زا مي باشند استفاده نکنید.

- از کار کردن با دستگاه خراب و یا دستگاهي که به درستي نصب نشده خودداري نمائید.
همچنین از دست کار کردن ترمز دستگاه و همچنین سوییچ دستگاه قبل از کار اطمینان حاصل 

نمایید.
- از برش کاري در محل نزدیك به کابل برق جدا خودداري نمایید.

- هیچ موقع به دستگاه فشار وارد ننمائید خصوصا در هنگامي که به انتهاي عملیات برش کاري 
نزدیك مي شوید.

از دست زدن به موتور و اگزوز دستگاه جدا خودداري فرمائید زیرا تا مدت زمان کوتاهي بعد از 
خاموش کردن دستگاه قسمت هاي مذکور بسیار داغ مي باشند.

- براي جلوگیري از خطر آتش سوزي احتمالي دستگاه را از هرگونه مواد آتش زا دور نگه دارید.
- در هنگام کار با دستگاه بدن خود را به طور کامل از اره دور نگه دارید.

- براي جابه جایي دستگاه و یا هنگام نشست و برخاست حتما ابتدا دستگاه را خاموش کنید.
- براي جلوگیري از روشن شدن ناگهاني دستگاه براي حمل آن دقت نمائید تا انگشتان شما روي 

کلید دستگاه نباشد.
- براي جابجایي دستگاه از محافظ جلویي دستگاه استفاده نمائید در حالتي که میله هادي و زنجیر 

برنده رو به عقب باشد و همچنین موتور دستگاه خاموش باشد.
- در هنگام بریدن جسم تحت فشار مراقب پرتاب تکه هاي آن پس از بریده شدن باشید.

.نكات ایمني براي جلوگيري باز پس زدن اره حين كار
- براي برش در ارتفاع از قرار دادن اره بر روي شانه خود، خودداري فرمایید.

- از برش 2 قطعه چوب به صورت همزمان خودداري نمائید.
- از چرخاندن اره بالفاصله پس از اتمام کار خودداري فرمائید.

با دستگاه همیشه از 2 دست استفاده نمائید. دست چپ براي گرفتن دسته جلویي  - براي کار 
و دسته راست براي گرفتن دسته پشتي که همچنین این مورد از باز پس زدن اره نیز جلوگیري 

مي کند.
- هرگز از غالف قوس دار استفاده نکنید زیرا که احتمال بازپس زدن اره را بیشتر مي کند.

- سرعت موتور براي شروع کار با دستگاه همیشه در بیشترین حالت ممکنه باشد تا احتمال باز 
پس زدن اره به حداقل برسد.

تیغه هاي  از  فقط  و  نکنید  استفاده  فلزي  تیغه هاي  از  برش  سطح  داشتن  نگه  باز  براي  هرگز   -
پالستیکي یا چوبي استفاده نمائید.
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دفترچه راهنما

- براي تیز کردن اره حتما از ابزار مخصوص استفاده نموده.
- هرگز از قطعات و یا متعلقات غیر استاندارد استفاده نکنید.

.نگهداري و انبارش دستگاه
- قبل از هرگونه اقدام مبني بر تعمیر، سرویس و تعویض قطعات به موارد ذیل توجه فرمائید.

- دستگاه را خاموش کنید
- مطمئن شوید که کلید دستگاه در حالت خاموش مي باشد

- مطمئن شوید تمامي قسمت هاي متحرك دستگاه از کار افتاده اند
- اجازه دهید کامال دستگاه خنك گردد

- اطمینان از عدم درگیر بودن تیغه و زنجیر با کالچ
- براي کارایي بیشتر حتما زنجیر را روغن کاري و از تیز بودن آن اطمینان حاصل نمائید 

- براي حمل و نقل حتما از پوشش روي تیغه و زنجیر دستگاه استفاده نمائید
- دستگاه را در محیط خشك و در ارتفاع نگهداري کنید تا دور از دسترس افراد ناشي و یا کودکان باشد.
- همیشه دستگاه را تمیز نگه دارید تا از هرگونه صدمه احتمالي ناشي از گرد و غبار جلوگیري 

نمائید.

.طرز استفاده از اره بنزینی
- روغن کاري

حتما قبل از شروع به کار با دستگاه آن را کامال روغن کاري نموده براي این کار درپوش محفظه 
روغن )شماره 6( را به آرامي باز کرده و روغن را به اندازه کافي داخل آن بریزید.

روغن کاري به موقع دستگاه باعث جلوگیري از هرگونه آسیب جدي به تیغه و زنجیر دستگاه شده 
و همچنین سرعت کار و برشکاري دستگاه را زیاد نموده و از داغ شدن آن جلوگیري نموده و طول 

عمر آن را نیز زیاد مي کند.
- سوخت

درپوش محفظه بنزین را به آرامي باز کرده و مخلوط بنزین و روغن را داخل باك آن بریزید.
میزان ترکیب بنزین با روغن:

به ازاي هر لیتر بنزین 25 سي سي روغن مخصوص موتورهیا 2 زمانه. )درصد ترکیب 40:1(
اول به طور کامل این 2 را با هم مخلوط کرده سپس در داخل باك دستگاه ریخته شود. 
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بنزین روغن

1 لیتر 25 سی سی

- تست ترمز دستگاه
دستگاه را در یك سطح صاف قرار داده و روشن نموده و ترمز دستگاه را به سمت عقب کشیده 
سپس اهرم گاز را فشرده تا دستگاه شروع به حرکت نموده و بعد از مدت کوتاهي ترمز را به سمت 
جلو فشار داده که در این حالت ترمز درگیر مي شود و دستگاه باید از کار بایستد. در غیر اینصورت 
سیستم ترمز دستگاه مشکل دارد که حتما باید با مراکز مجاز خدمات پس از فروش براي تعمیر 

آن تماس گرفته شود.

.نحوه روشن و خاموش كردن اره بنزینی
- مخزن پمپ ثانویه )شماره 16( را به تعداد 5 الي 10 بار فشار داده تا مخلوط بنزین و روغن در 

حباب مخصوص معلوم گردد. در صورت عدم مشاهده مجددا این عمل را تکرار کنید.
- ساسات را تا انتها بیرون کشیده به آ رامي خم شده و پاي راست خود را بر روي قسمت پایین 
دست پشتي قرار داده و با دست چپ گارد جلویي را محکم گرفته سپس با دست راست هندل 
دستگاه را کشیده و آن را روشن نموده سپس بالفاصله بعد از روشن شدن ساسات دستگاه را به 
سمت پایین فشار داده و کلید گاز را فشار داده تا از حالت قفل بیرون آید. در این حالت دستگاه با 
سرعت ایده آل کار مي کند که مي بایست 30 ثانیه با همین سرعت جهت گرم شدن دستگاه روشن 

بماند سپس  عملیات برش کاري را شروع نمایید. )شکل شماره 4(
 

شکل 4
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براي خاموش کردن دستگاه ابتدا دست خود را از روي اهرم گاز برداشته تا دستگاه به سرعت نرمال 
این حالت  به حالت خاموش فشار داده. در صورتي که دستگاه در  را  برسد سپس کلید دستگاه 
خاموش نگردید ساسات دستگاه را تا انتها بیرون کشیده تا دستگاه خاموش گردد. )شکل شماره 5(

ساسات

شکل 5

.نحوه دست گرفتن اره موتوري
براي کار کردن با دستگاه حتما از دو دست به شرح ذیل استفاده نمایید:

با دست راست خود دسته پشتي و با دست چپ خود دسته جلویي را گرفته به طوري که انگشتان 
دست چپ به طور کامل چرخیده و در زیر دسته جلویي قرار گرفته )بهترین حالت براي کنترل 
دستگاه در هنگا مبروز خطرات احتمالي اعم از باز پس زدن دستگاه( و انگشتان دست راست نیز به 
طور کامل چرخیده و در قسمت زیرین دسته پشتي قرار گرفته. بدن کاربر باید همیشه در سمت 

چپ دستگاه قرار بگیرد حتي اگر کاربر چپ دست باشد.)اشکال شماره 6 و 7 و 8(

شکل 6

شکل 7

7



Pro اره بنزینی رسی

شکل 8

هرگز انگشت شصت دست چپ خود را بر روي دسته محافظ جلویي قرار ندهید زیرا که باعث عدم 
کنترل کافي در نگهداري دستگاه حین کار و در موقع بروز خطرات احتمالي ناشي از باز پس زدن دستگاه 

مي باشد. )شکل شماره 9(

Chain Line شکل 10شکل 9

هرگز هنگامي که در طرف راست دستگاه قرار دارید دستگاه را روشن ننمایید. )شکل شماره 10(

.طرز استفاده از دستگاه
 دستورالعمل كلي

- قبل از شروع برشکاري حتما روي قطعات کوچکتر چوب تست و تمییز نمایید تا کامال به نحوه 
کنترل دستگاه مسلط گردید.

- براي شروع عملیات اصلي، دستگاه را روشن نمایید اهرم گاز را فشار دهید تا به بیشترین سرعت 
خود برسد سپس عملیات برشکاري را شروع نمایید.

- تا بریده شدن تمام قطعه کار کامال صبر نمایید و هرگز به دستگاه جهت تسریع کار فشار وارد ننمایید.
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- به محض اتمام کار اهرم گاز را رها کرده و تا ایست کامل دستگاه اره صبر نمایید.
- حتما از لباس مناسب براي برش کاري استفاده نمایید.

.آماده سازي محيط كار
- از این دستگاه فقط براي برش چوب اجناس ساخته شده از چوب استفاده نمایید.

- به شعاع 15 متر اطراف محیط کار هیچ گونه جسم مزاحم و یا افراد دیگري نباید وجود داشته 
باشد و در صورت ورود شخص به حریم برش کاري حتما دستگاه را خاموش نمایید.

- در صورتي که چند کاربر بروي یك تنه درخت در حال برشکاري مي باشند حتما باید فاصله 4.6 
متري از یکدیگر را رعایت فرمایند.

- فقط در محیط هایي که نور به اندازه کافي وجود داشته از دستگاه استفاده نمایید.
- قبل از شروع عملیات برشکاري حتما ریشه درختان بزرگي که از زمین بیرون زده است را به 

وسیله اره و از 2 جهت افقي و عمودي بریده و کنار بگذارید. )شکل شماره 11(

شکل 11

برش عمودی
قسمت جدا شده

برش افقی

.عمليات برشكاري
براي عملیات برش کاري به موارد ذیل توجه کافي داشته باشید:

- از بریدن درخت هایي که خمیدگي بیش از حد دارند و یا داراي شاخه هاي بزرگ زیادي مي باشند 
خودداري نمائید. براي بریدن این گونه درخت ها حتما ابتدا درخت را با یك وسیله سنگین به زمین 

انداخته و سپس درخت را قطعه قطعه کنید.
- از بریدن درخت هایي که نزدیك تیر برق و یا کابل برق مي باشند خودداري نمائید.

افتادن درخت دقت نمایید تا در مسیر درست تعیین شده به  بار به جهت  - هرچند دقیقه یك 
زمین بیفتد.
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یکسان  برشکاري در یك محوطه  انجام عملیات  نفر در حال  از 1  بیشتر  به طور همزمان  اگر   -
مي  باشند حتما باید فاصله آن ها حداقل 2 برابر ارتفاع درختي باشد که درحال بریده شدن مي باشد 
- در هنگام بریدن درخت روي سطح شیبدار حتما مراقب غلط خوردن درخت پس از بریدن شدن 

باشید.
- قبل از شروع به عملیات برشکاري به دقت به نکات ذیل توجه فرمائید.

و  نمائید  کامال مشخص  را  مي کند  زمین سقوط  به  بریدن شدن  از  پس  درخت  که  منطقه اي   -
به شعاع 135 درجه دورتر از آن منطقه به عنوان منطقه فرار براي خود انتخاب کرده و آنجا را 
کامال تمیز نموده تا هیچ گونه مانعي وجود نداشته باشد. تا در صورتي که درخت به خالف جهت 

پیش بیني شده به زمین افتاد به سرعت منطقه را ترك نمایید. )شکل شماره 12(

شکل 12

90

جهت افتادن درخت

135 درجه

º

- قبل از شروع به عملیات برشکاري حتما به جهت حرکت باد دقت نمائید.
- اگر قطر درخت بین 15 تا 18 سانتي متر باشد به وسیله یك برش کار به اتمام رسیده و درخت به زمین 

سقوط مي نماید در غیر این صورت عملیات باید طي 2 مرحله به شرح ذیل انجام گیرد.
- مرحله اول: ایجاد شکاف به صورت هرمي: در این مرحله ابتدا شکافي به شکل هرم به اندازه 1/3 قطر 

درخت انجام داده که این عمل جهت افتادن درخت را معلوم مي گرداند.)شکل شماره 13 و 14(
- مرحله دوم: ایجاد شکاف به صورت افقي در جه عکس شکاف اول: این شکاف در جهت عکس 
شکاف اول و 5 سانتي متر باالتر از آن ایجاد مي گردد که در برش نهایي به حساب مي آید و باعث 

افتادن درخت مي باشد. )شکل شماره 13 و 14(
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شکل 13

 

شکل 14

برش افقیبرش هرمی

- اگر قطر درخت بیشتر از طول تیغه اره مي باشد این مرحله باید از 2 تنه درخت انجام گیرد 
)شکل شماره 15(
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- اگر درخت مطابق برنامه در جهت تعیین شده شروع به افتاد ننمود به سرعت با قرار دادن 
نظر  به سمت مورد  را  ایجاد شده مي توانید درخت  میان شکاف  یا پالستیکي  تیغه چوبي  یك 

براي سقط هدایت نمایید. )شکل شماره 16(

شکل16
تیغه

.بریدن شاخه هاي درخت
کار  این  براي  نمائید.  درخت  شاخه هاي  بریدن  به  شروع  بالفاصله  باید  درخت  افتادن  از  بعد 
اول  است  بهتر  همچنین  باشند.  داشته  قرار  اصلي  تنه  و  شما  مابین  مي بایست  شاخه ها  حتما 
شاخه هاي محکم و قطور بریده شود تا درخت به طور کامل روي زمین قرار گیرد. براي بریدن 
احتمالي  خطر  هرگونه  از  تا  شود  بریده  انتها  از  حتما  که  نمایید  دقت  فشار  تحت  شاخه هاي 

پرتاب شاخه تحت تنش جلوگیري نماید. )شکل شماره 17(

4شکل 17

321

 
.قطعه قطعه كردن تنه اصلي

- براي انجام این کار دقت کافي داشته و با آرامي انجام دهید.
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دفترچه راهنما

- از بریدن چند قطعه به طور همزمان بروي یك تنه خودداري نمائید.
با  هرگونه جسمي  برخورد  از  تا  داشته  نگه  تمیز  مرتب  طور  به  را  درخت  تنه  روي  محوطه   -

تیغه اره جلوگیري به عمل آید.
- موقعي که اره به انتهاي کار مي رسد فشار را از روي اره برداشته و هرگز اجازه ندهید تا تیغ 

اره به سطح زمین برخورد نماید.
- براي بیرون آوردن تیغ اره از الي شکاف ایجاد شده حتما ابتدا دستگاه را خاموش نموده و 

سپس تیغه را بیرون بکشید.

.عمليات قطعه قطعه كردن درخت داراي 2 مرحله مي باشد
1( برش و ایجاد شکاف از روي تنه یا برش فوقاني )شکل شماره 18(
2( برش و ایجاد شکاف در زیر تنه یا برش تحتاني )شکل شماره 19(

18"/450mm

GASOLINE CHAIN SAW

شکل 18

18"/450mm

GASOLINE CHAIN SAW

شکل 19

نکته:  
دقت داشته باشد که برش اول همیشه باید به اندازه 1/3 قطر تنه درخت باشد.
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در صورتي که تنه درخت از یك طرف مهار شده باشد ابتدا برش اول باید از زیر باشد و برش 
دوم از روي تنه که باعث قطع کامل آن گردد. )شکل شماره 20( 

شکل 20
برش اول

طرف مهار شده

برش دوم
فشار

در صورتي که تنه درخت از 2 طرف مهار شده باشد ابتدا برش فوقاني و سپس برش تحتاني انجام مي گیرد.

برش اول

برش دوم

فشار

شکل 21

در هنگام برش کاري تنه بر روي سطح شیبدار حتما در قسمت باالي تنه بایستید. )شکل شماره 22(

شکل 22
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.هرس كاري
- براي انجام کار هرسکاري هرگز از نردبان استفاده ننمائید.

- هیچگاه براي شاخه هاي با ارتفاع باالتر از قفسه سینه خودتان از این دستگاه استفاده ننمائید.
- براي هرس کردن نیز 3 مرحله باید انجام گیرد. )شکل شماره 23(

- برش اول از زیر و به عمق 1/3 قطر درخت انجام شود.
- برش دوم از قسمت باالي شاخه و جلوتر از برش قبلي انجام مي گیرد که منجر به افتادن شاخه مي شود.

- برش سوم از قسمت انتهایي شاخه انجام مي شود که مابقي آن نیز از تنه جدا مي گردد.

شکل 23

برش دوم

برش اول

برش نهایی

درخت  روي  بر  دیگري  خارجي  افتادن جسم  اثر  بر  تنش  تحت  كه  درختاني  برش   .
مي گيرد: انجام 

- براي برش این گونه درختان حتما باید از قسمت انتهایي درخت عملیات برشکاري انجام گیرد. )شکل 23ب(

شکل 23 ب

.تنظيم كشش زنجير
تنظیم کشش زنجیر اره موتوري در دو حالت انجام مي پذیرد.

1( در حالتي که زنجیر سرد است: در این حالت زنجیر باید طوري روي تیغه قرار بگیرد که حالتي از شکم 
دادن و یا خمیدگي در زنجیر وجود نداشته باشد براي این کار زنجیر را با دست باال نگه داشته و پیچ 
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تنظیم را در جهت عقربه هاي ساعت چرخانده تا زنجیر به طور کامل روي تیغه قرار بگیرد.
2( در حالتي که زنجیر بعد از مدتي کار کردن داغ مي باشد. در این حالت زنجیر باید تقریبا به میزان 1.3 

میلیمتر باالتر از تیغه قرار بگیرد.
بعد از انجام تنظیمات مجددا تیغه را با دست باال نگه داشته و در صورتي که زنجیر هنوز شل مي باشد پیچ 
تنظیم را نیم دور در جهت عقربه هاي ساعت چرخانده و مجددا بررسي گردد و در صورتي که زنجیر بیش 

از حد معمول سفت مي باشد پیج تنظیم را ربع دور در جهت عقربه هاي ساعت چرخانده.
مطمئن شوید که زنجیر را با دست مي توان چرخاند به طوري که نه زنجیر شل بوده و اطراف تیغه 
خمیدگي ایجاد کند و نه به قدري سفت بوده که مانع چرخیدن گردد. )شکل هاي شماره 26، 25، 24(

شکل 24 شکل 25 شکل 26

. نحوه نصب و جدا كردن تيغه و زنجير
- نصب تیغه و زنجیر: براي این کار ابتدا پوشش روي کالچ را برداشته و سپس تیغه را طوري قرار دهید 
که انتهاي پیچ بر روي دستگاه و 2 پیچ تعبیه شده کامال در سوراخ هاي موجود در تیغه قرار بگیرد. سپس 
زنجیر را طوري قرار دهید که دنده هاي برنده رو به باال و برآمدگي هاي انتهایي تیغ کامال در شیار تیغه 
رفته و چفت شود. سپس پوشش را به حالت اول برگردانده و بوسیله پیچ تنظیم، میزان کشش زنجیر را 

تنظیم نمائید.
- براي جدا کردن تیغه و زنجیر ابتدا پوشش را جدا کرده سپس به آرامي زنجیر و سپس تیغه را از دستگاه 

جدا نمایید.)شکل هاي شماره 28، 27(

شکل 27

ساطور

شکل 28

.نحوه نگهداري و تميز كردن دستگاه پس از استفاده
ابتدا دستگاه را خاموش کرده و اجازه دهید تا کامال خنك گردد.

16
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- بوسیله دستمال نم دار دستگاه را تمیز نموده و در صورتي که براي مدت طوالني قصد ندارید از دستگاه 
استفاده نمائید حتما تیغه و زنجیر دستگاه را باز نموده و کامال تمیز کرده و در جاي خشك نگهداري گردد.

- فیلتر قرار گرفته در قسمت باالي دستگاه را باز نموده و کامال تمیز کنید.
- پره هاي اطراف سیلندر را بوسیله کمپرسور باد با فشار 40PSI  یا کمتر کامال تمیز نگه دارید.)شکل شماره 29(

- حتما بعد از استفاده طوالني میزان روغن موتور دستگاه را بررسي کرده و در صورت کمبود حتما مخزن 
را پر نمائید.

شکل 29

پره های سیلندر

دستگاه روشن نمي شود و یا در صورت روشن شدن درست کار نمي کند

دلیل راه حل

دستگاه روشن نمي شود به نحوه روشن کردن صحیح در دستورالعمل مراجعه گردد

کاربراتور دستگاه تنظیم نمي باشد حتما توسط سرویسکار مجاز باید تنظیم گردد

ــات ــتي عملی ــه درس ــتگاه ب ــمع دس  ش
نمي دهــد انجــام  را  برق رســاني 

شمع را از دستگاه جدا نموده و تمیز کرده و مجددا روشن نمائید

 مخــزن حبــاب دســتگاه کامــال پــر نشــده
شد با

ــر شــود.10 ــا کامــال پ ــاب فشــار داده شــود ت ــن حب ــد چنــد دفعــه دیگــر ای  بای
دفعــه

دستگاه روشن مي شود ولي موتور قدرت کافي ندارد

صافي بنزین کثیف شده باشد .حتما توسط سرویسکاران مجاز تمیز یا تعویض گردد

ساسات دستگاه تا انتها داخل نرفته باشد حتما بعد از روشن شدن باید ساسات تا انتها فشار دهید

فیلتر هوا کثیف شده باشد حتما فیلتر تمیز یا تعویض گردد

شمع دستگاه به درستي کار نمي کند حتما شمع تمیز یا تعویض گردد

موتور به درستي کار نمي کند

فیلتر هوا کثیف شده باشد حتما فیلتر تمیز یا تعویض گردد
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شمع دستگاه به درستي کار نمي کند حتما شمع تمیز یا تعویض گردد

موتور بیش از حد دود مي کند

کاربراتور دستگاه تنظیم نمي باشد حتما توســط سرویســکاران مجاز بایــد تنظیم گردد

 میــزان ترکیــب بنزیــن و روغــن مناســب
نمي باشــد

حتما باید از ترکیب مناسب استفاده شود

موتور تحت فشار از قدرت کافي برخوردار نمي باشد

فیلتر هوا کثیف شده باشد حتما فیلتر تمیز یا تعویض گردد

شمع دستگاه به درستي کار نمي کند حتما شمع نیز یا تعویض گردد

کاربراتور دستگاه تنظیم نمي باشد حتما توسط سرویسکاران مجاز باید تنظیم گردد

 بنزیــن داخــل دســتگاه کثیــف و قدیمــي
ــا ترکیــب مناســب نمي باشــد و ی

بنزین نو با ترکیب مناسب با روغن را داخل باك ریخته

زنجیر دستگاه بیش از حد داغ مي کند و دود مي کند

زنجیر سفت مي باشد کشش زنجیر بوسیله پیچ مخصوص تنظیم گردد

 مخــزن روغــن تیغــه و زنجیــر خالــي
شــد مي با

حتما توسط روغن مخصوص موتور 2 زمانه پر گردد

سوراخ تزریق روغن زنجیر گرفتگي دارد حتما بررسي و تمیز گردد

ترمز زنجیر درگیر مي باشد حتما ترمز دستگاه آزاد گردد

زنجیر مي چرخد ولي برش را انجام نمي دهد

زنجیر کند شده بوسیله ابزار مخصوص تیز گردد

زنجیر برعکس نصب شده به طور صحیح روي تیغه نصب گردد

.تعميرات و گارانتي ابزار
ــس  ــاز رونيك ــرویس مج ــز س ــي مراک ــي و کارت معرف ــما کارت گارانت ــزار ش ــراه اب ــه هم ب

ســرویس در سرتاســر ایــران ارائــه مي گــردد.
توجــه داشــته باشــید کــه هیــچ کــدام از اجــزاي داخلــي ایــن ابــزار احتیــاج بــه تعمیــرات اضافــه 
یــا دســتکاري جهــت بهینــه نمــودن عملکــرد ندارنــد بنابرایــن از هرگونــه دســتکاري یــا ارائــه 
ــا  بــه مراکــز تعمیــرات غیرمجــاز اجتنــاب نماییــد و در صــورت بــروز هرگونــه مشــکل ســریعا ب
ــق  ــریع و دقی ــات س ــا از خدم ــد ت ــل نمایی ــاس حاص ــاز تم ــرویس مج ــز س ــن مرک نزدیك تری
ــاز  ــي مج ــرویس و گارانت ــز س ــالع از مراک ــراي اط ــد. ب ــتفاده نمایی ــرویس اس ــس س رونيك
رونیکــس بــه وب ســایت www.ronix.ir مراجعــه نمائیــد و یــا بــا تلفــن 61904-021 خدمــات 

حمایتــي رونيكــس ســرویس تمــاس حاصــل نمائیــد
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