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مشخصات فنى

5401 مدل

220 ولت ولتاژ

50 هرتز فرکانس

1500 وات توان

5000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد
 0°-90° - 70 x  270 mm
 45°-90° - 70x 185 mm
 0°-45°- 48x 270 mm
 45°-45°- 48x 185 mm

ظرفیت برش تیغه

210x30x64 سایز تیغه

14.5 کیلوگرم وزن
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1-دسته
2-سوییچ روشن/خاموش

3-ضامن ایمنى
4-گارد ثابت

5-تیغه
6-گارد متحرك
7-گونیاى ثابت
8-کفى متحرك

9-کفى ثابت
10-کفى تاشو

11-دکمه قفل کن کفى
12-پایه

13-پایه کشویى
14-سویچ لیزر

Led 15-سویچ المپ
16-دسته باالیى

17-کیسه غبارگیر
18-کاور گارد متحرك

19-شاخص تنظیم زاویه بازویى
20-گونیاى متحرك
21-سوراخهاى پایه

دستورالعمل کلى ابزارآالت برقى رونیکس

هشدار!
لطفا کلیه مواردى که در ذیل قید شده است را با دقت مطالعه فرمائید و به کار ببرید، عدم پیروى 
از دستورالعمل هاى زیر ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران ناپذیر فیزیکى یا ایجاد اختالل 

در کارکرد ابزارآالت برقى شوند.
قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن را جهت استفاده هاى بعدى 

نگهدارى نمائید.
1( همواره محیط کار خود را تمیز و مرتب نگهدارید. محیط هاى به هم ریخته و تاریک حادثه 

آفرین خواهند بود.
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2( به محیط کار و اطراف خود توجه نمائید و دستگاه را در محیط مرطوب و خیس و یا زیر باران 
استفاده ننمائید. همچنین از دستگاه از مجاورت مواد اشتعال زا استفاده دور نمایید.

3( براى جلوگیرى از برق گرفتگى، بدن خود را از ارتباط مستقیم با دستگاه یا زمین دور نگهدارید.
4( در هنگام کار با ابزارآالت برقى از نزدیک شدن افراد غیر متخصص و کودکان جلوگیرى نمائید. 

عدم تمرکز حین کار مى تواند منجر به از دست دادن کنترل کاربر شود.
5( هنگامى که از دستگاه استفاده نمى کنید، آن را تمیز کرده و در حالت قفل قرار دهید و دور از 

دسترس کودکان نگهدارى نمائید.
به دستگاه و کاهش  باعث صدمه زدن  اعمال فشار  اعمال نکنید.  بار اضافى  به دستگاه  6( هرگز 

کارایى آن مى شود.
توان  با  از دستگاه هاى کوچک  نمائید. هرگز  استفاده  ابزار مناسب آن کار  از  براى هر کارى   )7
کم براى انجام کارهاى سنگین استفاده نکنید و از هر دستگاه فقط براى انجام کارى که براى آن 

طراحى شده استفاده نمائید.
8( همیشه در حین کار از لباس کار مناسب استفاده نمائید. استفاده از لباس هاى غیر استاندارد 
و گشاد و جواهرات و داشتن موهاى بلند امکان درگیر شدن آنها با قسمت هاى متحرك ابزارآالت 

برقى را افزایش داده و ممکن است خطرآفرین گردد.
9( همیشه حین کار با ابزارآالت برقى از وسایل ایمنى مناسب از قبیل عینک ایمنى استاندارد، 

ماسک، کفش هاى ایمنى مناسب و ... استفاده نمائید.
10( در صورتى که مدل دستگاه شما مجهز به سیستم جمع آورى غبار است، از اتصال  درست و 

مناسب آن به دستگاه اطمینان حاصل نمائید.
11( هرگز از کابل دستگاه جهت حمل ابزار و یا خارج کردن دو شاخه از پریز استفاده ننمائید. 
همچنین کابل دستگاه را از گرما، مواد اشتعال زا )نفت، بنزین...( و اجسام تیز که باعث آسیب به 

کابل مى گردند دور نگهدارید.
12( هیچ گاه براى ثابت کردن قطعه کار از روش هاى غیر استاندارد مثل قرار دادن بین دو پا و یا 
گرفتن در دست استفاده ننمائید. چرا که این کار منجر به از دست دادن کنترل مى شود. همیشه 

از گیره و دیگر روش هاى استاندارد براى قرار دادن قطعه کار در وضعیت ثابت استفاده نمائید.
13( حالت صحیح قرارگیرى پاها و حفظ تعادل بدن در حین کار، از خارج شدن کنترل دستگاه 

جلوگیرى مى نماید.
14( از دستگاه به خوبى نگهدارى نمائید. همواره ابزار برش را تیز و تمیز نگهدارید تا عملکرد بهتر و 
ایمن ترى حاصل شود. براى روغن کارى و تعویض تیغه و لوازم دیگر طبق دستورالعمل ذکر شده در 
دفترچه راهنما عمل نمائید. مرتبا کابل دستگاه را بررسى نمائید تا مشکلى نداشته باشد و در صورت 
آسیب دیدگى فورا به نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه نمائید.

15( توجه داشته باشید در هنگام تعویض متعلقات یا تنظیم ابزارآالت برقى، دو شاخه دستگاه از 
پریز خارج شده باشد.
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به  کننده  تنظیم  آچارهاى  اتصال  عدم  از  دستگاه  کردن  روشن  از  قبل  باشید  داشته  توجه   )16
دستگاه اطمینان حاصل نمائید. آچارى که از قسمت گردشى دستگاه جدا نشده باشد ممکن است 

منجر به صدمات جبران ناپذیرى شود.
17( همیشه قبل از اتصال دو شاخه به پریز از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل نمائید.

18( هنگام استفاده از دستگاه در محیط هاى باز از سیم رابط استاندارد استفاده نمائید.
19( زمانى که خسته هستید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و به طور کلى زمانى که در سالمتى کامل 
به سر نمى برید، هرگز از ابزارآالت برقى استفاده ننمائید؛ چرا که لحظه اى درنگ و بى دقتى منجر 

به صدمات فردى جبران ناپذیرى خواهد شد.
20( در صورت آسیب دیدگى هر کدام از قطعات، قبل از ادامه کار آن را به خوبى بررسى کرده و 
در صورت نیاز براى تعویض یا تعمیر آن، به مراکز ارائه خدمات پس از فروش رونیکس سرویس 
و...  تنظیمات قطعات متحرك، گیرکردن قطعات، شکستگى قطعات  از  نمایید. همچنین  مراجعه 
اطمینان حاصل نمائید. در صورت خرابى هر کدام از قطعات دستگاه، به نزدیک ترین مرکز خدمات

دستورالعمل ایمنى فارسى بر ها

1( این دستگاه تنها براى برش چوب، فلزات غیر آهنى و پالستیک طراحى شده است.

توجه:
تیغ اره TCG ارائه شده بر روى این دستگاه تنها مناسب برش MDF مى باشد.

2( هرگز از تیغ اره هایى که در این دستورالعمل توصیه نشده اند، استفاده ننمائید.
3( از تیغ اره هایى با متریال HSS (HIGH SPEED STEEL) و یا تیغ اره هایى که خراب یا 

تغییر شکل یافته هستند استفاده ننمایید.
4( هرگز از اره ها، بدون گارد محافظ استفاده ننمائید و آن را به خوبى نگهدارى نمائید.

5( در صورت آسیب دیدگى میز آن را تعویض نمائید.
6( تنها از تیغ اره هایى که مطابق استاندارد EN847-1 است استفاده نمائید.

7( از ادوات جمع آورى غبار ناشى از برش به قطر داخلى 32 میلى متر در زمان برش استفاده نمائید.
8( از تیغه هاى متناسب با متریال قطعه اى که مى خواهید برش دهید، استفاده نمائید.

9( حداکثر عمق برش را بررسى نمائید.

توجه:
- به همراه ابزار شما کارت گارانتى رونیکس سرویس در سراسر ایران ارائه مى گردد.

توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزاى داخلى این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکارى 
جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکارى یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز 
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اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعا با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز تماس 
حاصل نمایید.








