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مشخصات فنی

5935 مدل
2200 وات توان
220 ولت ولتاژ

50 هرتز فرکانس
3500 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

355 میلی متر سایز صفحه برش

21.8 کیلوگرم وزن

آچار آلن، صفحه برش 355 میلی متری متعلقات

لیست اجزا

محافظ تیغه ثابتکلید قفل عملکرد

محافظ تیغه متحرک

تیغه برش

گیره

کفی
پایه

جا ذغالی
موتور

دکمه عملکرد

دسته

قفل شفت

پیچ تنظیم

گیره تنظیم شونده

قوانین كلي ايمني و نگهداري ابزارآالت برقي

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:
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1- انتخاب درست ابزار برقي جهت عملکرد مورد نظرتان باعث کاهش هزینه و زمان و حسن انجام 
کار براي شما خواهد شد. بنابراین همیشه براي انجام عملکرد مورد نظرتان از ابزار برقي مخصوص 

آن کار استفاده فرمائید.
2- از وارد کردن فشار بیش از ظرفیت دستگاه به آن خودداري نمایید.

3- هرگز از کابل دستگاه جهت حمل ابزار و یا خارج کردن دوشاخه از پریز استفاده ننمایید.
4- همیشه محیط کار خود را تمیز و مرتب نگه دارید، محیط هاي به هم ریخته و تاریك 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 نزدیك شدن افراد غیرمتخصص و کودکان جلوگیري نمایید، 

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 ننمایید. 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 نگه دارید.
9- کابل هاي آسیب دیده را فورا تعویض نمایید و از ادامة کار با کابل آسیب دیده جدا خودداري نمایید!

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 ابزارآالت 

برقي را افزایش داده و ممکن است خطر آفرین گردد!
11- زماني که خسته اید یا تحت تأثیر 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 نمایید. آچاري که از قسمت گردشي دستگاه جدا نشده باشد ممکن 

است منجر به صدمات فیزیکي شود!
15- هیچ گاه 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 عینك ایمني استاندارد، 

ماسك، کفش هاي ایمني مناسب و ... استفاده فرمائید.
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17- هیچ گاه براي ثابت کردن قطعه کار از روش هاي غیراستاندارد 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 ثابت استفاده نمائید.
18- هرگز از دستگاهي که کلید آن به درستي عمل نمي کند استفاده ننمائید، هر ابزاري که با کلید 

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

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

استفاده نمایید.
استفاده از متعلقات )مثل: مته و سنگ هاي برش و سایش و تیفچه هاي مختلف و ...( غیر استاندارد و 
غیرمتناسب با ابزاربرقي باعث افزایش احتمال ایجاد خطر و عدم عملکرد صحیح دستگاه خواهد شد.
منطقه  در  برقي  ابزارآالت  سرویس  مجاز  نمایندگي هاي  به  دستگاه  سرویس  براي  همیشه   -21

خودتان مراجعه فرمایید.
و از انجام سرویس توسط افراد غیر متخصص و مراکز سرویس و تغییر متفرقه اجتناب نمایید.

دستورالعمل هاي ایمني اختصاصي دستگاه پروفیل بر رونیکس
هیچ گاه اجازه ندهید تجربه و آشنایي شما با ابزار جایگزین پیروي از دستورالعمل هاي ایمني گردد.

چنانچه شما این دستگاه را به درستي و ایمني استفاده ننمایید، دچار آسیب هاي شدید فیزیکي و 
جسمي خواهید شد.

1- در مواقعي که مدت زمان زیادي از این پروفیل بر استفاده مي کنید از محافظ گوش یا گوش 
ایمني مناسب استفاده کنید.

2- در هنگام انتخاب سنگ جهت پروفیل بر فقط از سنگ هاي استاندارد تولید شده جهت استفاده 
بر روي پروفیل بر استفاده نمایید و دقت داشته باشید که حداکثر سرعت مندرج بر روي سنگ هاي 

پروفیل بر منطبق بر سرعت مندرج بر روي دستگاه مي باشد.
3- همیشه قبل از استفاده از دستگاه سنگ پروفیل بر را به دقت بررسي نمایید که بدون شکستگي 
و خرابي باشد و سنگ هاي ترک خورده و شکسته را به سرعت جایگزین نمایید. براي تشخیص 
آسیب دیدگي سنگ مي توانید به مدت یك دقیقه دستگاه را روشن بگذارید. در طول این مدت 
هرگونه آسیب دیدگي یا خرابي مشخص خواهد شد. دقت نمایید در طول مدت شخص نزدیك به 

دستگاه نباشد.
4- همواره از گارد محافظ دستگاه براي حفظ سالمت سنگ استفاده نمایید.

بردن  کار  به  از  و  کنید  استفاده  این دستگاه  به  مربوط  نگهدارنده سنگ  مهرهاي  از  5- همیشه 
مهره هاي سنگ متفرقه و غیراستاندارد اجتناب نمایید.

6- همواره توجه داشته باشید که به شفت و مهره سنگ و پیچ روي سنگ آسیب نرسد چرا که 
هرگونه آسیب دیدگي به قطعات ذکر شده باعث آسیب دیدگي سنگ پروفیل بر خواهد شد.
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بار  هر  زا  قبل  همیشه  ننمایید،  استفاده  کننده  محافظت  گاردهاي  بدون  را  دستگاه  هیچ گاه   -7
استفاده بررسي نمایید آیا گارد محافظ بسته است یا خیر و هنگامیکه با دستگاه کار مي کند توجه 
داشته باشید که گارد محافظ متحرک به راحتي حرکت نماید. از ثابت نگه داشتن و بستن گارد 

محرک در حالت باز جدا خودداري نمایید.
8- دسته متحرک دستگاه را در حین کار محکم نگه دارید.

9- دستان خود را ا زقسمت هاي چرخشي دستگاه دور نگه دارید.
10- مطمئن شوید که سنگ پروفیل بر قبل از روشن نمودن دستگاه در تماس با قطعه کار نباشد.
11- قبل از شروع به کار در حالت واقعي، اجازه دهید دستگاه مدتي بدون بار کار کند و بررسي 
نمائید که دستگاه در حین حرکت بدون لغزش یا تکان غیرمنتظره باشد چرا که ممکن است سنگ 

درست نصب نشده باشد یا باالنس نباشد.
12- توجه داشته باشید که جرقه هاي حاصله از برش حین کار باعث آسیب دیدگي و اشتعال نگردند.

13- همیشه حین کار توجه داشته باشید که مواد اشتعال زا در معرض پاشش جرقه هاي حاصله از 
برش قرار نگیرند و اشخاص دیگر نیز در معرض این جرقه ها قرار نگیرند.

به هیچ وجه  از سطح کناري سنگ  و  نمایید  استفاده  لبه هاي سنگ  از  برش  براي  14- همیشه 
استفاده نکنید.

15- هرگز کید استارت دستگاه را در حالت روشن رها ننمایید.
را  دستگاه  به سرعت  هرگونه صدایي شنیدید  یا  ایستاد  از چرخش  کار سنگ  هرگاه حین   -16

خاموش نمایید تا رفع ایراد گردد.
17- همیشه قبل از جابجایي قطعه کار یا انجام تنظیمات دستگاه را خاموش نمایید سپس این 

امور را انجام دهید.
18- هیچگاه بالفاصله بعد از برش به قطعه کار دست نزنید چرا که قطعه کار داغ است و ممکن 

است دست شما آسیب ببیند.
19- سنگ هاي پروفیل بر را در محیط خشك و بدون رطوبت نگه دارید.

دستورالعمل نصب

کار  میز  روي  بر  نصب  قابل  زیرین  اصلي  روي صفحه  تعبیه شده  2 سوراخ  بوسیلة  دستگاه  این 
مي باشد.

این کار باعث بهبود عملکرد دستگاه و جلوگیري از آسیب دیدگي فردي نخواهد شد.
دستورالعمل کارکرد

توجه: همیشه قبل از انجام هرگونه تنظیم یا تست عملکرد دستگاه از خاموش بودن و خارج بودن 
از پریز برق مطمئن شوید.
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عملكرد كلید

کلید این دستگاه مجهز به دکمة قفل کن کلید مي باشد، براي جلوگیري از روشن شدن اتفاقي 
دستگاه،  این دکمه بر روي آن تعبیه شده است. براي روشن شدن دستگاه دکمه مربوطه را ازحالت 

خاموش خارج نموده و کلید دستگاه را جهت روشن شدن دستگاه فشار دهید.

.گارد محافظ جرقه
گارد محافظ جرقه در کارخانه طوري نصب شده است که لبه آن کمترین تماس را با صفحه اصلي 
داشته باشد. کار کردن با دستگاه در این حالت باعث پرتاب شدن جرقه هاي بساري به اطراف خواهد 
شد، بنابراین پیچ هاي تنظیم را شل کنید و محافظ جرقه را طوري تنظیم نمایید که کمترین میزان 

پاشش جرقه به اطراف را داشته باشیم.

.صفحه ي نگهدارنده
دارد.  را  یا کفي دستگاه  اصلي  با صفحة  بر  پروفیل  تماس  از  نگهدارنده وظیفة جلوگیري  صفحه 
زمانیکه یك سنگ نو را روي دستگاه نصب مي کنید، صفحة نگهدارنده را در وضعیت A تنظیم 
نمایید. زمانیکه به مرور زمان سنگ پروفیل بر اثر کارکرد از قطرش کم شما باید صفحه نگهدارنده 

را در وضعیت B تنظیم نمایید تا بیشترین ظرفیت برش را با کمترین قطر سنگ داشته باشید.

.فاصله بین گیره و صفحه راهنما
فاصله ابتدایي مابین گیره و صفحه راهنما بین 170-0 میلي متر مي باشد اگر در حین کارکرد احتیاج به 

فضاي بیشتري بین این دو قطعه داشتید مي توانید به ترتیب زیر این فاصله را افزایش دهید:
باز کنید، صفحه راهنما را همانطور که در شکل  پیچ هاي آلن که صفحه راهنما را نگه مي دارند 
نشان داده شده است حرکت دهید و به وسیله پیچ هاي آلن، آن را محکم کنید. شما مي توانید این 

تنظیمات را در حد فاصل مشخص شده در ذیل انجام دهید:
میلي متر 0-205

میلي متر 18-220

توجه !
به خاطر داشته باشید که قطعه کارهاي باریك ممکن است به طور کامل و ایمن در فضاي عریض تر 

محکم نشوند.
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تنظیم زاويه برش مورد نظر

براي تغییر زاویه برش، ابتدا باید 2 پیچ آلن نگهدارنده صفحه راهنما را شل کنید سپس صفحه 
راهنما را بین 45-0 درجه تنظیم و پیچ ها را در آن وضعیت محکم نمایید.

توجه! هیچ گاه زماني که صفحه راهنما در حد فاصل 205-0 میلي متر یا 220-18 میلي متر تنظیم 
شده است از برش زاویه دار استفاده نکنید.

دستورالعمل نصب

.نصب يا باز نمودن سنگ پروفیل بر
براي باز نمودن سنگ پروفیل بر،  گارد محافظ را به سمت باال ببرید سپس اهرم قفل کن شفت را 
فشار دهید تا سنگ از حرکت بایستد سپس با آچار مربوطه پیچ روي سنگ را در خالف عقربه هاي 
ساعت بچرخانید تا باز شود، سپس مهره روي سنگ را برداشته و سنگ پروفیل بر را باز نمایید. 

)توجه داشته باشید که در این وضیت مهره زیر سنگ و واشرهاي زیر را باز نکنید(
براي نصب سنگ پروفیل به کلیه موارد ذکر شده در باال را برعکس انجام دهید.

توجه !
همیشه مطمئن شوید که پیچ روي مهره سنگ را محکم بسته باشید چرا که عدم انجام صحیح این 

عملکرد باعث ایجاد صدمات و آسیب هاي جدي خواهد شد.
- همیشه از مهره زیر و روي سنگ مخصوص این دستگاه استفاده کنید و از مهره هاي غیرمربوطه 

و غیر استاندارد استفاده نکنید.
- همیشه پس ازنصب سنگ پروفیل بر گارد متحرک را به جاي خود بازگردانید.

بستن قطعه كار

ابتدا دسته گیره را برخالف جهت عقربه هاي ساعت چرخانده سپس مهره گیره را به سمت چپ 
بکشید. در این حالت گیره از میلة رزوه شده جدا خواهد شد و به سرعت به سمت داخل یا خارج 

حرکت مي کند.
براي محکم کردن قطعه کار، دستگیره را فشار دهید تا جایي که با قطعه کار تماس پیدا کند آنگاه 
مهرة میله را به سمت راست بکشید و سپس دسته گیره را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید تا 

قطعه کار کامال محکم شود.
توجه! همیشه مهره گیره را به طور کامل به سمت راست بکشید تا قطعه کار به درستي محکم شود. 
چنانچه این عمل به خوبي صورت نگیرد این امر باعث خارج شدن قطعه کار از موقعیت ثابت و یا 
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شکسته شدن سنگ پروفیل بر خواهد شد که پیامد آن آسیب هاي فردي خواهد بود.
- زمانیکه سنگ پروفیل بر مستعمل شده است و از قطر آن کاسته شده است شما مي توانید با 
استفاده از یك قطعه حائل محکم از جنس غیر قابل اشتعال در پشت قطعه کار اصلي که مورد برش 
کاري قرار مي گیرد استفاده کنید در این صورت شما مي توانید کارایي سنگ پروفیل بر را با استفاده 

از یك نشان گر مرکزي روي قطعه حائل پشت قطعه کار اصلي بهبود دهید.
- زمانیکه قصد داشتید قطعه کاري با عرض بیشتر از 65 میلي متر را به صورت زاویه دار برش دهید. 
ابعاد 190 میلي متر طول و 45 میلي متر عرض فضاي کافي را به  به وسیله یك قطعه چوبي به 
صفحه راهنما اضافه مي کنیم. این قطعه چوب بوسیله پیچ هاي روي سوراخ هاي تعبیه شده صفحه 

راهنما قابل اتصال مي باشد.
- شما مي توانید با استفاده از قطعه حائلي که کمي از قطعه کار اصلي باریکتر است به بهینه کردن 

مصرف سنگ پروفیل بر دستگاه کمك کنید.
- براي برش قطعه کارهایي که طول بلند دارند مي توانید بوسیله 2 قطعه بلوک شکل از جنس مواد 
غیر قابل اشتعال که از لحاظ ارتفاع هم سطح صفحه راهنما هستند قطعه کار را به صورت هم سطح 

با صفحه زیرین قرار داده و برشکاري را انجام دهید.

عملكرد دستگاه )دستورالعمل كاركرد(
دسته دستگاه را محکم بگیرید و دستگاه را روشن نمایید و صبر کنید تا دور سنگ پروفیل بر به 

حداکثر سرعت چرخش خود برسد سپس آن را به سمت محل برش پایین آورید.
زمانیکه سنگ پروفیل بر با قطعه کار تماس پیدا کرد به تدریج فشار روي دسته را افزایش دهید تا عمل 

بر شبه طول کامل انجام شود. زمانیکه عمل برش به طور کامل انجام شد، دستگاه را خاموش نمایید.

هشدار !
فشار مناسب دسته در هنگام برش کاري با توجه به مقدار پاشش جرقه هاي حاصل از برش کاري 

قابل اندازه گیري است.
فشار دستتان با افزایش پاشش جرقه ها قابل کنترل مي باشند.

توجه داشته باشید که اعمال فشار بیشتر به دسته باعث افزایش سرعت برش کاري نمي شود فقط 
باعث کاهش کارایي برش، کاهش عمر سنگ پروفیل بر و آسیب زدن به دستگاه و سنگ پروفیل 

بر و قطعه کار خواهد شد.

ظرفیت برش كاري

حداکثر ظرفیت برش به زاویه برش و شکل قطعه کار بستگي دارد. قطر سنگ پروفیل به مناسب 
355 میلي متر است.



پروفیل بر

حمل و نقل دستگاه

بازوي محرک دستگاه را جمع نمایید در حالتي که زنجیر دستگاه دسته را ثابت نگه دارد سپس 
آن را حمل کنید

تعمیرات و نگهداری

- قبل از هرگونه تعمیر و یا تنظیم دستگاه آن را از پریز برق جدا نمائید.
-  این دستگاه نیاز به نگهداری خاصی ندارد تنها کافی است که هرچند وقت یکبار قطعات مصرفی 
مثل ذغال و گیریس دستگاه بررسی و در صورت نیاز تعویض شوند. توجه داشته باشید که برای این 

کار تنها به مراکز خدمات پس از فروش رونیكس سرويس مراجعه نمائید.
- دستگاه را هرچند وقت یکبار تمیز کنید. منافذ هوا، کابل و پوسته دستگاه باید هرچند وقت یکبار 

با پارچه ای نرم تمیز شوند.
- هرگز از مواد شیمیایی مانند نفت، آمونیاک، الکل و... برای تمیز کردن دستگاه استفاده ننمائید. 

این مواد موجب آسیب دیدن پوسته و قطعات دستگاه و دفرمه شدن آنها خواهد شد.
- جرقه های نامتعارف نشان دهنده گردو غبار داخل موتور و یا تمام شدن ذغال دستگاه می باشد.

رونیكس  فروش  از  پس  خدمات  مجاز  مراکز  به  تنها  دستگاه  فنی  نقص  هرگونه  صورت  در   -
سرويس مراجعه نمائید.

گارانتی و خدمات پس از فروش

توجه! 
به همراه ابزار شما کارت گارانتی و کارت معرفی مراکز سرویس مجاز رونیكس سرويس در سراسر 

ایران ارائه می گردد.

توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری 
جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز 
اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعا با نزدیك ترین مرکز سرویس مجاز تماس 
حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق رونیكس سرويس استفاده نمایید. برای اطالع از مراکز 
سرویس و گارانتی مجاز رونیكس سرويس به وب سایت www.ronix.ir مراجعه نمائید و یا با 

تلفن 61904-021 خدمات حمایتی رونیكس سرويس تماس حاصل نمائید.
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