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مشخصات فنى
مدل

7112

توان

 1850وات

ولتاژ

 220ولت

فرکانس

 50هرتز

سرعت در حالت آزاد

 22000-5000دور در دقیقه

ظرفیت ابزارگیر

 12میلی متر
یک جفت زغال اضافه
یک آچار آلن
یک پایه راهنما
یک گونیا

متعلقات

یک دفترچه راهنما
یک راهنمای الگو زنی
یک راهنمای لبه گیری متعلقات
یک کولت  6میلی متر
یک کولت  8میلی متر
یک کارت گارانتی

اجزا و قطعات دستگاه

دسته تنظیم

دیمر

پیچ تنظیم عمق

سوییچ روشن/خاموش
دسته

پایه راهنما

توپی تنظیم عمق
کفی
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دفترچه راهنما

طلق محافظ

قوانين كلي ايمني و نگهداري ابزارآالت برقي
لطفا کلیه مواردی که در ذیل قید شده است را با دقت مطالعه فرمائید و به کار ببرید ،عدم پیروی
از دستورالعملهای زیر ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبرانناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختالل
در کارکرد ابزارآالت برقی شوند:
 -1انتخاب درست ابزار برقي جهت عملكرد مورد نظرتان باعث كاهش هزينه ،زمان و حسن انجام
كار براي شما خواهد شد بنابراين هميشه براي انجام عملكرد مورد نظرتان از ابزاربرقي مخصوص
آن كار استفاده فرمائيد.
 -2از وارد كردن فشار بيش از ظرفيت دستگاه به آن خودداري نمائيد.
 -3هرگز از كابل دستگاه جهت حمل ابزار و يا خارج كردن دوشاخه از پريز استفاده ننمائيد.
 -4هميشه محيط كار خود را تميز و مرتب نگهداريد ،محيطهاي به هم ريخته و تاريك حادثه
آفرين خواهد شد!
 -5از ابزارآالت برقي در محيطهايي كه احتمال انفجار وجود دارد مانند مكانهايي كه مايعات
مشتعل كننده يا گازهاي خطرناك و ذرات معلق در هوا وجود دارند اكيدا استفاده ننمائيد.
 -6در هنگام كار با ابزارآالت برقي از نزديك شدن افراد غيرمتخصص و كودكان جلوگيري نمائيد.
عدم تمركز حين كار ميتواند منجر به از دست دادن كنترل كاربر شود.
 -7هميشه توجه داشته باشيد كه دو شاخه ابزارآالت برقي متناسب با پريز باشد ،دو شاخه را تحت
هيچ شرايطي تعويض ننمائيد .استفاده از دوشاخههاي دستكاري شده يا پريز نامتناسب احتمال
بروز اختالالت الكتريكي را افزايش ميدهند!
 -8كابل دستگاه را از گرما ،نفت (مايعات مشتعل كننده) و اجسام تيز كه باعث آسيب به كابل
ميگردند دور نگهداريد.
 -9كابلهاي آسيب ديده را فورا تعويض نمائيد و از ادامه كار با كابل آسيب ديده جدا خودداري نمائيد!
 -10هميشه در حين كار از لباس كار مناسب استفاده نمائيد ،استفاده از لباسهاي غير استاندارد
و گشاد و جواهرات و داشتن موهاي بلند امكان درگير شدن آنها با قسمتهاي متحرك ابزار آالت
برقي را افزايش داده و ممكن است خطر آفرين گردد!
 -11زماني كه خستهايد يا تحت تاثير دارو قرار داريد و در مجموع زماني كه در سالمتي كامل به
سر نميبريد هرگز از ابزارآالت برقي استفاده ننمائيد چرا كه لحظهاي درنگ و بيدقتي منجر به
صدمات فردي جبرانناپذيري خواهد شد.
 -12هميشه قبل از اتصال دوشاخه به پريز از خاموش بودن دستگاه اطمينان حاصل نماييد.
 -13حمل ابزارآالت برقي در حالي كه انگشت شما بر روي كليد ميباشد يا دستگاه در حال اتصال
به پريز ميباشد حادثه آفرين خواهد شد.
 -14توجه داشته باشيد قبل از روشن كردن ابزارآالت برقي از عدم اتصال آچارهاي تنظيم كننده
به دستگاه اطمينان حاصل نمائيد .آچاري كه از قسمت گردشي دستگاه جدا نشده باشد ممكن
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است منجر به صدمات فيزيكي شود!
 -15هيچگاه از حد خود فراتر نرويد ،حالت صحيح قرارگيري پاها و حفظ تعادل بدن حين كار از
خارج شدن كنترل دستگاه جلوگيري مينمايد!
 -16هميشه حين كار با ابزارآالت برقي از وسايل ايمني مناسب از قبيل عينك ايمني استاندارد،
ماسك ،كفشهاي ايمني مناسب و  ...استفاده فرمائيد.
 -17هيچگاه براي ثابت كردن قطعه كار از روشهاي غير استاندارد مثل قرار دادن بين دو پا يا گرفتن
در دست استفاده ننمائيد چرا كه اين كار ممكن است منجر به از دست دادن كنترل شود .هميشه از
گيره و ديگر روشهاي استاندارد براي قرار دادن قطعه كار در وضعيت مناسب استفاده نمائيد.
 -18هرگز از دستگاهي كه كليد آن به درستي عمل نميكند استفاده ننمائيد ،هر ابزاري كه با كليد
قابل كنترل نباشد خطرآفرين ميباشد و بايد فورا تعمير گردد!
 -19توجه داشته باشيد در هنگام تعويض متعلقات ،يا تنظيم ابزارآالت برقي دو شاخه دستگاه از
پريز خارج شده باشد.
 -20توجه داشته باشيد كه براي هر دستگاه ابزار برقي از متعلقات استاندارد و خاص همان
دستگاه استفاده نمائيد.
استفاده از متعلقات (مثل :مته و سنگ برش و سايش و تيغچههاي مختلف و  )...غيراستاندارد و غير
متناسب با ابزار برقي باعث افزايش احتمال ايجاد خطر و عدم عملكرد صحيح دستگاه خواهد شد.
 -21هميشه براي سرويس دستگاه به نمايندگيهاي مجاز سرويس ابزارآالت برقي رونيكس پالسك
در منطقه خودتان مراجعه فرمائيد.
و از انجام سرويس توسط افراد غيرمتخصص و مراكز سرويس متفرقه اجتناب نمائيد.

نکات ایمنی و تخصصی در مورد ا ّره گردهای برقی
 )1همیشه توجه داشته باشید که دستانتان از نواحی مورد برش کاری و تیغة دستگاه دور باشد!
 )2هنگام انجام برش کاری توجه داشته باشید که پیشروی به سمت عقب باعث خرابی برش در
قطعه کار خواهد شد!
 )3بعد از خاموش نمودن دستگاه ،تیغه همچنان به چرخش ادامه میدهد ،قبل از لمس قطعه کار
برش خورده صبر کنید تا حرکت تیغه کامال متوقف گردد.
 )4همیشه قبل از شروع به کار ،بررسی نمایید که گارد و محافظ زیرین به درستی و روانی حرکت نماید.
 )5هرگز قطعه کار را با دستهایتان یا در میان پاهایتان قرار ندهید ،این نکته بسیار مهم میباشد
که قطعه کار قبل از برش به درستی توسط گیره و ابزار مناسب ثابت شده باشد.
 )6همیشه در انتخاب تیغ ّاره دقت نمایید تا از سایر مناسب و شکل دندانة مناسب استفاده نمایید.
 )7هرگز از تیغ ّارههای کند شده یا آسیب دیده بر روی دستگاه استفاده ننمایید.
 )8همیشه از مهرهبوشهای تبدیل کنندة استاندارد برای تیغ ّارهها استفاده نمایید.

3

دفترچه راهنما

 )9در زمانی که تیغ حین برش کار در قطعه کار گیر میکند یا به هر دلیلی برش متوقف شود ،کلید
را رها نمایید و از حرکت دادن دستگاه به جلو یا عقب خودداری فرمایید و تا از حرکت ایستادن
تیغه صبر نمایید سپس به آرامی دستگاه را از قطعه کار رها نمایید.
 )10استفاده نمودن از صفحات بزرگ چوبی به عنوان گونیا یا پشتیبان در طی مسیر حرکت برش،
خطر گیر دادن تیغ ّاره و پس زدن دستگاه را به حداقل خواهد رساند.
 )11کلیة تنظیمات برش از قبیل تنظیم عمق برشی و زاویة برش باید قبل از شروع به برشکاری با
دقت انجام شده باشد و پیچهای تنظیمات کامال محکم شده باشند.
 )12همیشه ابزار را با دو دست خود محکم بگیرید و هرگز انگشتان خود را پشت مسیر حرکت
دستگاه قرار ندهید چرا که اگر حالت پس زدن دستگاه اتفاق بیافتد ،دستگاه به راحتی به سمت
عقب و به طرف دستان شما پرتاب میشود.
 )13هرگز به دستگاه بیش از حد مجاز فشار نیاورید این کار باعث ایجاد نتیجة برش کاری نامطلوب
و ایجاد آسیبهای جدی به دستگاه و کاربر خواهد شد.
 )14قبل از برش ،قطعه کار را به خوبی بررسی نمایید تا خالی از هرگونه از اجسام سخت یا میخ باشد.
 )15در هنگام کار با دستگاه ّاره گرد ،کابل دستگاه را از قسمتهای در حال گردش (تیغة دستگاه)
دور نگه دارید.
 )16همیشه قسمت عریض صفحة دستگاه را روی بخشی از قطعه کار که محکمتر ثابت شده است
قرار دهید و هیچگاه آن را روی قسمتهایی که احتمال افتادن یا پرتاب شدن دستگاه حین کار
میشود قرار ندهید.
 )17برای قطعه کارهای مختلف با جنسهای مختلف باید سرعت پیشروی خود را به صورت
متفاوت به کار ببرید به طور مثال :زمانی که قطعه کار یک چوب سخت میباشد باید دستگاه ّاره
گرد را به آرامی پیش ببرید تا کیفیت برشی شما مطلوب باشد.
 )18بعد از روشن نمودن دستگاه باید صبر کنید تا دور دستگاه به حداکثر برسد سپس تیغه را با
قطعه کار در تماس قرار دهید.
 )19همیشه دستگاه را با یک دست بر روی بدنه و دست دیگر روی دسته گردان محکم بگیرید و
سپس دستگاه را روشن نمایید و تیغه را بر روی قطعه کار قرار دهید.
 )20همیشه قبل از انجام تنظیمات یا تعویض تیغ ّاره دو شاخة دستگاه را از پریز خارج نمایید.
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