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مشخصات فنی دستگاه

8900 مدل
20ولت ولتاژ

45نیوتنمتر حداکثرگشتاور
0-25500ضربهدردقیقه نرخضربه

0-0/450-1700دوردردقیقه سرعتدرحالتآزاد
2تا13میلیمتر ظرفیتسهنظام

3+21 تنظیماتگشتاور
بدونباتریوشارژر متعلقات

باتری های قابل استفاده برای 8900

محصول شمارهمدل

باتریلیتیومی20ولت2آمپرساعت 8990

باتریلیتیومی20ولت4آمپرساعت 8991

شارژر های قابل استفاده برای 8900

محصول شمارهمدل

شارژرسریع20ولتخروجی22ولت2.2آمپر 8992

شارژرسریع20ولتخروجی22ولت4.5آمپر 8993

شارژرسریع20ولتخروجی22ولت2.2+2.2آمپر(
مدلدوقلو(

8994
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کتابچه راهنما

پارت لیست دستگاه

ترکمتر کلیدتغییرسرعت
سهنظاماتوماتیک

حسگرروشنایی

کلیدروشنوخاموش

المپکار

دکمهچپگرد/راستگرد

باتری

دستورالعمل های کلی ابزارآالت برقی

هشدار!
-لطفاکلیهمواردیکهدرذیلقیدشدهاسترابادقتمطالعهفرمائیدوبهکاربرید،عدمپیروی
ازدستورالعملهایذیلممکناستمنجربهایجادصدماتجبرانناپذیرفیزیکییاایجاداختاللدر

کارکردابزارآالتبرقیشوند.
-ایندفترچهراهنمارابعدازمطالعهنگهدارینمائید.

-منظورازکلمه»ابزاربرقی«درهشدارهایزیرکلیهابزارهایبرقیمتصلبهکابلیاابزارهایشارژی
دارایباتریمیباشد.
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دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی براشلس 20 ولت

به موارد ذیل توجه نمائید

.ایمنی محل کار
-محلکارراتمیزوروشننگهدارید.محیطهایدرهمریختهوتاریکحادثهآفرینخواهندبود.

-هرگزازابزارآالتبرقیدرمجاورتمواداشتعالزااستفادهننمائید.ابزارآالتبرقیجرقهایجادمی
کنندکهممکناستموجبآتشسوزیگردد.

-ابزارآالتبرقیراهنگاماستفادهازدسترسکودکانوافرادغیرمتخصصدورنگهدارید.زیراممکن
استباعثازدستدادنتمرکزوکنترلدستگاهشود.

.ایمنی برقی
-دوشاخهدستگاهبایدمتناسبباپریزباشد.بااینکاراحتمالبرقگرفتگیبهشدتکاهشخواهدیافت.
-درهنگاماستفادهازدستگاهبهمحلعبورلوله،کابلبرقمربوطبهگرمخانهویایخچالو...توجهنمائید.

-ابزارآالتبرقیرادرمعرضبارانویارطوبتقرارندهید.ورودآببهابزارآالتبرقیممکناست
موجببرقگرفتگیشود.

-هرگزازکابلدستگاهبرایحملآناستفادهننمائیدویابرایقطعاتصالدستگاهازپریز،کابلرا
نکشید.همچنینکابلراازمعرضحرارت،سطوحنوکتیز،قطعاتدواروروغندورنگهدارید.کابلهای

آسیبدیدهمستعدبروزبرقگرفتگیهستند.
-هنگاماستفادهازدستگاهدرمحیطهایباز،ازسیمرابطمناسباستفادهنمائیدتااحتمالبرق

گرفتگیکاهشیابد.
-هنگاماستفادهازدستگاهدرمحیطهایمرطوبحتماازکلیدحفاظتجان)GFCI(برایاتصال
دستگاهبهمنبعتغذیهبرقشهریاستفادهنمائید.کلیدحفاظتجان،ماننددستکشوکفشایمنیبه

افزایشایمنیفردیکمکمیکند.

.ایمنی فردی
-زمانیکهخستهایدیاتحتتاثیرداروقرارداریدودرمجموعزمانیکهدرسالمتیکاملبهسر
نمیبرید،هرگزازابزارآالتبرقیاستفادهننمائید.چراکهلحظهایدرنگوبیدقتیمنجربهصدمات

جبرانناپذیریخواهدشد.
-هموارهازلوازمایمنیمانندعینکایمنی،ماسکهوا،کفشوکالهایمنیومحافظگوشاستفاده

نمائیدتاصدماتفردیکاهشیابد.
-برایاجتنابازشروعبهکارناگهانیدستگاه،قبلازاتصالآنبهمنبعبرقازقرارداشتنکلیددر
وضعیتخاموشاطمینانحاصلنمائید.همچنینزمانیکهآنراجابهجامیکنید،دوشاخهراازپریز

جداکردهوانگشتتانرابررویکلیدقرارندهید.
-قبلازروشنکردندستگاهازعدماتصالهرگونهابزارتنظیممانندآچاربهقطعاتدواراطمینان
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کتابچه راهنما

حاصلنمائیدچراکهمیتواندمنجربهصدماتجبرانناپذیریگردد.
-حالتصحیحقرارگیریپاهاوحفظتعادلبدنحینکارازخارجشدنکنترلدستگاهجلوگیریمینماید.
-هموارهدرحینکارازلباسکارمناسباستفادهنمائید.استفادهازلباسهایغیراستانداردوگشاد،
جواهراتوداشتنموهایبلندامکاندرگیرشدنآنهاراباقسمتهایمتحرکابزارآالتبرقیافزایش

دادهوممکناستخطرآفرینشود.
-درصورتاستفادهازغبارجمعکنازاتصالصحیحومناسبآنبهدستگاهاطمینانحاصلنمائید.

استفادهازچنینلوازمجانبی،مضراتمربوطبهغباراتراکاهشخواهدداد.

.استفاده از دستگاه
-ازاعمالباراضافهبهدستگاهجداخوددارینمائید.انتخابدرستابزاربرقیمناسبکارتان،باعث
کاهشهزینهوزمانوحسنانجامکاربرایشماخواهدشد.بنابراینهمیشهبرایانجامعملکردمورد

نظرتانازابزاربرقیمخصوصبهآنکاراستفادهنمائید.
-درصورتمعیوببودنکلیددستگاه،هرگزازآناستفادهنکنیدوبهنزدیکترینمراکزخدماتپس
ازفروشرونیکس سرویسبرایتعمیرآنمراجعهنمائید.هردستگاهیکهباکلیدقابلکنترل

نباشد،خطرآفریناستوبایدتعمیرشود.
-قبلازهرگونهتنظیمیاتعویضلوازمجانبیدستگاه،همچنینزمانیکهازدستگاهاستفادهنمیکنید

دوشاخهراازمنبعبرقجدانمائید.اینکارازشروعبهکارناگهانیدستگاهجلوگیریخواهدکرد.
-ابزارآالتبرقیراازدسترسکودکانوافرادغیرمتخصصدورنگهدارید.ابزارآالتبرقیدردسترس

افرادآموزشندیده،خطرآفرینخواهندبود.
-ازابزارآالتبرقیبهخوبینگهدارینمائید.هرگونهتنظیمات،گیرکردنقطعاتدوارویاهروضعیت
دیگریکهممکناستبررویعملکرددستگاهتاثیربگذاردرابررسینمائیدودرصورتآسیبدیدگی
قبلازاستفاده،آنموردرارفعنمائید.بیشترحوادثازعدمنگهداریصحیحابزارآالتبرقیرخمیدهد.
-ابزارآالتسوراخکاریراتیزوتمیزنگهدارید.نگهداریمناسبازابزارآالتبرقیموجبکنترلآسانتر

دستگاهمیگرددوکمتردرقطعهکارگیرخواهدکرد.
-هموارهازابزارولوازمجانبیمناسبایندستگاهاستفادهنمائید.همچنینازایندستگاهتنهابرای

کارهاییکهبرایآنتهیهوطراحیشدهاست،استفادهنمائید.

.استفاده از باتری
-تنهاازشارژرهایمخصوصایندستگاهاستفادهنمائید.شارژرمناسبیکدستگاهممکناستبرای

دستگاههایدیگرخطرآفرینباشد.
-تنهاازباتریهایمخصوصایندستگاهاستفادهنمائید.استفادهازباتریدستگاههایدیگرممکناست

منجربهآسیبدیدندستگاهوباتریگردد.
-هرگزباتریرادرمجاورتفلزاتیمانندسکه،کلید،میخو...قرارندهیدکهمنجربهایجاداتصالکوتاه
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دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی براشلس 20 ولت

وآتشسوزیخواهدشد.
-درصورتخرابشدنباتریوتراوشمایعداخلآن،هرگزاینمایعرالمسنکنیدودرصورتی
کهسهوابامایعتماسپیداکردید،فورامحلمربوطهراباآببشوئید.همچنیندرصورتتماسمایع
باچشمهایتان،فوراچشمهاراباآبشستهوبهپزشکمراجعهنمائید.مایعداخلباتریممکناست

موجبتورمیاسوختگیگردد.

.تعمیرات و نگهداری
-برایهرگونهتعمیروتعویضقطعات،تنهابهمراکزخدماتپسازفروشرونیکس سرویسمراجعهنمائید.
-برایروغنکارییاتعویضمتهمطابقدستورالعملقیدشدهدردفترچهراهنماایندستگاهعملنمائید.

-هنگاماستفادهازدستگاه،دستهابایدتمیزوخشکوعاریازهرگونهروغنوگریسباشد.

دستورالعمل های ایمنی مربوط به دریل/ پیچ گوشتی های شارژی

هشدار!
-درهنگامسوراخکاریبررویسطوحیکهاحتمالوجودسیمهایحاملجریانبرقدرآنهاوجود
داردازعایقهایالکتریکیمناسببررویدستهدریلاستفادهنمائید.هرگونهاتصالقسمتفلزیابزار

باسیمهایحاملجریانبرقدرحینکارباعثبرقگرفتگیوصدماتجانیخواهدشد.
-حالتصحیحقرارگیریپاهاوحفظتعادلبدنحینکارازخارجشدنکنترلدستگاهجلوگیری

مینماید.همچنینهنگامکاردرارتفاعاطمینانحاصلنمائیدکهکسیزیردستگاهنباشد.
-هنگاماستفادهازدستگاهآنرامحکمنگهدارینمائید.

-دستهاراازقطعاتدواردورنگهدارید.
-هرگزدستگاهراروشنرهانکنیدوهمچنینزمانیکهدستگاهروشناستآنراجابهجاننمائید.

-هرگزبالفاصلهبعدازسوراخکاریمتهیاقطعهکاررالمسننمائیدزیرابهشدتداغهستندوممکن
استموجبسوختگیپوستشوند.

-هموارهازلوازمایمنیماننددستکشوعینکایمنیاستفادهنمائید.همچنینبرایکارهاییکهگرد
وغبارایجادمیکنندحتماازماسکاستفادهنمائید.

هشدار!
-هرگزاجازهندهیدکهآشناییومهارتکاریتانمانعرعایتنکاتایمنیگردد.عدمرعایتنکات

ایمنیقیدشدهدرایندفترچهراهنماممکناستمنجربهجراحاتجبرانناپذیریگردد.

نکات ایمنی مربوط به باتری دستگاه

-قبلازاستفادهازباتریکلیهدستورالعملهاونکاتایمنیمربوطبهشارژر،باتریودستگاهرامطالعهنمائید.
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کتابچه راهنما

-هرگزسلولهایباتریرابازنکنید.
-اگرشارژدستگاهبهسرعتتماممیشود،فوراکاررامتوقفکردهودستگاهراخاموشکنید.زیرا

ممکناستکهدستگاهبهشدتداغشدهباشدکهمیتواندمنجربهسوختگیوانفجارگردد.
-درصورتتماسمایعداخلباتریباچشمها،فوراچشمهاراباآبشستشودهیدوبهپزشکمراجعه

نمائید.تماسمایعباتریباچشمهاممکناستموجبازبینرفتنبیناییگردد.

.موارد زیر ممکن است موجب ایجاد اتصال کوتاه باتری شود:
1-هرگزقطبهایباتریرادرتماسباموادرساناقرارندهید.

2-هرگزباتریرادرمجاورتفلزاتیمانندمیخ،سکهو...قرارندهید.
3-هرگزباتریرادرمعرضبادوبارانقرارندهید.اتصالکوتاهباتریممکناستموجبآتشسوزی

ویاخرابشدنباترییادستگاهگردد.
-هرگزدستگاهویاباتریرادرمحیطیبادمای50درجهسانتیگرادقرارندهید.

-هرگزباتریدستگاهراحتیدرشرایطیکهدیگرقابلاستفادهنیست،داخلآتشنیندازید.زیراممکن
استموجبآتشسوزیگردد.

-مراقبباشیدکهباتریبررویزمیننیفتدویابازنشود.
-هرگزازباتریمعیوباستفادهننمائید.

نکاتی برای حداکثر کردن طول عمر باتری
-هموارهقبلازاینکهشارژباتریبهطورکاملتخلیهشود،اقدامبهشارژمجدددستگاهنمائیدوهر

زمانکهاحساسکردیدقدرتدستگاهکمشدهاستاقدامبهشارژمجددآننمائید.
-هرگزباتریراکهشارژکاملشدهاست،مجدداشارژننمائید.اینکارموجبکاهشطولعمرباتری

خواهدشد.
-هموارهباتریرادردمایاتاق)بین10تا40درجهسانتیگراد(شارژنمائید.درصورتداغکردنباتری

قبلازشارژمجددآناجازهدهیدکهخنکشود.

روشن کردن المپ دستگاه

هشدار!

هرگزمستقیمبهنورالمپنگاهنکنید.برایروشنشدنالمپکافیاستکهکلیدروشنوخاموش
دستگاهرافشاردهید.
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حسگرروشنایی

توجه:
برایتمیزکردنالمپمیتوانیدازیکدستمالخشکاستفادهنمائید.تنهامراقبباشیدکهخراشیا

آسیبیبهلنزواردنشود،زیراباعثکاهشنوردستگاهخواهدشد.

دکمه چپگرد/ راستگرد

ایندستگاهدارایدکمهچپگرد/راستگردبرایتغییرجهتچرخشمته/سریپیچگوشتیاست.برای
چرخشمته/سریپیچگوشتیدرجهتعقربههایساعتدکمهراازسمتراستدستگاهفشردهو
برایچرخشمته/سریپیچگوشتیدرخالفجهتعقربههایساعتدکمهراازسمتچپدستگاه
فشاردهید.هنگامیکهدکمهچپگرد/راستگرددروسطقراردارد،دستگاهقفلمیشودوازشروع

بهکارناگهانیدستگاهجلوگیریمیگردد.

نحوه استفاده از دستگاه

هشدار!
قبلازهرگونهتنظیمویاتعمیردستگاهازخاموشبودندستگاهوعدماتصالباتریبهدستگاهاطمینان

حاصلنمائید.

نصب یا تعویض باتری

-برایدرآوردنباتریکافیاستکهدکمهقرمزجلویباتریرافشاردادهوباتریراازدستگاهجدانمائید.
-براینصبباتری،زبانهباتریرابررویشیاررویپوستهقراردادهوعقببکشیدتاصدایکلیکرا

بشنویدکهنشاندهندهاتصالدرستآنمیباشد.
-هرگزهنگامنصبباتریاعمالفشارننمائید.اگرباتریبهراحتیرویشیارپوستهحرکتنکندیعنی

بهدرستیبررویپوستهقرارنگرفتهاست.
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کتابچه راهنما

استفاده از کلید

هشدار!
-قبلازنصبباتریبررویدستگاهازصحتعملکردکلیداطمینانحاصلنمائید.

-هموارهقبلازشروعبهکاربادستگاه،جهتچرخشمته/سریپیچگوشتیرابررسینمائید.
-تنهاپسازتوقفکاملدستگاهاقدامبهتغییرچرخشمتهنمائید.تعویضجهتچرخشدستگاه

حینکارمیتواندموجبخساراتجدیبهدستگاهگردد.
-هنگامیکهازدستگاهاستفادهنمیکنید،کلیدچپگرد/راستگردرادروضعیتقفلقراردهیدتااز

شروعبهکارناگهانیوناخواستهدستگاهجلوگیریگردد.

کلید

کلید تغییر دور

برایتغییردوردستگاه،ابتدادستگاهراخاموشکردهودکمهتغییردوررابرروی»2«قراردهید
تادستگاهدروضعیتسرعتباالتنظیمشودوباقراردادندکمهتغییردوربرروی»1«دستگاهدر
وضعیتسرعتپائینتنظیمخواهدشد.قبلازشروعبهکاربادستگاهازتنظیمدستگاهدرمحدوده

سرعتمناسببانوعکاراطمینانحاصلنمائید.

هشدار!
-هموارهکلیدتغییردوررابرروییکیازوضعیتهای»1«ویا»2«قراردهید.قرارداشتنکلیدبین

ایندووضعیتموجبآسیبدیدندستگاهخواهدشد.
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دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی براشلس 20 ولت

-هرگزهنگاماستفادهازدستگاهاقدامبهتغییردوردستگاهننمائید؛چراکهمنجربهآسیبهایجدی
بهدستگاهخواهدشد.

2

1

کلیدتغییردور

تنظیم گشتاور دستگاه

گشتاورپیچشیدستگاهدر21درجهبندیقابلتنظیماستکهبانشانگربررویبدنهنشاندادهمی
شود.گشتاورپیچشیبینحداقلمقدار1یاحداکثرمقدار21قابلتنظیماست.قبلازبستنپیچبر
رویقطعهکاراصلیبهتراستکهاینکاررابهطورآزمایشیبرروییکقطعهدیگربررسینمائیدتا

ازگشتاورمناسبباقطعهکاراطمینانحاصلنمائید.

تنظیمگشتاور

نشانگر

تغییرحالتپیچگوشتی/
سوراخکاری/سوراخکاریچکشی

هشدار!
قبلازهرگونهتعمیریاتنظیمدستگاهازخاموشبودندستگاهوعدماتصالباتریبهآناطمینان

حاصلنمائید.

نصب یا تعویض مته یا سری پیچ گوشتی

برایبازکردنسهنظامکافیاستکهسهنظامرادرخالفجهتعقربههایساعتبچرخانیدتا
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کتابچه راهنما

فکهایسهنظامبازشود.سپسمتهیاسریپیچگوشتیراداخلسهنظامقراردهید.سپسسه
نظامرادرجهتعقربههایساعتبچرخانیدتاسهنظامسفتشود.برایخارجکردنمتهیاسریپیچ

گوشتیبرعکسمراحلذکرشدهعملنمائید.

سهنظاماتوماتیک

توجه:
برایسوراخکاریدرچوب،برایاجتنابازسرخوردنمتهیاسریپیچگوشتیبررویقطعهکار،ابتدا

یکسوراخراهنمامطابقجدولزیرایجادنمائید.

سایزپیشنهادیسوراخراهنما)میلیمتر(قطرنامیسریپیچگوشتی)میلیمتر(

3.12.2-2.0

3.52.5-2.2

3.82.8-2.5

4.53.2-2.9

4.83.4-3.1

5.13.6-3.3

5.53.9-3.7

5.84.2-4.0

6.14.4-4.2

نحوه ی استفاده از دستگاه

هشدار!
هنگاماستفادهازدستگاهازاتصالکاملباتریبادستگاهاطمینانحاصلنمائید.درغیراینصورتممکن

استموجبآسیببهدستگاه،شماویااطرافیانتانگردد.
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دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی براشلس 20 ولت

همچنینهنگاماستفادهازدستگاه،آنرابادودستبهخوبیمهارنمائیدتادرهمهحالقابلکنترلباشد.

.استفاده از دستگاه جهت سوراخکاری
ابتدانشانگررابررویعالمتمتهقراردادهوسپسبهصورتذیلعملنمائید

-برایسوراخکاریدرچوب،بهتراستکهابتدایکسوراخراهنمابزنیدوسپسبهراحتیسوراخکاری
درچوبراانجامدهید.

-درسوراخکاریفلز،برایجلوگیریازسرخورنمتهبررویفلزنیزبهتراستکهیکسوراخراهنما
بزنیدوسپسبهراحتیسوراخکاریبرفلزراانجامدهید.

هشدار!
اعمالنیرویمازادبهدستگاهموجبافزایشسرعتعملیاتسوراخکارینمیشودوتنهاموجبآسیب

دیدننوکمته،کاهشکاراییدستگاهوکوتاهشدنطولعمرمفیددستگاهخواهدشد.

.استفاده از دستگاه جهت بستن پیچ
هشدار!

برایاستفادهازدستگاهبهعنوانپیچگوشتی،ابتدانشانگررابررویعالمتپیچگوشتیتنظیمکرده
سپسروکشترکمتررابررویدرجهگشتاورمناسبتنظیمنمائید.سپسنوکسریپیچگوشتیرا
بررویپیچقراردادهوآنرافشاردهید.سپسدستگاهراباسرعتکمروشنکنیدوبهآرامیسرعت

آنرازیادکنیدوبهمحضشنیدنصدایکالچ،کلیدرارهاکنید.

هشدار!
ازقرارگرفتندرستسریپیچگوشتیاطمینانحاصلنمائید،درغیراینصورتموجبآسیبدیدن

پیچیاسریپیچگوشتیمیگردد.
-هنگامسوراخکاریوواردشدنمتهداخلکارنیرویزیادیواردخواهدشدکهدراینهنگامباید

دستگاهبهخوبینگهداشتهشود.
-درصورتگیرکردنمتهدرقطعهکارکافیاستکهمتهرادرخالفجهتحرکتاولیهبهحرکتدرآورید.

-هموارهبرایثابتکردنقطعهکارهایکوچکازگیرهاستفادهنمائید.
-درصورتاستفادهمداومازدستگاهوخالیشدنباتری،ابتدا15دقیقهازدستگاهاستفادهنکنیدتا

دستگاهخنکشود،سپسباتریجدیدرانصبکنید.

استفاده از دستگاه جهت سوراخ کاری چکشی

بهمنظورسوراخکاریدیوار،نشانگررابررویعالمتچکشیتنظیمکنید.دراینحالتدستگاهعالوه
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کتابچه راهنما 12

برچرخشضرباتمتوالیبررویمتهایجادهکردهکهاینامرسببسهولتدرسوراخکاریمیشود.

توجه

درهنگامسوراخکاریدرچوبوفلزاتازحالتچکشیاستفادهننمایید.

تعمیرات و نگهداری

-قبلازهرگونهتعمیرونگهداریدستگاهحتماآنراخاموشکردهوازعدماتصالباتریبهآن
اطمینانحاصلنمائید.

-هرگزازآبویاموادشیمیاییبرایتمیزکردندستگاهاستفادهننمائیدکهموجبآسیبدیدنیادفرمه
شدنپوستهمیگردد.درصورتنیازبااستفادهازیکدستمالنمناکمیتواندستگاهراتمیزکرد.

توجه:
بههمراهابزارشماکارتگارانتیرونیکس سرویسدرسراسرایرانارائهمیگردد.

توجهداشتهباشیدکههیچکدامازاجزایداخلیاینابزاراحتیاجبهتعمیراتاضافهیادستکاریجهت
بهینهنمودنعملکردندارند.بنابراینازهرگونهدستکارییاارائهبهمراکزتعمیراتغیرمجازاجتناب
نماییدودرصورتبروزهرگونهایراد،سریعابانزدیکترینمرکزسرویسمجازتماسحاصلنماییدتا
ازخدماتسریعودقیقرونیکس سرویساستفادهنمایید.برایاطالعازمراکزسرویسوگارانتی
مجازرونیکس سرویسبهوبسایتwww.ronix.irمراجعهنمائیدویاباتلفن021-61904

خدماتحمایتیرونیکس سرویستماسحاصلنمائید.






