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دفترچه راهنما

مشخصات فنى

3150N مدل

1050 وات توان

220 ولت ولتاژ

50 هرتز فرکانس

11000 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد

115 میلى متر قطر صفحه برش

14M ظرفیت شفت

2.35 کیلوگرم وزن

دفترچه راهنما،کارت سرویس،کارت گارانتى
دسته جانبى،آچار مخصوص، محافظ سنگ

لوازم جانبى

اجزا و قطعات دستگاه 

کلید
قفل کن 

صفحه برش 

دسته جانبى

گارد محافظ 

دستورالعمل های ایمنی دستگاه

هشدار! هرگز اجازه ندهید که تجربه زیاد و استفاده روزانه از دستگاه باعث گردد که دستورالعمل 
های ایمنى دستگاه را رعایت نکنید. عدم رعایت موارد ایمنى مى تواند لطمات جبران ناپذیری را 

به بار آورد.
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1( هرگز دستگاه را بدون گارد استفاده ننمائید. زیرا در صورت شکستن سنگ فرز و پرتاب قطعات 
خرد شده کاربر را محافظت خواهد کرد.

2( از قطعات جانبى استفاده نمائید که متناسب با حداقل سرعت مجاز قید شده بر روی دستگاه 
جبران  و صدمات  شوند  پرتاب  اطراف  به  جانبى  قطعات  که  است  ممکن  غیراینصورت  در  باشد. 

ناپذیری را به بار آورند.
3( هنگام استفاده دستگاه را از قسمت عایق نگهداری نمائید زیرا ممکن است که هنگام سوراخکاری 
دیوار ناخواسته با سیم کشى یا حتى با کابل دستگاه تماس حاصل نماید که در اثر برخورد قطعه 

فلزی با سیم لخت مى تواند منجر به برق گرفتگى شود
4( همواره از عینک ایمنى و محافظ گوش استفاده نمائید. توجه نمائید که عینک های طبى یا 

آفتابى معمولى قادر به حفاظت از چشم ها نیستند.
5( قبل از شروع استفاده از دستگاه، سنگ را به دقت بررسى نمائید که ترک و یا شکستگى نداشته 
باشد و سنگ های معیوب و یا شکسته را فورا تعویض نمائید. سپس دستگاه را )با حفاظ( به مدت 
1 دقیقه بدون اعمال بار روشن بگذارید و آن را از افراد دور نگهدارید. اگر سنگ ترک داشته باشد 

در طول این مدت از هم جدا مى شود.
6( تنها از مهره های مخصوص این دستگاه استفاده نمائید.

7( مراقب باشید که به شفت، مهره ) مخصوصا مهره رویى( و مهره قفل کن آسیب نزنید. آسیب 
دیدن هرکدام از این قطعات مى تواند منجر به شکستگى سنگ شود.

8( هرگز از تیغ های برش چوب یا تیغ اره استفاده ننمائید. استفاده از چنین تیغ هایى بر روی 
فرز باعث ضربه زدن ناگهانى دستگاه و در نتیجه از دست دادن کنترل دستگاه و صدمات فردی 

خواهد شد.
9( دستگاه را محکم نگهدارید.

10( دستها را از قطعات دوار دور نگهدارید.
11( مطمئن شوید که کابل به سنگ گیر نکرده باشد یا دور مچ ، بازو و یا کمرتان نپیچیده باشد. اگر 

کنترل دستگاه از بین برود ممکن است کابل دور شما پیچیده و صدمات جبران ناپذیری را به بار آورد.
12( قبل از روشن کردن دستگاه اطمینان حاصل نمائید که سنگ هیچگونه تماسى با قطعه کار 

نداشته باشد.
13( قبل از استفاده از دستگاه بر روی قطعه کار، اجازه دهید که دستگاه مدتى بدون بار روشن 
باشد و در این مدت لرزش و لنگ بودن آن را بررسى نمائید که مى تواند ناشى از باالنس نبودن 

سنگ و یا نصب نادرست آن باشد.
14( همواره از یک سطح سنگ برای عمل سایش استفاده نمائید.

دستگاه را به گونه ای نگهدارید که جرقه های حاصل از کار با دستگاه از شما، دیگران و   )15
مواد اشتعال زا دور باشد.

16( هیچگاه دستگاه را در وضعیت روشن رها نکنید و تنها زمانى که آن را محکم نگهداشته اید ، 
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دستگاه را روشن نمائید.
17( هرگز بالفاصله بعد از استفاده از دستگاه مته و یا قطعه کار را لمس نکنید زیرا به شدت داغ 

مى شوند و منجر به سوختگى های شدید خواهد شد.
تا  از دستکش چرم و پیشبند استفاده نمائید.  بلند بپوشید، همچنین  18( همواره لباس آستین 

پوست خود را از برخورد با  تراشه های فلزات محافظت کنید.
19( این دستگاه برای برش و سایش اقالم استفاده مى شود. استفاده از آن بر روی چوب و رنگ 

مى تواند غبارات زیان آوری را ایجاد کند.پس اقدامات تنفسى پیشگیرانه را در نظر داشته باشید.

عالئم

.عالئم ذیل بر روی دستگاه استفاده شده است
ولتاژ V

سرعت در حالت آزاد n

آمپر A

سرعت دورانى در یک دقیقه min

هرتز Hz

عایق دوجداره

نحوه استفاده از دستگاه

.محافظ سنگ
پوسته جلویى  بر روی  را  واشر کاغذی، محافظ سنگ و صفحه حائل  برای نصب محافظ سنگ، 
دستگاه قرار دهید. سپس سوراخهای صفحه حائل را با سوراخهای پیچ پوسته جلویى تنظیم نمائید 

و در نهایت پیچ ها را در محل مورد نظر سفت کنید.
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.نصب یا تعویض سنگ
هشدار! در هنگام استفاده از سنگ برشى و سایش ، اطمینان حاصل نمائید که محافظ سنگ،مهره 

داخلى و مهره قفل کن برای سنگ های برشى طراحى شده است.
- مهره داخلى را روی شفت قرار دهید و سنگ را روی آن نصب نمائید. سپس مهره خارجى را روی 

شفت قرار داده و بپیچانید تا سفت شود.
 

- برای سفت کردن مهره خارجى، قفل کن شفت را محکم فشار دهید تا سنگ نتواند بچرخد سپس 
با استفاده از مهره قفل کن و آچار آن را در جهت عقربه های ساعت محکم کنید ) شکل شماره 3(.

- برای باز کردن سنگ، عملیات نصب را برعکس انجام دهید.

توجه! 
هنگام نصب سنگ، باید شیار مهره داخلى روی قسمت صاف شفت قرار گیرد. سپس آن را به میزان 

الزم سفت نمائید.

.دسته جانبی
هشدار! 

قبل از روشن کردن دستگاه از نصب درست دسته جانبى اطمینان حاصل نمائید.
در طرفین و روی گیربکس سوراخهایى برای نصب دسته جانبى تعبیه شده است. دسته جانبى را 
در محل مورد نظر سفت کنید. هنگام استفاده از دستگاه در هر جهتى که بهتر مى توانید دستگاه 

را کنترل کنید، دسته را ببندید.
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.کلید روشن و خاموش دستگاه
هشدار! 

حتما قبل از اتصال دستگاه به برق بررسى نمائید که شفت قفل نباشد. همچنین مى توان دستگاه را 
در حالت روشن قفل کرد تا به طور ممتد به کار خود ادامه دهد و بتوان دستگاه را بهتر کنترل کرد.
برای روشن کردن دستگاه، کلید روشن/خاموش را فشار دهید و برای استمرار عملکرد دکمه قفل 

کن را بزنید. برای خاموش کردن دستگاه کافى است که کلید روشن/خاموش را فشار دهید.
  

.نحوه استفاده ایمن و کارآمد هنگام عملیات برش یا سایش
همواره با یک دست بدنه اصلى دستگاه و با دست دیگر دسته جانبى را نگهدارید و آنگاه دستگاه را 

روشن کرده و سنگ را روی قطعه کار بگردانید.
در صورت هرگونه لغزش محافظ سنگ، جدا از روشن کردن دستگاه اجتناب نمائید.

- اگر مقاومت قطعه کار نسبت به وزن دستگاه نسبت 1/2 داشته باشد، خروجى مطلوبى حاصل خواهد 
شد. اما مقاومت بیش از این باعث اعمال بار اضافه به دستگاه و آسیب دیدن سنگ خواهد شد.

- به طور کلى باید قسمت ساینده و یا برشى سنگ با زاویه 15-30 درجه نسبت به سطح کار قرار 
داشته باشد.
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- هنگام شروع به کار باید ابتدا دستگاه را روشن کرد و سپس آن را به قطعه کار نزدیک نمود . 
هنگام خاتمه کار باید ابتدا دستگاه را از قطعه کار جدا نمود سپس دستگاه را خاموش کرد.

تعمیرات و نگهداری دستگاه

هشدار! 
همواره قبل از بررسى یا تعمیرات و نگهداری دستگاه از خاموش بودن آن و عدم اتصال به منبع 

تغذیه برق شهری اطمینان حاصل نمائید.
1( ابزار و منافذ هوا باد مرتبا و قبل از هر بار استفاده تمیز شود.

2( همواره از شل نبودن پیچ ها اطمینان حاصل نمائید.
3( همواره بررسى نمائید که کابل دستگاه بریده و یا آسیب دیده نباشد.

.تعویض زغال
1( درصورت جرقه زدن دستگاه و یا کاهش قدرت آن مى توان به زمان مورد نیاز تعویض زغال پى برد.

2( هر دو زغال باید همزمان تعویض شود.
3( برای تعویض زغال به نزدیکترین مرکز خدمات پس از فروش رونیکس مراجعه نمائید.

 
هشدار! 

بعد از تعویض زغال ها اجازه دهید که دستگاه به مدت 10 دقیقه بدون اعمال بار روشن باشد و 
عملکرد دستگاه را بررسى نمائید. در صورت مشاهده هرگونه نقص و یا عیبى به نزدیکترین مرکز 
خدمات پس از فروش رونیکس که اطالعات و شماره تماس کلیه مراکز در کارت گارانتى ذکر شده 
است مراجعه نمائید و یا با شماره 61904-021 تماس گرفته و یا از وب سایت www.ronix.ir به 

اطالعات بیشتر دست یابید.

توجه!
برای حفظ ایمنى خود و تعمیر و نگهداری دستگاه )شامل تعویض زغال، تعمیر، تعویض و یا تنظیم 

دستگاه ( تنها به مراکز خدمات پس از فروش رونیکس مراجعه نمائید.








