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بتن کن 40 میلیمتر



دفترچه راهنما

مشخصات فنی

2742مدل

40میلیمترسایزسهنظام
1350واتتوان

13ژولتوانضربهای

50هرتزفرکانس

40میلیمترحداکثرقطرسوراخکاریدربتن

3000ضربهدردقیقهضربهدردقیقه

150-516دوردردقیقهسرعتدرحالتآزاد

220ولتولتاژ

8.3کیلوگرموزن

متعلقات

متهSDS MAXسایز16×320میلیمتر
متهSDS MAXسایز22×320میلیمتر

قلمنوکتیز25×350میلیمتر
قلمسرتخت25×350میلیمتر

میلهتنظیمعمق
تیوپگریس100گرم

پارچهتنظیف

اجزاء دستگاه 

)2(غبارگیر

)1(ابزارگیر

)5(دستهجانبی

)3(روکشقفلکنابزار

)4(دکمهتغییرحالت

)7(دیمر

)6(سوییچ
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موارد استفاده 

ایندستگاهمناسبسوراخکاریدربتن،آجروسنگاست؛همچنیندرحالتبدونضربهمناسببرای
سوراخکاریدرچوبوآهننیزمیباشد.

هشدار! 

برایاستفادهبهینهازدستگاهحتماقبلازاستفادهازدستگاه،دفترچهراهنمارابهدقتمطالعهکردهو
آنرابرایاستفادههایبعدینگهدارینمایید.

هشدار!
درصورتنیازبههرگونهتعمیریاتعویضقطعات،حتمابهمراکزخدماتپسازفروشرونیکس  

سرویسمراجعهنمایید.

اینعالمتنشاندهندهخطربرقگرفتگیمیباشد.

اینعالمتنشاندهندهیکنکتهویادستورالعملمهماستکهبایدهنگاماستفادهازدستگاه
رعایتشود.

دستورالعمل های کلی ابزار آالت برقی

هشدار!

-لطفاکلیهمواردیکهدرذیلقیدشدهاسترابادقتمطالعهفرمائیدوبهکاربرید،عدمپیرویاز
دستورالعملهایذیلممکناستمنجربهایجادصدماتجبرانناپذیرفیزیکییاایجاداختاللدر

کارکردابزارآالتبرقیشوند.
-ایندفترچهراهنمارابعدازمطالعهنگهدارینمایید.

-منظورازکلمه"ابزاربرقی"درهشدارهایزیرکلیهابزارهایبرقیمتصلبهکابلیاابزارهایشارژی
دارایباتریمیباشد.
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به موارد ذیل توجه نمایید

.ایمنی محل کار
-محلکارراتمیزوروشننگهدارید.محیطهایدرهمریختهوتاریکحادثهآفرینخواهندبود.

-هرگزازابزارآالتبرقیدرمجاورتمواداشتعالزااستفادهننمایید.ابزارآالتبرقیجرقهایجاد
میکنندکهممکناستموجبآتشسوزیگردد.

-ابزارآالتبرقیراهنگاماستفادهازدسترسکودکانوافرادغیرمتخصصدورنگهدارید.زیراممکن
استباعثازدستدادنتمرکزوکنترلدستگاهشود.

.ایمنی برقی
-دوشاخهدستگاهبایدمتناسبباپریزباشد.بااینکاراحتمالبرقگرفتگیبهشدتکاهشخواهدیافت.

-درهنگاماستفادهازدستگاهبهمحلعبورلوله،کابلبرقمربوطبهرادیاتور،گرمخانهویایخچالو...
توجهنمایید.

-ابزارآالتبرقیرادرمعرضبارانویارطوبتقرارندهید.ورودآببهابزارآالتبرقیممکناست
موجببرقگرفتگیشود.

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

آسیبدیدهمستعدبروزبرقگرفتگیهستند.
-هنگاماستفادهازدستگاهدرمحیطهایباز،ازسیمرابطمناسباستفادهنماییدتااحتمالبرق

گرفتگیکاهشیابد.
-هنگاماستفادهازدستگاهدرمحیطهایمرطوبحتماازکلیدحفاظتجان)RCD(برایاتصال
دستگاهبهمنبعتغذیهبرقشهریاستفادهنمایید.کلیدحفاظتجان،ماننددستکشوکفشایمنیبه

افزایشایمنیفردیکمکمیکند.
-هرگزابزارهایدارایجریانمتناوبرابهمنبعتغذیهبرقباجریانغیرمتناوب)مستقیم(وصل
ننمایید.اینکارمنجربهآسیبدیدگیدستگاهوآسیبهایفردیخواهدشد.ایندستگاهجهت
استفادهباجریانبرقمتناوبACاستواتصالآنبهمنبعتغذیهبرقشهریبدونمشکلخواهدبود.

.ایمنی فردی 
-زمانیکهخستههستیدیاتحتتاثیرداروقرارداریدودرمجموعزمانیکهدرسالمتیکاملبهسر
نمیبرید،هرگزازابزارآالتبرقیاستفادهننمایید.چراکهلحظهایدرنگوبیدقتیمنجربهصدمات

جبرانناپذیریخواهدشد.
-هموارهازلوازمایمنیمانندعینکایمنی،ماسکهوا،کفشوکالهایمنیومحافظگوشاستفاده
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نماییدتاصدماتفردیکاهشیابد.
-برایاجتنابازشروعبهکارناگهانیدستگاه،قبلازاتصالآنبهمنبعبرقازقرارداشتنکلیددر
وضعیتخاموشاطمینانحاصلنمایید.همچنینزمانیکهآنراجابهجامیکنید،دوشاخهرااز

پریزجداکردهوانگشتتانرابررویکلیدقرارندهید.
-قبلازروشنکردندستگاهازعدماتصالهرگونهابزارتنظیممانندآچاربهقطعاتدواراطمینان

حاصلنماییدچراکهمیتواندمنجربهصدماتجبرانناپذیریگردد.
-حالتصحیحقرارگیریپاهاوحفظتعادلبدنحینکارازخارجشدنکنترلدستگاهجلوگیریمینماید.
-هموارهدرحینکارازلباسکارمناسباستفادهنمایید.استفادهازلباسهایغیراستانداردوگشاد،
جواهراتوداشتنموهایبلندامکاندرگیرشدنآنهاراباقسمتهایمتحرکابزارآالتبرقیافزایش

دادهوممکناستخطرآفرینشود.
-درصورتاستفادهازغبارجمعکنازاتصالصحیحومناسبآنبهدستگاهاطمینانحاصلنمایید.

استفادهازچنینلوازمجانبی،مضراتمربوطبهغباراتراکاهشخواهدداد.

استفاده از دستگاه

-ازاعمالباراضافهبهدستگاهجداخوددارینمایید.انتخابدرستابزاربرقیمناسبکارتان،باعث
کاهشهزینهوزمانوحسنانجامکاربرایشماخواهدشد.بنابراینهمیشهبرایانجامعملکردمورد

نظرتانازابزاربرقیمخصوصبهآنکاراستفادهنمایید.
-درصورتمعیوببودنکلیددستگاه،هرگزازآناستفادهنکنیدوبهنزدیکترینمراکزخدماتپس
ازفروشرونیکس سرویسبرایتعمیرآنمراجعهنمایید.هردستگاهیکهباکلیدقابلکنترل

نباشد،خطرآفریناستوبایدتعمیرشود.
-قبلازهرگونهتنظیمیاتعویضلوازمجانبیدستگاه،همچنینزمانیکهازدستگاهاستفادهنمیکنید

دوشاخهراازمنبعبرقجدانمایید.اینکارازشروعبهکارناگهانیدستگاهجلوگیریخواهدکرد.
-ابزارآالتبرقیراازدسترسکودکانوافرادغیرمتخصصدورنگهدارید.ابزارآالتبرقیدردسترس

افرادآموزشندیده،خطرآفرینخواهندبود.
-ازابزارآالتبرقیبهخوبینگهدارینمایید.هرگونهتنظیمات،گیرکردنقطعاتدوارویاهروضعیتدیگری
کهممکناستبررویعملکرددستگاهتاثیربگذاردرابررسینماییدودرصورتآسیبدیدگیقبلاز

استفاده،آنموردرارفعنمایید.بیشترحوادثازعدمنگهداریصحیحابزارآالتبرقیرخمیدهد.
-ابزارآالتسوراخکاریراتیزوتمیزنگهدارید.نگهداریمناسبازابزارآالتبرقیموجبکنترلآسانتر

دستگاهمیگرددوکمتردرقطعهکارگیرخواهدکرد.
-هموارهازابزارولوازمجانبیمناسبایندستگاهاستفادهنمایید.همچنینازایندستگاهتنهابرای

کارهاییکهبرایآنتهیهوطراحیشدهاست،استفادهنمایید.
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تعمیرات و نگهداری

-برایهرگونهتعمیروتعویضقطعات،تنهابهمراکزخدماتپسازفروشرونیکس سرویس
مراجعهنمایید.

-برایروغنکارییاتعویضمتهمطابقدستورالعملقیدشدهدردفترچهراهنماایندستگاهعملنمایید.
-هنگاماستفادهازدستگاه،دستهابایدتمیزوخشکوعاریازهرگونهروغنوگریسباشد.

نکات ایمنی استفاده از بتن کن های برقی

-برایمحافظتازگوشها،ازگوشیایمنیاستفادهنمایید.عدماستفادهازگوشیایمنیمنجربه
آسیببهسیستمشنواییخواهدشد.

-جهتافزایشکنترلپذیریوتسلطبهدستگاه،پیشنهادمیشودازدستهجانبیاستفادهکنید.عدم
کنترلبررویدستگاه،منجربهآسیبهایفردیخواهدشد.

.سایر نکات ایمنی استفاده از بتن کن های برقی
-هموارهازعینکایمنیبرایحفاظتازچشماستفادهنمایید.

-تراشههاوذراتناشیازعملیاتتخریبیاسوراخکاریمیتواندباعثازدستدادنبیناییشوند.

توجه:

-کارایمنباایندستگاه،زمانمیسرمیشودکهدستورالعملایمنیبهطورکاملخواندهشدهواز
آنپیرویشود.

-اگرقباًلتجربهاستفادهازاینقبیلابزارآالترانداشتهاید،ازفردباتجربهای،راهنماییبخواهید.
-اگرکابلدرهنگامکارآسیبدیدهیاازبریدهشود،کابلرالمسنکنیدوبالفاصلهدستگاهراازبرقبکشید.

-هرگزازدستگاهباکابلآسیبدیده،استفادهنکنید.
-هموارهعینکایمنی،دستکشمحافظوکفشایمنیبپوشید.

-برایجلوگیریازآسیبشنوایی،ازگوشمحافظاستفادهکنید.
-دقتشوددرحینکار،دستگاهنبایدمرطوبباشدونیزدرمحیطهایبارطوبتباال،استفادهازآن

خطرآفریناست.
-موهایبلندراازدستگاهدورنگهدارید.

-درهنگامکار،ازپوشیدنلباسهایگشادپرهیزکنید.
-قبلازراهاندازیوفشردنکلید،دستگاهرابهبرقمتصلکنید.درضمنپسازپایاناستفاده،

دستگاهراازبرقبکشید.
-همیشهکابلبرقرابهعقبازدستگاههدایتکنید.
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-دستگاهراباکابلحملنکنید.
-هنگامیکهبادستگاهکارمیکنید،همیشهباهردودستبهطورمحکمآنرانگهداشتهودرحالت

ایمن،بایستید.
-درهنگامعدماستفادهویاسرویسونگهداریازدستگاه،آنراازبرقبکشید.

-افرادبیتجربهوزیر16سال،مجازبهاستفادهازایندستگاهنیستند.
-دستگاهولوازمجانبیآنرابهدورازدسترسکودکانقراردهید.

-فقطازلوازمجانبیاصلیاستفادهکنید.
قبلازاستفادهازدستگاهبهمواردذیلتوجهنمایید

-بااستفادهازفلزیاب،ازعدمعبورلولهوخطوطگاز،آبوبرقازمحلکاراطمینانحاصلنمایید.
-هموارهازولتاژمناسبدستگاهاستفادهنماییدوتوجهنماییدکهولتاژمنبعبرقبایدباولتاژنامی
دستگاهمتناسبباشد.دستگاههایطراحیشدهباولتاژ220تا240ولتبرایولتاژمابیننیزقابل

استفادهاست.

تعویض ابزار
توجهنماییدکهروکشضدغبار)2(دستگاههنگامتعویضمته،آسیبنبیند.

)SDS-MAX( سیستم قلم گیر 5 شیار.
-هموارهازمتههایSDS-MAX)پنجشیار(کهبرایایندستگاهطراحیشدهاند،استفادهنمایید.
-همانطورکهمیدانیداینمتههازمانیکهدستگاهخاموشاستبهراحتیحرکتمیکننداما
هنگاماستفادهازدستگاهبهطورخودکاردرمرکزقرارمیگیرندوبردقتسوراخکاریتاثیریندارند.

.نصب ابزار
-قبلازنصبابزار،دستگاهراتمیزنماییدوقسمتانتهاییآنراباگریسچربکنید.

-ابزارراداخلابزارگیر)1(قراردهیدوآنرابچرخانیدتادرگیرشود.
-ابزاربهخودیخود،قفلمیشود.بابیرونکشیدنابزار،ازقفلشدنآناطمینانحاصلنمایید.

.خارج کردن ابزار
روکشقفلکن)3(راعقببکشیدوآنرانگهداریدتاابزارخارجشود،سپسروکشقفلکنرارهاکنید.

.استفاده از دستگاه
-برایروشنکردندستگاه،کافیاستکهسوییچ)6(رافشاردهید.

-سپسبرایاینکهدستگاهبصورتدایمروشنبماندضامنقفلکنرابفشارید
-برایخاموشکردندستگاهکافیاستکهسوییچرامجددابفشارید.
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دستورالعمل استفاده

.دسته جانبی
برایچرخاندندستهدستگاهکافیاستکهدستهجانبیرادرخالفجهتعقربههایساعتشل

کردهوبچرخانید.سپسدوبارهآنراسفتنمایید.

.تنظیم عمق
دستهجانبی)5(راشلکردهومیلهتنظیمعمقرادرمحلمربوطبررویدستهقراردادهومجدداً

پیچراسفتنمایید.

.انواع وضعیت عملکرد
هشدار! 

هنگامتغییروضعیتدستگاه،دستگاهخاموشباشدتاآسیبیبهقطعاتمکانیکیواردنشود.
1(سوراخکاری-چکشی

2(تنظیموضعیتقلم

3(تخریب
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تیز کردن قلم دستگاه

دستگاهبااستفادهازقلمتیز،همعملکردخوبیحاصلمیکندوهماینکهطولعمردستگاهافزایش
خواهدیافت.بنابراین،بهطورمرتبقلمدستگاهراتیزنمایید.برایاینمنظورمیتوانیدازچرخسنباده

استفادهنمایید.سپسآنرافوراًدرآبسردفروببرید.

نگهداری و نظافت دستگاه

هشدار!
ازدستکاریوتعمیردستگاهدرزمانگارانتیبپرهیزد.هرگونهاقدامبهتعمیربررویدستگاه،منجر
بهخارجشدندستگاهازگارانتیوابطالآنمیشود.درصورتبروزهرگونهایرادیباخدماتپساز

فروشرونیکس سرویستماسحاصلفرمایید.
-هموارهقبلازنظافت،دستگاهآنراازمنبعبرقجدانمایید.

-برایحفظایمنیوعملکردمناسبدستگاههموارهآنراتمیزنگهداریدوبعدازهرباراستفاده
بادگیرینمایید.

-روزانهپسازاستفادهازدستگاه،آنرانظافتنمایید.

خدمات پس از فروش

بههمراهابزارشماکارتگارانتیوکارتمعرفیمراکزسرویسمجازرونیکس سرویسدرسراسر
ایرانارائهمیگردد.

توجهداشتهباشیدکههیچکدامازاجزایداخلیاینابزاراحتیاجبهتعمیراتاضافهیادستکاریجهت
بهینهنمودنعملکردندارند.بنابراینازهرگونهدستکارییاارائهبهمراکزتعمیراتغیرمجازاجتناب
نماییدودرصورتبروزهرگونهایراد،سریعابانزدیکترینمرکزسرویسمجازرونیکستماسحاصل
نماییدتاازخدماتسریعودقیقرونیکس سرویساستفادهنمایید.برایاطالعازمراکزسرویس
تلفن با یا و نمایید بهوبسایتwww.ronix.irمراجعه رونیکس سرویس وگارانتیمجاز

61904-021خدماتحمایتیرونیکس سرویستماسحاصلنمایید.








