
دفترچه راهنمای اره زنجیری برقی

Model

5701





مشخصات فنی دستگاه

اجزای دستگاه

تجهیزات ایمنی

ولتاژ                             220 ولت

فرکانس                        60/50 هرتز

قدرت                           2200 وات

ظرفیت مخزن روغن      120 میلی لیتر

1-زنجیر اره

2-تیغه

3- دستگیره جلویی

4-سیم برق

5- کلید قفل

16- پیچ تنظیم فشار

17- محافظ دست عقبی

18-پیچ کنترل پوشش اره

19- حلقه تنظیم فشار زنجیر

سرعت بی باري              7250 دور بر دقیقه

طول تیغه                       16اینچ  )40سانتی متر (

سرعت برش                    13/5 متر بر ثانیه

 

6- خاموش/کلید روشن

7- دستگیره عقبی

8- محافظ جلویی

9- درپوش محفظه روغن

10-پوشش موتور

11-پنجره مخزن روغن

12-پوشش چرخ دنده

13- نگهدارنده زنجیر

14-مهره هاي نگهدارنده میله

15- صفحه جرقه گیر

1- به کاهش میزان یا شدت لگدزنی اره کمک می کند:زنجیر ایمنی.

2- از روشن شدن اتفاقی موتور جلوگیري می کند:کلید قفل.

3-  در صورت رها کردن کلید، دستگاه خاموش می شود:خاموش/کلید روشن.

4-  ترمز زنجیر را فعال می کند و در صورت رها شدن دستگیره جلو در زمان روشن بودن: محافظ جلو

     دستگاه، از دست چپ کاربر محافظت می کند.

5-  داراي عایق دوالیه براي ایمنی بیشتر:پوشش موتور.

6-  در صورت شکستن یا منحرف شدن زنجیر، میزان خطر را کاهش می دهد:نگهدارنده زنجیر.



دستورالعمل های عمومی ایمنی



دستورالعمل های ایمنی اره برقی

 در غیر این صورت، صدمات جدي متوجه کاربر و اطرافیان خواهد شد.اره را با دو دست نگه دارید.

هنگام خستگی یا تحت تأثیر داروها از دستگاه استفاده نکنید.

 از تجهیزات ایمنی شخصی شامل کفش و لباس مناسـب، دستکـش، عینـک، محافـظ گـوش و کـاله ایمنـی

استفاده کنید.

از نزدیک شدن افراد به محل کار و دستگاه جلوگیري کنید.

قبل از شروع به کار، از ایمن بودن محیط کار و حفظ تعادل خود اطمینان حاصل کنید.

هنگام کار با دستگاه، تمام اعضاي بدن را از اره دور نگه دارید.

هیچگاه از سیم دستگاه استفاده نادرست نکنید و براي جدا کردن دو شاخه از پریز، سیم را نکشید.

همچنین سیم دستگاه را در معرض حرارت شدید، سطوح روغنی و اجسام تیز قرار ندهید.

در صورتی که مدت زمان زیادي از دستگـاه استفـاده نمی کنیـد، آن را در مکـانـی خشک و امـن و دور

از دسترس اطفال نگهداري کنید.

جهت افزایش طول عمر دستگاه آن را در وضعیت مناسب نگهداري کنیـد و به طور متناوب دستگاه را

 همچنین، سیم دستگاه را هر چند وقت یکبار بررسی کنید که آسیب ندیده باشد.تمیز کنید. 

همیشه سطح دستگاه خود را عاري از گرد و غبار و روغن نگه دارید.

 هرگـونـه باز شـدن دستگـاه توسـط. تعمیر دستگاه را فقط به تعمیرکاران مجاز شرکـت آروا بسپـاریـد

افراد غیر مجاز منجر به ابطال گارانتی خواهد شد و عواقب و خطرات احتمالی متوجه خود شخص خواهد

،بود و شرکت هیچ مسئولیتی در قبال دستگاه هایی که توسط افراد متفرقه سرویس و تعمیر می شوند

ندارد. 

 توجه داشته باشید که همیشه قبل از زمین گذاردن دستگـاه، کلیـد آن را در وضعیـت خاموش قـرار

دهید.

هنگام روشن کردن اره، مطمئن شوید که زنجیر با چیزي در تماس نیست.

هنگام حمل دستگاه، موتور را خاموش کنید، زنجیر و تیغه را به سمت عقب بگیرید.

قبل از قرار دادن دستگاه روي زمین، آن را حتماً خاموش کنید.

 اجسام نازك ممکن است در دستگـاه گیر کننـد. هنگام برش شاخه ها و نهال هاي کوچک، هوشیار باشید

و به سمت شما پرتاب شوند یا تعادل شما را به هم بزنند.

هنگام برش شاخه هایی که تحت فشار هستند، مراقب پرتاب شدن چوب به سمت خود باشید.

زمانی که روي درخت هستید، از اره استفاده نکنید.



دستورالعمل نصب قطعات

دالیل و راهکارهای جلوگیری از لگد زدن دستگاه



تعویض تیغه و زنجیر



تنظیم کشش زنجیر

پر کردن مخزن روغن



روشن کردن موتور

دستورالعمل های استفاده از اره برقی

ج
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متوقف کردن موتور

روغن کاری زنجیر و تیغه

ترمز زنجیر/محافظ دست



آزمایش عملکرد ترمز

نگهداری و ترمیم زنجیر و تیغه

روغن کاری چرخ دنده نوک تیغه
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نگهداری زنجیر و تیغه
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سایش تیغه

شیارهای تیغه

مجاری روغن

نگهداری و تعمیر زنجیر
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تیز کردن زنجیر

کشش زنجیر
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استفاده از یک زنجیر جدید

نگهداری از دستگاه



گارانتی
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