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مشخصات فنی

اجزای دستگاه

نصب مته دریل

10میلی متر

10میلی متر

20میلی متر

1.150 کیلوگرم

باتري لیتیوم یونی 2000 میلی آمپر ساعت

21V

0-350/0-1400RPM

23N.m

100-240V 50/60Hz

1.0A

اطالعات فنی

ســه نظام را در خالف جهت گردش عقربههاي ســاعت بچرخانید تا دهانهي آن براي وارد کردن مته 

دریل به حد کافی باز باشد.(تصویر 1)

مته دریل را تا اتنها وارد کنید (تصـــویر 2). اگر از یک مته دریل 25 میلی متري استفاده میکنید، 

آنرا داخل یک رابط مته بگذارید.

سـه نظام را در جهت گردش عقربههاي ســاعت بچرخانید تا حدي که مته دریل به خوبی در دهانهي 

سه نظام محکم شده باشد(تصویر 3)

1-سه نظام

2-حلقه تنظیم گشتاور

3-کلید تغییر جهت چرخش

4-دسته

5- ضامن آزاد کننده محفظه باتري

6-کلید روشن/خاموش

7- بند مچی

8- کلید تغییر سرعت

9- چراغ 

8

LED

9

ولتاژ

سرعت بی باري

حداکثر گشتاور

سایز سه نظام

ورودي شارژر

جریان خروجی شارژر

حداکثر ظرفیت دریل کاري در آهن

حداکثر ظرفیت دریل کاري در چوب

وزن دستگاه

ظرفیت باتري



روشن/خاموش کردن (تصویر 8)

دستگاه را با فشـــــــــــــردن کلید                   روشن 

کنید.(6)

دســـــــــتگاه را با رها کردن کلید                   خاموش 

کنید(6). 

هم چنین از این کلید براي کنترل سـرعت دسـتگاه نیز 

استفاده می شود که با افزایش فشــــــــار بر روي آن، 

ســـــــرعت و گشــتــــاور دستــــگاه نیز افـزایــــش 

مییابد.میزان فشاري که به کلیدوارد میشود، بر سرعت و گشتاور دستگاه تاثیر دارد.

نحوه کار با دستگاه 

ON/OFF

ON/OFF

قسمت باتری

متصل و جدا کردن

براي جلوگیري از روشن شدن تصادفی دستگاه، کلید چپ گرد یا راست گرد را  در وضعیت وسط 

قـرار دهید. ( بخش کارکـردهاي 

دســـــــــــــتگاه، کنترل چرخش 

جلو/عقب را مطالعه کنید)



براي جدا کردن باتري، کلید جداسازي را فشار داده و قسمت باتري  را از دستگاه بیرون بکشید. 

براي اتصال باطري به دستگاه، قسمت باتري را همسو با ریلهاي روي محل اتصال باتري گذاشته 

و روبه جلو حرکت دهید. مطمئن شوید که صداي تق جا افتادن آنرا شنیدهاید. 

براي اســــتفاده از دســـــتگاه در حالت چرخش در جهت عقربههاي ســـــاعت، کلید کنترل گردش 

جلو/عقب را به سمت چپ حرکت دهید (سمت چپ از نگاه کاربر دستگاه) (تصویر 9)

براي اســتفاده از دســتگاه در حالت چرخش در خالف جهت عقربههاي ســاعت، کلید کنترل گردش 

جلو/عقب را به سمت راست حرکت دهید (سمت راست از نگاه کاربر دستگاه) (تصویر 10)

براي قفل کردن کلید                   و جلوگیري از روشن شدن تصادفی دستگاه، کلید کنترل گردش 

جلو/عقب  را در وسط قرار دهید.(تصویر 11)

ON/OFF



دنده کنترل دو سـرعته (4) براي جابجایی بین دو حالت کارکرد اسـتفاده میشـود. وقتیکه دنده روي 

وضعیت 1 قرار دارد، سرعت کاهش یافته اما  دریل ، قدرت و گشــــتاور بیشــــتري خواهد داشت. 

وقتیکه دنده روي وضعیت 2 قرار دارد، سرعت افزایش یافته اما  دریل، قدرت و گشـــتاور  کمتري 

خواهد داشت (تصویر 13)

دنده کنترل دو سرعته

طیف سرعت پایین ،برا پیچ کردن یا سوراخکاري قطر زیاد

طیف سرعت باال، براي سوراخکاري قطر کم

توصیفوضعیت دنده
1

2

تنظیم گشتاور

با چرخاندن حلقه تنظیم گشـتاور میتوان گشـتاور دستگاه را به دلخواه تنظیم کرد (3). هرچه حلقه 

تنظیم گشـتاور روي عدد باالتري قرار داشته باشد، گشــتاور افزایش مییابد. و هرگاه حلقه تنظیم 

روي عدد  پایینتري قرار داشته باشد، گشتاور کاهش مییابد.

براي پیچ کردن پیج هاي کوچک

براي پیچ کردن اجسام نرم

براي پیچ کردن در اجسام نرم و سخت

براي پیچ کردن در چوب محکم

براي سوراخکاري در چوب،پالستیک و فلز

توصیفگشتاور
1-4

5-9

10-14

15-18

حداکثر

هنگام مته کاري روي چوب، پالستیک یا فلز، حلقه تنظیم گشــــــتاور را روي حالت سوراخکاريقرار 

دهید.

همیشـــــــه دستگاه را عمود بر نقطهاي که میخواهید سوراخ کنید نگه دارید. نگه داشتن دریل با 

زاویه میتواند موجب اسیب جسمانی به شما یا گیر کردن سرمته شود.

همیشــــــــه ابتدا نوك سرمته را روي نقطهي دریل کاري مورد نظر کذاشته و بعد از آن دستگاه را 

روشن کنید.

مته کاری یا سوخکاری



براي سـوخکاري هاي بزرگ، ابتدا با یک سـرمته با قطر پایین سـوراخ کنید. این کار باعث میشـود 

سوراخکاري با سرمتهي قطر باالتر براي شما آسانتر شود.

همیشـــه صرفا با سرعت باال سوراخکاري نکنید. افزایش سرعت بیهوده باعث افزایش استهالك 

سرمته و دستگاه میشود.

براي خارج کردن سرمتههاي گیر کرده در اجسام، جهت چرخش دریل را تغییر دهید.

براي جلوگیري از لیز خوردن و در رفتن سرمته، نقطه مورد نظر براي مته کاري را سوراخ/پانچ کنید.

براي دریل کاري روي پالسـتیک و فلز، از سـرمتهي فلزي  با سـرعت کم اسـتفاده کنید، و در صــورت 

نیاز از لوبریکانت/روغن خنک کننده که از مراکز فروش قابل تهیه است استفاده کنید.

حلقه گشتاور را روي حالت پیچ کردن با دریل قرار دهید (شماره آن)
عدد گشتاور را بر اساس اندازه پیچ و جنس سطح مورد نظر انتخاب کنید.

سوراخها را ابتدا با پیچی که قطر کمتري از پیچ مورد نظر دارد یک بار سوراخکاري کنید.
دستگاه را عمود بر پیچ مورد نظر نگه دارید. زاویهدار بودن دستگاه نســـــبت به آن ممکن است 

باعث لیز خوردن، در رفتن و یا گیر کردن سرمته  شود.
ابتدا نوك سـرمته را روي پیچ قرار داده، و پس از آن دســتگاه را روشــن کنید. تنها به اندازهاي 

نیرو به دســتگاه وارد کنید که براي ثابت نگه داشــتن پیچ، و حفظ تماس ســرمته با ســر پیچ نیاز 

است. وارد کردن فشار بیش از حد باعث آسیب به سر پیچ و سرمته می شود  هم چنین اگر فشار 

به اندازه کافی نباشد  موجب لیز خوردن شما در رفتن سرمته نیز  میشود.
پیچهاي گیر کرده را با تغییر چهت چرخش آزاد کنید.

سوخکاری روی پالستیک و فلز

پیچ کردن با دریل



هشدارهای ایمنی اختصاصی



عیب یابی

دالیل اغلب مشـکالت و عدم کارکردهاي دستگاه به گونه اي است که خود کاربر قادر به رفع مشـکل  

هاي آن  است. بنابراین، در صورت بروز مشـــــکل براي دستگاه به این بخش مراجعه کنید. در اکثر 

موارد مشکل را میتوان به سرعت برطرف کرد.

کلید کنترل جلو/عقب دستگاه در وضعیت وسط قرار دارد
قسمت باتري به خوبی متصل نشده

قسمت باتري شارژ ندارد
قسمت باتري آسیب دیده 

نقص الکتریکی دیگري در دستگاه

راه حلدلیل احتمالی

دستگاه روشن نمی شود

مشکل
کلید کنترل چرخش را روي وضعیت چپ یا راست قرار دهید

این قسمت را درست وصل کنید
قسمت باتري را جدا کرده و شارژ کنید

به تکنسین هاي شرکت آروا مراجعه کنید
به تکنسین هاي شرکت آروا مراجعه کنید 

دستگاه به اوج قدرت 
نمی رسد

شارژ باتري خیلی کم است
محفظه هاي هوا پوشانده شده اند

قسمت باتري را شارژ کنید
محفظه هاي هوا را تمیز کنید

سر مته کهنه و کند شده استنارضایتی از نتیجه کار
سر مته براي این کار مناسب نیست

یک سر مته جدید استفاده کنید
از سر مته مناسب این کار استفاده کنید

دستگاه ناگهان از کار ایستاد
فشار بیش از حد به دستگاه/بار بیش از حد روي دستگاه 

شارژ باتري خالی شده است
دماي باتري خیلی باالست

دستگاه را از سطح دریل کاري جدا کرده و مجدد آن را روشن کنید
قسمت باتري را جدا کرده و شارژ کنید

قسمت باتري را جدا کرده و بگذارید خنک شود
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