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D  GB
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY
Wir erklären in alleiniger Verantwortlichkeit, dass dieses Produkt mit den 
folgenden Normen übereinstimmt* gemäß den Bestimmungen der 
Richtlinien** EG-Baumusterprüfung *** durchgeführt von ****

We herewith declare in our sole responsibility that this product complies with the 
following standards*                                                                                                   
in accordance with the regulations of the undermentioned Directives** EC type 
examination *** conducted by ****

F  NL   
DECLARATION DE CONFORMITE CONFORMITEITSVERKLARING
Nous déclarons, sous notre seule responsabilité, que ce produit est en 
conformité avec les normes ou documents normatifs suivants* en vertu des 
dispositions des directives ** Contrôle européen du modèle type *** effectué 
par ****

Wij verklaren als enige verantwoordelijke, dat dit product in overeenstemming is 
met de volgende normen*conform de bepalingen van de richtlijnen** EG-
typeonderzoek *** uitgevoerd door ****

IT ES  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARACION DE CONFORMIDAD
Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il presente 
prodotto è conforme alle seguenti norme*   in conformità con le disposizioni 
delle normative **  Omologazione CE *** eseguita da ****

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el presente producto 
cumple con las siguientes normas* de acuerdo a lo dispuesto en las directrices** 
Homologación de tipo CE *** llevada a cabo por ****

PT SE  
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Declaramos sob nossa responsabilidade que este produto está de acordo 
com as seguintes normas* de acordo com as directrizes dos regulamentos ** 
controle de amostra de Construção da CE *** efectuado por ****

Vi försäkrar på eget ansvar att denna produkt överensstämmer med följande 
standarder*  enligt bestämmelserna i direktiven**                                                        
EG-materialprovning *** genomfört av ****

FI NO  
VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS SAMSVARSERKLÆRING
Vakuutamme, että tämä tuote vastaa seuraavia normeja* on direktiivien 
määräysten mukainen** EY-tyyppitarkastustesti *** testin suorittaja: **** 

Vi erklærer under eget ansvar at dette produkt samsvarer med følgende normer*  
henhold til bestemmelsene i direktiv**                                                                          
EU-typegodkjennelse *** utstilt av ****

DK PL
OVERENSSTEMMELSESATTEST OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt stemmer overens  ed 
følgende standarder*  iht  bestemmelserne i direktiverne** EF-typekontrol *** 
gennemført af ****

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejszy produkt odpowiada 
wymogom następujących norm* według ustaleń wytycznych **Kontrola wzorców 
UE *** przeprowadzone przez  ****

GR HU   
∆ΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΑΣ MEGEGYEZŐSÉGI NYILATKOZAT
∆ηλώνουµε µε ιδία ευθύνη ότι το προϊόν αυτό αντιστοιχεί στις ακόλουθες 
προδιαγραφές*    σύµφωνα µε τις διατάξεις των οδηγιών**   Έλεγχος-ΕΟΚ 
δοµικού πρωτοτύπου*** πραγµατοποιούµενος από το****

Kizárólagos felelősségünk tudatában ezennel igazoljuk, hogy ez a termék kielégíti 
az alábbi szabványokban lefektetett követelményeket* megfelel az alábbi 
irányelvek előírásainak**   által végzett vizsgálat szerint megegyezik az alábbi 
építési mintapéldánnyal *** a ****  

CZ RO 
Souhlasné prohlášení DECLARATIE DE CONFORMITATE
Tímto na vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že tento výrobek splňuje níže 
uvedené normy* normativní nařízení** směrnice EU*** zprávu technické 
kontroly****

Declaram pe proprie raspundere ca acest produs corespunde urmatoarelor norme* 
conform prevederilor liniilor directoare** verificare UE pentru mostre*** efectuata 
de****

BG SK
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Konformné prehlásenie
С ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ТОЗИ ПРОДУКТ 
СЪОТВЕТСТВА НА СЛЕДНИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ* 
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ДИРЕКТИВИТЕ** 
ПРОТОТИПНИ ИЗПИТАНИЯ НА EC*** ПРОВЕДЕНИ ОТ****

Prehlasujeme s plnou zodpovednostou, ze tento výrobok je v zhode s 
nasledovnými normami* podla ustanovení smerníc ** skúsobných 
protokolov***vystavených skúsobnou**** 

CZ RO  Românã
SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ DECLARATIE DE CONFORMITATE
Tímto na vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že tento výrobek splňuje níže 
uvedené normy* normativní nařízení** směrnice EU*** zprávu 
technickékontroly***

Declaram pe proprie raspundere ca acest produs corespunde urmatoarelor norme* 
conform prvederilor liniilor directoare**  raport de verificare*** eliberat de**** nivel 
de zgomot masurat/garantat*****

DH 330

* EN 61029-1; prEN 61029-2-3, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 62079
** 98/37/EG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, 93/68/EWG

**** TÜV Product Service, Sylvesterallee 2, D - 22525 Hamburg

 Ing. grad. Hans-Joachim Schaller
Leitung Entwicklung und Konstruktion

Metabowerke GmbH
Business Unit  Elektra Beckum

Daimlerstr. 1    
D - 49716 Meppen

Meppen, 28.07.2004 1001143

***M 6 04 07 13037 066
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1. Γενικ επ�πτε�α της συσκευς

1

2

3

4

5

6

78

9

10

�π�σθια πλευρ�

1213

Η αρ� της πλ�νης π���υς

21 22 2320

11

14

15

1617
18

19

1 Στρ�φαλ�ς για τη 
µεταρρ�θµιση τ�υ �ψ�υς

2 Λαφ
 φ�ρ�α 

3 Τραπ��ι απ�ρριψης µε τσ�ντα 
στην κ�τω πλευρ� για τ� 
καλ"δι� δικτ��υ και τα 
εργαλε�α

4 Μ�$λ�ς σ�σφιγ%ης για τη 
µεταρρ�θµιση τ�υ �ψ�υς

5 �ρι�θ�της τελικ�� π�$�υς 

6 &νδει%η τ�υ π�$�υς 
πλαν�σµατ�ς

7 Π"µα �µφρα%ης για 
καρ(�υν�κια

8 &νδει%η π�$�υς ρινισµ�των 

9 Τραπ��ι υπ�δ�$
ς 

10 ∆ιακ�πτης �ναρ%ης/πα�σης 
της λειτ�υργ�ας 

11 Κ�υµπ� Reset 
για επαν�ναρ%η της 
λειτ�υργ�ας µετ� απ� 
υπερφ�ρτωση 

12 Κ�λυµµα τ�υ �%�να µα$αιρι"ν 

13 �π�ς µ�νταρ�σµατ�ς για 
στ�µι� αναρρ�φησης

Συµπαραδεδ�µ�να µεµ�νωµ�να 
ε%αρτ
µατα και εργαλε�α

14 +�λ� πρ�"θησης 

15 Στ�µι� αναρρ�φησης 

16 Μετρητ
ς ρ�θµισης για 
µα$α�ρι πλ�νης

17 Γερµανικ� κλειδ�
(8 mm και 10 mm) 

18 Ειδικ� εργαλε�� για την 
αλλαγ
 µα$αιρι"ν

19 ∆�� πε�ρ�ι συγκρ�τησης 
(στ�µι� αναρρ�φησης)

– �δηγ�ες $ρ
σης ($ωρ�ς απεικ.)

– Λ�στα ανταλλακτικ"ν ($ωρ�ς 
απεικ.)

Στ�ι$ε�α στ� εσωτερικ� της 
µη$ανικ
ς πλ�νης

20 Κ�λινδρ�ς εισ�λασης 

21 Μα$α�ρι πλ�νης 

22 5%�νας µα$αιρι"ν 

23 Κ�λινδρ�ς ε%�λασης 

XW0011G1.fm �δηγ�ες �ρ
σης
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3.1 Σκ�πιµη $ρ
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3.2 Γενικ�ς επισηµ�νσεις 
ασφαλε�ας .................................29

3.3 Σ�µ(�λα επ�νω στη συσκευ
 .31

3.4 Εγκαταστ�σεις ασφαλε�ας ......31

4. Ιδια�τερες ιδι$τητες 
τ�υ πρ�ϊ$ντ�ς...........................31

5. Στ�ι�ε�α �ειρισµ�' ...................32

6. (ναρ)η της λειτ�υργ�ας..........32

6.1 Στ
σιµ� συσκευ
ς ....................32

6.2 ∆ι�τα%η τ�υ τραπε�ι�� 
υπ�δ�$
ς και απ�ρριψης.........33

6.3 Εγκατ�σταση αναρρ�φησης
ρινισµ�των ................................33

6.4 Σ�νδεση µε τ� δ�κτυ� 
παρ�$
ς ρε�µατ�ς ...................34

7. *ειρισµ$ς...................................34

7.1 Πλ�νισµα κατεργα��µενων 
τεµα$�ων....................................35

8. Συντρηση και περιπ��ηση ......36

8.1 Καθαρισµ�ς και λ�δωµα 
της συσκευ
ς............................36

8.2 Αντικατ�σταση τ�υ 
µα$αιρι�� πλ�νης .....................37

8.3 Ρ�θµιση τ�υ �ρι�θ�τη 
τελικ�� π�$�υς.........................39

8.4 &λεγ$�ς και αντικατ�σταση 
των καρ(�υνακι"ν ...................39

8.5 Απ�θ
κευση τ�υ 
µη$αν
µατ�ς.............................40

8.6 Μεταφ�ρ� τ�υ µη$αν
µατ�ς ..40

9. Πρ��λµατα και 
λειτ�υργικ,ς διαταρα�,ς.........40

10. ∆ιαθ,σιµα ε)αρτµατα........40/43

11. Επισκευ....................................41

12. Τε�νικ� στ�ι�ε�α .......................41

�ι παρ��σες �δηγ�ες λειτ�υργ�ας 
συντ�$θηκαν �τσι, "στε να 
µπ�ρ�σετε να εργαστε�τε τ� 
τα$�τερ� και ασφαλ�στερ� δυνατ� 
µε τη συσκευ
 σας. Παρακ�τω 
παρατ�θεται �νας �νας �δηγ�ς 
απ�τελσµατικ�τερης αν�γνωσης των 
�δηγι"ν λειτ�υργ�ας: 

− ∆ια(�στε πριν την �ναρ%η της 
λειτ�υργ�ας τις πρ�κε�µενες 
�δηγ�ες λειτ�υργ�ας. 
Παρακαλε�σθε να δ"σετε 
ιδια�τερη πρ�σ�$
 στις 
επισηµ�νσεις ασφαλε�ας. 

− �ι πρ�κε�µενες �δηγ�ες 
λειτ�υργ�ας απευθ�ν�νται σε 
�τ�µα µε (ασικ�ς τε$νικ�ς 
γν"σεις στη $ρ
ση των 
ακ�λ��θως περιγραφ�µ�νων 
συσκευ"ν. Ε�ν �$ετε πλ
ρη 
�λλειψη πε�ρας στη $ρ
ση αυτ"ν 
των συσκευ"ν, θα �πρεπε να 
�ητ
σετε κατ’ αρ$
ν τη (�
θεια 
�µπειρων $ρηστ"ν. 

− Να φυλ�σσετε �λα τα �γγραφα 
π�υ σ$ετ���νται µε αυτ
ν τη 
συσκευ
, "στε να µπ�ρε�τε αν� 
π�σα στιγµ
 να ενηµερ"νεστε. 
Φυλ�%τε την απ�δει%η αγ�ρ�ς 
για την περ�πτωση π�υ θα 
πρ��κυπταν α%ι"σεις απ� την 
εγγ�ηση. 

− Σε περ�πτωση εκµ�σθωσης 
 
π"λησης της συσκευ
ς 
µετα(ι(�στε και τις πρ�κε�µενες 
�δηγ�ες λειτ�υργ�ας. 

− Για (λ�(ες π�υ πρ�κλ
θηκαν 
λ�γω µη-τ
ρησης των 
πρ�κε�µενων �δηγι"ν 
λειτ�υργ�ας δεν αναλαµ(�νει � 
κατασκευαστ
ς καµ�α ευθ�νη. 

�ι πληρ�φ�ρ�ες στις παρ��σες 
�δηγ�ες λειτ�υργ�ας διακρ�ν�νται ως 
ε%
ς: 

Κ�νδυν�ς 
Πρ�ειδ�π��ηση κινδ'ν�υ 
τραυµατισµ:ν  
περι�αλλ�ντ�λ�γικ:ν 
;ηµι:ν. 

Κ�νδυν�ς 
ηλεκτρ�πλη)�ας! 
Πρ�ειδ�π��ηση κινδ'ν�υ 
τραυµατισµ:ν λ$γω 
ηλεκτρικ�' ρε'µατ�ς. 

Κ�νδυν�ς τρα�γµατ�ς! 
Πρ�ειδ�π��ηση κινδ'ν�υ 
τραυµατισµ:ν λ$γω τ�υ 
εµπλ�κς µελ:ν τ�υ 
σ:µατ�ς  µερ:ν της 
ενδυµασ�ας στ� 
µη��νηµα. 

Πρ�σ��! 
Πρ�ειδ�π��ηση κινδ'ν�υ 
πρ$κλησης υλικ:ν 
;ηµι:ν. 

Επισµανση: 
Πρ�σθετες 
πληρ�φ�ρ�ες. 

− �ι αριθµ�� στις εικ�νες (1, 2, 3, ...) 
− $αρακτηρ���υν µεµ�νωµ�να 

µ�ρη, 
− (ρ�σκ�νται σε αν�δικ
 σειρ�, 
− αναφ�ρ�νται σε σ$ετικ��ς 

αριθµ��ς εντ�ς παρενθ�σεων 
(1), (2), (3) ... στ� παρ�πλευρ� 
κε�µεν�. 

− �ι �δηγ�ες, των �π��ων η 
πραγµατ�π��ηση πρ�πει να 
γ�νεται µε συγκεκριµ�νη σειρ�, 
ε�ναι αριθµηµ�νες. 

− �ι �δηγ�ες, των �π��ων η 
πραγµατ�π��ηση δεν απαιτε� 
συγκεκριµ�νη σειρ�, 
σηµαδε��νται µε µ�α τελε�α. 

− �ι καταστ�σεις σηµαδε��νται µε 
µ�α γραµµ
. 

3.1 Σκ$πιµη �ρση 
�ρησιµ�π�ιε�τε αυτ
ν τη συσκευ
 
απ�κλειστικ� για τ� πλ�νισµα π�$�υς 
%�λ�υ µασ�φ.Κ�θε �λλ�υ ε�δ�υς 
$ρ
ση αντ�κειται στην πρ�(λεπ�µενη 
$ρ
ση. 

Πρ�πει να τηρ��νται �ι 
πρ�(λεπ�µενες διαστ�σεις των 
κατεργα��µενων τεµα$�ων ((λ�πε 
τε$νικ� στ�ι$ε�α).

Κ�θε �λλ�υ ε�δ�υς $ρ
ση αντ�κειται 
στην πρ�(λεπ�µενη $ρ
ση. 
Κ�ν�ντας µη σκ�πιµη $ρ
ση, 
τρ�π�π�π�ι"ντας τη συσκευ
 
 
κ�ν�ντας $ρ
ση ε%αρτηµ�των, τα 
�π��α δεν �$�υν ελεγ$θε� απ� τ�ν 
κατασκευαστ
, µπ�ρε� να 
πρ�κληθ��ν απρ�(λεπτες �ηµι�ς! 

3.2 Γενικ,ς επισηµ�νσεις 
ασφαλε�ας

Η µη$ανικ
 πλ�νη ε�ναι �να 
επικ�νδυν� εργαλε��, π�υ µπ�ρε� σε 
περ�πτωση επιπ�λαι�τητας να 
πρ�καλ�σει σ�(αρ��ς 
τραυµατισµ��ς.

• Τηρ
στε κατ� τη $ρ
ση αυτ
ς 
της συσκευ
ς τις ακ�λ�υθες 
επισηµ�νσεις ασφαλε�ας, για να 
απ�κλε�σετε την πρ�κληση 
τραυµατισµ"ν και υλικ"ν �ηµι"ν. 

• Πρ�σ�%τε τις ειδικ�ς 
επισηµ�νσεις ασφαλε�ας στα 
εκ�στ�τε κεφ�λαια. 

• Τηρ
στε ενδε$�µενες 
ν�µ�θετικ�ς διατ�%εις 
 καν�νες 
απ�τρ�π
ς ατυ$ηµ�των κατ� τ� 
$ειρισµ� πλ�νες π�$�υς. 

A Γενικ�� κ�νδυν�ι! 
• ∆ιατηρ
στε τ� $"ρ� εργασ�ας 

σας σε καλ
 κατ�σταση – η 
ατα%�α στ� $"ρ� εργασ�ας µπ�ρε� 
να �δηγ
σει σε ατυ$
µατα. 

• Πρ�πει να �$ετε εφισταµ�νη την 
πρ�σ�$
 σας. Πραγµατ�π�ι
στε 
τις σωστ�ς εν�ργειες. Η εργασ�α 
πρ�πει να πραγµατ�π�ιε�ται µε 
φρ�νηση. Μην κ�νετε $ρ
ση της 
συσκευ
ς ε�ν δεν ε�στε 
συγκεντρωµ�ν�ι. 

Περιε�$µενα

2. ∆ια��στε κατ’ αρ�ν τις 
�δηγ�ες λειτ�υργ�ας! 

3. Ασφ�λεια 
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• Μην κ�νετε $ρ
ση της συσκευ
ς 
�ταν (ρ�σκεστε υπ� την επ
ρεια 
�ιν�πνε�µατ�ς, ναρκωτικ"ν 
�υσι"ν 
 φαρµ�κων. 

• Λ�(ετε υπ’ �ψιν σας τις 
περι(αλλ�ντ�λ�γικ�ς 
επιδρ�σεις: Φρ�ντ�στε "στε να 
υπ�ρ$ει � κατ�λληλ�ς φωτισµ�ς. 

• Απ�φ�γετε την αντικαν�νικ
 
στ�ση τ�υ σ"µατ�ς. Φρ�ντ�στε 
για την ασφαλ
 στ�ση και 
διατηρε�τε αν� π�σα στιγµ
 την 
ισ�ρρ�π�α. 

• �ρησιµ�π�ι
στε σε µακρ� 
κατεργα��µενα τεµα$�α την 
εκ�στ�τε κατ�λληλη απ�θεση 
κατεργα��µεν�υ τεµα$��υ. 

• Μην κ�νετε $ρ
ση αυτ
ς της 
συσκευ
ς πλησ��ν ε�φλεκτων 
υγρ"ν 
 αερ�ων. 

• Η συσκευ
 αυτ
 επιτρ�πεται να 
τ�θεται σε λειτ�υργ�α και να 
$ρησιµ�π�ιε�ται µ�ν�ν απ� 
�τ�µα, τα �π��α �$�υν 
ε%�ικειωθε� στη $ρ
ση 
µη$ανικ"ν πλαν"ν και τα �π��α 
�$�υν αν� π�σα στιγµ
 επ�γνωση 
των κινδ�νων της $ρ
σης. 
5τ�µα, τα �π��α δεν �$�υν 
κλε�σει ακ�µη τ� 18. �τ�ς της 
ηλικ�ας τ�υς, επιτρ�πεται να 
κ�ν�υν $ρ
ση αυτ
ς της 
συσκευ
ς µ�ν� στα πλα�σια 
επαγγελµατικ
ς εκπα�δευσης 
υπ� την επ�πτε�α εν�ς 
εκπαιδευτ
. 

• Αµ�τ�$�ι τρ�τ�ι, ιδ�ως παιδι�, να 
µη (ρ�σκ�νται στ� $"ρ� 
κινδ�ν�υ. Μην επιτρ�πεται σε 
τρ�τ�υς την επαφ
 µε τη 
συσκευ
 
 τ� καλ"δι� τ�υ 
δικτ��υ κατ� τη δι�ρκεια της 
λειτ�υργ�ας. 

• Να µη γ�νεται υπερφ�ρτιση της 
συσκευ
ς – η $ρ
ση της 
επιτρ�πεται µ�ν� στα πλα�σια 
των δυνατ�τ
των ισ$��ς π�υ 
αναφ�ρ�νται στα "Τε$νικ� 
στ�ι$ε�α". 

• Μην πλαν��ετε π�τ� σε 
µεγαλ�τερ� (�θ�ς απ� 1/8" 
(3 mm). 

• Θ�στε τ� πρι�νι εκτ�ς 
λειτ�υργ�ας, ε�ν δε 
$ρησιµ�π�ιε�ται. 

B Κ�νδυν�ς λ$γω ηλεκτρισµ�'! 

• Μην εκθ�τετε τη συσκευ
 στη 
(ρ�$
. 
Μην κ�νετε $ρ
ση της συσκευ
ς 
σε υγρ� περι(�λλ�ν 

• Απ�φ�γετε κατ� την εργασ�α µε 
αυτ
ν τη συσκευ
 την επαφ
 τ�υ 
σ"µατ�ς µε γειωµ�να µ�ρη (π.$. 
σ"µατα καλ�ριφ�ρ, µεταλλικ��ς 

σωλ
νες, ηλεκτρικ�ς κ�υ��νες, 
ψυγε�α). 

• Μη $ρησιµ�π�ιε�τε τ� καλ"δι� 
τ�υ δικτ��υ �σκ�πα.

• Βε(αιωθε�τε πριν την �ναρ%η των 
εργασι"ν συντ
ρησης �τι η 
συσκευ
 �$ει απ�$ωριστε� απ� τ� 
δ�κτυ� παρ�$
ς ρε�µατ�ς.

A Κ�νδυν�ς κ�ψ�µατ�ς λ$γω 
επαφς τ�υ περιστρεφ$µεν�υ �)�να 
µα�αιρι:ν! 

• Να τηρε�τε π�ντ�τε επαρκ
 
απ�σταση απ� τ�ν �%�να 
µα$αιρι"ν 
− �ρησιµ�π�ι
στε ενδε$�µ�νως 

τις κατ�λληλες (�
θειες 
πρ�σαγωγ
ς. 

− Τηρ
στε κατ� τη δι�ρκεια της 
λειτ�υργ�ας επαρκ
 απ�σταση 
πρ�ς τα κινητ� δ�µικ� µ�ρη. 

− Μην εισ�γετε τα $�ρια σας 
κατ� τη δι�ρκεια της 
λειτ�υργ�ας στη δι�τα%η 
αναρρ�φησης ρινισµ�των 
 
στ� κ�λυµµα τ�υ �%�να 
µα$αιρι"ν. 

• Για να απ�φ�γετε την ακ��σια 
εκκ�νηση της συσκευ
ς, πρ�πει 
να σ(
νετε π�ντ�τε τη συσκευ
: 
− µετ� απ� διακ�π
 ρε�µατ�ς, 
− πριν τ� τρ�(ηγµα 
 την 

εισαγωγ
 τ�υ φις τ�υ 
καλωδ��υ.

• Μη θ�τετε τη συσκευ
 σε 
λειτ�υργ�α $ωρ�ς πρωτ�τερ� 
µ�ντ�ρισµα της δι�τα%ης 
πρ�στασ�ας. 

• Περιµ�νετε µ�$ρι π�υ � �%�νας 
µα$αιρι"ν να �$ει ακινητ�π�ιηθε� 
και πρ�τ�� να απ�µακρ�νετε 
µαγγωµ�να κ�µµ�τια 
 µικρ� 
κ�µµ�τια κατεργα��µεν�υ 
τεµα$��υ, υπ�λε�µµατα %�λ�υ 
κ.α. απ� τ� $"ρ� εργασ�ας. 

A Κ�νδυν�ς κ�ψ�µατ�ς και στ�ν
ακινητ�π�ιηµ,ν� �)�να µα�αιρι:ν! 

• �ρησιµ�π�ιε�τε κατ� την 
αντικατ�σταση των µα$αιρι"ν 
πλ�νης γ�ντια. 

• Φυλ�%τε τα µα$α�ρια πλ�νης 
κατ� τ�τ�ι�ν τρ�π�, "στε να µη 
µπ�ρε� κανε�ς να τραυµατιστε�. 

c Κ�νδυν�ς τρα�γµατ�ς! 

Τ� κατεργα��µεν� τεµ�$ι� 
εισ�ρ$εται αυτ�µατα κατ� τη 
δι�ρκεια της επε%εργασ�ας και 
µεταφ�ρεται δια µ�σ�υ της 
µη$ανικ
ς πλ�νης.

• Πρ�σ�%τε γι' αυτ�ν τ� λ�γ� κατ� 
τη δι�ρκεια της λειτ�υργ�ας να 
µη µπ�ρ�σ�υν να τρα(η$τ��ν 
πρ�ς τα µ�σα µ�λη τ�υ σ"µατ�ς 


 αντικειµ�να µα�� µε τ� 
κατεργα��µεν� τεµ�$ι�. Να  µη 
φ�ρ�τε γρα(�τες, µη φ�ρ�τε 
γ�ντια και µη φ�ρ�τε ενδ�µατα 
µε ευρ�$ωρα µαν�κια. Ε�ν �$ετε 
µακρ� µαλλι�, να $ρησιµ�π�ιε�τε 
�πωσδ
π�τε �να δ�$τυ 
πρ�στασ�ας των µαλλι"ν. 

• Να µην κ�(ετε π�τ� 
κατεργα��µενα τεµ�$ια, στα 
�π��α υπ�ρ$�υν 
− σ$�ινι� 
− κλωστ�ς 
− ταιν�ες
− καλ"δια 
 
− σ�ρµατα, 
 τα �π��α 

περιλαµ(�ν�υν τ�τ�ια. 

A Κ�νδυν�ς απ$ την 
�πισθ�δρ$µηση (κλ$τσηµα) 
κατεργα;$µενων τεµα��ων (τ� 
κατεργα;$µεν� τεµ��ι� αρπ�;εται 
απ$ τ�ν �)�να µα�αιρι:ν και 
ε)ακ�ντ�;εται πρ�ς τη µερι� τ�υ 
�ειριστ)! 

• Να $ρησιµ�π�ιε�τε π�ντ�τε 
κ�φτερ� µα$α�ρια πλ�νης. 
Μα$α�ρια πλαν"ν π�υ �$�υν 
$�σει την κ�πτικ
 τ�υς 
ικαν�τητα µπ�ρ��ν να πιαστ��ν 
στην ε%ωτερικ
 επιφ�νεια τ�υ 
κατεργα��µεν�υ τεµα$��υ. 

• Απ�φ�γετε τ� σφ
νωµα 
κατεργα��µενων τεµα$�ων. 

• Μην επε%εργ��εστε 
κατεργα��µενα τεµ�$ια, µε 
µ
κ�ς µικρ�τερ� των 356 mm. 

• Σε περ�πτωση αµφι(�λ�ας 
ελ�γ%τε τα κατεργα��µενα 
τεµ�$ια, ανα�ητ"ντας 
ενδε$�µενα %�να σ"µατα (π.$. 
καρφι� 
 (�δες).

• Μην πλαν��ετε π�τ� περισσ�τερα 
κατεργα��µενα τεµ�$ια 
ταυτ�$ρ�να. Υφ�σταται κ�νδυν�ς 
τραυµατισµ��, �ταν � �%�νας 
µα$αιρι"ν πι�σει ανε%�λεγκτα 
µεµ�νωµ�να τεµ�$ια. 

• Απ�µακρ�νετε µικρ� κ�µµ�τια 
κατεργα��µεν�υ τεµα$��υ, 
υπ�λε�µµατα %�λ�υ κ.α. απ� τ� 
$"ρ� εργασ�ας – K �%�νας 
µα$αιρι"ν πρ�πει να �$ει 
ακινητ�π�ιηθε� και τ� φις τ�υ 
δικτ��υ να �$ει ε%α$θε�. 

• Βε(αιωθε�τε �τι κατ� την �ναρ%η 
της λειτ�υργ�ας (π.$. µετ� τη 
διεν�ργεια εργασι"ν 
συντ
ρησης) δεν υπ�ρ$�υν 
πλ��ν εργαλε�α µ�νταρ�σµατ�ς 
 
ασ�νδετα µ�ρη στ� εσωτερικ� 
της συσκευ
ς. 
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A Κ�νδυν�ς λ$γω ανεπακ�'ς 
πρ�σωπικ�' πρ�φυλα�τικ�' 
ε)�πλισµ�'! 

• Να φ�ρ�τε ωτασπ�δες. 

• Να φ�ρ�τε πρ�στατευτικ� 
µατ�γυ�λια. 

• Να φ�ρ�τε πρ�σωπ�δα 
πρ�στασ�ας κατ� της σκ�νης. 

• Να φ�ρ�τε την κατ�λληλη 
εργασιακ
 ενδυµασ�α. 

• Lταν εργ��εστε στ� �παιθρ� 
συνιστ�ται η $ρ
ση υπ�δηµ�των 
π�υ δεν �λισθα�ν�υν. 

A Κ�νδυν�ς λ$γω )υλ�κ�ν�ας! 
• �ρισµ�να ε�δη %υλ�κ�ν�ας (π.$. 

απ� %�λ� (ελανιδι�ς, �%ι�ς και 
µελι�ς) µπ�ρε� να πρ�καλ�σ�υν 
κατ� την εισπν�
 καρκ�ν�. Να 
εργ��εστε κατ� πρ�τ�µηση µε µ�α 
εγκατ�σταση αναρρ�φησης. Η 
εγκατ�σταση αναρρ�φησης 
πρ�πει να πληρε� τις τιµ�ς π�υ 
αναφ�ρ�νται στα τε$νικ� 
στ�ι$ε�α. 

• Πρ�σ�%τε "στε κατ� την εργασ�α 
να καταλλ
γει �σ� τ� δυνατ� 
λιγ�τερη %υλ�κ�ν�α γ�νεται στ� 
περι(�λλ�ν: 
− Απ�µακρ�νετε κατακ�θια 

%υλ�κ�ν�ας απ� τ� $"ρ� 
εργασ�ας (µην τα σκ�υπ��ετε!) 

− Στεγαν�π�ι
στε τα σηµε�α 
διαρρ�
ς στην εγκατ�σταση 
αναρρ�φησης 

− Φρ�ντ�στε "στε να υπ�ρ$ει � 
κατ�λληλ�ς ε%αερισµ�ς 

A Τρ�π�π�π�ι:ντας τε�νικ� τη 
συσκευ  κ�ν�ντας �ρση 
ε)αρτηµ�των, τα �π��α δεν ,��υν 
ελεγ�θε� απ$ τ�ν κατασκευαστ! 

• Μ�ντ�ρετε αυτ
 τη συσκευ
 
σ�µφωνα µε τις πρ�κε�µενες 
�δηγ�ες. 

• Να $ρησιµ�π�ιε�τε µ�ν�ν 
ε%αρτ
µατα π�υ �$�υν εγκριθε� 
απ� τ�ν κατασκευαστ
. Αυτ
 η 
πρ�τρ�π
 αναφ�ρεται κυρ�ως 
στις εγκαταστ�σεις ασφαλε�ας 
((λ�πε στη Λ�στα Ανταλλακτικ"ν 
τ�ν εκ�στ�τε σ$ετικ� αριθµ� 
παραγγελ�ας). 

• Μην πραγµατ�π�ιε�τε 
τρ�π�π�ι
σεις στα ε%αρτ
µατα. 

A Κ�νδυν�ς λ$γω ελαττωµ�των 
της συσκευς! 

• Να περιπ�ι
στε επαρκ"ς της 
συσκευ
 και τα ε%αρτ
µατα. Να 
τηρε�τε τις �δηγ�ες συντ
ρησης. 

• Πριν απ� κ�θε $ρ
ση να 
επανελ�γ$ετε τη µη$αν
, 
ανα�ητ"ντας ενδε$�µενες 
(λ�(ες: Πριν την περαιτ�ρω 

$ρ
ση της συσκευ
ς πρ�πει να 
γ�νει �λεγ$�ς των 
εγκαταστ�σεων ασφαλε�ας και 
των διατ�%εων πρ�στασ�ας 
καθ"ς και της �ψ�γης 
λειτ�υργικ�τητας µερ"ν π�υ 
�$�υν υπ�στε� ελαφρ� �ηµι�. 
Επανελ�γ%τε ε�ν τα κινητ� 
ε%αρτ
µατα λειτ�υργ��ν 
καν�νικ� και δε µαγγ"ν�υν. Lλα 
τα µ�ρη πρ�πει να �$�υν 
µ�νταριστε� σωστ� και να 
πληρ��ν �λες τις πρ�ϋπ�θ�σεις 
για την �ψ�γη λειτ�υργ�α της 
συσκευ
ς. 

• Μη $ρησιµ�π�ιε�τε π�τ� τη 
συσκευ
, ε�ν τ� καλ"δι� 
σ�νδεσης �$ει υπ�στε� (λ�(η. 
Υφ�σταται κ�νδυν�ς 
ηλεκτρ�πλη%�ας. Τα καλ"δια 
δικτ��υ π�υ �$�υν υπ�στε� 
(λ�(η πρ�πει να αντικαθ�στανται 
απ� �ναν ηλεκτρ�τε$ν�τη. 

• �ι διατ�%εις πρ�στασ�ας 
 τα 
ε%αρτ
µατα π�υ παρ�υσι���υν 
(λ�(η πρ�πει να επισκευ���νται 

 να αντικαθ�στανται απ� �να 
αναγνωρισµ�ν� συνεργε��. �ι 
διακ�πτες π�υ παρ�υσι���υν 
(λ�(η πρ�πει να αντικαθ�στανται 
απ� συνεργε�� µας. Μην κ�νετε 
$ρ
ση αυτ
ς της συσκευ
ς, ε�ν 
� διακ�πτης δε µπ�ρε� να τεθε� 
εντ�ς 
 εκτ�ς λειτ�υργ�ας. 

3.3 Σ'µ��λα επ�νω στη 
συσκευ 

Κ�νδυν�ς 
Η µη τρηση των 
ακ$λ�υθων 
πρ�ειδ�π�ισεων µπ�ρε� 
να �δηγσει σε 
σ��αρ�'ς 
τραυµατισµ�'ς  υλικ,ς 
;ηµι,ς. 

∆ια(�στε τις �δηγ�ες 
λειτ�υργ�ας. 

Να τηρε�τε π�ντ�τε 
επαρκ
 απ�σταση απ� 
τ�ν �%�να µα$αιρι"ν 
Τηρ
στε κατ� τη 
δι�ρκεια της λειτ�υργ�ας 
επαρκ
 απ�σταση πρ�ς 
τα κινητ� δ�µικ� µ�ρη.

Να φ�ρ�τε 
πρ�στατευτικ� 
µατ�γυ�λια και 
ωτασπ�δες. 

Μην κ�νετε $ρ
ση της 
συσκευ
ς σε υγρ� 
 
(ρεγµ�ν� περι(�λλ�ν 

Στ�ι�ε�α επ�νω στην πλακ,τα τ'π�υ: 

3.4 Εγκαταστ�σεις 
ασφαλε�ας 

Κ�λυµµα τ�υ �)�να µα�αιρι:ν 

Τ� κ�λυµµα τ�υ �%�να µα$αιρι"ν (31) 
απ�τρ�πει την επαφ
 απ� επ�νω µε 
τ�ν περιστρεφ�µεν� �%�να 
µα$αιρι"ν.

Για τ� δι�στηµα π�υ τ� φις καλωδ��υ 
δεν �$ει ε%α$θε� και � �%�νας 
µα$αιρι"ν δεν �$ει ακινητ�π�ιηθε� 
πρ�πει τ� κ�λυµµα τ�υ �%�να 
µα$αιρι"ν να ε�ναι µ�νταρισµ�ν�.

• Σ�γ$ρ�νη τε$ν�λ�γ�α υψηλ�� 
επιπ�δ�υ, κατ�λληλη για συνε$
 
$ρ
ση και µε ακρι(
 
απ�τελ�σµατα πλαν�σµατ�ς. 

24 Κατασκευαστ
ς 

25 Αριθµ�ς σειρ�ς 

26 �ν�µασ�α συσκευ
ς 

27 Στ�ι$ε�α κινητ
ρας ((λ�πε 
επ�σης "Τε$νικ� στ�ι$ε�α") 

28 &τ�ς κατασκευ
ς 

29 Σ
µα CE – Η συσκευ
 αυτ
 
ανταπ�κρ�νεται στις �δηγ�ες 
της ΕΕ σ�µφωνα µε τη σ$ετικ
 
δ
λωση συµµ�ρφωσης 

30 ∆ιαστ�σεις εγκεκριµ�νων 
µα$αιρι"ν πλαν�σµατ�ς

4. Ιδια�τερες ιδι$τητες τ�υ 
πρ�ϊ$ντ�ς 

25

26

27

28 29 30

24

31
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• Σταθερ
 κατασκευ
 µε λα(�ς 
στ� κ�λυφ�ς για δυνατ�τητες 
µετακ�νησης. 

• Τραπ��ι υπ�δ�$
ς και απ�ρριψης 
για τ�ν απλ� και ασφαλ
 $ειρισµ� 
επιµ
κων κατεργα��µενων 
τεµα$�ων. 

∆ιακ$πτης ,ναρ)ης/πα'σης της 
λειτ�υργ�ας

• &ναρ%η της λειτ�υργ�ας = 
πατ
στε τ�ν πρ�σιν� διακ�πτη 
(32). 

• ∆ιακ�π
 της λειτ�υργ�ας = 
πατ
στε τ�ν κ�κκιν� διακ�πτη 
(33).

3
Επισµανση:
Σε περ�πτωση υπερφ�ρτωσης 

ενεργ�π�ιε�ται η θερµικ
 πρ�στασ�α. 
Η συσκευ
 µπ�ρε� να τεθε� εκ ν��υ 
σε λειτ�υργ�α µετ� την π�ρ�δ� λ�γων 
δευτερ�λ�πτων. Για την εκ ν��υ 
�ναρ%η της λειτ�υργ�ας πρ�πει να 
πατηθε� αρ$ικ� τ� κ�υµπ� Reset (34) 
και στη συν�$εια � διακ�πτης 
�ναρ%ης (32). 

Σε περ�πτωση πτ"σης της τ�σης 
πρ�κειται να ενεργ�π�ιηθε� �νας 
ηλεκτρ�ν�µ�ς (relais) υπ�τασης. &τσι 
απ�τρ�πεται η ιδ�α εκκ�νηση της 
συσκευ
ς µε την επαναφ�ρ� της 
τ�σης. Για την εκ ν��υ �ναρ%η της 
λειτ�υργ�ας πρ�πει να πατηθε� � 
διακ�πτης �ναρ%ης. 

Μετ�θεση 'ψ�υς 

Με τη δι�τα%η µετ�θεσης �ψ�υς 
γ�νεται ρ�θµιση τ�υ π�$�υς 
πλαν�σµατ�ς (π�$�ς τ�υ 
κατεργα��µεν�υ τεµα$��υ = µετ� την 
επε%εργασ�α. 

• Σε �να π�ρασµα µπ�ρε� να 
αφαιρεθ��ν τ� π�λ� 3 mm. 

• Υπ�ρ$ει η δυνατ�τητα 
κατεργασ�ας τεµα$�ων τ� π�λ� 
π�$�υς 152 mm.

• Η µετ�θεση τ�υ �ψ�υς γ�νεται 
µ�σω εν�ς στρ�φ�λ�υ (35). Με 
κ�θε περιστρ�φ
 τ�υ στρ�φ�λ�υ 
µετακινε�ται η κεφαλ
 α%�νων 
µα$αιρι"ν κατ� 2 mm πρ�ς τα 
επ�νω 
 κ�τω. 

Τ� ρυθµισµ�ν� π�$�ς πλαν�σµατ�ς 
επιδεικν�εται µε τ� δε�κτη (36) στην 
κλ�µακα. 

Μ��λ$ς σ'σφιγ)ης για τη 
µεταρρ'θµιση τ�υ 'ψ�υς 

Ασφ�λιση της δι�τα%ης µετ�θεσης 
�ψ�υς: 

• Θ�στε τ� µ�$λ� σ�σφιγ%ης (37) 
τελε�ως πρ�ς τα δε%ι� στη θ�ση 
"Lock". 

Απασφ�λιση της δι�τα%ης µετ�θεσης 
�ψ�υς: 

• Θ�στε τ� µ�$λ� σ�σφιγ%ης (37) 
τελε�ως πρ�ς τα αριστερ� στη 
θ�ση "Unlock". 

Τ� π�$�ς πλαν�σµατ�ς µπ�ρε� να 
ρυθµιστε� µε τη (�
θεια της 
δι�τα%ης µετ�θεσης �ψ�υς. 

(νδει)η π���υς ρινισµ�των 

Μ�σω της �νδει%ης (38) µπ�ρε� να 
διακρι(ωθε�  τ� π�$�ς ρινισµ�των, τ� 
�π��� πρ�(λ�πεται να πλανιστε� απ� 
τ� κατεργα��µεν� τεµ�$ι�. 

Τ� π�$�ς ρινισµ�των µπ�ρε� να 
ρυθµιστε� µετα%� 1 mm και 3 mm. 

�ρι�θ,της τελικ�' π���υς 

Με τη (�
θεια τ�υ �ρι�θ�τη τελικ�� 
π�$�υς (39) µπ�ρε� να γ�νει η 
ρ�θµιση των στ�νταρ πα$"ν 
πλαν�σµατ�ς µετα%� 6 mm και 44 mm. 

Με αυτ�ν τ�ν τρ�π� επιτυγ$�νεται η 
επε%εργασ�α των κατεργα��µενων 
τεµα$�ων σε �να τελικ� π�$�ς, $ωρ�ς 
συνε$
 επαν�ληψη των µετρ
σεων. 

6.1 Στσιµ� συσκευς 
Για να απ�φ�γετε τη µετατ�πιση τ�υ 
µη$αν
µατ�ς λ�γω κραδασµ"ν 
 την 
ανατρ�π
 τ�υ, πρ�πει τ� µη$�νηµα 
να (ιδωθε� σε π�γκ� εργασ�ας, σε 
υπ�(αθρ� 
 σε αντ�στ�ι$η γερ
 
(�ση.

3
Επισµανση:
Κατ� τη στερ�ωση της 

συσκευ
ς πρ�πει να πρ�σ�%ετε, "στε 
να επαρκε� � $"ρ�ς π�σω και 
µπρ�στ� απ� τη συσκευ
 κατ� την 
κατεργασ�α επιµ
κων 
κατεργα��µενων τεµα$�ων. 

1. Στη (�ση πρ�πει ενδε$�µ�νως να 
πραγµατ�π�ιηθ��ν τ�σσερεις 
�π�ς.

5. Στ�ι�ε�α �ειρισµ�' 

33 32
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6. (ναρ)η της λειτ�υργ�ας 

38

39
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2. Εισ�γετε τις (�δες (40) απ� 
επ�νω και κ�ντρ�ρετ� τις απ� 
κ�τω.

Σε περ�πτωση π�υ η µη$ανικ
 πλ�νη 
πρ�(λ�πεται για την κινητ
 $ρ
ση:

1. Βιδ"στε τη µη$ανικ
 πλ�νη στ�ν 
�ρθ�στ�τη µη$αν
ς (41) ((λ�πε 
"∆ιαθ�σιµα Ε%αρτ
µατα"). 

Εναλλακτικ� στ
σιµ�: 

1. Βιδ"στε την µη$ανικ
 πλ�νη σε 
�να κ�ντρα πλακ� π�$�υς 19 mm. 
Τ� κ�ντρα πλακ� θα �πρεπε να 
πρ�ε%�$ει σε κ�θε πλευρ� 
περ�π�υ κατ� 100 mm. Πρ�σ�%τε 
"στε �ι (�δες στην κ�τω πλευρ� 
τ�υ κ�ντρα πλακ� να µην 
πρ�ε%�$�υν. 

2. Στερε"στε τ� κ�ντρα πλακ� µε 
ντα(�δια σε �ναν π�γκ� 
εργασ�ας, σε �να υπ�(αθρ� 
 σε 
αντ�στ�ι$η γερ
 (ασ
.

6.2 ∆ι�τα)η τ�υ τραπε;ι�' 
υπ�δ��ς και απ$ρριψης

Για την επ�τευ%η τ�υ καλ�τερ�υ 
δυνατ�� απ�τελ�σµατ�ς κατ� τ� 
πλ�νισµα πρ�πει �λες �ι επιφ�νειες 
απ�θεσης να (ρ�σκ�νται στ� �δι� 
επ�πεδ�. 

3
Επισµανση: 
Πριν την �ναρ%η της εργασ�ας 

να ελ�γ$ετε π�ντ�τε, ε�ν �ι 
επιφ�νειες απ�θεσης τ�υ µεσα��υ 
τραπε�ι��, τ�υ τραπε�ι�� υπ�δ�$
ς 
και τ�υ τραπε�ι�� απ�ρριψης 
(ρ�σκ�νται στ� �δι� επ�πεδ�.

A Κ�νδυν�ς κ�ψ�µατ�ς λ$γω 
επαφς τ�υ περιστρεφ$µεν�υ �)�να 
µα�αιρι:ν! 
Η ακ�'σια εκκ�νηση της µη�ανς 
µπ�ρε� να �δηγσει σε σ��αρ�'ς 
τραυµατισµ�'ς. 
Τρα�)τε τ� φις τ�υ δικτ'�υ, πρ�τ�' 
πραγµατ�π�ισετε ρυθµ�σεις στη 
συσκευ! 

1. Αν��%τε τ� τραπ��ι υπ�δ�$
ς (42) 
- και απ�ρριψης (44). 

2. Τ�π�θετ
στε µ�α �σια σαν�δα (45), 
�να γν"µ�να �ρι�θ�τη 
 �να 
αντ�στ�ι$� αντικε�µεν� επ�νω 
στ� τραπ��ι υπ�δ�$
ς και 
απ�ρριψης. 

Σε περ�πτωση π�υ απαιτε�ται 
συµπληρωµατικ
 ρ�θµιση:

3. Κλε�στε τ� τραπ��ι υπ�δ�$
ς και 
απ�ρριψης. 

4. Λασκ�ρετε τ� κ�ντρα πα%ιµ�δι 
(46) και στις δ�� (�δες 
πρ�σκρ�υσης (47). 

5. Ρυθµ�στε τις δ�� (�δες 
πρ�σκρ�υσης (47), µ�$ρι π�υ τ� 
τραπ��ι υπ�δ�$
ς (
 τ� τραπ��ι 
απ�ρριψης) να (ρ�σκεται σε �να 
επ�πεδ� µε τ� µεσα�� τραπ��ι (43) 
της πλ�νης π�$�υς. 

6. Αν��%τε τ� τραπ��ι υπ�δ�$
ς 
 
τ� τραπ��ι απ�ρριψης και 
επανελ�γ%τε ε�ν �ι επιφ�νειες 
απ�θεσης (ρ�σκ�νται στ� �δι� 
επ�πεδ�. 

7. Ε�ν τ� τραπ��ι υπ�δ�$
ς και 
απ�ρριψης �$�υν διατα$θε� 
σωστ�, µπ�ρε�τε στη συν�$εια να 
ασφαλ�σετε �λες τις (�δες 
πρ�σκρ�υσης (47) µε κ�ντρα 
πα%ιµ�δια (46). 

6.3 Εγκατ�σταση 
αναρρ$φησης 
ρινισµ�των

A Κ�νδυν�ς! 
�ρισµ,να ε�δη )υλ�κ�ν�ας 

(π.�. απ$ )'λ� �ελανιδι�ς, �)ι�ς και 
µελι�ς) µπ�ρε� να πρ�καλ,σ�υν κατ� 
την εισπν� καρκ�ν�. Για να 
περι�ρ�σετε τα πρ��λµατα π�υ 
δηµι�υργ�'νται απ$ τη )υλ�κ�ν�α, 
καλ$ θα ταν να εργ�;εστε σε 
κλειστ�'ς �:ρ�υς µε µ�α κατ�λληλη 
δι�τα)η αναρρ$φησης ρινισµ�των. Η 
εγκατ�σταση αναρρ$φησης πρ,πει 
να καλ'πτει τις ακ$λ�υθες 
πρ�ϋπ�θ,σεις: 

− Πρ�σαρµ�σµ,ν� στη δι�µετρ� 
τ�υ στ�µ��υ αναρρ$φησης: 
− 64 mm 
− 102 mm 

− Dγκ�ς α,ρα ≥ 460 m3/h 

− Υπ�π�εση στ� στ$µι� 
αναρρ$φησης ≥ 530 Pa 

− Τα�'τητα τ�υ α,ρα στ� στ$µι� 
αναρρ$φησης ≥ 20 m/s. 

Παρακαλε�σθε να τηρ
σετε �σα 
αναγρ�φ�νται στις �δηγ�ες $ρ
σεως 
της εγκατ�στασης αναρρ�φησης 
ρινισµ�των! 

Η λειτ�υργ�α $ωρ�ς εγκατ�σταση 
αναρρ�φησης ρινισµ�των συνιστ�ται 
µ�ν�: 

− στην �παιθρ�, 

− �ταν η λειτ�υργ�α διαρκ�σει 
µ�ν� µικρ� $ρ�νικ� δι�στηµα 
(µ�γιστ� 30 λεπτ� λειτ�υργ�ας), 

− µε πρ�σωπ�δα πρ�στασ�ας κατ� 
της σκ�νης. 
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Ε�ν δε γ�νεται $ρ
ση δι�τα%ης 
αναρρ�φησης ρινισµ�των, 
συλλ�γ�νται στ� εσωτερικ� τ�υ 
κελ�φ�υς ριν�σµατα. Αυτ� συµ(α�νει 
κυρ�ως στα µα$α�ρια πλ�νης. Τα 
κατ�λ�ιπα αυτ� δηµι�υργ��ν αδρ
 
πλανισµ�νη επιφ�νεια. Γι' αυτ�ν τ� 
λ�γ� πρ�πει να απ�µακρ�ν�νται 
τακτικ� τα ριν�σµατα. 

A Κ�νδυν�ς
Λ$γω της περιστρ�φικς 

κ�νησης τ�υ �)�να µα�αιρι:ν 
απωθ�'νται µε φ'σιµα ριν�σµατα απ$ 
τη σ�ισµ τ�υ καλ'µµατ�ς τ�υ �)�να 
µα�αιρι:ν. 

A
Πρ�σ��!
Η σ�ισµ τ�υ καλ'µµατ�ς τ�υ 

�)�να µα�αιρι:ν  τ� ενδε��µ,νως 
µ�νταρισµ,ν� στ$µι� αναρρ$φησης 
δεν επιτρ,πεται να ε�ναι φραγµ,ν�. 

Μ�ντ�ρισµα τ�υ στ�µ��υ 
αναρρ$φησης

A Κ�νδυν�ς κ�ψ�µατ�ς λ$γω 
επαφς τ�υ περιστρεφ$µεν�υ �)�να 
µα�αιρι:ν! 
Η ακ�'σια εκκ�νηση της µη�ανς 
µπ�ρε� να �δηγσει σε σ��αρ�'ς 
τραυµατισµ�'ς. 
Τρα�)τε τ� φις τ�υ δικτ'�υ πριν τ� 
µ�ντ�ρισµα τ�υ στ�µ��υ 
αναρρ$φησης! 

1. Θ�στε τ� µ�$λ� σ�σφιγ%ης  
τελε�ως πρ�ς τα αριστερ� στη 
θ�ση "Unlock". 

2. Ωθε�στε την κεφαλ
 τ�υ �%�να 
µα$αιρι"ν µ�σω στρ�φ�λ�υ πρ�ς 
τα κ�τω, µ�$ρι π�υ να 
ε%ασφαλιστε� η καλ
 πρ�σ(αση 
(49) τ�υ καλ�µµατ�ς τ�υ �%�να 
µα$αιρι"ν. 

3. +ε(ιδ"στε τις (�δες (49) τ�σ�, 
µ�$ρι π�υ να µπ�ρε� να εισα$θε� 
τ� στ�µι� αναρρ�φησης. 

4. Εισ�γετε τ� στ�µι� 
αναρρ�φησης (48) στ� κ�λυµµα 
τ�υ �%�να µα$αιρι"ν, �τσι "στε 
�ι επ�νω εσ�$�ς να πι�σ�υν 
κ�τω απ� τις (�δες τ�υ 
καλ�µµατ�ς τ�υ �%�να µα$αιρι"ν 
και τ� στ�µι� αναρρ�φησης να 
στηρι$θε� απ� τ�ν λαστι$�νι� 
αναστ�λ�α (52). 

5. Βιδ"στε τ�υς πε�ρ�υς 
συγκρ�τησης (51) στις �π�ς 
µ�νταρ�σµατ�ς (50) και σφ�γ%τε 
τ�υς µε τ� $�ρι. Τ� στ�µι� 
αναρρ�φησης θα �πρεπε να 
εφ�πτεται µε ασφ�λεια στ�υς 
πε�ρ�υς συγκρ�τησης. 

6. Σφ�γ%τε εκ ν��υ τις (�δες (49). 

6.4 Σ'νδεση µε τ� δ�κτυ� 
παρ��ς ρε'µατ�ς 

B Κ�νδυν�ς Ηλεκτρικ τ�ση 

• Να �ρησιµ�π�ιε�τε τη συσκευ 
µ$ν� σε )ηρ$ περι��λλ�ν. 

• Κ�νετε �ρση της µη�ανς 
µ$ν�ν, $ταν ε�ναι συνδεδεµ,ν� 
σε µ�α πηγ ηλεκτρικ�' 
ρε'µατ�ς, η �π��α να πληρε� τις 
ακ$λ�υθες πρ�ϋπ�θ,σεις (�λ,πε 
επ�σης "Τε�νικ� στ�ι�ε�α"): 
− �ι πρ�;ες πρ,πει να ,��υν 

εγκατασταθε� σ'µφωνα µε τις 
πρ�διαγραφ,ς, να ε�ναι 
γειωµ,νες και να ,��υν 
ελεγ�θε�. 

− Η τ�ση και η συ�ν$τητα τ�υ 
δικτ'�υ πρ,πει να 
ανταπ�κρ�ν�νται στα στ�ι�ε�α 
π�υ αναφ,ρ�νται στην 
πλακ,τα τ'π�υ της συσκευς. 

− Ασφ�λιση µ,σω εν$ς διακ$πτη 
FI µε ρε'µα διαφ�ρικ$ 30 mA. 

− Μ,γιστη εµπ,δηση 
συστµατ�ς Zmax. στ� σηµε�� 
µετ�δ�σης (κατ’ ��κ�ν 
σ'νδεση) 0,35 Ohm. 

3
Επισµανση: 
Απευθυνθε�τε στη ∆ΕΗ  σε 

,ναν ηλεκτρ�τε�ντη ε�ν επιθυµε�τε 
να µ�θετε ε�ν τ� κ'κλωµα τ�υ 
�:ρ�υ εργασ�ας σας ε�ναι 
κατ�λληλ�. 

• Τ� καλ:δι� τ�υ δικτ'�υ πρ,πει 
να ,�ει διαστρωθε� ,τσι, :στε να 
µην εν��λε� κατ� την εργασ�α και 
να µη µπ�ρε� να υπ�στε� ;ηµι�. 

• Πρ�στατ,ψτε τ� καλ:δι� τ�υ 
δικτ'�υ απ$ την υψηλ 
θερµ$τητα, δια�ρωτικ� υγρ� και 
αι�µηρ,ς ακµ,ς. 

• *ρησιµ�π�ιστε ως καλωδιακ,ς 
πρ�εκτ�σεις µ$ν�ν ελαστικ� 
καλ:δια µε επαρκ,ς µ,γεθ�ς 

εγκ�ρσιας τ�µς (�λ,πε "Τε�νικ� 
στ�ι�ε�α"). 

• Μην �γ�;ετε τ� φις απ$ την 
πρ�;α, τρα�:ντας τ� απ$ τ� 
καλ:δι� τ�υ δικτ'�υ. 

A Κ�νδυν�ς 
• Η �ρση της συσκευς 

επιτρ,πεται να γ�νεται κ�θε φ�ρ� 
µ$ν�ν απ$ ,να �τ�µ�. Περαιτ,ρω 
�τ�µα επιτρ,πεται να ε�ναι 
παρ$ντα και σε απ$σταση απ$ τη 
συσκευ µ$ν� για την 
πρ�σαγωγ  απ�µ�κρυνση των 
κατεργα;$µενων τεµα��ων. 

• *ρησιµ�π�ιστε τ�ν ακ$λ�υθ� 
πρ�σωπικ$ πρ�φυλα�τικ$ 
ε)�πλισµ$: 
− πρ�σωπ�δα πρ�στασ�ας κατ� 

της σκ$νης, 
− ωτασπ�δες, 
− πρ�στατευτικ� µατ�γυ�λια. 

• Ελ,γ)τε πριν την ,ναρ)η της 
εργασ�ας, ε�ν ,�ει πρ�κληθε� 
;ηµι�: 
− στ� καλ:δι� τ�υ δικτ'�υ  στ� 

αντ�στ�ι�� φις, 
− στ� διακ$πτη ,ναρ)ης/πα'σης 

της λειτ�υργ�ας, 
− Κ�λυµµα τ�υ �)�να µα�αιρι:ν; 
− στ� )'λ� πρ�:θησης. 

• Λ��ετε την κατ�λληλη εργασιακ 
θ,ση κατ� τ� πλ�νισµα: 
− µπρ�στ� στην πλευρ� 

�ειρισµ�', 
− πλευρικ� στ� τραπ,;ι 

υπ�δ��ς,
− στη λειτ�υργ�α δ'� ατ$µων 

πρ,πει τ� δε'τερ� �τ�µ� να 
διατηρε� επαρκ απ$σταση 
πρ�ς την πλ�νη π���υς και να 
στ,κεται πλευρικ� δ�πλα στ� 
τραπ,;ι υπ�δ��ς  
απ$ρριψης. 

• *ρησιµ�π�ιστε αν�λ�γα µε τις 
απαιτσεις της εργασ�ας: 
− µ�α απ$θεση κατεργα;$µεν�υ 

τεµα���υ (π.�. ,ναν κυλι$µεν� 
�ρθ�στ�τη), για να µη µπ�ρε� 
να ανατραπε� η συσκευ απ$ 
την επ�δραση επιµκων 
κατεργα;$µενων τεµα��ων,

− ,να )'λ� πρ�:θησης (��θεια 
πρ�σαγωγς), σε �ρα�,α 
κατεργα;$µενα τεµ��ια,

− µ�α δι�τα)η αναρρ$φησης 
ρινισµ�των,

− �λισθητρι� κερ�, τ� �π��� 
πρ,πει να επαλειφθε� ελαφρ� 
στ� τραπ,;ι υπ�δ��ς και 
απ$ρριψης, :στε να µπ�ρ�'ν 
τα κατεργα;$µενα τεµ��ια να 
�λισθα�ν�υν ε'κ�λα. 
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• Απ�φ'γετε τυπικ� λ�θη 
�ειρισµ�': 
− ∆ιατηρστε τις 

πρ��λεπ$µενες διαστ�σεις 
τ�υ κατεργα;$µεν�υ 
τεµα���υ. 

− Απ�φ'γετε τ� σφνωµα τ�υ 
κατεργα;$µεν�υ τεµα���υ. 
Υφ�σταται κ�νδυν�ς 
�πισθ�δρ$µησης (κλ$τσηµα). 

Πριν τ� πλ�νισµα εν$ς 
κατεργα;$µεν�υ τεµα���υ:

Ελ�γ%τε τη συσκευ
 σε λειτ�υργ�α 
ρελαντ�: 

1. Αν��%τε τ� τραπ��ι υπ�δ�$
ς και 
απ�ρριψης. 

2. Βε(αιωθε�τε �τι τα µα$α�ρια 
πλ�νης µπ�ρ��ν να 
περιστρ�φ�νται απρ�σκ�πτα. 

3. Θ�στε τ� µ�$λ� σ�σφιγ%ης 
τελε�ως πρ�ς τα αριστερ� στη 
θ�ση "Unlock". 

4. Ωθε�στε µ�σω στρ�φ�λ�υ την 
κεφαλ
 τ�υ �%�να µα$αιρι"ν 
τ�υλ�$ιστ�ν κατ� 25 mm πρ�ς τα 
επ�νω. 

5. Θ�στε τ� µ�$λ� σ�σφιγ%ης 
τελε�ως πρ�ς τα δε%ι� στη θ�ση 
"Lock". 

6. Εισ�γετε τ� φις τ�υ δικτ��υ στην 
πρ��α και θ�στε τη µη$αν
 σε 
λειτ�υργ�α (πατ
στε τ�ν πρ�σιν� 
διακ�πτη). 

7. ∆"στε πρ�σ�$
 στις παρακ�τω 
ενδε�%εις, �ταν θα �$ετε επιτ�$ει 
τ�ν πλ
ρη αριθµ� στρ�φ"ν:
− κατ�σταση θ�ρ�(ων
− κραδασµ�� 

A Κ�νδυν�ς!
Σε περ�πτωση εµφ�νισης µη-

γν"ριµων θ�ρ�(ων 
 κραδασµ"ν: 
Σ�στε αµ,σως τη συσκευ και 
τρα�)τε στη συν,�εια τ� φις τ�υ 
δικτ'�υ! 

8. Επανελ�γ%τε ε�ν �$�υν 
$αλαρ"σει κ�π�ια ε%αρτ
µατα 
της συσκευ
ς και ενδε$�µ�νως 
σφ�γ%τε τα. 

7.1 Πλ�νισµα 
κατεργα;$µενων 
τεµα��ων

Η µη$ανικ
 πλ�νη µπ�ρε� να 
αφαιρ�σει µε πλ�νισµα σε �να 
π�ρασµα τ� µ�γιστ� 3 mm. Η 
αφα�ρεση υλικ�� στ� 
πρ�αναφερ�µεν� π�$�ς επιτρ�πεται, 
�µως, µ�ν�:

− µε ιδια�τερα αι$µηρ� µα$α�ρια 
πλ�νης,

− σε µαλακ� %�λα,

− ε�ν δε γ�νεται $ρ
ση τ�υ 
µ�γιστ�υ ε�ρ�υς τ�υ 
κατεργα��µεν�υ τεµα$��υ

Σε �λλη περ�πτωση υφ�σταται 
κ�νδυν�ς υπερφ�ρτωσης της 
συσκευ
ς. 

• Πρ�τιµ�τε την κατεργασ�α εν�ς 
σ$ετικ�� τεµα$��υ σε 
περισσ�τερα εργασιακ� (
µατα, 
µ�$ρι π�υ να �$ει επιτευ$θε� τ� 
επιθυµητ� π�$�ς. 

3
Επισµανση:
Τ� ιδανικ� π�$�ς ρινισµ�των 

των µε πλ�νη κατεργα��µενων 
τεµα$�ων ε%αρτ�ται απ� 
περισσ�τερ�υς παρ�γ�ντες, �πως τ� 
ε�δ�ς τ�υ %�λ�υ, τ� ε�ρ�ς τ�υ 
τεµα$��υ 
 την %ηρ�τητα τ�υ %�λ�υ. 

Ε�ν πλαν��ετε επ� τ� πλ
στ�ν 
τεµ�$ια µε ιδια�τερα µεγ�λ� ε�ρ�ς 
(τ� µ�γιστ� 330 mm) τ�τε 
επι(αρ�νεται επ�σης �ντ�να και � 
κινητ
ρας. 

• Πρ�τιµ�τε στ� ενδι�µεσ� τ� 
πλ�νισµα λεπτ�τερων τεµα$�ων 
 
κ�νετε �να δι�λειµµα, για να 
απ�φ�ρτ�σετε τ�ν κινητ
ρα. 

∆ιαστ�σεις τ�υ κατεργα;$µεν�υ 
τεµα���υ 

• Να επε%εργ��εστε µ�ν�ν 
κατεργα��µενα τεµ�$ια, µε 
µ
κ�ς µεγαλ�τερ� των 356 mm. 
Σε (ρα$�τερα κατεργα��µενα 
τεµ�$ια υφ�σταται κ�νδυν�ς 
�πισθ�δρ�µησης (κλ�τσ
µατ�ς)! 

• Να επε%εργ��εστε µ�ν�ν 
κατεργα��µενα τεµ�$ια, µε 
µ
κ�ς µεγαλ�τερ� των 5 mm. Η 
κεφαλ
 τ�υ �%�να µα$αιρι"ν δεν 
επιτρ�πεται να στρ�φεται 
περισσ�τερ� πρ�ς τα κ�τω. 

• Να κατεργ��εστε µ�ν�ν τεµ�$ια 
µε ε�ρ�ς µεγαλ�τερ� των 19 mm. 

• �ρησιµ�π�ιε�τε σε 
κατεργα��µενα τεµ�$ια 
µεγαλ�τερα των 1500 mm µ�α 
επιπρ�σθετη απ�θεση 
κατεργα��µεν�υ τεµα$��υ. 

• Μην πλαν��ετε π�τ� περισσ�τερα 
κατεργα��µενα τεµ�$ια 
ταυτ�$ρ�να. Υφ�σταται κ�νδυν�ς 
τραυµατισµ��, �ταν � �%�νας 
µα$αιρι"ν πι�σει ανε%�λεγκτα 
µεµ�νωµ�να τεµ�$ια. 

1. Αν��%τε τ� τραπ��ι υπ�δ�$
ς και 
απ�ρριψης.

2. Ρυθµ�στε τ� π�$�ς πλαν�σµατ�ς 
µε (�
θεια τ�υ στρ�φ�λ�υ (53). 
Τ� π�$�ς πλαν�σµατ�ς 
διακρι("νεται στην κλ�µακα (54). 

A Κ�νδυν�ς �πισθ�δρ$µισης 
(κλ�τσµατ�ς)! 
Μεταρρυθµ�στε τ� π���ς 
πλαν�σµατ�ς µ$ν�ν $ταν � κ'λινδρ�ς 
µα�αιρι:ν ,�ει ακινητ�π�ιηθε�

3. Θ�στε σε λειτ�υργι� τ�ν 
κινητ
ρα (πατ
στε τ�ν πρ�σιν� 
διακ�πτη).

A Κ�νδυν�ς πρ$κλησης 
τραυµατισµ�'!

• Κατ� την �δγηση τ�υ 
κατεργα;$µεν�υ τεµα���υ δεν 
επιτρ,πεται να εισ�γετε π�τ, τα 
�,ρια σας στην µη�ανικ πλ�νη! 

• �δηγστε ,να κατεργα;$µεν� 
τεµ��ι� απ$ την πλευρ� της 
ε)$δ�υ, ε�ν ,�ει εισ,λθει τ$σ�, 
:στε να µη µπ�ρε� πλ,�ν να 
�δηγηθε� µε ασφ�λεια απ$ την 
πλευρ� της εισ$δ�υ. 

• Μην εµπι,;ετε  ωθε�τε π�τ, τ� 
κατεργα;$µεν� τεµ��ι� µε ��α 
στη συσκευ. Η συσκευ τρα��ει 
αυτ$ν�µα τ� κατεργα;$µεν� 
τεµ��ι� µε ��θεια τ�υ 
κυλ�νδρ�υ εισ,λασης. 

4. Εισ�γετε τ� κατεργα��µεν� 
τεµ�$ι� πρ�σε$τικ� π�νω απ� τ� 
τραπ��ι υπ�δ�$
ς. Τ� εργαλε�� 
πρ�κειται να εισα$θε� αυτ�µατα.

5. �δηγ
στε τ� κατεργα��µεν� 
τεµ�$ι� ευθ�γραµµα δια µ�σ�υ 
της µη$ανικ
ς πλ�νης.

6. ∆ιακ�ψτε τη λειτ�υργ�α της 
συσκευ
ς ε�ν δε συνε$ιστε� 
�µεσα η εργασ�α. 

Πλ�νισµα µε �ρι�θ,τη τελικ�' 
π���υς

1. Θ�στε τ� µ�$λ� σ�σφιγ%ης  
τελε�ως πρ�ς τα αριστερ� στη 
θ�ση "Unlock". 

2. Ωθε�στε µ�σω στρ�φ�λ�υ την 
κεφαλ
 τ�υ �%�να µα$αιρι"ν 
πρ�ς τα επ�νω και ρυθµ�στε 
π�$�ς πλαν�σµατ�ς, τ� �π��� να 
υπερ(α�νει τα 44 mm. 
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3. Ρυθµ�στε τ�ν �ρι�θ�τη τελικ�� 
π�$�υς (55) στ� επιθυµητ� 
τελικ� π�$�ς.

4. Κατα(υθ�στε τελε�ως πρ�ς τα 
κ�τω την κεφαλ
 �%�να 
µα$αιρι"ν, µ�$ρι π�υ να φτ�σει 
στ�ν �ρι�θ�τη τελικ�� π�$�υς. 
Ενδ�$εται να απαιτε�ται 
πρ�ηγ��µενα τ� 
επαναλλαµ(αν�µεν� πλ�νισµα 
τ�υ κατεργα��µεν�υ τεµα$��υ, 
πρ�τ�� να πλανιστε� στ� 
τελευτα�� π�ρασµα στ� τελικ� 
τ�υ π�$�ς. 

5. Θ�στε τ� µ�$λ� σ�σφιγ%ης  
τελε�ως πρ�ς τα δε%ι� στη θ�ση 
"Lock". 

6. Θ�στε σε λειτ�υργι� τ�ν 
κινητ
ρα (πατ
στε τ�ν πρ�σιν� 
διακ�πτη) και πλαν�στε τ� 
κατεργα��µεν� τεµ�$ι�.

Πρ�π�ντων σε εργασ�ες συντρησης 
και καθαρισµ�': 

1. Θ,στε τη συσκευ εκτ$ς 
λειτ�υργ�ας. 

2. Περιµ,νετε, µ,�ρι να 
ακινητ�π�ιηθε� � �)�νας 
µα�αιρι:ν.

3. Τρα�)τε τ� φις τ�υ δικτ'�υ. 

A Κ�νδυν�ς κ�ψ�µατ�ς λ$γω 
επαφς τ�υ περιστρεφ$µεν�υ �)�να 
µα�αιρι:ν! 
Η ακ�'σια εκκ�νηση της µη�ανς 
µπ�ρε� να �δηγσει σε σ��αρ�'ς 
τραυµατισµ�'ς. 

A Κ�νδυν�ς πρ$κλησης 
εγκα'µατ�ς!
Για σ'ντ�µ� δι�στηµα µετ� την 
�λ�κλρωση της εργασ�ας ενδ,�εται 
τα µα�α�ρια πλ�νης να ε�ναι καυτ�. 
Αφστε τη συσκευ να ψ'�εται πριν 
την διεν,ργεια εργασι:ν 
συντρησης. 

�ι �λεγ$�ι και �ι εργασ�ες π�υ 
αναφ�ρ�νται παρακ�τω $ρησιµε��υν 
για την ασφ�λεια! Σε περ�πτωση 
εµφ�νισης ελαττωµ�των στα 
αναφερ�µενα δ�µικ� στ�ι$ε�α δεν 
επιτρ�πεται η $ρ
ση τ�υ 
µη$αν
µατ�ς, µ�$ρι να 
παραµεριστ��ν τα ελαττ"µατα αυτ� 
µε τ�ν κατ�λληλ� τρ�π�! 

− Πι� εκτεταµ�νες εργασ�ες 
συντ
ρησης και επισκευ
ς, απ’ 
αυτ�ς π�υ αναφ�ρ�νται σε αυτ� 
τ� κεφ�λαι�, επιτρ�πεται να 
διενεργ��νται µ�ν�ν απ� 
ειδικευµ�ν� τε$νικ� πρ�σωπικ�. 

− Επανελ�γ%τε τ� καλ"δι� 
σ�νδεσης ως πρ�ς την �παρ%η 
φθ�ρ"ν. 
Μη $ρησιµ�π�ιε�τε π�τ� τη 
συσκευ
, ε�ν τ� καλ"δι� 
σ�νδεσης �$ει υπ�στε� (λ�(η. 
Υφ�σταται κ�νδυν�ς 
ηλεκτρ�πλη%�ας. Τα καλ"δια 
δικτ��υ π�υ �$�υν υπ�στε� 
(λ�(η πρ�πει να αντικαθ�στανται 
απ� �ναν ηλεκτρ�τε$ν�τη. 

− Να αντικαθιστ�τε ε%αρτ
µατα 
π�υ �$�υν υπ�στε� �ηµι�, ιδ�ως 
εγκαταστ�σεις ασφαλε�ας, µ�ν� 
µε γν
σια ανταλλακτικ�, µια και 
ε%αρτ
µατα, τα �π��α δεν �$�υν 
ελεγ$θε� και εγκριθε� απ� τ�ν 
κατασκευαστ
, µπ�ρε� να 
πρ�καλ�σ�υν απρ�(λεπτες 
�ηµι�ς. 

Μετ� την �λ�κλρωση $λων των 
εργασι:ν συντρησης και 
καθαρισµ�': 

• Θ,στε $λες τις εγκαταστ�σεις 
ασφαλε�ας και π�λι σε λειτ�υργ�α 
και επανελ,γ)τε τις. 

• Βε�αιωθε�τε $τι δεν 
παρευρ�σκ�νται εργαλε�α  $µ�ια 
αντικε�µενα στ� εσωτερικ$ της 
συσκευς. 

8.1 Καθαρισµ$ς και λ�δωµα 
της συσκευς

A Κ�νδυν�ς
�ρισµ,να ε�δη )υλ�κ�ν�ας 

(π.�. απ$ )'λ� �ελανιδι�ς, �)ι�ς και 
µελι�ς) µπ�ρε� να πρ�καλ,σ�υν κατ� 
την εισπν� καρκ�ν�.
*ρησιµ�π�ιε�τε επ�σης κατ� τ�ν 
καθαρισµ$ της συσκευς την 
πρ�σωπ�δα πρ�στασ�ας κατ� της 
σκ$νης και πρ�στατευτικ� 
µατ�γυ�λια, για να πρ�στατευτε�τε 
κατ� της )υλ�κ�ν�ας  πελεκ�υδι:ν. 

A Πρ�σ��!
• Μη �ρησιµ�π�ιε�τε για τ�ν 

καθαρισµ$ διαλ'τες  µ,σα 
καθαρισµ�' µε περιεκτικ$τητα 
διαλυτ:ν. Τα µ,ρη της συσκευς 
απ$ πλαστικ$ ενδ,�εται να 

πρ�σ�ληθ�'ν και να υπ�στ�'ν 
�λ��η απ$ τη �ρση διαλυτ:ν. 

• Τα πλαστικ� µ,ρη της συσκευς 
να µην ,ρ��νται π�τ, σε επαφ 
µε �εν;�νη, πρ�ϊ$ντα σε ��ση 
πετρελα��υ  αντ�στ�ι�ες �υσ�ες. 
�ι �υσ�ες αυτ,ς περι,��υν 
�ηµικ,ς �υσ�ες, �ι �π��ες 
πρ�καλ�'ν φθ�ρ,ς σε πλαστικ,ς 
'λες, τις ε)ασθεν�'ν  τις 
καταστρ,φ�υν. 

• Απ�µακρ'νετε ρ'πη και 
)υλ�κ�ν�α µε τη ��θεια εν$ς 
καθαρ�' πανι�'. 

Μετ� απ$ κ�θε �ρση

• Απ�µακρ�νετε τα ριν�σµατα απ� 
τ� πλ�νισµα απ� �λα τα σηµε�α, 
συπεριλαµ(αν�µ�νων τ�υ 
πρ�σαρµ�γ�α αναρρ�φησης 
 
της σ$ισµ
ς τ�υ καλ�µµατ�ς τ�υ 
�%�να µα$αιρι"ν (π.$. µε την 
ηλεκτρικ
 σκ��πα). 

• Καθαρ�στε τ�ν κ�λινδρ� 
εισ�λασης και ε%�λασης. Σε 
περ�πτωση δηµι�υργ�ας 
κατακαθι"ν υπ�ρ$ει η 
δυνατ�τητα απ�µ�κρυνσης 
αυτ"ν µε τη (�
θεια µη-
ε�φλεκτων µ�σων καθαρισµ�� 
για λαστι$�νι�υς κυλ�νδρ�υς. 

Τακτικ$ς καθαρισµ$ς

Η ρ�πανση της συσκευ
ς απ� 
%υλ�κ�ν�α 
 ακαθαρσ�ες µπ�ρε� να 
απ�τελε� την αιτ�α κακ"ς 
πλανισµ�νων κατεργα��µενων 
τεµα$�ων. Για την επ�τευ%η τ�υ 
καλ�τερ�υ δυνατ�� απ�τελ�σµατ�ς 
κατ� τ� πλ�νισµα πρ�πει η συσκευ
 
να καθαρ��εται συστηµατικ� και �ι 
επιφ�νειες απ�θεσης των π�γκων να 
επαλε�φ�νται µε κερ�.

1. Τρα(
%τε τ� φις τ�υ δικτ��υ. 

2. Αν��%τε τ� τραπ��ι υπ�δ�$
ς και 
απ�ρριψης. 

3. +ε(ιδ"στε τ�ν πρ�σαρµ�γ�α 
αναρρ�φησης (56) και καθαρ�στε 
τ�ν µε �να παν�.

4. +ε(ιδ"στε τ� κ�λυµµα τ�υ �%�να 
µα$αιρι"ν (57) και καθαρ�στε τ�ν 
µε �να παν�. 

8. Συντρηση και 
περιπ��ηση 
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5. Απ�µακρ�νετε τα ριν�σµατα 
%�λ�υ (π.$. µε µ�α ηλεκτρικ
 
σκ��πα):
− απ� τη δι�τα%η µετ�θεσης 

�ψ�υς,
− τ�ν �%�να µα$αιρι"ν,
− τις σ$ισµ�ς ε%αερισµ�� τ�υ 

κινητ
ρα. 

6. Καθαρ�στε τις ρ�(δ�υς 
�δ
γησης και τ�υς �%�νες της 
δι�τα%ης µετ�θεσης �ψ�υς µε 
�ρπ�ν λ�δι και στη συν�$εια µε 
µ�α λεπτ
 ταιν�α µη$ανικ�� 
λαδι�� µεσα��υ ι%"δ�υς. 

7. Μ�ντ�ρετε και π�λι τ� κ�λυµµα 
τ�υ �%�να µα$αιρι"ν (57) και 
(ιδ"στε τ�. 

8. Μ�ντ�ρετε και π�λι τ�ν 
πρ�σαρµ�γ�α αναρρ�φησης (56) 
και (ιδ"στε τ�ν σφι$τ�.

9. Επαλε�ψτε τις επιφ�νειες 
�λ�σθησης µε λεπτ� στρ"µα 
κερι�� για την καλ�τερη 
�λ�σθηση τ�υ κατεργα��µεν�υ 
τεµα$��υ:
− Τραπ��ι υπ�δ�$
ς
− Μεσα�� τραπ��ι 
− Τραπ��ι απ�ρριψης 

3
Επισµανση: 
Επαλε�ψτε µ�ν�ν ελαφρ� τ� 

κερ�. Υπερ(�λικ� µεγ�λη π�σ�τητα 
κερι�� µπ�ρε� να απ�ρρ�φηθε� απ� 
τ� %�λ� και να �δηγ
σει σε 
αλλ�ι"σεις τ�υ $ρ"µατ�ς. 

Επισηµ�νσεις για την επ�λειψη µε 
λ�δι

− Ελ�γ$ετε τακτικ� ε�ν �ι ρ�(δ�ι 
�δ
γησης και �ι �%�νες της 
δι�τα%ης µετ�θεσης τ�υ �ψ�υς 
ε�ναι καθαρ�� και ελαφρ� 
επαλειµµ�ν�ι µε λ�δι. 
�ρησιµ�π�ι
στε µη$ανικ� λ�δι 
µεσα��υ ι%"δ�υς. 

− Επ�σης και τα µα$α�ρια πλ�νης θα 
�πρεπε να επαλε�φ�νται ελαφρ� 
µε λ�δι, για να µην υπ�στ��ν 
δι�(ρωση. 

− Lλα τα �δρανα αυτ
ς της 
συσκευ
ς �$�υν γρασσαριστε� µε 

γρ�σσ� υψηλ
ς π�ι�τητας. Κατ' 
αυτ�ν τ�ν τρ�π� επιτυγ$�νεται 
επ�ρκεια λ�πανσης καθ' �λην τη 
δι�ρκεια ωφ�λιµης �ω
ς της 
συσκευ
ς, υπ� την πρ�ϋπ�θεση 
να γ�νεται $ρ
ση υπ� καν�νικ�ς 
συνθ
κες λειτ�υργ�ας. ∆εν 
απαιτε�ται περαιτ�ρω 
γρασσ�ρισµα. 

Καθαρισµ$ς τ�υ κινητρα

∆εν απαιτε�ται συντ
ρηση τ�υ 
κινητ
ρα, εφ�σ�ν διατηρε�ται 
καθαρ�ς. 

• Πρ�σ�%τε "στε να µην 
κατακαθ�σει επ�νω 
 µ�σα στ�ν 
κινητ
ρα νερ�, λ�δι 
 %υλ�κ�ν�α.

• Τα �δρανα τ�υ κινητ
ρα δεν 
απαιτ��ν γρασσ�ρισµα. 

8.2 Αντικατ�σταση τ�υ 
µα�αιρι�' πλ�νης

3
Επισµανση: 
Τα µα$α�ρια πλ�νης π�υ �$�υν 

$�σει την κ�πτικ
 τ�υς ικαν�τητα 
γ�ν�νται αντιλειπτ�: 

− απ� τη µειωµ�νη τ�υς 
ικαν�τητας πλ�νισης, 

− απ� τ�ν αυ%ηµ�ν� κ�νδυν� 
κλ�τσ
µατ�ς, 

− απ� την υπερφ�ρτωση τ�υ 
κινητ
ρα. 

A Κ�νδυν�ς 
Κ�νδυν�ς κ�ψ�µατ�ς στα 

µα�α�ρια πλ�νης! 

• *ρησιµ�π�ιστε γ�ντια κατ� την 
αντικατ�σταση τ�υ µα�αιρι�' 
πλ�νης. 

• Μην περιστρ,φετε π�τ, τ�ν 
�)�να µα�αιρι:ν µε τ� �,ρι. � 
�)�νας µα�αιρι:ν επιτρ,πεται να 
περιστρ,φεται κατ� την 
αντικατ�σταση των µα�αιρι:ν 
πλ�νης µ$ν� µ,σω τ�υ ιµ�ντα 
µετ�δ�σης κ�νησης (62). 

Πρ�ετ�ιµασ�α της συσκευς

1. Τρα(
%τε τ� φις τ�υ δικτ��υ. 

2. Αν��%τε τ� τραπ��ι υπ�δ�$
ς και 
απ�ρριψης. 

3. +ε(ιδ"στε τ�ν πρ�σαρµ�γ�α 
αναρρ�φησης (58). 

4. +ε(ιδ"στε τ� κ�λυµµα τ�υ �%�να 
µα$αιρι"ν (59). 

Στρ,ψτε τ�ν �)�να µα�αιρι:ν στη 
σωστ θ,ση

• Στρ�ψτε τ�ν �%�να µα$αιρι"ν 
(60) µ�σω τ�υ ιµ�ντα µετ�δ�σης 
κ�νησης (62), µ�$ρι π�υ να πι�σει 
� �%�νας. 
Για να µπ�ρ�σετε να 
καταλλ
%ετε στ�ν ιµ�ντα 
µετ�δ�σης κ�νησης, πρ�πει να να 
µεταθ�σετε την κεφαλ
 τ�υ 
�%�να µα$αιρι"ν τ�σ� π�λ� πρ�ς 
τα επ�νω, µ�$ρι π�υ � ιµ�ντας να 
ε�ναι πρ�σ(�σιµ�ς. 

• Για να µπ�ρ�σετε να 
καταλλ
%ετε στ� δε�τερ� 
µα$α�ρι πλ�νης, πρ�πει να 
στρ�ψετε τ�ν �%�να µα$αιρι"ν 
περαιτ�ρω κατ� 180°. 
− Πατ
στε τ� µ�$λ� ασφ�λισης 

(61) και στρ�ψτε τ�ν �%�να 
µα$αιρι"ν µ�σω τ�υ ιµ�ντα 
µετ�δ�σης κ�νησης (62). 

− Αφ
στε ελε�θερ� τ� µ�$λ� 
µετ�δ�σης (61) και συνε$�στε 
να στρ�φετε τ�ν �%�να 
µα$αιρι"ν, µ�$ρι π�υ να πι�σει 
στην καιν��ρια θ�ση. 

Απ�συναρµ�λ$γηση τ�υ µα�αιρι�' 
πλ�νης

1. Βιδ"στε τελε�ως πρ�ς τα µ�σα 
�λες τις (�δες µε ε%�εδρη 
κεφαλ
 (63) στ�ν π
$η 
πρ�σπ�εσης τ�υ µα$αιρι�� 
πλ�νης (φ�ρ�τε γ�ντια!), για να 
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%εσφ�%ετε τ�ν π
$η πρ�σπ�εσης 
τ�υ µα$αιρι�� πλ�νης. 

2. Με τ� µαγν
τη τ�υ ειδικ�� 
εργαλε��υ πρ�πει να αφαιρ�σετε 
κατ' αρ$
ν τ� µα$α�ρι πλ�νης 
(64) και στη συν�$εια τ�ν π
$η 
πρ�σπ�εσης τ�υ µα$αιρι�� 
πλ�νης (65) απ� τ�ν �%�να 
µα$αιρι"ν (66). 

3. Στη σ$ισµ
 �δ
γησης τ�υ �%�να 
µα$αιρι"ν συνε$���υν να 
παρευρ�σκ�νται δ�� ελατ
ρια. 
Ε%�γετε τα ελατ
ρια. 

4. Καθαρ�στε τις ε%ωτερικ�ς 
επιφ�νειες τ�υ �%�να µα$αιρι"ν 
και τ�υ π
$η πρ�σπ�εσης των 
µα$αιρι"ν πλ�νης µε διαλ�τη 
ρητ�νης. 

A Κ�νδυν�ς! 
Μη �ρησιµ�π�ιε�τε µ,σα 

καθαρισµ�' (π.�. για να 
απ�µακρ'νετε υπ�λε�µµατα 
ρητ�νης), τα �π��α θα µπ�ρ�'σαν να 
πρ�σ��λλ�υν δ�µικ� στ�ι�ε�α απ$ 
ελαφρ' µ,ταλλ�. Σε �λλη περ�πτωση 
µπ�ρε� να επηρεαστε�  η 
σταθερ$τητα των δ�µικ:ν στ�ι�ε�ων 
απ$ ελαφρ' µ,ταλλ�. 

Εγκατ�σταση τ�υ µα�αιρι�' πλ�νης

A Κ�νδυν�ς 
• *ρησιµ�π�ιστε µ$ν�ν 

κατ�λληλα µα�α�ρια πλ�νης, τα 
�π��α να ανταπ�κρ�ν�νται στην 
EN 847-1 (�λ,πε επ�σης 
"∆ιαθ,σιµα ε)αρτµατα") – 
ακατ�λληλα, λ�θ�ς 

µ�νταρισµ,να και φθαρµ,να 
µα�α�ρια πλ�νης  µα�α�ρια 
πλ�νης π�υ παρ�υσι�;�υν ;ηµι� 
µπ�ρε� να απ�σπαστ�'ν  να 
αυ)σ�υν τ�ν κ�νδυν� 
κλ�τσµατ�ς. 

• Πρ�σ,)τε, :στε να 
αντικαθ�στανται π�ντ�τε και τα 
δ'� µα�α�ρια πλ�νης �µ��ως να 
µεταστρ,φ�νται.

• Πρ�σ,)τε κατ� την εγκατ�σταση, 
:στε � π�ης πρ�σπ�εσης τ�υ 
µα�αιρι�' πλ�νης και τ� µα�α�ρι 
πλ�νης να εγακθ�στανται 
,κκεντρα και να µην πρ�ε)α���υν 
στα πλ�για. 

• Να µ�ντ�ρετε µα�α�ρια πλ�νης 
µ$ν� µε γνσια ε)αρτµατα. 

1. Εισ�γετε εκ ν��υ τα ελατ
ρια 
στις �π�ς της πλ�νης. 

2. Τ�π�θετ
στε τ�ν π
$η 
πρ�σπ�εσης τ�υ µα$αιρι�� 
πλ�νης στην πλ�κα �δ
γησης 
τ�υ �%�να µα$αιρι"ν. +ε(ιδ"στε 
τις (�δες µε ε%�εδρη κεφαλ
 
τ�σ�, µ�$ρι π�υ τ� µα$α�ρι 
πλ�νης να µπ�ρε� να εισα$θε� 
µ�λις. 

3. Επαλε�ψτε ελαφρ� τ� µα$α�ρι 
πλ�νης µε λ�δι. 

4. Εισ�γετε τ� αι$µηρ� µα$α�ρι 
πλ�νης και τ�π�θετ
στε τ� 
�µ�κεντρα πρ�ς τ�ν π
$η 
πρ�σπ�εσης, �τσι "στε να µην 
πρ�ε%α�$�υν στ�ν �%�να 
µα$αιρι"ν. 

3
Επισµανση:
Τ� µα$α�ρι πλ�νης �$ει 

τρ�$ιστε� στην εµπρ�σθια και �π�σθια 
πλευρ� τ�υ. Ε�ν η �π�σθια πλευρ� 
ε�ναι επαρκ"ς αι$µηρ
, αρκε� η 
µεταστρ�φ
 τ�υ µα$αιρι�� πλ�νης. 

5. Πι�στε σ�µφωνα µε την 
απεικ�νιση τ� µετρητ
 ρ�θµισης 
(67) για τ� µα$α�ρι πλ�νης στ�ν 
�%�να µα$αιρι"ν (68). 

Τ� µα$α�ρι πλ�νης (69) πι��εται 
απ� τα ελατ
ρια (70) πρ�ς τα 
επ�νω. Με (�
θεια τ�υ µετρητ
 

ρ�θµισης πι��εται τ� µα$α�ρι 
πλ�νης εν�ντια π�εση π�υ 
ασκ��ν τα ελατ
ρια στη σωστ
 
θ�ση. 

6. Βιδ"στε γερ� τ�ν π
$η 
πρ�σπ�εσης τ�υ µα$αιρι�� 
πλ�νης (72):

− Για την απ�φυγ
 πρ�κλησης 
εντ�σεων στ�ν π
$η πρ�σπ�εσης 
τ�υ µα$αιρι�� πλ�νης (72) 
%εκιν
στε µε τις µεσα�ες (�δες, 
και σφ�%τε (αθµια�α τις (�δες, �ι 
�π��ες (ρ�σκ�νται πι� κ�ντ� στ� 
πλα�αι�.

− Σταµατ
στε να πι��ετε τ� 
µετρητ
 ρ�θµισης, �ταν θα 
�$�υν σφι$τε� �λες �ι (�δες (71).

A Κ�νδυν�ς 
− Μην επιµηκ'νετε τ� εργαλε�� για 

τ� ��δωµα. 

− Μη σφ�γγετε τις ��δες, 
�τυπ:ντας τ� εργαλε��. 

7. Μ�ντ�ρετε και π�λι τ� κ�λυµµα 
τ�υ �%�να µα$αιρι"ν και τ� 
στ�µι� αναρρ�φησης. 

8. Βε(αιωθε�τε �τι δεν 
παρευρ�σκ�νται πλ��ν εργαλε�α 
µ�νταρ�σµατ�ς 
 ασ�νδετα µ�ρη 
στη συσκευ
. 

Ελ�γ%τε τη συσκευ
 σε λειτ�υργ�α 
ρελαντ�: 

1. Αν��%τε τ� τραπ��ι υπ�δ�$
ς και 
απ�ρριψης. 

2. Βε(αιωθε�τε �τι τα µα$α�ρια 
πλ�νης µπ�ρ��ν να 
περιστρ�φ�νται απρ�σκ�πτα. 

3. Θ�στε τ� µ�$λ� σ�σφιγ%ης  
τελε�ως πρ�ς τα αριστερ� στη 
θ�ση "Unlock". 

4. Ωθε�στε µ�σω στρ�φ�λ�υ την 
κεφαλ
 τ�υ �%�να µα$αιρι"ν 
τ�υλ�$ιστ�ν κατ� 25 mm πρ�ς τα 
επ�νω. 

5. Θ�στε τ� µ�$λ� σ�σφιγ%ης  
τελε�ως πρ�ς τα δε%ι� στη θ�ση 
"Lock". 

6. Εισ�γετε τ� φις τ�υ δικτ��υ στην 
πρ��α και θ�στε τη µη$αν
 σε 
λειτ�υργ�α (πατ
στε τ�ν πρ�σιν� 
διακ�πτη). 

63
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67 68

69
71
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7. ∆"στε πρ�σ�$
 στις παρακ�τω 
ενδε�%εις, �ταν θα �$ετε επιτ�$ει 
τ�ν πλ
ρη αριθµ� στρ�φ"ν: 
− κατ�σταση θ�ρ�(ων 
− κραδασµ�� 

A Κ�νδυν�ς!
Σε περ�πτωση εµφ�νισης µη-

γν"ριµων θ�ρ�(ων 
 κραδασµ"ν: 
Σ�στε αµ,σως τη συσκευ και 
τρα�)τε στη συν,�εια τ� φις τ�υ 
δικτ'�υ! 

8. Επανελ�γ%τε ε�ν �$�υν 
$αλαρ"σει κ�π�ια ε%αρτ
µατα 
της συσκευ
ς και ενδε$�µ�νως 
σφ�γ%τε τα. 

8.3 Ρ'θµιση τ�υ �ρι�θ,τη 
τελικ�' π���υς

1. Πλαν�στε τ� κατεργα��µεν� 
τεµ�$ι� µε τ�ν �ρι�θ�τη τελικ�� 
π�$�υς, µ�$ρι τ� τελικ� τ�υ 
µ�γεθ�ς. 

2. +αναµετρ
στε τ� τελικ� µ�γεθ�ς 
τ�υ �λ�κληρωµ�ν�υ 
κατεργα��µεν�υ τεµα$��υ 
(= π�$�ς κατεργα��µεν�υ 
τεµα$��υ). 

Σε περ�πτωση π�υ απαιτε�ται 
συµπληρωµατικ
 ρ�θµιση τ�υ 
�ρι�θ�τη τελικ�� π�$�υς:

1. Τρα(
%τε τ� φις τ�υ δικτ��υ.

2. Θ�στε τ� µ�$λ� σ�σφιγ%ης  
τελε�ως πρ�ς τα αριστερ� στη 
θ�ση "Unlock". 

3. +εσφ�γ%τε τη σταυρ�(ιδα (73) 
στ� στρ�φαλ� για τη µετ�θεση 
τ�υ �ψ�υς. Μην %ε(ιδ"νετε 
τελε�ως τη (�δα. 

4. Αφαιρ�στε τ� πλευρικ� κ�λυµµα 
(75):
− +ε(ιδ"στε τελε�ως και τις δ�� 

(�δες ε%αγωνικ
ς υπ�δ�$
ς 
(74) (6 mm). 

− Τρα(
%τε τ� επ�νω µ�ρ�ς της 
συσκευ
ς απ� τη µεταφ�ρικ
 
λα(
 πρ�ς τα επ�νω και 
απ�µακρ�νετε πρ�σε$τικ� τ� 
πλευρικ� κ�λυµµα (75). 

5. Ωθε�στε την κεφαλ
 τ�υ �%�να 
µα$αιρι"ν πρ�ς τα κ�τω, µ�$ρι 
π�υ � �ρι�θ�της τελικ�� π�$�υς 
(77) να πρ�σκρ��σει στη (�δα 
τ�ρµατ�ς (76). � �ρι�θ�της 
τελικ�� π�$�υς πρ�πει να �$ει 
τεθε� στ� παραπ�νω 
αναφερ�µεν� τελικ� µ�γεθ�ς.

6. Λασκ�ρετε τ� κ�ντρα πα%ιµ�δι 
της (�δας τ�λ�υς (76) µε (�
θεια 
τ�υ διαθ�σιµ�υ γερµανικ�� 
κλειδι�� (10 mm) και µεταθ�στε 
τη (�δα τ�λ�υς ως πρ�ς τη 
διαφ�ρ� µετα%� τ�υ 
ρυθµισµ�ν�υ τελικ�� µεγ�θ�υς 
και τ�υ παραπ�νω µετρηµ�ν�υ 
π�$�υς τ�υ κατεργα��µεν�υ 
τεµα$��υ. 

7. Κ�ντρ�ρετε και π�λι τη (�δα 
τ�λ�υς (76) µε τ� κ�ντρα 
πα%ιµ�δι. 

8. Εγκαταστ
στε και π�λι τ� τελικ� 
κ�λυµµα (75) και (ιδ"στε τ� γερ� 
µε τη (�
θεια των δ�� (ιδ"ν 
ε%αγωνικ
ς υπ�δ�$
ς (74). 

9. Σφ�γ%τε µε τ� $�ρι τη σταυρ�(ιδα 
(73) στ� στρ�φαλ� για τη 
µετ�θεση τ�υ �ψ�υς. 

8.4 (λεγ��ς και 
αντικατ�σταση των 
καρ��υνακι:ν 

Τ� εµπρ�σθι� και �π�σθι� 
καρ(�υν�κι θα �πρεπε να 
επανελ�γ$εται κ�θε 10 ως 15 "ρες 
λειτ�υργ�ας. 

Τα καρ(�υν�κια π�υ �$�υν υπ�στε� 
φθ�ρ� διαπιστ"ν�νταιι ως ε%
ς:

− διακεκ�µµ�ν�ι θ�ρυ(�ι τ�υ 
κινητ
ρα 

− λειτ�υργικ�ς διαταρα$�ς κατ� 
την ραδι�φωνικ
 και τηλε�πτικ
 
λ
ψη, κατ� τη δι�ρκεια 
λειτ�υργ�ας τ�υ κινητ
ρα

− σ(
σιµ� τ�υ κινητ
ρα.

Για τ�ν �λεγ$� 
 την αντικατ�σταση 
των καρ(�υνακι"ν:

1. Τρα(
%τε τ� φις τ�υ δικτ��υ. 

2. Αν��%τε τ� τραπ��ι υπ�δ�$
ς και 
απ�ρριψης. 

3. Ε%αγωγ
 τ�υ εµπρ�σθι�υ 
(�υρτσακι��: Βιδ"στε τ� π"µα 
φραγ
ς (78) τ�υ καρ(�υνακι�� 
στ� κ�λυφ�ς τ�υ κινητ
ρα µε 
�να κατ�λληλ� κατσα(�δι. 

3
Επισµανση:
Ε%αγωγ
 τ�υ �π�σθι�υ 

καρ(�υνακι��: Τ� �π�σθι� 
καρ(�υν�κι (ρ�σκεται στην αντ�θετη 
πλευρ�. Για την ε%αγωγ
 τ�υ 
�π�σθι�υ καρ(�υνακι�� πρ�πει να 
%ε(ιδωθ��ν πρωτ�τερα � 
πρ�σαρµ�γ�ας αναρρ�φησης και τ� 
κ�λυµµα τ�υ �%�να µα$αιρι"ν. 

4. Τρα(
%τε τ� καρ(�υν�κι (79) και 
επανελ�γ%τε τ�. Τ� καρ(�υν�κι 
πρ�πει να �$ει µ
κ�ς 
τ�υλ�$ιστ�ν 6 mm. 

5. Εισ�γετε τα $ρησιµ�π�ι��µενα 
 
τα καιν��ρια καρ(�υν�κια (79) 
στην �π
 (80). �ι δ�� πλευρικ�ς 
γλωττ�δες της µικρ
ς µεταλλικ
ς 
πλ�κας πρ�πει να πι�σ�υν στις 
πλευρικ�ς αυλακ"σεις στην �π
. 

6. Βιδ"στε και π�λι τ� π"µα 
φραγ
ς (78). 

3
Επισµανση:
Μετ� την αντικατ�σταση των 

�π�σθιων καρ(�υνακι"ν πρ�πει τ� 
κ�λυµµα τ�υ �%�να µα$αιρι"ν και � 
πρ�σαρµ�γ�ας αναρρ�φησης να 
µ�νταριστ��ν και να (ιδωθ��ν εκ 
ν��υ. 

7. Επανελ�γ%τε τη λειτ�υργ�α της 
συσκευ
ς. 

73

74

75

76

77

78 79 80



40

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

8.5 Απ�θκευση τ�υ 
µη�ανµατ�ς 

1. Τρα(
%τε τ� φις τ�υ δικτ��υ και 
στ�ι(�%τε τ� καλ"δι� τ�υ 
δικτ��υ στην κ�τω πλευρ� τ�υ 
τραπε�ι�� απ�ρριψης. 

2. Αν��%τε τ� τραπ��ι υπ�δ�$
ς και 
απ�ρριψης πρ�ς τα επ�νω. 

3. Φυλ�%τε τη συσκευ
 κατ� 
τ�τ�ι�ν τρ�π�,
− "στε να µη µπ�ρε� να τεθε� σε 

λειτ�υργ�α απ� αναρµ�δια 
�τ�µα και

− να µη µπ�ρε� να τραυµατιστε� 
κανε�ς στη στεκ��µενη 
συσκευ
. 

A
Πρ�σ��! 
Μην απ�θηκε'ετε τη συσκευ 

στην 'παιθρ�  σε υγρ$ περι��λλ�ν. 

8.6 Μεταφ�ρ� τ�υ 
µη�ανµατ�ς 

1. Τρα(
%τε τ� φις τ�υ δικτ��υ

2. +ε(ιδ"στε τ�ν πρ�σαρµ�γ�α 
αναρρ�φησης (56) 

3. Αν��%τε τ� τραπ��ι υπ�δ�$
ς και 
απ�ρριψης πρ�ς τα επ�νω. 

4. Στ�ι(�%τε τ� καλ"δι� τ�υ 
δικτ��υ στην κ�τω πλευρ� τ�υ 
τραπε�ι�� απ�ρριψης. 

5. Μεταφ�ρετε τη συσκευ
 
κρατ"ντας την απ� τις πλευρικ�ς 
µεταφ�ρικ�ς λα(�ς.

A
Πρ�σ��! 
Μη µεταφ,ρετε τη συσκευ 

στην 'παιθρ�  σε υγρ$ περι��λλ�ν 
�ωρ�ς σ�ετικ$ πρ�στατευτικ$ 
κ�λυµµα. 

A Κ�νδυν�ς 
Πριν απ$ κ�θε �ρση 

λειτ�υργικ:ν διαταρα�:ν: 

1. Θ,στε τη συσκευ εκτ$ς 
λειτ�υργ�ας. 

2. Περιµ,νετε, µ,�ρι να 
ακινητ�π�ιηθε� � �)�νας 
µα�αιρι:ν.

3. Τρα�)τε τ� φις τ�υ δικτ'�υ. 

A Κ�νδυν�ς κ�ψ�µατ�ς λ$γω 
επαφς τ�υ περιστρεφ$µεν�υ �)�να 
µα�αιρι:ν! 
Η ακ�'σια εκκ�νηση της µη�ανς 
µπ�ρε� να �δηγσει σε σ��αρ�'ς 
τραυµατισµ�'ς. 

A Κ�νδυν�ς πρ$κλησης 
εγκα'µατ�ς!
Για σ'ντ�µ� δι�στηµα µετ� την 
�λ�κλρωση της εργασ�ας ενδ,�εται 
τα µα�α�ρια πλ�νης να ε�ναι καυτ�. 
Αφστε τη συσκευ να ψ'�εται πριν 
την �ρση των λειτ�υργικ:ν 
διαταρα�:ν. 

A Κ�νδυν�ς 
Αφ�' θα ,�ετε �ρει $λες τις 

λειτ�υργικς διαταρα�,ς, θ,στε $λες 
τις εγκαταστ�σεις και π�λι σε 
λειτ�υργ�α και επανελ,γ)τε τις. 

� κινητρας δεν τ�θεται σε 
λειτ�υργ�α: 

∆εν υφ�σταται τ�ση δικτ��υ. 

− Ελ�γ%τε τ� φις, την πρ��α και την 
ασφ�λεια. 

� ηλεκτρ�ν�µ�ς (relais) υπ�τασης 
ενεργ�π�ι
θηκε λ�γω 
(ρα$υπρ�θεσµης πτ"σης της τ�σης. 

− Εκ ν��υ �ναρ%η της λειτ�υργ�ας. 

� κινητ
ρας �$ει υπερθερµανθε�, 
π.$. λ�γω φθαρµ�νων µα$αιρι"ν 
πλ�νης, υπερ(�λικ
ς επι(�ρυνσης 
 
συµφ�ρισης ρινισµ�των στ� κ�λυµµα 
τ�υ �%�να µα$αιρι"ν. 

− Α�ρετε τ� α�τι� της 
υπερθ�ρµανσης, αφ
στε τ�ν 
κινητ
ρα να ψυ$θε� για περ�π�υ 
δ�κα λεπτ� και µετ� τ� π�τηµα 
τ�υ πλ
κτρ�υ reset θ�στε τ�ν εκ 
ν��υ σε λειτ�υργ�α. 

Φθ�ρ� των καρ(�υνακι"ν

− Ανανε"στε τα καρ(�υν�κια. 

Η απ$δ�ση µει:νεται: 

Φθαρµ�να µα$α�ρια πλ�νης. 

− �ρησιµ�π�ι
στε κ�φτερ� 
µα$α�ρια πλ�νης. 

Η κατεργασµ,νη επιφ�νεια ε�ναι 
υπερ��λικ� αδρ: 

Φθαρµ�να µα$α�ρια πλ�νης. 

− �ρησιµ�π�ι
στε κ�φτερ� 
µα$α�ρια πλ�νης. 

Στα µα$α�ρια πλ�νης �$ει πρ�κληθε� 
συµφ�ρηση λ�γω ρινισµ�των. 

− Απ�µακρ�νετε τα ριν�σµατα. 

Τ� κατεργα��µεν� τεµ�$ι� περι�$ει 
ακ�µη περ�σσια υγρασ�α. 

− Στεγν"στε τ� κατεργα��µεν� 
τεµ�$ι�. 

Η κατεργασµ,νη επιφ�νεια 
παρ�υσι�;ει ρωγµ,ς: 

Φθαρµ�να µα$α�ρια πλ�νης. 

− �ρησιµ�π�ι
στε κ�φτερ� 
µα$α�ρια πλ�νης. 

Στα µα$α�ρια πλ�νης �$ει πρ�κληθε� 
συµφ�ρηση λ�γω ρινισµ�των. 

− Απ�µακρ�νετε τα ριν�σµατα. 

Η κατεργασ�α τ�υ τεµα$��υ �γινε 
εν�ντια στη δι�τα%η των ιν"ν τ�υ. 

− Κατεργαστε�τε τ� τεµ�$ι� απ� 
την αντ�θετη κατε�θυνση. 

Πλ�νισµα περ�σσι�υ υλικ�� σε �να 
π�ρασµα. 

− Κατεργαστε�τε τ� τεµ�$ι� σε 
περισσ�τερα εργασιακ� (
µατα.

Η κατεργασµ,νη επιφ�νεια δεν ε�ναι 
επ�πεδη: 

Τ� µα$α�ρι πλ�νης εγκαταστ
θηκε 
αν�µ�ι�µ�ρφα. 

− Πρ�σαρµ�στε τ� µα$α�ρι πλ�νης 
µε τ� µετρητ
 ρ�θµισης. 

Ανεπαρκς πρ�:θηση 
κατεργα;$µεν�υ τεµα���υ

�ι επιφ�νειες απ�θεσης τ�υ µεσα��υ 
τραπε�ι��, τ�υ τραπε�ι�� υπ�δ�$
ς 

 τ�υ τραπε�ι�� απ�ρριψης �$�υν 
κ�λλ
σει. 

− Καθαρ�στε τις επιφ�νειες 
απ�θεσης και επαλε�ψτε τ� µε 
λεπτ
 στρ"ση ρητ�νης 
�λ�σθησης. 

Μ�γγωµα τ�υ κατεργα;$µεν�υ 
τεµα���υ

Πλ�νισµα περ�σσι�υ υλικ�� σε �να 
π�ρασµα. 

− Κατεργαστε�τε τ� τεµ�$ι� σε 
περισσ�τερα εργασιακ� (
µατα. 

Για ειδικ�ς εργασ�ες µπ�ρε�τε να 
πρ�µηθευτε�τε απ� τ�ν εµπ�ρικ� σας 
αντιπρ�σωπ� τα ακ�λ�υθα 
ε%αρτ
µατα. �ι απεικ�ν�σεις 
(ρ�σκ�νται στην �π�σθια σελ�δα 
αναδ�πλωσης: 

A � �ρθ�στ�της µη$αν
ς 
ε�ναι απαρα�τητ�ς για την 
ασφαλ
 στ�ση της συσκευ
ς και 
για τ� καλ�τερ� δυνατ� �ψ�ς 
εργασ�ας.
Ιδε"δης για την κινητ
 $ρ
ση, 
µια και ε%�ικ�ν�µε� $"ρ� µε την 
ικαν�τητ� τ�υ να 
αναδιπλ"νεται.

B � πρ�σαρµ�γ�ας (adapter) 
απαιτε�ται για τη σ�νδεση σε µ�α 
δι�τα%η αναρρ�φησης 
ρινισµ�των. 

9. Πρ��λµατα και 
λειτ�υργικ,ς διαταρα�,ς

81

10. ∆ιαθ,σιµα ε)αρτµατα 
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C Κυλι�µεν�ς �ρθ�στ�της (µε τρ�α 
σηµε�α κ�λισης) 
για την ακρι(
 �δ
γηση µακρ"ν 
κατεργα��µενων τεµα$�ων.

D Μα$α�ρι πλ�νης
για τ� πλ�νισµα %�λων.

E Μα$α�ρια πλ�νης σκληρ�� 
µετ�λλ�υ 
για τ� πλ�νισµα σκληρ"ν %�λων. 

F Μ�σ� �λ�σθησης WAXILIT
για την καλ
 �λ�σθηση τ�υ 
%�λ�υ στ� τραπ��ι απ�θεσης. 

G Σπρ�ι συντ
ρησης και 
περιπ��ησης 
για την απ�µ�κρυνση 
υπ�λειµµ�των ρητ�νης και για τη 
συντ
ρηση των µεταλλικ"ν 
επιφανει"ν. 

A Κ�νδυν�ς! 
Επισκευ,ς ηλεκτρικ:ν 

εργαλε�ων επιτρ,πεται να 
διενεργ�'νται µ$ν�ν απ$ ,ναν 
ηλεκτρ�τε�ν�τη! 

Ηλεκτρικ� εργαλε�α π�υ επιδ�$�νται 
επισκευ
ς µπ�ρ��ν να απ�σταλ��ν 
στην αντιπρ�σωπε�α τ�υ service της 
$"ρας σας. Η διε�θυνση (ρ�σκεται 
στη λ�στα ανταλλακτικ"ν. 

Παρακαλε�σθε κατ� την απ�στ�λ
 
πρ�ς επισκευ
 να περιγρ�ψετε τ� 
διαπιστωµ�ν� πρ�(ληµα. 

11. Επισκευ 

12. Τε�νικ� στ�ι�ε�α 

Τ�ση V 230 ~ 50 Hz 110 ~ 50 Hz

Ελ�$ιστη ασφ�λεια A 10 16

Ισ$�ς τ�υ κινητ
ρα W 1800 1620

Ε�δ�ς πρ�φ�λα%ης IP 20 20

Κατηγ�ρ�α πρ�στασ�ας I I

Αριθµ�ς στρ�φ"ν $ωρ�ς φ�ρτ�� (�%�νας µα$αιρι"ν)  min-1 9800 9500

Τα$�τητα πρ�ωσης  m/min 7,5 7,5

Αφα�ρεση ρινισµ�των µ�γιστη τιµ
 mm 3 3

Qψ�ς κατεργα��µεν�υ τεµα$��υ ελ�$ιστη τιµ

µ�γιστη τιµ


mm
mm

5
152

5
152

Πλ�τ�ς κατεργα��µεν�υ τεµα$��υ ελ�$ιστη τιµ

µ�γιστη τιµ


mm
mm

19
330

19
330

Μ
κ�ς κατεργα��µεν�υ τεµα$��υελ�$ιστη τιµ
 mm 356 356

∆ιαστ�σεις Β�θ�ς (διπλωµ�νη)
Πλ�τ�ς
Qψ�ς

mm
mm
mm

350
585
495

350
585
495

∆ιαστ�σεις Β�θ�ς (τραπ��ι ρ�θµισης π�$�υς)
Πλ�τ�ς (τραπ��ι ρ�θµισης π�$�υς)

mm
mm

600
370

600
370

Β�ρ�ς kg 35 35

Επιτρεπτ
 θερµ�κρασ�α περι(�λλ�ντ�ς λειτ�υργ�ας 
Επιτρεπτ
 θερµ�κρασ�α µεταφ�ρ�ς και απ�θ
κευσης 

°C 
°C 

0 ùò + 40
0 ùò + 40

0 ùò + 40
0 ùò + 40

Τιµ�ς εκπ�µπ
ς θ�ρ�(�υ σ�µφωνα µε την EN 61029-1 
A-στ�θµη η$ητικ
ς π�εσης LpA 
A-στ�θµη ακ�υστικ
ς ισ$��ς LWA 

dB (A)
dB (A)

94
107

94
107

∆ι�τα%η αναρρ�φησης ρινισµ�των
Εσωτερικ
 δι�µετρ�ς στ�µ��υ αναρρ�φησης
Ε%ωτερικ
 δι�µετρ�ς στ�µ��υ αναρρ�φησης
Π�σ�τητα α�ρα
Υπ�π�εση στ� στ�µι� αναρρ�φησης
Τα$�τητα α�ρα στ� στ�µι� αναρρ�φησης

mm
mm
m3/h
Pa
m/s

64
102
460
530
20

64
102
460
530
20
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