17. Πρέπει να είστε προσεκτικοί.
∆ίνετε προσοχή στις ενέργειές σας. Κάντε την εργασία σας κατά λογικ τρπο. Μη χρησιµοποιείτε
ηλεκτρικά εργαλεία, ταν είστε αφηρηµένος.
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18. Ελέγχετε το ηλεκτρικ σας εργαλείο, σον αφορά πιθανές φθορές.
Προτού ακµα συνεχίσετε να εργάζεστε µε ένα ηλεκτρικ εργαλείο, πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τις
προστατευτικές του εγκαταστάσεις ή τµήµατά του, τα οποία έχουν υποστεί ίσως φθορά, σον αφορά
την τέλεια και κανονική τους λειτουργικτητα. Ελέγξετε, αν τα κινούµενα εξαρτήµατα του µηχανήµατς
σας λειτουργούν κατά τέλειο τρπο και δεν είναι σφηµωµένα. Ελέγξτε επίσης, αν τµήµατα της µηχανής
σας έχουν υποστεί φθορά. Ολα τα εξαρτήµατα πρέπει να είναι σωστά συναρµολογηµένα και να εκπληρούν
λους τους απαραίτητους ρους, προς το σκοπν πως προκύψει η εγγύηση για µία τέλεια λειτουργία
του ηλεκτρικού σας εργαλείου. Φθαρµένες προστατευτικές εγκαταστάσεις και φθαρµένα τµήµατα του
εργαλείου σας πρέπει να επιδιορθώνονται σωστά εκ µέρους ενς αναγνωρισµένου συνεργείου ή να
αντικαταστούνται, εφσον δεν έχει προβλεφθεί κάτι διαφορετικ στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας.

Gehäusedeckel
Couvercle du carter
Behuizingsdeksel
Coperchio involucro
Streckmetall-Kondensations-Filter
Filtre à condensation en métal déployé
Metaalgaas-condensatiefilter
Filtro di condensazione in metallo

19. Προσοχή
Χρησιµοποιείτε αποκλειστικά και µνο συµπληρωµατικά εξαρτήµατα και συµπληρωµατικά ργανα, τα
οποία αναφέρονται στον πίνακα συµπληρωµατικών εξαρτηµάτων, ο οποίος αναφέρεται στις παρούσες
οδηγίες λειτουργίας. Χρησιµοποιείτε τα συµπληρωµατικά εξαρτήµατα του κατασκευαστικού οίκου
WELLER ή συµπληρωµατικά ργανα αποκλειστικά και µνο επί γνήσιων συσκευών WELLER. Η
χρησιµοποίηση άλλων εργαλείων και άλλων συµπληρωµατικών εξαρτηµάτων µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα έναν κίνδυνο τραυµατισµών.

20. ∆ίνετε εντολή για επιδιρθωση των ηλεκτρικών σας εργαλείων µνο σε ειδικευµένους
ηλεκτρολγους.
Το ηλεκτρικ αυτ ργανο ανταποκρίνεται στους βασικούς κανονισµούς περί λειτουργικής ασφάλειας.
Επιδιορθώσεις επί του οργάνου αυτού επιτρέπεται να διενεργούνται αποκλειστικά και µνο εκ µέρους
ενς ειδικευµένου ηλεκτρολγου και µε εφαρµογή γνήσιων ανταλλακτικών του κατασκευαστικού οίκου
WELLER. Σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να δηµιουργηθούν ατυχήµατα.

21. Χρησιµοποίηση σε συνδυασµ µε άλλες συσκευές του κατασκευαστικού οίκου WELLER.
Σε περίπτωση, κατά την οποία το ηλεκτρικ αυτ ργανο χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµ µε άλλες συσκευές
και µε άλλα συµπληρωµατικά ργανα του κατασκευαστικού οίκου WELLER, ττε πρέπει να διαβαστούν
προηγουµένως οι προειδοποιητικές οδηγίες, οι οποίες αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας.

22. Τηρείτε τους κανονισµούς εργατικής ασφάλειας, οι οποίοι ισχύουν στον τπο της
εργασίας σας.

Feinstaubfilter
Filtre en fibre non-tissée
Fijnstoffilter
Filtro per particolati fini
Schwebstoffilter
Filtre à particules en suspension
Zweefstoffilter
Filtro per particolati in sospensione
Breitband-Gasfilter
Filtre actif pour multi gaz
Breedband-gasfilter
Filtro gas a banda larga
Filtergehäuse
Carter du filtre
Filterhuis
Involucro filtro
Turbinengehäuse
Carter de la turbine
Turbinehuis
Involucro turbina
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