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Gehäusedeckel
Couvercle du carter
Behuizingsdeksel
Coperchio involucro

Streckmetall-Kondensations-Filter
Filtre à condensation en métal déployé
Metaalgaas-condensatiefilter
Filtro di condensazione in metallo

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

17. Πρέπει να είστε πρ�σεκτικ�ί.
∆ίνετε πρ�σ��ή στις ενέργειές σας. Κάντε την εργασία σας κατά λ�γικ� τρ�π�. Μη �ρησιµ�π�ιείτε
ηλεκτρικά εργαλεία, �ταν είστε α�ηρηµέν�ς.

18. Ελέγ�ετε τ� ηλεκτρικ� σας εργαλεί�, �σ�ν α��ρά πιθανές �θ�ρές.
Πρ�τ�ύ ακ�µα συνε�ίσετε να εργά?εστε µε ένα ηλεκτρικ� εργαλεί�, πρέπει να ελέγ�ετε πρ�σεκτικά τις
πρ�στατευτικές τ�υ εγκαταστάσεις ή τµήµατά τ�υ, τα �π�ία έ��υν υπ�στεί ίσως �θ�ρά, �σ�ν α��ρά
την τέλεια και καν�νική τ�υς λειτ�υργικ�τητα. Ελέγ�ετε, αν τα κιν�ύµενα ε�αρτήµατα τ�υ µη�ανήµατ�ς
σας λειτ�υργ�ύν κατά τέλει� τρ�π� και δεν είναι σ�ηµωµένα. Ελέγ�τε επίσης, αν τµήµατα της µη�ανής
σας έ��υν υπ�στεί �θ�ρά. �λα τα ε�αρτήµατα πρέπει να είναι σωστά συναρµ�λ�γηµένα και να εκπληρ�ύν
�λ�υς τ�υς απαραίτητ�υς �ρ�υς, πρ�ς τ� σκ�π�ν �πως πρ�κύψει η εγγύηση για µία τέλεια λειτ�υργία
τ�υ ηλεκτρικ�ύ σας εργαλεί�υ. Φθαρµένες πρ�στατευτικές εγκαταστάσεις και �θαρµένα τµήµατα τ�υ
εργαλεί�υ σας πρέπει να επιδι�ρθών�νται σωστά εκ µέρ�υς εν�ς αναγνωρισµέν�υ συνεργεί�υ ή να
αντικαταστ�ύνται, ε��σ�ν δεν έ�ει πρ�&λε�θεί κάτι δια��ρετικ� στις παρ�ύσες �δηγίες λειτ�υργίας.

19. Πρ�σ��ή
Xρησιµ�π�ιείτε απ�κλειστικά και µ�ν� συµπληρωµατικά ε�αρτήµατα και συµπληρωµατικά �ργανα, τα
�π�ία ανα�έρ�νται στ�ν πίνακα συµπληρωµατικών ε�αρτηµάτων, � �π�ί�ς ανα�έρεται στις παρ�ύσες
�δηγίες λειτ�υργίας. Xρησιµ�π�ιείτε τα συµπληρωµατικά ε�αρτήµατα τ�υ κατασκευαστικ�ύ �ίκ�υ
WELLER ή συµπληρωµατικά �ργανα απ�κλειστικά και µ�ν� επί γνήσιων συσκευών WELLER. Η
�ρησιµ�π�ίηση άλλων εργαλείων και άλλων συµπληρωµατικών ε�αρτηµάτων µπ�ρεί να έ�ει ως
απ�τέλεσµα έναν κίνδυν� τραυµατισµών.

20. ∆ίνετε εντ�λή για επιδι�ρθωση των ηλεκτρικών σας εργαλείων µ�ν� σε ειδικευµέν�υς
ηλεκτρ�λ�γ�υς.
Τ� ηλεκτρικ� αυτ� �ργαν� ανταπ�κρίνεται στ�υς &ασικ�ύς καν�νισµ�ύς περί λειτ�υργικής ασ�άλειας.
Επιδι�ρθώσεις επί τ�υ �ργάν�υ αυτ�ύ επιτρέπεται να διενεργ�ύνται απ�κλειστικά και µ�ν� εκ µέρ�υς
εν�ς ειδικευµέν�υ ηλεκτρ�λ�γ�υ και µε ε�αρµ�γή γνήσιων ανταλλακτικών τ�υ κατασκευαστικ�ύ �ίκ�υ
WELLER. Σε δια��ρετική περίπτωση µπ�ρεί να δηµι�υργηθ�ύν ατυ�ήµατα.

21. -ρησιµ�π�ίηση σε συνδυασµ� µε άλλες συσκευές τ�υ κατασκευαστικ�ύ �ίκ�υ WELLER.
Σε περίπτωση, κατά την �π�ία τ� ηλεκτρικ� αυτ� �ργαν� �ρησιµ�π�ιηθεί σε συνδυασµ� µε άλλες συσκευές
και µε άλλα συµπληρωµατικά �ργανα τ�υ κατασκευαστικ�ύ �ίκ�υ WELLER, τ�τε πρέπει να δια&αστ�ύν
πρ�ηγ�υµένως �ι πρ�ειδ�π�ιητικές �δηγίες, �ι �π�ίες ανα�έρ�νται στις παρ�ύσες �δηγίες λειτ�υργίας.

22. Τηρείτε τ�υς καν�νισµ�ύς εργατικής ασ�άλειας, �ι �π�ί�ι ισ�ύ�υν στ�ν τ�π� της
εργασίας σας.
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