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Θεωρείται σηµαντικό να διαβαστούν οι παρακάτω οδηγίες ασφαλούς χρήσης προσεκτικά και πλήρως:

Ο χειριστής της µονάδας, θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί και να είναι οικείος µε τη συσκευή.
Κατά τη λειτουργία της µονάδας θα πρέπει να γίνεται χρήση των κατάλληλων µέσων ατοµικής
προστασίας και να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα που απαιτούνται κατά την εκτέλεση
µιας θερµής εργασίας.

Η µονάδα µπορεί να τεθεί σε λειτουργία µόνο µε τα γνήσια καλώδια που παρέχονται µε την
αγορά του προϊόντος. Η χρήση άλλων καλωδίων µπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του
µετασχηµατιστή ή σε αυξηµένο κίνδυνο φωτιάς ή άλλων φθορών.

Η χρήση της µονάδας θα πρέπει να γίνεται σε εξωτερικό χώρο ή σε κατάλληλα 
αεριζόµενο χώρο.

Το σύρµα είναι πολύ θερµό κατά την κοπή και δεν πρέπει να υπάρχει επαφή καθ' οιονδήποτε
τρόπο. Αυτό θα οδηγούσε σε σοβαρά εγκαύµατα. Εποµένως, συστήνεται η χρήση κατάλληλων 
προστατευτικών γαντιών. 

Επιπλέον, το σύρµα βρίσκεται υπό ισχυρή ένταση. Κατά τη λειτουργία υπάρχει το ενδεχόµενο 
το σύρµα να κοπεί και να δηµιουργηθεί σπινθήρας. Η χρήση συνεπώς κατάλληλων 
προστατευτικών γυαλιών ασφαλείας είναι επιτακτική! 

Πριν την εκκίνηση των εργασιών όλες οι βίδες της µηχανής πρέπει να σφιχτούν όπως 
επίσης και οι παροχές πρέπει να συνδεθούν ορθά.

Πριν τη χρήση πρέπει να εξασφαλιστεί η σταθερή τοποθέτηση και η αποµάκρυνση εστιών 
κινδύνων από τον περιβάλλοντα χώρο.

Σε περίπτωση που το σύρµα δε θερµαίνεται µετά από παρατεταµένη συνεχόµενη χρήση, 
µπορεί να έχει υπερθερµανθεί ο µετασχηµατιστής και πρέπει να αφεθεί να κρυώσει.

Το κουµπί δεν πρέπει να είναι συνέχεια πατηµένο! (κίνδυνος φωτιάς)

Η συσκευή λειτουργεί µε µετασχηµατιστή χαµηλής τάσης που συνδέεται µε παροχή ρεύµατος
220V. Είναι εποµένως σηµαντικό να προστατευθεί η µηχανή από την υγρασία. Η λειτουργία 
σε βροχή ή άλλες συνθήκες υγρασίας δεν επιτρέπεται! Σε περίπτωση που πρέπει να γίνει 
επιδιόρθωση σφαλµάτων αποσυνδέστε από την ηλεκτρική παροχή! Επιδιορθώσεις γίνονται 
µόνο από εξουσιοδοτηµένους τεχνικούς.


