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1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

1. ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ Ή 
ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ
Υπάρχει πάντα κίνδυνος για τα μάτια λόγω 
της σκόνης που μπορεί να παρασύρει ο 
αέρας που εξέρχεται ή λόγω ενός καρφιού 
που μπορεί να εκτιναχτεί εξαιτίας 
εσφαλμένου χειρισμού του εργαλείου. Για 
τους παραπάνω λόγους, πρέπει να φοράτε 
πάντα προστατευτικά γυαλιά ή προσωπίδες 
κατά τον χειρισμό του εργαλείου.
Ο εργοδότης ή/και ο χρήστης πρέπει να 
διασφαλίζει ότι χρησιμοποιούνται τα 
κατάλληλα μέσα για την προστασία των 
ματιών. Ο εξοπλισμός προστασίας των 
ματιών πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας του Συμβουλίου 89/
686/EΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 
(Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων, 
ANSI Z87.1) και να παρέχει μετωπική και 
πλευρική προστασία.

Ο εργοδότης οφείλει να επιβάλει τη χρήση 
εξοπλισμού προστασίας των ματιών στον 
χειριστή του εργαλείου και σε όλο το 
υπόλοιπο προσωπικό που βρίσκεται στον 
χώρο εργασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα γυαλιά και οι προσωπίδες 
χωρίς πλευρική προστασία, δεν παρέχουν 
επαρκή προστασία.

2. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΥΤΙΩΝ
Καθώς οι συνθήκες εργασίας μπορεί να 
περιλαμβάνουν έκθεση σε υψηλά επίπεδα 
θορύβου, που μπορεί να προκαλέσουν 
βλάβη στην ακοή, ο εργοδότης και ο 
χρήστης πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
παρέχεται η απαιτούμενη προστασία για τα 
αυτιά και ότι χρησιμοποιείται από τον 
χειριστή και τα άλλα άτομα στον χώρο 
εργασίας.

3. ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ, 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΤΕ 
ΕΙΔΙΚΟ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΑΙ 
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΑ
Για αποδοτικότερη λειτουργία, έχει 
ρυθμισμένη υψηλότερη πίεση εργασίας από 
τα συμβατικά καρφωτικά. Για να 
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, χρειάζεστε 
πάντα τον ειδικό αεροσυμπιεστή και τον 
εύκαμπτο σωλήνα αέρα. Η χρήση καύσιμου 
αερίου πίεσης (π.χ. οξυγόνο, ακετυλένιο 
κ.λπ.) προκαλεί μη κανονική ανάφλεξη, η 
οποία ενδεχομένως να καταλήξει σε έκρηξη. 
Χρησιμοποιείτε μόνο τον ειδικό 
αεροσυμπιεστή και τον εύκαμπτο σωλήνα 
αέρα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΟΒΑΡΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΒΛΑΒΗΣ Ή ΥΛΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ 
ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ "ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ. Η 
ΠΑΡΑΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΘΑΝΑΤΟ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ 
ΕΥΡΟΥΣ ΤΙΜΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ
Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε 
να λειτουργεί εντός του εύρους τιμών πίεσης 
αέρα από 17 έως 23 bar (250 έως 320 p.s.i.).
Η πίεση πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με 
τον τύπο του αντικειμένου προς κάρφωμα. 
Το εργαλείο δεν πρέπει ποτέ να τίθεται σε 
λειτουργία όταν η πίεση υπερβαίνει τα 23 bar 
(320 p.s.i.).

5. ΜΗ ΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΥΦΛΕΚΤΗ ΟΥΣΙΑ
Ποτέ μη θέτετε το εργαλείο σε λειτουργία 
κοντά σε εύφλεκτη ουσία (π.χ. αραιωτικό, 
βενζίνη κ.λπ.). Ενδέχεται να εισχωρήσουν 
πτητικοί ατμοί από αυτές τις ουσίες στον 
συμπιεστή και να συμπιεστούν μαζί με τον 
αέρα, προκαλώντας έκρηξη.

6. ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Οι σπινθήρες από το εργαλείο μπορεί να 
αναφλέξουν τα ατμοσφαιρικά αέρια, τη 
σκόνη ή άλλα καύσιμα υλικά.

7. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Ο σύνδεσμος στο εργαλείο δεν πρέπει να 
συγκρατεί την πίεση όταν αποσυνδέεται η 
παροχή αέρα. Αν χρησιμοποιηθεί 
ακατάλληλο ρακόρ σύνδεσης, το εργαλείο 
μπορεί να παραμείνει φορτισμένο με αέρα 
μετά την αποσύνδεση και ενδεχομένως να 
καρφώσει ένα καρφί ακόμη και μετά την 
αποσύνδεση του σωλήνα αέρα, 
προκαλώντας τραυματισμό.

8. ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΚΑΙ 
ΑΔΕΙΑΖΕΤΕ ΤΟΝ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Πάντα να αποσυνδέετε την παροχή αέρα 
από το εργαλείο και να αδειάζετε τον 
γεμιστήρα όταν ολοκληρωθεί ή διακοπεί η 
εργασία, όταν δεν επιβλέπετε το εργαλείο, 
όταν μετακινείστε σε άλλο χώρο εργασίας, 
όταν ρυθμίζετε, αποσυναρμολογείτε ή 
επισκευάζετε το εργαλείο και όταν 
απομακρύνετε ένα καρφί που έχει 
μπλοκάρει.

9. ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΦΙΞΗ ΤΩΝ ΒΙΔΩΝ
Οι χαλαρές ή εσφαλμένα τοποθετημένες 
βίδες ή μπουλόνια μπορούν να 
προκαλέσουν ατυχήματα και βλάβη στο 
εργαλείο όταν αυτό τίθεται σε λειτουργία. 
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες και τα 
μπουλόνια έχουν τοποθετηθεί και βιδωθεί 
σωστά πριν θέσετε σε λειτουργία το 
εργαλείο.

10. ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΝ ΔΕΝ 
ΣΚΟΠΕΥΕΤΕ ΝΑ ΚΑΡΦΩΣΕΤΕ ΕΝΑ ΚΑΡΦΙ
Όταν η παροχή αέρα είναι συνδεδεμένη στο 
εργαλείο, ποτέ μην αγγίζετε τη σκανδάλη αν 
δεν σκοπεύετε να καρφώσετε ένα καρφί στο 
αντικείμενο. Είναι επικίνδυνο να περπατάτε 
μεταφέροντας το εργαλείο με τραβηγμένη τη 
σκανδάλη και αυτό, καθώς και άλλες 
παρόμοιες ενέργειες, πρέπει να αποφεύγεται.

17 bar
250 psi

23 bar
320 psi

Αραιωτικό
Βενζίνη
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11. ΠΟΤΕ ΜΗ ΣΤΡΕΦΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΚΑΡΦΙΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ
Αν η έξοδος καρφιών στραφεί προς κάποιο 
άτομο, μπορεί να προκληθούν σοβαρά 
ατυχήματα σε περίπτωση αστοχίας. 
Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος καρφιών δεν 
στρέφεται προς κάποιο άτομο κατά τη σύνδεση 
και αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα, κατά 
την εισαγωγή και αφαίρεση των καρφιών ή 
κατά τη διάρκεια παρόμοιων ενεργειών.

12. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ 
ΚΑΡΦΙΑ (ΒΛ. ΣΕΛΙΔΑ 7)
Η χρήση καρφιών διαφορετικών από τα 
ενδεδειγμένα θα προκαλέσει δυσλειτουργία 
του εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι 
χρησιμοποιείτε μόνο τα ενδεδειγμένα καρφιά 
όταν θέτετε σε λειτουργία το εργαλείο.

13. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ 
ΚΑΡΦΙΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αν δεν τοποθετήσετε την έξοδο καρφιών του 
ρύγχους με τον σωστό τρόπο, μπορεί να 
εκτιναχτεί ένα καρφί και κάτι τέτοιο είναι 
εξαιρετικά επικίνδυνο.

14. ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ 
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΚΑΡΦΙΩΝ
Κατά τη φόρτωση και χρήση του εργαλείου, ποτέ 
μην τοποθετείτε το χέρι ή κάποιο μέρος του 
σώματός σας στην περιοχή εξόδου του καρφιού. 

Είναι πολύ επικίνδυνο, καθώς μπορεί να 
χτυπήσετε τα χέρια ή το σώμα σας κατά λάθος.

15. ΜΗΝ ΚΑΡΦΩΝΕΤΕ ΚΑΡΦΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ 
ΑΚΡΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΛΕΠΤΟ ΥΛΙΚΟ
Υπάρχει περίπτωση το αντικείμενο προς 
κάρφωμα να σχιστεί και να εκτιναχτεί το 
καρφί με κίνδυνο να χτυπήσει κάποιον.

16. ΜΗΝ ΚΑΡΦΩΝΕΤΕ ΚΑΡΦΙΑ ΠΑΝΩ ΣΕ 
ΑΛΛΑ ΚΑΡΦΙΑ
Το κάρφωμα καρφιών πάνω σε άλλα καρφιά 
μπορεί να προκαλέσει την εκτροπή τους και 
κατά συνέπεια τραυματισμό.

17. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αν παραμείνουν καρφιά μέσα στον 
γεμιστήρα μετά την ολοκλήρωση της 
εργασίας, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού 
ατυχήματος πριν από τη συνέχιση της 
εργασίας, αν χειριστείτε απρόσεκτα το 
εργαλείο ή κατά τη σύνδεση του ρακόρ 
σύνδεσης παροχής αέρα. Για τον λόγο αυτό, 
πάντα να αφαιρείτε όλα τα καρφιά που έχουν 
μείνει μέσα στο γεμιστήρα μετά την 
ολοκλήρωση της εργασίας.

18. ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΣΥΧΝΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ 
ΕΠΑΦΗ ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΠΟΥ ΑΠΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΜΕ ΕΠΑΦΗ
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο, αν ο 
μηχανισμός απασφάλισης δεν λειτουργεί 
σωστά, επειδή μπορεί να καρφωθεί ένα 
καρφί κατά λάθος. Μην παρεμβαίνετε στη 
σωστή λειτουργία του μηχανισμού 
απασφάλισης με επαφή.
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19. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΧΩΡΟ Ή ΣΕ ΥΨΟΣ
Όταν εκτελείτε εργασίες καρφώματος σε στέγες 
ή παρόμοιες κεκλιμένες επιφάνειες, να αρχίζετε 
από το χαμηλότερο σημείο και να προχωρείτε 
προοδευτικά προς τα πάνω. Είναι επικίνδυνο 
να εργάζεστε με κατεύθυνση προς τα πίσω, 
επειδή μπορεί να παραπατήσετε.
Ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα σε ένα 
σημείο κοντά στην περιοχή όπου πρόκειται 
να καρφώσετε τα καρφιά. Μπορεί να 
προκληθούν ατυχήματα αν τραβηχτεί ή 
πιαστεί κατά λάθος ο εύκαμπτος σωλήνας.

20. ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕIΤΕ ΤΟ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ (π.χ. ΣΚΑΝΔΑΛΗ, 
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΕΠΑΦΗΣ) ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, 
ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή 
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

21. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΕ ΚΕΝΟ ΧΩΡΟ
Έτσι θα αποφύγετε τους κινδύνους που 
προκαλούνται από την εκτίναξη των 
καρφιών και την υπερβολική καταπόνηση 
του εργαλείου.

22. ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΡΦΙΑ

23. ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΩΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

24. ΜΗΝ ΠΑΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ

25. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΚΑΡΦΙΑ ΣΤΟ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ (π.χ. ΣΚΑΝΔΑΛΗ, 
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΕΠΑΦΗΣ) ΕΧΕΙ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ

26. ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

27. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Ή ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ, ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ 
ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
• Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο ως σφυρί.
• Πάντα να μεταφέρετε το εργαλείο από τη 
λαβή του και ποτέ από τον εύκαμπτο 
σωλήνα αέρα.

• Το εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχει 
σχεδιαστεί.

• Ποτέ μην αφαιρείτε και μην τροποποιείτε 
τα χειριστήρια (π.χ. ΣΚΑΝΔΑΛΗ, 
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΕΠΑΦΗΣ)

• Φυλάσσετε το εργαλείο σε ξηρό μέρος, 
μακριά από παιδιά, όταν δεν το 
χρησιμοποιείτε.

• Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν δεν 
φέρει ετικέτα Προειδοποίησης Ασφαλείας.

• Μην τροποποιείτε το εργαλείο σε σχέση με 
τον αρχικό σχεδιασμό ή τη λειτουργία του 
χωρίς την έγκριση της MAX CO., LTD.
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2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

* Το μικρό μέγεθος του εργαλείου σας επιτρέπει να το χρησιμοποιείτε σε στενούς χώρους.

3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΦΙΩΝ

1Πλαίσιο
2Καπάκι Κυλίνδρου
3Βραχίονας Επαφής
4Ρύγχος
5Γεμιστήρας
6Σκανδάλη
7Λαβή
8Κάλυμμα Εξαερισμού
9Προωθητής
0Τάπα
aΕπιλογέας Κλειδώματος 

Σκανδάλης

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ HS130

ΥΨΟΣ 426 mm (16-3/4")

ΠΛΑΤΟΣ (Πλαίσιο) 85 mm (3-3/8")

ΜΗΚΟΣ 571 mm (22-1/2")

ΒΑΡΟΣ 4,3 κιλά (9,5 λίβρες)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

17 έως 23 bar (250 έως 320 p.s.i.)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 60 καρφιά

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ 5,4 l στα 23 bar (320 p.s.i.) 
πίεση λειτουργίας

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ HS130

ΜΗΚΟΣ ΚΑΡΦΙΟΥ 90 έως 130 mm (3-1/2" έως 5-1/8")

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ φ3,1 έως φ4,2 mm (0,112" έως 0,165")

ΤΥΠΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Λείο, δακτύλιος, βίδα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ φ7,0 έως φ8,5 mm (0,276" έως 0,335")
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
17 έως 23 bar (250 έως 320 p.s.i.). Επιλέξτε την 
πίεση αέρα λειτουργίας εντός αυτού του εύρους 
τιμών για τη βέλτιστη απόδοση των καρφιών.
ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΑ 23 bar (320 p.s.i.).

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1 ΘΟΡΥΒΟΣ

Επίπεδο ισχύος ήχου μονής ενέργειας στάθμισης Α
------ LWA, 1s, d 101,5 dB

Επίπεδο πίεσης ήχου εκπομπής μονής 
ενέργειας στάθμισης Α σε σταθμό εργασίας

------- LpA, 1s, d 92,0 dB
Αυτές οι τιμές έχουν καθοριστεί και τεκμηριωθεί 
σύμφωνα με το πρότυπο EN12549 : 1999.

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ 
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΥΤΙΩΝ
Καθώς οι συνθήκες εργασίας μπορεί να 
περιλαμβάνουν έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου, 
που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην ακοή, ο 
εργοδότης και ο χρήστης πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι παρέχεται η απαιτούμενη προστασία για τα αυτιά 
και ότι χρησιμοποιείται από τον χειριστή και τα άλλα 
άτομα στον χώρο εργασίας.

2 ΔΟΝΗΣΗ
Χαρακτηριστική τιμή δόνησης = 6,6 m/s2

Αυτές οι τιμές έχουν καθοριστεί και τεκμηριωθεί 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8662-11.
Αυτή η τιμή αποτελεί μια χαρακτηριστική τιμή 
του εργαλείου και δεν αντιπροσωπεύει την 
επίδραση στο σύστημα χεριού-βραχίονα κατά 
τη χρήση του εργαλείου. Η επίδραση στο 
σύστημα χεριού-βραχίονα κατά τη χρήση του 
εργαλείου, εξαρτάται, για παράδειγμα, από τη 
δύναμη σύσφιξης της λαβής, τη δύναμη πίεσης 
επαφής, την κατεύθυνση εργασίας, τη ρύθμιση 
της παροχής ρεύματος δικτύου, το αντικείμενο 
προς συρραφή και το υποστήριγμά του.

5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
∗ Πλαίσια οροφών, δαπέδων και τοίχων
∗ Πλαίσια αντιστήριξης

3. ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Διαβάστε την ενότητα με τίτλο 
"ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ".

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να 
λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα. Μη θέτετε σε 
λειτουργία το εργαλείο με οποιοδήποτε άλλο 
καύσιμο αέριο (π.χ. οξυγόνο, ακετυλένιο κ.λπ.), 
επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Για τον λόγο 
αυτό, σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε 
οτιδήποτε άλλο εκτός από αεροσυμπιεστή για να 
θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ 
ΤΙΜΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ
Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να 
λειτουργεί εντός του εύρους τιμών πίεσης αέρα 
από 17 έως 23 bar (250 έως 320 p.s.i.).
Η πίεση πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με τον 
τύπο του αντικειμένου προς κάρφωμα. Το 
εργαλείο δεν πρέπει ποτέ να τίθεται σε 
λειτουργία όταν η πίεση υπερβαίνει τα 23 bar 
(320 p.s.i.).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

17 bar
250 psi

23 bar
320 psi
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ΜΗ ΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΥΦΛΕΚΤΗ ΟΥΣΙΑ
Ποτέ μη θέτετε το εργαλείο σε λειτουργία κοντά 
σε εύφλεκτη ουσία (π.χ. αραιωτικό, βενζίνη 
κ.λπ.). Ενδέχεται να εισχωρήσουν πτητικοί ατμοί 
από αυτές τις ουσίες στον συμπιεστή και να 
συμπιεστούν μαζί με τον αέρα, προκαλώντας 
έκρηξη.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΡΑΚΟΡ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Ο σύνδεσμος στο εργαλείο δεν πρέπει να 
συγκρατεί την πίεση όταν αποσυνδέεται η 
παροχή αέρα. Αν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλο 
ρακόρ σύνδεσης, το εργαλείο μπορεί να 
παραμείνει φορτισμένο με αέρα μετά την 
αποσύνδεση και ενδεχομένως να καρφώσει ένα 
καρφί ακόμη και μετά την αποσύνδεση του 
σωλήνα αέρα, προκαλώντας τραυματισμό.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΚΑΙ 
ΑΔΕΙΑΖΕΤΕ ΤΟΝ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Πάντα να αποσυνδέετε την παροχή αέρα από το 
εργαλείο και να αδειάζετε τον γεμιστήρα όταν 
ολοκληρωθεί ή διακοπεί η εργασία, όταν δεν 
επιβλέπετε το εργαλείο, όταν μετακινείστε σε 
άλλο χώρο εργασίας, όταν ρυθμίζετε, 
αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε το εργαλείο 
και όταν απομακρύνετε ένα καρφί που έχει 
μπλοκάρει.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ, 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΤΕ ΕΙΔΙΚΟ 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ 
ΑΕΡΑ.
Για αποδοτικότερη λειτουργία, έχει ρυθμισμένη 
υψηλότερη πίεση εργασίας από τα συμβατικά 
καρφωτικά. Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, 
χρειάζεστε πάντα τον ειδικό αεροσυμπιεστή και 
τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα (MAX PowerLite 
Compressor και MAX PowerLite Hose). Η χρήση 
αερίου υψηλής πίεσης (π.χ. οξυγόνο, ακετυλένιο 
κ.λπ.) προκαλεί μη κανονική ανάφλεξη, η οποία 
ενδεχομένως να καταλήξει σε έκρηξη. 
Χρησιμοποιείτε μόνο τον ειδικό αεροσυμπιεστή 
και τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Απαιτείται συχνή, αλλά όχι υπερβολική, λίπανση 
για τη βέλτιστη απόδοση. Με την προσθήκη 
λιπαντικού μέσω της σύνδεσης του σωλήνα 
αέρα λιπαίνονται τα εσωτερικά μέρη.

Αραιωτικό
Βενζίνη 17 bar

250 psi

23 bar
320 psi

[ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ / ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΑ]

Εύκαμπτος 
σωλήνας αέρα

Χρησιμοποιείται στα 17 έως 23 bar 
(250 έως 320 p.s.i.)

Αεροσυμπιεστής
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4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
"ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ".
1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ελέγξτε τα ακόλουθα πριν από τη λειτουργία.
1 Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή 

προσωπίδες.
2 Μη συνδέετε την παροχή αέρα.
3 Ελέγξτε τη σύσφιξη των βιδών.
4 Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας επαφής και η 

σκανδάλη κινούνται ομαλά.
5 Συνδέστε την παροχή αέρα.
6 Ελέγξτε για τυχόν διαρροή αέρα. (Δεν 

πρέπει να υπάρχει διαρροή αέρα στο 
Εργαλείο).

7 Κρατήστε το Εργαλείο χωρίς να έχετε το 
δάκτυλο στη σκανδάλη και πιέστε τον 
βραχίονα επαφής πάνω στο αντικείμενο 
εργασίας. (Το εργαλείο δεν πρέπει να 
λειτουργεί).

8 Κρατήστε το Εργαλείο χωρίς να έχετε 
τοποθετήσει τον βραχίονα επαφής πάνω 
στο αντικείμενο προς κάρφωμα και τραβήξτε 
τη σκανδάλη. (Το Εργαλείο δεν πρέπει να 
λειτουργεί).

9 Αποσυνδέστε την παροχή αέρα.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή προσωπίδες. 
Υπάρχει πάντα κίνδυνος για τα μάτια λόγω της 
σκόνης που μπορεί να παρασύρει ο αέρας που 
εξέρχεται ή λόγω ενός καρφιού που μπορεί να 
εκτιναχτεί εξαιτίας εσφαλμένου χειρισμού του 
εργαλείου. Για τους παραπάνω λόγους, πρέπει 
να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά ή 
προσωπίδες κατά τον χειρισμό του εργαλείου.
Ο εργοδότης ή/και ο χρήστης πρέπει να 
διασφαλίζει ότι χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα 
μέσα για την προστασία των ματιών. Ο 
εξοπλισμός προστασίας των ματιών πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
του Συμβουλίου 89/686/EΟΚ της 21ης 
Δεκεμβρίου 1989 (Αμερικανικό Εθνικό 
Ινστιτούτο Προτύπων, ANSI Z87.1) και να 
παρέχει μετωπική και πλευρική προστασία.

Ο εργοδότης οφείλει να επιβάλει τη χρήση 
εξοπλισμού προστασίας των ματιών στον 
χειριστή του εργαλείου και σε όλο το υπόλοιπο 
προσωπικό που βρίσκεται στον χώρο εργασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα γυαλιά και οι προσωπίδες χωρίς 
πλευρική προστασία, δεν παρέχουν επαρκή 
προστασία.

Διατηρείτε τα χέρια και το σώμα σας μακριά από 
την έξοδο καρφιών, όταν καρφώνετε καρφιά, 
καθώς υπάρχει κίνδυνος να τα χτυπήσετε κατά 
λάθος.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΡΦΙΩΝ
• Όταν φορτώνετε καρφιά, θυμηθείτε να 
πάρετε το δάχτυλό σας από τη σκανδάλη.

• Μην πιέζετε το βραχίονα επαφής πάνω στο 
αντικείμενο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1 Φορτώστε τα καρφιά στη σχισμή στο πίσω 
μέρος του γεμιστήρα έως ότου περάσουν 
από το στοπ καρφιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Στοπ Καρφιών

Καρφιά
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2 Σπρώξτε τον προωθητή μέχρι τέρμα πίσω 
στο γεμιστήρα και αφήστε τον απαλά.

Αν αφήσετε απότομα τον προωθητή θα 
μπλοκάρουν τα καρφιά ή δεν θα βγει καρφί.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1 Ρυθμίστε την πίεση αέρα στα 17 bar και 

συνδέστε την παροχή αέρα (250 p.s.i.).
2 Χωρίς να αγγίξετε τη σκανδάλη, πιέστε τον 

βραχίονα επαφής πάνω στο αντικείμενο 
προς κάρφωμα.
Τραβήξτε τη σκανδάλη. (Το εργαλείο πρέπει 
να καρφώσει το καρφί).

3 Κρατήστε το εργαλείο μακριά από το 
αντικείμενο προς κάρφωμα και τραβήξτε τη 
σκανδάλη.
Στη συνέχεια, πιέστε τον βραχίονα επαφής 
πάνω στο αντικείμενο προς κάρφωμα. (Το 
εργαλείο πρέπει να καρφώσει το καρφί).

4 Ρυθμίστε την πίεση αέρα στη χαμηλότερη 
δυνατή τιμή ανάλογα με το μήκος του 
καρφιού και τη σκληρότητα του αντικειμένου 
προς κάρφωμα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Με τον Μηχανισμό Απασφάλισης Διαδοχικής 
Λειτουργίας ο χειριστής πρέπει να πιέσει το 
εργαλείο πάνω στο αντικείμενο προς κάρφωμα 
πριν τραβήξει τη σκανδάλη. Με τον τρόπο αυτό 
διευκολύνεται η ακριβής τοποθέτηση των 
καρφιών, για παράδειγμα, κατά τη δημιουργία 
πλαισίων, το κάρφωμα για τη σύνδεση υλικών 
και σε εφαρμογές κιβωτιοποίησης. Με τον 
Μηχανισμό Απασφάλισης Διαδοχικής 
Λειτουργίας επιτυγχάνεται η ακριβής 
τοποθέτηση του καρφιού χωρίς να υπάρχει 
πιθανότητα να καρφωθεί και δεύτερο καρφί κατά 
την αναπήδηση του εργαλείου προς τα πίσω, 
όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 
"Μηχανισμός Απασφάλισης με Επαφή".
Το Εργαλείο με τον Μηχανισμό Απασφάλισης 
Διαδοχικής Λειτουργίας έχει ένα πλεονέκτημα 
ασφαλείας, επειδή αποκλείει την περίπτωση να 
καρφωθεί κατά λάθος ένα καρφί, αν το εργαλείο 
έρθει σε επαφή με το αντικείμενο προς κάρφωμα 
ή οτιδήποτε άλλο, ενώ ο χειριστής κρατά 
τραβηγμένη τη σκανδάλη.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αναγνωρίζεται από την ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
ΣΚΑΝΔΑΛΗ.

Προωθητής

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΚΑΡΦΩΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ
(ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
Για τη λειτουργία μονής ενέργειας σκανδάλης, 
πιέστε τον βραχίονα επαφής πάνω στην 
επιφάνεια του αντικειμένου προς κάρφωμα και 
τραβήξτε τη σκανδάλη. Το εργαλείο δεν μπορεί 
να καρφώσει και δεύτερο σύρμα μέχρι να 
αφήσετε τη σκανδάλη και να επαναλάβει τον 
κύκλο του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1 Πιέστε τον βραχίονα επαφής.
2 Τραβήξτε τη σκανδάλη.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

Το εργαλείο διαθέτει έναν μηχανισμό 
κλειδώματος σκανδάλης. Πιέστε και περιστρέψτε 
τον επιλογέα κλειδώματος από τη θέση LOCK 
στη θέση UNLOCK πριν καρφώσετε τα καρφιά.

ΚΑΡΦΩΜΑ
Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο και με τα 
δύο χέρια:

Κρατήστε το πίσω μέρος του γεμιστήρα που θα 
χρησιμοποιήσετε.

Μην κρατάτε το γεμιστήρα από μπροστά διότι 
υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστεί το χέρι σας 
από τα καρφιά.

1

2

Επιλογέας 
κλειδώματος 
σκανδάλης

(Ξ
Ε
Κ
ΛΕ

ΙΔ
Ω
Μ
Α

)

(Κ
Λ
ΕΙ
Δ

Ω
Μ
Α

)

Σκανδάλη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΚΑΡΦΙΩΝ

ΠΑΝΤΑ να αποσυνδέετε την παροχή αέρα 
πριν επιχειρήσετε να απομακρύνετε 
μπλοκαρισμένα καρφιά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1 Σπρώξτε το μοχλό προωθητή και βγάλτε τα 
καρφιά από τον προωθητή.

2 Σπρώξτε το στοπ καρφιών, αφαιρέστε τα 
καρφιά από το εσωτερικό του γεμιστήρα.

3 Τραβήξτε και κρατήστε πίσω τον προωθητή 
με το χέρι.

4 Απομακρύνετε τα καρφιά που έχουν 
μπλοκάρει μέσα στο ρύγχος, 
χρησιμοποιώντας μια πόντα ή ένα κατσαβίδι.

Κατά την αφαίρεση καρφιών που έχουν 
μπλοκάρει, να φοράτε γάντια.
Μην αφαιρείτε τα καρφιά που έχουν 
μπλοκάρει με γυμνά χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μοχλός 
Προωθητή

Στοπ Καρφιών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αυτό το προϊόν φέρει έναν αριθμό παραγωγής 
στο κάτω μέρος της λαβής του κύριου 
σώματος. Τα δύο ψηφία του αριθμού από 
αριστερά υποδεικνύουν το έτος παραγωγής.

2 ΜΗΝ ΚΑΡΦΩΝΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 
ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟ

3 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
Χρησιμοποιείτε λιπαντικά στροβίλων για τη 
λίπανση του εργαλείου. Μετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών, ρίξτε 5 ή 6 σταγόνες λιπαντικού 
στην είσοδο του βύσματος παροχής αέρα με τον 
λιπαντήρα. (Συνιστώμενο λιπαντικό : ISO VG32)

4 ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Ή ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αποσυνδέστε την παροχή αέρα και αδειάστε 
τον γεμιστήρα, όταν πρόκειται να εκτελεστούν 
εργασίες συντήρησης ή ελέγχου του εργαλείου.

(1) Σφίξτε όλες τις βίδες
(2) Ο βραχίονας επαφής πρέπει να κινείται ομαλά

6. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
1 Όταν δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, απλώστε μια 
λεπτή επίστρωση λιπαντικού στα ατσάλινα 
μέρη για να αποφευχθεί η σκουριά.

2 Μην αποθηκεύετε το εργαλείο σε ψυχρό 
περιβάλλον. Φυλάσσετε το εργαλείο σε 
ζεστό χώρο.

3 Φυλάσσετε το εργαλείο σε ζεστό και ξηρό 
χώρο, όταν δεν χρησιμοποιείται. Φυλάσσετε 
το εργαλείο μακριά από παιδιά.

4 Όλα τα ποιοτικά εργαλεία κάποια στιγμή 
χρειάζονται συντήρηση ή αντικατάσταση 
των μερών τους λόγω φθοράς από την 
κανονική χρήση.

7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ/ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Η επίλυση τυχόν προβλημάτων ή/και οι 
επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο 
από τους εξουσιοδοτημένους διανομείς της MAX 
CO., LTD. ή άλλους ειδικούς.

Παράρτημα των οδηγιών λειτουργίας
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 792-
13, ο κανονισμός ισχύει από την 01.01.2001 και 
ορίζει ότι όλα τα εργαλεία συρραφής με 
ενεργοποίηση επαφής πρέπει να επισημαίνονται 
με το σύμβολο "Να μη χρησιμοποιείται σε 
σκαλωσιές, σκάλες" και δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για ορισμένες εφαρμογές, για 
παράδειγμα:

∗ όταν κατά την αλλαγή τοποθεσίας 
καρφώματος χρησιμοποιούνται σκαλωσιές, 
σκάλες ή παρόμοιες κατασκευές, π.χ. σανίδες 
σε στέγες,

∗ για κλείσιμο κουτιών ή κιβωτίων,
∗ για στερέωση συστημάτων ασφάλειας 
μεταφοράς, π.χ. σε οχήματα και φορτηγάκια.

(Παράδειγμα)
0 8 8 2 6 0 3 5 D

Έτος 2008

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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• Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση προκειμένου να 
βελτιωθεί.

• Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός των προϊόντων σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να αλλάξουν χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω των συνεχών προσπαθειών μας για τη βελτίωση της ποιότητας των 
προϊόντων μας.

4008150
091005-00/00

Camerastraat 19

1322 BB Almere The Netherlands

Phone: +31-36-546-9669

FAX: +31-36-536-3985

www.max-ltd.co.jp/int/ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ιστότοπος)
www.max-europe.com (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ιστότοπος)
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