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θέση στοιχεία χειρισµού
36 Ασφάλεια ρουλεµάν Ø22 1x
37 Φτερωτή VS84 (1x)
38 Φτερωτή VS84 240V   incl. pos. 37 1x
38 Φτερωτή VS84 120V   incl. pos. 37 1x
39 Ροδέλα πίσω ρουλεµάν 626 1x
40 Ρουλεµάν 626-2Z 1x
41 Βίδα φωλιάς γραναζιών M3 x 72.5 2x
42 Ροδέλα βίδα στατορα M3 2x
43 Κύλινδρος βίδας στάτορα VS84 2x
44 Στήριγµα στατορα VS84 1x
45 Στάτορας VS84 240V 1x
45 Στάτορας VS84 120V 1x
46 Κορµός VS84 Heiniger γκρι 1x
47 Ψήκτρες µε ελατήριο VS84/HANDY 2x
48 Κάλυµµα ψηκτρών VS84/HANDY 2x
49 Καλώδιο VS84/HANDY µε EURO φις 1x
49 Καλώδιο VS84/HANDYµε AUS φις 1x
49 Καλώδιο VS84/HANDY µε USA φις 1x
50 Λάστιχο καλωδίου VS84/HANDY EURO/AUS 1x
50 Λάστιχο καλωδίου VS84/HANDY/12V USA 1x
51 Βίδα καλύµµατος µπαταρίας KA25 x 6 1x
52 Κάλυµµα διακόπτη, άνω VS84 µαύρο 1x
53 Βίδα M3.5 1x
54 Προστασία υπερφόρτωσης VS84 1A / 240V 1x
54 Προστασία υπερφόρτωσης

VS84 1.8A / 120V 1x
55 Διακόπτης VS84/HANDY/12V 1x
56 Πυκνωτής 0.15µF VS84/HANDY 240V 1x
56 Πυκνωτής 0.15µF VS84/HANDY 120V 1x
57 Στήριγµα καλωδίου VS84/HANDY AUS 1x
57 Στήριγµα καλωδίου VS84/HANDY/

12V EURO/USA 1x
58 Στήριγµα πυκνωτή VS84/HANDY/12V 1x
59 Βίδα φωλιάς γραναζιών M3 x 25 1x
60 Κάλυµµα σκόνης VS84/HANDY/12V 1x
61 Κάλυµµα διακόπτη, κάτω VS84/

HANDY/12V µαύρο 1x
62 Βίδα φωλιάς γραναζιών M3 x 6 4x
63 Φίλτρ VS84/HANDY/12V µαύρο 1x

Μετατροπέας EURO/GB φις 1x

θέση στοιχεία χειρισµού
1 Σώµα κεφαλής XTRA/12V 1x
2 Παλινδροµίας XTRA/12V 1x
3 Κάλυµµα κεφαλής XTRA/12V µαυρο 1x
4 Δίχαλο κοπτικού 2.5“ XTRA/12V δεξί option option
5 Δίχαλο κοπτικού 2.5“ XTRA/12V 

αριστερό option option
6 Δίχαλο κοπτικού 3“ XTRA/12V 

αριστερό option 1x
7 Δίχαλο κοπτικού 3“ XTRA/12V δεξί option 1x
8 Έλασµα µε ρουλεµάν XTRA/12V 1x
9 Γρανάζι Z30 XTRA/12V µαύρο 1x
10 Στήριγµα δίχαλων 2.5“ XTRA/12V option
11 Στήριγµα δίχαλων 3“ XTRA/12V 1x
12 Άξονας µε έκκεντρο XTRA/12V 1x
13 Μπίλια XTRA/12V 1x
14 Ελατήριο µούφας XTRA/12V 1x
15 Μούφα βίδας πίεσης XTRA/12V 1x
16 Άξονας-βίδα ελάσµατος/ρουλεµάν

XTRA/12V 1x
17 Βίδα κοπτικών 2x
18 Περικόχλιο σύσφιξης XTRA/12V Heiniger 1x
19 Παξιµάδι ασφαλείας XTRA/12V 1x
20 Φωλιά βίδας πίεσης XTRA/12V 1x
21 Ρουλεµάν 608-2RS 1x
22 Βίδα καλύµµατος κεφαλής M4 x 28 2x
23 Βίδα ελάσµατος/ρουλεµάν M4 x 8 2x
24 Ασφάλεια άξονα Ø6 1x
25 Βίδα κεφαλής-κορµού M4 x 10 2x
26 Ρουλεµάν 608-2Z 1x
27 Κεφαλή κοπής για πρόβαταf 

3" XTRA/12V  µε κοπτικό 1x
28 Βίδα φωλιάς γραναζιών M3.5 x 8 7x
29 Φωλιά γραναζιών XTRA/12V µαύρο 1x
30 Διπλό Γρανάζι Z21/12 VS84 1x
31 Άξονας διπλού γραναζιού XTRA/12V 1x
32 Φλάντζα στεγανοποίησης

XTRA/HANDY/12V 1x
33 Έδρανο ρουλεµάν µπροστ VS84/HANDY 1x
34 Ροδέλα µπροστινού ρουλεµάν 608 1x
35 Ρουλεµάν 608-2Z 1x

1 Πρδιαγρα��μενη �ρήση 
1.1 Γενική �ψη / στι�εία �ειρισμύ

'νμασίες των επιμέρυς ε(αρτημάτων

�δηγίες 	ρήσης XTRA 3
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4 �δηγίες 	ρήσης XTRA

1.2 Σκπ�ς �ρήσης

Η κ�υρευτική μη	ανή πρ��ρί:εται απ�κλειστικά και μ�ν� για τ� κ�ύρεμα
αιγ�πρ��άτων καθώς και λάμα, πρ��ατ�κάμηλων και άλλων εκπρ�σώπων της
�ικ�γένειας των καμηλιδών. Αντικαθιστώντας την στάνταρ κε#αλή κ�υρέματ�ς, τ�
πεδί� 	ρήσης μπ�ρεί να διευρυνθεί και για ���ειδή και άλ�γα.

Απαγ�ρεύεται ρητά �π�ιαδήπ�τε άλλη 	ρήση και ιδιαίτερα η 	ρήση της μη	ανής σε
ανθρώπ�υς.

1.3 Τε�νικά �αρακτηριστικά

Περιγρα#ή τύπ�υ: VS84-S (πρ��ατ�)

Τάση σύνδεσης:

Ισ	ύς μ�τέρ:

Αριθμ�ί στρ�#ών:

απαραίτητη ασ#άλεια:

Διαστάσεις (Π/έ/Μ): περ. 80 mm x 95 mm x 350 mm

Βάρ�ς 	ωρίς καλώδι�: 1560 g

μέγ. θερμ�κρασία περι�άλλ�ντ�ς: 0°C - 40°C

μέγ. ατμ�σ#αιρική υγρασία: 10% - 90% (σ	ετική)

Στάθμη θ�ρύ��υ (LpAm): 93 dB(A) (DIN-45635-1/04.84 + BG-PAS 26)

Επιτά	υνση: 11 m/sec2 (EN-28662-1/01.93)

1.4 Ε(πλισμ�ς
1 Κ�υρευτική μη	ανή με κε#αλή κ�υρέματ�ς, 1 Mεύγ�ς λεπίδων, 1 Ειδικ�
κατσα�ίδι, 1 Φιαλίδι� με ειδικ� λιπαντικ� λάδι, 1 Πινέλ� καθαρισμ�ύ, 1 �δηγίες
	ρήσης, 1 Koffer f�r den Transport und zur Aufbewahrung

Πραιρετικ�ς ε(πλισμ�ς:

– Εναλλακτική κε#αλή κ�υρέματ�ς πρ�ς αντικατάσταση (για ���ειδή και άλ�γα)

– Διά#�ρες λεπίδες κ�υρέματ�ς

2 Καννισμί ασ�αλείας
2.1 Εισαγωγή

Στ� παρ�ν κε#άλαι� περιγρά#�νται �ι καν�νισμ�ί ασ#αλείας �ι �π�ί�ι πρέπει να
λαμ�άν�νται �πωσδήπ�τε υπ�ψη κατά τη 	ρήση της κ�υρευτικής μη	ανής.

Η ανάγνωση των δηγιών �ρήσης είναι υπ�ρεωτική για �λα τα πρ�σωπα πυ
πραγματπιύν εργασίες στη μη�ανή και εργά+νται με τη μη�ανή. 

Πρέπει να �υλάσσετε πρσεκτικά τις δηγίες �ρήσης στ �αλιτσάκι έτσι ώστε να
έ�ετε ανά πάσα στιγμή πρ�σ�αση σε αυτές.

2.2 Σύμ�λα και υπδεί(εις πρειδπίησης

Στις �δηγίες 	ρήσης 	ρησιμ�π�ι�ύνται διά#�ρα σύμ��λα. Τα σύμ��λα αυτά
υπ�δεικνύ�υν πιθαν�ύς κινδύν�υς ή επισημαίν�υν τε	νικές πληρ�#�ρίες, των
�π�ίων η παρά�λεψη πρ�καλεί σωματικές �λά�ες και υλικές :ημιές ή �ικ�ν�μικά
ασύμ#�ρη λειτ�υργία.

�λέπε πινακίδα τύπ�υ στη μη	ανή
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Σύμ�λ κινδύνυ
Πρειδπίηση
επισημαίνει μια εν δυνάμει επικίνδυνη κατάσταση. Εάν δεν απ�τραπεί αυτ�ς �
κίνδυν�ς, ενδέ	εται να πρ�κληθ�ύν θανάσιμ�ι ή σ��αρ�ί τραυματισμ�ί.

Πρσ�ή
επισημαίνει μια εν δυνάμει επικίνδυνη κατάσταση. Εάν δεν απ�τραπεί αυτ�ς �
κίνδυν�ς, ενδέ	εται να πρ�κληθ�ύν ελα#ρ�ί ή π�λύ ελα#ρ�ί τραυματισμ�ί.

Σύμ�λ ενημέρωσης
έπ�δει(η
έπ�δει�η, της �π�ίας η παρά�λεψη ενδέ	εται να πρ�καλέσει δυσλειτ�υργίες ή
:ημιές.

έπ�δει(η με εικ�να
Αυτ� τ� σύμ��λ� μα:ί με αριθμ� εικ�νας παραπέμπει στην αντίστ�ι	η εικ�να στ�
τέλ�ς των �δηγιών 	ρήσης. 

2.3 Πρδιαγρα��μενη �ρήση 
� πρ��λεπ�μεν�ς σκ�π�ς 	ρήσης της κ�υρευτικής μη	ανής περιγρά#εται στ�
κε#άλαι� 1.2.
Για να είναι ασ#αλής η 	ρήση, ισ	ύ�υν τα ε�ής:
Ως δεσμευτικά �ρια 	ρήσης και 	αρακτηριστικά στ�ι	εία ισ	ύ�υν τα ανα#ερ�μενα
στ� κε#άλαι� 1.3 "Τε	νικά 	αρακτηριστικά". 
Τ� κ�ύρεμα άλλων :ώων, ειδικά επικίνδυνων σαρκ�#άγων ή παρ�μ�ιων :ώων,
θεωρείται ως ακατάλληλη 	ρήση. Ενδέ	εται να πρ�κληθ�ύν επικίνδυνες
καταστάσεις για τη σωματική ακεραι�τητα και τη :ωή σας.

2.4 Βασικές αρ�ές για την ασ�άλεια
2.4.1 Ηλεκτρικές συνδέσεις
Συνδέστε τ� #ις μ�ν� σε πρί:ες π�υ δεν έ	�υν υπ�στεί :ημιά. �ι ελαττωματικές
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μπ�ρεί να πρ�καλέσ�υν ηλεκτρ�πλη�ία ή
�ρα	υκύκλωμα. �ι πρί:ες στ�υς υπαίθρι�υς 	ώρ�υς θα πρέπει να είναι
ε��πλισμένες με αυτ�ματ� διακ�πτη κυκλώματ�ς (FI). Πρ�σέ�τε τις διατά�εις π�υ
ισ	ύ�υν στη 	ώρα σας.
Πραγματ�π�ιείτε τις εργασίες συντήρησης και καθαρισμ�ύ μ�ν� με τ� #ις
απ�συνδεδεμέν� απ� την πρί:α.
Π�τέ μην α#ήνετε τη μη	ανή 	ωρίς επί�λεψη με συνδεδεμέν� τ� καλώδι�.
Κρατήστε μακριά τα παιδιά απ� την περι�	ή εργασίας σας και απ�θηκεύετε τη
μη	ανή μακριά απ� παιδιά.

2.4.2 έπ�ρέωση συντήρησης και επιθεώρησης
Yρησιμ�π�ιείτε την κ�υρευτική μη	ανή μ�ν� �ταν �ρίσκεται σε άψ�γη και
κατάλληλη κατάσταση. Εάν διαπιστώσετε :ημιά στ� περί�λημα ή στ� καλώδι�
πρέπει να αναθέτετε την απ�κατάστασή της στ� κέντρ� επισκευών ή στ� σέρ�ις.

2.4.3 Στάθμη θρύ�υ /Ε(πλισμ�ς πρσωπικής πρστασίας
Φράτε ωτασπίδες!
Η στάθμη θ�ρύ��υ κατά την εργασία ανέρ	εται συνήθως στα 93 dB(A).
Πρ�τείν�υμε να 	ρησιμ�π�ιείτε πάντα ωτ�ασπίδες κατά την εργασία σας.

�δηγίες 	ρήσης XTRA 5
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6 �δηγίες 	ρήσης XTRA

Φράτε πρστατευτικά γυαλιά και γάντια!
Για την πρ�σωπική σας πρ�στασία πρ�τείν�υμε τη 	ρήση πρ�στατευτικών γυαλιών
και γαντιών. 

Την ευθύνη για την ύπαρ�η τ�υ ε��πλισμ�ύ πρ�σωπικής πρ�στασίας #έρει �
	ειριστής.

2.4.4 έπλειπ�μενι κίνδυνι
Εάν κατά τη λειτ�υργία παρ�υσιαστ�ύν κίνδυν�ι και επικίνδυνες καταστάσεις π�υ
δεν έ	�υν άμεση σ	έση με τ� κ�ύρεμα των :ώων, σας παρακαλ�ύμε να μας
ενημερώσετε. Τ� ίδι� ισ	ύει και σε περίπτωση τε	νικών ελαττωμάτων, απ� τα �π�ία
πρ�καλ�ύνται κίνδυν�ι.

2.5 Απαιτήσεις ως πρς τ �ειριστή
Η ασ#αλής 	ρήση της μη	ανής πρ�ϋπ�θέτει μ�ν� ελά	ιστες απαιτήσεις ως πρ�ς
τ� 	ειριστή. Πρέπει ωστ�σ� να λαμ�άν�νται �πωσδήπ�τε υπ�ψη και να τηρ�ύνται. 
– � 	ειριστής να διαθέτει εμπειρία στην αντιμετώπιση των :ώων π�υ πρ�κειται να

κ�υρέψει.
– � 	ειριστής πρέπει δια�άσει και καταν�ήσει τις �δηγίες 	ρήσης ή να έ	ει

ενημερωθεί για τη 	ρήση και για τ�υς κινδύν�υς απ� κάπ�ι�ν ειδικ�.
Απαγ�ρεύεται η 	ρήση της μη	ανής απ� παιδιά.

3 Θέση σε λειτυργία
3.1 Έλεγ�ι και υπδεί(εις �ειρισμύ
Η ακατάλληλη 	ρήση ηλεκτρικών συσκευών, ιδίως συσκευών κτην�τρ�#ίας,
εγκυμ�νεί κινδύν�υς! Πρ�σέ�τε επ�μένως πριν απ� τη θέση της μη	ανής σε
λειτ�υργία τα ακ�λ�υθα μέτρα πρ�ληψης ατυ	ημάτων:
– Πρέπει να συμ#ων�ύν μετα�ύ τ�υς � αριθμ�ς των ��λτ της πινακίδας τύπ�υ και

τ�υ ηλεκτρικ�ύ δικτύ�υ. Η σύνδεση της μη	ανής πρέπει να γίνεται μ�ν� σε
εναλλασσ�μενη τάση.

– Απ�#εύγετε κάθε επα#ή με τις κιν�ύμενες λεπίδες κ�υρέματ�ς.
– Μην ακ�υμπάτε την περι�	ή των λεπίδων ακ�μη κι �ταν είναι εκτ�ς λειτ�υργίας

η μη	ανή, ε#�σ�ν είναι ακ�μη συνδεδεμένη σε κάπ�ια πηγή ρεύματ�ς. Σε
περίπτωση εργασιών στις λεπίδες/κε#αλή, διακ�πτετε πάντ�τε πρώτα την
παρ�	ή ρεύματ�ς.

– Απ�#εύγετε την επα#ή με μια μη	ανή π�υ έ	ει έρθει σε επα#ή με υγρά. Π�τέ
μη κ�υρεύετε �ρεγμένα :ώα. Τα υγρά π�υ έ	�υν εισ	ωρήσει στη μη	ανή
μειών�υν την ηλεκτρική μ�νωση. έπάρ	ει κίνδυν�ς ηλεκτρ�πλη�ίας ή
�ρα	υκυκλώματ�ς. Καθαρί:ετε τη μη	ανή μ�ν� στεγνά με ��ύρτσα και πινέλ�
καθαρισμ�ύ.

– Ένα καλώδι� ηλεκτρικ�ύ ρεύματ�ς π�υ �ρίσκεται στ� μεγαλύτερ� μήκ�ς τ�υ
ελεύθερ� στ� έδα#�ς μπ�ρεί να μπερδευτεί και να πρ�καλέσει κινδύν�υς. Πριν
τ� κ�ύρεμα, τακτ�π�ιήστε σ	�λαστικά και με ασ#αλή τρ�π� τ� καλώδι�.
Απ�#ύγετε τ� τσάκισμα ή τ� μπέρδεμα τ�υ καλωδί�υ τρ�#�δ�σίας. Τα :ώα δεν
επιτρέπεται να πατάνε τ� καλώδι� τρ�#�δ�σίας, να περνάνε απ� πάνω ή να
μπ�ρ�ύν να μπερδευτ�ύν σε αυτ�. Π�τέ μην τυλίγετε τ� καλώδι� ρεύματ�ς
γύρω απ� τη μη	ανή και κρατάτε τ� καλώδι� ρεύματ�ς μακριά απ� καυτές
επι#άνειες και αντικείμενα. Ενδέ	εται να πρ�κληθ�ύν θραύσεις και :ημιές στη
μ�νωση. Ελέγ	ετε τακτικά τ� καλώδι� για τυ	�ν ελαττωματικά σημεία. 

– Μετακινήστε τ� διακ�πτη της μη	ανής στη θέση OFF (θέση 0, εικ�να 2) πριν
απ�συνδέσετε τ� #ις.

– Yρησιμ�π�ιείτε μ�ν� τις γνήσιες λεπίδες κ�υρέματ�ς. Μη 	ρησιμ�π�ιείτε
ελαττωματικές λεπίδες κ�υρέματ�ς με στ�μωμένα, λιγ�τερα ή σπασμένα

Εικ�να 2
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δ�ντια. Εργά:εστε μ�ν� με αι	μηρές λεπίδες κ�υρέματ�ς, �ι �π�ίες έ	�υν
τρ�	ιστεί σε ε�ειδικευμέν� συνεργεί�.

– Συνιστούµε να µην χρησιµοποιείτε το χτένι (µεγάλο κοπτικό) περισσότερο από
µιά ώρα και το µικρό κοπτικό (κόπτης) για περισσότερο από 15 λεπτά. τότε για
την απότοµη αλλαγή αυτά.

– Πρ�σέ�τε εάν υπάρ	�υν �ένα σώματα στ� δέρμα τ�υ :ώ�υ (σύρμα, �ύλ� κτλ.)
και απ�μακρύνετέ τα πριν �εκινήσετε τ� κ�ύρεμα.

– Φ�ράτε κατάλληλα ρ�ύ	α εργασίας. Μη #�ράτε #αρδιά ρ�ύ	α ή κ�σμήματα.
Ενδέ	εται να παγιδευτ�ύν σε κιν�ύμενα μέρη της μη	ανής. Συνιστάται η 	ρήση
πρ�στατευτικών γυαλιών και ωτ�ασπίδων.

– Π�τέ μην εισάγετε κάπ�ι� αντικείμεν� σε κάπ�ι� άν�ιγμα της μη	ανής.
– � θ�ρυ��ς της μη	ανής μπ�ρεί να ανησυ	ήσει τα :ώα. Μια κλωτσιά απ� τ� :ώ�

ή τ� �άρ�ς τ�υ σώματ�ς τ�υ :ώ�υ μπ�ρεί να πρ�καλέσει σ��αρ�ύς
τραυματισμ�ύς. Ακινητ�π�ιήστε επαρκώς τ� :ώ�, πλησιάστε τ� απ� μπρ�στά και
θέστε σε λειτ�υργία τη μη	ανή μπρ�στά στ� �πτικ� πεδί� τ�υ :ώ�υ.

– Τ� κ�ύρεμα των :ώων πρέπει να γίνεται μ�ν�, �ταν έ	ει απ�κλειστεί η πρ�σ�αση
αναρμ�διων ατ�μων στ� 	ώρ�.

– Κ�υρεύετε μ�ν� σε καλά αερι:�μεν�υς 	ώρ�υς (σκ�νη) και π�τέ κ�ντά σε
εκρηκτικά αντικείμενα ή αέρια.

– Ποτέ µην βυθίζετε την συσκευή και την κοπτική κεφαλή σε υγρά όπως το νερό,
σαπουνόνερο, πετρέλαιο, βενζίνη κλπ. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυµα-
τισµοί τόσο στον χειριστή όσο και στη συσκευή (µηχανικά µέρη και κινητήρας).

Πρέπει να ακ�λ�υθείτε σε κάθε περίπτωση αυτές τις υπ�δεί�εις ασ#αλείας. _ταν
εργά:εστε με ηλεκτρικές συσκευές, συνιστάται να 	ρησιμ�π�ιείτε πάντα #ις
ασ#αλείας.

3.2 Ρύθμιση κυρέματς με κυμπί ρύθμισης πίεσης κυρέματς
Πρ��είτε στις ε�ής ενέργειες για τη ρύθμιση κατά τη θέση σε λειτ�υργία:

Πριν απ� τ κύρεμα:
Με τη μη	ανή εκτ�ς λειτ�υργίας: Βε�αιωθείτε �τι �ι κωνικ�ί πείρ�ι μετάδ�σης
κίνησης των περ�νών πίεσης εμπλέκ�νται ακρι�ώς στις �πές της επάνω λεπίδας
(εικ�να 3, θέση 2). Βιδώστε τ� κ�υμπί ρύθμισης πίεσης κ�υρέματ�ς μέ	ρι να
συναντήσετε την πρώτη αισθητή αντίσταση (εικ�να 3, θέση 1). Στη συνέ	εια,
�ιδώστε τ� κ�υμπί ρύθμισης πίεσης κ�υρέματ�ς κατά 1/4 ακ�μα της περιστρ�#ής.
Θέστε την κ�υρευτική μη	ανή σε λειτ�υργία. Yαλαρώστε τ� κ�υμπί ρύθμισης
πίεσης κ�υρέματ�ς (εικ�να 7) μέ	ρι �ι λεπίδες κ�υρέματ�ς να μην έ	�υν σ	εδ�ν
καθ�λ�υ πίεση επα#ής (η στάθμη θ�ρύ��υ αυ�άνεται). 
Πρσ�ή! Εάν 	αλαρώσετε πάρα π�λύ τ� κ�υμπί ρύθμισης πίεσης κ�υρέματ�ς
μπ�ρεί να εκτ��ευτεί η επάνω λεπίδα και να πρ�καλέσει τραυματισμ�ύς.
Σ#ί�τε σιγά-σιγά τ� κ�υμπί ρύθμισης πίεσης κ�υρέματ�ς μέ	ρι � θ�ρυ��ς να γίνει
υπ�κω#�ς και να αισθανθείτε αντίσταση κατά τ� σ#ί�ιμ� τ�υ κ�υμπι�ύ ρύθμισης.
jε�ιδώστε τ� κ�υμπί ρύθμισης κατά 1/4 της περιστρ�#ής. Η πίεση θα πρέπει να
είναι τώρα καλά ρυθμισμένη. Αρ	ίστε τ� κ�ύρεμα. Εάν η κ�πή δεν είναι ακ�μη
εντά�ει, πρέπει να επαναρυθμίσετε λίγ� την τάση κ�υρέματ�ς.

Κατά τ κύρεμα:
Τ� πατενταρισμέν� σύστημα κ�υρέματ�ς λειτ�υργεί με π�λύ 	αμηλ�τερη πίεση
επα#ής απ� �,τι στις συνηθισμένες κ�υρευτικές μη	ανές για πρ��ατα. Κατά
συνέπεια, πρέπει να πρ�σέ	ετε ώστε η τάση κ�υρέματ�ς να μην είναι π�λύ υψηλά
ρυθμισμένη. Κατά τ� κ�ύρεμα, επαναρυθμί:ετε π�υ και π�υ π�λύ ελα#ρά την τάση
κ�υρέματ�ς (μέγ. 1/ 4 της περιστρ�#ής).
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8 �δηγίες 	ρήσης XTRA

Εάν αρ	ίσετε τ� κ�ύρεμα 	ωρίς να έ	ετε σ#ί�ει επαρκώς τ� κ�υμπί ρύθμισης
πίεσης κ�υρέματ�ς, μπ�ρεί να συγκεντρωθ�ύν τρί	ες ανάμεσα στις λεπίδες και να
δυσκ�λέψ�υν ή ακ�μη και να κάν�υν αδύνατ� τ� κ�ύρεμα. Σε μια τέτ�ια
περίπτωση, πρέπει να α#αιρέσετε, να καθαρίσετε, να λιπάνετε και να
επανατ�π�θετήσετε τις λεπίδες.

3.3 Λίπανση

Πριν και κατά τ κύρεμα

Για ένα καλ� απ�τέλεσμα κ�υρέματ�ς και για την αύ�ηση της διάρκειας :ωής της
μη	ανής και των λεπίδων είναι απαραίτητη η ύπαρ�η εν�ς λεπτ�ύ στρώματ�ς
λαδι�ύ στην επάνω λεπίδα και στην 	τένα (εικ�να 4, θέση 1+3). Πρέπει να
λιπαίν�νται καλά και �λα τα υπ�λ�ιπα κιν�ύμενα ε�αρτήματα στην κε#αλή
κ�υρέματ�ς. Στά�τε λάδι στις λεπίδες και στις πρ��λεπ�μενες για τ� σκ�π� αυτ�
�πές λίπανσης στην κε#αλή κ�υρέματ�ς (εικ�να 4, θέση 2). 

Yρησιμ�π�ιείτε μ�ν� τ� δικ� μας ειδικ� λάδι ή λάδι παρα#ίνης πρ�διαγρα#ών ISO
VG 15. Αυτ� τ� λάδι δεν εμπίπτει σε κάπ�ια τ��ική κατηγ�ρία και δεν πρ�καλεί
ερεθισμ�ύς �ύτε στ� δέρμα �ύτε στ�υς �λενν�γ�ν�υς. Αυτ� τ� λάδι παρα#ίνης θα
έ	ει διασπαστεί μετά απ� 21 ημέρες σε π�σ�στ� περ. 20% (CEC-L-33-T-82).

Η ελλιπής λίπανση είναι η συ	ν�τερη αιτία για μη ικαν�π�ιητικά απ�τελέσματα
κ�υρέματ�ς. Η ανεπαρκής λίπανση των λεπίδων �δηγεί σε θέρμανση και μειωμένη
διάρκεια :ωής των λεπίδων.

Κατά τ� κ�ύρεμα, πρέπει να λιπαίνετε επαρκώς τις λεπίδες και την κε#αλή
κ�υρέματ�ς ώστε να μην λειτ�υργ�ύν 	ωρίς λιπαντικ�.

3.4 Ενεργπίηση/ απενεργπίηση

� συρ�μεν�ς διακ�πτης διαθέτει δύ� θέσεις (στην εικ�να 2 #αίνεται η θέση 0).

Θέση I: Μη	ανή εντ�ς λειτ�υργίας

Θέση 0: Μη	ανή εκτ�ς λειτ�υργίας

Yρησιμ�π�ιείτε πάντα τ� συρ�μεν� διακ�πτη (εικ�να 2) για να θέσετε τη μη	ανή
εντ�ς και εκτ�ς λειτ�υργίας. Πριν απ� τη σύνδεση τ�υ καλωδί�υ, ελέγ	ετε τη θέση
τ�υ διακ�πτη.

3.5 Βλά�ες
Διακ�πτης πρστασίας έναντι υπερ��ρτωσης

� διακ�πτης πρ�στασίας έναντι υπερ#�ρτωσης πρ�στατεύει την μη	ανή απ� μη
επιτρεπ�μενη μη	ανική και θερμική υπερ#�ρτωση. Εάν πετα	τεί πρ�ς τα έ�ω τ�
κ�υμπί τ�υ διακ�πτη πρ�στασίας έναντι υπερ#�ρτωσης (η μη	ανή σταματά),
απενεργ�π�ιήστε αμέσως τη μη	ανή και με τ� συρ�μεν� διακ�πτη (εικ�να 2) 

(θέση = 0). Αιτίες, για τις �π�ίες � διακ�πτης πρ�στασίας έναντι υπερ#�ρτωσης
πετάγεται πρ�ς τα έ�ω: ελαττωματικ� μ�τέρ, π�λύ υψηλή τάση κ�υρέματ�ς,
μπλ�κάρισμα της κε#αλής κ�υρέματ�ς, #ραγμέν� #ίλτρ� αέρα, κτλ.

Αντιμετωπίστε τη �λά�η έ	�ντας τ� #ις απ�συνδεδεμέν� απ� την πρί:α. Μετά απ�
λίγα λεπτά, η μη	ανή μπ�ρεί να τεθεί �ανά σε λειτ�υργία πιέ:�ντας πρ�ς τα μέσα
τ� διακ�πτη πρ�στασίας έναντι υπερ#�ρτωσης.

Για λ�ιπές �λά�ες, �λέπε λίστα �λα�ών στ� κε#άλαι� 5 "Επισκευές".

Εικ�να 4+9

Εικ�να 2

Εικ�να 5
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4 Συντήρηση
Διακ�ψτε πριν απ� την έναρ�η των εργασιών συντήρησης την παρ�	ή ενέργειας.
Απ�συνδέστε τ� #ις απ� την πρί:α.

Μην ακ�υμπάτε την περι�	ή των λεπίδων ακ�μη κι �ταν η μη	ανή �ρίσκεται εκτ�ς
λειτ�υργίας, ε#�σ�ν η μη	ανή είναι ακ�μη συνδεδεμένη σε κάπ�ια πηγή ρεύματ�ς.
Εργά:εστε με τις λεπίδες κ�υρέματ�ς / την κε#αλή κ�υρέματ�ς μ�ν� ε#�σ�ν
έ	ετε απ�συνδέσει τ� #ις απ� την πρί:α.

4.1 Καθαρισμ�ς

Καθαρισμ�ς της κε�αλής κυρέματς και των λεπίδων

Μετά την �λ�κλήρωση τ�υ κ�υρέματ�ς, απ�μακρύνετε τ� λάδι απ� τη μη	ανή
τρί��ντάς την με ένα στεγν� πανί και καθαρίστε σ	�λαστικά την κε#αλή
κ�υρέματ�ς και τις λεπίδες με στεγν� πινέλ� ή με ��ύρτσα. Στη συνέ	εια λαδώστε
τα ε�αρτήματα για να απ�#ύγετε τη σκ�υριά. Ακ�μη και τα μικρ�τερα σημεία
σκ�υριάς στις λεπίδες επηρεά:�υν τ� κ�ύρεμα ή τ� καθιστ�ύν αδύνατ�.

4.2 Τπθέτηση των λεπίδων

Ένα :εύγ�ς λεπίδων κ�υρέματ�ς απ�τελείται απ� μία 	τένα (εικ�να 6, θέση 2) και
μία επάνω λεπίδα 

(εικ�να 6, θέση 1). Κατά την τ�π�θέτηση των λεπίδων πρέπει να #ρ�ντί:ετε ώστε
να ε#άπτ�νται �ι σωστές επι#άνειες η μία πάνω στην άλλη. �ι λεπίδες
τ�π�θετ�ύνται ως ε�ής:

Yαλαρώστε τ� κ�υμπί ρύθμισης πίεσης κ�υρέματ�ς (εικ�να 7) και τ�π�θετήστε τη
μη	ανή πάνω σε σκληρή επι#άνεια, έτσι ώστε �ι �ίδες στερέωσης των λεπίδων
(εικ�να 8) να είναι στραμμένες πρ�ς τα επάνω. Yαλαρώστε τις �ίδες  και α#αιρέστε
τις δύ� παλιές λεπίδες κ�υρέματ�ς.

Βε�αιωθείτε �τι �ι καιν�ύργιες λεπίδες είναι καθαρές. Βε�αιωθείτε �τι �ι
ακ�νισμένες επι#άνειες δεν είναι λερωμένες. Δια#�ρετικά δεν θα έ	ετε
ικαν�π�ιητικά απ�τελέσματα ακ�μη και αν �ι λεπίδες είναι ακ�νισμένες.

Τ�π�θετήστε την καιν�ύργια επάνω λεπίδα στ�ν κών� μετάδ�σης κίνησης των
περ�νών πίεσης (εικ�να 9 +εικ�να 3, θέση 2) και σπρώ�τε την καιν�ύρια 	τένα
ανάμεσα απ� τις �ίδες π�υ έ	ετε λασκάρει (εικ�να 10).

Σ#ί�τε τις �ίδες στερέωσης της λεπίδας έτσι ώστε μ�λις π�υ να μπ�ρείτε να
μετακινήσετε πλευρικά την καιν�ύργια 	τένα με τ� 	έρι.

Αναπ�δ�γυρίστε τη μη	ανή, έτσι ώστε τ� κ�υμπί ρύθμισης πίεσης κ�υρέματ�ς να
είναι πάλι στραμμέν� πρ�ς τα επάνω. 

Τώρα έ	ει σημασία, να τ�π�θετήσετε τις λεπίδες τη μία πάνω στην άλλη έτσι ώστε
η ακ�νισμένη επι#άνεια της 	τένας να πρ�ε�έ	ει περ. 1,5 - -2,0 mm απ� τις μύτες
της επάνω λεπίδας (εικ�να 11).

Μ�λις ρυθμίσετε τις λεπίδες, στερεώστε την 	τένα στη θέση της και σ#ί�τε καλά
τις �ίδες στερέωσης των λεπίδων.

Ελέγ�τε εάν �ι λεπίδες κ�υρέματ�ς είναι σωστά τ�π�θετημένες και εάν �ι κών�ι
μετάδ�σης κίνησης των περ�νών πίεσης (εικ�να 3, θέση 2) �ρίσκ�νται στις
πρ��λεπ�μενες �πές της επάνω λεπίδας. Τώρα σ#ί�τε τ� κ�υμπί ρύθμισης πίεσης
κ�υρέματ�ς μέ	ρις �τ�υ η επάνω λεπίδα πιεστεί πάνω στη 	τένα και συναντήσετε
μια ελα#ρά αντίσταση.

�δηγίες 	ρήσης XTRA 9
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Εικ�να
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4.3 Ακ�νισμα των λεπίδων
Εργά:εστε μ�ν� με αι	μηρές λεπίδες κ�υρέματ�ς. �ι στ�μωμένες ή ελαττωματικές
λεπίδες με ελλιπή δ�ντια πρέπει να αντικαθίστανται. �ι λεπίδες μπ�ρ�ύν να
ακ�νιστ�ύν σωστά μ�ν� απ� κάπ�ι�ν ειδικ� με τη 	ρήση ειδικών μη	ανημάτων.

4.4 Καθαρισμ�ς τυ �ίλτρυ αέρα
Τ� στ�ι	εί� τ�υ #ίλτρ�υ αέρα �ρίσκεται στην κάτω πλευρά τ�υ τμήματ�ς μ�τέρ
της μη	ανής. Τ�
στ�ι	εί� τ�υ #ίλτρ�υ αέρα μπ�ρεί να α#αιρεθεί απ� τη μη	ανή για να καθαριστεί.
Τ� στ�ι	εί� τ�υ #ίλτρ�υ πρέπει �πωσδήπ�τε να καθαρί:εται τακτικά με στεγν�
πινέλ� ή ��ύρτσα. Φρ�ντίστε ώστε κατά τ�ν καθαρισμ� τ�υ #ίλτρ�υ αέρα να μην
εισέλθ�υν �ένα σώματα στη μη	ανή.
Δεν επιτρέπεται να 	ρησιμ�π�ιείτε π�τέ τη μη	ανή 	ωρίς #ίλτρ� αέρα!

4.5 Αντικατάσταση της κε�αλής κυρέματς (επιλγή)
Για να αλλά�τε την κε#αλή κ�υρέματ�ς απ� "κ�ύρεμα πρ��άτων" σε "κ�ύρεμα
άλλων :ώων" ή αντίστρ�#α, 	αλαρώστε τ�υς δυ� κ�	λίες στην κε#αλή
κ�υρέματ�ς. Α#αιρέστε την μία κε#αλή κ�υρέματ�ς και τ�π�θετήστε την άλλη
(εάν 	ρειαστεί λιπάνετε τ� γρανά:ι εικ�να 1, θέση 8). Σ#ί�τε �ανά τις δυ� �ίδες.

4.6 Φύλα(η της κυρευτικής μη�ανής
Απ�θηκεύετε την κ�υρευτική μη	ανή μ�ν� σε στεγν�ύς 	ώρ�υς και μέσα στ�
�αλιτσάκι της. Εάν υπάρ	ει η υπ�ψία εισ	ώρησης υγρ�ύ, μη θέτετε τη μη	ανή σε
λειτ�υργία. έπάρ	ει κίνδυν�ς ηλεκτρ�πλη�ίας ή �ρα	υκυκλώματ�ς. Δώστε την
κ�υρευτική μη	ανή σε κάπ�ι� τμήμα σέρ�ις.

Πρέπει να συνηθίσετε να απ�θηκεύετε την κ�υρευτική μη	ανή μετα�ύ των
	ρήσεων πάντα καλά καθαρισμένη, λαδωμένη και με απ�#�ρτισμένη πίεση
κ�υρέματ�ς στ� �αλιτσάκι σε ένα στεγν� και καθαρ� 	ώρ�, μακριά απ� παιδιά.

5 Επισκευές
Το προιον αυτό έχει µελετηθεί και συναρµολογηθεί χρησιµοποιώντας τα καλύτερα
διαθέσιµα υλικά και εξαρτήµατα. Είναι σχεδιασµένο για µακροχρόνια αποδοτική
χρήση. Εαν χρησιµοποιηθούν ανταλλακτικά κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του
παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι αυτά είναι γνήσια ανταλλακτικά Heiniger. Η χρήση µη
γνήσιων ανταλλακτικών Heiniger µπορεί να ελαττώσει την αποτελεσµατικότητα
του µηχανολογικού αυτού προιόντος και η εγγύηση παύει να ισχύει.

5,1 Εισαγωγή
Τα μέτρα για την απ�κατάσταση τέτ�ι�υ είδ�υς �λα�ών επισημαίν�νται στη στήλη
"Αντιμετώπιση" στις λίστες �λα�ών. �ι ενέργειες αντιμετώπισης σε σκ�ύρ� #�ντ�
επιτρέπεται να πραγματ�π�ι�ύνται μ�ν� απ� τ� ε��υσι�δ�τημέν� σέρ�ις.

Πληρ�#�ρίες για τα ε��υσι�δ�τημένα σέρ�ις θα �ρείτε στ� κε#άλαι� "Διευθύνσεις
επικ�ινωνίας".

5.2 Λίστες �λα�ών
Σε περίπτωση �λα�ών, π�υ δεν περιλαμ�άν�νται στις παρ�ύσες �δηγίες, πρέπει να
απευθύνεστε στ� ε��υσι�δ�τημέν� σέρ�ις.

Εικ�να 13

Εικ�να 12

Εικ�να 14
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Αντικαταστήστε τ� γρανά:ι.

Αναθέστε σε ειδικ�ύς την
αντικατάσταση της κύριας
μετάδ�σης.
Αναθέστε σε ειδικ�ύς την
αντικατάσταση τ�υ ά��να
εκκέντρ�υ.
Αναθέστε σε ειδικ�ύς της
αντικατάσταση της μπίλιας.

Η 	τένα και/ή η επάνω λεπίδα είναι
στ�μωμένες.

Τάση κ�υρέματ�ς π�λύ 	αμηλή.

�ι λεπίδες δεν τρ�	ίστηκαν
σωστά.

Αναθέστε σε ειδικ�ύς την
επανατρ�	ιση με κ�ίλη λείανση
περ. 20 ≈m.
Αυ�ήστε την πίεση �ιδών�ντας τ�
κ�υμπί ρύθμισης πίεσης
κ�υρέματ�ς (εικ�να 3, θέση 1).
Αναθέστε σε ειδικ�ύς την
επανατρ�	ιση με κ�ίλη λείανση
περ. 20 ≈m.

Ελατήρι� συγκράτησης σπασμέν�.

Απ�υσία εδράν�υ πείρ�υ (εικ�να 1,
θέση 6).
Τ� έδραν� πείρ�υ είναι #θαρμέν�
(εικ�να 1, θέση 6).
Η περιστρε#�μενη κε#αλή είναι
επάνω #θαρμένη.

�ι περ�νες πίεσης είναι
#θαρμένες (εικ�να 1, θέση 2).

Αναθέστε σε ειδικ�ύς την
αντικατάσταση τ�υ ελατηρί�υ
συγκράτησης.
Αντικαταστήστε τ� έδραν� πείρ�υ.

Αντικαταστήστε τ� έδραν� πείρ�υ.

Αναθέστε σε ειδικ�ύς την
αντικατάσταση της
περιστρε#�μενης κε#αλής.
Αναθέστε σε ειδικ�ύς την
αντικατάσταση των περ�νών
πίεσης.

Δεν μπ�ρεί να ασκηθεί επαρκής
πίεση στην επάνω λεπίδα.

�ι περ�νες πίεσης πέ#τ�υν πρ�ς
έ�ω.

Δεν κ��ει καλά.

Τ� έκκεντρ� ασ#αλείας στ�
ελατήρι� συγκράτησης είναι
σπασμέν�.

Αναθέστε σε ειδικ�ύς την
αντικατάσταση τ�υ ελατηρί�υ
συγκράτησης.

Γρανά:ι Z30 μαύρ� ελαττωματικ�
(εικ�να 1, θέση 8)
Κύρια μετάδ�ση στ� τμήμα τ�υ
μ�τέρ ελαττωματική.

Ά��νας έκκεντρ�υ σπασμέν�ς ή
κυρτ�ς.

Απ�υσία μπίλιας.

Ελατήρι� συγκράτησης σπασμέν�.

Ά��νας εκκέντρ�υ και/ή μπίλια
και/ή περιστρε#�μενη κε#αλή
#θαρμένη.

Τα ρ�υλεμάν είναι π�λύ #θαρμένα.

Αναθέστε σε ειδικ�ύς την
αντικατάσταση τ�υ ελατηρί�υ
συγκράτησης.
Αναθέστε σε ειδικ�ύς την
αντικατάσταση τ�υ ά��να
εκκέντρ�υ και/ή της μπίλιας και/ή
της περιστρε#�μενης κε#αλής.
Αναθέστε σε ειδικ�ύς την
αντικατάσταση των ρ�υλεμάν.

Κε�αλή κυρέματς πρ�άτων

Η επάνω λεπίδα δεν κινείται σε �λη
την επι#άνεια κύλισης

Η επάνω λεπίδα δεν κινείται.

Τ� κ�υμπί ρύθμισης πίεσης
κ�υρέματ�ς ενεργ�π�ιείται μ�ν�
τ�υ.

Απ�υσία δακτυλί�υ ασ#αλείας
(εικ�να 1, θέση 4).

Δακτύλι�ς με σπείρωμα 	αλαρ�ς.

Αντικαταστήστε τ�ν δακτύλι�
ασ#αλείας και τ�π�θετήστε τ�ν
έτσι ώστε τ� κ�υμπί ρύθμισης
πίεσης κ�υρέματ�ς να �ιδώνεται
σ	ετικά εύκ�λα αλλά να
�ε�ιδώνεται δύσκ�λα.
Κ�λλήστε τ� δακτύλι� με
σπείρωμα με κ�λλα "Loctite" ή με
παρ�μ�ι� πρ�ϊ�ν.

ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΑΙΤΙΑ
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Η 	τένα δεν τ�π�θετήθηκε σωστά.

Απ�υσία μπίλιας 
(εικ�να 1, θέση 25).
Γρανά:ι και/ή κύρια μετάδ�ση
(εικ�να 1, θέση 8) ελαττωματικά.

Κε#αλή κ�υρέματ�ς ελαττωματική
(εικ�να 1, θέση 23).

Τάση κ�υρέματ�ς π�λύ υψηλή.

Μπίλια (εικ�να 1, θέση 25) #ιλμ
λιπαντικ�ύ.
Έδραν� πείρ�υ (εικ�να 1, θέση 6)
	ωρίς γράσ�.
Φθαρμένα ρ�υλεμάν.

Μειώστε την τάση κ�υρέματ�ς και,
εάν 	ρειά:εται,  αναθέστε σε
ειδικ�ύς να ακ�νίσ�υν πάλι την
λεπίδα.
Λιπάνετε την μπίλια.

Γρασάρετε τ� έδραν� πείρ�υ.

Αναθέστε σε ειδικ�ύ ς την
αντικατάσταση των ρ�υλεμάν.

Μετατ�πίστε πρ�ς τα πίσω την
επάνω λεπίδα πρ�ς την 	τένα κατά
1.5 mm (εικ�να 11).
Αναθέστε σε ειδικ�ύς της
αντικατάσταση της μπίλιας.
Αντικαταστήστε τ� γρανά:ι.
Αναθέστε σε ειδικ�ύς την
αντικατάσταση της κύριας
μετάδ�σης.
�λέπε εν�τητα 1-4.

12 �δηγίες 	ρήσης XTRA

Κε�αλή κυρέματς πρ�άτων

Δεν κ��ει.

Η κε#αλή κ�υρέματ�ς
υπερθερμαίνεται.

ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΑΙΤΙΑ
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�δηγίες 	ρήσης XTRA 13

Αναθέστε σε ειδικ�ύς την
αντικατάσταση τ�υ ρ�τ�ρα.
Αναθέστε σε ειδικ�ύς την
αντικατάσταση των ρ�υλεμάν.

� ρ�τ�ρας δε λειτ�υργεί �μαλά
(�#είλεται σε δυνατ� 	τύπημα).
Φθαρμένα ρ�υλεμάν.

Έ	�ντας απ�συναρμ�λ�γήσει τ�
#ίλτρ� αέρα, καθαρίστε τ� με
πινέλ� ή ��ύρτσα ή
αντικαταστήστε τ�.
Σ#ί�τε λιγ�τερ� τ� κ�υμπί
ρύθμισης πίεσης κ�υρέματ�ς
(εικ�να 7). Εάν μετά απ� αυτ� δεν
κ���υν �ι λεπίδες, πρέπει να τις
ακ�νίσετε ή να τις
αντικαταστήσετε.
Αναθέστε σε ειδικ�ύς την
αντικατάσταση των ρ�υλεμάν.

Τ� #ίλτρ� αέρα είναι ��υλωμέν�, �
αέρας δεν μπ�ρεί πλέ�ν να
κυκλ�#�ρήσει (εικ�να 1, θέση 28).

Τάση κ�υρέματ�ς π�λύ υψηλή.

Ελαττωματικά ρ�υλεμάν
(εισ	ώρηση υγρ�ύ καθαρισμ�ύ).

Αναθέστε την αντικατάσταση των
ψηκτρών στ� σέρ�ις.
Αναθέστε σε ειδικ�ύς την
αντικατάσταση τ�υ
ρ�τ�ρα/στάτ�ρα.

Ψήκτρες #θαρμένες.

Ρ�τ�ρας ή στάτ�ρας
ελαττωματικ�ς.

Αντιμετωπίστε τ� μπλ�κάρισμα.
Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τ�
#ίλτρ� αέρα.
Αναθέστε σε ειδικ�ύς την
αντικατάσταση τ�υ
ρ�τ�ρα/στάτ�ρα.
Αναθέστε σε ειδικ�ύς την
αντικατάσταση τ�υ διακ�πτη
πρ�στασίας έναντι υπερ#�ρτωσης.

Λεπίδες μπλ�καρισμένες (εικ�να 6).
Φίλτρ� αέρα ��υλωμέν� (εικ�να 12).

Ρ�τ�ρας ή στάτ�ρας
ελαττωματικ�ς.

Διακ�πτης πρ�στασίας έναντι
υπερ#�ρτωσης ελαττωματικ�ς.

Yωρίς ρεύμα.

Καλώδι� ελαττωματικ�.

Διακ�πτης ή μ�τέρ ελαττωματικά.
Διακ�πτης πρ�στασίας έναντι
υπερ#�ρτωσης
απενεργ�π�ιημέν�ς.

Ελέγ�τε τ� καλώδι� και την
ασ#άλεια.
Αναθέστε τ�ν έλεγ	� και την
αντικατάσταση στ� σέρ�ις.
Αναθέστε την επισκευή στ� σέρ�ις.
Θέση σε λειτ�υργία (εικ�να 5).

Τ� μ�τέρ δε λειτ�υργεί.

Αναθέστε σε ειδικ�ύς την λίπανση
της κύριας μετάδ�σης και τ�υ
ά��να.

Κύρια μετάδ�ση και ά��νες 	ωρίς
#ιλμ λιπαντικ�ύ.

� διακ�πτης πρ�στασίας έναντι
υπερ#�ρτωσης θέτει τη μη	ανή
συνε	ώς εκτ�ς λειτ�υργίας 
(εικ�να 5).

Τ� μ�τέρ λειτ�υργεί π�λύ αργά.

Τ� τμήμα τ�υ μ�τέρ θερμαίνεται.

Απ� τ� τμήμα τ�υ μ�τέρ ακ�ύγεται
ένα π�λύ έντ�ν� σ#ύριγμα.

Δ�νήσεις στ� μ�τέρ.

Τμήμα μτέρ

ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΑΙΤΙΑ
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14 �δηγίες 	ρήσης XTRA

7 Διεύθυνση επικινωνίας
Τ� κατάσταση ή η εταιρεία π�υ ανα#έρεται στ� δελτί� εγγύησης είναι τα
ε��υσι�δ�τημένα σημεία σέρ�ις ή αυτά π�υ θα σας παραπέμψ�υν στ� πλησιέστερ�
σέρ�ις της περι�	ής σας.

6 Πρστασία περι�άλλντς και απ�ρριψη
6.1 Εισαγωγή

Για την κατάλληλη απ�ρριψη των λεπίδων καθώς και της κ�υρευτικής μη	ανής
υπεύθυν�ς είναι � ιδι�κτήτης. Παρακαλ�ύμε τηρήστε τις σ	ετικές διατά�εις π�υ
ισ	ύ�υν στη 	ώρα σας. 

6.2 'μάδες υλικών

Παραδώστε τη μη	ανή για απ�συναρμ�λ�γηση στ� σέρ�ις ή στ�ν πλησιέστερ�
ηλεκτρ�λ�γ�.

έλικ� πυ υπάρ�ει στην εικ�να 1a στη θέση

Κα�υτσ�ύκ 18 / 19

Π�λυαμίδι� 8 / 27 / 28

Σίδηρ�ς/	άλυ�ας 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 21 / 22 /

24 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30

Yαλκ�ς 11 / 12 / 17 / 19

�ρεί	αλκ�ς 13 / 15 / 17 / 27

Αλ�υμίνι� 23

άλλα υλικά 9 / 10 / 13 / 14 / 15 / 17 / 30
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A2  XTRA
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XTRA  A3
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