Ματαίρι απολεπιζμού ζσρόμενο με αημό
1. Δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην ρξήζεο
πξνζεθηηθά πξηλ από ηε ρξήζε θαη αθνινπζήζηε
ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη.
O θαηαζθεπαζηήο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί
ππεύζπλνο γηα ηπρόλ δεκηέο πνπ πξνθαινύληαη
από αθαηάιιειε ρξήζε.

2. Η ζπζθεπή δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα
ρξεζηκνπνηείηαη από άηνκα
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηώλ) κε
πεξηνξηζκέλεο ζσκαηηθέο, αηζζεηήξηεο ή
λνεηηθέο ηθαλόηεηαο ή άηνκα πνπ δελ έρνπλ
εκπεηξία ή γλώζε ηεο ζπζθεπήο, εθηόο αλ
απηό γίλεηαη ππό ηελ επίβιεςε πξνζώπσλ
πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο.
Να θπιάζζεηαη καθξηά από παηδηά!
3.Η ζπζθεπή πξέπεη λα ζπλδεζεί ζε πξίδα.
Ειέγμηε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαισδίνπ
ξεύκαηνο γελλήηξηαο αηκνύ ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα.
Εάλ ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο είλαη
θαηεζηξακκέλν θαη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί,
απηή ε ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζην
εγγπεηή ή από εηδηθή ππεξεζία ή από έλα
εηδηθεπκέλν άηνκν πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζεί ν θίλδπλνο. Μελ ρξεζηκνπνηείηε
ηε ζπζθεπή εάλ ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο έρεη
ππνζηεί δεκηά.
Απαγνξεύεηαη λα πξνβείηε ζε εξγαζίεο
ζπληήξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ιεηηνπξγίαο.
Οια ηα πξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα πξέπεη
λα ππάξρνπλ
Δώζηε κεγάιε πξνζνρή, ελώ
μεζθεπαζηνύλ
. Μελ γέξλεηε όηαλ είλαη ζε ρξήζε!
6. Απνθύγεηε ηελ άκεζε επαλαπιήξσζε.
Μελ μαλαγεκίδεηε θαηά ηε ρξήζε.
Κξαηήζηε ην θαπάθη ηξνθνδνζίαο καθξηά
από πεγέο ζεξκόηεηαο, αηρκεξέο
επηθάλεηεο θαη δηαηήξεζε ηεο θαιήο
θαηάζηαζεο ηνπ
Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή εάλ ην
θαιώδην ξεύκαηνο ή ην θαιώδην ζύλδεζεο
είλαη ζπαζκέλν!
Μελ ηξαβάηε ην θαιώδην ξεύκαηνο!

Οδηγίες τρήζης
1. Η θαηαζθεπή ηνπ καραηξηνύ επηηξέπεη ηελ
εύθνιε ηνπνζέηεζε πάλσ ζε νπνηνλδήπνηε

πάγθν LYSON 1 κέηξνπ θαη άλσ.
Μπνξεί επίζεο λα ηνπνζεηεζεί επάλσ θαη ζε
άιινπο πάγθνπο.
2.Μόιηο ηνπνζεηεζεί, βεβαησζείηε όηη έρεη
ηνπνζεηεζεί ζσζηά θαη ώζηε λα κελ ελέρεηαη
θαλέλαο θίλδπλνο θαηά ηε ιεηηνπξγία
3.Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, γεκίζηε ην
δνρείν κε λεξό. Μελ ππεξβαίλεηε ην κέγηζην
επίπεδν πνπ αλαθέξεηαη.
πλδέζηε ηε ζπζθεπή ζε 230V πξίδα.
Μελ ελεξγνπνηείηε ηε ζπζθεπή, εθηόο εάλ ε
δεμακελή έρεη γεκίζεη.
4.Η ιεπίδα ζεξκαίλεηαη κε αηκό πνπ
πξνέξρεηαη από ηε γελλήηξηα αηκνύ.
Πεξηκέλεηε κέρξη λα παξάρζεί αξθεηή αηκνύ
θαη ζεξκόηεηαο.
5. Η δηαθάλεηα ηνπ πιαηζίνπ έρεη εμνπιηζηεί
κε έλα ρέξη πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα.
6. Σνπνζεηήζηε ην πιαίζην κε ην κέιη πάλσ
ζηε κεηαιιηθή θαηαζθεπή.
Λάβεηε επηπιένλ πξνθπιάμεηο, όπσο απηή ε
ζπζθεπή είλαη εμνπιηζκέλε κε πνιύ θνθηεξέο
ιεπίδεο. Πξνζνρή: Οξηζκέλα εμαξηήκαηα ηεο
ζπζθεπήο δεζηαίλνληαη πάξα πνιύ!
7. Εάλ ε γσλία θιίζεο ηεο ιεπίδαο ή ηεο
ζεξκνθξαζίαο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά,
ξπζκίζηε ηε γσλία θιίζεο κε ηελ πεξηζηξνθή
ηνπ πηεξπγίνπ 3 ξπζκηδόκελα θνπκπηά πνπ
βξίζθνληαη θάησ από ηε ιεπίδα. ΠΡΟΟΧΗ:
ηα ρέξηα ζαο ζα πξέπεη λα θαιύπηνληαη κε
βακβαθεξά γάληηα γηα λα απνθύγεηε θνπεί ή
λα θαεί.
Εάλ ην επίπεδν ηεο ζεξκνθξαζίαο παξακέλεη
κε ηθαλνπνηεηηθή, πεξηκέλεηε ιίγν πξηλ
πξνβεί ζε απνπσκαηίδνπκε.
8.Slide ην πιαίζην γηα λα uncapp. Κνπή
θηλδύλνπ!
Λάβεηε επηπιένλ πξνθπιάμεηο, όπσο απηή ε
ζπζθεπή είλαη εμνπιηζκέλε κε πνιύ θνθηεξέο
ιεπίδεο. Πξνζνρή: Οξηζκέλα εμαξηήκαηα ηεο
ζπζθεπήο δεζηαίλνληαη πάξα πνιύ! (παξνρή
ζεξκόηεηαο ζσιήλα, ιεπίδεο)
πξνεηδνπνίεζε:
Ο πίλαθαο έθαλε αηρκεξέο άθξεο. Να
θπιάζζεηαη καθξηά από ηα παηδηά!
Απνζεθεύζηε ζσζηά.

