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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμών, όλοι όσοι χρησιμοποιούν,
εγκαθιστούν, επισκευάζουν, αλλάζουν εξαρτήματα ή εργάζονται
πλησίον του εν λόγω εργαλείου ΠΡΕΠΕΙ να διαβάσουν και να
κατανοήσουν τις παρούσες οδηγίες, προτού πραγματοποιήσουν
οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες.
ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ - ΔΩΣΤΕ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
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Τεχνικά δεδομένα
Στοιχεία προϊόντος
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 7.0 bar 

( psig)
Ελεύθερη ταχύτητα 350 r/min 

( rpm)
Βάρος 4.5 kg 

(9.9 lb)

Δηλώσεις
ευθύνη
Πολλά συμβάντα στο περιβάλλον λειτουργίας μπορούν να
επηρεάσουν τη διαδικασία σύσγιξης και να απαιτήσουν
επικύρωση των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με τα ισχύοντα
πρότυπα ή/και τους κανονισμούς, με το παρόν σας ζητούμε
να ελέγχετε την εγκατεστημένη ροπή στρέψης και την
κατεύθυνση περιστροφής μετά από οποιοδήποτε συμβάν που
μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα της σύσφιξης.
Παραδείγματα τέτοιων συμβάντων περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων:

• αρχική εγκατάσταση του συστήματος εργαλείων
• αλλαγή μιας παρτίδας μερών, ενός ιμάντα, μιας παρτίδας

κοχλιών, ενός εργαλείου, ενός λογισμικού, μιας
διευθέτησης ή ενός περιβάλλοντος

• μεταβολή στις συνδέσεις αέρα ή στις ηλεκτρικές
συνδέσεις

• μεταβολή στην εργονομία, τη διεργασία, τις διαδικασίες
ή τις πρακτικές ποιότητας της γραμμής

• αλλαγή χειριστή
• οποιαδήποτε άλλη μεταβολή που επηρεάζει το

αποτέλεσμα της διαδικασίας σύσφιξης
Ο έλεγχος πρέπει:

• Να επιβεβαιώσει ότι οι συνθήκες σύνδεσης δεν έχουν
μεταβληθεί λόγω συμβάντων που μπορούν να τις
επηρεάσουν.

• Να πραγματοποιηθεί μετά την αρχική εγκατάσταση,
συντήρηση ή επισκευή του εξοπλισμού.

• Να γίνεται τουλάχιστον μία φορά ανά βάρδια ή με άλλη
κατάλληλη συχνότητα.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ
Εμείς, η Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, δηλώνουμε με αποκλειστική
ευθύνη μας ότι το προϊόν (με ονομασία, τύπο και σειριακό
αριθμό, βλ. εξώφυλλο) συμμορφώνεται με την/τις παρακάτω
Οδηγία/ες: 
2006/42/EC
Ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα:
ISO 11148-6
Οι αρχές μπορούν να ζητήσουν τις σχετικές τεχνικές
πληροφορίες από:
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial
Technique AB, S-105 23 Stockholm Sweden

Stockholm, 11 June 2018
Carl von Schantz, Managing Director
Υπογραφή εκδότη 

Έγγραφη δήλωση επιπέδου θορύβου &
δονήσεων

• Στάθμη ηχητικής πίεσης 80 dB(A), αβεβαιότητα 3
dB(A), σύμφωνα με το ISO15744.

• Στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A), αβεβαιότητα 3 dB(A),
σύμφωνα με το ISO15744.

• Συνολική τιμή δονήσεων <2.5 m/s2, αβεβαιότητα ,
σύμφωνα με το ISO28927-2.

Οι τιμές που δηλώνονται εξακριβώθηκαν μέσω
εργαστηριακών δοκιμών σε συνάρτηση με τα αναφερόμενα
πρότυπα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σύγκριση με
τις δηλωμένες τιμές άλλων εργαλείων που υποβλήθηκαν σε
δοκιμή σύμφωνα με τα ίδια πρότυπα. Οι τιμές που
δηλώνονται δεν είναι κατάλληλες για χρήση σε
υπολογισμούς εκτίμησης κινδύνου, καθώς οι τιμές μέτρησης
σε μεμονωμένους χώρους εργασίας μπορεί να είναι
υψηλότερες. Οι πραγματικές τιμές έκθεσης και οι κίνδυνοι
σωματικής βλάβης, στους οποίους εκτίθεται ο μεμονωμένος
χρήστης είναι μοναδικές και εξαρτώνται από τον τρόπο
εργασίας του χρήστη, το αντικείμενο εργασίας και το
σχεδιασμό της θέσης εργασίας καθώς και από το χρόνο
έκθεσης και τη φυσική κατάσταση του χρήστη.
Εμείς, η Atlas Copco Industrial Technique AB, δεν
αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις συνέπειες που μπορεί
να προκύψουν από τη χρήση των δηλωμένων τιμών, αντί για
τιμές που αντιπροσωπεύουν την πραγματική έκθεση, για την
αξιολόγηση κινδύνων σε χώρο εργασίας ο οποίος δεν
βρίσκεται υπό τον έλεγχό μας.
Αυτό το εργαλείο μπορεί να προκαλέσει σύνδρομο χειρός-
βραχίονα οφειλόμενο στους κραδασμούς αν δεν γίνει σωστή
χρήση του. Μπορείτε να βρείτε έναν οδηγό ΕΕ για τη
διαχείριση των δονήσεων χεριού-βραχίονα μεταβαίνοντας
στη διεύθυνση http://www.pneurop.eu/index.php και
επιλέγοντας "Tools" (Εργαλεία) και κατόπιν
"Legislation" (Νομοθεσία).
Συνιστούμε την τήρηση προγράμματος ιατρικής
παρακολούθησης, για να αναγνωρίζονται τυχόν αρχικά
συμπτώματα που ενδέχεται να σχετίζονται με την έκθεση σε
δονήσεις, έτσι ώστε να είναι δυνατή η τροποποίηση των
διαδικασιών διαχείρισης και να αποτρέπεται η πρόκληση
μελλοντικών σωματικών βλαβών.

Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται για χρήση με σταθερές
εφαρμογές: 
Οι εκπομπές θορύβου παρέχονται στον υπεύθυνο για το
στήσιμο του μηχανήματος, ως οδηγός. Τα στοιχεία
εκπομπών θορύβου και δονήσεων για το μηχάνημα στην
ολοκληρωμένη μορφή του θα πρέπει να παρέχονται στο
εγχειρίδιο οδηγιών του μηχανήματος.

http://www.pneurop.eu/index.php
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Πληροφορίες σχετικά με το Άρθρο 33 του
κανονισμού REACH
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1907/2006 για την
Καταχώριση, την Αξιολόγηση, την Αδειοδότηση και τους
Περιορισμούς των Χημικών ουσιών (REACH) καθορίζει,
μεταξύ άλλων, απαιτήσεις σχετικά με την επικοινωνία στην
αλυσίδα εφοδιασμού. Η απαίτηση πληροφοριών ισχύει και
για προϊόντα που περιέχουν τις λεγόμενες Άκρως
Ανησυχαστικές Ουσίες («Κατάλογος Υποψηφίων»). Στις 27
Ιουνίου 2018 προστέθηκε στον Κατάλογο Υποψηφίων ο
μεταλλικός μόλυβδος (CAS αριθ. 7439-92-1).
Σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα, αυτό σας ενημερώνει
ότι ορισμένα μηχανικά εξαρτήματα στο προϊόν ενδέχεται να
περιέχουν μεταλλικό μόλυβδο. Αυτό συμμορφώνεται με την
ισχύουσα νομοθεσία περί περιορισμού ουσιών και βασίζεται
σε νόμιμες εξαιρέσεις στην οδηγία RoHS (2011/65 / ΕΕ).
Κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης, ο μεταλλικός
μόλυβδος δεν θα διαρρεύσει ή θα μεταλλαχθεί από το προϊόν
και η συγκέντρωση του μεταλλικού μολύβδου στο πλήρες
προϊόν είναι πολύ κάτω από το ισχύον όριο. Λάβετε υπόψη
τις τοπικές απαιτήσεις σχετικά με τη διάθεση του μολύβδου
στο τέλος του κύκλου ζωής του.

Ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος υλικής ζημιάς ή
σοβαρού τραυματισμού
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και
ακολουθείτε όλες τις οδηγίες προτού χειριστείτε το
εργαλείο. Σε περίπτωση που δεν τηρήσετε όλες τις
οδηγίες ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά, υλική ζημιά ή/ και σοβαρός τραυματισμός.

► Διαβάστε όλες τις Πληροφορίες ασφαλείας οι
οποίες παραδίδονται μαζί με τα διάφορα
εξαρτήματα του συστήματος.

► Διαβάστε όλες τις Οδηγίες προϊόντος για την
εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των
διαφόρων εξαρτημάτων του συστήματος.

► Διαβάστε όλους τους κανονισμούς ασφαλείας της
τοπικής νομοθεσίας που αφορούν το σύστημα και
τα εξαρτήματά του.

► Φυλάξτε όλες τις Πληροφορίες ασφαλείας και τις
οδηγίες για να ανατρέξετε μελλοντικά σε αυτές.

Δήλωση χρήσης
Το παρόν προϊόν σχεδιάστηκε για την τοποθέτηση και την
αφαίρεση συνδετήρων με σπειρώματα σε ξύλο, μέταλλο ή
πλαστικό.
Δεν επιτρέπεται άλλη χρήση. Μόνο για επαγγελματική
χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού
► Αν η ροπή στρέψης είναι πάνω από 50 Nm, πρέπει

να χρησιμοποιηθεί ράβδος αντίδρασης.
Η ράβδος αντίδρασης σχεδιάστηκε για να απορροφά
τη ροπή αντίδρασης μηχανοκίνητων εργαλείων.

Ειδικές οδηγίες προϊόντος
Προειδοποίηση/Σημαντικό

• Ελέγξτε την κατεύθυνση περιστροφής πριν
χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν χωρίς να ελέγξετε
πρώτα αν ο συμπλέκτης είναι απελευθερωμένος.

• Ελέγξτε αν ο ρευματοδότης είναι σωστά τοποθετημένος.
Αντικαταστήστε τον πείρο συγκράτησης ή ασφάλισης αν
είναι απαραίτητο.

• Αν χρησιμοποιήσετε μοχλό ανάρτησης, βεβαιωθείτε ότι
βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ότι στερεώθηκε
σωστά.

Γενικές οδηγίες
Οι χειριστές των εργαλείων με ράβδο αντίδρασης ροπής
στρέψης πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να
αποφύγουν τραυματισμούς λόγω σύνθλιψης. Για λόγους
ασφαλείας - μην επιτρέπετε ποτέ σε κανέναν να
χρησιμοποιεί το εργαλείο, εκτός αν έχει λάβει εκπαίδευση
και είναι καλά εξοικειωμένος με τον τρόπο λειτουργίας του
εργαλείου σε διαφορετικές περιστάσεις. Το εργαλείο
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με την
αντίστοιχη ράβδο αντίδρασης, η οποία προσαρμόζεται στην
εκάστοτε εφαρμογή συναρμογής βίδας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πρόσκρουσης

Πραγματοποιήστε έλεγχο της φοράς περιστροφής του
εργαλείου πριν το ενεργοποιήσετε! Η ενεργοποίηση σε
απροσδόκητη φορά περιστροφής μπορεί να προκαλέσει
υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες.

► Βεβαιωθείτε ότι η φορά περιστροφής του εργαλείου
είναι σωστή πριν ενεργοποιήσετε το εργαλείο.

► Κρατάτε τα χέρια σας μακριά από τη ράβδο
αντίδρασης κατά τη χρήση του εργαλείου.

Γενικές Οδηγίες για την Ασφάλεια
Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμών, όλοι όσοι
χρησιμοποιούν, εγκαθιστούν, επισκευάζουν, αλλάζουν
εξαρτήματα ή εργάζονται πλησίον του εν λόγω εργαλείου
πρέπει να διαβάσουν και να κατανοήσουν τις παρούσες
οδηγίες, προτού πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε από τις
παραπάνω ενέργειες.
Ο στόχος μας είναι να παράγουμε εργαλεία που σας βοηθούν
να εργάζεστε με ασφάλεια και αποδοτικότητα. Η πλέον
σημαντική συσκευή ασφαλείας γι' αυτό το σκοπό είστε
ΕΣΕΙΣ. Η φροντίδα και η καλή κρίση αποτελούν την
καλύτερη προστασία από τους τραυματισμούς Δεν είναι
δυνατόν να καλυφθούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι στο
φυλλάδιο αυτό, αλλά προσπαθήσαμε να επισημάνουμε
μερικούς από τους πιο σημαντικούς.
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• Η εγκατάσταση, η ρύθμιση και η χρήση αυτού του
ηλεκτρικού εργαλείου θα πρέπει να γίνεται μόνον από
πιστοποιημένους και εκπαιδευμένους χειριστές

• Το εργαλείο αυτό και τα εξαρτήματά του δεν πρέπει να
τροποποιηθούν κατά κανένα τρόπο.

• Μην χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο αν φέρει ζημίες.
• Αν η ονομαστική ταχύτητα, η πίεση λειτουργίας ή οι

προειδοποιητικές επιγραφές κινδύνου του εργαλείου δεν
είναι πλέον ευανάγνωστες ή ξεκολλήσουν,
αντικαταστήστε τις άμεσα.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την
ασφάλεια συμβουλευθείτε:

• Άλλα έγγραφα και πληροφορίες που συνοδεύουν
αυτό το εργαλείο.

• Τον εργοδότη σας, το σωματείο, ή και τον εμπορικό
σας σύλλογο.

• “Safety Code for Portable Air Tools” (ANSI
B186.1), το οποίο διατίθεται κατά την εκτύπωση
από την Global Engineering Documents από τη
διεύθυνση http://global.ihs.com/ , ή τηλεφωνήστε
στο 1 800 854 7179. Σε περίπτωση που
αντιμετωπίσετε δυσκολία στο να αποκτήσετε τα
πρότυπα ANSI, επικοινωνήστε με την ANSI στο
http://www.ansi.org/

• Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την ασφάλεια και την υγιεινή στην
εργασία από τις ακόλουθες ιστοσελίδες: http://
www.osha.gov (ΗΠΑ) https://osha.europa.eu/
(Ευρώπη)

Παροχή αέρα και κίνδυνοι σύνδεσης
• Ο πεπιεσμένος αέρας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό

τραυματισμό.
• Κλείνετε πάντοτε την παροχή αέρα, αποστραγγίστε τον

εύκαμπτο σωλήνα από πεπιεσμένο αέρα και
αποσυνδέστε το εργαλείο από την παροχή αέρα όταν δεν
το χρησιμοποιείτε, πριν να αλλάξετε εξαρτήματα ή όταν
πραγματοποιείτε επισκευές.

• Ποτέ μην κατευθύνετε αέρα επάνω σε εσάς ή σε
οποιονδήποτε άλλο.

• Οι εύκαμπτοι σωλήνες που πετάγονται μπορεί να
προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Ελέγχετε πάντοτε
για εύκαμπτους σωλήνες και συνδέσμους με ζημία ή
χαλάρωση.

• Μην χρησιμοποιείτε συνδέσμους γρήγορης
αποσύνδεσης με το εργαλείο. Για σωστή ρύθμιση,
ανατρέξτε στις οδηγίες.

• Όταν χρησιμοποιείτε δισαρθρωτούς συνδέσμους
συστροφής, θα πρέπει να εγκαθιστάτε πείρους
ασφαλείας.

• Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση αέρα 6,3 bar / 90
psig, ή εκείνη που ορίζεται στην πινακίδα στοιχείων του
εργαλείου.

Κίνδυνοι εμπλοκής
• Μην πλησιάζετε στον περιστρεφόμενο μηχανισμό

κίνησης. Πνιγμός, αφαίρεση τριχωτού κεφαλής ή/ και
εκδορές είναι δυνατό να συμβούν αν χαλαρά ρούχα,

γάντια, κοσμήματα, αξεσουάρ λαιμού και μαλλιά δεν
κρατηθούν μακριά από το εργαλείο και τα εξαρτήματά
του.

• Τα γάντια μπορούν να εμπλακούν στον περιστρεφόμενο
οδηγό, προκαλώντας αποκοπή ή σπάσιμο δακτύλων.

• Οι περιστρεφόμενες κινούμενες υποδοχές ή προεξοχές
είναι δυνατό να γραπώσουν εύκολα τα γάντια με
ελαστική επένδυση ή μεταλλική ενίσχυση.

• Μην φοράτε χαλαρά γάντια ή γάντια με κομμένα ή
ξεφτισμένα δάχτυλα.

• Μην κρατάτε ποτέ τον οδηγό, την υποδοχή ή την
προεξοχή του οδηγού.

Κίνδυνοι από θραύσματα
• Φοράτε πάντα γυαλιά και μάσκα προσώπου ανθεκτικά

σε κρούσεις όταν συμμετέχετε στη λειτουργία ή είστε
κοντά σε λειτουργίες επισκευών ή συντήρησης του
εργαλείου, ή όταν αντικαθιστάτε παρελκόμενα στο
εργαλείο. Συνιστώνται γάντια και προστατευτικός
ρουχισμός.

• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υπόλοιπα άτομα στο χώρο
φορούν ανθεκτικό στην κρούση προστατευτικό
εξοπλισμό για τα μάτια και το πρόσωπο. Ακόμη και
μικρά θραύσματα μπορούν να τραυματίσουν τα μάτια
και να προκαλέσουν τύφλωση.

• Μπορεί να συμβεί σοβαρός τραυματισμός από
υπερβολικά σφιγμένους ή ελάχιστα σφιγμένους
συνδετήρες, οι οποίοι μπορούν να ραγίσουν, να
χαλαρώσουν ή να χωριστούν στη μέση. Τυχόν
απελευθερωμένα συγκροτήματα μπορεί να εκτοξευτούν.
Τα συστήματα που απαιτούν σύσφιξη σε συγκεκριμένη
τιμή ροπής στρέψης, πρέπει να ελέγχονται με τη βοήθεια
δυναμομετρικού κλειδιού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα δυναμομετρικά κλειδιά τύπου «κλικ»
δεν ελέγχουν για ενδεχομένως επικίνδυνες καταστάσεις
υπερβολικής σύσφιξης.

• Μην χρησιμοποιείτε υποδοχές που τοποθετούνται με το
χέρι. Χρησιμοποιείτε μόνο υποδοχές σε καλή κατάσταση
που τοποθετούνται ηλεκτρικά ή με πρόσκρουση.

• Φροντίστε το αντικείμενο εργασίας να στερεώνεται με
ασφάλεια.

Κίνδυνοι χειρισμού
• Αποσυνδέστε την παροχή αέρα πριν από την χρήση του

παρελκόμενου κατσαβιδιού ή της υποδοχής, πριν από τη
ρύθμιση του συμπλέκτη ή την αποσυναρμολόγηση του
εργαλείου.

• Οι χειριστές και το προσωπικό συντήρησης πρέπει να
είναι φυσικά ικανό να χειρίζεται τον όγκο, βάρος και
δύναμη του εργαλείου.

• Να κρατάτε το εργαλείο σωστά:να είστε έτοιμοι να
αντισταθμίσετε τις φυσιολογικές ή τις ξαφνικές
μετακινήσεις - έχετε ελεύθερα και τα δύο σας χέρια.

• Αμέσως μόλις προσαρμόσετε το συμπλέκτη, ελέγξτε ως
προς τη σωστή λειτουργία.

• Να μην χρησιμοποιείτε με μειωμένη πίεση αέρα ή σε
φθαρμένη κατάσταση. ενδέχεται να μη λειτουργήσει ο
συμπλέκτης, προκαλώντας απότομη περιστροφή της
λαβής του εργαλείου.
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• Να υποστηρίζετε πάντοτε με ασφάλεια τη λαβή του
εργαλείου, με κατεύθυνση αντίθετα προς την
κατεύθυνση περιστροφής του άξονα, προκειμένου να
ελαττώνεται η επίδραση μιας απότομης αντίδρασης
ροπής κατά τη διάρκεια της τελικής σύσφιξης και της
αρχικής χαλάρωσης.

• Αν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε ένα βραχίονα
ανάρτησης, για να απορροφήσει τη ροπή στρέψης
αντίδρασης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, οι πλαϊνές λαβές
συνιστώνται για τα εργαλεία με ευθύ περίβλημα και με
λαβή πιστολιού· οι ράβδοι αντίδρασης συνιστώνται για
τους γωνιακούς συστροφείς παξιμαδιών. Σε κάθε
περίπτωση, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα μέσο
για την απορρόφηση της ροπής στρέψης αντίδρασης που
υπερβαίνει τα 4 Nm (3 lbf.ft) για τα εργαλεία με ευθύ
περίβλημα, που υπερβαίνει τα 10 Nm (7,5 lbf.ft) για τα
εργαλεία με λαβή πιστολιού και που υπερβαίνει τα 60
Nm (44 lbf.ft) για τους γωνιακούς συστροφείς
παξιμαδιών.

• Είναι δυνατό να πιαστούν τα δάχτυλά σας σε συστροφείς
παξιμαδιών τύπου γαλλικού κλειδιού ανοιχτού άκρου.

• Να μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε κλειστούς
χώρους. Προσέχετε για να αποφύγετε τη σύνθλιψη των
χεριών σας ανάμεσα στο εργαλείο και το υπό
επεξεργασία αντικείμενο, Ιδιαίτερα όταν ξεβιδώνετε.

Κίνδυνοι από επαναλαμβανόμενη κίνηση
• Όταν χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο για την εκτέλεση

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εργασία, ο
χειριστής είναι δυνατό να νιώσει δυσκολία στα χέρια,
τους βραχίονες, τους ώμους, τον αυχένα ή σε άλλες
περιοχές του σώματος.

• Λάβετε άνετη στάση σώματος, πατώντας καλά στο
έδαφος και αποφεύγοντας τις αδέξιες κινήσεις ή την
απώλεια της ισορροπίας. Η εναλλαγή στάσεων κατά τις
εργασίες με μεγάλη διάρκεια μπορεί να σας βοηθήσει να
αποφύγετε την αίσθηση δυσκολίας και κόπωσης.

• Μην αγνοήσετε συμπτώματα, όπως την επίμονη ή
επαναλαμβανόμενη δυσκολία, τρεμούλα, πιάσιμο,
μυρμηκίαση, μούδιασμα, κάψιμο ή πιάσιμο. Σταματήστε
τη χρήση του εργαλείου, ενημερώστε τον εργοδότη σας
και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Κίνδυνοι από το θόρυβο και τις δονήσεις
• Οι υψηλές στάθμες θορύβων μπορεί να προκαλέσουν

μόνιμη απώλεια ακοής και άλλα προβλήματα, όπως
εμβοές. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά για τα αυτιά
όπως συνιστάται από τον εργοδότη σας ή τους
κανονισμούς υγείας και ασφαλείας του χώρου εργασίας.

• Η έκθεση σε δονήσεις μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο
νευρικό σύστημα και στην παροχή αίματος στα χέρια
και τα μπράτσα. Φοράτε ζεστά ρούχα και διατηρείτε τα
χέρια σας ζεστά και στεγνά. Εάν παρουσιαστεί
μούδιασμα, μυρμηκίαση ή άσπρισμα του χρώματος του
δέρματος, σταματήστε τη χρήση του εργαλείου,
ενημερώστε τον εργοδότη σας και συμβουλευτείτε έναν
ιατρό.

• Κρατάτε το εργαλείο με ελαφριά αλλά ασφαλή λαβή,
επειδή ο κίνδυνος από τη δόνηση είναι γενικά
μεγαλύτερος όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη της λαβής.
Αν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε ένα βραχίονα
ανάρτησης ή τοποθετήστε μία πλαϊνή λαβή.

• Για να αποφύγετε μη αναγκαίες αυξήσεις των επιπέδων
θορύβου και δονήσεων:

• Θέστε σε λειτουργία και διατηρήστε το εργαλείο και
επιλέξτε, διατηρήστε και αντικαταστήστε τα εξαρτήματα
και τα αναλώσιμα, σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο
οδηγιών,

• Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένες μύτες κατσαβιδιού,
υποδοχές ή προεκτάσεις ή που να μην εφαρμόζουν καλά.

Κίνδυνοι στο χώρο εργασίας
• Ολισθήσεις (γλιστρήματα) / σκουντουφλήματα /

πτώσεις, αποτελούν κύριες αιτίες σοβαρού
τραυματισμού ή θανάτου. Προσέχετε τον
περισσευούμενο εύκαμπτο σωλήνα που αφήνεται στην
επιφάνεια βάδισης ή εργασίας.

• Μην εισπνέετε σκόνη ή αναθυμιάσεις και μην χειρίζεστε
απόβλητα της διαδικασίας εργασίας, τα οποία είναι
δυνατό να προκαλέσουν προβλήματα υγείας (π.χ.
καρκίνο, συγγενείς ανωμαλίες, άσθμα ή/ και
δερματίτιδες). Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό εξώθησης
σκόνης και προστατευτικό αναπνευστικό εξοπλισμό
όταν εργάζεστε με υλικά τα οποία παράγουν
αερομεταφερόμενα σωματίδια.

• Η σκόνη που παράγεται από αμμοβολή, πριόνισμα,
λείανση (τρόχισμα), διάτρηση και άλλες
κατασκευαστικές δραστηριότητες με ηλεκτρικά ή
πνευματικά εργαλεία περιέχει χημικές ουσίες γνωστές
στην Πολιτεία της Καλιφόρνια για πρόκληση καρκίνου
ή γενετικών ανωμαλιών (συγγενών διαμαρτιών
διαπλάσεων) ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες.
Ορισμένα παραδείγματα αυτών των χημικών ουσιών
είναι τα εξής:

• Μόλυβδος από βαφές με βάση μόλυβδο
• Τούβλα κρυσταλλικής σιλικόνης και τσιμέντου καθ

άλλα προϊόντα τοιχοποιίας
• Αρσενικό και χρώμιο από χημικά επεξεργασμένο

καουτσούκ
Ο κίνδυνος που διατρέχετε από αυτές τις εκθέσεις
ποικίλει, ανάλογα με το πόσο συχνά κάνετε αυτό τον
τύπο εργασίας. Για τη μείωση της έκθεσής σας σ' αυτές
τις χημικές ουσίες: εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο
και εργάζεστε με εγκεκριμένο εξοπλισμό ασφαλείας,
όπως με μάσκες για τη σκόνη που είναι ειδικά
σχεδιασμένες να φιλτράρουν μικροσκοπικά σωματίδια.

• Συνεχίστε με προσοχή σε περιβάλλοντα με τα οποία δεν
είστε εξοικειωμένος/η. Να έχετε επίγνωση των
ενδεχόμενων κινδύνων που δημιουργούνται από την
εργασιακή σας δραστηριότητα. Αυτό το εργαλείο δεν
είναι μονωμένο για περιπτώσεις επαφής με πηγές
ηλεκτρικής ενέργειας.

• Αυτό το εργαλείο δεν συνιστάται για χρήση σε δυνητικά
εκρηκτικές ατμόσφαιρες.

ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ - ΔΩΣΤΕ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Σήματα και αυτοκόλλητες ετικέτες
Το προϊόν διαθέτει σήματα και αυτοκόλλητα που περιέχουν
σημαντικές πληροφορίες για την ατομική ασφάλεια και τη
συντήρηση του προϊόντος. Τα σήματα και τα αυτοκόλλητα
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πρέπει να είναι πάντοτε ευανάγνωστα. Μπορείτε να
παραγγείλετε καινούργια σήματα και αυτοκόλλητα από τον
κατάλογο ανταλλακτικών.

Χρήσιμες πληροφορίες
Διαδικτυακός τόπος
Σύνδεση σε Atlas Copco: www.atlascopco.com.
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τα
εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τις δημοσιεύσεις μας στην
ιστοσελίδα μας.

Χώρα προέλευσης
Ανατρέξτε στις πληροφορίες στην ετικέτα του προϊόντος.

Εγγύηση
• Η εγγύηση του προϊόντος θα εκπνεύσει 12 μήνες

αφόρου το προϊόν τεθεί σε χρήση για πρώτη φορά, όμως
σε κάθε περίπτωση πρέπει να επκνέει το αργότερο 13
μήνες από την παράδοσή του.

• Η φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων δεν
περιλαμβάνεται στην εγγύηση.

• Η κανονική φθορά και υποβάθμιση είναι εκείνη που
απαιτεί αντικατάσταση ανταλλακτικού ή άλλη
προσαρμογή/τεχνικό έλεγχο κατά τον τυπικό έλεγχο
των εργαλείων, όπως συνηθίζεται για την εν λόγω
περίοδο (εκφράζεται σε χρόνο, ώρες λειτουργίας ή
διαφορετικά).

• Η εγγύηση του προϊόντος εξαρτάται από την ορθή
χρήση, συντήρηση και επισκευή του εργαλείου και των
παρελκομένων του.

• Η ζημιά στα εξαρτήματα που σημειώνεται ως
αποτέλεσμα της ανεπαρκούς συντήρησης ή της
συντήρησης που εκτελείται από άτομα εκτός της Atlas
Copco ή των πιστοποιημένων συνεργατών σέρβις της
κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης δεν καλύπτεται
από την εγγύηση.

• Προκειμένου να αποφευχθεί η ζημιά ή η καταστροφή
εξαρτημάτων του εργαλείου, πραγματοποιείτε
συντήρηση του εργαλείου, σύμφωνα με τα συνιστώμενα
χρονοδιαγράμματα συντήρησης και τηρείτε τις ορθές
οδηγίες.

• Οι επισκευές στο πλαίσιο της εγγύησης εκτελούνται
μόνο σε συνεργεία της Atlas Copco ή από τους
πιστοποιημένους συνεργάτες σέρβις.

H Atlas Copco παρέχει εκτεταμένη εγγύηση και
υπερσύγχρονη προληπτική συντήρηση, μέσω των
συμβάσεων ToolCover. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο σέρβις της περιοχής σας.
Για τους ηλεκτρικούς κινητήρες:

• Η εγγύηση πρέπει να ισχύει μόνο όταν ο ηλεκτρικός
κινητήρας δεν έχει ανοιχθεί.

ServAid
Το ServAid είναι μια πύλη που περιέχει τεχνικές
πληροφορίες για όλα τα προϊόντα υλικού και λογισμικού,
όπως:
- Πληροφορίες ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων
δηλώσεων, προτύπων και οδηγιών
- Τεχνικά δεδομένα
- Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
- Λίστες ανταλλακτικών
- Εξαρτήματα
Το ServAid ενημερώνεται συνεχώς και διατίθεται σε:
https://servaid.atlascopco.com
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό
σας εκπρόσωπο της Atlas Copco.

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας MSDS/SDS
Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας περιγράφουν χημικά
προϊόντα που πωλούνται από την Atlas Copco.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο διαδικτυακό
τόπο:
www.atlascopco.com/sds

Βίντεο ασφάλειας προϊόντος για
συστροφείς παξιμαδιών
Μάθετε περισσότερα για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των
συστροφέων παξιμαδιών της Atlas Copco και για τα μέτρα
που πρέπει να λάβει ο χειριστής για ασφαλή λειτουργία.
Κάντε κλικ στο σύνδεσμο ή σαρώστε τον κωδικό QR
παρακάτω για να δείτε το βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

http://www.atlascopco.com
https://servaid.atlascopco.com
http://www.atlascopco.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw
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