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Γενικές οδηγίες ασφαλείας. 

Προσοχή! Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις. Η μη 
τήρηση αυτού μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.  
Ο όρος ηλεκτρικό εργαλείο που χρησιμοποιείτε στις οδηγίες ασφαλείας αναφέρετε σε εργαλεία 
που λειτουργούν με ρεύμα (καλώδιο) ή με μπαταρία (χωρίς καλώδιο). 

Φυλάξτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας για μελλοντική χρήση. 

1) Ασφάλεια χώρου εργασίας

• Κρατήστε το χώρο εργασίας σας καθαρό και με καλό φωτισμό. Οι ακατάστατοι
ή σκοτεινοί χώροι μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
• Μην λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως
σε χώρους με εύφλεκτα υλικά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να
προκαλέσουν σπίθες και να προκαλέσουν φωτιά.
• Κρατήστε παιδιά και άλλα άτομα μακριά ενώ λειτουργείτε το εργαλείο αυτό.
Οι περισπασμοί μπορεί να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο.

2) Ηλεκτρική ασφάλεια

• Τα ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ταιριάζουν με την πρίζα. Μην
τροποποιήσετε ποτέ το βύσμα. Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες στα γειωμένα ηλεκτρικά
εργαλεία. Τα άθικτα βύσματα και οι πρίζες οι οποίες ταιριάζουν θα μειώσουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
• Αποφύγετε την επαφή με γειωμένα αντικείμενα, όπως σωλήνες ψυγεία κ.α..
Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σας είναι γειωμένο.
• Μην εκθέτετε το μηχάνημα στην βροχή ή σε υγρές καταστάσεις. Η εισαγωγή
νερού σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
• Μην χρησιμοποιήσετε το καλώδιο για να μεταφέρετε το μηχάνημα ή για να
το βγάλετε από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες, λάδι,
αιχμηρά αντικείμενα ή κινούμενα μέρη. Χαλασμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
• Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιήστε προέκταση κατάλληλη για εξωτερική χρήση. Η χρήση ενός κατάλληλου
καλωδίου για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
• Εάν η λειτουργία ενός ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υγρασία δεν
μπορεί να αποφευχθεί χρησιμοποιήστε μια ασφάλεια βραχυκύκλωσης για προστασία.
Η χρήση αυτής της ασφάλειας μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

3) Προσωπική ασφάλεια

• Δώστε προσοχή στην εργασία σας και χρησιμοποιήστε κοινή λογική όταν
χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν είστε
κουρασμένοι ή κάτω από την επήρεια ουσιών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή
απροσεξίας κατά την λειτουργία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
• Χρησιμοποιήστε προσωπικά είδη προστασίας. Φοράτε πάντα γυαλιά
προστασίας. Εξαρτήματα προστασίας όπως μάσκα σκόνης, υποδήματα προστασίας,
κράνος ή ωτοασπίδες τα οποία χρησιμοποιούνται σε κατάλληλες συνθήκες μειώνουν τον
κίνδυνο τραυματισμού.
• Αποφύγετε την κατά λάθος εκκίνηση. Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης είναι
στην θέση Off πριν να συνδέσετε το μηχάνημα στην πρίζα και πριν να σηκώσετε ή
μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά του εργαλείου με το δάχτυλο στο διακόπτη μπορεί να
προκαλέσει ατυχήματα.
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• Αφαιρέστε όλα τα κλειδιά ρύθμισης από το εργαλείο πριν να το
λειτουργήσετε. Ένα κλειδί μπορεί να εκτοξευτεί και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
• Μην τεντώνεστε. Κρατήστε σταθερό πάτημα και ισορροπία κάθε στιγμή.
Αυτό σας επιτρέπει να έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σας ανά πάσα στιγμή.
• Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα και κοσμήματα. Κρατήστε
τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη του εργαλείου.
Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα
μέρη του εργαλείου.
• Εάν το εργαλείο σας συμπεριλαμβάνει σύνδεση με σύστημα απορρόφησης
σκόνης σιγουρευτείτε ότι το έχετε συνδέσει και το χρησιμοποιείτε κατάλληλα. Η χρήση
αυτού του συστήματος μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που συσχετίζονται με την σκόνη.

4) Χρήση και συντήρηση εργαλείου
• Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο για
την κατάλληλη εργασία. Το σωστό εργαλείο θα κάνει την εργασία πιο αποδοτικά και με
μεγαλύτερη ασφάλεια στο ρυθμό για το οποίο σχεδιάστηκε.
• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν ο διακόπτης δεν λειτουργεί. Οποιοδήποτε
μηχάνημα που δεν μπορεί να ελεγχθεί είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
• Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα πριν να πραγματοποιήσετε
ρυθμίσεις, αλλαγή εξαρτημάτων και πριν την αποθήκευση. Με τον τρόπο αυτό μειώνετε
τον κίνδυνο της κατά λάθους εκκίνησης.
• Αποθηκεύστε τα μηχανήματα μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε σε άτομα
που δεν γνωρίζουν τις οδηγίες αυτές να το λειτουργήσουν. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα στα χέρια ατόμων που δεν έχουν την κατάλληλη γνώση.
• Συντηρήστε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για προβλήματα στα κινούμενα
μέρη, σπασμένα ανταλλακτικά και για όποια άλλη κατάσταση μπορεί να επηρεάσει
τον τρόπο λειτουργίας του μηχανήματος. Εάν το εργαλείο είναι χαλασμένο θα πρέπει να
δοθεί σε εξουσιοδοτημένο σέρβις για επισκευή. Πολλά ατυχήματα μπορεί να προκύψουν από
ένα κακό συντηρημένο εργαλείο.
• Κρατήστε το εξάρτημα κοπής αιχμηρό. Το εξάρτημα κοπής που είναι αιχμηρό είναι
πιο απίθανο να μπλοκάρει και πιο εύκολο να ελεγχθεί.
• Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά σύμφωνα με
τις οδηγίες αυτές λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
θέλετε να εκτελέσετε. Η χρήση του εργαλείου για διαφορετικές λειτουργίες από αυτές για τις
οποίες έχει σχεδιαστεί  μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις.

5) Σέρβις

• Δώστε τα εργαλεία σας σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για σέρβις και επισκευές
χρησιμοποιώντας μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η ασφάλεια του
εργαλείου διατηρείται.

Συγκεκριμένες υποδείξεις ασφαλείας για στερεωτικά 
■ Να υποθέτετε πάντα ότι το ηλεκτρικό εργαλείο περιέχει συνδετήρες. Ο απρόσεκτος
χειρισμός του στερεωτικού μπορεί να οδηγήσει σε μη αναμενόμενη εκτόξευση συνδετήρων
και να σας τραυματίσει.
■ Μη σκοπεύετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε εσάς ή σε άλλα άτομα κοντά. Μέσω μη
αναμενόμενης ενεργοποίησης, εκτοξεύεται ένας συνδετήρας, γεγονός που μπορεί να
οδηγήσει σε τραυματισμούς.
■ Μην ενεργοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, προτού αυτό τοποθετηθεί σφιχτά στο
τεμάχιο επεξεργασίας. Όταν το ηλεκτρικό εργαλείο δεν έχει επαφή με το τεμάχιο
επεξεργασίας, ο συνδετήρας μπορεί να αναπηδήσει από το σημείο στερέωσης.
■ Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό εργαλείο από το δίκτυο ή το συσσωρευτή, εάν έχει
μαγκώσει συνδετήρας στο ηλεκτρικό εργαλείο. Όταν είναι συνδεδεμένο το στερεωτικό,
μπορεί κατά λάθος να ενεργοποιηθεί κατά την απομάκρυνση ενός σταθερά τοποθετημένου
συνδετήρα.
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■ Να είστε προσεκτικοί κατά την απομάκρυνση ενός σταθερά τοποθετημένου
συνδετήρα. Το σύστημα μπορεί να είναι υπό τάση και οι συνδετήρες να εκτοξευθούν με
δύναμη, ενώ εσείς προσπαθείτε να διορθώσετε το μπλοκάρισμα.
■ Μη χρησιμοποιείτε αυτό το στερεωτικό για τη στερέωση ηλεκτρικών αγωγών. Δεν
ενδείκνυται για την εγκατάσταση ηλεκτρικών αγωγών, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη
μόνωση των ηλεκτρικών καλωδίων, οδηγώντας έτσι σε ηλεκτροπληξία και κίνδυνο
πυρκαγιάς.
Συμπληρωματικές οδηγίες
■ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ! Φοράτε γυαλιά προστασίας. Αυτό ισχύει επίσης για το
άτομο, το οποίο κατά τη λειτουργία διεξάγει εργασίες στήριξης και συγκράτησης.
■ Ασφαλίζετε το τεμάχιο επεξεργασίας. Ένα τεμάχιο επεξεργασίας που συγκρατείται με
διατάξεις στερέωσης ή μέγγενη κρατιέται καλύτερα από ότι με το χέρι.
■ Να οδηγείτε πάντα το καλώδιο προς τα πίσω και μακριά από τη συσκευή.
Γνήσια εξαρτήματα/πρόσθετες συσκευές
■ Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και συμπληρωματικές συσκευές που αναφέρονται στις
οδηγίες χρήσης ή που οι υποδοχές τους είναι συμβατές με τη συσκευή.
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Εισαγωγη 

Εξοπλισμός 

1. Φραγή ενεργοποίησης
2. Σκανδάλη
3. Γεμιστήρας

3a. Απασφάλισης
4. Υποδοχή γεμιστήρα
5. Ένδειξη στάθμης πλήρωσης
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Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας συσκευής. Αποφασίσατε έτσι για την 
απόκτηση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χρήσης είναι τμήμα αυτού του 
προϊόντος. Περιέχουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρριψη. 
Πριν από τη χρήση του προϊόντος, εξοικειωθείτε με όλες τις υποδείξεις χειρισμού και 
ασφάλειας. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τους 
αναφερόμενους τομείς χρήσης. Παραδώστε όλα τα έγγραφα σε περίπτωση παράδοσης του 
προϊόντος σε τρίτους. 
Προβλεπόμενη χρήση 
Το ηλεκτρικό καρφωτικό είναι σχεδιασμένο για ιδιωτική χρήση και ενδείκνυται για τη 
συρραφή χαρτονιού, μονωτικών υλικών, δέρματος, υφασμάτων (υφασμάτινες ή και 
φυσικές ίνες) και παρόμοιων υλικών σε μαλακό ξύλο ή υλικά παρόμοια με ξύλο. 
Η χρήση επιτρέπεται μόνο σε στεγνούς χώρους. Κάθε άλλη χρήση ή μετατροπή της μηχανής 
ισχύει ως μη σύμφωνη με τους κανονισμούς και κρύβει σημαντικούς κινδύνους 
ατυχημάτων. Για βλάβες από χρήση μη σύμφωνη με τους κανονισμούς, ο κατασκευαστής 
δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ονομαστική τάση: 230 - 240 V ∼ 50 Hz 

Ισχύς εισόδου: 45 W 

Κατηγορία προστασίας: II / 

Συνδετήρες λεπτού σύρματος: 

 Πλάτος συνδετήρων: 11,4 mm εξωτερικά 

Μήκος συνδετήρων: 6 - 14 mm 

Καρφιά: 

 Μήκος καρφιών: 14 - 15 mm 

Πληροφορίες θορύβου και κραδασμών: 
Τιμή μέτρησης για θόρυβο διακριβωμένη σύμφωνα με το EN 60745. Το επίπεδο θορύβου 
Α-στάθμισης του ηλεκτρικού εργαλείου ανέρχεται συνήθως: 
Στάθμη ηχητικής πίεσης: 73,82 dB(A) 
Στάθμη ηχητικής ισχύος: 84,82 dB(A) 
Αβεβαιότητα Κ: 3 dB 
Φοράτε προστασία για την ακοή! 
Ολικές τιμές κραδασμών υπολογισμένες κατά EN 60745: 
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah = 4,678 m/s2 
Αβεβαιότητα K = 1,5 m/s2 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Το αναφερόμενο σε αυτές τις οδηγίες επίπεδο κραδασμών έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια 
τυποποιημένη στο ΕΝ 60745 διαδικασία μέτρησης και μπορεί να χρησιμοποιείται για τη 
σύγκριση συσκευών. Η αναφερόμενη τιμή εκπομπής κραδασμών μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιείται για μια αρχική εκτίμηση της έκθεσης. Το επίπεδο κραδασμών θα αλλάζει 
σύμφωνα με τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 
βρίσκεται πάνω από την αναφερόμενη σε αυτές τις οδηγίες τιμή. Το φορτίο κραδασμών θα 
μπορούσε να υποτιμηθεί, εάν το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιείται τακτικά με αυτό τον 
τρόπο. 
ΥΠΟΔΕΙΞΗ 
Για μια εκτίμηση ακριβείας του φορτίου κραδασμών κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης 
χρονικής περιόδου εργασίας θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι χρόνοι, κατά τους 
οποίους είναι απενεργοποιημένη η συσκευή ή λειτουργεί χωρίς ωστόσο να 
χρησιμοποιείται. 
Αυτό μπορεί να μειώσει κατά πολύ το φορτίο κραδασμών στο σύνολο της χρονικής 
περιόδου εργασίας. 

Θέση σε λειτουργία 
Φόρτωση γεμιστήρα 

- Γυρίστε ανάποδα τη συσκευή.
- Πιέστε μέσα την απασφάλιση (3Α) (βλ. Εικ. A).
- Τραβήξτε το γεμιστήρα (3) προς τα πίσω (βλ.Εικ. A).
- Γεμίστε την υποδοχή γεμιστήρα (4) με συνδετήρες ή καρφιά (βλ. Εικ. B).
ΥΠΟΔΕΙΞΗ Τα καρφιά μπορούν να τοποθετηθούν μόνο αριστερά στην υποδοχή
γεμιστήρα (4), σύμφωνα με την εικόνα.
- Μετά την πλήρωση, ωθήστε την απασφάλιση (3Α) τέρμα μέσα στο γεμιστήρα (3) ,

έως ότου κουμπώσει.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ Με τις ενδείξεις στάθμης πλήρωσης (5) ,μπορείτε να δείτε εάν ο γεμιστήρας 
περιέχει ακόμα συνδετήρες ή καρφιά. 

Χειρισμός 
Ενεργοποίηση 

- Πιέστε τη συσκευή στη θέση του υλικού που θέλετε να συρράψετε/καρφώσετε.
- Λασκάρετε τη φραγή ενεργοποίησης (1).
- Πιέστε τη σκανδάλη (2).

Αντιμετώπιση προβλημάτων 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ! 
- Πριν από όλες τις εργασίες, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρέστε το βύσμα

από την πρίζα.
Αιτία: 
Ένας συνδετήρας ή ένα καρφί μπλοκάρει τη συσκευή. 
Λύση: 

- Ανοίξτε την απασφάλιση (3Α). Έτσι λασκάρετε την προτάνυση.
- Απομακρύνετε το συνδετήρα ή το καρφί.
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Συντήρηση και καθαρισμός 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!  
Πριν από όλες τις εργασίες, απενεργοποιείτε τη συσκευή και  αφαιρέστε το βύσμα από την 
πρίζα. 
- Η συσκευή πρέπει να είναι πάντα καθαρή, στεγνή και ελεύθερη από λάδια ή λίπος.
- Για τον καθαρισμό του περιβλήματος χρησιμοποιείτε ένα στεγνό πανί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Εάν απαιτείται αντικατάσταση του καλωδίου σύνδεσης, η εργασία αυτή πρέπει να
διεξάγεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του, προς αποφυγή κινδύνων
για την ασφάλεια.
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