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Οδηγίες χρήσης για σετ 52 τεμ με αερόκλειδο, φλέξιμπλ, φυσητήρας, εξαρτήματα, 

καρυδάκια. 

Σημαντικό!  

Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες με προσοχή. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφάλειας και 

χρησιμοποιήστε το εργαλείο σας για τον σκοπό που κατασκευάστηκε. Μη συμμόρφωση με τις 

οδηγίες χρήσης και ασφάλειας θα βάλει σε κίνδυνο την υγειά σας και θα ακυρώσει την εγγύηση. 

Κρατήστε τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.  

 

     

Διαβάστε τις 
οδηγίες χρήσης 

Φορέστε 
ακουστικά 

Φορέστε 
γυαλιά 

ασφάλειας 

Φορέστε 
προστατευτικά 

γάντια 

Φορέστε 
προστατευτική 

μάσκα 
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε όλες τις οδηγίες ασφάλειας και τις σωστές πρακτικές για 

την εργασία που πραγματοποιείτε.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποσυνδέστε από την παροχή αέρα πριν αλλάξετε κάποιο εξάρτημα στο εργαλείο σας ή 

πριν οποιαδήποτε εργασία συντήρησης. 

 

Κρατήστε τα εργαλεία σας σε καλή κατάσταση. Χρησιμοποιήστε ένα εξουσιοδοτημένο service για την 

οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.  

Αντικαταστήστε ή επισκευάστε τα φθαρμένα εξαρτήματα του εργαλείου σας. Χρησιμοποιήστε 

αυθεντικά ανταλλακτικά μόνο. Μη γνησιά ανταλλακτικά μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια 

σας και να ακυρώσουν την εγγύηση του εργαλείου σας.  

Κρατήστε τον χώρο εργασίας καθαρό και χωρίς εμπόδια που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την 

ασφάλεια σας. Βεβαιωθείτε για τον καλό φωτισμό στον χώρο εργασίας σας.  

Βεβαιωθείτε ότι είστε σε σταθερό έδαφος και ότι πατάτε καλά σε αυτό. Μην τεντώνεστε και μην 

προχωρήσετε σε εργασία που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια σας. Βεβαιωθείτε ότι δεν 

υπάρχουν λαδιά ή αλλά υλικά οπού θα μπορεί να γλιστρήσετε.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιμοποιείτε πάντα τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Λόγο πιθανής ύπαρξης αμίαντου σε διάφορες κατασκευές φοράτε πάντα προστατευτική 

μάσκα κατά των αναθυμιάσεων. Ίχνη αμίαντου καθώς και άλλων επικίνδυνων ουσιών βρίσκονται και 

στα τακάκια των φρένων.  

Υπάρχει περίπτωση η ένταση του θορύβου να ξεπεράσει τα 84 dB οπότε φοράτε πάντα ακουστικά.  

Προσέξτε τα ρούχα σας να μην είναι χαλαρά όπως επίσης και τα κοσμήματα , μακριά μαλλιά και 

αλλά που μπορεί να μπλεχτούν κάπου και να προκληθεί ατύχημα.  
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Κρατάτε τα παιδιά μακριά καθώς επίσης και άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με την εργασία που 

πραγματοποιείτε.  

Βεβαιωθείτε ότι το κομμάτι εργασία είναι καλά ασφαλισμένο και χωρίς πιθανότητα να μετακινηθεί 

εκτός ελέγχου σας. 

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το εργαλείο σας αν είσαστε κουρασμένος η κάτω από επίδραση ουσιών και 

αλκοόλ.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε για την ύπαρξη σωστής πίεσης στο εργαλείο σας. Η ύπαρξη μεγαλύτερης 

πίεσης από την ονομαστική είναι επικίνδυνη για το εργαλείο σας και την υγειά σας. Προτεινόμενη 

πίεση λειτουργίας τα 90 Psi  

Κρατήστε τον αγωγό του αέρα μακριά από φωτιά, λαδί και κοφτερές ακμές. Ελέγξτε τον αγωγό για 

φθορά πριν από κάθε χρήση και βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς. 

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο σας αφαιρέστε το από την παροχή αέρα και αποθηκεύστε σε 

ασφαλές περιβάλλον.  

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε εργαλεία για εργασίες που δεν σχεδιάστηκαν να κάνουν.  

ΜΗΝ λειτουργείτε εργαλεία αν λείπουν κομμάτια τους και δεν είναι σωστά.  

ΜΗΝ μεταφέρετε εργαλεία χρησιμοποιώντας το καλώδιο μεταφοράς ή τον αγωγό αέρα. Μην 

κρεμάτε εργαλεία από εκεί. 

ΜΗΝ κατευθύνετε αέρα και μην στοχεύετε με τα εργαλεία σας ανθρώπους ή ζώα.  

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε εργαλεία που δεν γνωρίζετε την χρήση τους και την λειτουργία τους.  

ΜΗΝ μεταφέρετε εργαλεία έχοντας το χέρι σας στην σκανδάλη ή στο κομβίο ενεργοποίησης καθώς 

μπορεί να προκληθεί αναπάντεχη και μη ηθελημένη έναρξη λειτουργίας.  

ΜΗΝ πετάτε τα εργαλεία σας στο πάτωμα και μην τα κακομεταχειρίζεστε. Τα εργαλεία αέρα είναι 

μηχανήματα ακρίβειας και θέλουν προσοχή κατά την χρήση τους. 

ΜΗΝ αφήνετε το εργαλείο σας να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. 

ΜΗΝ βρέχετε το εργαλείο σας και μην το αποθηκεύετε σε συνθήκες με μεγάλη υγρασία.  

ΜΗΝ αφήνετε το εργαλείο σας να λειτουργεί εν κενό για μεγάλο διάστημα. Αυτό μπορεί να φέρει 

πρόωρη φθορά στο εργαλείο σας και να μικρύνει την διάρκεια ζωής του.  

Χαρακτηριστικά 

Όλα τα εργαλεία: 

Μέγιστη κατανάλωση αέρα:      5cfm 
Πίεση λειτουργίας     90psi 
Υποδοχή αέρα     ¼BSP 
Συνολικό βάρος     8 kg 
 

Αερόκλειδο 

Μέγιστη ροπή    200/230lb.ft, (312Nm) 
Κραδασμοί     5.17m/s² 
Αβεβαιότητα     1.5m/s² 
Ηχητική ισχύς     105 Db 
Ηχητική πίεση     94 Db 
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Αεροτροχός φλέξιμπλ 

Μέγεθος τσοκ        Ø6mm 
Ταχύτητα εν κενό  `      25000rpm 
Κραδασμοι          1.5m/s² 
Αβεβαιότητα        0.75m/s² 
Ηχητική ισχύς        105dB 
Ηχητική πίεση     94dB 

Προετοιμασία για την χρήση 

Η προτεινόμενη συνδεσμολογία φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι η παροχή του αέρα είναι καθαρή και ότι δεν υπερβαίνει τα 90 psi 

όταν λειτουργείτε τα συγκεκριμένα εργαλεία. Μεγαλύτερη πίεση λειτουργίας καθώς και μη 

καθαρή παροχή αέρα θα βλάψουν την διάρκεια ζωής των εργαλείων σας και μπορεί να 

επιφέρουν μέχρι και τραυματισμό του χρήστη.    

Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι πιεσμένη η σκανδάλη στα εργαλεία σας.  
Θα χρειαστεί μια παροχή αέρα στα 90 psi και στα 4 cfm για κάθε εργαλείο. 
 

 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει νερό στο δίκτυο αέρα 
σας. Ύπαρξη νερού μπορεί να βλάψει τα εργαλεία 
σας και να επιφέρει ακύρωση της εγγύησης. 
Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα του συμπιεστή σας 
καθημερινά. 

 Η πίεση στην έξοδο του συμπιεστή σας πρέπει να 
είναι τόση όσο να φτάνει στο εργαλείο σας στα 90 
psi. Αυτό σημαίνει ότι για σωληνώσεις μεγαλύτερες 
των 8 μέτρων θα πρέπει να αυξήσετε την πίεση στην 
έξοδο του συμπιεστή σας ανάλογα. Η μικρότερη 
διάμετρος των αγωγών σας πρέπει να είναι ¼¨ και οι 
διακλαδώσεις να έχουν την ιδιά εσωτερική διάμετρο.  

 Κρατήστε τους αγωγούς σας μακριά από φωτιά, 
ζεστή, λαδιά και κοφτερές ακμές. Ελέγξτε τις 
σωληνώσεις σας για φθορά και βεβαιωθείτε για την 
ασφαλή εφαρμογή των διακλαδώσεων. 

 Οι δονήσεις μπορούν να επιφέρουν πρόωρη 
φθορά στις συνδέσεις του εργαλείου σας. Ελέγχετε συχνά για τυχόν φθορά. Ένας 
ταχυσύνδεσμους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την γρήγορη προσαρμογή διάφορων εργαλείων 
στην παροχή σας. 
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Αερόκλειδο 

Σκληροτράχηλο αερόκλειδο με πληροίς αλουμινένια κατασκευή και λαστιχένια χειρολαβή.  

Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και έχετε καταλάβει τις οδηγίες ασφάλειας όσον αφορά 

τα συγκεκριμένα εργαλεία. Διαβάστε προσεκτικά τις κάτωθι οδηγίες ασφάλειας που αφορούν το 

συγκεκριμένο εργαλείο.  

- Χρησιμοποιήστε μόνο καρυδάκια που είναι καταλληλά για το συγκεκριμένο εργαλείο. Τα 

απλά καρυδάκια μπορεί να σπάσουν. 

Μην βάζετε δύναμη όταν λειτουργείτε το συγκείμενο εργαλείο.  

- Προσέξτε να μην παρασφίξετε βίδες και παξιμάδια.  

Χρήση  

- Συνδέστε το εργαλείο σας με την παροχή αέρα. 

- Βαλτέ το μπουλονόκλειδο σας στην υποδοχή του εργαλείου σας. Ενεργοποιήστε πιέζοντας 

την σκανδάλη.  

- Για να αλλάξετε κατεύθυνση γυριστέ τον διακόπτη στην κορυφή της λαβής. F για μπροστά 

και R για πίσω.  

- Η ροή του αέρα (δύναμη)  μπορεί να ρυθμιστεί γυρίζοντας τον ρυθμιστή στην βάση του 

αερόκλειδο. Πιέστε και γυριστέ δεξιόστροφα τον επιλογέα ώστε να επιλέξετε μια από τις 4 

ρυθμίσεις. Αφήστε τον επιλογέα έξω για να κλειδώσει στην επιθυμητή ρύθμιση.  

Αεροτροχός  

Αεροτροχός ευθείς με αλουμινένια κατασκευή και σκανδάλη με ασφάλεια.  
ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες ασφάλειας πριν την 
χρήση του εργαλείου.  
ΠΡΟΣΟΧΗ Μην μεταχειριστείτε υλικά που περιέχουν αμίαντο. 
ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα σας είναι σωστά στην θέση του και ότι 
δεν είναι φθαρμένο ή καταστρωμένο. Αν είναι φθαρμένο αλλάξτε το αμέσως με καινούργιο. 
Χρησιμοποιείτε πάντα το κατάλληλο εργαλείο για την κατεργασία που θέλετε να κάνετε. 
Βεβαιωθείτε ότι η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του εξαρτήματος είναι πάντα μεγαλύτερη από την 
ονομαστική του εργαλείου.  
Μην ασκείτε δύναμη στο εξάρτημα κατά την διάρκεια της κοπής ή της λείανσης. Μην χτυπάτε το 
εξάρτημα πάνω στην επιφάνεια γιατί υπάρχει κίνδυνος να σπάσει το εξάρτημα σας. 
Μην ενεργοποιείτε το εργαλείο σας ενώ βρίσκετε μπλοκαρισμένο στο κομμάτι κατεργασίας σας. 
Κίνδυνος τραυματισμού.  
Μην χρησιμοποιείτε τον αεροτροχό κοντά σε εύφλεκτα υλικά.  
Μην ακουμπάτε το κομμάτι εργασίας σας μετά την κατεργασία του. Πολύ πιθανό να είναι ζεστό 
ακόμα από την κατεργασία και να σας κάψει. Αφήστε να κρυώσει. Επίσης υπάρχει η πιθανότητα να 
κοπείτε.  
 

Χρήση 
Ελέγξτε αν το εξάρτημα που θα τοποθετήσετε στοπ εργαλείο σας είναι φθαρμένο. Αν είναι , 
αντικαταστήστε το και μην χρησιμοποιήσετε το φθαρμένο εξάρτημα.  
 
Χρησιμοποιήστε τα κλειδιά που είναι μέσα στην συσκευασία για να ξεσφίξετε τον υποδοχέα. 
Εισάγετε το εξάρτημα και μετά ξανασφίξτε χρησιμοποιώντας τα δοθέντα κλειδιά. 
Συνδέστε το εργαλείο σας στην υποδοχή αέρα.  
Για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο σας κρατήστε το σφιχτά και πιέστε την σκανδάλη. 
Αφήστε να λειτουργήσει στις μέγιστες στροφές λειτουργίας ώστε να ελέγξετε την λειτουργία του 
αεροτροχό.  
Φερτέ με προσοχή το εργαλείο σας κοντά στο κομμάτι εργασίας σας και ακουμπήστε το ελαφριά 
εκεί που θέλετε να κάνετε την κατεργασία.  
Εφαρμοστέ την απαιτούμενη πίεση ώστε να μην πέφτουν οι στροφές λειτουργία πάρα πολύ.  
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Συντήρηση 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποσυνδέστε το εργαλείο σας από τον αέρα πριν από κάθε εργασία ή αλλαγή 

εξαρτήματος.  

Αλλάξτε ή επιδιορθώστε τα φθαρμένα κομμάτια των εργαλείων σας. Χρησιμοποιήστε μόνο γνησιά 

ανταλλακτικά. Μη γνησιά ανταλλακτικά είναι επικίνδυνα και ακυρώνουν την εγγύηση του εργαλείου 

σας.  

Αν η παροχή του αέρα σας δεν έχει λαδιέρα τότε προσθέστε λίγες σταγόνες λαδιού (ειδικού για 

εργαλεία αέρος) στο εργαλείο σας .  

Καθαρίστε το εργαλείο σας μετρά από κάθε χρήση.  

Χαμηλή ισχύς στο εργαλείο σας η ακανόνιστη λειτουργεία μπορεί να οφείλετε στις παρακάτω αίτιες.  

- Μεγάλες διαρροές στην γραμμή τροφοδοσίας αέρα. Ποσότητα νερού στην γραμμή σας. 

Στενώσεις που έχουν δημιουργηθεί αυτήν γραμμή αέρα σας. Μη σωστή διάσταση σωλήνα 

αέρα. Για να επαναφέρετε την ισχύ στο εργαλείο σας προχωρήστε σε έλεγχο της γραμμής 

τροφοδοσίας αέρα.  

- Κατακαθίσεις από υπερβολική λίπανση του εργαλείου σας η από βρωμιά. Καθαρίστε το 

εργαλείο σας χρησιμοποιώντας ένα μείγμα από παραφίνη και λαδί μηχανής SAE10. Αφήστε 

να στεγνώσει καλά πριν την χρήση.  

Για πλήρες service  επικοινωνήστε με μια εξουσιοδοτημένη μονάδα service. 

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία, καθαρίστε τα και αποθηκεύστε τα σε ένα ασφαλές μέρος 

μακριά από παιδιά και υγρασία.  

Για το αερόκλειδο μόνο: Ελέγξτε και γεμίστε με λαδί το κιβώτιο ταχυτήτων που βρίσκετε στην πάνω 

μεριά του εργαλείου αφαιρώντας την βίδα που βρίσκετε στο δεξί μέρος πάνω από την λαβή.  
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The instruction for ΒΑΙ1500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








