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Οδηγίες Χρήσης BIW2500 
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1. Οδηγίες ασφάλειας 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 

 
Η εγκατάσταση του εξοπλισμού πρέπει να γίνει ακολουθώντας τα πρότυπα 
της κάθε χωράς και άλλους κανονισμούς που εμπίπτουν στις κείμενες 
νομοθεσίες της κάθε χωράς. Η εγκατάσταση να γίνει από καταρτισμένο άτομο 
ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια.  
 

 
Φορέστε γάντια χωρίς τρύπες και με την κατάλληλη μόνωση. 
Ακολουθήστε το ίδιο μοτίβο και με τα υπόλοιπα ρούχα σας.  
Μην ακουμπάτε το ηλεκτρόδιο με γυμνά χεριά. Μην ακουμπάτε 
ηλεκτρικά αντικείμενα με γυμνά χεριά. Μην ακουμπάτε το 
ηλεκτρόδιο ενώ είναι κολλημένο στην επιφάνεια η σε άλλο 
ηλεκτρόδιο.  

Προστατευθείτε από ηλεκτροπληξία ακολουθώντας τους κανόνες ασφάλειας και 
προσέχοντας την επαφή σας με γειωμένες επιφάνειες.  Χρησιμοποιήστε μη εύφλεκτα και 
στεγνά υλικά ώστε να μην έρθετε σε επαφή με την γη και να μην ύπαρξη κίνδυνος φωτιάς.  
Μην συνδέετε πάνω από ένα ηλεκτρόδιο κάθε φορά στο εργαλείο σας.  
Απενεργοποιήστε το εργαλείο σας όταν δεν το χρησιμοποιείτε.  
Αποσυνδέστε το εργαλείο σας από την παροχή ρεύματος πριν προχωρήσετέ εργασίες 
καθαρισμού και συντήρησης. 
Ελέγχετε συχνά το καλώδιο και την πρίζα για φθορές. Αν υπάρξει φθορά προχωρήστε σε 
αντικατάσταση των. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο γείωσης είναι συνδεδεμένο σωστά σε μια 
γείωση.  
Η εισπνοή των αναθυμιάσεων της συγκόλλησης είναι επικίνδυνη για την υγειά 
σας, 

Η εισπνοή αναθυμιάσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα 
είναι επικίνδυνη και μπορεί να απαγορευμένη.  

 Ο ερεθισμός στα ματιά και στο αναπνευστικό σύστημα 
είναι ένδειξης κακού και ανεπαρκές αερισμού. Λάβετε 
αμέσως μετρά για τον σωστό αερισμό. Μην προχωρήσετε 
σε παραπάνω εργασία αν δεν βεβαιωθείτε πρώτα για τον 
κατάλληλο αερισμό.   

Εγκαταστήστε ένα σύστημα αερισμού στον χώρο εργασίας 
σας είτε φυσικής είτε εξαναγκασμένης ροής.  

Σε περίπτωση συγκλήσεων σε μικρούς περιορισμένους 
χώρους ή σε συγκολλήσεις υλικών όπως κάδμιο, βηρύλλιο, 
ψευδάργυρο ή σε συγκολλήσεις με βαμμένες επιφάνειες 
φορέστε για μεγαλύτερη ασφάλεια και μια προστατευτική 
μάσκα.  
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Οι ακτινοβολία από την λάμψη της συγκόλλησης μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. 
  

Χρησιμοποιήστε προστατευτική μάσκα με τα σωστά φίλτρα 
ώστε να προστατεύσετε τα ματιά σας και το δέρμα του 
προσώπου σας. ( 4 ή 13 TS EN379). Προστατεύστε ανοιχτά 
μέρη του σώματος σας από την ακτινοβολία.  

Για να προστατεύσετε άλλους από την ακτινοβολία και το 
ζεστό μέταλλο εγκαταστήστε στον χώρο εργασίας σας 
προστατευτικές κουρτίνες και σε επίπεδο ψηλότερο από το 
ύψος των ματιών σας και τοποθετήστε προστατευτικές 
πινακίδες.   

Πάντα έχετε διπλά σας ένα σωστά εκπαιδευμένο άτομο διπλά σας όταν δουλεύετε σε 
μικρούς χώρους.  

Αν οι μπουκάλες αεριού είναι σε διαφορετικό σημείο από αυτό που κολλάτε βεβαιωθείτε 
για τον σωστό αερισμό τους. Όταν δεν τις χρησιμοποιείτε κλειστέ τις βάνες τους καλά.  

 Τα αέρια όπως το argon είναι πυκνότερα από τον 
ατμοσφαιρικοί αέρα και όταν χρησιμοποιούνται σε 
περιορισμένους χώρους πολύ πίθο επικίνδυνα για την 
υγειά σας.  

Μην προχωράτε σε συγκολλήσεις κοντά σε ατμούς 
χλωριωμένων υδρογονανθράκων που παράγονται από 
την θέρμανση βαμμένων επιφανειών ή γρασαρισμένων 

επιφανειών.  

Η συγκόλληση μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή έκρηξη 

Ποτέ μην προχωράτε σε συγκολλήσεις κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Υπάρχει κίνδυνος 
πυρκαγιάς. Πριν ξεκινήσετε τις συγκολλήσεις μετακινήστε μακριά 
τα εύφλεκτα υλικά και προστατεύστε τα με πυράντοχες κουβέρτες 
και κουρτίνες. Μην συγκαλείτε κλειστούς σωλήνες ή κλειστά 
δοχεία. Πριν προχωρήσετε σε μια τέτοια συγκόλληση ανοίξτε και 
καθαρίστε τα πλήρως. Οποιαδήποτε συγκόλληση τέτοιου είδους 
πρέπει να γίνεται με την μέγιστη δυνατόν προσοχή. 

 

 

 Ποτέ μην συγκολλήσετε δοχεία που περιείχαν επικίνδυνα και 
εύφλεκτα υλικά. Ο εξοπλισμός της συγκόλλησης ζεσταίνετε αρκετά 
οπότε ποτέ μην τον κατευθύνετε σε εύφλεκτες επιφάνειες. Τα 
ρινίσματα και οι σπίθες από την συγκόλληση μπορούν να 
προκαλέσουν φωτιά. Για αυτόν τον λόγο έχετε ένα πυροσβεστήρα, 
νερό και άμμο σε ευκολά προσβάσιμο μέρη. Τοποθετήστε και 
συντηρείτε με μεγάλη προσοχή ρυθμιστικές βαλβίδες και βαλβίδες 
ασφάλειας.  
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2. Σχετικά με την ηλεκτροκόληση 

Η ηλεκτροκόληση inverter είναι ουσιαστικά ένας ανορθωτής ρεύματος υιοθετώντας μια πιο 
προηγμένη τεχνολογία inverter.  
Οι συγκολλήσεις με inverter χρησιμοποιούν μεγάλης ισχύος MOFSET κυκλώματα για να 
μετατρέψουν το ρεύμα συχνότητας 50/60HZ σε συχνότητες μέχρι και 20 ΚHz. Μετα 
μειώνουν την τάση και αυξάνουν την ένταση ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί τόξο 
συγκόλλησης.  
Η συγκεκριμένη ηλεκτροκόληση μπορεί να προσφέρει ισχυρότερο και πιο σταθερό τόξο 
συγκόλλησης. Ειδικά στις π[περιπτώσεις που θα κινδυνεύσετε να σας κολλήσει το 
ηλεκτρόδιο στο κομμάτι σας η τεχνολογία inverter θα σας βοηθήσει. Επίσης η τεχνολογία 
Inverter θα σας βοήσει στην εκκίνηση της συγκόλλησης σας δίνοντας σας μεγαλύτερο 
ρεύμα ώστε να δημιουργηθεί πιο ευκολά το αρχικό τόξο.  
Η ηλεκτροκόληση η συγκεκριμένη έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά που την 
διαφοροποιούν από άλλες ηλεκτροκόλησης.  
Μεγάλοί απόδοση , μικρή κατανάλωση ενέργειας, σταθερό και ισχυρό τόξο συγκόλλησης. 
Μπορεί να συγκολλήσει ανοξείδωτο ατσάλι , αλουμίνιο, χάλυβα και χαλκό. Μπορεί να 
δουλέψει το ίδιο αποτελεσματικά σε μεγάλο υψόμετρο με την ιδιά ευκολία όπως παντού. 
Συγκρινόμενη με άλλες ηλεκτροκόλησης στην ιδιά κατηγόρια τιμής είναι μικρή σε 
διαστάσεις προσφέροντας παροιμίες ή και καλύτερες επιδόσεις. Εύκολη στον χειρισμό της 
και στην λειτουργία της.  
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της BORMANN και να ξέρετε ότι θα 
προσπαθούμε πάντα για την βελτίωση των προϊόντων μας και για την βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς εσάς.  
 

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Μοντέλο BIW2500 
Τάστη  AC220V±10% 
Συχνότητα (HZ) 50/60 
Ένταση ρεύματος εισόδου 
(A) 

55 

Τάση χωρίς φορτίο (V) 57 
Ένταση εξόδου (A) 30-250 
Τάση εξόδου (V) 30 
Κύκλος εργασίας (%) 60 
Απόδοση（%） 85 
Συντελεστής ισχύος  0.93 
Κλάση μόνωσης F 
Κλάση προστασίας IP21S 
Βάρος (KG) 11 
Διαστάσεις (MM) 480×200×370 

 

4. Οδηγίες Χρήσης 
1. Ενεργοποιήστε την ηλεκτροκολληση από το μποτών στην πρόσοψη του εργαλείου 

σας. Η οθόνη ενεργοποιείται και ο ανεμιστήρας ξεκινάει την λειτουργία του.  
2. Ρυθμίστε την ένταση συγκόλλησης σύμφωνα με το πάχος του κομματιού που 

θέλετε να συγκολλήσετε, το πάχος του ηλεκτροδίου και τις απαιτήσεις της εργασίας 
σας. 



www.BormannTools.com 
 

3. Επιλέξτε την ένταση της κόλλησης σύμφωνα με τον ακολουθώ πίνακα. Τοποθετήστε 
το ηλεκτρόδιο στο πιαστράκι του.   

Διάμετρος ηλεκτροδίου Φ2.5 Φ3.2 Φ4.0 Φ5.0 
Ένταση κόλλησης 70-100A 110-140A 170-220A 230-280A 

 

Προσοχη! Όλες οι εργασίες συντήρησης και προετοιμασίας πρέπει να 
γίνονται με την ηλεκτροκόληση αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο. 
Συνδέστε την τσιμπίδα του ηλεκτροδίου και την τσιμπίδα του αντικείμενου 
πριν συνδέσετε την ηλεκτροκόληση στο ρεύμα. Βεβαιωθείτε ότι είναι σφιχτά 
στην θέση τους τα δυο καλώδια και μετα προχωρήστε στην σύνδεση και την 
ενεργοποίηση του εργαλείου σας.  

 

 

4. Εγκατάσταση  

Η εισαγωγή ρεύματος  έχει λειτουργία αντιστάθμισης τάσης ισχύος. Δηλαδή όταν η τάση 
εξόδου κινείται σε ποσοστά +/-15% μπορεί η ηλεκτροκόληση να λειτουργήσει κανονικά.  

Όταν χρησιμοποιείτε μακριά καλώδια επέκτασης πρέπει να επιλέξετε και ανάλογος 
μεγαλύτερης διαμέτρου καλώδιο για να αποφύγετε την πτώση της τάσης.  Επίσης αν το 
καλώδιο τροφοδοσίας είναι πολύ μακρύ αυτό επηρεάζει την ισχύ της ηλεκτροκόλησης και 
αλλά συστήματα ισχύος της ηλεκτροκόλησης σας.  

Βεβαιωθείτε ότι η εισαγωγή αέρα του εργαλείου σας δεν είναι μπλοκαρισμένη και ότι 
υπάρχει αρκετός χώρος για να αναπνεύσει ανετά η ηλεκτροκολληση και να δουλεύει 
αποδοτικά ο ανεμιστήρας της.  

Επιλέξτε διατομή καλωδίου για την γείωση όχι μικρότερη από 6mm². Αν η ηλεκτροκόληση 
σας δεν έχει γείωση στο φις ή αν δεν υπάρχει γείωση στην γραμμή σας συμβουλευτείτε 
έναν ηλεκτρολόγο για την εγκατάσταση της.  

Αν δεν είσαστε σίγουρος ότι έχετε συνδέσει σωστά την ηλεκτροκόλησης στο δίκτυο σας, 
πάρτε την συμβουλή ενός αδειοδοτημένο ηλεκτρολόγου.  

Η σύνδεση με το κομμάτι μας μπορεί να γίνει με δυο τρόπους. Τον θετικό τρόπο και τον 
αρνητικό. Με τον θετικό τρόπο συνδέετε το κομμάτι σας με την θετική (+) έξοδο της 
ηλεκτροκόλησης και την τσιμπίδα σας με το αρνητικό (-). Ενώ στην αρνητική σύνδεση 
συνδέετε την αρνητική έξοδο (-) της ηλεκτροκόλησης σας με το κομμάτι σας και την θετική 
(+) με την τσιμπίδα σας. Ο τρόπος σύνδεσης εξαρτάται από το είδος της κόλλησης που 
θέλετε να πραγματοποιήσετε.  Αν έχετε επιλέξει τον λάθος τρόπο σύνδεσης τότε αυτό θα 
έχει σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερο πιτσίλισμα κατά την διάρκεια της κόλλησης και πιο 
ανομοιόμορφη κατανομή της κόλλησης στην επιφάνεια σας. Αλλάξτε την πολικότητα και 
ξαναπροσπαθήστε.  

Αν η απόσταση της ηλεκτροκόλησης σας και του κομματιού σας είναι μεγάλη ή 
αν είναι τα καλώδια για τις τσιμπίδες σας μακριά, επιλέξτε μια μεγαλύτερη 
διατομή καλωδίου για να μειώσετε την πτώση τάσης.  
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει και έχετε σβήσει την ηλεκτροκόληση πριν 
προχωρήσετε σε σύνδεση με το δίκτυο σας και με τις τσιμπίδες. Μονώστε με μονωτική 
ταινία όλα τα γυμνά καλώδια.  

 

5. Χρήση 

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα ώστε να προχωρήσετε σε κόλληση. Σας υπενθυμίζουμε 
ότι η εξάσκηση και μόνο αυτή μπορεί να σας κάνει καλό στις κολλήσεις. 

Μην ακουμπήσετε την τσιμπίδα με το αντικείμενο σας πριν ακολουθήσετε όλες τις 
παρακάτω οδηγίες.  

- Κρατήστε στο ένα χέρι σας την τσιμπίδα με το ηλεκτρόδιο και μην την ακουμπήσετε 
σε επιφάνεια που υπάρχει περίπτωση να κάνει ¨σώμα¨ με το έδαφος ή με τον 
αρνητικό πόλο της ηλεκτροκόλησης. 

- Ενεργοποιήστε με την βοήθεια του διακόπτη παροχής ρεύματος την 
ηλεκτροκόληση σας. 

- Ρυθμίστε την ένταση της ηλεκτροκόλησης. 
- Φορέστε τα προστατευτικά γυαλιά ή την προστατευτική σας μάσκα 
- Ακουμπήστε ελαφριά το ηλεκτρόδιο σας πάνω στο κομμάτι σας για να ξεκινήσει η 

ηλεκτροκολληση. 
- Μόλις δημιουργηθεί το τόξο της ηλεκτροκόλησης σύρετε την τσιμπίδα με το 

ηλεκτρόδιο αργά κάνοντας μια ραφή και προσέχοντας η απόσταση μεταξύ 
ηλεκτροδίου και κομματιού σας να είναι ιδιά κάθ’ολη την διάρκεια της ραφής.  

- Να θυμάστε ότι μόνο η εξάσκηση μπορεί να σας κάνει ικανό συγκολλητή.  
- Όταν τελειώσετε την κόλληση σας σβηστέ το εργαλείο σας και αποσυνδέστε το από 

την παροχή ρεύματος.  

ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιμοποιήστε όλα τα προστατευτικά μέσα που χρειάζονται γη αυτού του 
είδους την δουλειά. (Μάσκα ηλεκτροκόλησης, γυαλιά προστασίας, γάντια δερμάτινα, 
ρούχα ειδικά που δεν καίγονται και παπούτσια ασφάλειας). Να προσέχετε πάντα όλες τις 
κινήσεις σας και να μην ακουμπήσετε με γυμνά χεριά επιφάνειες που δεν είσαστε 
σίγουρος για την θερμοκρασία τους.  
ΠΡΟΣΟΧΗ Η ακτινοβολία κατά την ηλεκτροκόληση είναι επικίνδυνη και μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες στο δέρμα σας και στα ματιά σας.  
ΠΡΟΣΟΧΗ Αν δεν γνωρίζετε την χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου καλυτέρα θα ήταν 
να απευθυνθείτε σε ένα κέντρο εκπαίδευσης ώστε να λάβετε όλες τις απαιτούμενες 
γνώσεις για τον χειρισμό της.  
 

6. Επιπλέον οδηγίες ασφάλειας 

1 Περιβάλλον 
Η ηλεκτροκόληση πρέπει να πραγματοποιείτε σε συνθήκες χαμηλής υγρασίας (κάτω από 
90%) και θερμοκρασίας μεταξύ -100 c έως +400c 
Αποφύγετε την ηλεκτροκόληση κάτω από δυνατό ήλιο ή βροχή. Ποτέ μην αφήσετε την 
ηλεκτροκόληση σας να βραχεί σκόπιμα.  

Αποφύγετε την ηλεκτροκόληση σε σκονισμένο ή διαβρωτικό περιβάλλον. 

Αποφύγετε την ηλεκτροκόληση σε περιβάλλον με υψηλούς ανέμους.  
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2 Μετρά ασφάλειας 
Το συγκεκριμένο εργαλείο έρχεται σε εσάς με προστασία από υπέρταση, υπερφόρτωση και 
υπερθέρμανση. Η ηλεκτροκόληση σας θα σταματήσει να λειτουργεί αν κάποια από αυτές 
τις ασφάλειες ενεργοποιηθεί.  Για να μην συμβεί αυτό παρακαλώ ακολουθήστε τις κάτωθι 
οδηγίες με προσοχή.  
 
Α) Βεβαιωθείτε για την καλή κυκλοφορία του αέρα μέσα στο εργαλείο σας. Παρακαλώ 
κρατήστε απόσταση από αλλά αντικείμενα τουλάχιστον 30 cm όταν λειτουργείτε την 
ηλεκτροκόληση σας.  

Β) Αποφύγετε την υπερφόρτωση, κρατήστε την ένταση του ρεύματος λιγότερη από την 
μέγιστη. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει η πιθανότητα να σταματήσει η λειτουργία του 
εργαλείου σας και να μικρύνει το προσδόκιμο ζωής του.  

Γ) Βεβαιωθείτε ότι θα συνδέσετε το εργαλείο σας σε μια πηγή ρεύματος ιδίων 
χαρακτηριστικών με αυτά που αναφέρονται στην ταμπέλα λειτουργίας.  

Δ) Κάθε εργαλείο που έχει σύνδεση εξωτερική με γείωση πρέπει να συνδέετε εξωτερικά με 
την γείωση. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο 6mm2 για να προχωρήσετε στην γείωση.  

Ε) Αν ενεργοποιηθεί η προστασία υπερφόρτωσης κατά την διάρκεια της συγκόλλησης σας 
θα ανάψει η προειδοποιητική λυχνία στην πρόσοψη του μηχανήματος σας και θα 
σταματήσει η παροχή ρεύματος προς τις τσιμπίδες. Αφήστε το μηχάνημα σας 
ενεργοποιημένο για να δουλεύει ο ανεμιστήρας και να πέσει η εσωτερική θερμοκρασία του 
σε αυτήν την περίπτωση. Η ηλεκτροκόληση σας θα είναι έτοιμη προς χρήση μόλις πέσει η 
εσωτερική του θερμοκρασία και σβήσει η λυχνία.  

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων.  

Τα φαινόμενα που παρουσιάζονται παρακάτω είναι τα πιο συχνά προβλήματα άπου 
εμφανίζονται κατά την διαρκεί μια συγκόλλησης.  

- Δύσκολη εκκίνηση συγκόλλησης. 
1. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρόδιο σας είναι καλής ποιότητας  
2. Βεβαιωθείτε ότι η υγρασία στο ηλεκτρόδιο σας είναι χαμηλή και στεγνώστε το 

καλά. Αν συνεχίζει το πρόβλημα καλυτέρα να χρησιμοποιήσετε ένα καινούργιο 
ηλεκτρόδιο χωρίς καθόλου υγρασία.  

3. Η τάση εξόδου μπορεί να πέσει αν χρησιμοποιείτε μακριά καλώδια για τις 
τσιμπίδες σας. Προτείνετε η ηλεκτροκόληση να γίνετε σε όσο το δυνατόν 
κοντινότερη από στάση από το εργαλείο σας και με όσο το δυνατόν μικρότερο 
μήκος καλωδίων.  

- Η έξοδος της έντασης ρεύματος δεν αντιστοιχεί με την αναγραφόμενη. 

Ελέγξτε την τάση εισόδου του ρεύματος ώστε να ταιριάζει με αυτήν στις ταμπέλες 
λειτουργίας του εργαλείου σας.  

- Η ένταση του ρεύματος δεν είναι σταθερή κατά την διάρκεια της 
ηλεκτροκόλησης.  

Αυτή η κατάσταση μπορεί να έχει δημιουργηθεί από τα παρακάτω.  

Η τάση εισόδου δεν είναι σταθερή λόγο πολλών καταναλώσεων στην γραμμή σας και να 
μην είναι σταθερή η τάση εισόδου στην ηλεκτροκόληση σας.  
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- Ύπαρξη πολλών σπιθών  
1. Χρησιμοποιείτε πολύ μικρό ηλεκτρόδιο για την ένταση ρεύματος που έχετε 

ρυθμίσει την ηλεκτροκόληση σας.  
2. Αλλάξτε την πολικότητα και τον τρόπο σύνδεσης με το κομμάτι σας. (Πχ Από θετική 

σύνδεση σε αρνητική) Υπό κανονικές συνθήκες το ηλεκτρόδιο συνδέετε με την 
αρνητική έξοδο της ηλεκτροκόλησης και το κομμάτι σας με το θετικό.  
 

8. Συντήρηση. 

Απομακρύνετε την σκόνη από τους αεραγωγούς της ηλεκτροκόλησης σας, φυσώντας 
δυνατά με στεγνό αέρα. Αν εργάζεστε σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ο χρήστης πρέπει να 
φυσάει και να καθαρίζει καθημερινά τους αεραγωγούς.  

Χρησιμοποιήστε λογική πίεση αέρα για τον καθαρισμό των αεραγωγών. Πολύ υψηλή πίεση 
αέρα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακεραιότητα κάποιων μικρών εξαρτημάτων 
μέσα στην ηλεκτροκόλησης σας.  

 

Αποφύγετε το νερό μέσα στην ηλεκτροκόληση σας ή τον ατμό. Ο χρήστης πρέπει να 
στεγνώσει την ηλεκτροκόληση του αν συμβεί μια τέτοια περίπτωση. Αν δεν είσαστε 
σίγουρος για την κατάσταση των εσωτερικών εξαρτημάτων μετα από μια τέτοια περίπτωση 
παρακαλώ απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο service ώστε να ελέγξουν την 
κωμικότητα της ηλεκτροκόλησης. Βεβαιωθείτε για την μη ύπαρξη υγρασίας μέσα την 
ηλεκτροκόληση σας πριν την θέσετε ξανά σε χρήση.  

Αποθηκεύστε την ηλεκτροκόληση σας σε ένα στεγνό περιβάλλον για μεγάλης χρονικής 
διάρκειας αποθηκεύσεις. Αποφύγετε αποθήκες με μεγάλα ποσοστά υγρασίας. 

 

Πρόβλημα Λύση 
Καμία ένδειξη 
Ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί 
Καμία έξοδος ρεύματος 

Ελέγξτε αν υπάρχει παροχή ρεύματος στο 
δίκτυο σας.  
Ελέγξτε αν όλες οι ασφάλειες του δικτύου 
σας είναι σωστές. 
Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο 
service 

Η ενδείξεις λειτουργούν 
Ο ανεμιστήρας λειτουργεί 
Καμία έξοδος ρεύματος 

Ελέγξτε την σύνδεση των τσιμπίδων με την 
ηλεκτροκολληση σας.  
Ελέγξτε την κατάσταση των καλωδίων στην 
πρόσοψη και την εφαρμογή τους.  
Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο 
service  

 

 

 

 


