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ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ & ΤΝΣΖΡΖΖ
Πληποθοπίερ για ηην αζθάλεια
Γηαβάζηε ην παξόλ θεθάιαην πξνζεθηηθά. Αθνξά ηελ αζθάιεηά ζαο. Σν θεθάιαην απηό πεξηγξάθεη κε πνηνλ ηξόπν
παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ζην Δγρεηξίδην νδεγηώλ θαη πάλσ ζηνλ θηλεηήξα. Πεξηγξάθεη επίζεο
γεληθά ηα βαζηθά κέηξα αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηά ηε ζπληήξεζε ηνπ θηλεηήξα.

Ρστόλ ιαλζαζκέλος τεηρηζκός κπορεί λα προθαιέζεη ηρασκαηηζκό, σιηθές δεκηές ή βιάβες ζηολ θηλεηήρα. Γηαβάζηε
προζεθηηθά ηο βηβιίο πρηλ ζέζεηε ζε ιεηηοσργία ή πραγκαηοποηήζεηε εργαζίες ζσληήρεζες ζηολ θηλεηήρα.
Ρο ζύκβοιο ασηό τρεζηκοποηείηαη ηόζο ζηο βηβιίο όζο θαη ζηολ θηλεηήρα γηα λα ζας επηζηήζεη ηελ προζοτή ζε
πιεροθορίες αζθαιείας. Λα δηαβάδεηε πάληα ασηά ηα κέηρα αζθαιείας προζεθηηθά.
Πηο Δγτεηρίδηο οδεγηώλ, ηο θείκελο ποσ αθορά ζε προεηδοποηήζεης έτεη ηελ αθόιοσζε δηαβάζκηζε:

ΞΟΝΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ! Αλ δελ αθοιοσζήζεηε ασηές ηης οδεγίες, σπάρτεη θίλδσλος ηρασκαηηζκού αηόκωλ, εθηεηακέλες
δεκηάς ζηο προϊόλ ή ζοβαρής κεταληθής δσζιεηηοσργίας.
ΠΖΚΑΛΡΗΘΝ! Σρεζηκοποηείηαη γηα λα επηζηήζεη ηελ προζοτή ζας ζε θάηη ποσ κπορεί λα προθαιέζεη δεκηά,
δσζιεηηοσργία ηοσ προϊόληος ή θζορά περηοσζίας.
ΠΖΚΔΗΩΠΖ! Σρεζηκοποηείηαη γηα λα επηζηήζεη ηελ προζοτή ζας ζε ζεκαληηθές
πιεροθορίες ποσ ζα δηεσθοιύλοσλ ηο έργο ζας ή ηης δηάθορες ιεηηοσργίες.
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Μέηπα αζθαλείαρ καηά ηη λειηοςπγία και ζςνηήπηζη
Καθημεπινοί έλεγσοι
πλεζίζηε λα ειέγρεηε νπηηθά ηνλ θηλεηήξα θαη ην δηακέξηζκά ηνπ πξηλ ηνλ ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία (ππιν εκκινήζεηε ηον
κινηηήπα) θαη κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ (αθού διακοπεί η λειηοςπγία ηος κινηηήπα). Με ηνλ ηξόπν απηό ζα κπνξείηε λα
αληρλεύζεηε γξήγνξα δηαξξνέο θαπζίκνπ, ςπθηηθνύ πγξνύ θαη ιαδηνύ θαη λα εληνπίζεηε νηηδήπνηε αζπλήζηζην έρεη ζπκβεί ή
πξόθεηηαη λα ζπκβεί.

Ανεθοδιαζμόρ
Όηαλ αλεθνδηάδεζηε κε θαύζηκν, ππάξρεη θίλδπλνο ππξθαγηάο θαη έθξεμεο. Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα θαη ν θηλεηήξαο πξέπεη
λα είλαη ζβεζκέλνο.Πνηέ κε γεκίδεηε ππεξβνιηθά ηε δεμακελή θαπζίκνπ. Κιείζηε θαιά ηελ ηάπα ηνπ ζηνκίνπ πιήξσζεο
θαπζίκνπ.
Υξεζηκνπνηείηε κόλν ην θαύζηκν πνπ ζπληζηάηαη από ην Δγρεηξίδην Οδεγηώλ. Λαλζαζκέλνο ηύπνο θαπζίκνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη
πξνβιήκαηα ή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα. ηνπο πεηξειαηνθηλεηήξεο, θαύζηκν ρακειήο πνηόηεηαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη
"θόιιεκα" ηεο αληιίαο ςεθαζκνύ θαπζίκνπ κε απνηέιεζκα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ζε ππεξβνιηθά πςειή ηαρύηεηα, θάηη πνπ
ελέρεη θίλδπλν ηξαπκαηηζκνύ θαη πξόθιεζεο δεκηάο ζηνλ θηλεηήξα.
Γηληηηπίαζη από μονοξείδιο ηος άνθπακα
Ο θηλεηήξαο πξέπεη λα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία κόλν ζε θαιά αεξηδόκελνπο ρώξνπο. Δάλ ν θηλεηήξαο ιεηηνπξγεί ζε θιεηζηό πεξηβάιινλ,
βεβαησζείηε όηη ηα θαπζαέξηα θαη νη αλαζπκηάζεηο από ην ζηξνθαινζάιακν δηνρεηεύνληαη έμσ από ηνλ ρώξν ησλ εξγαζηώλ.
Λειηοςπγία
Ο θηλεηήξαο δελ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε ρώξνπο όπνπ ππάξρνπλ εθξεθηηθά πιηθά ή αέξηα. Τπάξρνπλ ειεθηξηθά θαη κεραληθά
εμαξηήκαηα πνπ πξνθαινύλ ζπηλζήξεο.
Δίλαη επηθίλδπλν λα πιεζηάδεηε ηνλ θηλεηήξα όηαλ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Φαξδηά ξνύρα, καιιηά, δάθηπια ή εξγαιεία κπνξνύλ λα
παξαζπξζνύλ από πεξηζηξεθόκελα κέξε ηνπ θηλεηήξα θαη λα επηθέξνπλ ζνβαξνύο ηξαπκαηηζκνύο.
Οη θηλεηήξεο παξέρνληαη ρσξίο πξνζηαηεπηηθά ηκήκαηα. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θηλεηήξα, όια ηα πεξηζηξεθόκελα θαη ζεξκά
εμαξηήκαηα πξέπεη λα θαιύπηνληαη, όπνπ είλαη απαξαίηεην, γηα ηελ πξνζσπηθή ζαο αζθάιεηα.

2

Γιακοπή ηηρ λειηοςπγίαρ ηος κινηηήπα
Πξηλ αλνίμεηε ή αθαηξέζεηε ηα θαπάθηα ηνπ θηλεηήξα, ζηακαηήζηε ηνλ θηλεηήξα. Αλ δελ ππάξρνπλ εηδηθέο νδεγίεο, όιεο νη εξγαζίεο
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηνλ θηλεηήξα εθηόο ιεηηνπξγίαο.
Γηα λα εκπνδίζεηε ηελ εθθίλεζε, πξηλ μεθηλήζηε ηηο εξγαζίεο αθαηξέζηε ην θιεηδί, δηαθόςηε ηελ παξνρή ξεύκαηνο κε ηνπο θύξηνπο
δηαθόπηεο θαη αζθαιίζηε ηνπο ζηε ζέζε OFF. Σνπνζεηήζηε κηα πξνεηδνπνίεζε ζηε ζέζε ειέγρνπ όηη εθηεινύληαη εξγαζίεο ζηνλ
θηλεηήξα.

Ππιν ηην εκκίνηζη ηος κινηηήπα
Πξηλ εθθηλήζεηε ηνλ θηλεηήξα, επαλαηνπνζεηήζηε όια ηα πξνζηαηεπηηθά ηκήκαηα πνπ έρεηε αθαηξέζεη γηα λα θάλεηε ηηο εξγαζίεο
ζπληήξεζεο. Βεβαησζείηε όηη δελ έρεηε αθήζεη εξγαιεία ή άιια αληηθείκελα πάλσ ζηνλ θηλεηήξα.
Πνηέ κελ εθθηλείηε θηλεηήξα εθνδηαζκέλν κε ζηξνβηινζπκπηεζηή ρσξίο λα έρεηε ηνπνζεηήζεη ην θίιηξν αέξα. Ο πεξηζηξεθόκελνο
ζπκπηεζηήο ηεο κνλάδαο ζηξνβηινζπκπηεζηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξνύο ηξαπκαηηζκνύο. Ξέλα ζώκαηα κπνξεί λα
αλαξξνθεζνύλ θαη λα πξνθιεζνύλ κεραληθέο δεκίεο ζην ζηξνβηινζπκπηεζηή.
Πςπκαγιά και έκπηξη - Καύζιμο και λιπανηικό λάδι
Όια ηα θαύζηκα, ηα πεξηζζόηεξα ιηπαληηθά θαη πνιιά ρεκηθά είλαη εύθιεθηα. Γηαβάζηε θαη αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ ππάξρνπλ
ζηε ζπζθεπαζία.
Όηαλ εθηειείηε εξγαζίεο επί ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζίκσλ, βεβαησζείηε όηη ν θηλεηήξαο είλαη θξύνο. Γηαξξνή θαπζίκνπ πάλσ ζε θαπηέο
επηθάλεηεο ή ζε ειεθηξηθά εμαξηήκαηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά.
Σνπνζεηήζηε ηα παληά πνπ έρνπλ εκπνηηζηεί κε θαύζηκν ή άιιν εύθιεθην πιηθό ζε θαηάιιειν ζεκείν, ώζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο
ππξθαγηάο. Τπό νξηζκέλεο ζπλζήθεο, παληά πνπ έρνπλ πνηηζηεί κε ιάδη κπνξνύλ λα απηαλαθιεγνύλ.
Μελ θαπλίδεηε όηαλ γεκίδεηε κε θαύζηκν ή ιάδη, ή όηαλ βξίζθεζηε ζε ζεκεία αλεθνδηαζκνύ ή ζην ρώξν ηνπ θηλεηήξα.
Μπαηαπίερ
Οη κπαηαξίεο πεξηέρνπλ θαη εθιύνπλ αέξην πδξνγόλν, ηδηαίηεξα θαηά ηε θόξηηζή ηνπο. Σν αέξην απηό είλαη πνιύ εύθιεθην θαη ηδηαίηεξα
πηεηηθό.
ε θακία πεξίπησζε κελ θαπλίδεηε, κε ρξεζηκνπνηείηε αθάιππηε θιόγα θαη κελ επηηξέπεηε ηε δεκηνπξγία ζπηλζήξσλ θνληά ζηηο
κπαηαξίεο ή ην ρώξν ηεο κπαηαξίαο.
Δζθαικέλε ζύλδεζε ελόο θαισδίνπ ηεο κπαηαξίαο ή ελόο θαισδίνπ ζύλδεζεο κε άιιε κπαηαξία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπηλζήξα, ν
νπνίνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη έθξεμε.
Θεπμέρ επιθάνειερ και ςγπά
Όηαλ εθηειείηε εξγαζίεο ζε δεζηό θηλεηήξα, ππάξρεη πάληα θίλδπλνο πξόθιεζεο εγθαπκάησλ. Πξνζνρή ζηηο ζεξκέο επηθάλεηεο. Γηα
παξάδεηγκα: ην ζσιήλα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ, ην ζηξνβηινζπκπηεζηή, ηελ ειαηνιεθάλε, ην ζσιήλα αέξα ππεξπιήξσζεο, ην
ζύζηεκα πξνζέξκαλζεο, ην ςπθηηθό πγξό θαη ην θαπηό ιάδη ζηηο ζσιελώζεηο ιαδηνύ.
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Υημικά
Σα πεξηζζόηεξα ρεκηθά, όπσο ηα αληηςπθηηθά, ηα κέζα αληηζθσξηθήο πξνζηαζίαο, ηα πξνζηαηεπηηθά ιάδηα, ηα κέζα απνιίπαλζεο
θιπ., είλαη επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία. Γηαβάζηε θαη αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ ππάξρνπλ ζηε ζπζθεπαζία.
Οξηζκέλα ρεκηθά, όπσο ην πξνζηαηεπηηθό ιάδη, είλαη αλαθιέμηκα αιιά θαη επηθίλδπλα εάλ ηα εηζπλεύζεηε. Δμαζθαιίζηε θαιό
εμαεξηζκό ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαη ρξεζηκνπνηήζηε πξνζηαηεπηηθή κάζθα θαηά ηνλ ςεθαζκό. Γηαβάζηε θαη αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο
πνπ ππάξρνπλ ζηε ζπζθεπαζία.
Απνζεθεύεηε ηα ρεκηθά θαη άιια επηθίλδπλα πιηθά καθξηά από ηα παηδηά. Γηα λα πξνζηαηεύζεηε ην πεξηβάιινλ, απνζέζηε ηα πεξηηηά
ή ηα ρξεζηκνπνηεκέλα ρεκηθά ζε θαηάιιειν ζεκείν απόξξηςεο.

ύζηημα λίπανζηρ
Σν θαπηό ιάδη κπνξεί λα πξνθαιέζεη εγθαύκαηα. Απνθύγεηε ηελ επαθή ηνπ θαπηνύ ιαδηνύ κε ην δέξκα. Βεβαησζείηε όηη δελ ππάξρεη
πίεζε ζην ζύζηεκα ιίπαλζεο πξηλ μεθηλήζεηε νπνηαδήπνηε εξγαζία ζε απηό. Πνηέ κελ εθθηλείηε ηνλ θηλεηήξα θαη πνηέ κελ ηνλ
αθήλεηε λα ιεηηνπξγεί ρσξίο ηελ ηάπα ηνπ δνρείνπ πιήξσζεο ιαδηνύ. Τπάξρεη θίλδπλνο λα εθηηλαρζεί ιάδη.
ύζηημα τύξηρ
Απνθεύγεηε λα αλνίγεηε ηελ ηάπα πιήξσζεο ηνπ ςπθηηθνύ πγξνύ όηαλ ν θηλεηήξαο είλαη ζεξκόο. Μπνξεί λα εθηηλαρζεί αηκόο ή θαπηό
ςπθηηθό πγξό θαη λα πξνθιεζνύλ εγθαύκαηα.
Δάλ πξέπεη λα γίλεη εξγαζία κε ηνλ θηλεηήξα ζε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο θαη κε ην θαπάθη ηνπ ζηνκίνπ πιήξσζεο ςπθηηθνύ πγξνύ
αλνηθηό ή κε κηα βάλα αλνηθηή ή κε έλα ζσιήλα ςπθηηθνύ πγξνύ απνζπλδεδεκέλν, αλνίμηε πξνζεθηηθά θαη αξγά ην θαπάθη ηνπ
ζηνκίνπ πιήξσζεο, έηζη ώζηε λα κεησζεί ε πίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, πξηλ αλνίμεηε ην θαπάθη ηειείσο. Πξνζέμηε, δηόηη ην ςπθηηθό πγξό
κπνξεί λα είλαη αθόκα θαπηό θαη λα πξνμελήζεη εγθαύκαηα.

ύζηημα έγσςζηρ καςζίμος
Φνξάηε πάληα πξνζηαηεπηηθά γάληηα όηαλ πξνζπαζείηε λα εληνπίζεηε δηαξξνέο. Τγξά πνπ εθηηλάζζνληαη ππό πίεζε κπνξεί λα
δηαπεξάζνπλ ηνπο ηζηνύο ηνπ δέξκαηνο θαη λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξνύο ηξαπκαηηζκνύο. Τπάξρεη θίλδπλνο ζεςαηκίαο.
Να έρεηε πάληα θαιπκκέλε ηε γελλήηξηα αλ απηή βξίζθεηαη θάησ από ην θίιηξν θαπζίκνπ. Ζ γελλήηξηα κπνξεί λα ππνζηεί δεκηά αλ
ρπζεί πάλσ ηεο θαύζηκν.

Ζλεκηπικό ζύζηημα Γιακοπή παποσήρ πεύμαηορ
Πξηλ μεθηλήζεηε νπνηαδήπνηε εξγαζία ζην ειεθηξηθό ζύζηεκα, πξέπεη πάληα λα ζβήλεηε ηνλ θηλεηήξα θαη λα δηαθόπηεηε ηελ παξνρή
ξεύκαηνο από ηνπο θεληξηθνύο δηαθόπηεο. Απνκνλώζηε ην ξεύκα μεξάο πξνο ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο ηνπ κπινθ ηνπ θηλεηήξα, ην
θνξηηζηή ηεο κπαηαξίαο ή άιια αμεζνπάξ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζηνλ θηλεηήξα.
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Μπαηαπίερ
Οη κπαηαξίεο πεξηέρνπλ εμαηξεηηθά δηαβξσηηθό ειεθηξνιύηε. Πξνζηαηεύζηε ην δέξκα θαη ηα ξνύρα ζαο όηαλ θνξηίδεηε ή ρεηξίδεζηε
κπαηαξίεο. Φνξάηε πάληα πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα.
Αλ ν ειεθηξνιύηεο ηεο κπαηαξίαο έιζεη ζε επαθή κε ην δέξκα ζαο, πιύλεηε ην ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη. Αλ ην νμύ ηεο
κπαηαξίαο έιζεη ζε επαθή κε ηα κάηηα ζαο, μεπιύλεηέ ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα.
ςγκόλληζη
Αθαηξέζηε ην ζεηηθό θαη ηνλ αξλεηηθό αθξνδέθηε από ηηο κπαηαξίεο. ηε ζπλέρεηα, βγάιηε όια ηα θαιώδηα πνπ νδεγνύλ ζηε
γελλήηξηα.
πλδέεηε πάληα ην ζθηγθηήξα ζπγθόιιεζεο κε ην εμάξηεκα πνπ ζα ζπγθνιιήζεηε, θαη όζν ην δπλαηόλ πην θνληά ζην ζεκείν
ζπγθόιιεζεο. Ο ζθηγθηήξαο δελ πξέπεη πνηέ λα ζπλδεζεί κε ηνλ θηλεηήξα ή κε ηξόπν πνπ λα επηηξέπεη ζην ξεύκα λα πεξλά από
νπνηαδήπνηε έδξαλα.
Όηαν ολοκληπυθεί η ζςγκόλληζη: Πάληνηε ζπλδέεηε ηα θαιώδηα πνπ νδεγνύλ ζηε γελλήηξηα ππιν επαλαζπλδέζεηε ηνπο
αθξνδέθηεο ηεο κπαηαξίαο.
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ΔΗΑΓΩΓΖ

ηπώζιμο ηος κινηηήπα
Καηά ηιρ ππώηερ 10 ώπερ λειηοςπγίαρ, ο κινηηήπαρ θα ππέπει να σπηζιμοποιείηαι υρ εξήρ:
Λεηηνπξγείηε ηνλ θηλεηήξα θαλνληθά. Σν πιήξεο θνξηίν ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη, εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα πνιύ ζύληνκα ρξνληθά
δηαζηήκαηα. Καηά ην δηάζηεκα ζην νπνίν γίλεηαη ην ζηξώζηκν ηνπ θηλεηήξα πνηέ κελ επηηξέπεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ζε
ζηαζεξή ηαρύηεηα γηα παξαηεηακέλεο ρξνληθέο πεξηόδνπο.
Ο θηλεηήξαο κπνξεί λα θαηαλαιώζεη πεξηζζόηεξν ιάδη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζηξσζίκαηνο (100-200 ώξεο) απ' ό,ηη ζα θαηαλάισλε
ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο. Διέγρεηε ηε ζηάζκε ηνπ ιαδηνύ ζπρλόηεξα απ' ό,ηη ζπληζηάηαη θαλνληθά.

Σύποι καςζίμυν και λαδιών
Υξεζηκνπνηείηε γηα θαύζηκν κόλν πεηξέιαην θίλεζεο
Λάδη SAE 30 ηνλ ρεηκώλα, SAE 4O ην θαινθαίξη. Ζ ρξήζε ιηπαληηθώλ θαη θαπζίκσλ άιινπ ηύπνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη
πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο, απμεκέλε θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη, καθξνπξόζεζκα, κηθξόηεξε δηάξθεηα δσήο ηνπ θηλεηήξα.
Αιιάδεηε πάληα ην ιάδη, ηα θίιηξα ιαδηνύ θαη ηα θίιηξα θαπζίκνπ ζηα ζπληζηώκελα δηαζηήκαηα.
Πάνηα να ακολοςθείηε ηα διαζηήμαηα ζςνηήπηζηρ πος αναθέπονηαι ζηο Δγσειπίδιο Οδηγιών.
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ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΜΔΡΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΔΤΓΩΝ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Σάπα ςπγείνπ λεξνύ
Φπγείν λεξνύ
Αλεκηζηήξαο
Θεξκνζηάηεο
Αληιία πεηξειαίνπ
ηγαζηήξαο
Φίιηξν αέξνο
Μπεθ
Ζιεθηξηθόο πίλαθαο
Μπαηαξία
Βνεζεηηθή αληιία πεηξειαίνπ
Σάπα εθθέλσζεο ειαίνπ
Φίιηξν ειαίνπ
Ζιεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα θξάηεζεο θηλεηήξα
Φίιηξν πεηξειαίνπ
ηάζκε πεηξειαίνπ (πξνζηαζία)
Διαζηηθά αληηθξαδαζκαηηθά
Σάπα πιήξσζεο - έλδεημε πεηξειαίνπ
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ΥΡΖΗΜΔ ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΚΗΝΖΖ ΣΟΤ Ζ/Ε
Δίλαη απαξαίηεην λα ειέγρεηε νπηηθά ηνλ θηλεηήξα θαη ην δηακέξηζκά ηνπ πξηλ ηνλ ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία. Με ηνλ ηξόπν απηό
ζα κπνξείηε λα αληρλεύζεηε γξήγνξα νηηδήπνηε αζπλήζηζην έρεη ζπκβεί ή πξόθεηηαη λα ζπκβεί.

Ππιν ηην εκκίνηζη ηος κινηηήπα
I.

Βεβαησζείηε όηη ε ζηάζκε ηνπ ιαδηνύ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ
ελδείμεσλ ΜΗΝ θαη ΜΑΥ. Αλαηξέμηε ζην θεθάιαην "πληήξεζε,
ζύζηεκα ιίπαλζεο".

II.

Αλνίμηε ηηο βάλεο θαπζίκνπ θαη βεβαησζείηε γηα ηελ επάξθεηα ηνπ.

III.

Βεβαησζείηε όηη δελ ππάξρνπλ δηαξξνέο θαπζίκνπ, ςπθηηθνύ πγξνύ
ή ιαδηνύ.

IV.
V.

Διέγμηε ηνλ αηζζεηήξα πηώζεο πίεζεο γηα ην θίιηξν αέξνο.
Διέγμηε ηε ζηάζκε ςπθηηθνύ πγξνύ. Βεβαησζείηε όηη ην εμσηεξηθό
ηνπ ςπγείνπ δελ έρεη βνπιώζεη.

ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ! Μελ αλνίγεηε ηελ ηάπα πιήξσζεο
ςπθηηθνύ πγξνύ ελώ ν θηλεηήξαο είλαη αθόκα ζεξκόο. Μπνξεί
λα εθηηλαρζεί αηκόο ή θαπηό ςπθηηθό πγξό.
ΖΜΑΝΣΗΚΟ! Πξηλ ηελ εθθίλήζε ηνπ Ζ/Ε ν δηαθόπηεο θνξηίνπ
πξέπεη λα είλαη ζηε ζέζε OFF. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε
κπνξεί λα πξνμελήζεη δεκηέο ζηε γελλήηξηα.

ΔΚΚΗΝΖΖ Ζ/Ε
Ζλεκηπονικόρ εγκέθαλορ
Παηήζηε ην θνπκπί START κέρξη ν θηλεηήξαο λα μεθηλήζεη. Μεηά από
ιίγα δεπηεξόιεπηα ειέγμηε ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο (ζηξνθέο, ηάζε
θόξηηζεο κπαηαξίαο, ηάζε γελλήηξηαο, Hz) .
ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΦΟΡΣΗΟΤ
Σώξα κπνξείηε λα ζέζεηε ην δηαθόπηε ζηε ζέζε ON.
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ΚΡΑΣΖΖ Ζ/Ε
Δπαλαθέξεηε ην γεληθό δηαθόπηε θνξηίνπ ζηε ζέζε OFF
Αθήζηε ην Ζ/Ε λα ιεηηνπξγήζεη γηα κεξηθά ιεπηά θελό θνξηίνπ
Παηήζηε ην θνπκπί STOP
Πξαγκαηνπνηήζηε νπηηθό έιεγρν γηα δηαξξνέο ή θαηαπνλήζεηο κεξώλ ηνπ.

I.
II.
III.
IV.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΣΖΡΖΖ
Γηα λα επηηύρεηε ηε κέγηζηε αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο θαη κεγάιε δηάξθεηα δσήο, πξέπεη λα
ζπληεξείηε ηνλ θηλεηήξα ζαο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Όηαλ αθνινπζείηε ηηο ζπζηάζεηο
ζπληήξεζεο, ε πνηόηεηα ηνπ θηλεηήξα ζαο δηαηεξείηαη θαη απνθεύγεηαη ε θαηαζηξνθή ηνπ
πεξηβάιινληνο.
ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ! Πξηλ αξρίζεηε θάπνηα εξγαζία ζπληήξεζεο, απνζπλδέζηε ηνλ
αξλεηηθό πόιν από ηε κπαηαξία
ΖΜΑΝΣΗΚΟ! Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ είλαη ζεκεησκέλεο, πξέπεη λα
εθηεινύληαη κόλν από εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν.




•
•
•
•

ΚΑΘΔ 200 ΩΡΔ Ή ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΚΑΘΔ 12 ΜΖΝΔ
Αληηθαηάζηαζε ειαίνπ θηλεηήξα
Καζαξηζκόο θίιηξνπ αέξα, (ζε βεβαξπκέλεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, θαζαξηζκόο ή
αληηθαηάζηαζε αλεμαξηήησο σξώλ ιεηηνπξγίαο).

ΚΑΘΔ 400 ΩΡΔ
Αληηθαηάζηαζε ειαίνπ θηλεηήξα
Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ ειαίνπ
Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ πεηξειαίνπ
Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ηκάλησλ θίλεζεο.

ΚΑΘΔ 1200 ΩΡΔ
Γηάθελα βαιβίδσλ. Ρύζκηζε
Έιεγρνο ςπγείνπ λεξνύ
Έιεγρνο & αληηθαηάζηαζε ειαζηηθώλ ζσιήλσλ ζπζηήκαηνο ςύμεο.

ΚΑΘΔ 2400 ΩΡΔ


Δγρπηήξεο θαπζίκνπ. Έιεγρνο



Γεληθόο έιεγρνο

ΚΑΘΔ 5000 ΩΡΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Ή ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΜΗΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΔ ΓΤΟ ΥΡΟΝΗΑ
Φπθηηθό. Αληηθαηάζηαζε.

