
WXR 3

GR   Μετάφραση του πρωτοτύπου 
των οδηγιών χρήσης



SL Obseg pošiljke
EE Tarne sisu 
LV Piegādes komplekts 
LT Komplektas
BG Обем на доставката
RO Pachetul de livrare
HR Popratna oprema
RU Комплект поставки
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SL Oprema 
EE Tarvikud 
LV Piederumi
LT Priedas
BG Принадлежности
RO Accesorii
HR Pribor
RU Оснастка
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DE USB-Schnittstelle
GB USB port
ES Interfaz USB
FR Interface USB
IT Interfaccia USB
PT Interface USB
NL USB-poort
SV USB-port

DK USB-port
FI USB-liitäntä
GR Θύρα διεπαφής USB
TR USB arabirim
CZ Rozhraní USB
PL Złącze USB
HU USB csatlakozó
SK Rozhranie USB

SL Vmesnik USB
EE USB-liides
LV USB pieslēgvieta
LT USB sąsaja
BG USB-интерфейс
RO Interfaţă USB
HR Sučelje USB
RU Интерфейс USB

DE Schnittstelle
GB Interface
ES Interfaz
FR Interface
IT Interfaccia
PT Interface
NL Interface
SV Gränssnitt

DK Interface
FI Liittymä
GR Θύρα διεπαφής
TR Arabirim
CZ Rozhraní
PL Interfejs
HU Interfész
SK Rozhranie

SL Vmesnik
EE Liides
LV Saskarne
LT Sąsaja
BG Интерфейс
RO Interfaţă
HR Sučelje
RU Интерфейс

DE Potentialausgleich 
GB Equipotential bonding 
ES Equipotencial
FR Compensation de potentiel
IT Compensazione di potenziale
PT Equilíbrio do potencial
NL Potentiaalvereffening
SV Potentialutjämning
DK Spændingsudligning

FI Potentiaalin tasaus
GR Εξίσωση δυναμικού
TR Potansiyel dengelemesi
CZ Vyrovnání potenciálů
PL Wyrównanie potencjału
HU Feszültségkiegyenlítő hüvely
SK Zásuvka vyrovnania potenciálov
SL Vtičnica za izenačevanje 

potenciala

EE Potentsiaalide ühtlustuspuks
LV Potenciālu izlīdzināšanas 

pieslēgvieta
LT Potencialo išlyginimo įvorė
BG Изравняване на 

потенциалите 
RO Egalizare de potențial 
HR Izjednačavanje potencijala 
RU Выравнивание потенциалов

1
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DE Netzsicherung
GB Mains fuse
ES Fusible
FR Fusible secteur
IT Protezione della rete
PT Fusível de rede
NL Netbeveiliging
SV Nätsäkring

DK Netsikring
FI Verkkosulake
GR Ηλεκτρική ασφάλεια δικτύου
TR Şebeke sigortası
CZ Síťová pojistka
PL Bezpiecznik sieciowy
HU Hálózati biztosíték
SK Sieťová poistka

SL Omrežna varovalka
EE Võrgukaitse
LV Elektriskā tīkla drošinātājs
LT Tinklo saugiklis
BG Мрежов предпазител
RO Siguranţă de reţea
HR Mrežni osigurač
RU Предохранитель электросети
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DE Vakuumanschluss
GB Vacuum connection
ES Toma de vacío
FR Raccord de vide
IT Collegamento per vuoto
PT Ligação de vácuo
NL Vacuümaansluiting
SV Vakuumanslutning

DK Vakuumtilslutning
FI Tyhjiöliitäntä
GR Σύνδεση κενού
TR Vakum bağlantısı
CZ Přípojka vakua
PL Przłącze próżni
HU Vákuumcsatlakozó
SK Prípojka vákua
SL Priključek za podtlak

EE Vaakumühendus
LV Vakuuma pieslēgums
LT Vakuumo jungtis
BG Съединителен елемент за 

вакуум
RO Racord pentru vid
HR Vakuumski priključak
RU Вакуумное соединение

DE Luftanschlussnippel für 
Heißluftkolben

GB Air connection nipple for 
hot air tools

ES Boquilla de conexión del 
aire para el soldador de 
aire caliente

FR Raccord de connexion 
d‘air pour fers à air chaud

IT Nipplo di collegamento aria 
per saldatore ad aria calda

PT Niples de ligação de ar para 
ferros de soldar por ar quente

NL Luchtaansluitnippel voor 
heteluchtbout

SV Luftanslutningsnippel för 
hetluftspenna

DK Lufttilslutningsnippel til 
varmluftskolbe

FI Ilmaliitäntänippa ku-
umailmakolville

GR Στόμιο σύνδεσης αέρα για 
έμβολο θερμού αέρα

TR Sıcak hava pistonu için 
hava bağlantı nipeli

CZ Šroubovací přípojka vzdu-
chu pro horkovzdušný píst

PL Šroubovací přípojka vzdu-
chu pro horkovzdušný píst

HU Levegőcsatlakozó a 
forrólevegős páka számára

SK Prípojka vzduchu pre 
teplovzdušnú rúčku

SL Priključni nastavek spaj-
kalnika za vroči zrak

EE Õhuühenduse nippel 
kuuma õhu kolvidele

LV Gaisa pieslēguma nipelis 
karstā gaisa lodāmuram

LT Karšto oro stūmoklio oro 
jungties antgalis

BG Нипел за присъдиняван 
на въздух за поялник с 
горещ въздух

RO Niplu de racordare pentru 
letconul cu aer cald

HR Nazuvica za priključak zra-
ka za lemilo na vrući zrak

RU Подключение воздуха 
ниппель для горячей 
пайки воздуха
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DE LED Vakuum
GB Vacuum LED
ES LED Vacío
FR LED vide
IT LED Vuoto
PT LED do vácuo
NL LED vacuüm
SV Lysdiod vakuum

DK LED vakuum
FI Tyhjiön LED
GR LED κενού
TR Vakum LED'i
CZ LED vakuum
PL Dioda LED próżni
HU Vákuum LED
SK LED-dióda: podtlak

SL LED-dioda podtlaka
EE LED vaakum
LV Vakuuma LED diode
LT LED vakuumas
BG Вакуум LED
RO LED vid
HR LED vakuum
RU Светодиодный индикатор 

вакуума
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1 DE Isttemperatur / Solltemperatur
GB Actual temperature / nominal 

temperature
ES Temperatura real / temperatu-

ra de referencia
FR Température réelle / tempéra-

ture de consigne
IT Temperatura reale / tempera-

tura nominale
PT Temperatura real / temperatu-

ra nominal
NL Werkelijke temperatuur / 

gewenste temperatuur
SV Faktisk temperatur / börtem-

peratur

DK Faktisk temperatur / nominel 
temperatur

FI Todellinen lämpötila / ohje-
lämpötila

GR Πραγματική θερμοκρασία / 
ονομαστική θερμοκρασία

TR Fiili sıcaklık / nominal sıcaklık
CZ Skutečná teplota / nominal 

sıcaklık
PL Temperatura rzeczywista / 

temperatura zadana
HU Mért hőmérséklet / temperatu-

ra hőmérséklet
SK Skutočná teplota / 

požadovaná teplota

SL Dejanska temperatura / 
želena temperatura

EE Tegelik väärtus / sihttempe-
ratuur

LV Faktiskā temperatūra / vēlamā 
temperatūra

LT Esama temperatūra / nustaty-
toji temperatūra

BG Действителна температура / 
Зададена температура

RO Temperatura efectivă / Tem-
peratura nominală

HR Stvarna temperatura / Zadana 
temperatura

RU Фактическая температура / 
Заданная температура

DE Solltemperatur
GB Nominal temperature
ES Temperatura de referencia
FR Température de consigne
IT Temperatura nominale
PT Temperatura nominal
NL Gewenste temperatuur
SV Börtemperatur

DK Nominel temperatur
FI Ohjelämpötila
GR Ονομαστική θερμοκρασία
TR Nominal sıcaklık
CZ Nominal sıcaklık
PL Temperatura zadana
HU Temperatura hőmérséklet
SK Požadovaná teplota

SL Želena temperatura
EE Sihttemperatuur
LV Vēlamā temperatūra
LT Nustatytoji temperatūra
BG Зададена температура
RO Temperatura nominală
HR Zadana temperatura
RU Заданная температура

DE Festtemperatur
GB Fixed temperature
ES Temperatura fija
FR Température fixe 
IT Temperatura fissa 
PT Temperatura fixa 
NL Vaste temperatuur 
SV Fast temperatur 

DK Fast temperatur 
FI Kiinteä lämpötila
GR Σταθερή θερμοκρασία 
TR Sabit sıcaklık
CZ Stanovená teplota 
PL Temperatura stała
HU Rögzített hőmérséklet 
SK Pevná teplota 

SL Stalna temperatura
EE Püsitemperatuur 
LV Noteiktā temperatūra
LT Fiksuotoji temperatūra
BG Непроменлива температура
RO Temperatura fixă
HR Fiksna temperatura
RU Фиксированная температура

2

3

4
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DE Aktiver Kanal 
GB Active channel 
ES Canal activo
FR Canal actif 
IT Canale attivo 
PT Canal ativo
NL Actief kanaal 
SV Aktiv kanal 

DK Aktiv kanal 
FI Aktivoitu kanava 
GR Ενεργό κανάλι 
TR Aktif kanal 
CZ Aktivní kanál 
PL Aktywny kanał 
HU Aktív csatorna 
SK Aktívny kanál 

SL Aktivni kanal 
EE Aktiivne kanal 
LV Aktīvais kanāls 
LT Aktyvus kanalas 
BG Активен канал
RO Canal activ 
HR Aktivni kanal 
RU Aктивный канал 

2 1

4
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DE DATA LOGGER (DL) aktiv
GB DATA LOGGER (DL) active
ES DATA LOGGER (DL) activo
FR DATA LOGGER (DL) actif
IT DATA LOGGER (DL) attivo
PT REGISTO DE DADOS (DL) 

activo
NL DATA LOGGER (DL) actief
SV DATA LOGGER (DL) aktiv
DK DATA LOGGER (DL) aktiv

FI DATA LOGGER (DL) aktivoitu
GR DATA LOGGER (DL) ενεργό
TR VERİ GÜNLÜKLEYİCİ (DL) aktif
CZ DATA LOGGER (DL) aktivní
PL DATA LOGGER (DL) aktywny
HU DATA LOGGER (DL - adatnap-

lózás) aktív
SK DATA LOGGER (DL) aktívny
SL DATA LOGGER (DL) je aktiviran
EE DATA LOGGER (DL) on aktiivne

LV DATU REĢISTRĒTĀJS (DR) ir 
ieslēgts

LT Aktyvintas duomenų registravi-
mo įtaisas DATA LOGGER (DL)

BG DATA LOGGER (DL) активна
RO DATA LOGGER (DL) activ
HR DATA LOGGER (DL) aktiviran
RU РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ 

(РД) активирован

 2 CH 1, 2, 3
DE Indikator Schaltausgang
GB Switching output indicator
ES Indicador salida de conexión
FR Indicateur sortie de commutation
IT Indicatore uscita di commuta-

zione
PT Indicador da saída de comu-

tação
NL Indicator schakeluitgang

SV Indikator kopplingsutgång
DK Indikator koblingsudgang
FI Kytkentälähdön ilmaisin
GR Δείκτης επαφής εξόδου
TR Devre çıkışı göstergesi
CZ Indikátor spínacího výstupu
PL Wskaźnik wyjścia 

przełączającego
HU Kapcsolókimenet indikátor
SK Indikátor spínacieho výstupu

SL Indikator izhoda
EE Lülitusväljundi indikaator
LV Slēguma izejas indikators
LT Indikatoriaus jungimo išvadas
BG Включване индикатор изход 
RO Indicator ieşire de comutare
HR Indikator prekidača za izlaz
RU Индикатор коммутируемого 

выхода

WFV 60A 
DE Zustandsanzeige
GB Status indication
ES Indicación del estado
FR Indication d'état
IT Indicatore di stato
PT Indicação de status
NL Statusweergave
SV Statusvisning

DK Statusindikator
FI Tilanneilmaisin
GR Ενδειξη προόδου
TR Durum göstergesidir
CZ Zobrazení stavu
PL Wyświetlacz stanu
HU Állapot kijelző
SK Zobrazenie stavu

SL Prikaz stanja
EE Olekuekraan
LV Stāvokļa displejs
LT Būklės indikatorius
BG Индикация на състоянието
RO Afişajul de stare
HR Prikaz stanja
RU Индикация состояния

5

7

8

6

1 5
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DE Schnittstelle COM 1 / COM 2
GB Interface COM 1 / COM 2
ES Interfaz COM 1 / COM 2
FR Interface COM 1 / COM 2
IT Interfaccia COM 1 / COM 2
PT Interface COM 1 / COM 2
NL Interface COM 1 / COM 2
SV Gränssnitt COM 1 / COM 2

DK Interface COM 1 / COM 2
FI Liittymä COM 1 / COM 2
GR Θύρα διεπαφής COM 1/COM 2
TR Arabirim COM 1 / COM 2
CZ Rozhraní COM 1 / COM 2
PL Interfejs COM 1 / COM 2
HU Interfész COM 1 / COM 2
SK Rozhranie COM 1 / COM 2

SL Vmesnik COM 1 / COM 2
EE Liides COM 1 / COM 2
LV Saskarne COM 1 / COM 2
LT Sąsaja COM 1 / COM 2
BG Интерфейс COM 1 / COM 2
RO Interfaţă COM 1 / COM 2
HR Sučelje COM 1 / COM 2
RU Интерфейс COM 1 / COM 2

1
COM 1 COM 2



134

G
R

Για τη δική σας ασφάλεια

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας 
δείξατε, αγοράζοντας αυτή τη συσκευή.  
Κατά την κατασκευή τηρήθηκαν αυστηρές απαιτήσεις 
ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η άψογη 
λειτουργία της συσκευής.

Διαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες 
χειρισμού και τις συνημμένες 
υποδείξεις ασφαλείας πριν τη θέση σε 

λειτουργία και προτού αρχίσετε την εργασία 
με τη συσκευή.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χειρισμού έτσι, ώστε 
να είναι προσιτές σε όλους τους χρήστες.

Αυτές οι οδηγίες χειρισμού περιλαμβάνουν 
σημαντικές πληροφορίες, για να μπορείτε σίγουρα 
και σωστά να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, να τη 
χειριστείτε, να τη συντηρήσετε και να επιδιορθώσετε 
οι ίδιοι τυχόν απλές βλάβες.
Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με το 
σημερινό επίπεδο της τεχνολογίας και τους 
αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνικής ασφαλείας.
Παρόλ’ αυτά υπάρχει κίνδυνος για τραυματισμούς 
ατόμων και υλικές ζημιές, όταν δεν προσέξετε 
τις υποδείξεις ασφαλείας στο συνημμένο τεύχος 
ασφαλείας καθώς και τις προειδοποιητικές υποδείξεις 
σε αυτές τις οδηγίες χειρισμού. 

Υποδείξεις ασφαλείας 

Για λόγους ασφαλείας δεν 
επιτρέπεται σε παιδιά και 
νεαρά άτομα κάτω των 16 ετών 
καθώς και σε άτομα, τα οποία 
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτές 
τις οδηγίες λειτουργίας, να 
χρησιμοποιήσουν τη συσκευή. 
Τα παιδιά να επιτηρούνται, 
ώστε να εξασφαλιστεί, πως δεν 
παίζουν με τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται 
για χρήση από άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων και 
των παιδιών, με περιορισμένες 
φυσικές ή πνευματικές 
ικανότητες ή με περιορισμένες 
ικανότητες αίσθησης/αντίληψης 
ή με ανεπαρκή εμπειρία και/ή 
ανεπαρκείς γνώσεις.

Προειδοποιηση! Ηλεκτροπληξία
Λόγω μη ενδεδειγμένης σύνδεσης της μονάδας ελέγχου, υπάρχει κίνδυνος 
τραυματισμού από ηλεκτροπληξία και μπορεί να υποστεί ζημιά η συσκευή. 

 � Διαβάστε προσεκτικά όλες τις συνημμένες υποδείξεις ασφαλείας, τις υποδείξεις ασφαλείας σε 
αυτές τις οδηγίες λειτουργίας καθώς και τις οδηγίες χειρισμού της μονάδας ελέγχου πριν τη 
θέση σε λειτουργία της μονάδας ελέγχου και προσέξτε τα μέτρα προφύλαξης που 
αναφέρονται εκεί.

 � Συνδέστε μόνο εργαλεία WX WELLER.
 � Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ τη θύρα USB για τροφοδοσία τάσης ξένων συσκευών.

Σε περίπτωση ελαττωματικής συσκευής τυχόν ενεργοί (ηλεκτροφόροι) αγωγοί μπορεί 
να βρίσκονται ελεύθεροι ή ο αγωγός γείωσης να είναι χωρίς λειτουργία.

 � Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομα εκπαιδευμένα από τη Weller.
 � Εάν ο αγωγός σύνδεσης του ηλεκτρικού εργαλείου είναι κατεστραμμένος, πρέπει να 

αντικατασταθεί από έναν ειδικά προετοιμασμένο αγωγό σύνδεσης, ο οποίος διατίθεται μέσω 
της οργάνωσης του σέρβις πελατών.
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Προειδοποιηση! Κίνδυνος εγκαύματος!
Κατά τη λειτουργία της μονάδας ελέγχου υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος στο εργαλείο 
συγκόλλησης. Τα εργαλεία μετά την απενεργοποίηση μπορεί να είναι ακόμα καυτά για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 � Εναποθέτετε το εργαλείο συγκόλλησης σε περίπτωση μη χρήσης πάντοτε στη βάση 
εναπόθεσης ασφαλείας.

 � Συνδέστε κενό και καυτό αέρα μόνο στις προβλεπόμενες γι’ αυτό συνδέσεις.
 � Μη δείχνεται με το έμβολο θερμού αέρα πάνω σε άτομα ή εύφλεκτα αντικείμενα.

Προειδοποιηση! Πυρκαγιάς και έκρηξης!
Κίνδυνος πυρκαγιάς από τα καυτά εργαλεία

 � Εναποθέτετε το εργαλείο συγκόλλησης σε περίπτωση μη χρήσης πάντοτε στη βάση 
εναπόθεσης ασφαλείας.

 � Μη δείχνεται με το έμβολο θερμού αέρα πάνω σε άτομα ή εύφλεκτα αντικείμενα.
 � Κρατάτε τα εκρηκτικά και εύφλεκτα αντικείμενα μακριά.
 � Μην καλύπτετε τη συσκευή.

Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού 

Τροφοδοτικό για εργαλεία συγκόλλησης WX 
WELLER. 
Χρησιμοποιείτε το σταθμό επισκευής αποκλειστικά 
σύμφωνα με το σκοπό που αναφέρεται στις 
οδηγίες λειτουργίας για συγκόλληση και 
αποκόλληση κάτω από τις αναφερόμενες εδώ 
προϋποθέσεις.  

Εύφλεκτα αέρια και υγρά δεν 
επιτρέπεται να αναρροφηθούν.
Η συσκευή επιτρέπεται να λειτουργεί 
μόνο με σωστά τοποθετημένες και 
προβλεπόμενες γι’ αυτό κασέτες 
φίλτρου.
Αντικαταστήστε τις γεμάτες κασέτες 
φίλτρου.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στον εσωτερικό 
χώρο. Προστατεύετε τη συσκευή από την υγρασία 
και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
Η χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού 
συμπεριλαμβάνει και το γεγονός, ότι

 � τηρείτε αυτές τις οδηγίες χειρισμού,
 � προσέχετε όλα τα άλλα συνοδευτικά έγγραφα,
 � τηρείτε τους εθνικούς κανονισμούς πρόληψης 

ατυχημάτων στον τόπο χρήσης.
Για αυθαίρετες πραγματοποιημένες αλλαγές 
στη συσκευή δεν αναλαμβάνεται από τον 
κατασκευαστή καμία ευθύνη.

Ομάδες χρηστών 

Λόγω των διαφορετικών επιπέδων κινδύνου και των πιθανών επικίνδυνων καταστάσεων ορισμένα 
βήματα εργασίας επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένα εξειδικευμένα άτομα.

Βήμα εργασίας Ομάδες χρηστών

Προεπιλογή των παραμέτρων συγκόλλησης Τεχνικό προσωπικό με ειδική εκπαίδευση
Αντικατάσταση των ηλεκτρικών ανταλλακτικών Ειδικευμένος ηλεκτρολόγος
Προεπιλογή των χρονικών διαστημάτων 
συντήρησης

Ειδικός ασφαλείας

Χειρισμός 
Αλλαγή φίλτρου

Προσωπικό χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις

Χειρισμός 
Αλλαγή φίλτρου 
Αντικατάσταση των ηλεκτρικών ανταλλακτικών

Τεχνικά μαθητευόμενοι κάτω από την καθοδήγηση και 
επίβλεψη ενός εκπαιδευμένου τεχνικού

Για τη δική σας ασφάλεια
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Θέση της συσκευής σε λειτουργία

Προσοχή!
Προσέξτε τις εκάστοτε οδηγίες λειτουργίας των 
συνδεδεμένων συσκευών.

Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία. όπως 
περιγράφονται στο κεφάλαιο „Θέση σε λειτουργία“.

Ελέγξτε, εάν η τάση του δικτύου 
ταυτίζεται με την τιμή στην πινακίδα 
τύπου.

Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα μόνο όταν είναι 
απενεργοποιημένη.
Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, εκτελεί 
ο μικροεπεξεργαστής έναν αυτοέλεγχο και 
διαβάζει τις τιμές των παραμέτρων που είναι 
αποθηκευμένες στο εργαλείο.
Η ονομαστική θερμοκρασία και οι σταθερές 
θερμοκρασίες είναι αποθηκευμένες στο εργαλείο. 
Η πραγματική τιμή της θερμοκρασίας αυξάνεται 
μέχρι την τιμή της ονομαστικής θερμοκρασίας (= 
Το εργαλείο συγκόλλησης θερμαίνεται).

Συγκόλληση και αποκόλληση

Εκτελείτε τις εργασίες συγκόλλησης σύμφωνα 
με τις οδηγίες λειτουργίας του συνδεδεμένου 
εργαλείου συγκόλλησης.
Μεταχείριση των ακίδων συγκόλλησης

 � Κατά την πρώτη θέρμανση προσθέστε στη 
επικασσιτερωνόμενη ακίδα συγκόλλησης λίγο 
συγκολλητικό κράμα (καλάι). Αυτό απομακρύνει 
τυχόν οξειδώσεις και ρύπανση λόγω 
αποθήκευσης από την ακίδα συγκόλλησης.

 � Στα διαλείμματα της συγκόλλησης και πριν την 
εναπόθεση του εμβόλου συγκόλλησης 
προσέχετε, να είναι η ακίδα συγκόλλησης καλά 
επικασσιτερωμένη.

 � Μη χρησιμοποιείται κανένα διαβρωτικό 
συλλίπασμα (υλικό καθαρισμού).

 � Προσέχετε πάντοτε τη σωστή προσαρμογή των 
ακίδων συγκόλλησης.

 � Επιλέξτε τη θερμοκρασία εργασίας όσο το δυνατό 
πιο χαμηλή.

 � Επιλέξτε το μεγαλύτερο δυνατό για τη χρήση 
μέγεθος της ακίδας συγκόλλησης.  
Εμπειρικός κανόνας: Περίπου τόσο μεγάλη, όπως 
η επιφάνεια συγκόλλησης.

 � Φροντίστε για μια μεγάλη επιφάνεια μεταφοράς 

της θερμότητας μεταξύ της ακίδας συγκόλλησης 
και του σημείου κόλλησης, επικασσιτερώνοντας 
καλά την ακίδα συγκόλλησης.

 � Απενεργοποιείτε σε περίπτωση μεγάλων 
διακοπών της εργασίας το σύστημα συγκόλλησης 
ή χρησιμοποιείτε τη λειτουργία της Weller για τη 
μείωση της θερμοκρασίας σε περίπτωση μη 
χρήσης.

 � Υγράνετε την ακίδα με το συγκολλητικό κράμα 
(καλάι), προτού εναποθέσετε το έμβολο 
συγκόλλησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 � Βάλτε το συγκολλητικό κράμα (καλάι) απευθείας 
πάνω στο σημείο κόλλησης, όχι στην ακίδα 
συγκόλλησης.

 � Αλλάξτε τις ακίδες συγκόλλησης με το αντίστοιχο 
εργαλείο.

 � Μην εξασκείτε καμία μηχανική δύναμη πάνω στην 
ακίδα συγκόλλησης.

Υπόδειξη
Οι μονάδες ελέγχου έχουν ρυθμιστεί σε ένα 
μεσαίο μέγεθος ακίδας συγκόλλησης. Μπορεί να 
υπάρξουν αποκλίσεις λόγω αλλαγής ακίδας ή 
λόγω χρήση διαφορετικών μορφών ακίδων.

Απενεργοποίηση υπερφόρτωσης

Για την αποφυγή της υπερφόρτωσης του σταθμού, 
σε περίπτωση υπερφόρτωσης μειώνεται αυτόματα 
η ισχύς.

Για τη δική σας ασφάλεια
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Εξίσωση δυναμικού 

a

b

c

d

Λόγω της διαφορετικής ζεύξης της υποδοχής εμβυσμάτωσης 3,5 mm 
είναι δυνατές 4 παραλλαγές:

a Σκληρή γείωση Χωρίς σύνδεσμο (κατάσταση 
παράδοσης).

b Εξίσωση δυναμικού Με σύνδεσμο, αγωγό εξίσωσης στη 
μεσαία επαφή.

c Ελεύθερο 
δυναμικού

Με σύνδεσμο

d Μαλακιά γείωση Με σύνδεσμο και συγκολλημένη 
αντίσταση. Γείωση μέσω της 
επιλεγμένης αντίστασης.

Εκτέλεση ενημέρωσης υλικολογισμικού 

Υπόδειξη
Κατά τη διάρκεια που τρέχει η ενημέρωση 
υλικολογισμικού, δεν επιτρέπεται να 
απενεργοποιηθεί ο σταθμός.

1. Απενεργοποιήστε το σταθμό.
2. Τοποθετήστε το στικ μνήμης στη θύρα διεπαφής
USB.
3. Ενεργοποιήστε το σταθμό.
Η ενημέρωση υλικολογισμικού εκτελείται αυτόματα. 
Σε περίπτωση που έχετε ήδη εγκαταστήσει μια 
νεότερη έκδοση υλικολογισμικού στο σταθμό σας, 
δε μεταβάλλεται αυτή.

Φροντίδα και συντήρηση της συσκευής

Προειδοποιηση!
Πριν από την πραγματοποίηση 
εργασιών στη συσκευή βγάλτε το 
ρευματολήπτη από την πρίζα.

Προειδοποιηση!
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια 
ανταλλακτικά WELLER.

Προειδοποιηση! Κίνδυνος 
εγκαύματος!

 � Αλλαγή της ακίδας συγκόλλησης 
μόνο σε κρύα κατάσταση

 � Αλλαγή των ακροφυσίων 
αναρρόφησης και καθαρισμός μόνο 
σε καυτή κατάσταση με κατάλληλο 
εργαλείο

 � Αλλαγή των ακροφυσίων καυτού 
αέρα μόνο με κατάλληλο εργαλείο

 � Καθαρίζετε ή αλλάζετε το δοχείο 
συλλογής του κασσίτερου μόνο σε 
κρύα κατάσταση

Καθαρίστε τον πίνακα χειρισμού με ένα κατάλληλο 
πανί καθαρισμού σε περίπτωση ρύπα
Αλλαγή φίλτρου
Στη λειτουργία του συστήματος φίλτρου σύμφωνα 
με τους κανονισμούς πρέπει το φίλτρο να 
αντικαθίσταται ως ακολούθως

 � το λιγότερο 1 φορά το χρόνο ή
 � μετά την ένδειξη ή
 � σύμφωνα με το σχέδιο συντήρησης

Τα λερωμένα φίλτρα πρέπει να μεταχειρίζονται 
ως ειδικά απορρίμματα. 
Αποσύρετε τα αντικαθιστούμενα εξαρτήματα 
της συσκευής, τα φίλτρα ή τις παλιές συσκευές 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας σας.
Φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας.

Για τη δική σας ασφάλεια



138

G
R

Θερμοκρασία ετοιμότητας   Κλήση μενού    Παραμέτροι εργαλείου

Τα εργαλεία συγκόλλησης έχουν μια λειτουργία 
αναγνώρισης χρήσης (αισθητήριας) στη λαβή, η 
οποία σε περίπτωση μη χρήσης του εργαλείου 
συγκόλλησης ενεργοποιεί αυτόματα τη διαδικασία 
ψύξης στη θερμοκρασία ετοιμότητας.

Χρόνος ετοιμότητας (απενεργοποίηση της θερμοκρασίας)    Κλήση μενού    Παραμέτροι εργαλείου

Σε περίπτωση μη χρήσης του εργαλείου 
συγκόλλησης μειώνεται η θερμοκρασία μετά το 
πέρας του ρυθμισμένου χρόνου ετοιμότητας στη 
θερμοκρασία ετοιμότητας. Στην οθόνη εμφανίζεται 
«Standby».
Το πάτημα του πλήκτρου χειρισμού τερματίζει αυτή 
την κατάσταση ετοιμότητας. Ο ενσωματωμένος 
στο εργαλείο αισθητήρας, αναγνωρίζει την αλλαγή 
της κατάστασης και απενεργοποιεί την κατάσταση 
ετοιμότητας, μόλις μετακινηθεί το εργαλείο.

Επιλογή Περιγραφή
OFF Ο χρόνος ετοιμότητας είναι 

απενεργοποιημένος (ρύθμιση 
εργοστασίου)

1-999 min Χρόνος ετοιμότητας, ρυθμιζόμενος 
ξεχωριστά

--- Το εργαλείο δεν υποστηρίζεται

Χρόνος AUTO OFF (αυτόματος χρόνος απενεργοποίησης)   Κλήση μενού    Παραμέτροι εργαλείου

Σε περίπτωση μη χρήσης του εργαλείου 
συγκόλλησης, απενεργοποιείται μετά το πέρας του 
χρόνου AUTO OFF, η θέρμανση του εργαλείου 
συγκόλλησης.
Η απενεργοποίηση της θερμοκρασίας εκτελείται 
ανεξάρτητα από τη ρυθμισμένη λειτουργία 
ετοιμότητας. Η πραγματική θερμοκρασία 
εμφανίζεται και χρησιμεύει ως ένδειξη της 
υπόλοιπης θερμότητας. Στην οθόνη εμφανίζεται 
«AUTO-OFF».

Επιλογή Περιγραφή
OFF Η λειτουργία AUTO OFF είναι 

απενεργοποιημένη (ρύθμιση 
εργοστασίου)

1-999 min Χρόνος AUTO-OFF, ρυθμιζόμενος 
ξεχωριστά.

Ευαισθησία   Κλήση μενού    Παραμέτροι εργαλείου

Επιλογή Περιγραφή
Χαμηλή μη ευαίσθητη – αντιδρά σε ισχυρή (μεγάλη) κίνηση
Κανονική Στάνταρ (ρύθμιση εργοστασίου)
υψηλή ευαίσθητη - αντιδρά σε ελαφρά (μικρή) κίνηση
--- Το εργαλείο δεν υποστηρίζεται

Μέγιστη διάρκεια θερμού αέρα WXHAP   Κλήση μενού    Παραμέτροι εργαλείου

Ο χρόνος ενεργοποίησης για το ρεύμα θερμού 
αέρα του WXHAP μπορεί να περιοριστεί σε 
βήματα του 1 από 0 έως 300 δευτερόλεπτα. Η 
ρύθμιση εργοστασίου είναι 0 s (“OFF”), δηλ. το 
ρεύμα του αέρα ενεργοποιείται όσο το πλήκτρο 
στο έμβολο θερμού αέρα ή ο προαιρετικός 
ποδοδιακόπτης είναι πατημένος.

Επιλογή Περιγραφή
OFF καμία ορισμένη διάρκεια 

(ρύθμιση εργοστασίου)
1-300 s δυνατότητα ξεχωριστής ρύθμισης

μενού των παραμέτρων
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μενού των παραμέτρων

Offset (θερμοκρασίας-Offset)   Κλήση μενού    Παραμέτροι εργαλείου

Η πραγματική θερμοκρασία της ακίδας 
συγκόλλησης μπορεί να προσαρμοστεί με την 
εισαγωγή μιας μετατόπισης της θερμοκρασίας 
κατά ± 40 °C (± 72 °F).

Συμπεριφορά ρύθμισης   Κλήση μενού    Παραμέτροι εργαλείου

Αυτή η λειτουργία καθορίζει τη συμπεριφορά 
θέρμανσης του εργαλείου συγκόλλησης για την 
επίτευξη της ρυθμισμένης θερμοκρασίας του 
εργαλείου.

Επιλογή Περιγραφή
Στάνταρ Προσαρμοσμένη (μεσαία) θέρμανση 

(ρύθμιση εργοστασίου)
Ααπαλά Αργή θέρμανση
Επιθετικά Γρήγορη θέρμανση

Κλείδωμα πλήκτρων WXHAP   Κλήση μενού    Παραμέτροι εργαλείου

Με αυτή τη λειτουργία μπορεί να αλλάξει η 
ρυθμισμένη από το εργοστάσιο συμπεριφορά των 
πλήκτρων του εμβόλου WXHAP. 

Επιλογή Περιγραφή
OFF –
ON Το WXHAP με το πρώτο πάτημα 

του πλήκτρου ενεργοποιείται και με 
ένα δεύτερο πάτημα του πλήκτρου 
απενεργοποιείται.

Παράθυρο διεργασίας   Κλήση μενού    Παραμέτροι εργαλείου

Η ρυθμισμένη στο παράθυρο διεργασίας περιοχή 
θερμοκρασίας, καθορίζει τη συμπεριφορά σήματος 
της ελεύθερης δυναμικού εξόδου ζεύξης.

Υπόδειξη
Σε περίπτωση εργαλείων με δακτύλιο 
φωτοδιόδων ( π.χ. WXDP 120), το παράθυρο 
διεργασίας καθορίζει τη συμπεριφορά φωτισμού 
του δακτυλίου φωτοδιόδων.

Ένα σταθερό άναμμα σημαίνει την επίτευξη της 
προεπιλεγμένης θερμοκρασίας ή ότι η 
θερμοκρασία είναι εντός του προρρυθμισμένου 
παραθύρου διεργασίας.
Ένα αναβόσβημα σηματοδοτεί, ότι το σύστημα 
θερμαίνεται ή ότι η θερμοκρασία είναι εκτός του 
παραθύρου διεργασίας.

Γλώσσα   Κλήση μενού    Παράμετροι σταθμών

CHN 中文
DEN Dansk
ENG English
ESP Español
FIN Suomi

FRA Français
GER Deutsch
HUN Magyar
ITA Italiano
POR Português

RUS Pусский
SWE Svenska
TUR Türkçe
JPN 日本語
POL Polski

KOR 한국말
CZE Český 

Έκδοση θερμοκρασίας °C/°F (μονάδες θερμοκρασίας)   Κλήση μενού    Παράμετροι σταθμών

Επιλογή Περιγραφή

° C Κελσίου
° F Φαρενάιτ
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μενού των παραμέτρων

Κωδικός (λειτουργία κλειδώματος)   Κλήση μενού    Παράμετροι σταθμών

Μετά την ενεργοποίηση του κλειδώματος 
στο σταθμό συγκόλλησης, μπορεί να γίνει 
χειρισμός ακόμα μόνο των πλήκτρων σταθερής 
θερμοκρασίας. Όλες οι άλλες ρυθμίσεις δεν 
μπορούν να αλλάξουν πλέον μέχρι το ξεκλείδωμα.

Υπόδειξη
Όταν θα πρέπει να υπάρχει πραγματικά μόνο μία 
τιμή θερμοκρασίας προς επιλογή, πρέπει τα 
πλήκτρα χειρισμού (πλήκτρα σταθερής 
θερμοκρασίας) να ρυθμιστούν στην ίδια τιμή 
θερμοκρασίας.

Κλείδωμα του σταθμού συγκόλλησης
Ρυθμίστε τον επιθυμητό τριψήφιο κωδικό 
κλειδώματος (μεταξύ 001-999) με το πλήκτρο UP 
/ DOWN. Επιβεβαιώστε τον κωδικό με το πλήκτρο 
εισαγωγής.

Το κλείδωμα είναι ενεργό (στην οθόνη φαίνεται μια 
κλειδαριά).
Ξεκλείδωμα του σταθμού συγκόλλησης
1. Καλέστε το μενού των παραμέτρων. Όταν 

το κλείδωμα είναι ενεργό, ανοίγει αυτόματα 
το σημείο του μενού κωδικού. Στην οθόνη 
εμφανίζονται τρία αστέρια (***).

2. Ρυθμίστε τον τριψήφιο κωδικό κλειδώματος 
μέσω των πλήκτρων UP / DOWN.

3. Επιβεβαιώστε τον κωδικό με το πλήκτρο 
εισαγωγής.

Ξεχάσατε τον κωδικό; 
Αποταθείτε παρακαλώ στο σέρβις 
πελατών της εταιρείας μας: 
technical-service@weller-tools.com

Ένδειξη ενός καναλιού   Κλήση μενού    Παράμετροι σταθμών

Για να έχει κανείς μια ευσύνοπτη ένδειξη της 
οθόνης, μπορεί η λειτουργία ένδειξης να αλλάξει 
από ένδειξη 3 καναλιών σε ένδειξη 1 καναλιού.
Στην ένδειξη ενός καναλιού, μετά τη ρύθμιση της 
θερμοκρασίας ενός καναλιού του εργαλείου δεν 
πραγματοποιείται καμία αυτόματη επιστροφή στην 
ένδειξη 3 καναλιών.

Η επιστροφή είναι δυνατή λόγω ┌ 2 ┐.

Επιλογή Περιγραφή
OFF Αυτόματη επιστροφή στην ένδειξη 3 

καναλιών (ρύθμιση εργοστασίου)
ON Καμία αυτόματη επιστροφή στην 

ένδειξη 3 καναλιών

Προώθηση κενού    Κλήση μενού    Παράμετροι σταθμών

Για να αποφευχθεί ένα πρόωρο ξεκίνημα της 
αντλίας ή για την εξασφάλιση ενός καθορισμένου 
χρόνου προθέρμανσης του σημείου κόλλησης, 
μπορεί να ρυθμιστεί μια καθυστέρηση 
ενεργοποίησης.

Επιλογή Περιγραφή
0 sec OFF: Η λειτουργία προώθησης κενού 

είναι απενεργοποιημένη (ρύθμιση 
εργοστασίου)

1-10 sec ON: Χρόνος προώθησης κενού, 
ρυθμιζόμενος

Συνέχιση κενου   Κλήση μενού    Παράμετροι σταθμών

Για να αποφευχθεί το φράξιμο του εμβόλου 
αποκόλλησης μπορεί να ρυθμιστεί ένας χρόνος 
συνέχισης κενού.

Επιλογή Περιγραφή
0 sec OFF: Η λειτουργία συνέχισης κενού 

είναι απενεργοποιημένη (ρύθμιση 
εργοστασίου)

1-10 sec ON: Χρόνος συνέχισης κενού, 
ρυθμιζόμενος ξεχωριστά
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Κατώφλιο μανόμετρου   Κλήση μενού    Παράμετροι σταθμών

Με αυτή τη λειτουργία μπορεί να οριστεί 
χρονικό διάστημα συντήρησης του εργαλείου 
αποκόλλησης. Εδώ καθορίζεται η τιμή σε 
mbar, στην οποία το ηλεκτρικό μανόμετρο σε 
περίπτωση λερωμένου συστήματος αναρρόφησης 
ενεργοποιεί ένα μήνυμα προειδοποίησης (η 
LED της αντλίας κενού αλλάζει από πράσινη σε 
κόκκινη). Η ρυθμισμένη τιμή εξαρτάται από τα 
χρησιμοποιούμενα ακροφύσια αναρρόφησης.
Ρυθμιζόμενη -400 mbar έως -800 mbar
ρύθμιση εργοστασίου -600 mbar
1. Το σύστημα (ακίδες και φίλτρο) πρέπει να είναι

ελεύθερο.

2. Επιλέξτε το θέμα μενού «Κατώφλιο
μανόμετρου» στο μενού.

3. Ρυθμίστε την τιμή πίεσης «Κατώφλιο
μανόμετρου» με το πλήκτρο UP ή DOWN.
Η φωτοδίοδος (LED) του ελέγχου ρύθμισης
ανάβει εναλλάξ από κόκκινη σε πράσινη. Με
το πλήκτρο UP αυξήστε την υποπίεση κατά 50
έως 80 mbar, συμπιέστε τον εύκαμπτο σωλήνα
κενού και ελέγξτε, εάν η λυχνία ελέγχου περνά
από πράσινη σε κόκκινη.

4. Παραλάβετε τη ρυθμισμένη αλλαγή.

Θύρα διεπαφής COM 1 / 2   Κλήση μενού    Παράμετροι σταθμών

Επιλογή Περιγραφή
RS232 Σειριακή επικοινωνία με υπολογιστή (PC) ή άλλες συμβατές συσκευές Weller (ρύθμιση 

εργοστασίου).
Air Η θύρα διεπαφής COM 1 διαμορφώνεται ως είσοδος ποδοδιακόπτη, για την 

ενεργοποίηση του ρεύματος του αέρα.
Vac Η θύρα διεπαφής COM 1 διαμορφώνεται ως είσοδος ποδοδιακόπτη, για την 

ενεργοποίηση του κενού.
PickUp Η θύρα διεπαφής COM 1 διαμορφώνεται ως είσοδος ποδοδιακόπτη, για την 

ενεργοποίηση του κενού PickUp.
Stop&Go Η θύρα διεπαφής COM 1 χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ενός προαιρετικού οπτικού 

προσαρμογέα, για να μπορεί μέσω ενός οπτικού κυματοδηγού να ενεργοποιηθεί μια 
διάταξη μεταγωγής KHE/KHP.
Σε περίπτωση χρήσης ενός εργαλείου ενεργοποιείται η έξοδος. Επιπλέον κλείνει η 
ελεύθερης δυναμικού επαφή εξόδου. Η έξοδος είναι κλειστή στο Standby, Auto-Off, Off ή 
όταν δεν είναι τοποθετημένο κανένα εργαλείο.

Επαφή εξόδου ελεύθερης δυναμικού 1   Κλήση μενού    Παράμετροι σταθμών

Η ελεύθερης δυναμικού επαφή εξόδου 1 βρίσκεται στη σύνδεση COM 1.

Επιλογή Περιγραφή
OFF (ρύθμιση εργοστασίου)
ZeroSmog Η επαφή εξόδου ελεύθερης δυναμικού 1 κλείνει σε περίπτωση χρήσης ενός εργαλείου. 

Μέσω ενός προαιρετικού προσαρμογέα (WX HUB) μπορούν να συνδεθούν ορισμένα Zero 
Smog. Η θύρα διεπαφής RS 232 στην πίσω πλευρά εξακολουθεί να είναι λειτουργική.
Η επαφή εξόδου είναι ανοιχτή στο Standby, Auto Off, Off ή όταν δεν είναι τοποθετημένο 
κανένα εργαλείο.

Υπόδειξη
Εάν η θύρα διεπαφής COM1 είναι επιπλέον ρυθμισμένη στο «Stop&Go», 
τότε αξιολογείται το μήνυμα «Φίλτρο γεμάτο» από WX HUB και 
εμφανίζεται, όταν χρειάζεται, μια υπόδειξη στην οθόνη.
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μενού των παραμέτρων

Επαφή εξόδου ελεύθερης δυναμικού 2   Κλήση μενού    Παράμετροι σταθμών

Η ελεύθερης δυναμικού επαφή εξόδου 2 βρίσκεται στη σύνδεση COM 2.
Επιλογή Περιγραφή
OFF (ρύθμιση εργοστασίου)
CH 1 Κανάλι εργαλείου 1 ελέγχει την επαφή εξόδου

CH 1+2 Κανάλι εργαλείου 1 + 2 ελέγχει την επαφή εξόδου

CH 1+2+3 Κανάλι εργαλείου 1 + 2 + 3 ελέγχει την επαφή εξόδου

  

Υπόδειξη
Όταν έχει επιτευχθεί η θερμοκρασία εργασίας για το ρομπότ, εμφανίζεται 
στην οθόνη το σύμβολο – ok –.

Σταθμός επισκευής WXR 3
Διαστάσεις Μ x Π x Υ 273 x 235 x 102 mm

(10,75 x 9,25 x 4,02 inch)
Βάρος ca. 6,7 kg
Τάση δικτύου 230 V, 50 Hz T0053500699

120 V, 60 Hz WXR 3
100 V 50/60 Hz T0053500199

Κατανάλωση ισχύος 420 W (600 W)
Κατηγορία προστασίας I, περίβλημα αντιστατικό 

III, Εργαλείο συγκόλλησης
Ασφάλεια Διάταξη προστασίας από υπερρεύμα 230 V; 2,0 A

                               120 V; 4,0 A
Περιοχή θερμοκρασίας Κελσίου: 100 - 450°C (550°C)

Φαρενάιτ: 200 - 850°F (999°F)
Η ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας εξαρτάται από το εργαλείο

Ακρίβεια θερμοκρσίας ± 9 °C (± 17 °F) Εξαρτάται από το εργαλείο (WXHAP ±30 °C / ±80 °F)
Σταθερότητα θερμοκρασίας ± 2 °C (± 4 °F)
Εξίσωση δυναμικού Μέσω υποδοχής εμβυσμάτωσης 3,5 mm στην πίσω πλευρά της 

συσκευής.
Οθόνη 240 x 88 dots / Φωτισμός φόντου
Θύρα διεπαφής USB Η μονάδα έλεγχου είναι εξοπλισμένη με μια θύρα διεπαφής USB για 

ενημέρωση υλικολογισμικού παραμετροποίηση και επιτήρηση.
Αντλία (Διακοπτόμενη 
λειτουργία (30/30) s)

Μέγιστη υποπίεση 0,7 bar
Μέγιστη μεταφερόμενη ποσότητα 18 l/min
Καυτός αέρας μέγ. 15 l/min

Πρόσθετη αντλία κενού Μέγιστη υποπίεση0,5 bar
Μέγιστη μεταφερόμενη ποσότητα 1,7 l/min

Τεχνικά στοιχεία
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Μήνυμα/Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Μέτρα προς αντιμετώπιση
Ένδειξη «- - -»  � Το εργαλείο δεν αναγνωρίστηκε

 � Εργαλείο ελαττωματικό
 � Ελέγξτε τη σύνδεση του 

εργαλείου στη συσκευή
 � Ελέγξτε το συνδεδεμένο 

εργαλείο
Καμία λειτουργία οθόνης (οθόνη 
σβηστή)

 � Δεν υπάρχει τάση δικτύου  � Ανοίξτε το διακόπτη του 
ρεύματος

 � Ελέγξτε την τάση του δικτύου
 � Ελέγξτε την ασφάλεια της 

συσκευής
Κανένα κενό στο εργαλείο 
αποκόλλησης

 � Κενό μη συνδεδεμένο
 � Ακροφύσιο αποκόλλησης 

φραγμένο
 � Αντλία ελαττωματική

 � Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα 
κενού στη σύνδεση κενού

 � Συντηρήστε το ακροφύσιο 
αποκόλλησης με το εργαλείο 
καθαρισμού

Ανεπαρκές κενό στο εργαλείο 
αποκόλλησης

 � Κασέτα φίλτρου στο εργαλείο 
αποκόλλησης γεμάτη

 � Κύριο φίλτρο γεμάτο

 � Αλλάξτε την κασέτα φίλτρου στο 
εργαλείο αποκόλλησης

 � Αλλάξτε το ένθετο του κύριου 
φίλτρου στο σταθμό 
συγκόλλησης

καθόλου αέρας στο έμβολο 
θερμού αέρα

 � Εύκαμπτος σωλήνας αέρα μη 
συνδεδεμένος

 � Κύριο φίλτρο γεμάτο

 � Συνδέστε ή ελέγξτε τον 
εύκαμπτο σωλήνα

 � Αλλάξτε το ένθετο του κύριου 
φίλτρου στο σταθμό 
συγκόλλησης

Σύμβολα

Προσοχή!

Διαβάστε τις οδηγίες χειρισμού!

Πριν από την εκτέλεση κάθε 
εργασίας στη συσκευή τραβάτε 
πάντοτε το φις από την πρίζα του 
ρεύματος.

ESD συμβατός σχεδιασμός και 
ESD συμβατή θέση εργασίας

Εξίσωση δυναμικού

Σήμα CE

Ασφάλεια

Μετασχηματιστής ασφαλείας

Συγκόλληση

Αποκόλληση

Καυτός αέρας

Απόσυρση
Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία 
στον κάδο οικιακών απορριµµάτων! 
Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία 
2012/19/EU περί ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών και την 
ενσωµάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, 
τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να 
συλλέγονται ξεχωριστά και να 
επιστρέφονται για ανακύκλωση µε 
τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Αποσύρετε τα αντικαθιστούμενα 
εξαρτήματα της συσκευής, τα φίλτρα ή 
τις παλιές συσκευές σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της χώρας σας.

Μηνύματα και άρση σφαλμάτων 
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Γνήσια Δήλωση πιστότητας

Σταθμός επισκευής WXR 3 
Εργαλείο WXHAP 200, WXDP 120, WXDV 120, WXP 65, WXP 120, 

WXP 200, WXMP, WXMT, WXSB 200, WXHP 120
Δηλώνουμε, ότι τα χαρακτηρισμένα προϊόντα πληρούν τις διατάξεις των ακόλουθων οδηγιών:
2011/65/EU (RoHS), 2004/108/EG, 2006/42/EG 
Εφαρμοσμένα εναρμονισμένα πρότυπα:
DIN EN 55014-1: 2012-05 DIN EN 60335-1: 2012-10 
DIN EN 55014-2: 2009-06 DIN EN 60335-2-45: 2012-08 
DIN EN 61000-3-2: 2010-03 / 2011-06 DIN EN 62233: 2008-11 / 2009-04
DIN EN 61000-3-3: 2014-03 DIN EN 50581:2013-02 

   Besigheim, 2014-07-18 

T. Fischer   S. Hofmann
Τεχνικός Διευθυντής Διευθύνων Σύμβουλος
Εξουσιοδοτημένος για την κατάρτιση του τεχνικού φακέλου. 
Weller Tools GmbH 
Carl-Benz-Straße 2, 74354 Besigheim, Germany

Εγγύηση 

Οι αξιώσεις του αγοραστή για τυχόν ελαττώματα 
παραγράφονται μετά από ένα έτος από την 
παράδοση στον αγοραστή. Αυτό δεν ισχύει για 
αναγωγικές αξιώσεις του αγοραστή σύμφωνα με 
την §§ 478, 479 BGB.
Για μια εγγύηση που δίνουμε φέρουμε την ευθύνη 
μόνο, όταν η εγγύηση ποιότητας ή η εγγύηση 
αντοχής έχει δοθεί από εμάς γραπτά και με τη 
χρήση του όρου «εγγύηση».

Η εγγύηση εκπίπτει σε περίπτωση ακατάλληλης 
χρήσης και όταν πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις 
από μη ειδικευμένα άτομα.

Με επιφύλαξη του δικαιώματος τεχνικών αλλαγών!
Πληροφορηθείτε παρακαλώ στη διεύθυνση  www.
weller-tools.com.
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