
GR

42

ΓΕΝΙΚΕΣ �ΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πρ�τ�ύ �ρησιμ�π�ιήσετε τ� Dremel Versatip, �ρ�ντίστε να δια�άσετε και να καταν�ήσετε πλήρως αυτ� τ� εγ�ειρίδι�.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ �ΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠ�ΔΕΙ�ΕΙΣ. Η μη συμμ�ρ�ωση με τις πι� κάτω υπ�δεί�εις
μπ�ρεί να �δηγήσει σε ηλεκτρ�πλη�ία, �ωτιά και/ή σε σ��αρ� τραυματισμ�.

1. �ΩΡ�Σ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α. Διατηρείτε τ� �ώρ� εργασίας καθαρ� και τακτ�π�ιημέν�. Η ατα"ία και �ι σκ�τεινές περι��ές πρ�καλ�ύν

ατύ�ημα.

�. Μη διατηρείτε ή μη �έρνετε εύ�λεκτα υλικά κ�ντά στ� εργαλεί�.

γ. $ταν �ρησιμ�π�ιείτε ένα τ� εργαλεί� κρατάτε μακριά τα παιδιά και τα άλλα παρευρισκ�μενα άτ�μα.

Σε περίπτωση απ�σπασης της πρ�σ��ής σας μπ�ρεί να �άσετε τ�ν έλεγ�� τ�υ εργαλεί�υ.
δ. %ρησιμ�π�ιείτε τη συσκευή μ�ν� έ"ω ή σε καλά αερι&�μεν�υς �ώρ�υς

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡ�ΣΩΠΩΝ
α. Να είστε πρ�σεκτικ�ί. Παρακ�λ�υθείτε τι κάνετε και �ρησιμ�π�ιείτε τ� μυαλ� σας, �ταν εργά&εστε μ’

ένα εργαλεί�. Μη �ρησιμ�π�ιείτε ένα εργαλεί�, �ταν είστε κ�υρασμέν�ι ή �ταν �ρίσκεστε υπ� την

επιρρ�ή ναρκωτικών, �ιν�πνεύματ�ς ή �αρμάκων. Μια στιγμή απρ�σε�ίας κατά τ� �ειρισμ� τ�υ
εργαλεί�υ μπ�ρεί να �δηγήσει σε σ��αρ�ύς τραυματισμ�ύς τ�υ �ειριστή.

�. %ρησιμ�π�ιείτε ε"�πλισμ� ασ�αλείας. %ρησιμ�π�ιείτε πάντ�τε πρ�στατευτικά γυαλιά. ! ε��πλισμ�ς
ασ�αλείας, �πως μάσκα πρ�στασίας απ� τη σκ�νη, αντι�λισθητικά υπ�δήματα ασ�άλειας, πρ�στατευτικ�
κράν�ς, ή ωτασπίδες, π�υ �ρησιμ�π�ιείται κατάλληλα, μειώνει τ�ν κίνδυν� τραυματισμών.

γ. Πρ�σέ�ετε πως στέκεστε. Παίρνετε σωστή στάση και κρατάτε πάντ�τε την ισ�ρρ�πία σας. Αυτ� ��ηθά
στ�ν καλύτερ� έλεγ�� τ�υ εργαλεί�υ σε περίπτωση απρ�σδ�κητων καταστάσεων.

δ. Φ�ράτε σωστή ενδυμασία. Υπάρ�ει κίνδυν�ς να καείτε �ι ίδι�ι με τη �λ�γα ή με τ� υγρ� καλάι της
κασσιτερ�κ�λλησης. Φ�ράτε πρ�στατευτικά ρ�ύ�α για την πρ�στασία σας απ� τα εγκαύματα. Κρατάτε τα
μαλλιά σας, τα ρ�ύ�α και τα γάντια σας μακριά απ� τη �λ�γα. Τα �αλαρά ρ�ύ�α ή τα μακριά μαλλιά
μπ�ρ�ύν να πιάσ�υν �ωτιά.

ε. Ασ�αλί&ετε τ� επε"εργα&�μεν� κ�μμάτι. *ρησιμ�π�ιείτε μια διάτα�η σύσ�ιγ�ης για τη συγκράτηση τ�υ
επε�εργα+�μεν�υ κ�μματι�ύ. Αυτ� σας επιτρέπει, να �ρησιμ�π�ιείτε και τα δύ� �έρια, για τ� �ειρισμ�
τ�υ εργαλεί�υ.

&. Φυλά"τε αυτ� τ� εγ�ειρίδι� για μελλ�ντική �ρήση.

η. Μη �ρησιμ�π�ιείτε τη συσκευή, �ταν έ�ει διαρρ�ή, εμ�ανί&ει σημεία &ημιάς ή λειτ�υργεί εσ�αλμένα.

θ. $ταν η συσκευή έ�ει διαρρ�ή (�σμή αερί�υ), πάρτε την αμέσως έ"ω και ελέγ"τε την στεγαν�τητα �ωρίς

�λ�γα, �ρησιμ�π�ιείτε παρακαλώ πάντ�τε σαπ�υνάδα. Η πλήρωση ή η επαναπλήρωση τ�υ κυλίνδρ�υ

αερί�υ (γκα&ι�ύ) πρέπει να γίνεται σε μια καλά αερι&�μενη θέση, μακριά απ� τυ��ν πιθανές πηγές

ανά�λε"ης, αν�ι�τή �λ�γα, δ�κιμαστικές λάμπες, ηλεκτρικές συσκευές μαγειρέματ�ς και μακριά απ�

άλλα άτ�μα. Φρ�ντίστε να πρ�σέ"ετε τις �δηγίες ασ�αλείας και τις πρ�ειδ�π�ιητικές υπ�δεί"εις στ�ν

κύλινδρ� επαναπλήρωσης και μην εκτελέσετε καμία μετατρ�πή στη συσκευή.

3. �ΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡ�ΝΤΙΔΑ Τ�Υ ΕΡΓΑΛΕΙ�Υ
α. Απ�θηκεύετε τ� εργαλεί� σας σε μια κατάλληλη θέση με μια θερμ�κρασία περι�άλλ�ντ�ς μετα"ύ 10°C

και 50°C. Α�ήνετε τ� εργαλεί� σας να κρυώνει εντελώς πριν την απ�θήκευση. Τα μη �ρησιμ�π�ι�ύμενα

εργαλεία πρέπει να απ�θηκεύ�νται μακριά απ� τα παιδιά σε μια στεγνή θέση. Απενεργ�π�ιείτε �λα τα

μη �ρησιμ�π�ι�ύμενα εργαλεία.

Α�ήνετε πάντ�τε τ� εργαλεί� να κρυώνει εντελώς, πρ�τ�ύ α�αιρέσετε / αντικαταστήσετε

τις μύτες και / ή εγκαταστήσετε / αντικαταστήσετε τ� ακρ��ύσι� (μπεκ).

Ε"αιρετικά εύ�λεκτ� αέρι� κάτω απ� πίεση.

Μην τ� �ρησιμ�π�ιείτε κ�ντά σε σπινθήρες ή αν�ι�τή �λ�γα.

Μην τρυπάτε ή μην καίτε τ� δ��εί� και μην τ� απ�θηκεύετε σε θερμ�κρασία πάνω

απ� 50ΦC.

Φυλά"τε τ� μακριά απ� παιδιά.

Μην πρ�σπαθήσετε να απ�συναρμ�λ�γήσετε αυτή τη συσκευή.

! ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ
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�ΡΗΣΗ

Ε"�ικειωθείτε παρακαλώ με τα στ�ι�εία τ�υ Dremel Versatip (εικ�να 1), τις δια��ρετικές μύτες (εικ�να 6)

και τ� περιε��μεν� τ�υ σετ (εικ�να 7) πριν τη �ρήση.

DREMEL VERSATIP

1. Καταλύτης

2. Πρ��υλακτήρας �λ�γας

3. Πα"ιμάδι τ�υ πρ��υλακτήρα �λ�γας

4. Κεραμικ�ς μ�νωτήρας

5. Κλείδωμα ασ�άλειας παιδιών (αναστ�λέας)

6. Διακ�πτης σκανδάλης

7. Κλείδωμα (για συνε�ή εργασία)

8. Κ�υμπί ελέγ��υ της �λ�γας

9. Δ��εί�

10.Βαλ�ίδα πλήρωσης 

ΠΕΡΙΕ��ΜΕΝ� ΣΕΤ

1. Εργαλεί� με καπάκι

2. Θήκη για απ�θήκευση τ�υ καπακι�ύ

3. Μα�αίρι διαμ�ρ�ωσης

4. Πλατιά κε�αλή �λ�γας

5. Εκτρ�πέας

6. Θήκη για μύτη κ�λλησης

7. Πρ�σθετη άδεια θήκη

8. Μα�αίρι κ�πής

9. Μύτη &εστ�ύ αέρα

10.Μεταλλικ� κ�υτί με σ��υγγάρι κ�λλησης

11.Μεταλλικ� κ�υτί για &εστές μύτες

12.Καλάι κ�λλησης

13.Θήκη για 2 κλειδιά

Α�αιρέστε τ� �αρτ�νένι� κάλυμμα απ� τ�

διακ�πτη ανά�λε"ης, πρ�τ�ύ �ρησιμ�π�ιήσετε 

τ� Dremel Versatip.

(ΕΠΑΝΑ)ΠΛΗΡΩΣΗ Τ�Υ Δ��ΕΙ�Υ

Τ� Dremel Versatip λειτ�υργεί με υγρ� αέρι�

��υτανί�υ. Βε�αιωθείτε, �τι τ� αέρι� π�υ

�ρησιμ�π�ιείτε είναι ρα�ιναρισμέν� αέρι�

��υτανί�υ, τ� �π�ί� μπ�ρεί επίσης να

�ρησιμ�π�ιηθεί σε αναπτήρες.

Πιάστε τ� εργαλεί� και τ� δ��εί�, �πως �αίνεται

στην εικ�να 8. Μετά γεμίστε τ� δ��εί� με υγρ�

αέρι� ��υτανί�υ, τηρώντας τις �δηγίες στ� δ��εί�

τ�υ αέρι� ��υτανί�υ. Τ� δ��εί� είναι γεμάτ�, �ταν

υγρ� αέρι� ��υτανί�υ δια�ύγει μέσα απ� τη

�αλ�ίδα πλήρωσης.

Μην υπερ�ειλίσετε τ� δ��εί�!

�ΕΚΙΝΗΜΑ

Τ� Dremel Versatip είναι ε"�πλισμέν� με μη�ανισμ�

ασ�άλειας παιδιών. Αυτ�ς � μη�ανισμ�ς απαιτεί

�ειρισμ� δύ� �εριών, για την πρ�στασία απ�

(αθέλητη) ανά�λε"η απ� παιδιά.

1. Βλέπε εικ�νες 2 και 3 για την ανά�λε"η τ�υ

Dremel Versatip.

2. ? κεραμικ�ς μ�νωτήρας θα αρ�ίσει να

πυρακτώνεται λίγ� μετά την ανά�λε"η. $ταν

αυτ� δε συμ�αίνει, επαναλά�ετε τα �ήματα 

1 και 2. $ταν τ� Dremel Versatip είναι κρύ�, στην

ανά�λε"η ακ�ύγεται ένας σύντ�μ�ς ή��ς

σ�υρίγματ�ς. Αυτ� είναι καν�νικ� και δε σημαίνει

�τι υπάρ�ει κάπ�ι� σ�άλμα στ� εργαλεί�.

! ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ

ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ �ΡΗΣΗ

Τ� Dremel Versatip πρ��ρί&εται για π�λλές

ε�αρμ�γές, π�υ θα �ρείτε στ� κε�άλαι� “%ΡΗΣΗ”.

ΠΕΡΙΒΑΛΛ�Ν

ΑΠ�ΣΥΡΣΗ
Η μ�νάδα, τα ε"αρτήματα και η συσκευασία πρέπει

να τα"ιν�μηθ�ύν για μια ανακύκλωση �ιλική στ�

περι�άλλ�ν.

ΠΡ�ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγρα�ή Dremel Versatip

Αριθμ�ς μ�ντέλ�υ 2000

Πηγή ενέργειας Ρα�ιναρισμέν� αέρι�

��υτανί�υ

%ωρητικ�τητας δ��εί�υ ± 17 ml. / ± 9

γραμμάρια

%ρ�ν�ς λειτ�υργίας ± 45 λεπτά

(υψηλ�τερη ρύθμιση) ± 90 λεπτά (�αμηλ�τερη

ρύθμιση)

%ρ�ν�ς θέρμανσης Στιγμιαία (αν�ι�τή �λ�γα)

± 25 δευτερ�λεπτα (μύτες)

?ν�μαστική είσ�δ�ς 12 g/ώρα (κατανάλωση)

θερμ�τητας

%ρ�ν�ς ψύ"ης Πρ��υλακτήρας �λ�γας:

15 λεπτά (< 25°C)

Μύτες: 17 λεπτά (< 25°C)

Θερμ�κρασία 1200°C (αν�ι�τή �λ�γα)

680°C (&εστ�ς αέρας)

550°C (μύτες)

Βάρ�ς 135 γραμμάρια 

(άδει� εργαλεί�)
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* Υπ�δει�η: ! πρ��υλακτήρας της �λ�γας πρέπει
να είναι σωστά τ�π�θετημέν�ς, για να μπ�ρεί να
ανάψει τ� εργαλεί�.

$ταν � διακ�πτης ανά�λε"ης ελευθερωθεί, η ρ�ή

τ�υ αερί�υ διακ�πτεται αυτ�ματα, με απ�τέλεσμα

τ� Dremel Versatip να σταματήσει και να κρυώσει

αργά. Για τη συνε�ή λειτ�υργία τ�υ Dremel

Versatip, ακ�λ�υθήστε τα �ήματα στις εικ�νες 2, 3

και 4. Για την απενεργ�π�ίηση τ�υ Dremel Versatip,

α�ήστε ελεύθερ� τ� διακ�πτη ανά�λε"ης και

μετακινήστε τ� κ�υμπί κλειδώματ�ς πρ�ς τα δε"ιά

(εικ�να 5). Αυτ� θα σταματήσει αμέσως τη ρ�ή τ�υ

αέρι�υ ��υτανί�υ.

�ΡΗΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΑΝ�Ι�ΤΗ ΦΛ�ΓΑ
Για τη �ρήση τ�υ Dremel Versatip με μια αν�ι�τή

�λ�γα, "ε�ιδώστε τ�ν πρ��υλακτήρα της �λ�γας,

α�αιρέστε τ�ν καταλύτη (και τη μύτη, εάν είναι

τ�π�θετημένη) και �ιδώστε "ανά τ�ν πρ��υλακτήρα

της �λ�γας στ� εργαλεί� και σ�ί"τε καλά τ�

πα"ιμάδι τ�υ πρ��υλακτήρα της �λ�γας.

ΡΥΘΜΙΣΗ Τ�Υ ΜΗΚ�ΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜ�ΚΡΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΦΛ�ΓΑΣ
Μετά την ανά�λε"η, �ε�αιωθείτε �τι τ� εργαλεί�

είναι ενεργ�π�ιημέν�, ελέγ��ντας εάν � καταλύτης

αρ�ί&ει να πυρακτώνεται. Μετά μετακινήστε τ�

μ��λ� ελέγ��υ της �λ�γας πρ�ς τα δε"ιά, για να

αυ"ήσετε τη μήκ�ς της �λ�γας και τη θερμ�κρασία

ή πρ�ς τα αριστερά, για να μειώσετε τ� μήκ�ς της

�λ�γας και τη θερμ�κρασία. $ταν �ρησιμ�π�ιείτε

την αν�ι�τή �λ�γα ή τ� &εστ� αέρα, τ� Dremel

Versatip �ρίσκεται στη σωστή θερμ�κρασία 

αμέσως μετά την ανά�λε"η. Α�ήστε παρακαλώ 

25 δευτερ�λεπτα, για να θερμανθ�ύν �ι μύτες.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΜΥΤΩΝ ΥΠ�ΔΕΙ�Η:
ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΑΝΤ?ΤΕ Τ?

ΕΡΓΑΛΕΙ? ΝΑ ΚΡΥΩΝΕΙ

ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΡΙΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ 

Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΥΤΕΣ.

Φρ�ντίστε να �ρησιμ�π�ιήσετε τη σωστή μύτη για

την εργασία π�υ θέλετε να κάνετε. %ρησιμ�π�ιείτε

μ�ν� μύτες, π�υ πρ�σαρμ�&�νται εντελώς στ�

εργαλεί�. ?ι �αλαρά τ�π�θετημένες μύτες

μπ�ρ�ύν να �δηγήσ�υν σε μια ανε"έλεγκτη και

ανασ�αλή �λ�γα.

$ταν �ρησιμ�π�ι�ύνται �ι μύτες, πρέπει �

καταλύτης να είναι εγκατεστημέν�ς. Για την

τ�π�θέτηση τ�υ καταλύτη "ε�ιδώστε τ� πα"ιμάδι

τ�υ πρ��υλακτήρα της �λ�γας και α�αιρέστε τ�ν

πρ��υλακτήρα της �λ�γας. Σπρώ"τε τ�ν καταλύτη

μέσα στ�ν πρ��υλακτήρα της �λ�γας με τ� στεν�

μέρ�ς πρ�ς τα έ"ω. Τ�π�θετήστε "ανά τ�ν

πρ��υλακτήρα της �λ�γας και τ�ν καταλύτη στ�

εργαλεί� και ασ�αλίστε τ�ν, σ�ίγγ�ντας τ�

πα"ιμάδι τ�υ πρ��υλακτήρα της �λ�γας. Η μύτη

κ�λλησης, η μύτη μα�αιρι�ύ κ�πής, η μύτη

μα�αιρι�ύ διαμ�ρ�ωσης και η μύτη &εστ�ύ αέρα

μπ�ρεί να �ιδωθεί στ�ν καταλύτη. Ασ�αλίστε καλά

τις μύτες, �ρησιμ�π�ιώντας τ� κλειδί 7 mm. Για να

α�αιρέσετε μια μύτη, �ρησιμ�π�ιήστε απλά τ�

κλειδί 7 mm, για να "ε�ιδώσετε τη μύτη.

%ρησιμ�π�ιήστε τ� κλειδί 8 mm, για τη συγκράτηση

τ�υ καταλύτη στη θέση τ�υ, �ταν είναι απαραίτητ�.

Η μύτη πλατιάς κε�αλής �λ�γας και η μύτη

εκτρ�πέα μπ�ρεί να περάσει πάνω στ� άκρ� τ�υ

καταλύτη. Για να τις α�αιρέσετε, τρα�ή"τε τις απ�

τ�ν καταλύτη.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝ�Σ
ΑΚΡ�ΦΥΣΙ�Υ

ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΑΝΤ?ΤΕ Τ? ΕΡΓΑΛΕΙ?

ΝΑ ΚΡΥΩΝΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ, ΠΡ?Τ?Υ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ Ή

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ

ΑΚΡ?ΦΥΣΙ?.

Τ� ακρ��ύσι� μπ�ρεί να �ρά"ει, λ�γω ρύπανσης

στ� αέρι� ��υτανί�υ. Για την αύ"ηση της διάρκειας

&ωής τ�υ εργαλεί�υ, μπ�ρεί τ� ακρ��ύσι� να

αντικατασταθεί. Σε περίπτωση π�υ τ� ακρ��ύσι�

είναι �ραγμέν�, ακ�λ�υθήστε αυτά τα �ήματα, για

να αντικαταστήσετε τ� ακρ��ύσι�:

1. Mε�ιδώστε τ� πα"ιμάδι τ�υ πρ��υλακτήρα της

�λ�γας.

2. Α�αιρέστε τ�ν πρ��υλακτήρα της �λ�γας (και

τ�ν καταλύτη και τη μύτη, εάν είναι δυνατ�).

3. Mε�ιδώστε τ�ν κεραμικ� μ�νωτήρα.

4. Α�αιρέστε τ� ακρ��ύσι� με τ� �έρι (μικρ�

τεμά�ι� �αλκ�ύ), στρέ��ντάς τ� απαλά και

τρα�ώντας τ� έ"ω.

5. Τ�π�θετήστε τ� νέ� ακρ��ύσι� με τ� μικρ�

άν�ιγμα, να δεί�νει πρ�ς τα έ"ω.

6. Βάλτε τ�ν κεραμικ� μ�νωτήρα "ανά στη θέση

τ�υ και σ�ί"τε τ�ν καλά.

7. Επανατ�π�θετήστε τ�ν πρ��υλακτήρα της

�λ�γας (και τ�ν καταλύτη και τη μύτη, εάν είναι

δυνατ�).

8. Σ�ί"τε καλά τ� πα"ιμάδι τ�υ πρ��υλακτήρα της

�λ�γας.

Τ� Dremel Versatip είναι τώρα έτ�ιμ� για �ρήση.

ΥΠ?ΔΕΙMΗ: Ένα ανταλλακτικ� ακρ��ύσι� μπ�ρεί να

παραγγελθεί μέσω τ�υ εμπ�ρ�υ.

ΠΕΡΙΣΣ�ΤΕΡ� ΣΥΝΗΘΕΙΣ �ΡΗΣΕΙΣ
Μύτη κ�λλησης: %ρησιμ�π�ιείται για εργασίες

καν�νικής κ�λλησης, �ρησιμ�π�ιώντας καλάι

κ�λλησης.

Oεστ� μα�αίρι κ�πής: Κ�ψιμ� νάιλ�ν σκ�ινι�ύ για

την απ��υγή '"ε�τίσματ�ς'.

Μα�αίρι διαμ�ρ�ωση: Κ�ψιμ� πλαστικών �ύλλων

και άλλων θερμ�ευαίσθητων υλικών στ� σωστ�

μέγεθ�ς

Πλατιά κε�αλή �λ�γας: Πρ�ετ�ιμασία για ακρι�ή

α�αίρεση μπ�γιάς

! ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ

! ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Απενεργ�π�ιήστε τ� εργαλεί� και α�ήστε τ� να

κρυώσει εντελώς πριν τ� καθάρισμα. Τ� ε"ωτερικ�

τ�υ εργαλεί�υ μπ�ρεί να καθαριστεί με ένα πανί

καθαρισμ�ύ. Εάν είναι απαραίτητ�, �ρησιμ�π�ιήστε

ένα υγρ� πανί με λίγ� �υδέτερ� απ�ρρυπαντικ�.

Για τ� καθάρισμα της μύτης κ�λλησης, εμπ�τίστε

τ� σ��υγγάρι κ�λλησης σε λίγ� νερ�. Μετά την

κ�λληση ή σε περίπτωση περισσεύει καλάι πάνω

στη μύτη, σκ�υπίστε την με τ� σ��υγγάρι, �ταν

είναι ακ�μα &εστή.

ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτ� τ� πρ�ϊ�ν DREMEL είναι εγγυημέν� σύμ�ωνα

με τ�υς ν�μικ�ύς/τ�πικ�ύς καν�νισμ�ύς. ?ι &ημιές

π�υ ��είλ�νται σε καν�νική �θ�ρά και σπάσιμ�,

υπερ��ρτωση ή εσ�αλμέν� �ειρισμ� απ�κλεί�νται

απ� την εγγύηση. Σε περίπτωση π�υ τ� εργαλεί�

δε λειτ�υργεί, παρ�λη την πρ�σεκτική κατασκευή

και δ�κιμή, στείλτε τ� συναρμ�λ�γημέν� μα&ί με

απ�δει"η αγ�ράς στ�ν έμπ�ρ� σας.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ DREMEL

Περισσ�τερες πληρ ���ρίες σ�ετικά με τη

συλλ�γή Dremel, υπ�στήρι"η και hotline, θα �ρείτε

στην ιστ�σελίδα www.dremel.com

Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda

Μύτη &εστ�ύ αέρα: Λιώσιμ� πλαστικών και άλλα

θερμ�ευαίσθητων υλικών

Εκτρ�πέας: Συρρίκνωση θερμ�ευαίσθητης

μ�νωσης στις ηλεκτρικές καλωδιώσεις




