
- 1 -

Cod.954740

(EN) EXPLANATION OF DANGER, MANDATORY AND 
PROHIBITION SIGNS.

(IT) LEGENDA SEGNALI DI PERICOLO, D’OBBLIGO E DIVIETO.
(FR) LÉGENDE SIGNAUX DE DANGER, D’OBLIGATION ET 

D’INTERDICTION.
(ES) LEYENDA SEÑALES DE PELIGRO, DE OBLIGACIÓN Y 

PROHIBICIÓN.
(DE) LEGENDE DER GEFAHREN-, GEBOTS- UND 

VERBOTSZEICHEN.
(RU) ЛЕГЕНДА СИМВОЛОВ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЯЗАННОСТИ 

И ЗАПРЕТА.
(PT) LEGENDA DOS SINAIS DE PERIGO, OBRIGAÇÃO E 

PROIBIDO.
(NL) LEGENDE SIGNALEN VAN GEVAAR, VERPLICHTING EN 

VERBOD.
(EL) ΛΕΖΑΝΤΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ.
(RO) LEGENDĂ INDICATOARE DE AVERTIZARE A PERICOLELOR, 

DE OBLIGARE ŞI DE INTERZICERE.
(SV) BILDTEXT SYMBOLER FÖR FARA, PÅBUD OCH FÖRBUD.
(CS) VYSVĚTLIVKY K SIGNÁLŮM NEBEZPEČÍ, PŘÍKAZŮM A 

ZÁKAZŮM.
(HR-SR) LEGENDA OZNAKA OPASNOSTI, OBAVEZA I ZABRANA.

(PL) OBJAŚNIENIA ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH, NAKAZU I 
ZAKAZU.

(FI) VAROITUS, VELVOITUS, JA KIELTOMERKIT.
(DA) OVERSIGT OVER FARE, PLIGT OG FORBUDSSIGNALER.
(NO) SIGNALERINGSTEKST FOR FARE, FORPLIKTELSER OG 

FORBUDT.
(SL) LEGENDA SIGNALOV ZA NEVARNOST, ZA PREDPISANO IN 

PREPOVEDANO.
(SK) VYSVETLIVKY K SIGNÁLOM NEBEZPEČENSTVA, PRÍKAZOM 

A ZÁKAZOM.
(HU) A VESZÉLY, KÖTELEZETTSÉG ÉS TILTÁS JELZÉSEINEK 

FELIRATAI.
(LT) PAVOJAUS, PRIVALOMŲJŲ IR DRAUDŽIAMŲJŲ ŽENKLŲ 

PAAIŠKINIMAS.
(ET) OHUD, KOHUSTUSED JA KEELUD.
(LV) BĪSTAMĪBU, PIENĀKUMU UN AIZLIEGUMA ZĪMJU 

PASKAIDROJUMI.
(BG) ЛЕГЕНДА НА ЗНАЦИТЕ ЗА ОПАСНОСТ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ 

И ЗА ЗАБРАНА.
(AR) .ام وا������ ������ ر��ز ا���� وا��

(EN) DANGER OF ELECTRIC SHOCK - (IT) PERICOLO SHOCK ELETTRICO - (FR) RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - (ES) 
PELIGRO DESCARGA ELÉCTRICA - (DE) STROMSCHLAGGEFAHR - (RU) ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ - (PT) PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO - (NL) GEVAAR ELEKTROSHOCK - (EL) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ - (RO) 
PERICOL DE ELECTROCUTARE - (SV) FARA FÖR ELEKTRISK STÖT - (CS) NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM - 
(HR-SR) OPASNOST STRUJNOG UDARA - (PL) NIEBEZPIECZEŃSTWO SZOKU ELEKTRYCZNEGO - (FI) SÄHKÖISKUN VAARA 
- (DA) FARE FOR ELEKTRISK STØD - (NO) FARE FOR ELEKTRISK STØT - (SL) NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA - (SK) 
NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM - (HU) ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE - (LT) ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS - 
(ET) ELEKTRILÖÖGIOHT - (LV) ELEKTROŠOKA BĪSTAMĪBA - (BG) ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР - (AR) ا��������ــ� ا����ــ�  ��ــ� 

(EN) DANGER OF FUMES FROM PLASMA CUTTING - (IT) PERICOLO FUMI DI LAVORAZIONE - (FR) DANGER FUMÉES 
DE PROCESSUS - (ES) PELIGRO HUMOS DE ELABORACIÓN - (DE) BEIM ARBEITEN GEFAHR DURCH RAUCHGASE - (RU) 
ОПАСНОСТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ - (PT)  PERIGO DE FUMOS DE PROCESSAMENTO - (NL) GEVAAR ROOK 
VAN BEWERKING - (EL) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΠΝΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ - (RO) PERICOL GAZE DE SUDURĂ - (SV) FARA FÖR RÖK FRÅN 
BEARBETNING - (CS) NEBEZPEČÍ DÝMŮ POCHÁZEJÍCÍCH Z PRACOVNÍ ČINNOSTI - (HR-SR) OPASNOST OD DIMA TIJEKOM RADA 
- (PL) NIEBEZPIECZEŃSTWO POWSTAWANIA OPARÓW - (FI) TYÖSKENTELYSTÄ AIHEUTUVAN SAVUN VAARA - (DA) FARE PGA. 
DAMPE FRA BEARBEJDNINGEN - (NO) RISIKO FOR RØYK UNDER BEARBEIDELSEN - (SL) NEVARNOST NASTAJANJA DIMNIH 
HLAPOV MED DELOM - (SK) NEBEZPEČENSTVO DYMOV VZNIKAJÚCICH PRI PRACOVNEJ ČINNOSTI - (HU) MUNKAVÉGZÉS 
KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZETT FÜST VESZÉLYE - (LT) DŪMŲ PAVOJUS DARBO METU - (ET) KEEVITAMISEL SUITSU OHT -  (LV) 
IZTVAIKOJUMU BĪSTAMĪBA APSTRĀDES LAIKĀ - (BG) ОПАСНОСТ ОТ ПУШЕЦИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО - (AR) ــ� أد��ــ� ا���ــ���

(EN) DANGER OF EXPLOSION - (IT) PERICOLO ESPLOSIONE - (FR) RISQUE D’EXPLOSION - (ES) PELIGRO EXPLOSIÓN - (DE) 
EXPLOSIONSGEFAHR - (RU) ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА - (PT) PERIGO DE EXPLOSÃO - (NL) GEVAAR ONTPLOFFING - (EL) 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ - (RO) PERICOL DE EXPLOZIE - (SV) FARA FÖR EXPLOSION - (CS) NEBEZPEČÍ VÝBUCHU - (HR-SR) 
OPASNOST OD EKSPLOZIJE - (PL) NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU - (FI) RÄJÄHDYSVAARA - (DA) SPRÆNGFARE - (NO) FARE 
FOR EKSPLOSJON - (SL) NEVARNOST EKSPLOZIJE - (SK) NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU - (HU) ROBBANÁS VESZÉLYE - (LT) 
SPROGIMO PAVOJUS - (ET) PLAHVATUSOHT - (LV) SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA - (BG) ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ - (AR) ــ�ر ــ� ا���� ��
(EN) WEARING PROTECTIVE CLOTHING IS COMPULSORY - (IT) OBBLIGO INDOSSARE INDUMENTI PROTETTIVI - (FR) PORT 
DES VÊTEMENTS DE PROTECTION OBLIGATOIRE - (ES) OBLIGACIÓN DE LLEVAR ROPA DE PROTECCIÓN - (DE) DAS TRAGEN 
VON SCHUTZKLEIDUNG IST PFLICHT - (RU) ОБЯЗАННОСТЬ НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ - (PT) OBRIGATÓRIO O 
USO DE VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO - (NL) VERPLICHT BESCHERMENDE KLEDIJ TE DRAGEN - (EL) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ - (RO) FOLOSIREA ÎMBRĂCĂMINTEI DE PROTECŢIE OBLIGATORIE - (SV) OBLIGATORISKT ATT 
BÄRA SKYDDSPLAGG - (CS) POVINNÉ POUŽITÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ - (HR-SR) OBAVEZNO KORIŠTENJE ZAŠTITNE 
ODJEĆE - (PL) NAKAZ NOSZENIA ODZIEŻY OCHRONNEJ - (FI) SUOJAVAATETUKSEN KÄYTTÖ PAKOLLISTA - (DA) PLIGT 
TIL AT ANVENDE BESKYTTELSESTØJ - (NO) FORPLIKTELSE Å BRUKE VERNETØY - (SL) OBVEZNO OBLECITE ZAŠČITNA 
OBLAČILA - (SK) POVINNÉ POUŽITIE OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV - (HU) VÉDŐRUHA HASZNÁLATA KÖTELEZŐ - (LT) 
PRIVALOMA DĖVĖTI APSAUGINĘ APRANGĄ - (ET) KOHUSTUSLIK KANDA KAITSERIIETUST - (LV) PIENĀKUMS ĢĒRBT 
AIZSARGTĒRPUS - (BG) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕНЕ НА ПРЕДПАЗНО ОБЛЕКЛО - (AR) ا��ا��ــ� ا����ــ�  ��ر�ــ�اء  ام  � ا��ــ��
(EN) WEARING PROTECTIVE GLOVES IS COMPULSORY - (IT) OBBLIGO INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI - (FR) PORT DES 
GANTS DE PROTECTION OBLIGATOIRE - (ES) OBLIGACIÓN DE LLEVAR GUANTES DE PROTECCIÓN - (DE) DAS TRAGEN VON 
SCHUTZHANDSCHUHEN IST PFLICHT - (RU) ОБЯЗАННОСТЬ НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ - (PT) OBRIGATÓRIO O 
USO DE LUVAS DE SEGURANÇA - (NL) VERPLICHT BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TE DRAGEN - (EL) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ 
ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ - (RO) FOLOSIREA MĂNUŞILOR DE PROTECŢIE OBLIGATORIE - (SV) OBLIGATORISKT ATT 
BÄRA SKYDDSHANDSKAR - (CS) POVINNÉ POUŽITÍ OCHRANNÝCH RUKAVIC - (HR-SR) OBAVEZNO KORIŠTENJE ZAŠTITNIH 
RUKAVICA - (PL) NAKAZ NOSZENIA RĘKAWIC OCHRONNYCH - (FI) SUOJAKÄSINEIDEN KÄYTTÖ PAKOLLISTA - (DA) PLIGT 
TIL AT BRUGE BESKYTTELSESHANDSKER - (NO) FORPLIKTELSE Å BRUKE VERNEHANSKER - (SL) OBVEZNO NADENITE 
ZAŠČITNE ROKAVICE - (SK) POVINNÉ POUŽITIE OCHRANNÝCH RUKAVÍC - (HU) VÉDŐKESZTYŰ HASZNÁLATA KÖTELEZŐ - 
(LT) PRIVALOMA MŪVĖTI APSAUGINES PIRŠTINES - (ET) KOHUSTUSLIK KANDA KAITSEKINDAID - (LV) PIENĀKUMS ĢĒRBT 
AIZSARGCIMDUS - (BG) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕНЕ НА ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ - (AR) ا��ا��ــ� ا���ــ�زات  ��ر�ــ�اء  ام  � ا��ــ��
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(EN) DANGER OF UV RADIATION FROM PLASMA CUTTING - (IT) PERICOLO RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE DA LAVORAZIONE - (FR) 
DANGER RADIATIONS ULTRAVIOLETTES DE PROCESSUS - (ES) PELIGRO RADIACIONES ULTRAVIOLETAS DE ELABORACIÓN - (DE) BEIM 
ARBEITEN GEFAHR DURCH UV-STRAHLUNG - (RU) ОПАСНОСТЬ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ - (PT) PERIGO DE RADIAÇÕES 
ULTRAVIOLETAS DE PROCESSAMENTO - (NL) GEVAAR ULTRAVIOLETSTRALEN VAN BEWERKING - (EL) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΠΕΡΙΩΔΩΝ 
ΑΚΤΙΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ - (RO) PERICOL RAZE ULTRAVIOLETE DE SUDURĂ - (SV) FARA FÖR ULTRAVIOLETT STRÅLNING FRÅN 
BEARBETNING - (CS) NEBEZPEČÍ ULTRAFIALOVÉHO ZÁŘENÍ POCHÁZEJÍCÍHO Z PRACOVNÍ ČINNOSTI - (HR-SR) OPASNOST OD 
ULTRALJUBIČASTIH ZRAKA TIJEKOM RADA - (PL) NIEBEZPIECZEŃSTWO PROMIENIOWANIA NADFIOLETOWEGO PODCZAS CIĘCIA - (FI) 
TYÖSKENTELYSTÄ AIHEUTUVAN ULTRAVIOLETTISÄTEILYN VAARA - (DA) FARE FOR ULTRAVIOLETTE STRÅLER FRA BEARBEJDNINGEN 
- (NO) RISIKO FOR ULTRAFIOLETT STRÅLNING UNDER BEARBEIDELSEN - (SL) NEVARNOST ULTRAVIOLIČNEGA SEVANJA MED. 
DELOM - (SK) NEBEZPEČENSTVO ULTRAFIALOVÉHO ŽIARENIA VZNIKAJÚCEHO PRI PRACOVNEJ ČINNOSTI - (HU) MUNKAVÉGZÉSBŐL 
BEKÖVETKEZŐ ULTRAVIOLA-SUGÁRZÁS VESZÉLYE - (LT) ULTRAVIOLETINIŲ SPINDULIŲ PAVOJUS DARBO METU - (ET) KEEVITAMISEL 
ERALDUVA ULTRAVIOLETTKIIRGUSE OHT - (LV) ULTRAVIOLETĀ IZSTAROJUMA BĪSTAMĪBA APSTRĀDES LAIKĀ - (BG) ОПАСТНОСТ 
ОТ ОБЛЪЧВАНЕ С УЛТРАВИОЛЕТОВИ ЛЪЧИ ПРИ ОБРАТВАНЕТО - (AR) ا���ــ� ا�����ــ� �ــ�  ا�����ــ���  ��ــ�  ا���ــ�ض ��شــ��  ��ــ� 

(EN) DANGER OF FIRE - (IT) PERICOLO INCENDIO - (FR) RISQUE D’INCENDIE - (ES) PELIGRO DE INCENDIO - (DE) BRANDGEFAHR - (RU) 
ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА - (PT) PERIGO DE INCÊNDIO - (NL) GEVAAR VOOR BRAND - (EL) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ - (RO) PERICOL DE INCENDIU 
- (SV) BRANDRISK - (CS) NEBEZPEČÍ POŽÁRU - (HR-SR) OPASNOST OD POŽARA - (PL) NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU - (FI) TULIPALON 
VAARA - (DA) BRANDFARE - (NO) BRANNFARE - (SL) NEVARNOST POŽARA - (SK) NEBEZPEČENSTVO POŽIARU - (HU) TŰZVESZÉLY - (LT) 
GAISRO PAVOJUS - (ET) TULEOHT - (LV) UGUNSGRĒKA BĪSTAMĪBA - (BG) ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР - (AR) ــ���� إ�ــ��ع   � �� ا���ــ��  ��ــ� 

(EN) DANGER OF BURNS - (IT) PERICOLO DI USTIONI - (FR) RISQUE DE BRÛLURES - (ES) PELIGRO DE QUEMADURAS - (DE) 
VERBRENNUNGSGEFAHR - (RU) ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ - (PT) PERIGO DE QUEIMADURAS - (NL) GEVAAR VOOR BRANDWONDEN - (EL) ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ - (RO) PERICOL DE ARSURI - (SV) RISK FÖR BRÄNNSKADA - (CS) NEBEZPEČÍ POPÁLENIN - (HR-SR) OPASNOST OD OPEKLINA 
- (PL) NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZEŃ - (FI) PALOVAMMOJEN VAARA - (DA) FARE FOR FORBRÆNDINGER - (NO) FARE FOR FORBRENNINGER 
- (SL) NEVARNOST OPEKLIN - (SK) NEBEZPEČENSTVO POPÁLENÍN - (HU) ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE - (LT) NUSIDEGINIMO PAVOJUS - (ET) 
PÕLETUSHAAVADE SAAMISE OHT - (LV) APDEGUMU GŪŠANAS BĪSTAMĪBA - (BG) ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНИЯ - (AR) ــ� ا���ــ�ض ��ــ�وق��

(EN) DANGER OF NON-IONISING RADIATION - (IT) PERICOLO RADIAZIONI NON IONIZZANTI - (FR) DANGER RADIATIONS NON 
IONISANTES - (ES) PELIGRO RADIACIONES NO IONIZANTES - (DE) GEFAHR NICHT IONISIERENDER STRAHLUNGEN - (RU) ОПАСНОСТЬ 
НЕ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ - (PT) PERIGO DE RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES - (NL) GEVAAR NIET IONISERENDE STRALEN - 
(EL) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ - (RO) PERICOL DE RADIAŢII NEIONIZANTE - (SV) FARA FÖR ICKE JONISERANDE 
- (CS) NEBEZPEČÍ NEIONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ - (HR-SR) OPASNOST NEJONIZIRAJUĆIH ZRAKA - (PL) ZAGROŻENIE PROMIENIOWANIEM 
NIEJONIZUJĄCYM - (FI) IONISOIMATTOMAN SÄTEILYN VAARA - (DA) FARE FOR IKKE-IONISERENDE STRÅLER - (NO) FARE FOR UJONISERT 
STRÅLNING - (SL) NEVARNOST NEJONIZIRANEGA SEVANJA - (SK) NEBEZPEČENSTVO NEIONIZUJÚCEHO ZARIADENIA - (HU) NEM 
INOGEN SUGÁRZÁS VESZÉLYE - (LT) NEJONIZUOTO SPINDULIAVIMO PAVOJUS - (ET) MITTEIONISEERITUDKIIRGUSTE OHT - (LV) 
NEJONIZĒJOŠA IZSTAROJUMA BĪSTAMĪBA - (BG) ОПАСТНОСТ ОТ НЕ ЙОНИЗИРАНО ОБЛЪЧВАНЕ - (AR) ــ� ا���ــ�ض �شــ����ت �ــ�� �ؤ��ــ���

(EN) GENERAL HAZARD - (IT) PERICOLO GENERICO - (FR) DANGER GÉNÉRIQUE - (ES) PELIGRO GENÉRICO - (DE) GEFAHR ALLGEMEINER 
ART - (RU) ОБЩАЯ ОПАСНОСТЬ - (PT) PERIGO GERAL - (NL) ALGEMEEN GEVAAR - (EL) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ - (RO) PERICOL GENERAL 
- (SV) ALLMÄN FARA - (CS) VŠEOBECNÉ NEBEZPEČÍ - (HR-SR) OPĆA OPASNOST - (PL) OGÓLNE NIEBEZPIECZEŃSTWO - (FI) YLEINEN 
VAARA - (DA) ALMEN FARE - (NO) GENERISK FARE STRÅLNING - (SL) SPLOŠNA NEVARNOST - (SK) VŠEOBECNÉ NEBEZPEČENSTVO - (HU) 
ÁLTALÁNOS VESZÉLY - (LT) BENDRAS PAVOJUS - (ET) ÜLDINE OHT - (LV) VISPĀRĪGA BĪSTAMĪBA - (BG) ОБЩИ ОПАСТНОСТИ - (AR) ــ� �ــ�م��

(EN) DO NOT USE THE HANDLE TO HANG THE MACHINE - (IT) VIETATO UTILIZZARE LA MANIGLIA COME MEZZO DI SOSPENSIONE DELLA 
MACCHINA - (FR) INTERDIT D’UTILISER LA POIGNÉE COMME MOYEN DE SUSPENSION  DE LA MACHINE - (ES) SE PROHÍBE UTILIZAR 
LA MANILLA COMO MEDIO DE SUSPENSIÓN DE MÁQUINA - (DE) ES IST UNTERSAGT, DEN GRIFF ALS MITTEL ZUM AUFHÄNGEN 
DER MASCHINE ZU BENUTZEN - (RU) ЗАПРЕЩЕНО ПОДВЕШИВАТЬ МАШИНЫ ЗА РУЧКУ - (PT) É PROIBIDO UTILIZAR A MAÇANETA 
COMO MEIO DE SUSPENSÃO DA MÁQUINA - (NL) DE HANDGREEP MAG NIET WORDEN GEBRUIKT OM HET MACHINE AAN OP TE 
HANGEN - (EL) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΣΑΝ ΜΕΣΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ  ΣΥΣΚΕΥΗΣ - (RO) SE INTERZICE 
FOLOSIREA MÂNERULUI CA MIJLOC DE SUSŢINERE A MAŞINII - (SV) DET ÄR FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA HANDTAGET FÖR ATT 
HÄNGA UPP MASKINEN - (CS) JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT RUKOJEŤ JAKO PROSTŘEDEK K ZAVĚŠENÍ PŘÍSTROJE - (HR-SR) ZABRANJENO 
JE UPOTREBLJAVATI RUČKU ZA PODIZANJE STROJA - (PL) ZABRANIA SIE UŻYWANIA UCHWYTU JAKO ŚRODKA DO ZAWIESZANIA - 
(FI) ON KIELLETTYÄ KÄYTTÄÄ KÄSIKAHVAA RIPUSTUS VÄLINEENÄ - (DA) DET ER FORBUDT AT ANVENDE HÅNDREBET TIL AT HÆVE 
MASKINEN - (NO) DET ER FORBUDT Å BRUKE HÅNDTAKET FOR Å HENGE MASKINEN OPP - (SL) ROČAJA NE SMETE UPORABLJATI ZA 
OBEŠANJE APARATA - (SK) JE ZAKÁZANÉ VEŠAŤ ZVÁRACÍ PRÍSTROJ ZA RUKOVÄŤ - (HU) TILOS A GÉP A FOGANTYÚJÁNÁL FOGVA 
FELAKASZTANI - (LT) DRAUDŽIAMA NAUDOTI RANKENĄ KAIP PRIEMONĘ APARATU SUSTABDYMUI - (ET) ON KEELATUD RIPUTADA 
masin KASUTADES SELLEKS KÄEPIDET - (LV) IR AIZLIEGTS IZMANTOT ROKTURI APARĀTA PIEKĀRŠANAI - (BG) ЗАБРАНЕНО Е ДА СЕ 
ИЗПОЛЗВА РЪКОХВАТКАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ОКАЧВАНЕ НА МАШИНАТА - (AR) ــ� ا�ــ���ام ا����ــ� ���ــ��� �����ــ� ا��ــ� ا���ــ�م���

(EN) EYE PROTECTIONS MUST BE WORN - (IT) OBBLIGO DI INDOSSARE OCCHIALI PROTETTIVI - (FR) PORT DES LUNETTES DE PROTECTION 
OBLIGATOIRE - (ES) OBLIGACIÓN DE USAR GAFAS DE PROTECCIÓN - (DE) DAS TRAGEN EINER SCHUTZBRILLE IST PFLICHT - (RU) 
ОБЯЗАННОСТЬ НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ - (PT) OBRIGAÇÃO DE VESTIR ÓCULOS DE PROTECÇÃO - (NL) VERPLICHT DRAGEN VAN 
BESCHERMENDE BRIL - (EL) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΕΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ - (RO) ESTE OBLIGATORIE PURTAREA OCHELARILOR 
DE PROTECŢIE - (SV) OBLIGATORISKT ATT ANVÄNDA SKYDDSGLASÖGON - (CS) POVINNOST POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH BRÝLÍ - (HR-
SR) OBAVEZNA UPOTREBA ZAŠTITNIH NAOČALA - (PL) NAKAZ NOSZENIA OKULARÓW OCHRONNYCH - (FI) SUOJALASIEN KÄYTTÖ 
PAKOLLISTA - (DA) PLIGT TIL AT ANVENDE BESKYTTELSESBRILLER - (NO) DET ER OBLIGATORISK Å HA PÅ SEG VERNEBRILLEN - 
(SL) OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNIH OČAL - (SK) POVINNOSŤ POUŽÍVANIA OCHRANNÝCH OKULIAROV - (HU) VÉDŐSZEMÜVEG 
VISELETE KÖTELEZŐ - (LT) PRIVALOMA DIRBTI SU APSAUGINIAIS AKINIAIS - (ET) KOHUSTUS KANDA KAITSEPRILLE - (LV) 
PIENĀKUMS VILKT AIZSARGBRILLES - (BG) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ НОСЯТ ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА - (AR) وا��ــ� ��ــ�رات  ��ر�ــ�اء  ام  � ا��ــ��

(EN) NO ENTRY FOR UNAUTHORISED PERSONNEL - (IT) DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE - (FR) ACCÈS INTERDIT 
AUX PERSONNES NON AUTORISÉES - (ES) PROHIBIDO EL ACCESO A PERSONAS NO AUTORIZADAS - (DE) UNBEFUGTEN PERSONEN IST DER 
ZUTRITT VERBOTEN - (RU) ЗАПРЕТ ДЛЯ ДОСТУПА ПОСТОРОННИХ ЛИЦ - (PT) PROIBIÇÃO DE ACESSO ÀS PESSOAS NÃO AUTORIZADAS 
- (NL) TOEGANGSVERBOD VOOR NIET GEAUTORISEERDE PERSONEN - (EL) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΜΗ ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ - 
(RO) ACCESUL PERSOANELOR NEAUTORIZATE ESTE INTERZIS - (SV) TILLTRÄDE FÖRBJUDET FÖR ICKE AUKTORISERADE PERSONER - (CS) 
ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM - (HR-SR) ZABRANA PRISTUPA NEOVLAŠTENIM OSOBAMA - (PL) ZAKAZ DOSTĘPU OSOBOM 
NIEUPOWAŻNIONYM - (FI) PÄÄSY KIELLETTY ASIATTOMILTA - (DA) ADGANG FORBUDT FOR UVEDKOMMENDE - (NO) PERSONER SOM 
IKKE ER AUTORISERTE MÅ IKKE HA ADGANG TIL APPARATEN - (SL) DOSTOP PREPOVEDAN NEPOOBLAŠČENIM OSEBAM - (SK) ZÁKAZ 
NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU K OSÔB - (HU) FEL NEM JOGOSÍTOTT SZEMÉLYEK SZÁMÁRA TILOS A BELÉPÉS - (LT) PAŠALINIAMS ĮEITI 
DRAUDŽIAMA - (ET) SELLEKS VOLITAMATA ISIKUTEL ON TÖÖALAS VIIBIMINE KEELATUD - (LV) NEPIEDEROŠĀM PERSONĀM IEEJA 
AIZLIEGTA - (BG) ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ НА НЕУПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА - (AR) ــ��� �ــ�ح  ا��ــ��  ا�شــ��ص  �ــ�  ا���ــ�ل  ���ــ� 
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(EN) WEARING A PROTECTIVE MASK IS COMPULSORY - (IT) OBBLIGO USARE MASCHERA PROTETTIVA - (FR) PORT DU 
MASQUE DE PROTECTION OBLIGATOIRE - (ES) OBLIGACIÓN DE USAR MÁSCARA DE PROTECCIÓN - (DE) DER GEBRAUCH 
EINER SCHUTZMASKE IST PFLICHT - (RU) ОБЯЗАННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗАЩИТНОЙ МАСКОЙ - (PT) OBRIGATÓRIO 
O USO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO - (NL) VERPLICHT GEBRUIK VAN BESCHERMEND MASKER - (EL) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ - (RO) FOLOSIREA MĂŞTII DE PROTECŢIE OBLIGATORIE - (SV) OBLIGATORISKT 
ATT BÄRA SKYDDSMASK - (CS) POVINNÉ POUŽITÍ OCHRANNÉHO ŠTÍTU - (HR-SR) OBAVEZNO KORIŠTENJE ZAŠTITNE 
MASKE - (PL) NAKAZ UŻYWANIA MASKI OCHRONNEJ - (FI) SUOJAMASKIN KÄYTTÖ PAKOLLISTA - (DA) PLIGT TIL AT 
ANVENDE BESKYTTELSESMASKE - (NO) FORPLIKTELSE Å BRUKE VERNEBRILLER - (SL) OBVEZNOST UPORABI ZAŠČITNE 
MASKE - (SK) POVINNÉ POUŽITIE OCHRANNÉHO ŠTÍTU - (HU) VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ - (LT) PRIVALOMA 
UŽSIDĖTI APSAUGINĘ KAUKĘ - (ET) KOHUSTUSLIK KANDA KAITSEMASKI - (LV) PIENĀKUMS IZMANTOT AIZSARGMASKU 
- (BG) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДПАЗНА ЗАВАРЪЧНА МАСКА - (AR) واق ��ــ�ع  ���ــ���ام  �ام  ا��ــ��
(EN) USE OF EAR PROTECTORS IS COMPULSORY - (IT) OBBLIGO PROTEZIONE DELL’UDITO - (FR) PROTECTIONS DE L’OUÏE 
OBLIGATOIRES - (ES) OBLIGACIÓN DE PROTECCIÓN DEL OÍDO - (DE) DAS TRAGEN EINES GEHÖRSCHUTZES IST PFLICHT - (RU) 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОРГАНОВ СЛУХА - (PT) OBRIGAÇÃO DE PROTECÇÃO DOS OUVIDOS - (NL) OORBESCHERMING 
VERPLICHT - (EL) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΟΗΣ - (RO) PROTECŢIA AUZULUI OBLIGATORIE - (SV) HÖRSELN MÅSTE 
SKYDDAS - (CS) POVINNOST OCHRANY SLUCHU - (HR-SR) OBAVEZNA ZAŠTITA SLUHA - (PL) NAKAZ OCHRONY SŁUCHU - (FI) 
KUULON SUOJAUSPAKKO - (DA) PLIGT TIL AT ANVENDE HØREVÆRN - (NO) DU MÅ HA PÅ DIG HØRSELVERN - (SL) OBVEZNA 
UPORABA GLUŠNIKOV - (SK) POVINNÁ OCHRANA SLUCHU - (HU) HALLÁSVÉDELEM KÖTELEZŐ - (LT) PRIVALOMOS APSAUGOS 
PRIEMONĖS KLAUSOS ORGANAMS - (ET) KOHUSTUSLIK ON KANDA KUULMISKAITSEVAHENDEID - (LV) PIENĀKUMS AIZSARGĀT 
DZIRDES ORGĀNUS - (BG) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ПОЛЗВАТ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА СЛУХА - (AR) ا��ــ�ام �����ــ� ا�ذن
(EN) USERS OF VITAL ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPARATUS MUST NEVER USE THE MACHINE - (IT) VIETATO L’USO 
DELLA MACCHINA AI PORTATORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE VITALI - (FR) L’UTILISATION 
DE LA MACHINE EST DÉCONSEILLÉE AUX PORTEURS D’APPAREILS ÉLECTRIQUES OU ÉLECTRONIQUES MÉDICAUX - (ES) 
PROHIBIDO EL USO DE LA MÁQUINA A LOS PORTADORES DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS VITALES - (DE) 
TRÄGERN LEBENSERHALTENDER ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE IST DER GEBRAUCH DER MASCHINE 
UNTERSAGT - (RU) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВКИ ЗАПРЕЩЕНО ЛИЦАМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМ ЭЛЕКТРОННУЮ И 
ЭЛЕКТРОАППАРАТУРУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ - (PT) É PROIBIDO O USO DA MÁQUINA AOS PORTADORES 
DE APARELHAGENS ELÉCTRICAS E ELECTRÓNICAS VITAIS - (NL) HET GEBRUIK VAN DE MACHINE IS VERBODEN AAN DRAGERS 
VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE VITALE APPARATUUR - (EL) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ - (RO) SE INTERZICE FOLOSIREA 
MAŞINII DE CĂTRE PERSOANELE PURTĂTOARE DE APARATE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE VITALE - (SV) FÖRBJUDET FÖR 
ANVÄNDARE AV LIVSUPPEHÅLLANDE ELEKTRISKA ELLER ELEKTRONISKA APPARATER ATT ANVÄNDA DENNA MASKIN - 
(CS) ZÁKAZ POUŽITÍ STROJE NOSITELŮM ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝCH ZAŘÍZENÍ - (HR-SR) 
ZABRANJENO JE UPOTREBLJAVATI STROJ OSOBAMA KOJE IMAJU UGRAĐENE VITALNE ELEKTRIČNE ILI ELEKTRONIČKE 
UREĐAJE - (PL) ZABRONIONE JEST UŻYWANIE URZĄDZENIA OSOBOM STOSUJĄCYM ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE 
URZĄDZENIA WSPOMAGAJĄCE FUNKCJE ŻYCIOWE - (FI) KONEEN KÄYTTÖKIELTO SÄHKÖISTEN JA ELEKTRONISTEN 
HENKILÖNSUOJALAITTEIDEN KÄYTTÄJILLE - (DA) DET ER FORBUDT FOR PERSONER, DER ANVENDER LIVSVIGTIGT 
ELEKTRISK OG ELEKTRONISK APPARATUR, AT ANVENDE MASKINEN - (NO) DET ER FORBUDT FOR PERSONER SOM BRUKER 
LIVSVIKTIGE ELEKTRISKE ELLER ELEKTRONISKE APPARATER Å BRUKE MASKINEN - (SL) PREPOVEDANA UPORABA STROJA 
ZA UPORABNIKE ŽIVLJENJSKO POMEMBNIH ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV - (SK) ZÁKAZ POUŽÍVANIA STROJA 
OSOBÁM SO ŽIVOTNE DÔLEŽITÝMI ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENIAMI - (HU) TILOS A GÉP HASZNÁLATA 
MINDAZOK SZÁMÁRA, AKIK SZERVEZETÉBEN ÉLETFENNTARTÓ ELEKTROMOS VAGY ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉK VAN 
BEÉPÍTVE - (LT) GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA SU ĮRANGA DIRBTI ASMENIMS, BESINAUDOJANTIEMS GYVYBIŠKAI SVARBIAIS 
ELEKTRINIAIS AR ELEKTRONINIAIS PRIETAISAIS - (ET) SEADET EI TOHI KASUTADA ISIKUD, KES KASUTAVAD MEDITSIINILISI 
ELEKTRI-JA ELEKTROONIKASEADMEID - (LV) ELEKTRISKO VAI ELEKTRONISKO MEDICĪNISKO IERĪČU LIETOTĀJIEM IR AIZLIEGTS 
IZMANTOT MAŠĪNU - (BG) ЗАБРАНЕНО Е ПОЛЗВАНЕТО НА МАШИНАТА ОТ ЛИЦА, НОСИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
И ЕЛЕКТРОННИ МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА - (AR) ا�����ــ� و��ــ�  وا����� ا��������ــ�  ا���ــ�ة  ����ــ��  ا��ــ�  ا�ــ���ام  ���ــ� 
(EN) PEOPLE WITH METAL PROSTHESES ARE NOT ALLOWED TO USE THE MACHINE - (IT) VIETATO L’USO DELLA 
MACCHINA AI PORTATORI DI PROTESI METALLICHE - (FR) UTILISATION INTERDITE DE LA MACHINE AUX PORTEURS DE 
PROTHÈSES MÉTALLIQUES - (ES) PROHIBIDO EL USO DE LA MÁQUINA A LOS PORTADORES DE PRÓTESIS METÁLICAS 
- (DE) TRÄGERN VON METALLPROTHESEN IST DER UMGANG MIT DER MASCHINE VERBOTEN - (RU) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МАШИНЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЛЮДЯМ, ИМЕЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТЕЗЫ - (PT) PROIBIDO O USO DA MÁQUINA 
AOS PORTADORES DE PRÓTESES METÁLICAS - (NL) HET GEBRUIK VAN DE MACHINE IS VERBODEN AAN DE DRAGERS 
VAN METALEN PROTHESEN - (EL) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ - (RO) SE INTERZICE FOLOSIREA MAŞINII DE CĂTRE PERSOANELE PURTĂTOARE DE PROTEZE METALICE - 
(SV) FÖRBJUDET FÖR PERSONER SOM BÄR METALLPROTES ATT ANVÄNDA MASKINEN - (CS) ZÁKAZ POUŽITÍ STROJE 
NOSITELŮM KOVOVÝCH PROTÉZ -  (HR-SR) ZABRANJENA UPOTREBA STROJA OSOBAMA KOJE NOSE METALNE PROTEZE 
- (PL) ZAKAZ UŻYWANIA URZĄDZENIA OSOBOM STOSUJĄCYM PROTEZY METALOWE - (FI) KONEEN KÄYTTÖ KIELLETTY 
METALLIPROTEESIEN KANTAJILTA - (DA) DET ER FORBUDT FOR PERSONER MED METALPROTESER AT BENYTTE MASKINEN 
- (NO) BRUK AV MASKINEN ER IKKE TILLATT FOR PERSONER MED METALLPROTESER - (SL) PREPOVEDANA UPORABA 
STROJA ZA NOSILCE KOVINSKIH PROTEZ - (SK) ZÁKAZ POUŽITIA STROJA OSOBÁM S KOVOVÝMI PROTÉZAMI - (HU) 
TILOS A GÉP HASZNÁLATA FÉMPROTÉZIST VISELŐ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA - (LT) SU SUVIRINIMO APARATU DRAUDŽIAMA 
DIRBTI ASMENIMS, NAUDOJANTIEMS METALINIUS PROTEZUS - (ET) SEADET EI TOHI KASUTADA ISIKUD, KES KASUTAVAD 
METALLPROTEESE - (LV) CILVĒKIEM AR METĀLA PROTĒZĒM IR AIZLIEGTS LIETOT IERĪCI - (BG) ЗАБРАНЕНА Е УПОТРЕБАТА 
НА МАШИНАТА ОТ НОСИТЕЛИ НА МЕТАЛНИ ПРОТЕЗИ - (AR) ا�ــ���ام ا��ــ� �ــ� ��ــ����� ا��ــ�ة ا��ــ�� ا������ــ� ���ــ� 
(EN) DO NOT WEAR OR CARRY METAL OBJECTS, WATCHES OR MAGNETISED CARDS - (IT) VIETATO INDOSSARE OGGETTI 
METALLICI, OROLOGI E SCHEDE MAGNETICHE - (FR) INTERDICTION DE PORTER DES OBJETS MÉTALLIQUES, MONTRES 
ET CARTES MAGNÉTIQUES - (ES) PROHIBIDO LLEVAR OBJETOS METÁLICOS, RELOJES, Y TARJETAS MAGNÉTICAS - (DE) 
DAS TRAGEN VON METALLOBJEKTEN, UHREN UND MAGNETKARTEN IST VERBOTEN - (RU) ЗАПРЕЩАЕТСЯ НОСИТЬ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ, ЧАСЫ ИЛИ МАГНИТНЫЕ ПЛАТЫЮ - (PT) PROIBIDO VESTIR OBJECTOS METÁLICOS, 
RELÓGIOS E FICHAS MAGNÉTICAS - (NL) HET IS VERBODEN METALEN VOORWERPEN, UURWERKEN EN MAGNETISCHE 
FICHES TE DRAGEN - (EL) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ - 
(RO) ESTE INTERZISĂ PURTAREA OBIECTELOR METALICE, A CEASURILOR ŞI A CARTELELOR MAGNETICE - (SV) FÖRBJUDET 
ATT BÄRA METALLFÖREMÅL, KLOCKOR OCH MAGNETKORT - (CS) ZÁKAZ NOŠENÍ KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ, HODINEK A 
MAGNETICKÝCH KARET - (HR-SR) ZABRANJENO NOŠENJE METALNIH PREDMETA, SATOVA I MAGNETSKIH ČIPOVA - (PL) 
ZAKAZ NOSZENIA PRZEDMIOTÓW METALOWYCH, ZEGARKÓW I KART MAGNETYCZNYCH - (FI) METALLISTEN ESINEIDEN, 
KELLOJEN JA MAGNEETTIKORTTIEN MUKANA PITÄMINEN KIELLETTY - (DA) FORBUD MOD AT BÆRE METALGENSTANDE, 
URE OG MAGNETISKE KORT - (NO) FORBUDT Å HA PÅ SEG METALLFORMÅL, KLOKKER OG MAGNETISKE KORT - (SL) 
PREPOVEDANO NOŠENJE KOVINSKIH PREDMETOV, UR IN MAGNETNIH KARTIC - (SK) ZÁKAZ NOSENIA KOVOVÝCH 
PREDMETOV, HODINIEK A MAGNETICKÝCH KARIET - (HU) TILOS FÉMTÁRGYAK, KARÓRÁK VISELETE ÉS MÁGNESES 
KÁRTYÁK MAGUKNÁL TARTÁSA - (LT) DRAUDŽIAMA PRIE SAVĘS TURĖ TI METALINIŲ DAIKTŲ, LAIKRODŽIŲ AR MAGNETINIŲ 
PLOKŠTELIŲ - (ET) KEELATUD ON KANDA METALLESEMEID, KELLASID JA MAGENTKAARTE - (LV) IR AIZLIEGTS VILKT 
METĀLA PRIEKŠMETUS, PULKSTEŅUS UN ŅEMT LĪDZI MAGNĒTISKĀS KARTES - (BG) ЗАБРАНЕНО Е НОСЕНЕТО НА 
МЕТАЛНИ ПРЕДМЕТИ, ЧАСОВНИЦИ И МАГНИТНИ СХЕМИ - (AR) أشــ��ء �����ــ�، �ــ���ت و����ــ�ت �����ــ� ���ــ� ا�ــ���ام 
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(EN) NOT TO BE USED BY UNAUTHORISED PERSONNEL - (IT) VIETATO L’USO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE - (FR) 
UTILISATION INTERDITE AU PERSONNEL NON AUTORISÉ - (ES) PROHIBIDO EL USO A PERSONAS NO AUTORIZADAS 
- (DE) DER GEBRAUCH DURCH UNBEFUGTE PERSONEN IST VERBOTEN - (RU) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ЛЮДЯМ, НЕ ИМЕЮЩИМ РАЗРЕШЕНИЯ - (PT) PROIBIDO O USO ÀS PESSOAS NÃO AUTORIZADAS - (NL) HET 
GEBRUIK IS VERBODEN AAN NIET GEAUTORISEERDE PERSONEN - (EL) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΗ ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΕΝΑ 
ΑΤΟΜΑ - (RO) FOLOSIREA DE CĂTRE PERSOANELE NEAUTORIZATE ESTE INTERZISĂ - (SV) FÖRBJUDET FÖR ICKE 
AUKTORISERADE PERSONER ATT ANVÄNDA APPARATEN - (CS) ZÁKAZ POUŽITÍ NEPOVOLANÝM OSOBÁM - (HR-SR) 
ZABRANJENA UPOTREBA NEOVLAŠTENIM OSOBAMA - (PL) ZAKAZ UŻYWANIA OSOBOM NIEAUTORYZOWANYM - 
(FI) KÄYTTÖ KIELLETTY VALTUUTTAMATTOMILTA HENKILÖILTÄ - (DA) DET ER FORBUDT FOR UVEDKOMMENDE AT 
ANVENDE MASKINEN - (NO) BRUK ER IKKE TILLATT FOR UAUTORISERTE PERSONER - (SL) NEPOOBLAŠČENIM OSEBAM 
UPORABA PREPOVEDANA - (SK) ZÁKAZ POUŽITIA NEPOVOLANÝM OSOBÁM - (HU) TILOS A HASZNÁLATA A FEL NEM 
JOGOSÍTOTT SZEMÉLYEK SZÁMÁRA - (LT) PAŠALINIAMS NAUDOTIS DRAUDŽIAMA - (ET) SELLEKS VOLITAMATA 
ISIKUTEL ON SEADME KASUTAMINE KEELATUD - (LV) NEPILNVAROTĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTS IZMANTOT APARĀTU 
- (BG) ЗАБРАНЕНО Е ПОЛЗВАНЕТО ОТ НЕУПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА - (AR) ��� ا��ــ���ام �� ��� ا�شــ��ص ا���� ��ح ����

(EN) Symbol indicating separation of electrical and electronic appliances for refuse collection. The user is not 
allowed to dispose of these appliances as solid, mixed urban refuse, and must do it through authorised refuse 
collection centres. - (IT) Simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
L’utente ha l’obbligo di non smaltire questa apparecchiatura come ri�uto municipale solido misto, ma di rivolgersi 
ai centri di raccolta autorizzati. - (FR) Symbole indiquant la collecte di�érenciée des appareils électriques et 
électroniques. L’utilisateur ne peut éliminer ces appareils avec les déchets ménagers solides mixtes, mais doit 
s’adresser à un centre de collecte autorisé. - (ES) Símbolo que indica la recogida por separado de los aparatos 
eléctricos y electrónicos. El usuario tiene la obligación de no eliminar este aparato como desecho urbano 
sólido mixto, sino de dirigirse a los centros de recogida autorizados. - (DE) Symbol für die getrennte Erfassung 
elektrischer und elektronischer Geräte. Der Benutzer hat p�ichtgemäß dafür zu sorgen, daß dieses Gerät nicht 
mit dem gemischt erfaßten festen Siedlungsabfall entsorgt wird. Stattdessen muß er eine der autorisierten 
Entsorgungsstellen einschalten. - (RU) Символ, указывающий на раздельный сбор электрического и 
электронного оборудования. Пользователь не имеет права выбрасывать данное оборудование в качестве 
смешанного твердого бытового отхода, а обязан обращаться в специализированные центры сбора отходов. 
- (PT) Símbolo que indica a reunião separada das aparelhagens eléctricas e electrónicas. O utente tem a obrigação 
de não eliminar esta aparelhagem como lixo municipal sólido misto, mas deve procurar os centros de recolha 
autorizados. - (NL) Symbool dat wijst op de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische toestellen. 
De gebruiker is verplicht deze toestellen niet te lozen als gemengde vaste stadsafval, maar moet zich wenden tot 
de geautoriseerde ophaalcentra. - (EL) Σύμβολο που δείχνει τη διαφοροποιημένη συλλογή των ηλεκτρικών κια 
ηλεκτρονικών συσκευών. Ο χρήστης υποχρεούται να μην διοχετεύει αυτή τη συσκευή σαν μικτό στερεό αστικό 
απόβλητο, αλλά να απευθύνεται σε εγκεκριμένα κέντρα συλλογής. - (RO) Simbol ce indică depozitarea separată 
a aparatelor electrice şi electronice. Utilizatorul este obligat să nu depoziteze acest aparat împreună cu deşeurile 
solide mixte ci să-l predea într-un centru de depozitare a deşeurilor autorizat. - (SV) Symbol som indikerar separat 
sopsortering av elektriska och elektroniska apparater. Användaren får inte sortera denna anordning tillsammans 
med blandat fast hushållsavfall, utan måste vända sig till en auktoriserad insamlingsstation. - (CS) Symbol 
označující separovaný sběr elektrických a elektronických zařízení. Uživatel je povinen nezlikvidovat toto zařízení 
jako pevný smíšený komunální odpad, ale obrátit se s ním na autorizované sběrny. - (HR-SR) Simbol koji označava 
posebno sakupljanje električnih i elektronskih aparata. Korisnik ne smije odložiti ovaj aparat kao običan kruti 
otpad, već se mora obratiti ovlaštenim centrima za sakupljanje. - (PL) Symbol, który oznacza sortowanie odpadów 
aparatury elektrycznej i elektronicznej. Zabrania się likwidowania aparatury jako mieszanych odpadów miejskich 
stałych, obowiązkiem użytkownika jest skierowanie się do autoryzowanych ośrodków gromadzących odpady - (FI) 
Symboli, joka ilmoittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillisen keräyksen. Käyttäjän velvollisuus on kääntyä 
valtuutettujen keräyspisteiden puoleen eikä välittää laitetta kunnallisena sekajätteenä. - (DA) Symbol, der står for 
særlig indsamling af elektriske og elektroniske apparater. Brugeren har pligt til ikke at bortska�e dette apparat 
som blandet, fast bya�ald; der skal rettes henvendelse til et autoriseret indsamlingscenter. - (NO) Symbol som angir 
separat sortering av elektriske og elektroniske apparater. Brukeren må oppfylle forpliktelsen å ikke kaste bort 
dette apparatet sammen med vanlige hjemmeavfallet, uten henvende seg til autoriserte oppsamlingssentraler. 
- (SL) Simbol, ki označuje ločeno zbiranje električnih in elektronskih aparatov. Uporabnik tega aparata ne sme 
zavreči kot navaden gospodinjski trden odpadek, ampak se mora obrniti na pooblaščene centre za zbiranje. 
- (SK) Symbol označujúci separovaný zber elektrických a elektronických zariadení. Užívateľ nesmie likvidovať 
toto zariadenie ako pevný zmiešaný komunálny odpad, ale je povinný doručiť ho do autorizovaný zberní. - (HU) 
Jelölés, mely az elektromos és elektronikus felszerelések szelektív hulladékgyűjtését jelzi. A felhasználó köteles 
ezt a felszerelést nem a városi törmelékhulladékkal együttesen gyűjteni, hanem erre engedéllyel rendelkező 
hulladékgyűjtő központhoz fordulni. - (LT) Simbolis, nurodantis atskirų nebenaudojamų elektrinių ir elektroninių 
prietaisų surinkimą. Vartotojas negali išmesti šių prietaisų kaip mišrių kietųjų komunalinių atliekų, bet privalo 
kreiptis į specializuotus atliekų surinkimo centrus. - (ET) Sümbol, mis tähistab elektri- ja elektroonikaseadmete 
eraldi kogumist. Kasutaja kohustuseks on pöörduda volitatud kogumiskeskuste poole ja mitte käsitleda seda 
aparaati kui munitsipaalne segajääde. - (LV) Simbols, kas norāda uz to, ka utilizācija ir jāveic atsevišķi no citām 
elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm. Lietotāja pienākums ir neizmest šo aparatūru municipālajā cieto 
atkritumu izgāztuvē, bet nogādāt to pilnvarotajā atkritumu savākšanas centrā. - (BG) Символ, който означава 
разделно събиране на електрическата и електронна апаратура. Ползвателят се задължава да не изхвърля 
тази апаратура като смесен твърд отпадък в контейнерите за смет, поставени от общината, а трябва да се 
обърне към специализираните за това центрове - (AR) ــ�. ��ــ� و�� ���� ــ� وا�� ــ� ا�����ــ� �����ــ�ة ا��������  ر�ــ� �ُ�ــ�� إ� ا�����
�ــ� ا���ــ���م �ــ�م ا����ــ� �ــ� �ــ�ا ا���ــ�ز و���ــ� ����ــ�ت ا�����ــ� ا����ــ� ا������ــ�، �ــ� ���ــ� ا����ــ� إ� ��ا�ــ� ����ــ� ا�����ــ�ت ا�ُ�ــ�ح ��ــ�



- 43 -

peça sem interposição de materiais isolantes (por ex., tintas).

DEFEITOS DE CORTE MAIS COMUNS
Durante as operações de corte podem apresentar-se defeitos de 
execução que normalmente não devem ser atribuídos a anomalias de 
funcionamento da instalação mas a outros aspectos operacionais, tais 
como: 
a - Penetração insu�ciente ou formação excessiva de escória: 
 - Velocidade de corte muito alta.
 - Tocha muito inclinada. 
 - Espessura excessiva da peça ou corrente de corte muito baixa. 
 - Pressão-capacidade de ar comprimido não adequada. 
 - Eléctrodo e bico da tocha desgastados. 
 - Pontalete porta-bico inadequado. 
b - Falha de transferência do arco de corte: 
 - Eléctrodo consumido. 
 - Mau contacto do borne do cabo de retorno. 
c - Interrupção do arco de corte: 
 - Velocidade de corte muito baixa.
 - Distância tocha-peça excessiva. 
 - Eléctrodo consumido.
 - Intervenção de uma protecção. 
d - Corte inclinado (não perpendicular): 
 - Posição da tocha não correcta. 
 - Desgaste assimétrico do furo do bico e/ou montagem não 

correcta dos componentes da tocha. 
 - Pressão inadequada de ar. 
e - Desgaste excessivo de bico e eléctroco: 
 - Pressão de ar demasiado baixa.
 - Ar contaminado (humidade, óleo ou outros contaminantes).
 - Porta-bicos dani�cado.
 - Excesso de ignições do arco piloto no ar.
 - Velocidade excessiva com retorno de partículas fundidas nos 

componentes da tocha.
 - O comprimento médio de corte.
 - A qualidade do ar (presença de óleo, de humidade ou de outros 

contaminantes).
 - A perfuração do metal ou o corte partindo do bordo.
 - A distância tocha-peça não apropriada quando se corta.

(NL)

INSTRUCTIEHANDLEIDING

OPGELET! VOORDAT MEN HET SYSTEEM VAN PLASMASNIJDEN 
GEBRUIKT MOET MEN AANDACHTIG DE INSTRUCTIEHANDLEIDING 
LEZEN!

SYSTEMEN VAN PLASMASNIJDEN VOORZI EN VOOR PROFESSIONEEL 
EN INDUSTRIEEL GEBRUIK 

1. ALGEMENE VEILIGHEID VOOR HET SNIJDEN MET PLASMABOOG 
De operator moet voldoende ingelicht zijn voor wat betreft een 
veilig gebruik van de systemen van plasmasnijden en de risico’s in 
verband met de procedures van het booglassen en aanverwante 
technieken en over de desbetre�ende beschermingsmaatregelen en 
procedures bij noodgevallen. 
(Ook de norm “EN 60974-9 raadplegen: Apparatuur voor booglassen. 
Deel 9: Installatie en gebruik”).

- Rechtstreeks contact met het snijcircuit vermijden; de 
nullastspanning geleverd door het systeem van plasmasnijden 
kan in bepaalde gevallen gevaarlijk zijn.

- De verbinding van de kabels van het snijcircuit, de operaties van 
nazicht en herstelling moeten altijd uitgevoerd worden met het 
snijsysteem uitgeschakeld en losgekoppeld van het voedingsnet. 

- Het systeem van plasmasnijden uitschakelen en loskoppelen van 
het voedingsnet voordat men de versleten elementen van de 
toorts vervangt.

- De elektrische installatie uitvoeren volgens de voorziene 
ongevallenpreventienormen en -wetten. 

- Het systeem van plasmasnijden moet uitsluitend verbonden 
worden met een voedingsnet met een neutraalgeleider 

verbonden met de aarde.
- Veri�ëren of het voedingscontact correct verbonden is met de 

beschermende aarde.
- Het systeem van plasmasnijden niet gebruiken in vochtige of 

natte ruimten of in de regen.
- Geen kabels met een versleten isolering of met loszittende 

verbindingen gebruiken.
 

- Niet snijden op containers, bakken of leidingen die vloeibare of 
gasachtige ontvlambare producten bevatten of bevat hebben.

- Vermijden te werken op materialen die schoongemaakt zijn met 
chloorhoudende oplosmiddelen of in de nabijheid van dergelijke 
producten.

- Niet snijden op bakken onder druk.
- Alle ontvlambare producten uit de werkzone verwijderen (vb. 

hout, papier, vodden, enz.).
- Zorgen voor een adequate ventilatie of voor geschikte middelen 

voor de afvoer van de rook geproduceerd door de operaties van 
het plasmasnijden; er is een systematische benadering nodig 
voor de evaluatie van de limieten van blootstelling aan de rook 
geproduceerd door de operaties van het snijden in functie van 
hun samenstelling, concentratie en tijdsduur van de blootstelling 
zelf. 

    

- Een adequate elektrische isolering gebruiken tegenover de 
sproeier van de toorts van plasmasnijden, het stuk in bewerking 
en eventuele metalen gedeelten in de nabijheid op de grond 
geplaatst (toegankelijk) 

 Dit kan normaal bekomen worden door het dragen van 
handschoenen, veiligheidsschoeisel, hoofddeksels en voor dit 
doel voorziene kledij en middels het gebruik van voetplanken of 
isolerende tapijten. 

- Bescherm de ogen altijd met de juiste �lters die voldoen aan UNI 
EN 169 of UNI EN 379, aangebracht op maskers of helmen die 
voldoen aan UNI EN 175.

 Gebruik speciale brandwerende beschermende kleding (volgens 
UNI EN 11611) en lashandschoenen (volgens UNI EN 12477) om te 
voorkomen dat de huid wordt blootgesteld aan de ultraviolette en 
infraroodstraling van de lasboog; andere personen die zich in de 
buurt van de lasboog bevinden, moeten worden beschermd door 
middel van niet-re�ecterende schermen of gordijnen.

- Lawaai: Indien er wegens bijzonder intensieve operaties van 
snijden een niveau van persoonlijke dagelijkse blootstelling 
(LEPd) gelijk aan of groter dan 85db(A) wordt vastgesteld, is 
het gebruik van adequate persoonlijke beschermingsmiddelen 
verplicht (Tab. 1).

      

- De doorgang van de snijstroom veroorzaakt het ontstaan van 
elektromagnetische velden (EMF) geplaatst in de omgeving van 
het snijcircuit.

De elektromagnetische velden kunnen interfereren met sommige 
medische toestellen (vb. Pace-maker, beademingstoestellen, 
metalen prothesen enz.). 
Er moeten adequate beschermende maatregelen getro�en worden 
voor de dragers van deze toestellen. Zo moet bijvoorbeeld de 
toegang naar de gebruikszone van het systeem van plasmasnijden 
verboden worden.
Dit systeem van plasmasnijden beantwoordt aan de technische 
standaards van het product voor het uitsluitend gebruik 
op industriële plaatsen voor professionele doeleinden. De 
overeenstemming met de basislimieten m.b.t. de menselijke 
blootstelling aan elektromagnetische velden in huiselijk milieu is 
niet gegarandeerd.

De operator moet de volgende procedures gebruiken teneinde de 
blootstelling aan de elektromagnetische velden te verminderen:
- De twee kabels zo dicht mogelijk samen bevestigen.
- Het hoofd en de romp van het lichaam zo ver mogelijk van het 

snijcircuit houden.
- De kabels nooit rond het lichaam draaien.
- Niet snijden met het lichaam midden in het snijcircuit. Beide 
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kabels langs hetzelfde gedeelte van het lichaam houden. 
- De retourkabel van de snijstroom verbinden met het te snijden 

stuk zo dicht mogelijk bij het snijden in uitvoering. 
- Niet snijden in de nabijheid van, zittend of steunend op het 

systeem van plasmasnijden (minimum afstand: 50cm).
- Geen ferromagnetische voorwerpen in de nabijheid van het 

snijcircuit laten. 
- Minimum afstand d= 20cm (Fig. P).

- Apparatuur van klasse A:
Dit systeem van plasmasnijden beantwoordt aan de vereisten 
van de technische standaard van het product voor het uitsluitend 
gebruik op industriële plaatsen en voor professionele doeleinden. 
De overeenstemming met de elektromagnetische compatibiliteit 
is niet gegarandeerd in de gebouwen voor huiselijk gebruik en in 
gebouwen die rechtstreeks verbonden zijn met een voedingsnet aan 
lage spanning dat de gebouwen voor huiselijk gebruik voedt.

SUPPLEMENTAIRE VOORZORGSMAATREGELEN
 DE OPERATIES VAN PLASMASNIJDEN
 - In een ruimte met een verhoogd risico van elektroshock;
 - In aangrenzende ruimten;
 - In aanwezigheid van ontvlambare of ontplo�ende materialen
  MOETEN vooraf geëvalueerd worden door een 

”Verantwoordelijke expert” en altijd uitgevoerd worden in 
aanwezigheid van andere personen die opgeleid zijn voor 
ingrepen in noodgeval. 

  De technische beschermingsmiddelen beschreven in 7.10; A.8; 
A.10 van de norm “EN 60974-9: Apparatuur voor booglassen. 
Deel 9: Installatie en gebruik” MOETEN gebruikt worden.

- De operaties van snijden MOETEN verboden zijn terwijl de 
stroombron door de operator ondersteund wordt (vb. middels 
riemen). 

- De operaties van snijden MOETEN verboden zijn met een operator 
die van de grond opgeheven staat, behoudens het eventueel 
gebruik van een veiligheidsplatform

- OPGELET! VEILIGHEID VAN HET SYSTEEM VOOR PLASMSNIJDEN.
 Alleen het voorzien model van toorts en de bijhorende combinatie 

met de stroombron zoals aangeduid in de ”TECHNISCHE 
GEGEVENS” garandeert dat de beveiligingen voorzien door de 
fabrikant e�ciënt zijn (systeem van tussenblokkering). 

- GEEN toortsen en bijhorende verbruikselementen van 
verschillende oorsprong gebruiken.

- NIET PROBEREN AAN DE STROOMBRON toortsen TE KOPPELEN 
die gebouwd zijn voor procedures van snijden of LASSEN niet 
voorzien in deze instructies. 

- HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DEZE REGELS kan een ERNSTIG 
gevaar inhouden voor de fysische veiligheid van de gebruiker en 
de apparatuur beschadigen. 

RESIDU RISICO’S
- KANTELING: de stroombron voor het plasmasnijden op een 

horizontaal oppervlak plaatsen met een adequaat draagvermogen 
voor de massa; zoniet (vb. geïnclineerde, losliggende vloeren, 
enz...) bestaat het gevaar van kanteling.

- ONJUIST GEBRUIK: het gebruik van het systeem van plasmasnijden 
is gevaarlijk voor gelijk welke bewerking die verschilt van diegene 
die voorzien zijn.

- Het is verboden om het plasmasnijsysteem te he�en zonder 
dat eerst alle verbindings-/voedingskabels/-leidingen zijn 
losgekoppeld.

- Het is verboden om de handgreep te gebruiken voor het he�en 
van het plasmasnijsysteem.

2. INLEIDING EN ALGEMENE BESCHRIJVING
Plasmasnijsysteem met perslucht, eenfasig geventileerd. Maakt 
snel snijden zonder vervormingen mogelijk op staal, roestvrij staal, 
gegalvaniseerd staal, aluminium, koper, messing, enz. 
De snijcyclus wordt geactiveerd door een hulpboog die ontstaat tussen 
de mobiele elektrode en het mondstuk/de kap van de toorts door de 
kortsluitstroom tussen deze twee elementen: die technologie maakt, 

naast continu snijden, ook het snijden van metaalplaten met rasters en/
of gaatjes mogelijk.
Bovendien maakt het regelen van de stroom van het minimum tot het 
maximum het mogelijk om een hoge snijkwaliteit te garanderen bij 
veranderingen in dikte en soort metaal.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
- Regelsysteem voor de spanning in de toorts.
- Regelsysteem voor de luchtdruk, kortsluiting toorts.
- Thermostaatbeveiliging.
- Beveiliging tegen afwezigheid lucht (waar voorzien).
- Overspanning, onderspanning.
- Weergave van de luchtdruk (waar voorzien).
- Opdracht koeling toorts (waar voorzien).
- Interne luchtcompressor (waar voorzien).

STANDAARDACCESSOIRES
- Toorts voor plasmasnijden.
- Bevestiging voor persluchtaansluiting (waar voorzien).
- Massakabel

ACCESSOIRES OP AANVRAAG
- Kit met elektroden-reservemondstukken.
- Extra sterke snijtoorts met hoge stroomsterkte (waar voorzien).
- Kit met elektroden-reservemondstukken voor extra sterke toorts met 

hoge stroomsterkte (waar voorzien).
Kit voor gouging (waar voorzien).

3. TECHNISCHE GEGEVENS
KENTEKENPLAAT
De belangrijkste gegevens m.b.t. het gebruik en de prestaties van het 
systeem van plasmasnijden zijn samengevat op de kentekenplaat met de 
volgende betekenis:

Fig. A
1- EUROPESE Referentienorm voor de veiligheid en de bouw van de 

machines voor booglassen en plasmasnijden. 
2- Symbool van de binnenstructuur van de machine.
3- Symbool van de procedure van plasmasnijden 
4- Symbool S: wijst erop dat er operaties van snijden mogen uitgevoerd 

worden in een ruimte met een verhoogd risico van elektroshock (vb. 
in de onmiddellijke nabijheid van grote metalen massa’s). 

5- Symbool van de voedingslijn:
 1~: eenfase wisselspanning
 3~: driefasen wisselspanning
6- Beschermingsgraad van het omhulsel
7- Kentekens van de voedingslijn
 - U1 : Wisselspanning en voedingsfrequentie van de machine 

(toegestane limieten ±10%):
 - I1 max : Maximum stroom verbruikt door de lijn
 - I1e� : E�ectieve voedingsstroom
8-  Prestaties van het snijcircuit
 - U0  : Maximum spanning leeg (snijcircuit open)
 - I2/U2 : Genormaliseerde overeenstemmende stroom en spanning 

die door de machine kunnen verdeeld worden tijdens het 
snijden.

 - X : Verhouding van intermittentie: duidt de tijd aan dat de 
machinede overeenstemmende stroom kan verdelen (zelfde 
kolom). Wordt uitgedrukt in %, op basis van een cyclus van 
10min (vb. 60% = 6 minuten werk, 4 minuten pauze; en zo 
verder).Ingeval de gebruiksfactoren (van de kentekenplaat, 
die verwijzen naar 40°C ruimte) overschreden worden, 
wordt de ingreep van de thermische beveiliging bepaald 
(de machine blijft in stand-by tot haar temperatuur terug 
binnen de toegestane limieten ligt). 

 - A/V-A/V: Duidt de gamma aan van de regeling van de stroom van het 
snijden (minimum —maximum) aan de overeenstemmende 
boogspanning.

9- Inschrijvingsnummer voor de identi�catie van de machine 
(noodzakelijk voor de technische service, de aanvraag van reserve 
onderdelen, het opzoeken van de oorsprong van het product).

10- :De waarde van de zekeringen met vertraagde werking moet 
voorzien zijn voor de bescherming van de lijn. 

11- Symbolen m.b.t. de veiligheidsnormen waarvan de betekenis 
aangeduid is in hoofdstuk 1 “Algemene veiligheid voor het 
booglassen”.

Opmerking: Het aangegeven voorbeeld van de kentekenplaat geeft een 
indicatieve aanwijzing van de betekenis van de symbolen en van de 
cijfers; de exacte waarden van de technische gegevens van het systeem 
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van plasmasnijden in uw bezit moeten rechtstreeks genomen worden 
van de kentekenplaat van de machine zelf. 

ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS
- STROOMBRON : zie tabel 1 (TAB.1)
- TOORTS : zie tabel 2 (TAB.2)
Het gewicht van de machine staat aangegeven in tabel 1 (TAB. 1).

4. BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM VAN PLASMASNIJDEN 
De machine bestaat hoofdzakelijk uit modules van vermogen 
gerealiseerd op gedrukte en geoptimaliseerde circuits teneinde een 
maximum bedrijfszekerheid en een beperkt onderhoud te bekomen.

(Fig. B)
1- Ingang eenfase voedingslijn, groep gelijkrichter en condensators 

van nivellering.
2- Brug switching met transistors (IGBT) en drivers; verandert de rechte 

lijnspanning in wisselspanning met hoge frequentie en voert de 
regeling van het vermogen uit in functie van de gewenste stroom/
spanning van het snijden.

3- Transformateur met hoge frequentie: de primaire wikkeling wordt 
gevoed met de geconverteerde spanning van het blok 2; deze heeft 
de functie de spanning en de stroom aan te passen aan de nodige 
waarden voor de procedure van het snijden en tegelijkertijd het 
snijcircuit galvanisch te isoleren van de voedingslijn. 

4- Secundaire brug gelijkrichter met inductie van nivellering: verandert 
de wisselspanning/-stroom geleverd door de secundaire wikkeling in 
continue stroom/spanning met heel lage golven.

5- Elektronica van controle en regeling: controleert onmiddellijk de 
waarde van de stroom van het snijden en vergelijkt deze met de 
waarde ingesteld door de operator; moduleert de impulsen van 
bediening van de drivers van de IGBT die de regeling uitvoeren

 Bepaalt het dynamisch antwoord van de stroom tijdens het snijden 
en controleert de veiligheidssystemen. 

BESTURINGS-, REGEL- EN AANSLUITORGANEN
Voorpaneel (Fig. C)
1 - Toorts met directe of gecentraliseerde aansluiting.
 - De toortstoets is het enige bedieningsorgaan waarmee de 

snijwerkzaamheden kunnen worden gestart en gestopt.
 - Als de toets niet meer wordt ingedrukt, wordt de cyclus 

onmiddellijk onderbroken in iedere fase; alleen de koellucht 
wordt behouden (post-lucht).

 - Onbedoelde handelingen: om toestemming te geven voor het 
starten van de cyclus, moet de toets gedurende een minimumtijd 
ingedrukt worden gehouden.

 - Elektrische veiligheid: de werking van de toets wordt 
geblokkeerd als de isolerende mondstuksteun NIET op de kop 
van de toorts is gemonteerd of als deze verkeerd is gemonteerd.

2 - Retourkabel.
3 - Bedieningspaneel.

BEDIENINGSPANEEL (Fig. C1)
1 - Regelknop: 
 Met de regelknop kan in alle modi de stroom doorlopend worden 

geregeld. 

2 - Rode led voor signalering van blokkering van het interne 
persluchtcircuit (waar voorzien).

 Wanneer deze led brandt, geeft dit een oververhitting aan van de 
wikkelingen van de elektrische motor in de luchtcompressor.

3 - Gele led voor signalering van een algemeen alarm of 
waarschuwing voor de verbruiksmaterialen van de toorts.

 Wanneer deze led brandt, geeft dit een oververhitting aan van één 
van de componenten van het stroomcircuit, of een storing van de 
ingangsvoedingsspanning (over- of onderspanning).

 OVER- of ONDERSPANNING: blokkeert de machine als de 
voedingsspanning +/- 15% afwijkt van de waarde op het serieplaatje.

 Het herstel is automatisch (de gele led gaat uit) nadat een van de 
hierboven genoemde storingen terugkeert binnen de toegestane 
limieten.

 Als de led knippert, geeft dit aan dat er verbruiksmaterialen slecht 
functioneren en dat de oorzaken kunnen zijn:

 - slijtage van de verbruiksmaterialen;
 - verbruiksmaterialen verkeerd of niet aangebracht;
 - toorts defect;
 - luchtdruk te laag of geen lucht in de toorts.

 De signalering verdwijnt na een correcte snijcyclus.

4 - Gele led voor signalering van aanwezigheid spanning in de 
toorts.

 Als deze led brandt, geeft dit aan dat het snijcircuit is geactiveerd 
(uitgang machine bekrachtigd): 

 Hulpboog of snijboog "AAN".
 De uitgang wordt bekrachtigd wanneer de toortstoets wordt 

ingedrukt en er geen alarmconditie is. 
 De machine-uitgang is niet bekrachtigd in de volgende gevallen:
 - met toortstoets NIET geactiveerd (stand-by toestand met laag 

energieverbruik);
 - tijdens de koelingsfase "POST-LUCHT";
 - als de hulpboog niet wordt overgedragen op het werkstuk binnen 

de maximale tijd van 2 seconden;
 - als de snijboog wordt onderbroken door een te grote afstand 

tussen toorts en werkstuk;
 - door overmatige slijtage van de elektrode of geforceerde 

verwijdering van de toorts van het werkstuk;
 - als er een BEVEILIGINGSsysteem of een ALARM in werking treedt.

5 - Groene led voor signalering van aanwezigheid netspanning en 
hulpcircuits gevoed.

 De stuur- en servicecircuits zijn gevoed.

BEDIENINGSPANEEL (Fig. C2)
1 - Regelknop: 
 Met de regelknop kan in alle modi de stroom doorlopend worden 

geregeld.

2 - Gele led voor signalering van een algemeen alarm of 
waarschuwing voor de verbruiksmaterialen.

 Wanneer deze led brandt, geeft dit een oververhitting aan van één 
van de componenten van het stroomcircuit, of een storing van de 
ingangsvoedingsspanning (over- of onderspanning).

 OVER- of ONDERSPANNING: blokkeert de machine als de 
voedingsspanning +/- 15% afwijkt van de waarde op het serieplaatje.

 Het herstel is automatisch (de gele led gaat uit) nadat een van de 
hierboven genoemde storingen terugkeert binnen de toegestane 
limieten.

 Als de led knippert, geeft dit aan dat er verbruiksmaterialen slecht 
functioneren en dat de oorzaken kunnen zijn:

 - slijtage van de verbruiksmaterialen;
 - verbruiksmaterialen verkeerd of niet aangebracht;
 - toorts defect;
 - luchtdruk te laag of geen lucht in de toorts;
 De signalering verdwijnt na een correcte snijcyclus.

3 - Gele led voor signalering van een luchtstoring of afwezigheid 
van lucht. 

 Als deze led brandt, geeft dit een storing aan in het persluchtcircuit. 
Die situatie wordt niet noodzakelijkerwijs veroorzaakt door interne 
afdichtingsproblemen, maar kan ook de aansluiting of de bron 
betre�en.

4 - Gele led voor signalering van aanwezigheid spanning in de 
toorts.

 Als deze led brandt, geeft dit aan dat het snijcircuit is geactiveerd 
(uitgang machine bekrachtigd): 

 Hulpboog of snijboog "AAN".
 De uitgang wordt bekrachtigd wanneer de toortstoets wordt 

ingedrukt en er geen alarmconditie is. 
 De machine-uitgang is niet bekrachtigd in de volgende gevallen:
 - met toortstoets NIET geactiveerd (stand-by toestand met laag 

energieverbruik);
 - tijdens de koelingsfase "POST-LUCHT";
 - als de hulpboog niet wordt overgedragen op het werkstuk binnen 

de maximale tijd van 2 seconden;
 - als de snijboog wordt onderbroken door een te grote afstand 

tussen toorts en werkstuk;
 - overmatige slijtage van de elektrode of geforceerde verwijdering 

van de toorts van het werkstuk;
 - als er een BEVEILIGINGSsysteem of een ALARM in werking treedt.

5 - Groene led voor signalering van aanwezigheid netspanning en 
hulpcircuits gevoed.

 De stuur- en servicecircuits zijn gevoed.
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6 - MODUSselectieknop
 Hiermee kunnen de volgende werkingsmodi worden geselecteerd:
 

Doorlopende snijmodus metaal.
 

Snijmodus waarbij de boog ook in stand wordt gehouden 
wanneer deze niet op het werkstuk wordt overgedragen (snijden van 
rasters of onderbroken metaalplaten). 

 

Gutsmodus, geschikt voor gebruik met toorts met 
GOUGING-verbruiksmaterialen (verwijderen, vormgeven van het 
metaal door smelten).

7 - Leds voor weergave van de luchtdruk op de digitale manometer
 

 Geeft in real time de gemeten druk weer (groene leds in 
het midden optimale druk, gele leds te weinig of te veel druk).

8 - LUCHT-toets
 

Door op deze toets te drukken blijft de lucht uit de toorts 
stromen gedurende een vastgestelde tijd van ongeveer 20 seconden 
(daardoor kan de toorts afkoelen en/of kan de lucht binnen het 
optimale bereik worden gebracht).

ACHTERPANEEL (Fig. D)
1 - Voedingskabel.
2 - Hoofdschakelaar O - I
 I (ON) Generator klaar voor werking.
3 - Drukregelaar, (perslucht plasma), handmatig met manometer, waar 

voorzien.
4 - Knop van de drukverlager (waar voorzien). 
5 - Bevestiging voor aansluiting op bron perslucht (waar voorzien).

5. INSTALLATIE
OPGELET! VOER ALLE INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN UIT 
MET HET PLASMASNIJSYSTEEM ABSOLUUT 
UITGESCHAKELD EN AFGESLOTEN VAN HET VOEDINGSNET.

DE ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN MOGEN UITSLUITEND WORDEN 
UITGEVOERD DOOR ERVAREN OF DESKUNDIG PERSONEEL.

VOORBEREIDING
Pak de machine uit, monteer de losse onderdelen die in de verpakking 
zitten.
Montage retourkabel-aardeklem (Fig. E)

HEFWIJZE VAN DE MACHINE
Alle machines die in deze handleiding worden beschreven moeten 
opgeheven worden gehouden met de handgreep of de bijgeleverde 
riem, als dat voorzien is voor het model.
Montage riem (FIG. F).

PLAATSING VAN DE MACHINE
Bepaal de installatieplaats van de machine zo, dat er geen obstakels zijn 
bij de ingangs- en uitgangsopeningen van de koellucht; controleer ook of 
er geen geleidend stof, corrosieve damp, vocht, enz. wordt opgezogen.
Houd minstens 250 mm vrije ruimte rondom de machine.

OPGELET! Plaats de machine op een vlakke ondergrond die 
het gewicht kan dragen om te voorkomen dat de generator 
omvalt of gevaarlijk verschuift.

AANSLUITINGEN VAN HET SNIJCIRCUIT
Zorg voor een distributieleiding van perslucht met de minimumdruk en 
het minimumdebiet die staan aangegeven in tabel 2 (TAB. 2).
Montage, aansluiting drukverlager (Fig. G).
BELANGRIJK!
De maximale ingangsdruk van 8 bar niet overschrijden. Lucht met 
een aanzienlijke hoeveelheid vocht of olie kan overmatige slijtage 
veroorzaken van de verbruiksmaterialen of de toorts beschadigen. 
Als er twijfel bestaat over de kwaliteit van de perslucht die voorradig 
is, wordt het gebruik van een luchtdroger aangeraden, die na het 
ingangs�lter moet worden geïnstalleerd. Sluit met een �exibele leiding 
de persluchtleiding aan op de machine, met
de bijgeleverde verbinding die op het ingangslucht�lter moet worden 

gemonteerd.
Aansluiting retourkabel snijstroom.
In Tabel 1 (TAB. 1) staan de aanbevolen waarden voor de retourkabel (in 
mm2) op basis van de maximale stroom die wordt afgegeven door de 
machine.
Sluit de retourkabel van de snijstroom aan op het te snijden werkstuk of 
op de
metalen steunbank, met de volgende voorzorgsmaatregelen:
- Controleer of er een goed elektrisch contact wordt gemaakt, met name 

als er metaalplaten worden gesneden met isolerende of oxiderende 
bekleding enz.

- Voer de aarde-aansluiting zo dicht mogelijk bij de snijzone uit.
- Het gebruik van metalen constructies die geen deel uitmaken van het 

werkstuk, als retourgeleider van de snijstroom, kan gevaarlijk zijn voor 
de veiligheid en slechte snijresultaten opleveren.

- Voer de aarde-aansluiting niet uit op het gedeelte van het werkstuk dat 
moet worden afgesneden.

De toorts voor plasmasnijden aansluiten (Fig. H) (waar voorzien).
Breng de mannelijke klem van de toorts aan in de gecentraliseerde 
aansluiting op het voorpaneel van de machine en laat daarbij de 
polarisatiesleutel goed samenvallen. Schroef de borgring rechtsom 
helemaal vast om ervoor te zorgen dat de lucht erdoor stroomt zonder 
lekkage.
Bij sommige modellen is de toorts bij levering al aangesloten op de 
stroombron.
BELANGRIJK!
Controleer voordat u met de snijwerkzaamheden begint of de 
verbruiksmaterialen goed zijn gemonteerd door de kop van de toorts te 
inspecteren zoals staat aangegeven in het hoofdstuk "ONDERHOUD TOORTS".

OPGELET!
VEILIGHEID VAN HET PLASMASNIJSYSTEEM.
Alleen het voorziene toortsmodel en de combinatie daarvan met 
de stroombron zoals staat aangegeven in TAB. 2 garandeert dat de 
veiligheidssystemen die door de constructeur zijn voorzien goed 
werken (blokkeringssysteem).
- GEBRUIK GEEN toortsen en bijbehorende verbruiksmaterialen van 

andere merken.
- PROBEER NIET OM toortsen die zijn gebouwd voor andere snij- of 

lasprocedures dan in deze instructies staan aangegeven AAN TE 
SLUITEN OP DE STROOMBRON.

Als deze regels niet in acht worden genomen, kan er ernstig gevaar 
voor de fysieke veiligheid van de gebruiker ontstaan en kan de 
apparatuur beschadigd raken.

AANSLUITEN OP HET ELEKTRICITEITSNET
- Controleer voordat u elektrische aansluitingen uitvoert of de gegevens 

op het serieplaatje van de stroombron overeenkomen met de 
netspanning en -frequentie die op de installatieplaats aanwezig zijn.

- De stroombron mag uitsluitend worden aangesloten op een 
voedingssysteem waarvan de nulgeleider is aangesloten op de aarde.

- Gebruik aardlekschakelaars van het volgende type om bescherming 
tegen indirect contact te garanderen:

 Type A (  ) voor eenfasemachines;

- Om te voldoen aan de eisen van de norm EN 61000-3-11 (Flicker) wordt 
aangeraden om de stroombron aan te sluiten op de aansluitpunten van 
het voedingsnet die de laagste impedantie vormen 1 (TAB.1). 

- Het plasmasnijsysteem valt niet onder de eisen van de norm IEC/EN 
61000-3-12.

Als het wordt aangesloten op een openbaar voedingsnet, is het 
de verantwoordelijkheid van de installateur of de gebruiker om 
te controleren of het plasmasnijsysteem kan worden aangesloten 
(raadpleeg indien nodig de beheerder van het netwerk).
Stekker en contact.
Sluit een standaardstekker ,(3P + A) met geschikt vermogen aan op 
de voedingskabel en zorg voor een stopcontact dat is beveiligd met 
zekeringen of automatische stroomonderbreker; de speciale aarde-
aansluiting moet worden aangesloten op de aardgeleider (geel-groen) 
van de voedingslijn.
In tabel 1 (TAB. 1) staan de aanbevolen waarden in ampère van de 
vertraagde lijnzekeringen, gekozen op basis van de maximale nominale 
stroom die wordt afgegeven door de stroombron, en de nominale 
voedingsspanning.

OPGELET! Als de bovengenoemde regels niet in acht 
worden genomen, werkt het veiligheidssysteem van de 
fabrikant (klasse I) niet meer goed. Dit heeft ernstige 
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risico's tot gevolg voor personen (bijv. elektrische schok) en voor 
zaken (bijv. brand).

6. PLASMASNIJDEN: BESCHRIJVING VAN DE PROCEDURE
De plasmaboog en zijn toepassing bij het plasmasnijden.
Plasma is een gas dat tot een extreem hoge temperatuur wordt verhit en 
geïoniseerd zodat het elektrisch geleidend wordt. 
Deze snijprocedure gebruikt plasma om de elektrische boog over te 
brengen op het metalen werkstuk dat wordt gesmolten door de hitte en 
daardoor wordt gescheiden.
De toorts gebruikt perslucht die afkomstig is van één voeding, zowel voor 
het plasmagas als voor het koel- en beschermgas.
Ontsteking van de hulpboog.
De start van de cyclus wordt bepaald door een hulpboog die tussen 
de elektrode (polariteit -) en het mondstuk van de toorts (polariteit +) 
stroomt en de start van de luchtstroom die de kortsluiting tussen deze 
twee elementen opent. 
Door de toorts vervolgens naar het te snijden werkstuk toe te brengen, 
dat is aangesloten op de polariteit (+) van de stroombron, wordt de 
hulpboog overgebracht en ontstaat er een plasmaboog tussen elektrode 
(-) en het werkstuk (snijboog). De hulpboog wordt opgeheven zodra de 
snijboog is ontstaan tussen elektrode en werkstuk.
De onderhoudstijd van de hulpboog die in de fabriek is ingesteld, is 2 sec.
(4 sec. in de GOUGING-modus).
Als de boog niet binnen deze tijd op het werkstuk wordt overgebracht, 
wordt de cyclus automatisch geblokkeerd, met uitzondering van de 
koellucht.
Om de cyclus opnieuw te starten, moet de toets van de toorts worden 
losgelaten en weer ingedrukt.

Voorbereidende werkzaamheden.
Controleer voordat u met de snijwerkzaamheden begint of de 
verbruiksmaterialen goed zijn gemonteerd door de kop van de toorts 
te inspecteren zoals staat aangegeven in de paragraaf "ONDERHOUD 
TOORTS".
- Schakel de stroombron in en stel de snijstroom (Fig. C1-1 en C2-1) in op 

basis van de dikte en het type metalen materiaal dat u wilt snijden.
- Druk op de luchttoets, waar voorzien, (Fig. C-2) om de lucht uit te laten 

stromen.
- Regel de luchtdruk tot de vereiste drukwaarde op basis van de 

gebruikte toorts (TAB. 2).
- De knop gebruiken: trek deze omhoog om te deblokkeren, draai eraan 

om de druk te regelen op de waarde die staat aangegeven op de 
TECHNISCHE GEGEVENS TOORTS.

- Lees de vereiste waarde af op de manometer; druk op de knop om de 
regeling te blokkeren.

- Laat de luchtstroom uit zichzelf stoppen om het verwijderen 
van eventuele condens die zich in de toorts heeft opgehoopt te 
vergemakkelijken.

Als er geen luchtknop is wordt die regelfase uitgevoerd door de 
toortstoets in te drukken en los te laten om zo de lucht te laten stromen.

Snijden (Fig. I).
- Houd de toorts loodrecht op het te snijden materiaal en breng de 

mondstuk van de toorts in contact met het werkstuk.
- Druk de toortstoets in; na ongeveer 1 seconde wordt de hulpboog 

ontstoken.
- Als de afstand juist is, wordt de hulpboog onmiddellijk overgebracht 

op het werkstuk en wordt de snijboog ontstoken.
- Breng de toorts naar het oppervlak van het werkstuk langs de ideale 

snijlijn met een regelmatig vooruitgaande beweging.
- Pas de snijsnelheid aan op basis van de dikte en de geselecteerde 

stroom. Controleer of de boog die uit de onderkant van het werkstuk 
komt een helling van ca. 15° verticaal krijgt in de richting die 
tegenovergesteld is aan de snijrichting.

Gaten boren (Fig. L).
Als er gaten moeten worden geboord of als in het midden van het 
werkstuk moet worden begonnen. 
Ontsteek met de circa 30° hellende toorts de boog en breng deze met een 
geleidelijke beweging loodrecht op het te snijden materiaal. 
Deze procedure voorkomt dat terugslag van de boog of van gesmolten 
deeltjes het gat van het mondstuk beschadigen waardoor deze snel niet 
meer goed functioneert.
Gaten in werkstukken met een dikte tot 25% van het maximum van het 
gebruiksbereik kunnen rechtstreeks worden uitgevoerd.

Snijden op raster (waar voorzien).
Om staalplaat met gaten of rasters te snijden, kan het nuttig zijn om deze 
functie in te schakelen.
Selecteer met de "modusselectie"-toets (Fig. C-2) de rastersnijfunctie.
Door de toortstoets ingedrukt te houden, wordt aan het einde van de 
snede de hulpboog automatisch weer ontstoken. 
Gebruik deze functie alleen als het nodig is, om onnodige slijtage van de 
elektrode en het mondstuk te voorkomen.

OPGELET! In deze modus wordt het gebruik van elektroden 
en mondstukken met standaardafmetingen aangeraden. 
In bijzondere omstandigheden kan het gebruik van 

verlengde elektroden en mondstukken de onderbreking van de 
snijboog tot gevolg hebben.

7. ONDERHOUD 
OPGELET! VOORDAT MEN DE ONDERHOUDSOPERATIES 
UITVOERT, MOET MEN VERIFIËREN OF HET SYSTEEM VAN 
PLASMASNIJDEN UITGESCHAKELD IS EN LOSGEKOPPELD 

VAN HET VOEDINGSNET.

GEWOON ONDERHOUD
DE OPERATIES VAN GEWOON ONDERHOUD KUNNEN UITGEVOERD 
WORDEN DOOR DE OPERATOR.

TOORTS (Fig. M)
Controleer regelmatig, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik, 
de slijtage van de onderdelen van de toorts die contact hebben met de 
plasmaboog.
De vervangingsfrequentie van de verbruiksmaterialen hangt af van 
diverse factoren: zoals aangegeven in de paragraaf "DE VAAKST 
VOORKOMENDE SNIJDEFECTEN".
1 - Mondstuksteun.
 Schroef de mondstuksteun met de hand los van de kop van de 

toorts. Maak de steun nauwkeurig schoon of vervang hem als hij is 
beschadigd (verbrandingen, vervormingen of barsten). Controleer of 
het bovenste metalen deel intact is (veiligheidsactuator toorts).

2 - Mondstuk / Kap.
 Controleer de slijtage van het doorgangsgat van de plasmaboog en 

de interne en externe oppervlakken. Als het gat groter is geworden 
ten opzichte van de oorspronkelijke diameter of is vervormd, 
vervang dan het mondstuk. Als de oppervlakken bijzonder sterk zijn 
geoxideerd, maak ze dan schoon met zeer �jn schuurpapier (FIG. N).

3 - Ring luchtverdeler/ Verdeler.
 Controleer of er geen verbrandingen of barsten zijn en of de gaatjes 

die de lucht doorlaten niet zijn verstopt. Vervang de ring onmiddellijk 
als deze is beschadigd.

4 - Elektrode.
 Vervang de elektrode als de diepte van de krater die wordt gevormd 

op het emitterende oppervlak ongeveer 1,5 mm is (Fig. O).
5 - Hoofddeel toorts, handgreep en kabel.
 Gewoonlijk hebben deze onderdelen geen bijzonder onderhoud 

nodig, behalve regelmatige inspectie en een nauwkeurige reiniging 
die moet worden uitgevoerd zonder gebruik van oplosmiddelen 
van welke aard dan ook. Als er schade aan de isolering is zoals 
breuken, barsten en verbrandingen of losser geworden elektrische 
geleidingen, mag de toorts niet meer worden gebruikt omdat dan 
niet aan de veiligheidsvoorwaarden wordt voldaan.

 In dit geval kan de reparatie (buitengewoon onderhoud) niet ter 
plekke worden uitgevoerd, maar moet deze worden overgedragen 
aan een erkend assistentiecentrum, dat de speci�eke tests kan 
uitvoeren na de reparatie.

 Om de toorts en de kabel in goede staat te houden, moeten er enkele 
voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen:

 - Breng toorts en kabel niet in contact met warme of gloeiende 
delen.

 - Onderwerp de kabel niet aan overmatige trekkrachten.
 - Laat de kabel niet over scherpe, snijdende of schurende randen 

lopen.
 - Neem de kabel op in regelmatige lussen als deze langer is dan 

nodig.
 - Rijd niet met vervoersmiddelen over de kabel en trap er niet op.
 OPGELET! Voordat men gelijk welke ingreep op de 

toorts uitvoert, deze minstens gedurende de hele tijd 
van “post-lucht” laten afkoelen

 - Behoudens bijzondere gevallen, raadt men aan de elektrode en 
de sproeier gelijktijdig te vervangen 

 - De volgorde van montage van de componenten van de toorts in 
acht nemen (omgekeerde volgorde van de demontage)
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 - Erop letten dat de verdeelring in de correcte richting gemonteerd 
wordt.

 - De sproeierhouder terug monteren en deze hierbij met de hand 
vastdraaien en lichtjes forceren. 

 - In geen geval de sproeierhouder monteren zonder vooraf 
elektrode, verdeelring en sproeier te hebben gemonteerd.

 - Vermijden de pilootboog in de lucht nutteloos ingeschakeld te 
houden teneinde het verbruik van de elektrode, de verdeler en de 
sproeier niet te verhogen 

 - De elektrode niet met excessieve macht vastdraaien omdat men 
het risico loopt de toorts te beschadigen. 

 - De goede timing en de correcte procedure van de controles op de 
verbruiksgedeelten van de toorts zijn van vitaal belang voor de 
veiligheid en de functionaliteit van het systeem van snijden.

 - Indien men beschadigingen aan de isolering vaststelt, zoals 
breuken, scheuren en verbrandingen, ofwel een loszitten van de 
elektrische geleiders, mag de toorts niet meer gebruikt worden 
tot de veiligheidscondities hersteld zijn. In dit geval kan de 
herstelling (buitengewoon onderhoud) niet ter plaatse worden 
uitgevoerd maar moet deze gebeuren in een geautoriseerd 
assistentiecentrum, dat in staat is de speciale testen van controle 
uit te voeren na de herstelling.

Perslucht�lter (Fig. G).
- Het �lter heeft een automatische condensafvoer die steeds in werking 

treedt als het �lter wordt losgekoppeld van de persluchtleiding.
- Inspecteer het �lter regelmatig, als er water in de beker zit, moet deze 

handmatig worden geleegd door de afvoer omhoog te duwen.
- Als de �lterpatroon bijzonder vuil is, moet deze worden vervangen om 

overmatig verlies van lading te voorkomen.

BUITENGEWOON ONDERHOUD
DE WERKZAAMHEDEN VOOR BUITENGEWOON ONDERHOUD 
MOGEN UITSLUITEND WORDEN UITGEVOERD DOOR ERVAREN OF 
DESKUNDIG PERSONEEL OP ELEKTRISCH-MECHANISCH GEBIED EN 
IN OVEREENSTEMMING MET DE TECHNISCHE NORM IEC/EN 60974-4.

OPGELET! VOORDAT MEN DE PANELEN VAN DE MACHINE 
WEGNEEMT EN NAAR DE BINNENKANT ERVAN GAAT, MOET 
MEN CONTROLEREN OF DEZE UITGESCHAKELD IS EN 

LOSGEKOPPELD VAN HET VOEDINGSNET.
Eventuele controles uitgevoerd onder spanning aan de binnenkant 
van de machine kunnen zware elektroshocks veroorzaken 
gegenereerd door een rechtstreeks contact met gedeelten onder 
spanning. 
- Regelmatig en in ieder geval met een zekere frequentie in functie 

van het gebruik en de stofgraad van de ruimte, de binnenkant van 
de machine nakijken en het stof wegnemen dat zich heeft afgezet op 
de transformateur, de gelijkrichter, de inductantie, de weerstanden 
middels een straal droge perslucht (max 10 bar).

- Vermijden de straal perslucht te richten op de elektronische �ches; 
zorgen voor hun eventuele schoonmaak met een heel zachte borstel 
of geschikte oplosmiddelen. 

- Bij gelegenheid veri�ëren of de elektrische verbindingen goed 
vastgedraaid zijn en of de bekabelingen geen beschadigingen aan de 
isolering vertonen.

- De integriteit en de dichting van de buizen en aansluitingen van het 
circuit van de perslucht controleren. 

- Op het einde van deze operaties de panelen van de machine terug 
monteren en hierbij de stelschroeven tot op het einde toe vastdraaien.

- Strikt vermijden operaties van snijden uit te voeren met een open 
machine.

- Nadat men het onderhoud of de reparatie heeft uitgevoerd, de 
verbindingen en bekabelingen herstellen zoals ze oorspronkelijk 
waren en erop letten dat ze niet in contact komen met componenten 
in beweging of met componenten die hoge temperaturen kunnen 
bereiken. Alle geleiders omwikkelen zoals ze oorspronkelijk waren 
en erop letten dat de verbindingen van de primaire transformator 
in hoge spanning goed gescheiden zijn van die van de secundaire 
transformators in lage spanning. 

 Alle aanpasstukken en de originele schroeven gebruiken om de 
constructie terug te sluiten.

8. PROBLEMEN OPLOSSEN
CONTROLEER HET VOLGENDE ALS HET APPARAAT NIET GOED GENOEG 
WERKT, VOORDAT U MEER SYSTEMATISCHE CONTROLES UITVOERT OF 
CONTACT OPNEEMT MET UW ASSISTENTIECENTRUM:
- Controleer of er geen led brandt die de inschakeling van de 

thermische beveiliging, de over- of onderstroombeveiliging of de 

kortsluitingsbeveiliging aangeeft.
- Controleer of u de nominale inschakelduur in acht heeft genomen; als 

de thermostaatbeveiliging inschakelt, wacht dan tot de machine op de 
natuurlijke manier is afgekoeld, controleer of de ventilator goed werkt.

- Controleer de netspanning: als de waarde te hoog of te laag is, blijft de 
machine geblokkeerd.

- Controleer of er geen kortsluiting is bij de uitgang van de machine: hef 
in dat geval de storing op.

- Controleer of de aansluitingen van het lascircuit goed zijn uitgevoerd, 
met name of de klem van de massakabel ook werkelijk op het werkstuk 
is aangesloten zonder isolerend materiaal ertussen (bijv. verf).

MEEST VOORKOMENDE DEFECTEN VAN SNIJDEN 
Tijdens de operaties van snijden kunnen er zich defecten van uitvoering 
voordoen die normaal niet toe te schrijven zijn aan anomalieën van 
werking van de installatie maar aan andere operatieve aspecten zoals:
a - Onvoldoende penetratie of excessieve vorming van slak:
 - Te hoge snelheid van snijden 
 - Toorts teveel geïnclineerd
 - Excessieve dikte stuk of stroom van snijden te laag.
 - Druk-vermogen perslucht niet adequaat. 
 - Elektrode en sproeier toorts versleten.
 - Neus sproeierhouder niet geschikt  
b - Gebrek van overbrenging van de snijboog:
 - Elektrode versleten
 - Slecht contact van de klem van de retourkabel.
c - Onderbreking van de snijboog:
 - Snelheid van snijden te laag 
 - Afstand toorts-stuk excessief 
 - Elektrode versleten
 - Ingreep van een bescherming
d - Snijden geïnclineerd (niet loodrecht):
 - Stand toorts niet correct.
 - Asymmetrische slijtage van het gat sproeier en/of niet correcte 

montage componenten toorts.
 - Inadequate luchtdruk
e - Excessieve slijtage van sproeier en elektrode:
 - Luchtdruk te laag.
 - Vervuilde lucht (vocht, olie of andere verontreinigingen).
 - Mondstuksteun beschadigd.
 - Overmatig veel hulpboogontstekingen in de lucht.
 - Te hoge snelheid met terugslag van gesmolten deeltjes op de 

toortsonderdelen.
 - De gemiddelde lengte van de snede.
 - De luchtkwaliteit (aanwezigheid van olie, vocht of andere 

verontreinigingen).
 - De perforatie van het metaal of de snede vanaf de rand.
 - De afstand toorts-werkstuk is niet juist tijdens het snijden.
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FIG. O

FIG. P

1.5mm

TAB. 1

TAB. 2

MODEL Zmax

I2 max (A) 115V 230V 400V 115V 230V 400V mm2 kg ohm dB(A)

40A - T16A - - 16A - 6 7 0.300 >85

40A - T16A - - 16A - 6 6.5 0.300 >85

40A - T16A - - 16A - 6 17.3 0.300 >85

60A - T20A - - 32A - 6 7.7 0.200 >85

MODEL
 
VOLTAGE CLASS: 500V

I2 max (A) I2 (A) X (%)
GAS SUPPLY: COMPRESSED AIR

Ø mm
 AIR PRESSURE

�bar�
FLOW RATE

(l/min)

40A 35A 35% 2.7 55 0.9

40A 25A 60% 5.0 100 0.9

60A 50A 35% 5.0 120 0.9

TORCH TECHNICAL DATA - DATI TECNICI TORCIA

PLASMA CUTTING TECHNICAL DATA - DATI TECNICI SISTEMA DI TAGLIO PLASMA
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(EN) GUARANTEE
The manufacturer guarantees proper operation of the machines and undertakes to replace free of charge any parts should they 
be damaged due to poor quality of materials or manufacturing defects within 12 months of the date of commissioning of the 
machine, when proven by certi�cation. Returned machines, also under guarantee, should be dispatched CARRIAGE PAID and will 
be returned CARRIAGE FORWARD. This with the exception of, as decreed, machines considered as consumer goods according 
to European directive 1999/44/EC, only when sold in member states of the EU. The guarantee certi�cate is only valid when 
accompanied by an o�cial receipt or delivery note. Problems arising from improper use, tampering or negligence are excluded 
from the guarantee. Furthermore, the manufacturer declines any liability for all direct or indirect damages.

(IT) GARANZIA
La ditta costruttrice si rende garante del buon funzionamento delle macchine e si impegna ad e�ettuare gratuitamente la 
sostituzione dei pezzi che si deteriorassero per cattiva qualità di materiale e per difetti di costruzione entro 12 mesi dalla data di 
messa in funzione della macchina, comprovata sul certi�cato. Le macchine rese, anche se in garanzia, dovranno essere spedite in 
PORTO FRANCO e verranno restituite in PORTO ASSEGNATO. Fanno eccezione, a quanto stabilito, le macchine che rientrano come 
beni di consumo secondo la direttiva europea 1999/44/CE, solo se vendute negli stati membri della EU. Il certi�cato di garanzia 
ha validità solo se accompagnato da scontrino �scale o bolla di consegna. Gli inconvenienti derivati da cattiva utilizzazione, 
manomissione o incuria, sono esclusi dalla garanzia. Inoltre si declina ogni responsabilità per tutti i danni diretti ed indiretti.

(FR) GARANTIE
Le fabricant garantit le fonctionnement correct des machines et s’engage à remplacer gratuitement les composants endommagés 
à la suite d’une mauvaise qualité de matériel ou d’un défaut de fabrication durant une période de 12 mois à compter de la 
mise en service de la machine attestée par le certi�cat. Les machines rendues, même sous garantie, doivent être expédiées en 
FRANCO DESTINATION et seront renvoyées en PORT DÛ. Font exception à cette règle les machines considérées comme biens 
de consommation selon la directive européenne 1999/44/CE et vendues aux états membres de l’EU uniquement. Le certi�cat 
de garantie n’est valable que s’il est accompagné de la preuve d’achat ou du bulletin de livraison. Tous les inconvénients dus 
à une utilisation incorrecte, une manipulation ou une négligence sont exclus de la garantie. La société décline en outre toute 
responsabilité pour tous les dommages directs ou indirects.

(ES) GARANTÍA
La empresa fabricante garantiza el buen funcionamiento de las máquinas y se compromete a efectuar gratuitamente la sustitución 
de las piezas que se deterioren por mala calidad del material y por defectos de fabricación en los 12 meses posteriores a la fecha de 
puesta en funcionamiento de la máquina, comprobada en el certi�cado. Las máquinas entregadas, incluso en garantía, deberán 
ser enviadas a PORTE PAGADO y se devolverán a PORTE DEBIDO. Son excepción, según cuanto establecido, las máquinas que se 
consideran bienes de consumo según la directiva europea 1999/44/CE sólo si han sido vendidas en los estados miembros de la UE. 
El certi�cado de garantía tiene validez sólo si está acompañado de resguardo �scal o albarán de entrega. Los problemas derivados 
de una mala utilización, modi�cación o negligencia están excluidos de la garantía. Además, se declina cualquier responsabilidad 
por todos los daños directos e indirectos.

(DE) GEWÄHRLEISTUNG
Der Hersteller übernimmt die Gewährleistung für den einwandfreien Betrieb der Maschinen und verp�ichtet sich, solche Teile 
kostenlos zu ersetzen, die aufgrund schlechter Materialqualität und von Herstellungsfehlern innerhalb von 12 Monaten ab der 
Inbetriebnahme schadhaft werden. Als Nachweis der Inbetriebnahme gilt der Garantieschein. Werden Maschinen zurückgesendet, 
muß dies - auch im Rahmen der Gewährleistung - FRACHTFREI geschehen. Sie werden anschließend per FRACHTNACHNACHNAME 
wieder zurückgesendet. Von den Regelungen ausgenommen sind Maschinen, die nach der Europäischen Richtlinie 1999/44/EG 
unter die Verbrauchsgüter fallen, und nur dann, wenn sie in einem Mitgliedstaat der EU verkauft worden sind. Der Garantieschein 
ist nur gültig, wenn ihm der Kassenbon oder der Lieferschein beiliegt. Unsere Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden 
aufgrund fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung oder aufgrund von Fremdeinwirkung. Außerdem wird jede Haftung für 
direkte und indirekte Schäden ausgeschlossen.

(RU) ГАРАНТИЯ
Компания-производитель гарантирует хорошую работу машинного оборудования и обязуется бесплатно произвести 
замену частей, имеющих неисправности, явившиеся следствием плохого качества материала или дефектов производства, в 
течении 12 месяцев с даты пуска в эксплуатацию машинного оборудования, проставленной на сертификате. Возвращенное 
оборудование, даже находящееся под действием гарантии, должно быть направлено на условиях ПОРТО ФРАНКО и 
будет возвращено в УКАЗАННОЕ МЕСТО. Из оговоренного выше исключается машинное оборудование, считающееся 
товарами потребления, в соответствии с европейской директивой 1999/44/EC, только в том случае, если они были 
проданы в государствах, входящих в ЕС. Гарантийный сертификат считается действительным только при условии, что к 
нему прилагается товарный чек или товаросопроводительная накладная. Неисправности, возникшие из-за неправильного 
использования, порчи или небрежного обращения, не покрываются действием гарантии. Дополнительно производитель 
снимает с себя любую ответственность за какой-либо прямой или непрямой ущерб.

(PT) GARANTIA
A empresa fabricante torna-se garante do bom funcionamento das máquinas e compromete-se a efectuar gratuitamente a 
substituição das peças que porventura se deteriorarem devido à má qualidade de material e por defeitos de fabricação no prazo 
de 12 meses da data de entrada da máquina em funcionamento, comprovada no certi�cado. As máquinas devolvidas, mesmo 
se em garantia, deverão ser despachadas em PORTO FRANCO e serão devolvidas com FRETE A PAGAR. São excepção, a quanto 
estabelecido, as máquinas que são consideradas como bens de consumo segundo a directiva europeia 1999/44/CE, somente 
se vendidas nos estados-membros da EU. O certi�cado de garantia tem validade somente se acompanhado pela nota �scal ou 
conhecimento de entrega. Os inconvenientes decorrentes de utilização imprópria, adulteração ou descuido, são excluídos da 
garantia. Para além disso, o fabricante exime-se de qualquer responsabilidade para todos os danos directos e indirectos.
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(NL) GARANTIE
De fabrikant is garant voor de goede werking van de machines en verplicht er zich toe gratis de vervanging uit te voeren van de 
stukken die afslijten omwille van de slechte kwaliteit van het materiaal en omwille van fabricagefouten, binnen de 12 maanden 
vanaf de datum van in bedrijfstelling van de machine, bevestigd op het certi�caat. De geretourneerde machines, ook al zijn ze in 
garantie, moeten PORTVRIJ verzonden worden en zullen op KOSTEN BESTEMMELING teruggestuurd worden. Hierop maken een 
uitzondering de machines die vallen onder de verbruiksartikelen overeenkomstig de Europese richtlijn, 1999/44/EG, alleen indien 
ze verkocht zijn in de lidstaten van de EU. Het garantiecerti�caat is alleen geldig indien het vergezeld is van de �scale reçu of 
van het ontvangstbewijs. De inconveniënten te wijten aan een slecht gebruik, schendingen of nalatigheid zijn uitgesloten uit de 
garantie. Bovendien wijst men alle verantwoordelijkheid af voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade.

(EL) ΕΓΓΥΗΣΗ
Η κατασκευαστική εταιρία εγγυάται την καλή λειτουργία των μηχανών και δεσμεύεται να εκτελέσει δωρεάν την αντικατάσταση 
τμημάτων σε περίπτωση φθοράς τους εξαιτίας κακής ποιότητας υλικού ή ελαττωμάτων κατασκευής, εντός 12 μηνών από την 
ημερομηνία θέσης σε λειτουργίας του μηχανήματος επιβεβαιωμένη από το πιστοποιητικό. Τα μηχανήματα που επιστρέφονται, 
ακόμα και αν είναι σε εγγύηση, θα στέλνονται ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ και θα επιστρέφονται με έξοδα ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ. 
Εξαιρούνται από τα οριζόμενα τα μηχανήματα που αποτελούν καταναλωτικά αγαθά σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 1999/44/
EC μόνο αν πωλούνται σε κράτη μέλη της ΕΕ. Το πιστοποιητικό εγγύησης ισχύει μόνο αν συνοδεύεται από επίσημη απόδειξη 
πληρωμής ή απόδειξη παραλαβής. Ενδεχόμενα προβλήματα οφειλόμενα σε κακή χρήση, παραποίηση ή αμέλεια, αποκλείονται 
απο την εγγύηση. Απορρίπτεται, επίσης, κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη άμεση ή έμμεση.

(RO) GARANŢIE 
Fabricantul garantează buna funcţionare a aparatelor produse şi se angajează la înlocuirea gratuită a pieselor care s-ar putea 
deteriora din cauza calităţii scadente a materialului sau din cauza defectelor de construcţie în max. 12 luni de la data punerii 
în funcţiune a aparatului, dovedită cu certi�catul de garanţie. Aparatele restituite, chiar dacă sunt în garanţie, se vor expedia 
FĂRĂ PLATĂ şi se vor restitui CU PLATA LA PRIMIRE. Fac excepţie, conform normelor, aparatele care se categorisesc ca şi bunuri 
de consum, conform directivei europene 1999/44/EC, numai dacă acestea sunt vândute în statele membre din UE. Certi�catul de 
garanţie este valabil numai dacă este însoţit de bonul �scal sau de �şa de livrare. Nefuncţionarea cauzată de o utilizare improprie, 
manipulare inadecvată sau neglijenţă este exclusă din dreptul la garanţie. În plus fabricantul îşi declină orice responsabilitate faţă 
de toate daunele provocate direct şi indirect.

(SV) GARANTI
Tillverkaren garanterar att maskinerna fungerar bra och åtar sig att kostnadsfritt byta ut delar som går sönder p.g.a. dålig 
materialkvalitet och defekter inom 12 månader efter idriftsättningen av maskinen, som ska styrkas av intyg. De maskiner som 
lämnas tillbaka, även om de täcks av garantin, måste skickas FRAKTFRITT, och kommer att skickas tillbaka PÅ MOTTAGARENS 
BEKOSTNAD. Ett undantag från detta utgörs av de maskiner som räknas som konsumtionsvaror enligt EU-direktiv 1999/44/EG, och 
då enbart om de har sålts till något av EU:s medlemsländer. Garantisedeln är bara giltig tillsammans med kvitto eller leveranssedel. 
Problem som beror på felaktig användning, åverkan eller vårdslöshet täcks inte av garantin. Tillverkaren frånsäger sig även allt 
ansvar för direkt och indirekt skada.

(CS) ZÁRUKA
Výrobce ručí za správnou činnost strojů a zavazuje se provést bezplatnou výměnu dílů opotřebovaných z důvodu špatné kvality 
materiálu a následkem konstrukčních vad do 12 měsíců od data uvedení stroje do provozu, uvedeného na záručním listě. Vrácené 
stroje a to i v záruční době musí být odeslány se ZAPLACENÝM POŠTOVNÝM a budou vráceny na NÁKLADY PŘÍJEMCE. Na základě 
dohody tvoří výjimku stroje spadající do spotřebního majetku ve smyslu směrnice 1999/44/ES pouze za předpokladu, že byly 
prodány v členských státech EU. Záruční list má platnost pouze v případě, že je předložen spolu s účtenkou nebo dodacím listem. 
Poruchy vyplývající z nesprávného použití, úmyslného poškození nebo chybějící péče nespadají do záruky. Odpovědnost se dále 
nevztahuje na všechny přímé a nepřímé škody.

(HR-SR) GARANCIJA
Proizvođač garantira ispravan rad strojeva i obvezuje se izvršiti besplatno zamjenu dijelova koji su oštećeni zbog loše kvalitete 
materijala i zbog tvorničkih grešaka, u roku od 12 mjeseci od dana pokretanja stroja, koji je potvrđen na garantnom listu. Vraćeni 
strojevi, i ako su pod garancijom, moraju biti poslani bez plaćanja troškova prijevoza. Iznimka su strojevi koji se vraćaju kao 
potrošni materijal, u skladu sa Europskom odredbom 1999/44/EC, samo ako su prodani zemljama članicama EU-a. Garantni list 
vrijedi samo ako je popraćen računom ili dostavnom listom. Oštećenja nastala uslijed neispravne upotrebe, izmjena izvršenih na 
stroju ili nemara nisu pokriveni garancijom. Proizvođač se ujedno odriče bilo kakve odgovornosti za sve izravne i neizravne štete.

(PL) GWARANCJA
Producent gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany części, które zepsują się 
w wyniku złej jakości materiału lub wad fabrycznych w ciągu 12 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia, poświadczonej na 
gwarancji. Urządzenia przesłane do Producenta, również w okresie gwarancji, należy wysłać na warunkach PORTO FRANKO, po 
naprawie zostaną one zwrócone na koszt odbiorcy. Zgodnie z ustaleniami wyjątkiem są te urządzenia, które są odsyłane jako 
dobra konsumpcyjne, zgodnie z dyrektywą europejską 1999/44/WE, wyłącznie, jeżeli zostały sprzedane w krajach członkowskich 
UE. Karta gwarancyjna jest ważna wyłącznie, jeżeli towarzyszy jej kwit �skalny lub dowód dostawy. Trudności wynikające 
z nieprawidłowego użytkowania, naruszenia lub niedbałości o urządzenia nie są objęte gwarancją. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za wszelkie szkody pośrednie i bezpośrednie.

(FI) TAKUU
Valmistusyritys takaa koneiden hyvän toimivuuden sekä huolehtii huonolaatuisen materiaalin ja rakennusvirheiden takia 
huonontuneiden osien vaihdosta ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä koneen käyttöönottopäivästä, mikä ilmenee serti�kaatista. 
Palautettavat koneet, myös takuussa olevat, on lähetettävä LÄHETTÄJÄN KUSTANNUKSELLA ja ne palautetaan VASTAANOTTAJAN 
KUSTANNUKSELLA. Poikkeuksen muodostavat koneet, jotka asetuksissa kuuluvat kulutushyödykkeisiin eurooppalaisen direktiivin 
1999/44/EC mukaan vain, jos ne myydään EU:n jäsen maisssa. Takuutodistus on voimassa vain, jos siihen on liitetty verotuskuitti 
tai todistus tavaran toimituksesta. Takuu ei kata väärinkäytöstä, vaurioittamisesta tai huolimattomuudesta johtuvia haittoja. Lisäksi 
yritys kieltäytyy ottamasta vastuuta kaikista välittömistä tai välillisistä vaurioista.


