Lingua Greca Translations

22-31 Schroder Crescent
Guelph Ontario N1E 7M6
Canada

ENGLISH-GREEK TECHNICAL/ENGINEERING (SAFETY INSTRUCTIONS)
SAMPLE TRANSLATION
* Operators must be properly trained in the
operation, maintenance and inspection of the
pump, turbine, electric motor and other pump
auxiliaries.

* Οι χειριςτζσ πρζπει να είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνοι για τθ
λειτουργία, ςυντιρθςθ και ζλεγχο τθσ αντλίασ, του ςτροβίλου, του
θλεκτρικοφ κινθτιρα και των άλλων βοθκθτικϊν εξαρτθμάτων τθσ
αντλίασ.

* The equipment contains rotating parts, and will
have at least one protruding shaft and coupling or
v-belt drive. Always keep clear of such parts. If
guards are provided, keep them in place when the
pump is running. Do not remove, open or touch
any coupling or v-belt guard while the equipment
is operating.

* Ο εξοπλιςμόσ περιζχει περιςτρεφόμενα μζρθ και διακζτει
τουλάχιςτον ζναν προεξζχοντα άξονα και ςφνδεςμο ι ιμάντα
μετάδοςθσ κίνθςθσ τφπου v. Να μζνετε πάντα μακριά από αυτά τα
εξαρτιματα. Εάν υπάρχουν προςτατευτικά, να τα διατθρείτε πάντα
ςτθ κζςθ τουσ ενϊ θ αντλία βρίςκεται ςε λειτουργία. Μθν αφαιρείτε,
ανοίγετε ι αγγίηετε οποιοδιποτε προςτατευτικό ςυνδζςμου ι ιμάντα
μετάδοςθσ κίνθςθσ τφπου v ενϊ ο εξοπλιςμόσ βρίςκεται ςε
λειτουργία.

* The sound pressure level of the pump and/or
driver could exceed 85 DbA. The use of adequate
ear protection is required.
* The surface temperature of the pump, driver and
auxiliary piping may be high/low enough to cause
skin burns. The use of adequate hand protection is
required.
* Do not remove any parts while the pump and/or
its auxiliary equipment is in operation. Process
and/or auxiliary fluid may be violently ejected
causing serious injury.
* Precision engineering leads to sharp corners and
edges which can inflict injury. Please handle with
care and wear proper hand, foot, eye and head
protection.
* Always observe and follow hazard warnings on
electrical equipment. Always completely isolate all
electrical equipment before carrying out any work.

* Η ςτάκμθ θχθτικισ πίεςθσ τθσ αντλίασ και/ι τθσ μονάδασ κίνθςθσ
μπορεί να υπερβαίνει τα 85 DbA. Απαιτείται χριςθ επαρκοφσ
προςταςίασ τθσ ακοισ.
* Η επιφανειακι κερμοκραςία τθσ αντλίασ, τθσ μονάδασ κίνθςθσ και
των βοθκθτικϊν ςωλθνϊςεων ενδζχεται να είναι αρκετά
υψθλι/χαμθλι ϊςτε να προκαλζςει εγκαφματα ςτο δζρμα.
Απαιτείται χριςθ επαρκϊν προςτατευτικϊν χεριϊν.
* Μθν αφαιρείτε εξαρτιματα ενϊ θ αντλία ι ο βοθκθτικόσ
εξοπλιςμόσ αυτισ βρίςκονται ςε λειτουργία. Ενδζχεται να υπάρξει
βίαιθ εκτόξευςθ του αντλοφμενου και/ι βοθκθτικοφ υγροφ και
πρόκλθςθ ςοβαροφ τραυματιςμοφ.
* Η μθχανικι ακριβείασ ζχει ωσ αποτζλεςμα αιχμθρζσ γωνίεσ και
ακμζσ, οι οποίεσ μποροφν να προκαλζςουν τραυματιςμό. Να
χειρίηεςτε τον εξοπλιςμό με προςοχι και να φοράτε κατάλλθλα
προςτατευτικά χεριϊν, ποδιϊν, ματιϊν και κεφαλισ.
* Να τθρείτε και να ακολουκείτε πάντα τισ προειδοποιιςεισ κινδφνου
που αφοροφν τον θλεκτρολογικό εξοπλιςμό. Να μονϊνετε πάντα
πλιρωσ το ςφνολο του θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ πριν από τθ
διεξαγωγι οποιωνδιποτε εργαςιϊν.
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