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LLee    nnoossttrree  ccoonnggrraattuullaazziioonnii  
ppeerr  ll''aaccqquuiissttoo  ddeell  vvoossttrroo  nnuuoovvoo  nneebbuulluuzzzzaattoorree  iirrrroorraannttee  aa  zzaaiinnoo  MMEESSTTOO  eedd  ii  nnoossttrrii  rriinnggrraazziiaammeennttii  ppeerr  llaa  
ffiidduucciiaa  cchhee  rriippoonneettee  nneell  nnoossttrroo  mmaarrcchhiioo..  
La Vostra saddisfazione, per quanto riguarda i prodotti ed il servizio di MESTO, è molto immppoorrttaannttee  ppeerr  nnooii..  
VVii  ssaarreemmoo  rriiccoonnoosscceennttii  ddii  iinnffoorrmmaarrccii  ssee  llee  vvoossttrree  aassppeettttaattiivvee  ddoovveesssseerroo  eesssseerree  ddiissaatttteessee..  
TTrroovveerreettee  iill  nnoossttrroo  iinnddiirriizzzzoo  ssuull  ffrroonntteessppiizziioo  ddii  qquueessttee  mmooddaalliittàà  dd’’uussoo..  

    
LLeeggggeettee  llee  iissttrruuzziioonnii  pprriimmaa  ddii  uuttiilliizzzzaarree  ll’’aattttrreezzzzoo!!  
CCoonnsseerrvvaattee  aaccccuurraattaammeennttee  llee  iissttrruuzziioonnii..  

  

UUssoo  
IIll  nneebbuulliizzzzaattoorree  iirrrroorraannttee  aa  zzaaiinnoo  SSTTAABBIILLUUSS  33554411GG  èè  ccoonncceeppiittoo  ppeerr  llaa  nneebbuulliizzzzaazziioonnee  ddii  pprrooddoottttii  ffiittoossaanniittaarrîî  
ddeellllee  ppiiaannttee,,  ccoommpprreessoo  ii  ddiisseerrbbaannttii,,  nneellllee  ccoonncceennttrraazziioonnii  pprreessccrriittttee..    
OOggnnii  vvoollttaa  iimmppiieeggaattee  uunnaa  ssoossttaannzzaa  cchhiimmiiccaa  rriissppeettttaattee  llee  iinnddiiccaazziioonnii  ddeell  ssuuoo  pprroodduuttttoorree..  IIll  nneebbuulliizzzzaattoorree  
iirrrroorraannttee  aa  zzaaiinnoo  ppuuòò  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo  eesscclluussiivvaammeennttee  aallll’’eesstteerrnnoo..  
NNeessssuunn  eeffffeettttoo  nnoocciivvoo,,  ddeeii  pprreessiiddîî  ffiittoossaanniittaarrîî  oommoollooggaattii  ddaall  ““OOffffiiccee  FFééddéérraall  AAlllleemmaanndd  ddee  llaa  BBiioollooggiiee””  ((BBBBAA)),,  
èè  nnoottoo  ssuullll’’aappppaarreecccchhiiaattuurraa  dduurraannttee  iill  ssuuoo  pprroocceessssoo  ddii  ffaabbbbrriiccaazziioonnee..  

  
UUnn  uussoo  iimmpprroopprriioo  ppuuòò  ppoorrttaarree  aa  ddeellllee  lleessiioonnii  ggrraavvii  eedd  aa  ddeeii  ddaannnnii  aammbbiieennttaallii..  
  

NNoonn  uuttiilliizzzzaattee  aallttrrii  pprrooddoottttii  ssee  nnoonn  ssiiaannoo  eesscclluussii  eeffffeettttii  nnoocciivvii  ssuullll’’aattttrreezzzzoo  ee  ppeerriiccoollii  ssuullllee  ppeerrssoonnee  nnoonncchhéé  
ssuullll''aammbbiieennttee..  SSuu  rriicchhiieessttaa,,  ootttteerrrreettee  ddaa  ppaarrttee  nnoossttrraa  uunn  eelleennccoo  ddeeii  pprrooddoottttii  uuttiilliizzzzaattii  nneellllee  aattttrreezzzzaattuurree  
nneebbuulliizzzzaannttii..  
  

NNoonn  aaddaattttoo  ppeerr  
••  ii  lliiqquuiiddii  iinnffiiaammmmaabbiillii  ccoonn  uunn  ppuunnttoo  ddii  iinnffiiaammmmaabbiilliittàà  iinnffeerriioorree  aa  5555°°  CC  
••  llee  ssoossttaannzzee  ccoorrrroossiivvee  ((cceerrttii  ddiissiinnffeettttaannttii  eedd  iimmpprreeggnnaannttii,,  ggllii  aacciiddii  ee  llee  bbaassii))  
••  ii  lliiqquuiiddii  aa  tteemmppeerraattuurree  ssuuppeerriioorrii  aa  4400°°  CC  
••  ii  ssoollvveennttii  ee  ii  lliiqquuiiddii  ccoonntteenneennttii  ssoollvveennttii  
••  ii  lliiqquuiiddii  vviissccoossii,,  aappppiicccciiccoossii  oo  cchhee  llaasscciiaannoo  rreessiidduuii  ((ppiittttuurree,,  ggrraassssii))  
••  ll''uussoo  nneell  sseettttoorree  aalliimmeennttaarree..  
  

NNoonn  uuttiilliizzzzaarree  aassssoolluuttaammeennttee  ppeerr  
••  ll''aabbbbrruucccciiaammeennttoo  oo  iill  ddeebbbbiioo  
••  lloo  ssttooccccaaggggiioo  ee  llaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeeii  lliiqquuiiddii..  
  

SSiiccuurreezzzzaa  

  
II  rraaggaazzzzii  eedd  ii  mmiinnoorrii  cchhee  nnoonn  hhaannnnoo  rriicceevvuuttoo  uunn''aaddeegguuaattoo  aaddddeessttrraammeennttoo  nnoonn  ppoossssoonnoo  uuttiilliizzzzaarree  
ll’’aattttrreezzzzoo..

  
TTeenneettee  iill  nneebbuulliizzzzaattoorree  ffuuoorrii  ddaallllaa  ppoorrttaattaa  ddeeii  bbaammbbiinnii..  
AAddoottttaattee  ddeellllee  mmiissuurree  pprreevveennttiivvee  ccoonnttrroo  ggllii  aabbuussii  qquuaannddoo  ssii  uuttiilliizzzzaannoo  pprrooddoottttii  ppeerriiccoolloossii..  

  
MMaaii  iirrrroorraarree  iinn  ddiirreezziioonnee  ddii  ppeerrssoonnee,,  ddii  aanniimmaallii,,  ddii  aappppaarreecccchhiiaattuurree  ee  ddii  lliinneeee  eelleettttrriicchhee,,  ccoonnttrroo  
vveennttoo  oo  nneellllee  aaccqquuee  ssuuppeerrffiicciiaallii..  

  
II  llaavvoorrii  ddii  rriippaarraazziioonnee  oo  ddii  mmooddiiffiiccaa  ssuull  sseerrbbaattooiioo  nnoonn  ssoonnoo  aammmmeessssii..  

  

  
NNoonn  iirrrroorraattee  lliiqquuiiddii  iinnffiiaammmmaabbiillii  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddii  aammbbiieennttii  ccoonntteenneennttii  ssoossttaannzzee  ccoommbbuussttiibbiillii..  

  

  
NNoonn  llaasscciiaattee  ll''aaaattttrreezzzzoo  eessppoossttoo  aall  ssoollee..  AAssssiiccuurraatteevvii  cchhee  ll’’aattttrreezzzzoo  nnoonn  ssiiaa  ccaallddoo  oollttrree  llaa  
tteemmppeerraattuurraa  mmaassssiimmaa  ddii  sseerrvviizziioo..  ((→→  TTaabbeellllaa  11  ))..  PPrrootteeggggeettee  ll’’aattttrreezzzzoo  ddaall  ggeelloo  ee  ddaallll’’aammmmoonniiaaccaa..  

  
  
  

  
NNoonn  ssooffffiiaarree  mmaaii  ccoonn  llaa  bbooccccaa  nneeggllii  uuggeellllii,,  nneeii  ffoorrii  oo  nneeggllii  oocccchhiieellllii..  

  
  

UUttiilliizzzzaattee  ssoollttaannttoo  ppaarrttii  ddii  rriiccaammbbiioo  eedd  aacccceessssoorrîî  ddii  MMEESSTTOO..    
DDeecclliinniiaammoo  ooggnnii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  nneell  ccaassoo  cchhee  iimmppiieeggaassttee  ppeezzzzii  ddii  rriiccaammbbiioo  ddii  aallttrrii  pprroodduuttttoorrii..  

  
  
  

IInnddoossssaarree  iinndduummeennttii  pprrootteettttiivvii  aapppprroopprriiaattii  dduurraannttee  llaa  mmaanniippoollaazziioonnee  ddii  ssoossttaannzzee  ppeerriiccoolloossee..  
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DDuurraannttee  iill  ppoommppaaggggiioo,,  ccoommttrroollllaattee  sseemmpprree  iill  mmaannoommeettrroo  aaffffiinncchhéé  nnoonn  vveennggaa  ssuuppeerraattaa  llaa  pprreessssiioonnee  
mmaassssiimmaa  ddii  eesseerrcciizziioo..  ((→→  TTaabbeellllaa  11  qquuii  ssoottttoo))..  
DDooppoo  ll''uussoo  ee  pprriimmaa  ddii  ooggnnii  llaavvoorroo  ddii  mmaannuutteennzziioonnee,,  llaa  llaanncciiaa  iirrrroorraannttee  ddeevv’’eesssseerree  ddeepprreessssuurriizzzzaattaa..  
  

DDoottaazziioonnee  ddii  ffoorrnniittuurraa  
NNeebbuulliizzzzaattoorree  iirrrroorraannttee  aa  zzaaiinnoo  ccoonn  iill  ttuubboo  fflleessssiibbiillee  ccoommpplleettoo  ddii  vvaallvvoollaa  dd’’aarrrreessttoo  [[11]],,  llaanncciiaa  iirrrroorraannttee  [[22]],,  
cciinngghhiiee  ddii  ttrraassppoorrttoo  [[33]],,  mmaannuuaallee  dd’’iissttrruuzziioonnii  [[44]],,  ee  sseett  ddii  gguuaarrnniizziioonnii  [[66]]..  ((ffiigg..11bb))  
LLee  ffiigguurree  rriicchhiiaammaattee  nneell  tteessttoo  ssoonnoo  ssiittuuaattee  nneellllee  ppaaggiinnee  33--55  ccoonnssuullttaabbiillii  aallll''iinniizziioo  ddii  qquueessttee  iissttrruuzziioonnii..  
  

CCaarraatttteerriissttiicchhee  tteeccnniicchhee  
TTiippoo  ddii  aattttrreezzzzoo  SSTTAABBIILLUUSS 33554411GG  
QQuuaannttiittàà ddii  rriieemmppiimmeennttoo mmaassssiimmoo 1188 ll 
PPrreessssiioonnee ddii  nneebbuulliizzzzaazziioonnee mmaassssiimmaa 66 bbaarr 
TTeemmppeerraattuurraa  ddii  sseerrvviizziioo  mmaassssiimmaa 4400°° CC 
PPeessoo  aa  vvuuoottoo  55 kkgg 
MMaatteerriiaallee ddeell  sseerrbbaattooiioo  AAcccciiaaiioo iinnoossssiiddaabbiillee  
MMooddaalliittàà ddii  ttrraassppoorrttoo  AA ssppaallllee –– aa ddoorrssoo  
RReessiidduuoo ddii  ffoonnddoo  00,,1133 ll 
PPoorrttaattaa  vvoolluummeettrriiccaa  mmaassssiimmaa 22 ll//mmiinn aa 22bbaarr 

TTaabbeellllaa  11  
  

AAsssseemmbbllaaggggiioo  
11..  FFiissssaattee  llee  cciinngghhiiee  ddii  ttrraassppoorrttoo  [[33]]  ssuull  sseerrbbaattooiioo..  ((ffiigg..22bb))  
22..  AAvvvviittaarree  llaa  llaanncciiaa  iirrrroorraannttee  [[22]]  ssuullllaa  vvaallvvoollaa  dd’’aarrrreessttoo  [[66]]..  ((ffiigg..33))  
  

  CCoonnttrroollllii  
CCoonnttrroolllloo  vviissiivvoo::  IIll  sseerrbbaattooiioo  [[11]],,  ccoonn  llaa  ccaammeerraa  ddii  ccoommpprreessssiioonnee  [[1144]],,  llaa  vvaallvvoollaa  dd’’aarrrreessttoo  [[66]]  ccoonn  iill  ttuubboo  
fflleessssiibbiillee,,  iill  mmaannoommeettrroo  [[1111]]  ee  llaa  llaanncciiaa  iirrrroorraannttee  ccoonn  ll’’uuggeelllloo  [[22]]  ssoonnoo  iinnttaattttii??  
BBaaddaattee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  aallllee  ccoonnnneessssiioonnii  ttrraa  llaa  ccaammeerraa  ddii  ccoommpprreessssiioonnee  llaa  ttuubbaattuurraa  iirrrroorraannttee,,  ffrraa  ccuuii  iill  ttuubboo  
fflleessssiibbiillee,,    ee    llaa  vvaallvvoollaa  dd’’aarrrreessttoo  ccoossii  ccoommee  aallllee  ccoonnddiizziioonnii  ddeell  ttuubboo  fflleessssiibbiillee..  
FFuunnzziioonnaammeennttoo::  AAzziioonnaattee  llaa  lleevvaa  ddeellllaa  ppoommppaa  [[1100]]..  ((ffiigg..77))  
  LL''aauummeennttoo  ddeellllaa  pprreessssiioonnee  vviieennee  vviissuuaalliizzzzaattoo  ssuull  mmaannoommeettrroo  [[1111]]..  

PPrreemmeerree  llaa  vvaallvvoollaa  dd’’aarrrreessttoo  [[66]]..  ((ffiigg..88))  

  LLaa  vvaallvvoollaa  dd’’aarrrreessttoo  ddeevvee  aapprriirrssii  ee  cchhiiuuddeerrssii..  

  
  

FFaattee  ssoossttiittuuiirree  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  llee  ppaarrttii  ddaannnneeggggiiaattee,,  oo  qquueellllee  cchhee  nnoonn  ssoonnoo  ppiiùù  eeffffiicciieennttii,,  ddaall  nnoossttrroo  
sseerrvviizziioo  ddii  aassssiisstteennzzaa  ppoosstt--vveennddiittaa  oo  ddaa  uunn’’ooffffiicciinnaa  aauuttoorriizzzzaattaa  aall  sseerrvviizziioo  ddii  mmaannuutteennzziioonnee..  

  

PPrreeppaarraazziioonnee  

  
SSeegguuiittee  llee  iissttrruuzziioonnii  ddeell  ccaappiittoolloo  ""ssiiccuurreezzzzaa""..    
LL''aattttrreezzzzoo  ddeevv’’eesssseerree  ppoossiizziioonnaattoo  iinn  vveerrttiiccaallee..  

11..  SSvviittaarree  iill  ccooppeerrcchhiioo  [[77]]  ddeell  sseerrbbaattooiioo..  ((ffiigg..44))  
RRaaccccoommaannddaazziioonnee  ppeerr  pprreeppaarraarree  llaa  mmiisscceellaa  ddeell  lliiqquuiiddoo  ddii  nneebbuulliizzzzaazziioonnee  nneellll’’aattttrreezzzzoo  oo  ppeerr  llaa  
pprreemmiisscceellaa  iinn  uunn  sseerrbbaattooiioo  eesstteerrnnoo::  rriieemmppiittee  aa  11//33  ccoonn  ll’’aaccqquuaa,,  qquuiinnddii  aaggggiiuunnggeettee  iill  pprrooddoottttoo  ddaa  
nneebbuulliizzzzaarree  eedd  iinnffiinnee  ccoollmmaattee  ccoonn  ddeellll’’aaccqquuaa..  

22..  LLiivveellllaattee  iill  lliiqquuiiddoo  ddaa  nneebbuulliizzzzaarree  nneell  sseerrbbaattooiioo  aattttrraavveerrssoo  iill  ffiillttrroo  [[88]]..  ((ffiigg..55))  

  
QQuuaannddoo  iill  rriieemmppiimmeennttee  dd’’aaccqquuaa  aavvvviieennee  ddaa  uunnaa  ccoonndduuttttuurraa  ffiissssaa,,  nnoonn  ssii  ddeevvee  mmaaii  iinnsseerriirree  llaa  
ccoonnddoottttaa  sstteessssaa  oodd  iill  ttuubboo  fflleessssiibbiillee  ddeerriivvaattoo  nneell  sseerrbbaattooiioo..  

33..  CCoonnttrroollllaattee  ll''aalltteezzzzaa  ddii  rriieemmppiimmeennttoo  ttrraammiittee  llaa  ssccaallaa  ggrraadduuaattaa  [[99]]  ssuull  llaattoo  ddeell  sseerrbbaattooiioo..((ffiigg..55))  

44..  AAvvvviittaattee  iill  ccooppeerrcchhiioo  [[77]]  ssuull  sseerrbbaattooiioo..  ((ffiigg..66))    
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NNeebbuulliizzzzaazziioonnee  

  
  

SSeegguuiittee  llee  iissttrruuzziioonnii  ddeell  ccaappiittoolloo  ""ssiiccuurreezzzzaa""..  RRiissppeettttaarree  llee  pprreessccrriizziioonnii  ddeell  pprroodduuttttoorree  ddeellllaa  ssoottaannzzaa  ddaa  uussaarree!!  
UUttiilliizzzzaattee  ll’’aattttrreezzzzoo  ssoollttaannttoo  iinn  ppiieeddii  oo  aappppeessoo  pprraattiiccaammeennttee  iinn  vveerrttiiccaallee..    
EEvviittaattee  iill  ggoocccciioollaammeennttoo  ddii  lliiqquuiiddoo  ddaa  nneebbuulliizzzzaarree  ssuu  aarreeee  cchhee  nnoonn  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ttrraattttaattee..    

11..  IInnddoossssaattee  ll’’aattttrreezzzzoo  ssuullllee  ssppaallllaa..  ((ffiigg  77))  
22..  PPoommppaattee  ccoonn  llaa  lleevvaa  [[1100]]  ppeerr  ootttteenneerree  llaa  pprreessssiioonnee  vvoolluuttaa  ((→→  ttaabbeellllaa  22,,  ffiigg..77))..  

NNoonn  ssuuppeerraattee  llaa  pprreessssiioonnee  mmaassssiimmaa  ddii  66  bbaarr  ((ttrraattttiinnoo  rroossssoo  ssuull  mmaannoommeettrroo  [[1111]],,  ffiigg..88))..  AAll  ssuuppeerraammeennttoo  
ddeellllaa  pprreessssiioonnee  mmaassssiimmaa  ppuuòò  ccoonnsseegguuiirree  uunn  ddiissffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellll’’aattttrreezzzzoo,,    
AAll  ffiinnee  ddii  eevviittaarree  cchhee  ddeellllee  ggooccccee  ccoonnttiinnuuiinnoo  aa  fflluuiirree  ddaallll''aattttrreezzzzoo,,  tteenneettee  llaa  llaanncciiaa  dd’’iirrrroorraazzzziioonnee  
vveerrssoo  ll''aallttoo  pprriimmaa  dd’’iinniizziiaarree  llaa  nneebbuulliizzzzaazziioonnee  pprreemmeennddoo  ssuullllaa  vvaallvvoollaa  dd’’aarrrreessttoo  ffiinnoo  aa  qquuaannddoo  nnoonn  
eessccaa  ppiiùù  aarriiaa  mmiisscceellaattaa  aall  lliiqquuiiddoo  ddaallll’’uuggeelllloo..  

33..  PPrreemmeerree  llaa  vvaallvvoollaa  dd’’aarrrreessttoo  [[66]]..  ((ffiigg..88))  
►►  LLaa  nneebbuulliizzzzaazziioonnee  iinniizziiaa..  

44..  BBaaddaattee  cchhee  llaa  pprreessssiioonnee  ddii  nneebbuulliizzzzaazziioonnee  rriissuullttii  oottttiimmaallee  ((→→  TTaabbeellllaa  22))  ssuull  mmaannoommeettrroo  [[1111]]  ((ffiigg..88))..  
  

PPrreessssiioonnee  ddii  
nneebbuulliizzzzaazziioonnee  

PPoorrttaattaa  ddii  nneebbuulliizzzzaazziioonnee  ppeerr  ll’’uuggeelllloo  aa  ccoonnoo  ccaavvoo  
((ddoottaazziioonnee ddii sseerriiee)) 

11,,55  bbaarr  00,,5566 ll//mmiinn 
22,,00  bbaarr  00,,6644 ll//mmiinn 
33,,00  bbaarr  00,,7788 ll//mmiinn 

TTaabbeellllaa  22  **  RRaappppoorrttoo::  pprreessssiioonnee  ddii  nneebbuulliizzzzaazziioonnee  --  ppoorrttaattaa  ddii  nneebbuulliizzzzaazziioonnee    
  

55..  PPoommppaattee  lleennttaammeennttee  ee  rreeggoollaarrmmeennttee  iinn  mmooddoo  ddaa  mmaanntteenneerree  uunnaa  pprreessssiioonnee  ddii  nneebbuulliizzzzaazziioonnee  ccoossttaannttee..  
((ffiigg..  77))  
IIll  sseerrbbaattooiioo  èè  vvuuoottoo  qquuaannddoo  ddeell  lliiqquuiiddoo  mmiissttoo  aadd  aarriiaa  iinniizziiaa  aadd  uusscciirree  ddaallll''uuggeelllloo..  
PPoommppaattee  ffiinnoo  aall  ccoommpplleettoo  ssvvuuoottaammeennttoo  ddeellll’’aattttrreezzzzoo  aallmmeennoo  ooggnnii  cciinnqquuee  rriieemmppiimmeenntt..  
  

DDooppoo  ll''uussoo  

  
SSeegguuiittee  llee  iissttrruuzziioonnii  ddeell  ccaappiittoolloo  ""ssiiccuurreezzzzaa""..  
NNoonn  llaasscciiaattee  mmaaii  ddeell  pprrooddoottttoo  ddaa  nneebbuulliizzzzaarree  nneellll’’aattttrreezzzzoo..  

11..  PPrreemmeerree  llaa  vvaallvvoollaa  ddii  aarrrreessttoo  [[66]]  ffiinnoo  aa  qquuaannddoo  nnoonn  cc''èè  ppiiùù  pprreessssiioonnee  nneell  ttuubboo  fflleessssiibbiillee  dd’’iirrrroorraazziioonnee..  
22..  SSvviittaarree  iill  ccooppeerrcchhiioo  [[77]]  ddeell  sseerrbbaattooiioo..  ((ffiigg..44))  

33..  DDiilluuiittee  llaa  qquuaannttiittàà  rreessttaannttee  dduuee  vvoollttee  ddii  sseegguuiittoo  ccoonn  11//22  lliittrroo  ddii  aaccqquuaa  ee  nneebbuulliizzzzaattee  qquueessttoo  lliiqquuiiddoo  
ssuullllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ttrraattttaattaa..  

  
RRaaccccoogglliieettee  eedd  eelliimmiinnttrree  iill  pprrooddoottttoo  rriimmaassttoo  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllee  LLeeggggii,,  aallllee  pprreessccrriizziioonnii  eedd  aaii  
rreeggoollaammeennttii  vviiggeennttii..  RRiissppeettttaarree  llee  pprreessccrriizziioonnii  ddeell  pprroodduuttttoorree  ddeellllaa  ssoosstteennzzaa  uussaattaa!!  

44..  AAsscciiuuggaattee  ll''aattttrreezzzzoo  ccoonn  uunn  ppaannnnoo  uummiiddoo..  
55..  PPrroosscciiuuggaattee,,  ssttooccccaattee  ee  ccoonnsseerrvvaattee  ll’’aattttrreezzzzoo  ccoonn  iill  ccooppeerrcchhiioo  rriimmoossssoo  iinn  uunnoo  lluuooggoo  aasscciiuuttttoo,,  aall  rriippaarroo  

ddaaii  rraaggggii  ssoollaarrii  ee  ddaall  ggeelloo..  

  
DDooppoo  ll''uussoo,,  ppuulliittee  ggllii  iinndduummeennttii  pprrootteettttiivvii  ee  vvooii  sstteessssoo..  

  

MMaannuutteennzziioonnee  ee  ppuulliizziiaa  

  
SSeegguuiirree  llee  iissttrruuzziioonnii  ddeell  ccaappiittoolloo  ""ssiiccuurreezzzzaa""..    

DDooppoo  5500  iimmppiieegghhii,,  oo  ddiissffuunnzziioonnii,,  eedd  aallmmeennoo  uunnaa  vvoollttaa  aallll''aannnnoo::  
    RRiimmuuoovveettee  llaa  ccaammeerraa  ddii  ccoommpprreessssiioonnee  [[1144]]::  

  aa))  RRiimmuuoovveettee  llaa  ccuuppiigglliiaa  [[1122]]..  ((ffiigg..99))  
  bb))  RRiimmuuoovveettee  iill  ttiirraannttee  ddii  ttrraassmmiissssiioonnee  [[1133]]..  ((ffiigg..99))  
  cc))  RRiimmuuoovveettee  llaa  ccaammeerraa  ddii  ccoommpprreessssiioonnee  [[1144]]  ddaall  sseerrbbaattooiioo..  ((ffiigg..1100))  

    IInnggrraassssaattee  llaa  mmaanniicchheettttaa  [[1166]]..  ((ffiigg..1111))  
    LLuubbrriiffiiccaattee  ll''aanneelllloo  ddii  gguuiiddaa  [[1155]]  ee  llee  cceerrnniieerree  [[1177]]..  ((ffiigg..1111))  
    RRiiccoollllooccaattee  llaa  ccaammeerraa  ddii  ccoommpprreessssiioonnee  nneellll’’oorrddiinnee  iinnvveerrssoo..  

PPeerr  nnoonn  ddaannnneeggggiiaarree  llaa  mmaanniicchheettttaa  [[1166]],,  iimmmmeetttteettee  llaa  ccaammeerraa  ddii  ccoommpprreessssiioonnee  [[1144]]  nneell  cciilliinnddrroo  [[1188]]  iinn  
mmooddoo  ccoo--aassssiiaallee..  ((ffiigg..1122))  

  TToogglliieettee  iill  ffiillttrroo  [[1199]]  ttrraa  llaa  vvaallvvoollaa  dd’’aarrrreessttoo  [[66]]  ee  iill  ttuubboo  fflleessssiibbiillee  ee  ppuulliitteelloo  ssoottttoo  ll’’aaccqquuaa  ccoorrrreennttee    ((ffiigg..1133))..  
    PPuulliittee  ll''uuggeelllloo  [[2200]]  ee  ll’’eelleemmeennttoo  [[2211]]  ssoottttoo  ll’’aaccqquuaa  ccoorrrreennttee,,  aallll’’ooccccoorreennzzaa  aaiiuuttaatteevvii  ccoonn  uunn  aaggoo..  ((ffiigg..1144))  
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RRiissppeettttaattee  llee  pprreessccrriizziioonnii  lleeggaallii  ddii  pprreevveennzziioonnee  ddeeggllii  iinncciiddeennttii  ddeell  vvoossttrroo  ppaaeessee  ee  ccoonnttrroollllaattee  
rreeggoollaarrmmeennttee  ll''aattttrreezzzzoo..  
SSee  nnoonn  eessiissttee  aallccuunnaa  nnoorrmmaa  ssppeecciiffiiccaa,,  rraaccccoommaannddiiaammoo  ddii  eeffffeettttuuaarree  uunn  ccoonnttrroolllloo  ooggnnii  22  aannnnii..    
SSiiaammoo  sseemmpprree  ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  mmeetttteerrvvii  aa  ddiissppoossiizziioonnee  uunn  ppiiaannoo  ddii  ccoonnttrroolllloo  iinn  tteeddeessccoo  oodd  iinn  iinngglleessee..  

  

SSmmoonnttaarree  llee  vvaallvvoollee  ddii  aassppiirraazziioonnee  ee  qquueellllaa  ddii  ccoommpprreessssiioonnee  
••  RRiimmuuoovveerree  llaa  ccaammeerraa  ddii  ccoommpprreessssiioonnee  [[1144]]  ((ccffrr..  ppuunnttii  aa  --  cc,,  ""mmaannuutteennzziioonnee  ee  ccuurraa""))  
  

VVaallvvoollaa  ddii  ccoommpprreessssiioonnee  
    dd))  UUssaannddoo  iill  ffiillttrroo  ddii  rriieemmppiimmeennttoo  [[88]],,  ggiirraarree  llaa  vviittee  ddeellllaa  vvaallvvoollaa  ddii  ccoommpprreessssiioonnee  [[2222]]  iinn  sseennssoo  aannttiioorraarriioo..  

((ffiigg..1155))  
  

VVaallvvoollaa  ddii  aassppiirraazziioonnee  
    dd))  SSvviittaarree  iill  ddaaddoo  eessaaggoonnaallee  [[2222]]  ee  rriimmuuoovveerree  iill  cciilliinnddrroo  [[1188]]  ddaall  sseerrbbaattooiioo..    ((ffiigg..1166))  
    ee))  SSvviittaarree  llaavviittee  ddii  vvaallvvoollaa  [[2244]]  ddeell  cciilliinnddrroo  [[1188]]..    
  

DDiiffeettttii  

  
  

UUttiilliizzzzaattee  ssoolloo  ppaarrttii  ddii  rriiccaammbbiioo  eedd  aacccceessssoorrîî  ddii  MMEESSTTOO..  
((RRiimmuuoovveerree  llaa  ccaammeerraa  ddii  ccoommpprreessssiioonnee  →→  ccaappiittoolloo  ""MMaannuutteennzziioonnee  ee  ccuurraa""))    
  

DDiiffeettttoo  --  gguuaassttoo  CCaauussaa RRiimmeeddiioo  

NNoonn  ssii  rriieessccee  aa  mmaannddaarree  iinn  
pprreessssiioonnee  ll’’aattttrreezzzzoo..  

LLaa  lleevvaa  [[1100]]  ssii  ssppoossttaa  ccoonn  ttrrooppppaa  
ffaacciilliittàà  

LLaa  mmaanniicchheettttaa [[1166]] èè ddiiffeettttoossaa SSoossttiittuuiirree  llaa  mmaanniicchheettttaa  ((ffiigg..1188)) 
UUnn  ccoorrppoo  eessttrreenneeoo  iimmppeeddiissccee  llaa  

cchhiiuussuurraa  ddeellllaa  vvaallvvoollaa  ddii  
ccoommpprreessssiioonnee  [[2222]]  oo  qquueellllaa  ddii  

aassppiirraazziioonnee [[2244]] 

PPuulliirree  llaa  vvaallvvoollaa  ddii  aassppiirraazziioonnee  oo  
qquueellllaa  ddii  ccoommpprreessssiioonnee  

((ffiigg..1188  ee  1199))  
  

LLaa  gguuaarrnniizziioonnee  OO--RR  [[2277]]  ddeellllaa  
vvaallvvoollaa  ddii  aassppiirraazziioonnee  [[2244]]  èè  mmaall  

iinnssttaallllaattaa 

PPoossiizziioonnaarree  ccoorrrreettttaammeenntteellaa  
gguuaarrnniizziioonnee  OO--RR  ddeellllaa  vvaallvvoollaa  ddii  

aassppiirraazziioonnee  ((ffiigg..1199)) 

LLaa  lleevvaa  [[1100]]  èè  ssppoossttaattaa  vveerrssoo  iill  
bbaassssoo  

LLaa  vvaallvvoollaa  ddii  aassppiirraazziioonnee  [[2244]]  èè  
iinnttaassaattaa  oo  llaa  ppaalllliinnaa  ddeellllaa  vvaallvvoollaa  

[[2266]] èè iinnccoollllaattaa 

PPuulliirree  llaa  vvaallvvoollaa  ddii  aassppiirraazziioonnee  
((ffiigg..1199))  

LLaa  lleevvaa  [[1100]]  èè  ssppoossttaattaa  vveerrssoo  ll’’aallttoo  

UUnn  ccoorrppoo  eessttrreenneeoo  iimmppeeddiissccee  llaa  
cchhiiuussuurraa  ddeellllaa  vvaallvvoollaa  ddii  

ccoommpprreessssiioonnee  [[2222]]  oo  iill  ddiissccoo  ddeellllaa  
vvaallvvoollaa    ddii  ccoommpprreessssiioonnee  [[2255]]  èè  

ddiiffeettttoossoo 

PPuulliirree  llaa  vvaallvvoollaa  ddii  ccoommpprreessssiioonnee  
oo  ssoossttiittuuiirree  iill  ddiissccoo  ddeellllaa  vvaallvvoollaa    

((ffiigg..1188))  
  

LLaa  lleevvaa  [[1100]]  èè  bbllooccccaattaa  oo  ssii  ssppoossttaa  
ddiiffffiicciillmmeennttee  vveerrssoo  iill  bbaassssoo  

LLaa  mmaanniicchheettttaa [[1166]] èè ddiiffeettttoossaa SSoossttiittuuiirree  llaa  mmaanniicchheettttaa  ((ffiigg..1188)) 
LLaa  vvaallvvoollaa  ddii  ccoommpprreessssiioonnee  [[2222]]  èè  

iinnttaassaattaa 
PPuulliirree  llaa  vvaallvvoollaa  ddii  ccoommpprreessssiioonnee  

((ffiigg..1188))  
IIll  ffiillttrroo  [[1199]]  ee//oo  ll’’uuggeelllloo  [[2200]]  èè  

oossttrruuiittoo 
PPuulliirree  iill  ffiillttrroo  ((ffiigg..1133))  ee//oo  ll’’uuggeelllloo  

((ffiigg..1144))  
CC’’èè  ssoollttaannttoo  ggeettttoo  mmaa  nniieennttee  

nneebbuulliizzzzaazziioonnee  
MMaannccaa  ll’’eelleemmeennttoo  [[2211]]  nneellll’’uuggeelllloo  

IInnsseerriirree  ll’’eelleemmeennttoo  nneellll’’uuggeelllloo  
((ffiigg..1144))  

IIll  lliiqquuiiddoo  ccoollaa  ddaallll’’uuggeelllloo  
UUnn  ccoorrppoo  eessttrraanneeoo  èè  pprreesseennttee  

nneellll’’uuggeelllloo  [[2200]]  ee//oo  nneellll’’eelleemmeennttoo  
[[2211]] 

PPuulliirree  ll’’uuggeelllloo  ee//oo  ll’’eelleemmeennttoo  
((ffiigg..1144))  

LL’’aattttrreezzzzoo  nneebbuulliizzzzaa  ssoollttaannttoo  
ppoommppaannddoo  

CCaammeerraa  ddii  ccoommpprreessssiioonnee  ccoollmmaa  ddii  
lliiqquuiiddoo  

PPoommppaarree  ccoommpplleettaammeennttee  iill  lliiqquuiiddoo  
ddeell  sseerrbbaattooiioo..  RRiippeetteerree  

ll’’ooppeerraazziioonnee  ddooppoo  55  rriiccaarriicchhee  

LLaa  vvaallvvoollaa  dd’’aarrrreessttoo  nnoonn  ssii  cchhiiuuddee..  
DDeell  lliiqquuiiddoo  eessccee  sseennzzaa  aazziioonnaarree  llaa  

lleevvaa  

LLaa  gguuaarrnniizziioonnee  OO--RR  [[2288]]  ddeellllaa  
gghhiieerree  ddii  pprreessssiioonnee  [[2299]]  nnoonn  èè  

iinnggrraassssaattaa..  
LLaa  gguuaarrnniizziioonnee OO--RR èè ddiiffeettttoossaa 

iinnggrraassssaarree  llaa  gguuaarrnniizziioonnee  OO--RR  
ddeellllaa  gghhiieerraa  ddii  pprreessssiioonnee..  ((ffiigg..2200))  
SSoossttiittuuiirree  llaa  gghhiieerraa  ddii  pprreessssiioonnee  oo  

llaa gguuaarrnniizziioonnee  OO--RR  ((ffiigg..2200)) 
  IInnddiirriizzzzoo  ddaa  ccoonnttaattttaarree  ppeerr  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  →→  vveeddeerree  llaa  ppaaggiinnaa  ddii  ccooppeerrttiinnaa  ..  
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GGaarraannzziiaa  
VVii  ggaarraannttiiaammoo  cchhee,,  ddaall  mmoommeennttoo  ddeellll''aaccqquuiissttoo,,  qquueessttoo  pprrooddoottttoo  nnoonn  pprreesseennttaa  nneessssuunn  ddiiffeettttoo  ddii  mmaatteerriiaallee  oo  ddii  
ffaabbbbrriiccaazziioonnee  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aallll''oobbbblliiggoo  lleeggaallee  ddii  ggaarraannzziiaa  iinn  ooggnnii  ccaassoo  ((mmaaxx..  33  aannnnii))..  SSee  ddeeii  
ddiiffeettttii  ddoovveesssseerroo  ssoorrggeerree  dduurraannttee  iill  ppeerriiooddoo  ddii  ggaarraannzziiaa,,  MMEESSTTOO  oo  iill  ddiissttrriibbuuttoorree  nneell  vvoossttrroo  ppaaeessee  pprroovvvveeddeerràà  
aadd  aaggggiiuussttaarree  ll''aattttrreezzzzoo  sseennzzaa  ccoonntteeggggiiaarree  ssppeessee  ddii  mmaatteerriiaallee  nnee  ddii  mmaannooddooppeerraa  ooppppuurree  ((aa  ggiiuuddiizziioo  ddii  MMEESSTTOO))  
ssoossttiittuuiirràà  ll’’aattttrreezzzzoo  oo  llee  ppaarrttii  ddiiffeettttoossee..  
IInn  ttaall  ccaassoo,,  vvii  pprreegghhiiaammoo  ddii  ccoonnttaattttaarrccii  qquuaannttoo  pprriimmaa..  DDoovveettee  ccoonnsseerrvvaarree  llaa  ffaattttuurraa  oo  lloo  ssccoonnttrriinnoo  ddii  ccaassssaa  
iinneerreennttee  ll''aaccqquuiissttoo  ddeellll''aattttrreezzzzoo..  
SSoonnoo  eesscclluussii  ddaallllaa  ggaarraannzziiaa  llee  ppaarrttii  uussuurraannttii  ((gguuaarrnniizziioonnii  ddii  tteennuuttaa,,  OO--RR  ttoorriicchhee,,  mmaanniicchheettttaa,,  eecccc..))  eedd  ii  ddiiffeettttii  cchhee  
ssoonnoo  ddaa  aattttrriibbuuiirree  aadd  uunn  iimmppeeggoo  iimmpprroopprriioo  nnoonncchhéé  iinn  ccaassoo  ddii  ffoorrzzaa  mmaaggggiioorree..  



  


