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Οδηγίες χρήσης για θαμνοκοπτικό βενζίνης PB4300 

Προσοχή 

- Πριν την χρήση του θαμνοκοπτικού, 
διαβάστε προσεχτικά και 
κατανοήστε την σωστή χρήση του 
μηχανήματος.  

- Κρατήστε το εγχειρίδιο για 
μελλοντική χρήση.  

  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΩΤΑ 
Οδηγίες που περιλαμβάνουν προειδοποιήσεις στις οδηγίες αυτές έχουν το 
σύμβολο  και πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψην για να αποφευχθεί 
ένας πιθανός τραυματισμός. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαβάσετε τις 
οδηγίες αυτές προσεχτικά.  

Προσοχή 

- Πριν την χρήση του θαμνοκοπτικού, 
διαβάστε προσεχτικά και κατανοήστε 
την σωστή χρήση του μηχανήματος.  

- Κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική 
χρήση.  

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΩΤΑ 
Οδηγίες που περιλαμβάνουν προειδοποιήσεις στις οδηγίες αυτές έχουν το 
σύμβολο  και πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψην για να αποφευχθεί 
ένας πιθανός τραυματισμός. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαβάσετε τις 
οδηγίες αυτές προσεχτικά.  

 
 

•  Σημειώσεις για τις προειδοποιήσεις στο εγχειρίδιο αυτό.  
Προσοχή 
Το σύμβολο αυτό περιλαμβάνει οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν για να 
αποφύγετε ατυχήματα που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.  
 
Σημαντικό 
Το σύμβολο αυτό περιλαμβάνει οδηγίες, που πρέπει να ακολουθηθούν διαφορετικά 
μπορεί να οδηγήσει σε μηχανική βλάβη.  
 
Σημείωση 
Το σύμβολο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες ή οδηγίες σημαντικές για την χρήση του 
μηχανήματος. 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.NakayamaTools.com 
 

1. Περιγραφή μερών 
1. Ρεζερβουάρ 
2. Χειρόμιζα 
3. Φίλτρο αέρος 
4. Βάση 
5. Διακόπτης κινητήρα 
6. Κέλυφος 
7. Πιαστράκι 
8. Λαβή 
9. Σύνδεσμος τιμονιού 
10. Διακόπτης γκαζιού 
11. Ντίζα γκαζιού 
12. Σωλήνας 
13. Προφυλακτήρας 
14. Γωνιακή μετάδοση 
15. Δίσκος 

 
 
 

2. Αυτοκόλλητα προειδοποίησης στο μηχάνημα 
 

 
 
1) Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν την λειτουργία 
2) Φορέστε κράνος και γυαλιά προστασίας και ωτοασπίδες.  
3) Προσοχή 
4) Κρατήστε όλα τα παιδιά και άλλα άτομα 15 μέτρα μακριά από το μηχάνημα.  

 
Σημαντικό 
 Εάν τα αυτοκόλλητα προειδοποίησης ξεφλουδίσουν ή δεν διαβάζονται κατανοητά θα 
πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή σας να σας δώσει νέα αυτοκόλλητα να τα 
αντικαταστήσετε.  
 
Προσοχή 
Μην τροποποιήσετε το μηχάνημα.  
Η εγγύηση δεν θα ισχύει ένα πραγματοποιήσετε μετατροπές ή εάν δεν ακολουθείτε τις 
οδηγίες χρήσης και ασφάλειας.  

3. Σύμβολα στο μηχάνημα 
Για ασφαλή λειτουργία και συντήρηση υπάρχουν σύμβολα στο μηχάνημα που θα 
πρέπει να συμβουλευτείτε:  

a)  Εισαγωγή καυσίμου μίξης 
Θέση : Τάπα ρεζερβουάρ  

b)  Κλειστό τσοκ 
Θέση: Κάλυμμα φίλτρου αέρος  

c)  Ανοιχτό τσοκ 
Θέση: Κάλυμμα φίλτρου αέρος 
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4. Οδηγίες ασφαλείας 
• Πριν την χρήση του μηχανήματος 

 

 
 
a. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεχτικά για να κατανοήσετε την λειτουργία 

του μηχανήματος.  
b. Το μηχάνημα αυτό έχει σχεδιαστεί για την κοπή γρασιδιού και δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται για άλλο λόγο.  
c. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κάτω από την επήρεια φαρμάκων, αλκοόλ ή 

άλλων ουσιών.  
d. Μην λειτουργείτε το μηχάνημα σε εσωτερικό χώρο. Τα καυσαέρια περιέχουν 

επικίνδυνο μονοξείδιο του άνθρακα.    
e. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα στις παρακάτω περιπτώσεις:  

1. Όταν το έδαφος γλιστράει ή όταν υπάρχουν άλλες συνθήκες που δεν θα 
σας επιτρέπει να έχετε σταθερό πάτημα.  

2. Το βράδυ, εάν έχει ομίχλη ή άλλες περιπτώσεις όπου η ορατότητα είναι 
μειωμένη και δεν βλέπετε καλά τον χώρο εργασίας.  

3. Κατά άσχημες καιρικές συνθήκες (βροχή, αέρας κλπ.)  
f. Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για πρώτη φορά, πριν την λειτουργία μάθετε 

να χειρίζεστε το μηχάνημα από κάποιον ειδικό.  
g. Η κούραση και η έλλειψη ύπνου οδηγούν στην απροσεξία και μπορεί να 

καταλήξουν σε σοβαρό τραυματισμό. Μειώστε τον χρόνο λειτουργίας του 
μηχανήματος σε 30 -40 λεπτά την φορά και κάντε διάλειμμα 10-20 λεπτών. Η 
συνολική ώρα εργασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 2 ώρες την ημέρα.  

h. Κρατήστε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.  
i. Αν πουλήσετε ή δανείσετε το μηχάνημα σας να το συνοδεύετε πάντα από τις 

οδηγίες χρήσης.  
j. Μην επιτρέψετε σε παιδιά να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα αυτό.  

 
• Εξαρτήματα εργασίας και ρούχα προστασίας 

 

 
 
A. Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σας θα πρέπει να φοράτε τα κατάλληλα 

ρούχα προστασίας: 
1) Κράνος 
2) Γυαλιά προστασίας / μάσκα προστασίας 
3) Γάντια προστασίας 
4) Υποδήματα προστασίας 
5) Ωτοασπίδες  

B.  Και θα πρέπει να έχετε μαζί σας τα ακόλουθα εξαρτήματα:  
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1) Λίμα 
2) Μίξη καυσίμου  
3) Δίσκος ανταλλακτικός 
4) Πινακίδες προειδοποίησης χώρου εργασίας 
5) Σφυρίχτρα 
6) Τσεκούρι ή πριόνι (για αφαίρεση εμποδίων) 

C. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν δεν φοράτε υποδήματα προστασίας.  
 

• Προειδοποιήσεις σχετικά με τον χειρισμό καυσίμου  
a. Το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για την λειτουργία με μίξη καυσίμου, που περιέχει 

εξαιρετικά εύφλεκτη βενζίνης. Μην αποθηκεύετε τα δοχεία καυσίμου και μην 
συμπληρώνετε καύσιμα κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή πηγές θερμότητας και 
φωτιές.  

b. Μην καπνίζετε όταν συμπληρώνετε καύσιμα. Κρατήστε τα τσιγάρα μακριά από 
το μηχάνημα κάθε στιγμή.  

c. Όταν συμπληρώνετε καύσιμα σβήστε τον κινητήρα και ελέγξτε ότι δεν 
υπάρχουν σπίθες ή φωτιές κοντά στο χώρο που βρίσκεστε.  

d. Εάν χύσετε καύσιμα απέξω, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να τα 
μαζέψετε πριν να ξεκινήσετε το μηχάνημα ξανά.  

e. Μετά την συμπλήρωση καυσίμων βιδώστε καλά την τάπα του ρεζερβουάρ και 
μεταφέρετε το μηχάνημα τουλάχιστον 3 μέτρα μακριά από τον χώρο που 
συμπληρώσατε τα καύσιμα πριν να το ξεκινήσετε.  
  

• Έλεγχοι πριν την χρήση 
 

 
 

a. Πριν την εργασία ελέγξτε το χώρο εργασίας ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που 
μπορεί να επηρεάσουν την εργασίας σας και αφαιρέστε τα εάν χρειάζεται.  

b. Κρατήστε μια περίμετρο 15 μέτρων γύρο από το μηχάνημα για τον χώρο 
εργασίας σας όπου δεν επιτρέπεται η είσοδος άλλων ατόμων και παιδιών. Εάν 
πραγματοποιείται εργασία με άλλα άτομα συγχρόνως να έχετε πάντα υπόψη 
σας που βρίσκεται το άλλο άτομο σε απόσταση από εσάς.   

c. Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν χαλαρές βίδες, παξιμάδια, διαρροές καυσίμου 
ή άλλα προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια της εργασίας. 
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον δίσκο κοπής ότι είναι σε άριστη κατάσταση.  

d. Μην χρησιμοποιείτε δίσκους φθαρμένους, σπασμένους ή με άλλη ζημιά.  
e. Κρατήστε τον δίσκο αιχμηρό.  
f. Κατά το τρόχισμα των άκρων κρατήστε την τελική γωνία αιχμηρή.  
g. Ελέγξτε την βίδα που συγκρατεί τον δίσκο και σιγουρευτείτε ότι ο δίσκος 

λειτουργεί καλά και χωρίς υπερβολικό θόρυβο.  
 
 

• Σημειώσεις για την εκκίνηση του κινητήρα 
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1. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στο χώρο εργασίας.  
2. Τοποθετήστε το θαμνοκοπτικό στο έδαφος σε επίπεδο σημείο και 

σιγουρευτείτε ότι ο δίσκος και το γκάζι δεν έρχονται σε επαφή με εμπόδια κατά 
την εκκίνηση.  

3. Τοποθετήστε το γκάζι στο ρελαντί κατά την εκκίνηση.  
4. Μετά την εκκίνηση εάν ο δίσκος συνεχίζει να περιστρέφετε παρόλο που το 

γκάζι δεν είναι ενεργοποιημένο σταματήστε το μηχάνημα και ελέγξτε την ντίζα 
και άλλα ανταλλακτικά.  
  

• Προστασία ανάκρουσης 
Μια επικίνδυνη αντίδραση μπορεί να προκύψει εάν ο περιστρεφόμενος δίσκος 
έρθει σε επαφή  με ένα σταθερό αντικείμενο. Ονομάζεται ανάκρουση. Ως 
αποτέλεσμα ο χρήστης μπορεί να χάσει τον έλεγχο του μηχανήματος το όποιο 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Αποφύγετε την ανάκρουση: 
ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας.  
1. Πριν την εργασίας καθαρίστε τον χώρο εργασίας και απομακρύνετε τα χόρτα 

γύρω από τα εμπόδια.  
2. Όταν λειτουργείτε το μηχάνημα να κρατάτε μόνο το τιμόνι.  
3. Όταν λειτουργείτε το μηχάνημα, να κοιτάτε πάντα την εργασία σας. Εάν 

χρειάζεται τοποθετήστε το γκάζι στο ρελαντί.  
4. Όταν λειτουργείτε το μηχάνημα , μην το αφήνετε να έρθει κοντά στα πόδια σας 

και μην το σηκώνετε πάνω από την μέση σας.  
  

• Σημειώσεις για την μεταφορά 
1. Σιγουρευτείτε ότι το κάλυμμα του δίσκου είναι τοποθετημένο.  
2. Όταν το μεταφέρετε με αυτοκίνητο στερεώστε το μηχάνημα με ένα σχοινί. Μην 

το μεταφέρετε με ποδήλατο ή μηχανή διότι είναι επικίνδυνο.  
3. Μην μεταφέρετε το μηχάνημα σε ανώμαλους δρόμους για πολύ ώρα χωρίς να 

αδειάσετε πρώτα τα καύσιμα από το ρεζερβουάρ.  
  

• Οδηγίες ασφαλείας για την λειτουργία 
 

 
 
1. Κρατήστε το τιμόνι σταθερά και με τα δύο χέρια, εάν σταματήσετε την εργασία 

σας τοποθετήστε το γκάζι στο ρελαντί.  
2. Κρατήστε σταθερή στάση καθώς λειτουργείτε το μηχάνημα. 
3. Διατηρήστε την ταχύτητα του κινητήρα που απαιτεί η εργασία σας και μην 

αυξήσετε την ταχύτητα εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο.  
4. Εάν κολλήσουν χόρτα στον δίσκο κατά την εργασία ή εάν πρέπει να ελέγξετε το 

μηχάνημα ή να συμπληρώσετε καύσιμα σιγουρευτείτε ότι έχετε σβήσει τον 
κινητήρα.  
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5. Εάν ο δίσκος χτυπήσει κάποιο σκληρό αντικείμενο όπως πέτρα, σταματήστε το 
μηχάνημα και ελέγξτε τον δίσκο. Αλλάξτε τον δίσκο εάν χρειάζεται. 

6. Εάν κάποιος σας φωνάξει κατά την εργασία σας, σβήστε το μηχάνημα πριν να 
γυρίσετε.  

7. Μην ακουμπήσετε το μπουζί ή το μπουζοκαλώδιο όταν ο κινητήρας λειτουργεί. 
Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.  

8. Μην ακουμπήσετε την εξάτμιση, το μπουζί ή άλλα μεταλλικά μέρη του 
μηχανήματος όταν αυτό λειτουργεί ή μόλις έχετε σβήσει το μηχάνημα . Η μη 
τήρηση αυτού μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.  

9. Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας σε ένα μέρος και επιθυμείτε να 
συνεχίσετε σε άλλο μέρος , σβήστε το μηχάνημα και κρατήστε τον δίσκο μακριά 
από το σώμα σας 
 

• Οδηγίες ασφαλείας συντήρησης 
1. Πραγματοποιήστε την συντήρηση και τις ενέργειες ελέγχου όπως περιγράφεται 

στο εγχειρίδιο αυτό. Εάν πρέπει να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία 
συντήρησης ή επισκευής επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις.  

2. Μην ανοίξετε και μην τροποποιήσετε το μηχάνημα. Κάνοντας αυτό μπορεί να 
προκαλέσετε ζημιά στο μηχάνημα ή το μηχάνημα να μην λειτουργεί σωστά.  

3. Σβήστε τον κινητήρα πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία 
συντήρησης ή επισκευής.  

4. Όταν αφαιρείται ή τροχίζετε τον δίσκο σιγουρευτείτε ότι τον έχετε τοποθετήσει 
σωστά για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό.  

5. Όταν αλλάζετε τον δίσκο ή άλλα μέρη του μηχανήματος σιγουρευτείτε ότι 
χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και προϊόντα.   

 
5. Εγκατάσταση 
• Κινητήρας και κεντρικός σωλήνας 

Ευθυγραμμίστε την βάση και το ρεζερβουάρ, χρησιμοποιώντας 4 βίδες (F1) 
1) Ρεζερβουάρ 
2) Βίδα  
3) Κεντρικός σωλήνας 

  
• Τιμόνι 

1. Ξεβιδώστε τις 4 βίδες από τον σύνδεσμο. (F2) 
2. Εισάγεται την δεξιά (με τον διακόπτη γκαζιού) και την αριστερή πλευρά του 

τιμονιού στον σύνδεσμο και σφίξτε καλά τις βίδες.  (F2) 
1) Σύνδεσμος τιμονιού 
2) Δεξιά μεριά τιμονιού 
3) Βίδα 
4) Αριστερή μεριά τιμονιού 
5) Μεριά κινητήρα 

  
• Προφυλακτήρας 

Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα πάνω στην γωνιακή μετάδοση με τον σύνδεσμο 
και τις βίδες (Μ5Χ25). (F3) 
1) Βίδα 
2) Σύνδεσμός 
3) Κεντρικός σωλήνας 
4) Προφυλακτήρας 
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• Εγκατάσταση του δίσκου (F4) 
1. Τοποθετήστε την εσωτερική ροδέλα στην γωνιακή μετάδοση και ρυθμίστε με το 

κλειδί άλλεν 
2. Τοποθετήστε τον δίσκο πάνω στην εσωτερική ροδέλα έτσι ώστε να ταιριάζει η 

τρύπα από τον δίσκο με την εσωτερική ροδέλα.  
3. Τοποθετήστε την εξωτερική ροδέλα στον άξονα με το βαθούλωμα να κοιτάζει 

τον δίσκο.  
4. Τοποθετήστε το παξιμάδι πάνω από την εξωτερική ροδέλα και ασφαλίστε το με 

την αριστερόστροφη βίδα.  
1) Παξιμάδι 
2) Ροδέλα  
3) Εξωτερική ροδέλα  
4) Εξωτερική ροδέλα  
5) Εσωτερική ροδέλα 
6) Άξονας 
7) Κλειδί άλλεν 
8) Εσωτερική ροδέλα 

  
 

• Τοποθέτηση της κεφαλής μεσινέζας 
1. Τοποθετήστε την εσωτερική και την εξωτερική ροδέλα στον άξονα.  
2. Βιδώστε την αριστερόστροφη βίδα πάνω στον άξονα και σφίξτε την καλά. 
3. Βιδώστε την κεφαλή πάνω στην βίδα σφίγγοντας χρησιμοποιώντας το κλειδί 

άλλεν που σας παρέχεται. 
  

Σημείωση 
  
Κρατήστε βίδες και ροδέλες για να εγκαταστήσετε τον δίσκο προσεχτικά.  

1) Γωνιακή μετάδοση 
2) Βίδα 
3) Κεφαλή μεσινέζας 
4) Μεσινέζα 

 
 
 
  

6. Καύσιμα  
 

Προσοχή 
 Τα καύσιμα είναι εξαιρετικά εύφλεκτα. Αποφύγετε να καπνίζετε ή να φέρετε σπίθες ή 
φλόγες κοντά στα καύσιμα.  
Σκουπίστε καλά στην περίπτωση που σας χυθούν καύσιμα.  
Σταματήστε το μηχάνημα και αφήστε το να κρυώσει πριν να συμπληρώσετε καύσιμα.  
Κρατήστε φλόγες μακριά από τον χώρο όπου χειρίζεστε τα καύσιμα.  
 
Σημαντικό 
Μην χρησιμοποιήσετε λάδι για 4χρονους κινητήρες ή για υδρόψυκτες γεννήτριες. Μπορεί 
να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα.  
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Μίγματα καυσίμου που έχουν μείνει αχρησιμοποίητα για πάνω από ένα μήνα μπορεί να 
βουλώσουν το καρμπυρατέρ ή να προκαλέσουν ζημιά στο μηχάνημα. Τοποθετήστε τα 
καύσιμα σε ειδικό δοχείο αποθήκευσης.  Δημιουργήστε μίγμα καυσίμου αναμιγνύοντας 
αμόλυβδη βενζίνη μαζί με λάδι για 2χρονους κινητήρες.  
Προτεινόμενη αναλογία μίξης  
Βενζίνη 25: OIL 1  
 
 

7. Λειτουργία 
• Εκκίνηση του κινητήρα 
Προσοχή 
Πριν να ξεκινήσετε τον κινητήρα, ελέγξτε όλο το μηχάνημα για ζημιές ή διαρροές και ότι 
το εξάρτημα κοπής είναι σωστά τοποθετημένο.  
Τοποθετήστε το μηχάνημα σε μια επίπεδη σταθερή επιφάνεια. Κρατήστε το εξάρτημα 
κοπής μακριά από εμπόδια.  
1. Ελέγξτε ότι η τάπα του ρεζερβουάρ είναι καλά τοποθετημένη.  (F6) 

1) Τάπα 
2) Ρεζερβουάρ  

2.  Ανοίξτε την βάνα καυσίμου (F7) 
3. Γυρίστε τον μοχλό του τσοκ στην ανοιχτή 

θέση (F7) 
1) Μοχλός τσοκ 
2) Βάνα καυσίμου 
3) Κλειστή 
4) Ανοιχτή 
5) Κλειστό  
6) Ανοιχτό 

Σημείωση 
Όταν ξεκινάτε αμέσως μόλις σταματήσετε τον κινητήρα, τοποθετήστε το γκάζι στο ρελαντί.  

4. Ενώ κρατάτε το μηχάνημα σταθερά τραβήξτε την χειρόμιζα γρήγορα (F8) 

 
 

5. Αφού έχει ξεκινήσει το μηχάνημα, ανοίξτε το τσοκ σταδιακά. 
6. Αφήστε το μηχάνημα να λειτουργήσει 2-3 λεπτά για να ζεσταθεί.  

 
• Παύση κινητήρα 

1. Τοποθετήστε το γκάζι στο ρελαντί 
2. Πιέστε τον διακόπτη του κινητήρα.  

 
  

• Λειτουργία κοπής 
Χρήση δίσκου 
Να κόβετε πάντα από τα δεξιά προς τα αριστερά.  
Ένας δίσκος κόβει καλύτερα όταν χρησιμοποιείτε το 1/3 του δίσκου. Αυτό 
για να κόψετε πιο χοντρά χόρτα και κλαράκια. Για να κόψετε γρασίδι 
χρησιμοποιήστε τα 2/3 από την άκρη του δίσκου.  
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Ρυθμίστε τις στροφές του κινητήρα σύμφωνα με την εργασία που έχετε να 
πραγματοποιήσετε. Κόψτε τα νέα χόρτα σε μέση ταχύτητα και τα πιο χοντρά με 
υψηλή ταχύτητα.  
1) Για κλαδιά 
2) Για γρασίδι και χόρτα 
3) Κατεύθυνση κοπής 
4) Κατεύθυνση περιστροφής 

 
 
Σημαντικό 
Η λειτουργία σε χαμηλή ταχύτητα το κάνει πιο εύκολο να μπερδευτούν στον δίσκο και 
προκαλεί μεγαλύτερη φθορά στην ντίζα και στο συμπλέκτη.  
 

Χρήση κεφαλής μεσινέζας 
Η μεσινέζα καταναλώνει μεγάλη ισχύ. Σημειώστε ότι η ταχύτητα περιστροφής κατά 
την λειτουργία θα πρέπει να είναι 50% μεγαλύτερη από το να χρησιμοποιούσατε 
δίσκο.  Η μεσινέζα κόβει το γρασίδι με την δύναμη της περιστροφής. Εάν 
προσπαθήσετε να κόψετε μεγάλη ποσότητα γρασιδιού με την μεσινέζα η ταχύτητα 
της περιστροφής θα μειωθεί, στην περίπτωση μεγάλης μείωσης απομακρύνεται το 
μηχάνημα από το σημείο και προσπαθήστε να κόψετε λιγότερη ποσότητα 
γρασιδιού. Εάν επιχειρήσετε να κόψετε γρασίδι με την αντίθετη φορά (από 
αριστερά προς τα δεξιά), τα υπολείμματα θα εκτοξευτούν μακριά από το σώμα σας. 
Θα αποφύγετε να λερώσετε τα ρούχα σας. 
  

8. Συντήρηση 
• Δίσκος 

Τροχίστε κάθε πλευρά κοπής και σιγουρευτείτε ότι η κάτω γωνία είναι 
στρογγυλεμένη. (F9) 

 
Μην κρυώσετε τον δίσκο με νερό όταν χρησιμοποιείτε τροχό. Μπορεί να σπάσει ο 
δίσκος.  

 
Μετά από 25 ώρες χρήσης 

• Φίλτρο αέρος 
Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο σε ζεστό σαπουνόνερο εάν χρειάζεται. Στεγνώστε 
τελείως πριν να το τοποθετήσετε ξανά. Εάν το στοιχείο είναι σπασμένο ή εάν έχει 
μικρύνει αλλάξτε το με ένα άλλο. (F10) 
1) Κάλυμμα 
2) Βίδα φίλτρου αέρος 
3) Σφουγγάρι φίλτρου αέρος 
4) Κέλυφος φίλτρου αέρος 
5) Σώμα 

 
Σημαντικό 
 Ένα βουλωμένο φίλτρο αέρος αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου και μειώνει την ισχύ το 
κινητήρα. Εάν λειτουργήσετε το μηχάνημα χωρίς φίλτρο αέρος θα προκαλέσει ζημιά στο 
μηχάνημα.  
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• Φίλτρο καυσίμου 

Βγάλτε το φίλτρο χρησιμοποιώντας ένα μικρό συρμάτινο γάντζο. Αποσυνδέστε το 
φίλτρο από τον σωλήνα καυσίμου. Καθαρίστε με βενζίνη.  

Σημαντικό 
 Ένα βουλωμένο φίλτρο μπορεί να προκαλέσει κακή επιτάχυνση του κινητήρα.  
 

• Μπουζί 
Αφαιρέστε και ελέγξτε το μπουζί και καθαρίστε τα ηλεκτρόδια εάν χρειάζεται με 
μια βούρτσα. Το κενό θα πρέπει να είναι 0,6-0,7 (F11) 

 
  

• Εγκοπές εξαερισμού 
Ελέγξτε τις εγκοπές εξαερισμού και αφαιρέστε σκόνη και βρωμιά που έχουν 
συσσωρευτεί εκεί.  

Σημαντικό 
 Η μη τήρηση αυτού μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της εξάτμισης και μπορεί να 
προκαλέσει φωτιά στο μηχάνημα.  
 
Γωνιακή μετάδοση 
Συμπληρώστε γράσο κάθε 25 ώρες χρήσης. Αφαιρέστε το κράτημα του εξαρτήματος κοπής 
για να αφαιρέσετε το παλιό γράσο. (F12) 
 

 
 
Μετά από 100 ώρες χρήσης 

• Εξάτμιση 
1. Αφαιρέστε την εξάτμιση, τοποθετήστε ένα κατσαβίδι στην εγκοπή και 

αφαιρέστε τα υπολείμματα άνθρακα.  
2. Σφίξτε όλες τις βίδες και τις συνδέσεις.  
3. Ελέγξτε εάν έχει εισχωρήσει λάδι ανάμεσα στον συμπλέκτη και την καμπάνα, 

και αφαιρέστε το εάν χρειάζεται με αμόλυβδη βενζίνη.  
4. Καθαρίστε το καρμπυρατέρ.   

 
• Ρύθμιση καρμπυρατέρ 
Σημαντικό 
 Μια λάθος ρύθμιση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημά σας. Εάν ο κινητήρας 
δεν λειτουργεί σωστά μετά την ρύθμιση επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις.  
 
• Ρύθμιση ρελαντί 

Αυτή είναι η βίδα για να ρυθμίσετε την περιστροφή όταν το γκάζι βρίσκεται στην 
χαμηλότερη ταχύτητα. Εάν την γυρίσετε προς τα δεξιά η περιστροφή αυξάνεται και 
αριστερά η περιστροφή μειώνεται. Στην περίπτωση που ο δίσκος συνεχίζει να 
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περιστρέφεται ή εάν ο κινητήρας σταματήσει όταν επιστρέψετε το γκάζι στην 
αρχική του θέση, ρυθμίστε ξανά.  
1) Βίδα ρύθμισης ρελαντί 
2) Υψηλές στροφές 
3) Χαμηλές στροφές 

 
 
Συντήρηση πριν την αποθήκευση 

1. Καθαρίστε το μηχάνημα και ελέγξτε για φθορές. Εάν βρείτε προβλήματα, 
διορθώστε τα για την επόμενη χρήση.  

2. Βγάλτε τα καύσιμα από το ρεζερβουάρ. Ανοίξτε την βίδα αποστράγγισης και 
αφήστε τα καύσιμα να αδειάσουν, ξεκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να 
λειτουργήσει μέχρι να σταματήσει από μόνο του.  

3. Αφαιρέστε το μπουζί και τοποθετήστε 1-2cc δίχρονου λαδιού στον κινητήρα. 
Τραβήξτε την χειρόμιζα μερικές φορές και τοποθετήστε ξανά το μπουζί.  

4. Περάστε τα μεταλλικά μέρη με αντισκουριακό λάδι, τοποθετήστε το κάλυμμα του 
δίσκου και φυλάξτε το μηχάνημα σε εσωτερικό στεγνό χώρο.   

 
Εγγύηση 

Αυτό το μηχάνημα είναι ένα προϊόν ποιότητας. Είναι σχεδιασμένο σε συμμόρφωση με τα 
σύγχρονα τεχνικά πρότυπα και κατασκευασμένο με καλά και ποιοτικά υλικά. 
Η περίοδος εγγύησης είναι 24 μήνες και ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς που 
επιβεβαιώνεται από την απόδειξη αγοράς. Κατά το χρόνο της εγγύησης όλα τα λειτουργικά 
προβλήματα παρόλο την καλή λειτουργία του μηχανήματος και τα οποία προκύπτουν από 
ελαττώματα του εργαλείου θα επισκευάζονται από το εξουσιοδοτημένο σέρβις μας. 
Η εγγύηση καλύπτει την επισκευή και την αλλαγή ελαττωματικών μερών με καινούρια 
ανταλλακτικά χωρίς χρέωση. Τα παλιά ανταλλακτικά θα ανήκουν σε εμάς. Η αλλαγή 
ανταλλακτικών ή η επισκευή του μηχανήματος δεν θα παρατείνουν το χρόνο εγγύησης ούτε 
σηματοδοτούν την εκκίνηση καινούριου χρόνου εγγύησης για το μηχάνημα. Δεν θα ξεκινάει 
καινούριος χρόνος εγγύησης για ανταλλακτικά τα οποία τοποθετούνται. Δεν μπορούμε να 
δώσουμε εγγύηση για ζημιές και ελαττώματα του μηχανήματος που έχουν προκύψει από 
υπερφόρτωση, ακατάλληλη χρήση και σέρβις. 
Αυτό ισχύει και για την μη συμμόρφωση στις οδηγίες χρήσης και της εγκατάστασης 
ανταλλακτικών και αξεσουάρ που δεν περιλαμβάνονται στην γκάμα των προϊόντων μας. Σε 
περίπτωση αλλαγών ή ρυθμίσεων του μηχανήματος από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό η 
εγγύηση παύει να ισχύει. 
Παρακαλούμε να μας στείλετε τα μηχανήματά σας έχοντας πληρώσει τα μεταφορικά. 
Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να παραλάβουμε μηχανήματα που δεν έχουν πληρωμένα τα 
μεταφορικά τους. 
Η εγγύησης δεν καλύπτει τα αναλώσιμα ανταλλακτικά. 
Εάν θέλετε να παραγγείλετε ανταλλακτικά, να αναφέρετε προβλήματα ή να ζητήσετε την 
εγγύηση σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. 
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