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Οδηγίες χρήσης για θαμνοκοπτικό πλάτης PB5300 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ευχαριστούμε που προμηθευτήκατε το θαμνοκοπτικό PB5300. Το παρόν εγχειρίδιο εξηγεί 
πώς να λειτουργήσετε το μηχάνημα καλά. Πριν την χρήση διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες 
χρήσης για να λειτουργήσετε το μηχάνημα με ασφάλεια. Λόγω τροποποιήσεων των 
χαρακτηριστικών όλες οι λεπτομέρειες του μηχανήματός σας μπορεί να μην συμφωνεί με 
το εγχειρίδιο αυτό.  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Μοντέλο PB5300 
Κύριο 
μηχάνημα 

Τύπος Αυτόματου συμπλέκτη, εύκαμπτης 
ντίζας 

Μέγιστες στροφές / στροφές κινητήρα (r/min) 7000/9000 
Ρελαντί (r/min) 2500±150 
Κραδασμοί 
(m/s2) 

Χρήση με δίσκο Ρελαντί ≤2,0 
Λειτουργία ≤5 

Χρήση με 
μεσινέζα 

Ρελαντί ≤2,0 
Λειτουργία ≤7,5 

Πίεση θορύβου (dB (A) ) ≤105 
Πίεση θορύβου (dB (A) ) ≤120 
Αναλογία μείωσης 17:22 
Κατεύθυνση περιστροφής δίσκου Αριστερόστροφα 
Τύπος λαβών Τύπου “D”  
Βάρος(kg) 11 

Κινητήρας Κινητήρας 1E44F-2A 
Τύπος Αερόψυκτος, δίχρονος κινητήρας 

βενζίνης 
Κυβικά (cc) 51.7 
Μέγ. Ισχύ (Kw/r/min) 1.4/6500 
Καρμπυρατέρ  
Ανάφλεξη Ηλεκτρονική 
Μέθοδος εκκίνησης Χειρόμιζα 
Καύσιμα Μίξη καυσίμου με λάδι (αναλογία 

25:1) 
Χωρητικότητα καυσίμου (Lt) 1.1 
Βάρος (kg)  4,2 
Κατανάλωση καυσίμου ≤610 

Μήκος μπαστουνιού 1446 
Μήκος σωλήνα 1476 
Δίσκος κοπής 255mm 3 

δοντιών 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

Επειδή το θαμνοκοπτικό είναι ένα εργαλείο κοπής υψηλής ταχύτητας θα πρέπει να δοθεί 
προσοχή στις οδηγίες ασφάλειας έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού. Διαβάστε 
αυτές τις οδηγίες προσεχτικά. Κατανοήστε όλες τις λειτουργίες και της χρήσεις του 
μηχανήματος αυτού. Να γνωρίζετε πώς να σταματήσετε την λειτουργία του και να 
ξεκουμπώσετε τον ιμάντα στήριξης γρήγορα.  

 

Αυτό το σύμβολο συνοδεύετε από τις λέξεις ΠΡΟΣΟΧΗ και ΚΙΝΔΥΝΟΣ και σας 
εφιστά την προσοχή σε συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας.  

ΦΟΡΕΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ 

Σταματήστε το μηχάνημα και σιγουρευτείτε ότι ο δίσκος κοπής έχει σταματήσει, 
πριν να πραγματοποιήσετε εργασίες καθαρισμού, αφαίρεσης και ρύθμισης του δίσκου.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τροποποιήσετε το μηχάνημα . Η ακατάλληλη χρήση 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.  

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Τα καυσαέρια από το μηχάνημα αυτό περιέχουν χημικά που μπορεί να προκαλέσουν 
προβλήματα υγείας.  

Τα χαρακτηριστικά, οι περιγραφές και οι εικόνες του εγχειρίδιου αυτού είναι όσο πιο 
ακριβή γίνετε την στιγμή της εκτύπωσης αλλά μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. 
Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν εξαρτήματα και αξεσουάρ που μπορεί να μην 
συμπεριλαμβάνονται στα εξαρτήματα του μηχανήματος.  
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ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Θα πρέπει ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφάλειας. Όπως όλα τα εργαλεία έτσι και το 
θαμνοκοπτικό αυτό θα πρέπει να το λειτουργείτε με προσοχή. Μην θέσετε τον εαυτό σας ή 
άλλα άτομα σε κίνδυνο. Μην επιτρέψετε σε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν το 
θαμνοκοπτικό εάν δεν έχουν διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες χρήσης και 
ασφάλειας.  
 Να φοράτε πάντα γυαλιά προστασίας και ωτοασπίδες. Να ντύνεστε κατάλληλα, μην 

φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα γιατί μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη του 
θαμνοκοπτικού. Θα πρέπει να φοράτε πάντα αντιολισθητικά προστατευτικά 
υποδήματα.  

 Ελέγξτε όλο το μηχάνημα για χαλαρά μέρη (βίδες, παξιμάδι κ.α.) και για φθαρμένα 
μέρη. Αλλάξτε ή επισκευάστε τα εάν είναι αναγκαίο πριν να χρησιμοποιήσετε το 
μηχάνημα.  

 Μην χρησιμοποιήσετε άλλα εξαρτήματα από αυτά που προτείνει ο κατασκευαστής. 
Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί όπως επίσης και ζημίες στο μηχάνημα.  

 Κρατήστε τις λαβές καθαρές και χωρίς λάδια.  
 Να χρησιμοποιείτε πάντα τη σωστές λαβές και τον ιμάντα όταν λειτουργείτε το 

θαμνοκοπτικό.  
 Μην καπνίσετε την ώρα που συμπληρώνετε τα καύσιμα ή κάνετε την μίξη.  
 Μην κάνετε την μίξη σε κλειστό χώρο ή κοντά σε φλόγες. Να εξασφαλίζετε πάντα τον 

κατάλληλο εξαερισμό.  
 Να φυλάτε τα καύσιμα πάντα σε δοχείο κατάλληλο για την διαφύλαξη τους.  
 Μην αφαιρέσετε ποτέ την τάπα του καυσίμου ενώ το εργαλείο δουλεύει.  
 Μην ξεκινήσετε ή δουλέψετε ποτέ το εργαλείο σε κλειστό χώρο. 
 Μην κάνετε ποτέ ρυθμίσεις στο μηχάνημα όταν εκείνο λειτουργεί ή βρίσκεται δεμένο 

πάνω στο χειριστή. Το μηχάνημα θα πρέπει να είναι κλειστό και ακουμπισμένο σε 
επίπεδη καθαρή επιφάνεια πριν αν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ρύθμιση.  

 Μην χρησιμοποιείτε το θαμνοκοπτικό εάν δεν είναι καλά ρυθμισμένο ή εάν είναι 
χαλασμένο. Μην αφαιρέσετε ποτέ τον προφυλακτήρα. Μπορεί να προκληθεί σοβαρός 
τραυματισμός.  

 Ελέγξτε το χώρο στον οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε το θαμνοκοπτικό και 
απομακρύνετε όλα τα σκουπίδια ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να μπλεχτούν στο 
δίσκο του εργαλείου.  

 Κρατήστε τα παιδιά μακριά. Άτομα που παρακολουθούν θα πρέπει να κρατούν μια 
απόσταση ασφαλείας από τον χειριστή η οποία να έχει περίμετρο τουλάχιστον 
15μέτρα.  

 Μην αφήσετε το θαμνοκοπτικό χωρίς επίβλεψη.  
 Μην χρησιμοποιήσετε το θαμνοκοπτικό με άλλο τρόπο από αυτόν που σας 

περιγράφετε σε αυτές τις οδηγίες.  
 Μην τεντώνεστε. Κρατήστε σταθερό πάτημα και ισορροπία κάθε στιγμή που 

λειτουργείτε το εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε το θαμνοκοπτικό όταν βρίσκεστε πάνω 
σε σκάλα ή όταν δεν έχετε καλό και σταθερό πάτημα.  

 Μην χρησιμοποιείτε το θαμνοκοπτικό για την απομάκρυνση σκουπιδιών.  
 Μην λειτουργείτε το θαμνοκοπτικό εάν βρίσκεστε κάτω από την επήρεια φαρμάκων, 

αλκοόλ ή άλλων ουσιών ή ακόμα και όταν είστε κουρασμένοι.  
 Χρησιμοποιείστε μόνο μεσινέζα η οποία δεν είναι φθαρμένη. Εάν χτυπήσετε πάνω σε 

πέτρα ή άλλο αντικείμενο σταματήστε το θαμνοκοπτικό και ελέγξτε την μεσινέζα. Μια 
σπασμένη κεφαλή μεσινέζας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ποτέ.  

 Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες για την αλλαγή των εξαρτημάτων.  
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 Μην αποθηκεύετε σε κλειστό χώρο τα καύσιμα ή κοντά σε φλόγες και εύφλεκτα υλικά . 
Να τα αποθηκεύετε πάντα σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.  

 Καθαρίστε καλά το θαμνοκοπτικό και ιδιαίτερα το ντεπόζιτο καυσίμου και το φίλτρο 
αέρος.  

 Όταν συμπληρώνετε καύσιμα να σταματάτε πάντα το θαμνοκοπτικό και να 
σιγουρεύεστε ότι έχει κρυώσει. Μην συμπληρώνετε καύσιμα όταν το μηχάνημα 
δουλεύει ή όταν είναι ζεστός ο κινητήρας. Εάν χυθούν απέξω τα καύσιμα στεγνώστε τα 
καλά πριν να ξεκινήσετε την μηχανή.  

 Όταν πλησιάζετε το χειριστή τραβήξτε την προσοχή του και επιβεβαιώστε ότι έχει 
σταματήσει το μηχάνημα πριν να πάτε κοντά. Προσέξτε μην τον τρομάξετε γιατί μπορεί 
να προκληθεί τραυματισμός.  

 Μην ακουμπήσετε την μεσινέζα όταν το θαμνοκοπτικό δουλεύει. Εάν χρειάζεται να 
ρυθμίσετε την κεφαλή σταματήστε πρώτα το θαμνοκοπτικό και μετά πραγματοποιήστε 
οποιαδήποτε ρύθμιση.  

 Το θαμνοκοπτικό θα πρέπει να είναι σταματημένο όταν μετακινήστε από τον ένα χώρο 
εργασίας στον άλλον.  

 Δώστε προσοχή στην χαλάρωση και στην υπερθέρμανση των μερών του εργαλείου. 
Εάν υπάρχει οποιαδήποτε περίεργη λειτουργία του θαμνοκοπτικού σταματήστε το 
αμέσως και ελέγξτε προσεχτικά το μηχάνημα. Εάν είναι αναγκαίο δώστε το μηχάνημα 
σε εξειδικευμένο προσωπικό για σέρβις. Μην συνεχίσετε την λειτουργία του 
μηχανήματος όταν εκείνο δεν λειτουργεί σωστά.  

 Αφού έχει σταματήσει το μηχάνημα η εξάτμιση είναι ακόμα ζεστή. Μην τοποθετήσετε 
το εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα υλικά.  

 Δώστε μεγάλη προσοχή όταν λειτουργείτε το εργαλείο στην βροχή γιατί το έδαφος 
μπορεί να γλιστράει.  

 Εάν χάσετε την ισορροπία σας αφήστε αμέσως το γκάζι.  
 Προσέξτε μην ρίξετε το θαμνοκοπτικό πάνω σε πέτρα ή άλλο αντικείμενο το οποίο 

μπορεί να το σπάσει.  
 Πριν να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε επισκευή ή ρύθμιση στο εργαλείο 

σιγουρευτείτε ότι το θαμνοκοπτικό είναι σταματημένο και αποσυνδέστε το μπουζί.  
 Όταν θέλετε να αποθηκεύσετε το θαμνοκοπτικό για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

αδειάστε το καύσιμο από το ντεπόζιτο και το καρμπυρατέρ, καθαρίστε όλα τα μέρη 
του μηχανήματος και τοποθετήστε το σε ασφαλές σημείο μακριά από παιδιά.  

 Κάντε συχνούς ελέγχους για να εξασφαλίσετε την καλή και αποτελεσματική λειτουργία 
του θαμνοκοπτικού. Για πιο ολοκληρωμένο έλεγχο επικοινωνήστε με τον προμηθευτή 
σας.  

 Κρατήστε το θαμνοκοπτικό μακριά από φωτιές και σπίθες.  
 Η έκθεση στο κρύο και στις συνεχείς δονήσεις από το θαμνοκοπτικό μπορεί να 

προκαλέσουν μούδιασμα στα δάχτυλα. Να κρατάτε το σώμα σας ζεστό. Στην 
περίπτωση που νιώσετε οποιαδήποτε αδιαθεσία κατά την εργασία σας σταματήστε 
αμέσως το θαμνοκοπτικό και ξεκουραστείτε. Στην περίπτωση που η αδιαθεσία αυτή 
δεν περνάει επικοινωνήστε με τον γιατρό σας.  

 Φορέστε πάντα ωτοασπίδες, ο υψηλός θόρυβος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί 
να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας.  Φορέστε μάσκα προστασίας και κράνος 
για προστασία από τα κλαδιά.  

 Φορέστε γάντια προστασίας για να βελτιώσετε το κράτημα του μηχανήματος. Τα 
γάντια μειώνουν επίσης την έκθεση στους κραδασμούς.  

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Το εξάρτημα κοπής είναι επικίνδυνο μέχρι να σταματήσει τελείως το 
μηχάνημα.   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης που περιέχονται στο μηχάνημα αυτό και κρατήστε τις για 
μελλοντική χρήση.  
 

1. Συμπλέκτης 
2. Βάση εξάρτυσης πλάτης 
3. Βάση κινητήρα 
4. Κινητήρας 
5. Δοχείο καυσίμου (περιέχει καύσιμα και φίλτρο καυσίμου) 
6. Εξάρτυση πλάτης 
7. Εύκαμπτη ντίζα 
8. Διακόπτης  γκαζιού (με λειτουργία ελατηρίου για να επιστρέφει στην αρχική θέση 

για λειτουργία σε ρελαντί όταν απελευθερώνετε. Όταν επιταχύνετε πιέστε τον 
διακόπτη σταδιακά για καλύτερη λειτουργία. Μην πιέζετε τον διακόπτη όταν 
ξεκινάτε το μηχάνημα. ) 

9. Μοχλός ασφαλείας , πιέστε τον πριν την επιτάχυνση.  
10. Διακόπτης ανάφλεξης, συρόμενος διακόπτης που βρίσκεται πάνω στον διακόπτη 

γκαζιού. Κινήστε προς τα μπροστά για λειτουργία, προς τα πίσω για παύση.  
11. Λαβή D. Η λαβή μπορεί να ρυθμιστεί για την δική σας άνεση.  
12. Μπαστούνι, περιέχει εύκαμπτη ντίζα.  
13. Γωνιακή μετάδοση 
14. Δίσκος, δίσκος κοπής για γρασίδι ή κοπή θάμνων. Για χρήση με δίσκο χρειάζεται , 

εξάρτυση, μεταλλικός προφυλακτήρας και λαβή U.  
15.   
16. Κεφαλή μεσινέζας, περιέχει μεσινέζα που αλλάζεται και προεκτείνεται όταν 

χτυπήσετε ελαφρός το κουμπί που βρίσκεται πάνω στην κεφαλή προς το έδαφος 
κατά την λειτουργία.  
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17. Μαχαιράκι κοπής. Κόβει την μεσινέζα στο επιθυμητό μήκος κατά την επέκταση που 
γίνεται όταν λειτουργείτε το μηχάνημα και χτυπάτε την κεφαλή προς το έδαφος. 
Εάν η μεσινέζα είναι πολύ μακριά θα μειωθεί η ταχύτητα που θα προκαλέσει 
υπερθέρμανση και ζημιά στον κινητήρα.   

18. Προφυλακτήρας. Τοποθετείται πάνω από την κεφαλή μεσινέζας. Προστατεύει τον 
χρήστη από τα κομμάτια που μπορεί να εκτοξευτούν  κατά την λειτουργία. Μην 
χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς τον προφυλακτήρα.  

 
Συναρμολόγηση 
 
 

Τοποθέτηση προφυλακτήρα 

 

Τοποθετήστε το προφυλακτήρα πάνω στον άξονα με τον 
σύνδεσμο και τις βίδες που σας παρέχονται.  

Σφίξτε καλά τις βίδες αφού τοποθετήσετε το προφυλακτήρα στο 
κατάλληλο σημείο.  

 

 

Τοποθέτηση ντίζας και μπαστουνιού 
Τοποθετήστε την εύκαμπτη ντίζα στην τρύπα του 
αντάπτορα και εισάγετε το μπαστούνι μέχρι την εγκοπή 
και σφίξτε τον σφικτήρα με την βίδα καλά.  
 
 
 
 
 
Τοποθέτηση ντίζας στον συμπλέκτη 
Τοποθετήστε την ντίζα μέσα στον συμπλέκτη, σηκώστε τον 
πύρο ευθυγραμμίστε την τρύπα πάνω στο μπαστούνι και 
ξανά κουμπώστε τον πύρο.  
 
 
 
Προσοχή ! 
Τοποθέτηση της κεφαλής μεσινέζας 
 
Ευθυγραμμίστε την τρύπα του αντάπτορα με την τρύπα 
στον άξονα και εισάγετε ένα εργαλείο σταθεροποίησης.  
Τοποθετήστε την κεφαλή πάνω στον άξονα και 
περιστρέψτε την προς τα δεξιά μέχρι να σφίξει καλά. 
Αφαιρέστε το εργαλείο σταθεροποίησης.  
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Τοποθέτηση λαβής 
Τοποθετήστε την λαβή στον σύνδεσμο. Τοποθετήστε την 
λαβή σε μια άνετη θέση λειτουργίας και σφίξτε καλά τις 
τέσσερις βίδες Μ5Χ25.  
 
 
 
 
 
 
 

Τοποθέτηση δίσκου 

 

Τοποθετήστε την ροδέλα Α, το δίσκο , την ροδέλα Β, την 
ροδέλα με αυτή την σειρά.  

Ευθυγραμμίστε την ροδέλα Α με την γωνιακή μετάδοση και 
εισάγετε το κλειδί.  

Σφίξτε καλά το παξιμάδι. Εισάγετε και την ασφάλεια.  

Προσοχή! Κίνδυνος! 
 
Εάν το μηχάνημα δονείτε υπερβολικά σταματήστε το αμέσως.  
Υπερβολική δόνηση σημαίνει ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Σταματήστε το 
εργαλείο και ελέγξτε το δίσκο. Η λάθος τοποθέτηση του δίσκου μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρό τραυματισμό.  
Χρησιμοποιείστε μόνο τα εξαρτήματα και α ανταλλακτικά που προτείνει ο κατασκευαστής. 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Προσοχή! Κίνδυνος! 
Όλα τα θαμνοκοπτικά μπορεί να εκτοξεύσουν μικρές πέτρες ή άλλα μικρά αντικείμενα όταν 
τα χρησιμοποιείτε. Διαβάστε καλά τους κανόνες για ασφαλή λειτουργία πριν την χρήση του 
θαμνοκοπτικού.  
Διαβάστε καλά τις οδηγίες χρήσης. Να γνωρίζετε καλά τους διακόπτες και την κατάλληλη 
χρήση του θαμνοκοπτικού. Να γνωρίζετε πώς να σταματήσετε το μοτέρ. Να γνωρίζετε πώς 
να ανοίξετε γρήγορα τον ιμάντα πρόσδεσης.  
Μην αφήσετε ποτέ να χρησιμοποιήσει κάποιος το θαμνοκοπτικό εάν δεν έχει διαβάσει τις 
οδηγίες. Σιγουρευτείτε ότι ο χειριστής φοράει ρούχα και υποδήματα προστασίας όπως 
επίσης και γυαλιά και ωτοασπίδες. Μην βασιστείτε στον προφυλακτήρα να προστατεύσει 
τα μάτια σας από τα μικροαντικείμενα που μπορεί να εκτοξευτούν. Κρατήστε άλλα άτομα 
και παιδιά μακριά από το χώρο εργασίας. Μην επιτρέψετε σε παιδιά να λειτουργήσουν ή 
να παίξουν με το θαμνοκοπτικό.  
Μην επιτρέψετε σε κανέναν να βρίσκεται στην περιοχή κινδύνου όταν λειτουργείτε το 
εργαλείο. 
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Άτομα που βρίσκονται ακριβώς απέξω από την περιοχή κινδύνου θα πρέπει να φορούν 
γυαλιά προστασίας. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο σε χώρο όπου υπάρχουν 
άλλα άτομα κοντά λειτουργήστε το εργαλείο σε χαμηλή ταχύτητα για να μειώσετε τον 
κίνδυνο τραυματισμού.  
Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης του στοπ λειτουργεί σωστά πριν να χρησιμοποιήσετε το 
εργαλείο.  
Ελέγξτε ότι ο δίσκος έχει σταματήσει να περιστρέφεται όταν το εργαλείο βρίσκεται στο 
ρελαντί.  
Προσοχή! Κίνδυνος! 
Εκτός από γυαλιά προστασία και ωτοασπίδες να φοράτε και υποδήματα προστασίας για 
την καλύτερη ισορροπία σας. Μην φοράτε γραβάτες, κοσμήματα ή φαρδιά ρούχα γιατί 
μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη του εργαλείου και να προκληθεί τραυματισμός. 
Μην φοράτε ανοιχτά παπούτσια. Σε μερικές περιπτώσεις θα πρέπει να φοράτε μάσκα 
προστασίας για την αποφυγή τραυματισμού. 
 

 ΚΟΠΗ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ 
 
 
Η κεφαλή μεσινέζας περιστρέφετε προς τα αριστερά. Το μαχαίρι 
κοπής θα βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του προφυλακτήρα.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ! 
Ο κατάλληλος προφυλακτήρας θα πρέπει να τοποθετείται στο 
μηχάνημα όταν το λειτουργείτε με την κεφαλή μεσινέζας. Η μεσινέζα 
μπορεί να χτυπήσει τον χρήστη στην περίπτωση που έχει εκτεθεί 
πολύ μεγάλο κομμάτι μεσινέζας.  Χρησιμοποιήστε πάντα τον 
προφυλακτήρα με το μαχαιράκι κοπής όταν χρησιμοποιείτε το 
μηχάνημα.  
Κατά την λειτουργία είναι καλό να γυρίσετε την κεφαλή έτσι ώστε να 
έρχεται σε επαφή με το κομμάτι της μεσινέζας που απομακρύνεται 
από τον χρήστη και τον προφυλακτήρα. Έτσι το υλικό κοπής 
απομακρύνεται από εσάς.  
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ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ! 
Εάν γυρίσετε την κεφαλή προς την λάθος πλευρά μπορεί να εκτοξευτεί το υλικό κοπής προς 
τα εσάς. Εάν κρατήσετε την κεφαλή ίσια με το έδαφος πάλι το υλικό κοπής θα εκτοξευτεί 
πάνω σας και θα καταναλώσετε και πολύ μεσινέζα.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ!  
Χρησιμοποιήστε μόνο μεσινέζα διαμέτρου 2,5mm. Μην χρησιμοποιήσετε σύρμα ή μεσινέζα 
με μέταλλο. Συμπληρώστε μόνο μεσινέζα σωστής διαμέτρου στην κεφαλή.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ!  
Δώστε προσοχή όταν εργάζεστε σε χώρους με χαλίκια κλπ. γιατί η μεσινέζα μπορεί να 
εκτοξεύσει μικρές πέτρες σε υψηλές ταχύτητες.  Ο προφυλακτήρας δεν μπορεί να 
σταματήσει αντικείμενα που επιστρέφουν στον χρήστη χτυπώντας πάνω σε άλλες σκληρές 
επιφάνειες.  
 
 
ΚΟΠΗ 
Τροφοδοτήστε προσεχτικά το μηχάνημα στο υλικό που θέλετε να 
κόψετε. Γυρίστε την κεφαλή έτσι ώστε να κατευθύνετε το υλικό 
κοπής μακριά από εσάς. Εάν κόβετε κοντά σε εμπόδιο όπως 
φράχτη, τοίχο ή δέντρο πλησιάστε σε γωνία έτσι ώστε το υλικό 
κοπής νε χτυπήσει πάνω στο εμπόδιο και να απομακρύνεται από 
εσάς. Κινήστε την μεσινέζα έτσι ώστε να πλησιάζει αργά προς το 
εμπόδιο, μην χτυπάτε την μεσινέζα πάνω στο εμπόδιο γιατί θα 
λιώσει η μεσινέζα και υπάρχει και κίνδυνος τραυματισμού. Εάν 
κόβετε κοντά σε σύρματα δώστε μεγάλη προσοχή έτσι ώστε το 
σύρμα να μην τυλιχτεί στην κεφαλή μεσινέζας και προκαλέσει 
σοβαρό τραυματισμό. Η κοπή σε ψηλά χόρτα θα πρέπει να γίνεται 
έτσι ώστε να κόβονται λίγα χόρτα την φορά. Χρησιμοποιήστε μόνο 
την άκρη από την μεσινέζα για να κόψετε και περάστε μέσα από τα 
χόρτα αργά.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ! 
Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικό δίσκο για φορμάρισμα ή κοπή 
άκρης.  
 
ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΑΚΡΗΣ 
Και τα δύο πραγματοποιούνται με την κεφαλή μεσινέζας σε 
απότομη γωνία. Το φορμάρισμα είναι η διαδικασία όπου κόβεται το 
γρασίδι έτσι ώστε να μείνει το έδαφος γυμνό. Η κοπή άκρης είναι η 
διαδικασία όπου κόβεται το περισσευούμενο γρασίδι που έχει 
φυτρώσει πάνω από δρόμους ή μονοπάτια. Και στις δύο 
περιπτώσεις κρατήστε το μηχάνημα σε απότομη γωνία και σε θέση 
όπου το υλικό κοπής όπως και πέτρες δεν μπορούν να εκτοξευτούν 
πάνω σε εσάς. Ενώ οι φωτογραφίες δείχνουν την διαδικασία ο χρήστης θα πρέπει να βρει 
την γωνία που εξυπηρετεί τον ίδιο για την εργασία.  
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ!  
Μην πραγματοποιήσετε κοπή κοντά σε χώρους με σύρματα. Φορέστε είδη προστασίας. 
Μην κόβετε σε σημεία όπου δεν μπορείτε να δείτε τι κόβει το μηχάνημα.  
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ΚΟΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΣΚΟ 

 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι δίσκων αλλά δύο 
είδη είναι οι πιο συνηθισμένοι στην χρήση 
τους.  

 

Δίσκος με 3 δόντια 

Ο δίσκος αυτός χρησιμοποιείτε για να την κοπή 
χόρτων και θάμνων που φτάνουν μέχρι 3/4’’ σε 
διάμετρο. Μόνο ο δίσκος CG420-2 255mm με 
τρία δόντια μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο 
συγκεκριμένο θαμνοκοπτικό. 

 

Δίσκος με πολλά δόντια  

Ο δίσκος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κοπή θάμνων και άλλα που φτάνουν την 
διάμετρο 3/4’’ μέχρι 3’’ σε διάμετρο.  

 

Προσοχή! Κίνδυνος!  

Να χρησιμοποιείτε πάντα τον ιμάντα. Ρυθμίστε τον ιμάντα έτσι ώστε το θαμνοκοπτικό να 
βρίσκεται μερικά εκατοστά πάνω από το έδαφος. Ο προφυλακτήρας θα πρέπει να 
τοποθετημένος κάθε στιγμή. Ο ιμάντας θα πρέπει να είναι στην δεξιά μεριά του σώματός 
σας.   

Προσοχή! Κίνδυνος!  

Μην χρησιμοποιήσετε το θαμνοκοπτικό για την κοπή δέντρων!  

Μην χρησιμοποιήσετε φθαρμένο ή σπασμένο. 

Πριν να λειτουργήσετε το θαμνοκοπτικό ελέγξτε την περίμετρο 
για πέτρες, συρματόπλεγμα ή μεταλλικές βέργες. Εάν δεν 
μπορείτε να απομακρύνετε κάποιο αντικείμενο, σημαδέψτε το 
που βρίσκεται και αποφύγετε την επαφή με τον δίσκο. Οι πέτρες 
και οι μεταλλικές βέργες μπορεί αν χαλάσουν τον δίσκο και τα 
συρματοπλέγματα μπορεί να τραυματίσουν τον χειριστή.  
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Κόψιμο γκαζόν 

Αυτό μπορεί να γίνει εάν κουνάτε το θαμνοκοπτικό δεξιά αριστερά 
σε ένα ημικύκλιο. Έτσι μπορείτε να καθαρίσετε γρήγορα μεγάλες 
εκτάσεις με γρασίδι και χόρτα. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε 
αυτόν τον τρόπο εάν τα χόρτα είναι πολύ παχιά ή μεγάλα.  

 

Μπορείτε να κόψετε και από τις δύο μεριές ή να κόβετε από την 
μια μεριά μαζεύοντας έτσι όλα τα σκουπίδια από την άλλη.  

 

Η κοπή με τον δίσκο με τα πολλά δόντια θα πρέπει να γίνεται όταν 
τα χόρτα είναι πολύ χοντρά ή μεγάλα.   

Εάν ο δίσκος είναι φθαρμένος ή χαλασμένος μπορεί να κλωτσήσει 

το θαμνοκοπτικό και να προκληθεί κάποιο ατύχημα.  

Τα χόρτα και οι θάμνοι οι οποίοι είναι μεγαλύτερα από 3’’ σε 
διάμετρο θα πρέπει να κοπούν με τον δίσκο με τα πολλά δόντια. Θα 
πρέπει να δώσετε μεγάλη προσοχή στα μικροαντικείμενα που 
μπορεί να εκτοξευτούν κατά την κοπή. Υπάρχει κίνδυνος 
τραυματισμού.  

Να κόβετε πάντα από αυτήν την μεριά του θάμνου που θα κάνει το 
θάμνο να πέσει αντίθετα από το θαμνοκοπτικό. Εάν ο θάμνος πέσει προς το εργαλείο θα 
παγιδευτεί ο δίσκος και μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.  

Μην πιέζετε το δίσκο να κόψει. Μην αλλάξετε την φορά του κοψίματος ενώ ο δίσκος 
βρίσκεται μέσα στο δέντρο. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε δύναμη ή πίεση 
που μπορεί να κάνει το δίσκο να ραγίσει ή να σπάσει.   

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΜΙΓΜΑ ΛΑΔΙΟΥ 
 Μην γεμίσετε το ρεζερβουάρ μέχρι επάνω.  
 Μην συμπληρώνετε καύσιμα σε χώρο κλειστό και χωρίς καλό 
εξαερισμό.  
 Μην συμπληρώνετε καύσιμα όταν το μηχάνημα βρίσκεται 

κοντά σε φλόγες ή σπίθες.  
 Να σκουπίσετε καλά ότι καύσιμο μπορεί να χυθεί απέξω.  
 Μην συμπληρώνετε καύσιμα στο μηχάνημα εάν η μηχανή είναι 

ζεστή.  
Το καύσιμο που χρησιμοποιείτε για το μηχάνημα αυτό είναι ένα μίγμα 
αμόλυβδης βενζίνης και λαδιού.  
Όταν κάνετε το μίγμα βενζίνης και λαδιού να χρησιμοποιείτε μόνο 
λάδι το οποίο να μην περιέχει αιθανόλη ή μεθανόλη. Να 
χρησιμοποιείτε βενζίνη καλή ποιότητας 89 οκτανίων ή άνω. Αυτό θα βοηθήσει στην 
αποφυγή πιθανών ζημιών στα σωληνάκια βενζίνης ή άλλων μερών της μηχανής.    
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 Αναλογία μίγματος : 25:1 

25 μέρη βενζίνης – 1 μέρος λαδιού 

Η διαφορετική μίξη από αυτήν της αναλογίας 25: 1 μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη 
μηχανή. Σιγουρευτείτε ότι η αναλογία είναι σωστή. 

Καύσιμα 

Το μηχάνημα χρησιμοποιεί καύσιμο για δίχρονη μηχανή με αναλογία μίγματος αμόλυβδης 
βενζίνης – συνθετικού λαδιού 2Τ για δίχρονους κινητήρες 25 : 1.  

Βενζίνη 

Χρησιμοποιείστε αμόλυβδη βενζίνη 89 οκτανίων ή άνω.  

Αποθήκευση καυσίμου 

Να αποθηκεύετε τα καύσιμα μόνο σε καθαρό και ασφαλές δοχείο κατάλληλο για καύσιμα.  

Σημαντικό: Η μίξη του καυσίμου μπορεί να διασπαστεί. Κουνήστε καλά το δοχείο του 
καυσίμου πριν από κάθε χρήση. Μην αποθηκεύετε καύσιμο για πολύ καιρό. Να φτιάχνετε 
τόσο μίγμα όσο νομίζετε ότι θα χρησιμοποιήσετε σε ένα μήνα. Πριν να συμπληρώσετε 
καύσιμα ελέγξτε ότι το ντεπόζιτο είναι καθαρό και χρησιμοποιήστε μόνο καθαρό μίγμα.  

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΔΙΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΛΑΔΙ ΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΙΘΑΝΟΛΗ Ή ΜΕΘΑΝΟΛΗ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΠΙΘΑΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ. ΜΗΝ 
ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ.  

Σημαντικό: Εάν δεν ακολουθήσετε σωστά τις οδηγίες για το μίγμα του καυσίμου μπορεί να 
προκαλέσετε βλάβη στην μηχανή.  

1. Όταν ετοιμάσετε μίγμα καυσίμου να φτιάχνετε όσο μίγμα χρειάζεστε για την 
εργασία που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Μην χρησιμοποιείτε καύσιμα που έχουν 
αποθηκευτεί για περίοδο παραπάνω από δυο μήνες. Τα καύσιμα που έχουν 
αποθηκευτεί για μεγάλη χρονική περίοδο θα προκαλέσουν δύσκολη εκκίνηση και 
χαμηλή αποδοτικότητα. Τα καύσιμα που έχουν αποθηκευτεί μεγάλο χρονικό 
διάστημα θα πρέπει να τα αδειάζετε και να φτιάχνετε καινούριο μίγμα.  

2. Μην γεμίσετε το ρεζερβουάρ μέχρι επάνω.  
3. Μην συμπληρώνετε καύσιμα σε χώρο κλειστό και χωρίς καλό 

εξαερισμό.  
4. Μην συμπληρώνετε καύσιμα όταν το μηχάνημα βρίσκεται κοντά 

σε φλόγες ή σπίθες.  
5. Να σκουπίσετε καλά ότι καύσιμο μπορεί να χυθεί απέξω.  

6. Μην συμπληρώνετε καύσιμα στο μηχάνημα εάν η μηχανή είναι ζεστή.  
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Σημεία ελέγχου πριν την χρήση: 

1. Ελέγξτε για χαλαρές βίδες, παξιμάδια και συνδέσμους.  
2. Ελέγξτε το φίλτρο αέρος για βρωμιές. Καθαρίστε το εάν χρειάζεται πριν την 

λειτουργία.  
3. Ελέγξτε ότι ο προφυλακτήρας είναι τοποθετημένος καλά.  
4. Ελέγξτε για διαρροές καυσίμου.  
5. Ελέγξτε το δίσκο για φθορές ή σπασίματα.  

 

Προσοχή! Κίνδυνος! 

Τα καυσαέρια του μηχανήματος αυτού περιέχουν χημικά. Μην χρησιμοποιείτε το 
θαμνοκοπτικό σε κλειστό χώρο χωρίς καλό εξαερισμό.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 

 

Εκκίνηση κρύας μηχανής 

1. Τοποθετήστε το διακόπτη στοπ στην θέση “start”.  
2. Πιέστε την μεμβράνη του καρμπυρατέρ συνέχει 

για 7-10 φορές μέχρι να γεμίσει μέσα με καύσιμα.  
3. Κρύα εκκίνηση: τραβήξτε το τσοκ προς τα πάνω να 

κλείσει. 
4. Τραβήξτε την χειρόμιζα μέχρι να σκάσει λίγο η 

μηχανή.  
5. Πιέστε το τσοκ προς τα κάτω πάλι.  
6. Τραβήξτε την χειρόμιζα μέχρι να ξεκινήσει η 

μηχανή.  
7. Αφήστε το μηχάνημα να ζεσταθεί για μερικά λεπτά πριν να το χρησιμοποιήσετε.  

 

Εκκίνηση ζεστής μηχανής 

1. Εάν δεν έχει τελειώσει το καύσιμο τραβήξτε την χειρόμιζα 2-3 φορές και η μηχανή 
θα ξεκινήσει.  

2. Εάν το καύσιμο έχει τελειώσει ακολουθείστε τα βήματα 3 μέχρι 7 στην εκκίνηση 
κρύας μηχανής.  

Παύση μηχανής 

 Τοποθετήστε το διακόπτη στοπ στην θέση “stop”.  
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ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

Φίλτρο αέρος 

 Η συσσώρευση σκόνης στο φίλτρο αέρος θα 
μειώσει την αποδοτικότητα της μηχανής, θα 
αυξήσει τη κατανάλωση βενζίνης και θα 
επιτρέψει σε σκουπιδάκια να περάσουν μέσα 
στην μηχανή. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρος σε 
τακτικά χρονικά διαστήματα για να το 
διατηρήσετε καθαρό.  

 Η μικρή συσσώρευση σκόνης μπορεί να 
αφαιρεθεί εάν χτυπήσετε λίγο το φίλτρο. Οι πιο 
δύσκολες βρωμιές θα πρέπει να αφαιρεθούν 
πλένοντας το φίλτρο.  

 Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου 
ξεβιδώνοντας την τάπα.  

Ρύθμιση του καρμπυρατέρ 
Σημείωση: Μην ρυθμίσετε το καρμπυρατέρ εάν δεν είναι αναγκαίο. Εάν έχετε πρόβλημα με 
το καρμπυρατέρ επικοινωνήστε με το προμηθευτή σας. Η λάθος ρύθμισή του μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα και να παύση της εγγύησης. 
Ελέγξτε το μπουζί 

 Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το μπουζί 
από την μηχανή εάν αυτή είναι ζεστή για να 
αποφύγετε την πιθανή ζημιά. 

 Καθαρίστε ή αλλάξτε το μπουζί εάν έχει 
πολύ λάδι επάνω.  

 Αλλάξτε το μπουζί εάν το κεντρικό 
ηλεκτρόδιο είναι φθαρμένο.  

 Το κενό θα πρέπει να είναι 0,6-0,7mm (.023’’.028’’) 
 Δύναμη τοποθέτησης = 145-155kg.cm(125-135in.lb) 

 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Μεταφορά 
 Θα πρέπει να τοποθετήσετε το κάλυμμα της λεπίδας 

όταν θέλετε να μεταφέρετε το θαμνοκοπτικό.  
 Η μηχανή θα πρέπει να είναι σβηστή.  
 Αφού σβήσει η μηχανή η εξάτμιση θα είναι ακόμα ζεστή. 

Προσοχή μην την ακουμπήσετε.  
 Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει διαρροή καυσίμου.  

Αποθήκευση 
 Ελέγξτε , καθαρίστε και επισκευάστε το θαμνοκοπτικό εάν είναι αναγκαίο.  
 Αφαιρέστε τα καύσιμα από το ντεπόζιτο.  
 Ξεκινήστε την μηχανή, έτσι θα αφαιρεθεί όλο το καύσιμο.  
 Αφαιρέστε το μπουζί και ρίξτε ένα κουταλάκι λάδι στην τρύπα του μπουζί.  
 Αποθηκεύστε σε καθαρό και ξηρό χώρο.  
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Τα προβλήματα όπως η δυσκολία να ξεκινήσει ο κινητήρας, ανωμαλίες στην λειτουργία και 
στην απόδοση μπορούν να αποφευχθούν εάν δοθεί προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας και 
συντήρησης. Εάν ο κινητήρας δεν λειτουργεί σωστά ελέγξτε τα παρακάτω:  

• Ότι το σύστημα καυσίμου είναι σε καλή κατάσταση και ότι πηγαίνουν καύσιμα στον 
κινητήρα.  

• Ότι το σύστημα ανάφλεξης είναι σε κατάσταση και το μπουζί λειτουργεί σωστά.  
• Ότι η συμπίεση του κινητήρα είναι επαρκής.  

 
Πρόβλημα στην εκκίνηση 

• Πετάξτε τα καύσιμα που υπάρχουν στο ρεζερβουάρ.  
• Σιγουρευτείτε ότι τα καύσιμα είναι φρέσκα και καθαρά.  
• Ελέγξτε το φίλτρο καυσίμου για να σιγουρευτείτε ότι είναι καθαρό. (Αλλάξτε το 

φίλτρο εάν χρειάζεται) 
• Σιγουρευτείτε ότι το φίλτρο αέρος είναι καθαρό.  
• Τοποθετήστε νέο μπουζί. 
• Εάν συνεχίζει και υπάρχει πρόβλημα επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις. 

 
Πρόβλημα Αιτία Λύση 
Πίεση 
κυλίνδρου 
σωστή 

Μπουζί 
σωστό 

Σύστημα καυσίμου 
προβληματικό 

Δεν έχει καύσιμα 
Το σωληνάκι βενζίνης είναι 
βουλωμένο 

Τοποθετήστε 
καύσιμα 
Καθαρίστε το 
σωληνάκι 
καυσίμου 

Σύστημα 
καυσίμου 
σωστό 

Καύσιμα Τα καύσιμα είναι βρώμικα 
Υπάρχει νερό στα καύσιμα 
Υπάρχει υπερβολικό 
καύσιμο στο κύλινδρο 
Η μίξη καυσίμου είναι λάθος 

Αλλάξτε τα 
καύσιμα 
Αλλάξτε τα 
καύσιμα 
Βγάλτε το μπουζί 
και στεγνώστε το  
Διορθώστε την 
μίξη 
 

Σύστημα 
καυσίμου 
σωστό 

Σπίθα στο 
μπουζί 
σωστή 

Μπουζί Το μπουζί έχει υπολείμματα 
καυσίμου 
Η μόνωση του μπουζί έχει 
πρόβλημα 
Το κενό του μπουζί είναι 
λάθος 

Καθαρίστε το 
μπουζί 
Αλλάξτε το 
μπουζί 
Ρυθμίστε το κενό 
του μπουζί 
0,6-0,7mm 

Σπίθα στο μπουζί λάθος Προβληματικό μπουζί Αλλάξτε το 
μπουζί 

Σύστημα 
καυσίμου 
σωστό 

Σύστημα 
ανάφλεξης 
σωστό 

Πίεση χαμηλή Ελατήριο πιστονιού έχει 
πρόβλημα 
Το μπουζί είναι χαλαρό 
Υπάρχει διαρροή ανάμεσα 
στον κύλινδρο και το κιβώτιο 

Αλλάξτε 
Σφίξτε το μπουζί 
Διορθώστε το 
πρόβλημα 

  Πίεση φυσιολογική Μπουζί έχει πρόβλημα 
Πρόβλημα στον διακόπτη 
παύσης και βραχυκύκλωμα 

Σφίξτε το μπουζί 
Αλλάξτε ή 
επισκευάστε 
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 2. Χαμηλή εξαγωγή 
Πρόβλημα Αιτία Λύση 
Σβήνει κατά την επιτάχυνση 
Ο καπνός είναι λεπτός, το 
στόμιο του καρμπυρατέρ 
είναι ανάποδα 

Το σωληνάκι καυσίμου είναι 
βουλωμένο 
Η εξάτμιση είναι γεμάτη από 
υπολείμματα καυσίμου 

Καθαρίστε το σωληνάκι, 
ρυθμίστε το καρμπυρατέρ 
Καθαρίστε τα υπολείμματα 

Η πίεση είναι χαμηλή Φθορά πιστονιού, ελατηρίου 
και κυλίνδρου 

Επικοινωνήστε με 
εξουσιοδοτημένο σέρβις 

Διαρροή κινητήρα Η επιφάνεια του κυλίνδρου 
και του στροφάλου έχει 
διαρροή 

Επικοινωνήστε με 
εξουσιοδοτημένο σέρβις 

Διαρροή στροφαλοφόρου 
άξονα 

Η στεγανοποίηση έχει 
πρόβλημα 

Επικοινωνήστε με 
εξουσιοδοτημένο σέρβις 

 Ο κινητήρας 
υπερθερμαίνεται 
Ο θάλαμος καύσης έχει 
υπολείμματα καυσίμου 

Μην χρησιμοποιείται για 
μεγάλο διάστημα και μεγάλο 
φορτίο 
Επικοινωνήστε με 
εξουσιοδοτημένο σέρβις 

 
3. Ο κινητήρας λειτουργεί με αστάθεια 

Πρόβλημα Αιτία Λύση 
Ο κινητήρας δημιουργεί 
θόρυβο 

Το πιστόνι , το ελατήριο, ο 
κύλινδρος έχουν πρόβλημα 

Επικοινωνήστε με 
εξουσιοδοτημένο σέρβις 

Υπάρχει μεταλλικός θόρυβος Ο κινητήρας 
υπερθερμαίνεται 
Ο θάλαμος καύσης έχει 
υπολείμματα καυσίμου 
Τα καύσιμα είναι λάθος 

Μην χρησιμοποιείται για 
μεγάλο διάστημα και μεγάλο 
φορτίο 
Επικοινωνήστε με 
εξουσιοδοτημένο σέρβις 
Αλλάξτε με σωστά καύσιμα 

Η ανάφλεξη είναι λάθος Υπάρχει νερό στα καύσιμα 
Το μπουζί έχει πρόβλημα 

Αλλάξτε τα καύσιμα 
Αλλάξτε το μπουζί 

  
4. Ο κινητήρας σταμάτησε απότομα 

Αιτία Λύση 
Τα καύσιμα τελείωσαν 
Το μπουζί έχει υπολείμματα καυσίμου και 
υπάρχει βραχυκύκλωμα 

Προσθέστε καύσιμα 
Καθαρίστε το μπουζί και συνδέστε το  
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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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