
 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ PB6500 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αυτό το εγχειρίδιο σας εξηγεί πώς να λειτουργήσετε με τον καλύτερο τρόπο το 

θαμνοκοπτικό που έχετε αγοράσει. Πριν να το χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να 

διαβάσετε και να κατανοήσετε τις παρακάτω οδηγίες έτσι ώστε να μπορέσετε να το 

λειτουργήσετε με ασφάλεια.  

Επιπλέον, λόγω συχνών αλλαγών στα χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί κάποιες 

λεπτομέρειες του εγχειριδίου να μην συμφωνούν με το εργαλείο. Παρακαλούμε να 

κατανοήσετε αντίστοιχα. 

 

Περιγραφή μερών:  

 
 

 

 

1. Αντλία καυσίμου 

2. Βίδα καρμπυρατέρ 

3. Κάλυμμα φίλτρου 

4. Μοχλός τσοκ 

5. Μπουζοκαλώδιο 

6. Λαβή χειρόμιζας 

7. Εξάτμιση 

8. Ρεζερβουάρ 



9. Τάπα καυσίμου 

10. Λαβή 

11. Διακόπτης στοπ 

12. Μοχλός γκαζιού 

13. Ρόδα 

14. Κώνος 

15. Μπαστούνι 

16. Κεφαλή κοπής 

17. Γωνιακή μετάδοση 

18. Μαχαιράκι κοπής 

19. Προφυλακτήρας 

20. Κινητήρας 

 

Σύμβολα στο μηχάνημα 

Για ασφαλή λειτουργία και συντήρηση τα σύμβολα είναι χαραγμένα στο μηχάνημα.  

Ακολουθήστε τις οδηγίες προσεχτικά:  

  
(α) Η τάπα για συμπλήρωμα μίξης καυσίμου.  

 

 
(b) Κατεύθυνση για να κλείσιμο του τσοκ στο κάλυμμα φίλτρου αέρος. 

(c) Κατεύθυνση για να άνοιγμα του τσοκ στο κάλυμμα φίλτρου αέρος.  

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Κυβικά 62 cc 

Ισχύς 1.9 kW 

Μεγ. στροφές 6500 min
-1

 

Στροφές στο ρελαντί 3000 min
-1

 

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 1200ml 

Μίξη καυσίμου 25:1 

Καρμπυρατέρ Καρμπυρατέρ διαφράγματος 

Πίεση θορύβου 99,7 db(A) 

Επίπεδο θορύβου 110.9 db(A) 

Εγγυημένο επίπεδο θορύβου 113 db(A) 

Διαστάσεις δίσκου Ø25.4, 255mm x 1.4mm – 3T 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 

 



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

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 συνοδευόμενο από τις λέξεις προσοχή και κίνδυνος 

υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού. 

 

 

   

 

Διαβάστε και κατανοήστε καλά τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας.  

 

 

Να φοράτε πάντα γυαλιά προστασίας και ωτοασπίδες. 

 

 

Να σβήνετε πάντα το μηχάνημα και να σιγουρεύεστε ότι έχει 

σταματήσει να περιστρέφεται ο δίσκος πριν να τον καθαρίσετε, 

αφαιρέσετε ή ρυθμίσετε. 

 

 

 

Να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια και υποδήματα. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ! 
Τα καυσαέρια από το μηχάνημα αυτό περιέχουν χημικά μην το χρησιμοποιείτε σε 

κλειστό χώρο.                             

 



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.  

 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.  

 

 

 

 

 



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 Τοποθέτηση του στηρίγματος του άξονα της λαβής (F1) 

1.  Εισάγετε το στήριγμα του άξονα (Α) στο κάτω σύνδεσμο. (Β) 

2. Σιγουρευτείτε ότι ο άξονας και ο σύνδεσμος είναι επίπεδα.  

3. Σφίξτε τις δυο βίδες (2) άλλεν 4mm (C) με το εργαλείο που παρέχεται (D).  

 
 

 Συναρμολόγηση λαβής (F2) 

1. Τοποθετήστε την λαβή από την δεξιά μεριά του μηχανήματος.  

2. Εισάγετε τις δυο βίδες (1) μέσα από τον άξονα και την λαβή.  

3. Εισάγετε τις δύο ροδέλες. (2).  

4. Σφίξτε τις δύο βίδες (3) για να ασφαλίσετε την λαβή στην σωστή θέση 

λειτουργίας.   

 
Σημείωση: Προσέξτε μην πιάσετε τις ντίζες του διακόπτη και του γκαζιού.  

 

 Προφυλακτήρας (F3) 

Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα στην γωνιακή μετάδοση και ρυθμίστε τον με 

τον σύνδεσμο και τις βίδες (Μ5x25).  

(1) Βίδα 

(2) Σύνδεσμος 

(3) Κεντρικό μπαστούνι 

(4) Προφυλακτήρας 

  
 

 

 



 Συναρμολόγηση τροχών (F4)  

1. Εισάγετε τον άξονα των τροχών (Α) 

2. Σιγουρευτείτε ότι ο άξονας είναι ευθυγραμμισμένος με την τρύπα 

εισαγωγής του άξονα (B)  

3. Εισάγετε την βίδα 5mm και το παξιμάδι (C).  

4. Σιγουρευτείτε ότι έχετε τοποθετήσει τον τροχό σωστά με το σπείρωμα 

προς τα μπροστά. (Ε) 

5. Τοποθετήστε και τους δύο τροχούς και σφίξτε τα παξιμάδια 13mm (D).  

  
 

 Ρύθμιση της ντίζας γκαζιού.  

1. Μόλις απελευθερώσετε τον μοχλό γκαζιού, τραβήξτε την ντίζα γκαζιού. 

Το φυσιολογικό κενό είναι 1 με 2mm όταν το μετράτε από την μεριά του 

καρμπυρατέρ.  

2. Εάν το κενό είναι πολύ μικρό ή πολύ μεγάλο, βγάλτε το κάλυμμα του 

φίλτρου αέρος, ξεβιδώστε το παξιμάδι και ρυθμίστε το κενό. (F5).  

(1) Παξιμάδι ρύθμισης  

(2) Παξιμάδι 

 



 Τοποθέτηση του δίσκου κοπής (F6) 

1.  Τοποθετήστε το κράτημα στην γωνιακή μετάδοση έτσι ώστε η τρύπα να 

ευθυγραμμίζεται με την τρύπα στην γωνιακή, εισάγετε το κλειδί άλλεν για 

να τοποθετήσετε το παξιμάδι.  

2. Τοποθετήστε τον δίσκο στην εσωτερική ροδέλα με τα γράμματα προς την 

γωνιακή μετάδοση.  

3. Τοποθετήστε την εξωτερική ροδέλα στον άξονα με το βαθούλωμα να 

κοιτάζει προς τον δίσκο.  

4. Τοποθετήστε το μεταλλικό κάλυμμα, στην εξωτερική ροδέλα και σφίξτε 

το με το παξιμάδι.  

5. Αφαιρέστε το κλειδί άλλεν.  

(1) Κλειδί 

(2) Παξιμάδι 

(3) Μεταλλικό κάλυμμα 

(4) Εξωτερική ροδέλα 

(5) Δίσκος 

(6) Εσωτερική ροδέλα 

(7) Άξονας 

(8) Κλειδί άλλεν 

(9) Γωνιακή μετάδοση 

 
 

 Τοποθέτηση της κεφαλής μεσινέζας (F7) 

1. Τοποθετήστε την εσωτερική ροδέλα στον άξονα (βλέπε F6).  

2. Βιδώστε την βίδα (Μ10 αριστερόστροφη) στον άξονα και ασφαλίστε την 

με ένα κλειδί.  

3. Βιδώστε την κεφαλή μεσινέζας πάνω στην βίδα και σφίξτε την 

χειροκίνητα.  

Σημείωση: Κρατήστε τις βίδες και τις ροδέλες για την τοποθέτηση του 

δίσκου σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.  

(1) Γωνιακή μετάδοση 

(2) Βίδα 

(3) Κεφαλή μεσινέζας 

(4) Μεσινέζα  

 

 

 

 

 

   

 



  

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. 

    
 

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 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.  

 



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.    

 

 

 

 

 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.  

 

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”.  

 

 



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. 

 

Φίλτρο καυσίμου 

 Το ντεπόζιτο είναι εξοπλισμένο με ένα 

φίλτρο καυσίμου. Το φίλτρο είναι 

τοποθετημένο στην ελεύθερη μεριά του 

σωλήνα βενζίνης και μπορεί να βγει από 

την εισαγωγή του ντεπόζιτου.  

 Ελέγξτε τακτικά το φίλτρο του καυσίμου. 

Μην επιτρέψετε να εισχωρήσει σκόνη 

στο ντεπόζιτο. Ένα βουλωμένο φίλτρο θα 

προκαλέσει δυσκολίες στην εκκίνηση και 

δυσλειτουργία της μηχανής.  

 Όταν το φίλτρο είναι βουλωμένο αλλάξτε 

το.  

 Όταν το εσωτερικό του ντεπόζιτου είναι 

λερωμένο καθαρίστε το με λίγο 

πετρέλαιο.  

 

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 ή εάν το κεντρικό 

ηλεκτρόδιο είναι φθαρμένο.  

 



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.  

 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

1. Προβλήματα στην εκκίνηση 

 

Πρόβλημα Αιτία Λύση 

Δυσλειτουργία στο 

σύστημα καυσίμου 

Δεν έχει καύσιμα στο ντεπόζιτο, 

το φίλτρο καυσίμου είναι 

βουλωμένο 

Συμπληρώστε καύσιμα, 

καθαρίστε το φίλτρο  

Καύσιμο Το καύσιμο είναι βρώμικο 

Έχει νερό μέσα 

Το μίγμα είναι λάθος 

Αλλάξτε καύσιμο 

Μπουζί Το μπουζί είναι βρώμικο ή 

χαλασμένο 

Αλλάξτε το μπουζί 

 

2. Χαμηλή λειτουργία 

 

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε δυσλειτουργία στο μηχάνημα ή στην μηχανή θα 

πρέπει να δώσετε το θαμνοκοπτικό σε κάποιο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για 

έλεγχο και επισκευή.  

 

3. Η μηχανή σταμάτησε ξαφνικά 

Εάν η μηχανή σταματήσει ξαφνικά μπορεί να έχουν τελειώσει τα καύσιμα ή να μην 

κάνει καλή επαφή το μπουζί. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώστε καύσιμα ή αλλάξτε 

το μπουζί. Εάν πάλι το θαμνοκοπτικό δεν λειτουργεί δώστε το σε εξειδικευμένο 

τεχνικό προσωπικό για έλεγχο και επισκευή.  
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SAFETY FIRST
Warnings contained within this manual are clearly marked with the symbol. This

symbol indicates vitally important points, which must be taken into

consideration to prevent possible serious injury. You’re requested to read all

such instructions carefully and follow them without fail.

• NOTES ON TYPES OF WARNINGS IN THE MANUAL

This mark indicates instructions which must be followed in order to
prevent accidents which could lead to serious bodily injury or death.

This mark indicates instructions which must be followed, or it may lead to mechanical

failure, breakdown, or damage.

This mark indicates hints or directions useful in the use of the product.
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CAUTION

• Before using our brush cutter,
please read this manual carefully to
fully understand how to use this
product. Keep this manual handy.

WARNING

IMPORTANT

NOTE
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1. PARTS LOCATION
1. Fuel Pump
2. Screw on the carburetor
3. Filter cover
4. Choke lever
5. Spark plug adapter
6. Handle of starting cord
7. Muffler
8. Fuel tank
9. Tank cap
10. Handle bar
11. Stop switch
12. Throttle trigger
13. Wheel
14. Driven Connector
15. Drive Shaft
16. Cutting head
17. Gear case
18. Cut-off knife
19. Safety guard
20. Engine

2. WARNING LABELS ON THE MACHINE
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Read the owner’s manual before operating this machine and follow all warnings
and safety instructions.

2. Wear head protection where there is a risk of falling objects, wear eye and ear
protection.

3. Warning/Attention.
4. Beware of thrown objects.
5. Keep all children, bystanders and helpers 15 meters away from the brush cutter.
6. Wear foot protection and gloves ( on brush cutters)
7. The maximum rotational frequency of the shaft for the cutting attachment.

If the warning seal / label peels off or becomes soiled, you should contact the

seller to order a replacement seal / label.

Never remodel / alter your brush cutter as this nullifies the warranty.

IMPORTANT

WARNING
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3. SYMBOLS ON THE MACHINE
For safe operation and maintenance, symbols are carved in relief on the machine.
Please follow these instructions and be careful to not make a mistake.

(a).The port to refuel the “MIX GASOLINE”
Position: FUEL TANK CAP

(b).The direction to close the choke
Position: AIR CLEANER COVER

(c).The direction to open the choke
Position: AIR CLEANER COVER.

4. SAFETY PRECAUTIONS
• BEFORE USING THE MACHINE

a. Read this owner’s manual carefully to understand how to
operate this unit properly.

b. This product has been designed for use in cutting grass,
and it should never be used for any other purpose.

c. You should never use this brush cutter when under the
influence of alcohol, when suffering from exhaustion or lack
of sleep when suffering from drowsiness as a result of
having taken cold medicine, or at any other time when a
possibility exists that your judgment might be impaired or
that you might not be able to operate the brush cutter
properly and in a safe manner.

d. Avoid running the engine indoors. The exhaust gases
contain harmful carbon monoxide.

e. Never use your brush cutter under circumstances like
those described below:

1.When the ground is slippery and when other conditions
exist which might make it not possible to maintain a
steady stance while using the brush cutter.

2. At night, at times of heavy fog, or at any other times
when your field of vision might be limited and it would
be difficult to gain a clear view of the area.

3. During rain storms, lightning storms, at times of
strong or gale-force winds, or any other time when weather conditions might make it
unsafe to use this product.
f. Lack of sleep, tiredness, or physical exhaustion results in shorter attentions spans,

and this in turn can lead to accidents and injury. Limit the amount of time the brush
cutter is to be used continuously to approximately 30-40 minutes per session, and
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take 10-20 minutes of rest between work sessions. Also try to keep the total amount
of work performed in a single day under 2 hours or less.

g. Be sure to keep this manual handy so that you may refer to it later whenever any
questions arise.

h. Always be sure to include this manual when selling, lending, or otherwise
transferring the ownership of this product.

i. Never allow children or anyone unable to fully understand the directions given in this
manual to use this brush cutter.

• WORKING GEAR AND CLOTHING
A. When using your brush cutter, you should wear proper

clothing and protective equipment as follows:
1) Helmet
2) Protective goggles or face protector
3) Thick work gloves
4) Non-slip-sole work boots
5) Ear protectors

B. Carry the following items with you:
1) Attached tools and files
2) Properly stored extra fuel
3) Spare blade
4) Notifications for your working area (Tape, Warning

signs)
5) Whistle (for communication or emergency)
6) Hatchet or saw (for removal of obstacles)

C. Never use your brush cutter when wearing pants with loose cuffs, when wearing
sandals, or when barefoot.

• WARNING - HANDLING OF FUEL
a. The engine of this product is designed to run on a mixed fuel

which contains highly flammable gasoline. You should never
store cans of fuel or refill the fuel tank in any place where there
is a boiler, stove, wood fire, electrical sparks, welding sparks,
or any other source of heat or fire which might ignite the fuel.

b. Smoking while operating the brush cutter or refilling its fuel
tank is extremely dangerous. Always be sure to keep lit cigarettes away from the
brush cutter at all times.

c. When refilling the tank always turn off the engine first and take a careful look
around to make sure that there are no sparks or open flames anywhere nearby
before refueling.

d. If any fuel spillage occurs during refueling, use a dry rag to wipe up spills before
turning the engine back on again.

e. After refueling, screw the fuel cap back tightly onto the fuel tank and then carry
the brush cutter to a spot 3m or more away from where it was refueled before
turning on the engine.
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• THINGS TO CHECK BEFORE USING YOUR BRUSHCUTTER
a. Before beginning work, look around carefully to get a feel for the shape of the land,

or grass to be trimmed and whether or not there are any obstacles which might get
in the way while working, and remove any obstacles, which can be cleared away.

b. The area within a perimeter of 15m of the person using the brush cutter should be
considered a hazardous area into which no one should enter while the brush

cutter is in use, and when necessary yellow warning
rope, warning signs should be placed around the work
area. When work is to be performed simultaneously by
two or more persons, always check the presence and
locations of others so as to maintain a distance
sufficient to ensure the safety of each person.

c. Make sure that there are no loose screws or bolts, fuel
leaks, ruptures, dents, or any other problems which
might interfere with safe operation. Be especially
careful to check that there is nothing wrong with the
blades or with the joints by which the blades are
attached to the brush cutter.

d. Never use blades that are bent, warped, cracked,
broken or damaged in any way.

e. Always keep the blade sharp.
f. Filling the cutting edges, keep the end corner sharp

and round the root of the edge.
g. Check the bolt that fastens the blade and be sure the

blade turns smoothly without abnormal noise.

• NOTES ON STARTING THE ENGINE
1. Take a careful look around to make sure that no obstacles exist within a perimeter

of 15m or less around brush cutter.
2. Place the body of the brush cutter onto the ground

in a flat clear area and hold it firmly in place to
ensure neither the blades nor the throttle come
into contact with any obstacles when the engine
starts up.

3. Place the throttle into the idling position when
starting the engine.

4. After starting up the engine, if the blades continue
to rotate even after the throttle has been moved fully back, turn off the engine and
check the throttle wire and other parts.

• KICKBACK SAFETY PRECAUTIONS
A dangerous reaction may occur when the spinning blade contacts a solid object
in the critical area. It is called Kick back. As a result. The operator can lose control
of the unit, which can cause serious or fatal injury.
Avoid kickback; observe the safety precautions below strictly.
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1. Before beginning work, clear your working area and remove grasses around the
obstacles.

2. When using your brush cutter, don’t grip other parts except the handles.

3. When using your brush cutter, never take your eyes off. If you need to place the
throttle into the idling position.

4. When using your brush cutter, don’t let the unit get closer to your feet nor raise
the unit above your waist.

• NOTES ON TRANSPORTATION
1. Make sure the appropriate blade cover is in place.
2. When transporting by car, fix the unit firmly using a rope. Do not transport by

bicycle or motorcycle because it can be dangerous.
3. Never transport the brush cutter over rough roads over long distances without first

removing all fuel from the fuel tank, as doing so might cause fuel to leak from the
tank.

• OPERATION SAFETY PRECAUTIONS
1. Grip the handles of the brush cutter firmly with both hands. If you need to suspend

work, place the throttle into the idling position.
2. Always be sure to maintain a steady, even posture while

working.
3. Maintain the speed of the engine at the level required to

perform cutting work, and never raise the speed of the engine
above the level necessary.

4. If the grass gets caught in the blade during operation, or if you
need to check the unit or refuel the tank, always be sure to
turn off the engine.

5. If the blade touches a hard object like a stone, immediately
stop the engine and check if something is wrong with the blade.
If so, replace the blade by new one.

6. If someone calls out while working, always be sure to turn off
the engine before turning around.

7. Never touch the spark plug or plug cord while the engine is in
operation. Doing so may result in being subjected to an electrical shock.

8. Never touch the muffler, spark plug, or other metallic parts of the engine while the
engine is in operation or immediately after shutting down the engine. Doing so may
result in serious burns.

9. When you finish cutting in one location and wish to continue work in another spot,
turn off the engine and turn the unit so the blade faces away from your body.
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• MAINTENANCE SAFETY PRECAUTION
1. Perform maintenance and checks described in this manual at regular intervals. If

any parts must be replaced or any maintenance or repair work not described in this
manual must be performed, please contact a representative from the store or
nearest authorized servicing dealer for assistance.

2. Under no circumstances should you ever take apart the brush cutter or alter it in
any way. Doing so might result in the brush cutter becoming damaged during
operation or becoming unable to operate properly.

3. Always be sure to turn off the engine before performing any maintenance or
checking procedures.

4. When sharpening, removing, or reattaching the blade, use proper tools and
equipment to prevent injury.

5. When replacing blade or any other parts or when replacing the oil or any lubricants,
always be sure to use only products or products which have been certified for use
with the brush cutter.

5. SET UP

• HANDLE BAR SUPPORT SHAFT(F1)
1. Insert support shaft (A) in to bottom support
bracket (B).
2. Ensure the bottom of shaft and bracket is flush.
3. Tighten the two (2) 4mm Allen head screws (C)
with tools supplied with unit (D).

• HANDLE BAR ASSEMBLY (F2)
1. Attach the handle bar assembly from right side of unit (refer page2 for reference).
2. Insert the two bolts (1) in through the shaft and handle bar.
3. Insert two washers (2).
4. Tighten the two handlebar knobs (3) to secure the handle in the correct operating
position.

Be careful not to crimp or pinch the engine switch wires and throttle cable.NOTE
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• SAFETY GUARD(F3)
Attach the safety guard to the gear case and fix it with
the clamp and 2 bolts (M5×25) securely.
(1) Bolt
(2) Clamp
(3) Main pile
(4) Safety guard

• WHEEL ASSEMBLY (F4)
1. Insert the wheel axle (A).
2. Make sure the wheel axle bolt hole and axle tube hole are aligned (B).
3. Insert 5mm bolt and tighten nut (C).
4. Be sure to install wheel with wheel tread facing forward. (E)
5. Install both wheels and tighten with two 13mm nuts (D).
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• ADJUSTING THE THROTTLE CABLE
1. After releasing the throttle lever, pull the throttle

wire. The normal play is 1 or 2mm when
measured at the carburetor side end.

2. If the play is too much or too little, take off the air
cleaner cover, loosen the lock nut and adjust the
play.(F5)

(1) Adjust nut
(2) Lock nut

• INSTALLING THE METAL BLADE (F6)
1. Set the inner holder to the gear shaft and turn it so that the hole is aligned with the

hole in the gear shaft, put the hex key in this hole to fixate for assembling the nut
2. Put the blade on the inner holder with the face with letters to the gear case, and

match the hole of the blade to the projection of the
inner holder correctly.

3. Set the outer holder to the gear shaft with the
hollowed face to the blade.

4. Put the attached top metal cover on the outer
holder and secure it with the nut.

5. Remove hex key.
(1) Wrench
(2) Nut
(3) Top metal cover
(4) Outer holder
(5) Blade
(6) Inner holder
(7) Gear shaft
(8) Hex key
(9) Gear case

• INSTALLING THE NYLON CUTTER (F7)
1. Set correctly the inner holder to the gear shaft only.

（see F6）
2. Screw the attached bold (M10 Left) into the gear shaft

and secure it with the spanner.
3. Screw the nylon cutter into the bolt by fixing the inner

holder with the L-shaped bar and tighten it manually.
Keep bolts and washers to install the blade

carefully so as not to lose them

(1) Gear Case (3) Nylon cutter
(2) Bolt (4) Nylon cord

NOTE
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6. FUEL
Gasoline is very flammable. Avoid smoking or
bringing any flame or sparks near fuel.

Wipe up all spills before starting the engine.
Make sure to stop the engine and allow it cool before refueling
the unit.
Keep open flames away from the area where fuel is handled or
stored.

Never use oil for 4-cycle engine or water cooled 2-cycle engine.
It can cause spark plug fouling exhaust port blocking or piston ring sticking.
Mixed fuels which have been left unused for a period of one month or more, may
clog the carburetor or result in engine failing to operate properly. Put remained
fuel into an airtight container and keep it in the dark and cool room.

Mix a regular grade gasoline (leaded or unleaded,
alcohol-free) and a quality-proven motor oil for
air-cooled 2 cycle engines.
RECOMMENDED MIXING RATIOGASOLINE 25:
OIL 1

7. OPERATION
• STARTING THE ENGINE

Before starting the engine, inspect the entire unit for loose
fittings or fuel leaks, and the cutting attachment is properly

installed and securely fastened.
Place the unit on a flat, firm place. Keep the cutting
head clear of everything around it.

1. Turn the cap to the fuel tank to make sure that it is
fixed on tightly. (F8)

2. Pump the fuel pump bulb until fuel is visible and
flows freely in the clear fuel tank return hose.
(1) Tank Cap
(2) Fuel tank
(3) Fuel pump bulb

3. Move the choke lever to the closed position. (F9)
(1) Choke lever
(2) Close
(3) Open

When restarting immediately after stopping the engine,
move the choke lever to the open position.

WARNING

IMPORTANT

WARNING

NOTE
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4. Set the engine stopping device to open:(F10)
5. Depress the throttle trigger 3 to 5 times;

(1) Engine stopping device
(2) Throttle trigger

6. With one hand on the power engine head and other
gripping the pull starter lever, firmly grasp the start
lever and rapidly pull the lever until the engine
starts.

7. After the engine starts, or 4 to 6 pulls, move the
choke lever to open position, Restart the engine if
necessary and allow unit to warm up at idle for
several minutes.

8. After the engine has warmed up, grip the throttle handle. Depress the throttle
trigger gradually to increase engine RPM to operating speed.

When restarting immediately after stopping the engine, release the throttle
lever return to the idling position.

1. While holding the unit firmly, pull out the starter rope quickly
2. After the engine has started, open the choke gradually.
3. Allow the engine to run for 2 to 3 minutes to warm up.

• STOPPING THE ENGINE
1. Release the throttle trigger and allow engine return to idle before shutting off the

engine.
2. Push stopping device until engine has completely stopped.

1. During operation, always grip the support handle firmly with both right and left
hands.
2. Hold the trimmer/cutter handle firmly and depress the throttle trigger slowly to
accelerate the engine.
3. NEVER remove your hands from the trimmer/cutter handle bar when unit is
working.
4. The engine continues running even the blade or nylon cutter have stopped due
to an obstruction. If this occurs, stop the engine and remove the obstruction
before you continue.

NOTE

WARNING
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• CUTTING OPERATION

METAL BLADE USAGE

i. Always cut by guiding the head from your
right to left.

ii. A metal blade will cut up to the point 1/3 from
the edge. Use that area for cutting shrubs,
tough and thick weeds. For cutting young
grass, you can use up to 2/3 from the tip of
blade.

iii. Adjust the engine speed according to the
cutting objects. Cut the young grass at
middle speed, and cut shrubs or tough and
thick weeds at high speed.

(1) For branches and trees
(2) For grass and weeds
(3) Direction of cutting
(4) Direction of rotation

Operating at low speed makes it easier for grass, weeds, or twigs

to become caught up the blades, and also it makes the shaft and clutch wear down

more quickly.

NYLON CUTTER USAGE
Nylon cord consumes large amounts of power.
Please note that the engine rotation speed in
operation should be 50% as fast as when using
metal blade.
Nylon cutter cut grass with the power of cord
rotation. If you try to cut grass for the length of cord
at one time, rotation speed becomes lower due to
resistance and you cannot cut grass well. In case of
large resistance, get the nylon cutter away from
grass once, make the rotation speed higher, and cut
a small amount of grass at one time.
If you try to cut grass by swinging the brush cutter in
the reverse way (from left to right), scraps fly in the
direction away from the body. You can avoid getting

your clothes dirty this way.

IMPORTANT
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8. MAINTENANCE
• BLADE

Sharpen each cutting edge and make sure the
bottom corner is rounded. (F13)
Do not cool the blade with water in case of using
grinder. It may cause cracks on the blade.

• AIR CLEANER
Check and clean the filter element in warm, soapy water
as required. Dry completely before installing. If the
element is broken or shrunk, replace with a new one.
(F14)

(1) Cover
(2) Element
(3) Screen
(4) Body

A clogged air filter may increase fuel consumption while decreasing
engine power. Operating the brush cutter without the air filter or with a deformed filter
element will quickly ruin the engine.

• FUEL FILTER
Take the filter out of the fueling port using a small wire hook. Disconnect the filter
assembly from the fuel pipe and unhook the retainer to disassemble it. Clean the
components with gasoline.

A clogged fuel filter may cause poor acceleration of the engine.

• SPARK PLUG
Remove and inspect the spark plug and clean the
electrodes as necessary with a brush.
The spark gap should be adjusted to 0.6 ~ 0.7mm. (F15)

• INTAKE AIR COOLING VENT
Check the intake air-cooling vent and the area around the cylinder cooling fins,
and remove any waste which has attached itself to the brush cutter

AFTER 25 HOURS OF USE

IMPORTANT

IMPORTANT
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Note that failing to do so could cause the muffler to become
overheated and that this in turn could cause the brush cutter to catch on fire.

• GEAR CASE
1. Supply multi-purpose grease every 25 hours of use.
2. Remove the cutter holders to allow old grease to exit.
(F16)

• MUFFLER
1. Remove the muffler, insert a screwdriver into the vent, and wipe away any carbon

buildup. Wipe away any carbon buildup on the muffler exhaust vent at the same
time.

2. Tighten all screws, bolts, and fittings.
3. Check to see if any oil or grease has worked its way in between the clutch lining

and drum, and if it has, wipe it away using oil-free, lead-free gasoline.
4. Remove the float cabin of the carburetor and clean the inside.

• ADJUSTING THE CARBURETOR

An incorrect adjustment may cause damage to your unit. If the
engine does not run well after adjusting the carburetor, please contact the shop where
you purchased the product.

• IDLE ADJUSTMENT SCREW (F17)
This is the screw to adjust the engine rotation when the throttle lever is set to the

lowest speed position. If you turn right (clockwise)
rotation increases, and left (counterclockwise) decreases.
In case the blade continues to rotate or the engine stops
when you return the throttle lever completely to the
original position, please readjust.
(1) Idle adjustment screw
(2) High
(3) Low

IMPORTANT

AFTER 100 HOURS OF USE

IMPORTANT
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MAINTENANCE BEFORE STORAGE
(1) Brush off dirt from the machine, check for damage on each part. If

you find abnormalities, repair them before the next use.
(2) Extract fuel from the tank, and loosen the drain screw of the float cabin to extract

fuel, turn on the engine, and leave it running until it stops naturally.
(3) Remove the spark plug and put in 1~2cc of 2- cycle oil in the engine. Draw the

starter rope 2~3 times, set the plug back, and stop it at the contraction position.
(4) Apply anti-rust oil to the metal parts such as the throttle wire, put the cover on the

blade, and keep it indoor avoiding dampness.

9. TROUBLE SHOOTING
Problem Problem cause Corrective action

The engine will not start

1. Empty tank
2. The engine is flooded

3. Fouled plug, (carbon residues on
electrodes) too big a distance
between the electrodes.
4. Fouled carburetor or

carburetor jets.
5. Damaged plug connection or

ignition cable.
6. Ignition spark missing

1. Fill up the tank
2. Close the throttle, try starting

several times, remove the ignition
plug if necessary and dry it.

3. Clean the plug, check the
thermal value and replace it
if necessary. Set to 0.6-0.7 mm

4. Clean the carburetor, blow it off

5. Replace

6. Check short-circuit knob, the
cable ignition module and
replace if necessary.
Adjust the gap (0,3-0,4 mm).

Hard To Start

1. Throttle control not set properly.

2. Dirty air filter
3. Bad spark plug or improper gap
4. Stale or dirty fuel

5. Loose spark plug wire

6. Carburetor out of adjustment

1. Place throttle control in “ Fast”
Position.
2. Clean or replace air filter.
3. Replace spark plug or adjust gap.
4. Drain fuel tank and carburetor, fill
with fresh fuel.
5. Make sure plug wire is seated
properly on plug.
6. Make necessary adjustments.

When idling, the engine is
too fast

1. Cold engine 1. Heat up slowly, turn down
the choke if necessary.

The engine will not stop

1. The plug is pale grey with
marks of white-hot (melting
drops)

2. Carbon residue in the
ignition area.

1. Fit in the plug of higher
thermal value.

2. Clean the cylinder head,
piston bottom and

Excessive bounce/ Difficult
Handing

1. Ground too dry and hard

2. Wheels and depth stake
incorrectly adjusted

1. Moisten ground or wait for more
favorable soil conditions.
2. Adjust wheels and depth stake
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10. SPECIFICATIONS
Model 140937

Engine displacement (cc) 52

Max. engine performance (kW) 1.9

Max. rotation frequency of the spindle (min-1) 6500

Fuel tank volume (ml) 1200

Fuel/Oil mixture ratio 25:1

Carburetor diaphragm carburetor

Engine idling speed (min-1) 3000

Max. engine speed (min-1) 6500

Sound pressure level ( db)A LpA:99.7

Measured Sound power level (db) A LwA:110.9

Guaranteed sound power level (db) A 113

Diameter of the metal blades (mm) Ø25.4, 255 *1.4-3T

NOTE: This owner’s manual is intended for the model listed above. If you have a
different model, please note the specifications on your model may be slightly different
and follow the specifications for your particular model.


