
 

 

Οδηγίες χρήσης για φυσητήρα βενζίνης BL5600 

 

 
 
 
 
 



Πρόλογος 
Πριν την χρήση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας προσεχτικά για να γνωρίσετε 
καλύτερα την λειτουργία του μηχανήματος. Κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.  
Αν δανείσετε ή δώσετε το μηχάνημα σε κάποιον άλλον δώστε και τις οδηγίες χρήσης μαζί 
για να αποφύγετε την ζημιά του μηχανήματος και τον προσωπικό τραυματισμό από κακή 
χρήση του μηχανήματος.  
Τα προϊόντα συνεχίζουν να βελτιώνονται, τα στοιχεία του εγχειριδίου αυτού μπορεί να μην 
ταιριάζουν στο μηχάνημα. Κατανοήστε ανάλογα.  
 
Προσοχή:  
Ελέγξτε όλα τα μέρη του μηχανήματος μόλις ανοίξετε την συσκευασία για να 
επιβεβαιώσετε ότι όλα τα μέρη είναι σύμφωνα με την λίστα παράδοσης του μηχανήματος.  
Το μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιεί μίξη καυσίμου λαδιού σε αναλογία 25-30:1. Η βενζίνη 
πρέπει να είναι αμόλυβδη και το λάδι είναι δίχρονου κινητήρα. (Δεν επιτρέπετε η χρήση 
άλλου λαδιού).  
Ο κινητήρας θα πρέπει να λειτουργήσει χωρίς φορτίο για 3-5 λεπτά μετά την εκκίνηση και 
πριν την παύση. Μην λειτουργείτε το μηχάνημα σε υψηλές στροφές χωρίς φορτίο για να 
αποφύγετε την πιθανότητα ζημιάς του κινητήρα και ή τραυματισμού. Δεν πρέπει επίσης να 
σταματάτε το μηχάνημα απότομα όταν λειτουργεί σε υψηλές στροφές.  
Για την αποφυγή φωτιάς, ο κινητήρας θα πρέπει να σταματήσει και να απομακρυνθεί από 
τον χώρο εργασίας για την συμπλήρωση καυσίμου. Μην καπνίζετε.  
Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας μην ακουμπάτε το καπάκι του μπουζί και το καλώδιο όταν 
το μηχάνημα λειτουργεί.  
Η θερμοκρασία της εξάτμισης και του κυλίνδρου είναι πολύ υψηλή. Μην ακουμπάτε μετά 
την εκκίνηση της εργασίας. Μην έρθετε σε επαφή με το μηχάνημα.  
 
Παρουσίαση προϊόντος 

1. Το μηχάνημα χρησιμοποιεί μίξη βενζίνης και λαδιού ως καύσιμα, για ασφάλεια και 
αντοχή.  

2. Ο φυσητήρας πλάτης είναι εύκολος στην λειτουργία και άνετος.  
3. Υψηλή παροχή αέρα, υψηλή απόδοση εργασίας.  
Το μηχάνημα είναι ένα ελαφρύ, ευέλικτο, αποδοτικό μηχάνημα καθαρισμού με κύρια 
λειτουργία των καθαρισμό δρόμων κλπ. Για παράδειγμα είναι κατάλληλο για το 
φύσημα φύλλων, σκόνης, σκουπιδιών, κλπ.  

 
Δομή του μηχανήματος. 

1.  Ο κινητήρας είναι η πηγή ενέργειας του μηχανήματος, που είναι απευθείας 
συνδεδεμένο με σπιράλ και την φτερωτή.  

2. Το σπιράλ και η φτερωτή παράγουν την ροή του αέρα, και είναι συνδεδεμένα με 
τον κινητήρα και το πλαίσιο.   

3. Το δοχείο καυσίμου μεταφέρει τα καύσιμα στον κινητήρα και είναι τοποθετημένο 
πάνω στο πλαίσιο.  

4. Το φίλτρο αέρος παρέχει καθαρό αέρα στον κινητήρα και είναι τοποθετημένο πάνω 
στον κινητήρα.  

5. Το πλαίσιο είναι στο στήριγμα του μηχανήματος.  
6. Ο σωλήνας αέρος είναι το κύριο κομμάτι εργασίας.  
Όταν λειτουργεί ο κινητήρα περιστρέφεται η φτερωτή σε υψηλή ταχύτητα και παράγει 
ροή αέρος σε υψηλή ταχύτητα και πίεση.  
 
 
 



Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Όνομα Χαρακτηριστικά 
Ισχύς (kw/r/min) 2,5/7300 
Ροή αέρος (m3/s) 2.8 
Ταχύτητα φτερωτής (r/min) ≥6800 
Κατανάλωση καυσίμου (g/kw.h) ≤544 
Επίπεδο θορύβου(dB) <101 
Τρόπος ανάφλεξης Ηλεκτρονική 
Μίξη καυσίμου 25-30:1 
Βάρος 11kg 
Χωρητικότητα καυσίμου (lt) 1.7 
Διαστάσεις (cm) 49.5x33.5x48 
 
Συναρμολόγηση σωλήνα αέρος 
Συνδέστε τον σωλήνα του μηχανήματος όπως σας δείχνει η παρακάτω εικόνα: πρώτα το 
σπιράλ 1, στην συνέχεια ο σωλήνας σύνδεσης 2, σωλήνας σύνδεσης 3, ακροφύσιο 4.  
 

 
 
1. Το σπιράλ και η γωνία του σωλήνα θα πρέπει να συνδεθεί με σφικτήρες για να 

αποφευχθεί η διαρροή αέρα προκαλώντας υπερθέρμανση του κινητήρα.  

              
2. Όταν συνδέετε τον σωλήνα σιγουρευτείτε ότι έχει κουμπώσει σωστά όπως φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα 

 
 
 
 
Οδηγίες χρήσης 
1. Έλεγχος 

• Ελέγξτε εάν το μπουζί είναι χαλαρό.  
• Ελέγξτε εάν οι εγκοπές εξαερισμού είναι βουλωμένες για να 

αποφύγετε την υπερθέρμανση κατά την λειτουργία.  
• Ελέγξτε εάν το φίλτρο αέρος είναι βρώμικο για να αποφύγετε την κακή 

λειτουργία του κινητήρα.  
• Ελέγξτε ότι το κενό του μπουζί είναι 0,6-0,7mm.  



• Τραβήξτε την χειρόμιζα κάθε 2-3 φορές για να δείτε εάν ο κινητήρας 
λειτουργεί σωστά.  

2. Συμπλήρωση καυσίμου 
• Η συμπλήρωση καυσίμου θα πρέπει να γίνεται όταν ο κινητήρας είναι 

σβηστός.  
• Τα καύσιμα πρέπει να είναι αμόλυβδη βενζίνη αναμιγμένο με δίχρονο 

λάδι κινητήρα. Η αναλογία μίξης πρέπει να είναι 25-30:1. Η κακή μίξη 
θα επηρεάσει την απόδοση του κινητήρα και μπορεί να του 
προκαλέσει ζημιά.  

3. Κρύα εκκίνηση 
• Γυρίστε την βάνα καυσίμου στην θέση On.  
• Τοποθετήστε το τσοκ στην ανοιχτή θέση.  
• Τραβήξτε την χειρόμιζα μερικές φορές αργά. Μην αφήσετε απότομα 

την λαβή διότι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.  
• Κλείστε το τσοκ και τραβήξτε την χειρόμιζα μέχρι να πάρει μπρος ο 

κινητήρας.  
• Μόλις ξεκινήσει ο κινητήρας, τοποθετήστε τον μοχλό γκαζιού στο 

ρελαντί και αφήστε το μηχάνημα να λειτουργήσει για 3+5 λεπτά να 
ζεσταθεί και στην συνέχεια τοποθετήστε τον μοχλό γκαζιού στην 
υψηλότερη θέση για την εργασία που θέλετε να πραγματοποιήσετε.  

4. Ζεστή εκκίνηση 
• Αφήστε το τσοκ τελείως ανοιχτό.  
• Αν ο κινητήρας τραβάει πολύ καύσιμο , κλείστε την βάνα καυσίμου 

ανοίξτε τελείως τον μοχλό γκαζιού και το τσοκ και αφαιρέστε το 
μπουζί. Τραβήξτε την χειρόμιζα 5-6 φορές για να εξαλείψετε τα 
υπολείμματα καυσίμου, τοποθετήστε ξανά το μπουζί και ακολουθήστε 
τα παραπάνω βήματα.  

5. Εργασία 
• Προετοιμασία. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις του μηχανήματος.  
• Ρύθμιση. Ρυθμίστε τον μοχλό γκαζιού στην υψηλότερη θέση.  
• Φύσημα. Πιάστε τον σωλήνα και κινήστε τον δεξιά αριστερά.  

6. Παύση της εργασίας 
Τοποθετήστε την βάνα καυσίμου στην θέση Off.  
Προσοχή: Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργήσει για 3-5 λεπτά χωρίς φορτίο 
πριν την παύση. Είναι απαραίτητο ο κινητήρας να λειτουργήσει σε μέγιστη 
ταχύτητα χωρίς φορτίο για να μην προκληθεί ζημιά στο μηχάνημα. Μην 
σταματήσετε το μηχάνημα απότομα όταν λειτουργεί με μέγιστη ταχύτητα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ασφαλή λειτουργία 
1. Ρούχα προστασίας 

• Φορέστε γυαλιά προστασίας και μάσκα σκόνης.  
• Φορέστε στενά ρούχα προστασίας όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 

 
2. Τα παρακάτω άτομα δεν επιτρέπεται να λειτουργούν το μηχάνημα 

• Άτομα χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις.  
• Μεθυσμένοι  
• Ανήλικοι ή υπερήλικοι 
• Κουρασμένοι ή άτομα κάτω από την επήρεια ουσιών ή φαρμάκων.  
• Άτομα που δεν έχουν κοιμηθεί αρκετά, γυναίκες που θηλάζουν ή είναι 

έγκυες.  
3. Αποφυγή φωτιάς 

• Μην καπνίζετε κοντά στο μηχάνημα.  
• Όταν συμπληρώνετε καύσιμα το μηχάνημα πρέπει να είναι σταματημένο 

και μακριά από εύφλεκτα υλικά.  
• Τα καύσιμα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ¾ του ρεζερβουάρ. Όταν 

συμπληρώνετε καύσιμα σκουπίστε τα καύσιμα που έχουν χυθεί απέξω, 
κλείστε καλά την τάπα του ρεζερβουάρ και ξεκινήστε το μηχάνημα σε άλλο 
σημείο.  

4. Μην στοχεύετε τον σωλήνα του αέρα πάνω σε άλλα άτομα ή κατοικίδια κατά την 
εργασία.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Προβλήματα και λύσεις 
1. Ο κινητήρας δεν ξεκινά ή ξεκινά δύσκολα.  

Ελέγξτε ότι το μπουζί είναι εντάξει. Βγάλτε το μπουζοκαλώδιο. Τοποθετήστε το 
μπουζοκαλώδιο να ακουμπήσει τον κύλινδρο. Τραβήξτε την χειρόμιζα και ελέγξτε 
εάν υπάρχει σπίθα. Τραβήξτε την χειρόμιζα προσεχτικά. Μην ακουμπήσετε τι 
μεταλλικό κομμάτι του μπουζί για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.  
 
Πρόβλημα Αιτία  Λύση 
Δεν υπάρχει 
σπίθα 

Μπουζί Το μπουζί είναι βρεγμένο Στεγνώστε το 
Το μπουζί έχει υπολείμματα 
άνθρακα 

Καθαρίστε το 

Το κενό του μπουζί δεν είναι 
σωστό 

Ρυθμίστε το κενό 
0,6-0,7mm 

Η μόνωση του μπουζί έχει 
χαλάσει 

Αλλάξτε το μπουζί 

Μαγνητική Χαλασμένη Αλλάξτε ή 
επισκευάστε 

Κανονικό Μεγάλη απορρόφηση καυσίμου Μειώστε τα 
καύσιμα 

Κακή ποιότητα καυσίμου Αλλάξτε τα 
καύσιμα 

Ο κύλινδρος και το πιστόνι έχει φθαρεί Αλλάξτε τον 
κύλινδρο και το 
πιστόνι 

Το μπουζί είναι χαλαρό Σφίξτε το μπουζί 
Δεν έχει καύσιμα Συμπληρώστε 

καύσιμα 
Η τρύπα του αέρα του ρεζερβουάρ είναι 
βουλωμένη 

Καθαρίστε την  

  
2. Το μηχάνημα δεν λειτουργεί σωστά 

Πρόβλημα Αιτία Λύση 
Η εξαγωγή του κινητήρα 
είναι χαμηλή 

Το φίλτρο είναι 
βουλωμένο 

Καθαρίστε το  

Τα καύσιμα έχουν μέσα 
νερό 

Αλλάξτε τα καύσιμα 

Η εξάτμιση είναι 
βουλωμένη 

Καθαρίστε την  

Τα καύσιμα είναι κακής 
ποιότητας 

Αλλάξτε τα καύσιμα 

Ο θάλαμος ανάφλεξης 
είναι γεμάτος 
υπολείμματα 

Καθαρίστε τον 

Ο κινητήρας σταματάει 
ξαφινικά 

Το μπουζοκαλώδιο είναι 
χαλαρό 

Συνδέστε το σωστά 

Το πιστόνι έχει πρόβλημα Αλλάξτε το μπουζί 
Το μπουζί είναι γεμάτο 
υπολείμματα 

Καθαρίστε το 

 Δεν υπάρχουν καύσιμα Συμπληρώστε καύσιμα 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
 
WARRANTY 

This appliance is a quality product. It was designed in compliance with current technical 
standards and made carefully using normal, good quality materials. The warranty period is 
24 months and commences on the date of purchase, which can be verified by the receipt, 
invoice or delivery note. During this warranty period all functional errors, which, despite the 
careful treatment described in our operating manual, are verifiably due to material flaws, 
will be rectified by our after-sales service staff. The warranty takes the form that defective 
parts will be repaired or replaced with perfect parts free of charge at our discretion. 
Replaced parts will become our property. Repair work or the replacement of individual parts 
will not extend the warranty period not will it result in a new warranty period being 
commenced for the appliance. No separate warranty period will commence for spare parts 
that may be ted. We cannot offer a warranty for damage and defects on appliances or their 
parts caused by the use of excessive force, improper treatment and servicing. This also 
applies for failures to comply with the operating manual and the installation or spare and 
accessory parts that are not included in our range of products. In the event of interference 
with of modifications to the appliance by unauthorised persons, the warranty will be 
rendered void. Damages that are attributable to improper handling, over loading, or natural 
wear and tear are excluded from the guarantee. Damages caused by the manufacturer or by 
a material defect will be corrected at no charge by repair or by providing spare parts. The 
prerequisite is that the equipment is handed over assembled, and complete with the proof 
of sale and guarantee. For a guarantee claim, only use the original packaging. That way, we 
can guarantee quick and smooth guarantee processing. Please send us the appliances post-
paid or request a Freeway sticker. Unfortunately we will be unable to accept appliances that 
are not postpaid. The warranty does not cover parts that are subject to natural wear and 
tear. If you wish to make a warranty claim, report faults or order spare parts or accessories, 
please contact the after-sales centre below: Subject to change without prior notice. 




