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wear good quality, strong gloves!

Wear non-slip safety shoes.

Do not expose the equipment to rain 
or moisture.

Keep all other persons away from the 
danger zone.

Risk of injury from parts being flung 
out.
 

The wire maintains a sufficient 
distance from the machine.

Before carrying out any maintenance 
work or if you damage the cable, pull 
the plug out of the socket.

If the cable is damaged or cut through 
while working, do not touch the 
cable but immediately pull the mains 
plug. Never use the machine with a 
damaged cable.

Beware of thrown objects

Beware of blade thrust

Caution! -Sharp blades

Before first using the machine, please read this 
instruction manual carefully, for your own safety 
and for the safety of others. Keep the manual in 
a safe place and pass it on to any subsequent 
owner to ensure that the information contained 
therein is available at all times.

1. Intended use

The trimmer is solely intended for cutting grass 
and weeds in the garden and for edge trimming. 
The brush cutter is designed for cutting dense 
scrub and slender wood growth with the 3-tooth 
blade. 

Any other use that is not specifically approved 
in these Instructions can result in damage to the 
equipment and give rise to serious danger for the 
user. The equipment must only be used by adults.
Young people aged 16 and over may only use the 
equipment under adult supervision.

The user or operator is responsible for accidents 
causing injury to other people or damage to 
property. The manufacturer cannot be held liable 
for damage when the equipment is not used in 
conformity with its intended purpose or due to 
incorrect operation.

2. Description of symbols

Pay attention to all the signs and symbols shown 
in these instructions and on your tool.
Make a note of these signs and symbols. If you 
interpret the signs and symbols correctly, your 
work with the machine will be safer and better.

Warning!

Read the operating instructions 
carefully.

Wear goggles and ear defenders.
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 Electrical appliances must not be 
disposed of with the domestic waste.

3. General power tool safety 
instructions

CAUTION: Read all safety regulations and 
instructions. Any failures made in following the 
safety regulations and instructions may result in 
an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in 
a safe place for future use.

The term “electric tool” used in the safety 
instructions refers to electric tools operated from 
the mains power supply (with a power cable) 
and to battery operated electric tools (without a 
power cable).

1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or 
dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive 
atmospheres, such as in the presence of 
flammable liquids, gasses or dust. Power tools 
create sparks which may ignite the dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away while 
operating power tool. Distractions can cause you 
to lose control.

2) Electrical Safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never 
modify the plug in any way Do not use any 
adapter plugs with earthed (grounded) power 
tools. Unmodified plugs and matching outlets 
will reduce the risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded 

Max. speed of cutting head

Max. speed of cutting blade

When using the brush cutter keep the bystander 
away from 15m!

when using the grass trimmer keep other people 
out of the danger area!

Symbol for voltage

  Symbol for power input

  Symbol for no-load speed

  symbol for cutting circle

  Symbol for cutting width
  

Blade size

GB
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surfaces, such as pipes, radiators, ranges and 
refrigerators. There is an increased risk of electric 
shock if your body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet 
conditions. Water entering a power tool will 
increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord 
for carrying, pulling or unplugging the power 
tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges 
or moving parts. Damaged or entangled cords 
increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an 
extension cord suitable for outdoor use. Use of a 
cord suitable for outdoor use reduces the risk of 
electric shock.

f ) If operating a power tool in a damp location is 
unavoidable, use a residual current device (RCD) 
protected supply. Use of an RCD reduces the risk 
of electric shock.

3) Personal Safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use 
common sense when operating a power tool. Do 
not use a power tool while you are tired or under 
the influence of drugs, alcohol or medication. A 
moment of inattention while operating power 
tools may result in serious personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always 
wear eye protection. Protective equipment 
such as dust masks, non-skid safety shoes, hard 
hat or hearing protection used for appropriate 
conditions will reduce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the 
switch is in the off-position before connecting to 
power source and or battery pack, picking up or 
carrying the tool. Carrying power tools with your 
finger on the switch or energizing the power 
tools that have the switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before 

turning the power tool on. A wrench or key left 
attached to a rotating part of a power tool may 
result in personal injury .

e) Do not overreach. Keep proper footing and 
balance at all times. This enables better control of 
the power tool in unexpected situations.

f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or 
jeweler. Keep your hair, clothing and gloves away 
from moving parts. Loose clothes, jeweler or long 
hair can be caught in moving parts.

g) If devices are provided for the connection of 
dust extraction and collection facilities, ensure 
that these are connected and properly used. 
Use of dust collection can reduce dust-related 
hazards.

4) Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct 
power tool for your application. The correct 
power tool will do the job better and safer at a 
rate for which it was designed.

b) Do not use the power tool if the switch does 
not turn it on or off. Any power tool that cannot 
be controlled with the switch is dangerous and 
must be repaired.

c) Disconnect the power tool from the power 
source and/or battery pack from the power 
tool before making any adjustments, changing 
accessories, or storing power tools. Such 
preventative safety measures reduce the risk of 
starting the power tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of 
children and do not allow persons unfamiliar with 
the power tool or these Instructions to operate 
the power tool. Power tools are dangerous in the 
hands of untrained users.

e) Maintain power tools. Check for misalignment 
or binding of moving parts, breakage of moving 
parts and any other condition that may affect.
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the power tools operation. If damaged, have the 
power tool repaired before use. Many accidents 
are caused by poorly maintained power tools.

f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly 
maintained cutting tools with sharp cutting 
edges are less likely to bind and are easier to 
control.

g) Use the power tool, accessories and tool bits 
etc. in accordance with these instructions, taking 
into account the working conditions and the 
work to be performed. Use of the power tool for 
operations different from those intended could 
result in a hazardous situation.

5) Service

a) Have your power tool serviced by a qualified 
repair person using only identical replacement 
parts. This will ensure that the safety of the power 
tool is maintained. If the power cable is damaged, 
it must be replaced by the manufacturer, its 
service agent or a similarly qualified person in 
order to avoid any danger.

4. Additional safety instructions

Ensure that you are completely familiar 

with all the operating parts before you start 
working with the equipment. Ask an experienced 
user or expert to explain all its functions, manner 
of operation and working techniques, and 
practise operating the equipment. Ensure that 
you can instantly turn off the equipment in the 
event of an emergency. Incorrect use of the 
equipment can result in very serious  injuries.

- Never allow children and people who are not 
familiar with these Operating Instructions to use 
the equipment. Local regulations may stipulate a 
minimum age for operators.

- The device must not be used by people 
(including children) with limited physical, sensory 

or mental faculties or who lack the necessary 
experience and/or knowledge - other than they 
are supervised by a person responsible for safety 
or are being instructed to operate the appliance 
by such a person.

- Children must be supervised to ensure that they 
do not play with the equipment.

- Keep the equipment well away from by-
standers, children and pets. Turn off the 
equipment if they are in the vicinity.

- The protective devices and your personal 
protective equipment will protect yourself and 
other people and ensure that the equipment can 
be smoothly operated:
Always wear appropriate work clothes and 
personal protective equipment!

Always wear a face shield or goggles as well as 
ear defenders, boots or shoes with non-slip soles, 
strong long trousers and work gloves. Never 
operate the equipment while bare footed or 
wearing sandals.

- Never use the equipment if it is damaged, 
incomplete or has been modified without the 
approval of the manufacturer. Never operate 
the equipment if the protective equipment is 
defective. Before starting up the equipment 
always check that the equipment is in a perfectly 
safe condition, especially the power cable, the 
switch and the protective cover.

- Never disconnect or remove any protective 
devices!

- Always maintain a secure footing while working. 
Be especially careful when working on a sloping 
terrain.

- Do not operate the equipment if you are tired 
or lack concentration and after having drunk 
alcohol or taken medication. Always take a work 
break in due time.

- Do not use the equipment while it is raining, 
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in poor weather conditions and when the 
surrounding area is wet. Only work when the 
light conditions are good.

- Always keep the cutting line well away from 
the body, particularly the hands and feet, when 
you switch on the motor and while the motor is 
running.

- Never start the equipment when it is turned 
over or not in the correct working position.

- Never try to stop the cutting device (cutting 
line) with your hands. Always wait until it has 
stopped rotating.

- Switch off the motor and disconnect the plug 
from the mains socket:

• Whenever you are not using the equipment
• If the equipment is left unattended
• When the equipment is being cleaned, 
maintained or is to be inspected
• When relocating the equipment
• If the power or extension cable is damaged
• When you remove or exchange the cutting 
device or manually adjust the length of the 
cutting line

- Check when starting up and working with the 
cutting head that it does not come into contact 
with stones, rubble, wire or other foreign bodies.

- Take care not to provoke injuries on each device 
used for cutting the string lengths. After pulling 
out a new string, always hold the machine in its 
normal working position before switching it on.

- Always be very careful about the cutting device 
as it can cause very serious cuts

- Never try to stop the cutting device (cutting 
line) with your hands. Always wait until it has 
stopped rotating.

- Only use an original cutting line/cutting blade. 
The use of a metal wire instead of the nylon line/

blade is impermissible.

- Do not use the equipment to cut grass that is 
not growing on the ground, e.g. grass on walls, 
rocks, etc.

- Do not traverse gravel paths while the 
equipment is operating.

- Do not operate the equipment in the vicinity of 
inflammable liquids or gases as this could give 
rise to the danger of a fire or explosion.

- Store the equipment in a dry place that is not 
accessible to children.

- Only use spare parts and accessories that 
have been supplied or recommended by the 
manufacturer.

- Never try to repair the equipment yourself. 
All work that has not been listed in these 
Instructions must only be carried out by an 
authorised servicing agency.

Electrical safety
CAUTION! The following states how to avoid 
accidents and injuries due to electric shock:

- Before each usage, check the mains power 
cable and the extension cable for damage and 
signs of aging. Do not use the device if the cable 
is damaged or worn.

- Always keep the extension cable well away 
from the cutting tools. Should the power cable 
become damaged during work, then instantly 
disconnect the power cable from the mains.
DO NOT TOUCH THE POWER CABLE BEFORE IT 
HAS BEEN DISCONNECTED FROM THE MAINS!

- If the power cable for this equipment 
is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, a customer service agent of the 
same or a similarly qualified person in order to 
prevent hazards.
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- Check that the mains voltage is the same as 
indicated on the rating plate.

- Wherever possible connect the equipment to 
a power socked with a residualcurrent circuit 
breaker that has a rated current of not more than 
30 mA.

- Protect the equipment from moisture. The 
equipment must not be moist nor operated in a 
moist environment.

- Always check the equipment, power cable 
and plug for damage before operating the 
equipment. Avoid body contact with earthed 
parts (e.g. metal fences, metal posts).

- Never pass an operating equipment over the 
extension cable. Ensure that the power cable is 
always trailing behind the operator.

- Use the envisaged cable suspensions when 
attaching an extension cable.

- Never carry the equipment by its power cable. 
Never pull the cable to disconnect the plug from 
the mains socket. Protect the cable from heat, oil 
and sharp edges.

Residual risks

Even when the tool is used as prescribed it is not 
possible to eliminate all residual risk factors. The 
following hazards may arise in connection with 
the tool’s construction and design:

1. Damage to lungs if an effective dust mask is 
not worn.

2. Damage to hearing if effective hearing 
protection is not worn.

3. Health defects resulting from vibration 
emission if the power tool is being
used over longer period of time or not 
adequately managed and properly maintained.

WARNING!

This machine produces an electromagnetic field 
during operation. This field may under some 
circumstances interfere with active or passive 
medical implants. To reduce the risk of serious or 
fatal injury, we recommend persons with medical 
implants to consult their physician and the 
medical implant manufacturer before operating 
this machine.

5. Components

1. Main handle
2. ON/OFF Switch
3. Safety switch
4. Strain relief
5. Additional handle
6. Knurled nut and screw
7. cross recessed screw
8. Telescopic tube 
9. Protection cover
10. Cutting head
11. Line spool
12. Cutting blade
13. shoulder Strap
14. Hex Wrench
15. carrier plate
16. outer plate
17. Washer
18. Nut
19. plug wrench

6. Assembling instructions

6.1 Assembling/ Dismantling the protection 
cover (B3-1/B3-2):

- Connect the protection cover to the motor head

- Secure the protection cover with the 3 cross 
recessed screws(7) included in delivery.

- In order to remove the protection cover, 
unscrew the 3 cross recessed screws(7) on the 
protection cover
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6.2 Installing/replacing the line spool(B4, B5-
1, B5-2)

The procedure for fitting the line spool(11) is 
shown in Figure . To dismantle, proceed in reverse 
order. The line spool is already fitted when the 
equipment is delivered.

Look for the hole in the carrier plate(15), line up 
with the notch beneath it, lock with the supplied 
hex wrench , and screw the line spool onto the 
thread.

6.3  Fitting/Replacing the cutting 
blade(B6-B9) 

- Fit the carrier plate (15) onto the spline shaft
- Secure the cutting blade(12) on the inner plate
- Place the outer plate(16) over the cutting blade
- Use nut (18) to tighten the plate and the cutting 
blade with the plug wrench (19).

6.4 Fitting the long handle(B2-1,B2-2,B2-3)

Pass the handle screw (6) through the washer (15) 
and into the connecting piece of the long handle. 
Secure the handle screw loosely with the screw 
(6).

6.5 Install assistant handle.(B10-1,B10-
2,B10-3)

- Unscrew the screw  on the additional handle 
included in delivery

- Pull the ends of the additional handle apart and 
push this over the handle holder
- Screw on the additional handle with the screw

7. Operation

Warning: Danger of injury!

Never use the trimmer without its protective 
cover. Always check the operability of the 
trimmer before it is used. Check that the mains 
voltage is the same as indicated on the rating 

plate. Always wear goggeles when working 
with the trimmer.

7.1 ON and OFF Switch

To switch on depress the ON/ OFF switch(2). 
Release the switch to switch off.
Important! After the trimmer has been switched 
off the cutting head will continue to rotate for a 
few seconds. Keep hands and feet well away.

7.2 Adjusting the additional handle:

The additional handle(5) can be set in different 
positions. Set the handle in such a manner that 
the cutting head is slightly tilting forwards when 
in the working position.
Release the knurled nut and adjust the additional 
handle in the required position. Retighten the 
knurled nut.

7.3 Lengthening the cutting lines

7.3.1 Fully automatic dual line system

The equipment features a fully automatic dual 
line system.

The lines will automatically elongate every time 
you turn on the appliance. To support proper 
line elongation, ensure that the coil has stopped 
moving completely before turning on the 
appliance again.

If the lines should be longer that defined by the 
cutting circle then they will be automatically
cut to the correct length by the line cutter.
Important! Regularly check the nylon lines for 
damage and whether the lines still have the 
correct length defined by the line cutter.

7.3.2 Adjusting the line length manually

Disconnect the plug from the mains socket!
Press the retaining head, release it again and 
pull the ends of the cord out a little. Repeat this 
process until the ends of the cord project a little 
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- Avoid contact with obstacles (stones, walls, 
fences, etc.) as this will rapidly wear out the lines.

- Do not deposit the cutting head on the ground 
during operation.

- Ensure that the cutting head has stopped before 
you deposit the equipment on the ground.

- Cut the grass by swaying the trimmer sideways 
to the right and left. Cut slowly, keeping the 
appliance inclined forward slightly when cutting. 
Cut tall grass by a series of levels from top to 
bottom.

8. Technical data

voltage:                                                 230-240V~ 50Hz
power:                                                                       900 W
Max. speed of spindle:                                8000 min-1

Sound power level LwA:                              99.27 dB(A)
Sound pressure level LPA:                              90.2dB(A)
vibration:                                                          6.795m/s2 
                                                                            K=1.5m/s2

Dia. cutting head:                                               360mm
length of nylon line:                                                   8m
Dia. cutting blade:                                              230mm

Noise and vibration values have been determined 
according to the standards and regulations 
mentioned in the declaration of conformity.

Technical and optical changes may be
undertaken in the course of further development 
without notice. All dimensions, references 
and information in this instruction manual are 
therefore not guaranteed. Legal claims made on 
the basis of the instruction manual can therefore 
not be considered as valid.

The stated vibration emission value was 
measured in accordance with a standard testing 
procedure and may be used to compare one 
power tool to another.

The stated vibration emission value may also be 

beyond the cord cutter.

7.4 Exchanging the line spool

- Disconnect the plug from the mains socket.
- Turn over the trimmer so that the cutting head 
is facing upwards.
- Remove the line spool from the cutting head.
- Insert the new spool with the smooth side 
facing upwards in the cutting head.

7.5 Install pack strap (B11).

- Find out the Pack strap(12). It is a black color 
swathe.
- Press spring handcuff down and then handcuff 
the plastic buckle holes of the lock hump. Then 
loosen your fingers.

The PACK STRAP connected a metal and spring 
handcuff. When you are pressing the spring, it 
will be open. Loosened it was be closed. The end 
of shoulder grip is riveting a red tape and a metal 
pin. The pin has safety protection function. When 
the work environment or the machine had an 
accident  situations, you can pull the pin out. This 
design allows you leave to the dangerous safely 
and quickly.

7.6 Cutting grass

WARNING. Danger of injury!

- Do not cut moist or wet grass.
- Before starting the trimmer check that the 
cutting head will not come into contact with 
stones, rubble or other foreign bodies.

- Switch on the trimmer before you approach the 
grass that is to be cut.

- Always trail the extension cable behind you. 
Do not pass the operating trimmer over the 
extension cable as the cable could be damaged.

- Do not overload the trimmer during operation.
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used for a preliminary exposure assessment.

Warning:
The vibration emission value may differ during 
actual use of the power tool from the stated 
value depending on the manner in which the 
power tool is used.

Safety precautions aimed at protecting the 
user should be based on estimated exposure 
under actual usage conditions (all parts of the 
operating cycle are to be considered, including, 
for example, times during which the power tool 
is turned off and times when the tool is turned 
on but is running idle).

9. Cleaning and maintenance

Always disconnect the plug from the mains 
socket before working on the trimmer.

9.1 Cleaning

Do not jet water onto the trimmer and do not 
clean it under flowing water. This would result in 
the danger of an electric shock and the trimmer 
could be damaged.
Clean the trimmer with a soft brush or a cloth.

9.2 Storage

- Carefully clean the trimmer and its accessories 
after each use.

- Store the trimmer in a dry place well out of 
reach of children.

- Do not expose the trimmer for extended 
periods to direct sunlight.

10. Repairs

Only use accessories and spare parts 
recommended by the manufacturer.
If the equipment should fail some day in spite of 
our quality controls and your maintenance, only 

have it repaired by an authorized electrician.
If the supply cord of the appliance is damaged, 
this has to be done by the manufacturer or his 
agent or electrician in order to avoid a safety 
hazard.

11. Environmental protection

 ProtectionEnd of life electrical 
equipment must not be placed in 
household waste. Please take it to 
a return point. Find out about your 
nearest return point from your council 
or sales outlet.
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Φοράτε γάντια προστασίας.

Φοράτε παπούτσια προστασίας.

Μην χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα 
στην βροχή.

Κρατήστε άλλα άτομα μακριά από τον 
χώρο εργασίας. 

Κίνδυνος από αντικείμενα που 
εκτοξεύονται.
 

Το καλώδιο θα πρέπει να βρίσκεται σε 
επαρκή απόσταση από το μηχάνημα. 

Πριν να πραγματοποιήσετε 
οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή 
εάν το καλώδιο πάθει κάποια ζημιά, 
βγάλτε το βύσμα από την πρίζα.

 Εάν το καλώδιο κοπεί κατά την 
λειτουργία μην το ακουμπήσετε και 
βγάλτε το βύσμα από την πρίζα. 
Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με 
χαλασμένο καλώδιο. 

Προσέξτε τα αντικείμενα που μπορεί 
να εκτοξευτούν. 

Προσέξτε το χτύπημα στον δίσκο. 

Προσοχή! Αιχμηρός δίσκος. 

Πριν να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα διαβάστε 
προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας.  
Κρατήστε το εγχειρίδιο αυτό σε ασφαλές μέρος 
για μελλοντική χρήση και συμβουλευτείτε το 
όπως είναι αναγκαίο. 

1. Κατάλληλη χρήση

Το θαμνοκοπτικό είναι σχεδιασμένο μόνο για 
την κοπή γρασιδιού και μικρών θάμνων που 
βρίσκονται στον κήπο σας. 
Η κοπή των μικρών θάμνων θα πρέπει να γίνεται 
μόνο με την χρήση του δίσκου κοπής. 

Οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν αναφέρεται 
στις οδηγίες αυτές μπορεί να προκαλέσει 
ζημιά στο μηχάνημα και σοβαρό τραυματισμό 
στον χρήστη. Το μηχάνημα θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες. Παιδιά και 
άτομα κάτω των 16 χρονών δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν το μηχάνημα. 
Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε 
ατύχημα συμβεί προκαλώντας τραυματισμό 
ή υλική ζημιά κατά την λειτουργία. Ο 
κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη εάν το 
μηχάνημα δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις 
οδηγίες χρήσης. 

2. Περιγραφή συμβόλων

Δώστε σημασία σε όλα τα σύμβολα που 
αναγράφονται στις οδηγίες και στο εργαλείο. 
Σημειώστε τα σύμβολα αυτά. Εάν τα κατανοήσετε 
σωστά η χρήση του μηχανήματος θα είναι πιο 
εύκολη και σωστή. 

Προσοχή!

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν την 
λειτουργία του μηχανήματος.   

Φορέστε γυαλιά προστασίας και 
ωτοασπίδες.  

GR
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Τα ηλεκτρικά μηχανήματα δεν θα 
πρέπει να πετιούνται με τα οικιακά 
απορρίμματα. 

3. Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Προσοχή: Διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας. 
Η μη τήρηση αυτών μπορεί να προσκαλέσει 
σοβαρό τραυματισμό, φωτιά ή ηλεκτροπληξία. 

Κρατήστε τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος για 
μελλοντική χρήση. 

Ο όρος εργαλείο στις οδηγίες ασφαλείας 
αναφέρεται στο ηλεκτρικό εργαλείο (που 
λειτουργεί με καλώδιο) ή στο επαναφορτιζόμενο 
εργαλείο (που λειτουργεί με μπαταρία) που έχετε. 

1) Ασφάλεια χώρου εργασίας

a) Κρατήστε το χώρο εργασίας σας καθαρό και 
με καλό φωτισμό. Οι ακατάστατοι ή σκοτεινοί 
χώροι μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. 

b) Μην λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε 
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως σε χώρους με 
εύφλεκτα υλικά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρικά 
εργαλεία μπορεί να προκαλέσουν σπίθες και να 
προκαλέσουν φωτιά. 

c) Κρατήστε παιδιά και άλλα άτομα μακριά ενώ 
λειτουργείτε το εργαλείο αυτό. Οι περισπασμοί 
μπορεί να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο. 

2) Ηλεκτρική ασφάλεια

a) Τα ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να 
ταιριάζουν με την πρίζα. Μην τροποποιήσετε 
ποτέ το βύσμα. Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες 
στα γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα άθικτα 
βύσματα και οι πρίζες οι οποίες ταιριάζουν θα 
μειώσουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

b) Αποφύγετε την επαφή με γειωμένα 

Μέγιστη ταχύτητα της κεφαλής 
μεσινέζας

Μέγιστη ταχύτητα δίσκου κοπής

Κρατήστε άλλα άτομα τουλάχιστον 15 μέτρα από 
την περιοχή εργασίας!

 Κρατήστε άλλα άτομα μακριά από τον χώρο 
εργασίας κατά την λειτουργία!  

 Σύμβολο τάσης

  Σύμβολο ισχύος

  Σύμβολο στροφών

 Σύμβολο διαμέτρου κοπής μεσινέζας

  Σύμβολο διαμέτρου κοπής δίσκου
  

 Μέγεθος δίσκου



 17

αντικείμενα, όπως σωλήνες ψυγεία κ.α.. 
Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν 
το σώμα σας είναι γειωμένο. 

c) Μην εκθέτετε το μηχάνημα στην βροχή ή 
σε υγρές καταστάσεις. Η εισαγωγή νερού σε 
ένα ηλεκτρικό εργαλείο θα αυξήσει τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας. 

d) Μην χρησιμοποιήσετε το καλώδιο για να 
μεταφέρετε το μηχάνημα ή για να το βγάλετε 
από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο μακριά 
από ζεστές επιφάνειες, λάδι, αιχμηρά αντικείμενα 
ή κινούμενα μέρη. Χαλασμένα ή μπερδεμένα 
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

e) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό 
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιήστε 
προέκταση κατάλληλη για εξωτερική χρήση. Η 
χρήση ενός κατάλληλου καλωδίου για εξωτερική 
χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

f) Εάν η λειτουργία ενός ηλεκτρικού 
εργαλείου σε χώρο με υγρασία δεν μπορεί να 
αποφευχθεί χρησιμοποιήστε μια ασφάλεια 
βραχυκυκλώσης για προστασία. Η χρήση 
αυτής της ασφάλειας μειώνει τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας. 

3) Προσωπική ασφάλεια

a) Δώστε προσοχή στην εργασία σας 
και χρησιμοποιήστε κοινή λογική όταν 
χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία. Μην 
χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν είστε 
κουρασμένοι ή κάτω από την επήρεια ουσιών, 
αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας 
κατά την λειτουργία μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρό τραυματισμό.

b) Χρησιμοποιήστε προσωπικά είδη 
προστασίας. Φοράτε πάντα γυαλιά 
προστασίας. Εξαρτήματα προστασίας όπως 
μάσκα σκόνης, υποδήματα προστασίας, κράνος 
ή ωτοασπίδες τα οποία χρησιμοποιούνται σε 
κατάλληλες συνθήκες μειώνουν τον κίνδυνο 
τραυματισμού. 

c) Αποφύγετε την κατά λάθος εκκίνηση. 
Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης είναι στην 
θέση Off πριν να συνδέσετε το μηχάνημα στην 
πρίζα και πριν να σηκώσετε ή μεταφέρετε 
το εργαλείο. Η μεταφορά του εργαλείου με το 
δάχτυλο στο διακόπτη μπορεί να προκαλέσει 
ατυχήματα. 

d) Αφαιρέστε όλα τα κλειδιά από το εργαλείο 
πριν να το βάλετε μπροστά. Ένα κλειδί μπορεί 
να εκτοξευτεί και να προκαλέσει σοβαρό 
τραυματισμό.

e) Μην τεντώνεστε. Κρατήστε σταθερό 
πάτημα και ισορροπία κάθε στιγμή. Αυτό 
σας επιτρέπει να έχετε καλύτερο έλεγχο του 
εργαλείου σας ανά πάσα στιγμή. 

f) Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά 
ρούχα και κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, 
τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από τα 
κινούμενα μέρη του εργαλείου. Τα φαρδιά ρούχα, 
τα κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά μπορεί να 
πιαστούν στα κινούμενα μέρη του εργαλείου. 

g) Εάν το εργαλείο σας συμπεριλαμβάνει 
σύνδεση με σύστημα απορρόφησης σκόνης 
σιγουρευτείτε ότι το έχετε συνδέσει και το 
χρησιμοποιείτε κατάλληλα. Η χρήση αυτού του 
συστήματος μπορεί να μειώσει τους κινδύνους 
που συσχετίζονται με την σκόνη. 

4) Χρήση και συντήρηση εργαλείου

a) Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. 
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο για 
την κατάλληλη εργασία. Το σωστό εργαλείο 
θα κάνει την εργασία πιο αποδοτικά και με 
μεγαλύτερη ασφάλεια στο ρυθμό για το οποίο 
σχεδιάστηκε. 

b) Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν 
ο διακόπτης δεν λειτουργεί. Οποιοδήποτε 
μηχάνημα που δεν μπορεί να ελεγχθεί είναι 
επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.

c) Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα 
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πριν να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις, αλλαγή 
εξαρτημάτων και πριν την αποθήκευση. Με 
τον τρόπο αυτό μειώνετε τον κίνδυνο της κατά 
λάθους εκκίνησης. 

d) Αποθηκεύστε τα μηχανήματα μακριά 
από παιδιά και μην επιτρέπετε σε άτομα 
που δεν γνωρίζουν τις οδηγίες αυτές να το 
λειτουργήσουν. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι 
επικίνδυνα στα χέρια ατόμων που δεν έχουν την 
κατάλληλη γνώση. 

e) Συντηρήστε τα ηλεκτρικά εργαλεία. 
Ελέγξτε για προβλήματα στα κινούμενα 
μέρη, σπασμένα ανταλλακτικά και για όποια 
άλλη κατάσταση μπορεί να επηρεάσει τον 
τρόπο λειτουργίας του μηχανήματος. Εάν το 
εργαλείο είναι χαλασμένο θα πρέπει να δοθεί σε 
εξουσιοδοτημένο σέρβις για επισκευή. Πολλά 
ατυχήματα μπορεί να προκύψουν από ένα κακό 
συντηρημένο εργαλείο. 

f) Κρατήστε την αλυσίδα αιχμηρή. Η αιχμηρή 
αλυσίδα είναι πιο απίθανο να μπλοκάρει και πιο 
εύκολο να ελεγχθεί. 

g) Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία, τα 
εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά σύμφωνα 
με τις οδηγίες αυτές λαμβάνοντας υπόψιν 
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που 
θέλετε να εκτελέσετε. Η χρήση του εργαλείου 
για διαφορετικές λειτουργίες από αυτές για τις 
οποίες έχει σχεδιαστεί μπορεί να προκαλέσει 
επικίνδυνες καταστάσεις. 

5) Σέρβις

a. Δώστε τα εργαλεία σας σε εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό για σέρβις και επισκευές 
χρησιμοποιώντας μόνο αυθεντικά 
ανταλλακτικά. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η 
ασφάλεια του εργαλείου διατηρείται. 
Εάν το καλώδιο έχει ζημιά θα πρέπει να αλλαχτεί 
από εξουσιοδοτημένο σέρβις για να αποφύγετε 
το κίνδυνο τραυματισμού ή ηλεκτροπληξίας. 

4. Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας

Σιγουρευτείτε ότι γνωρίζετε καλά όλα τα 

λειτουργικά μέρη πριν να ξεκινήσετε την εργασία 
σας με το μηχάνημα. Ρωτήστε έναν εξειδικευμένο 
τεχνικό να σας εξηγήσει τις λειτουργίες που 
δεν κατανοείτε. Σιγουρευτείτε ότι μπορείτε να 
κλείσετε αμέσως το μηχάνημα στην περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί 
να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. 

- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιήσουν 
το μηχάνημα. Τοπικοί κανονισμοί μπορεί να σας 
ενημερώσουν για το κατώτατο όριο ηλικίας. 

- Το μηχάνημα δεν θα πρέπει να λειτουργείται 
από άτομα που δεν γνωρίζουν την λειτουργία του 
μηχανήματος. 

- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται να μην 
παίζουν με το μηχάνημα. 

- Κρατήστε το μηχάνημα μακριά από παιδιά και 
κατοικίδια. Σβήστε το μηχάνημα εάν βρίσκονται 
παιδιά κοντά στο χώρο εργασίας. 

- Τα προστατευτικά εξαρτήματα όπως και τα 
προσωπικά είδη προστασίας θα προστατεύσουν 
εσάς και άλλα άτομα κατά την λειτουργία. Φοράτε 
πάντα κατάλληλα είδη προστασίας. 

- Φοράτε μάσκα προσώπου ή γυαλιά προστασίας 
όπως επίσης και ωτοασπίδες, υποδήματα 
ασφαλείας, μακρύ παντελόνι και γάντια 
προστασίας.  Μην λειτουργείτε το μηχάνημα εάν 
είστε ξυπόλυτοι ή φορώντας παντόφλες. 

- Μην αποσυνδέσετε κανένα εξάρτημα 
προστασίας. 

- Κρατήστε σταθερό πάτημα κατά την εργασία. 
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν εργάζεστε σε 
πλαγιά. 

- Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν είστε 
κουρασμένοι ή κάτω από την επήρεια φαρμάκων, 
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αλκοόλ ή άλλως ουσιών.  Κάντε συχνά 
διαλείμματα. 

- Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα στην βροχή. 
Λειτουργήστε το μόνο όταν οι συνθήκες εργασίας 
το επιτρέπουν. 

- Κρατήστε το εξάρτημα κοπής μακριά από το 
σώμα σας, ειδικά τα χέρια και τα πόδια όταν 
ξεκινάτε και όταν λειτουργεί ο κινητήρας. 

- Μην ξεκινάτε το μηχάνημα εάν δεν είναι στην 
σωστή θέση εργασίας. 

- Μην προσπαθήσετε να σταματήσετε το 
εξάρτημα κοπής με τα χέρια σας. Περιμένετε 
πάντα να σταματήσει να περιστρέφεται. 

- Σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το βύσμα από 
την πρίζα: 

• Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα. 
• Όταν αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη. 
• Όταν καθαρίζετε ή ελέγχετε το μηχάνημα. 
• Όταν μεταφέρετε το μηχάνημα. 
• Εάν το καλώδιο έχει πάθει ζημιά. 
• Όταν αφαιρείτε ή αλλάζετε το εξάρτημα κοπής 
ή για να ρυθμίσετε το μήκος της μεσινέζας. 

- Ελέγξτε ότι κατά την εκκίνηση το εξάρτημα 
κοπής δεν έρχεται σε επαφή με κάποιο 
αντικείμενο όπως πέτρα, καλώδιο, κλπ. 

- Προσέξτε να μην προκληθεί κάποιο ατύχημα 
όταν ρυθμίζετε το μήκος της μεσινέζας. Αφού 
τραβήξετε το νέο κομμάτι μεσινέζας κρατήστε 
το μηχάνημα από την κανονική θέση λειτουργίας 
πριν να το ενεργοποιήσετε.

- Δώστε προσοχή όταν χειρίζεστε το εξάρτημα 
κοπής διότι μπορεί να προκληθούν σοβαρά 
κοψίματα. 

- Χρησιμοποιήστε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα 
κοπής. Η χρήση μεταλλικού σύρματος αντί 
μεσινέζας απαγορεύεται. 

- Μην χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για να 
κόψετε χόρτα που δεν βρίσκονται στο έδαφος. 

- Μην περάσετε πάνω από μονοπάτια με χαλίκια 
όταν το μηχάνημα λειτουργεί. 

- Μην λειτουργείτε το μηχάνημα κοντά σε 
εύφλεκτα υλικά διότι υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή 
και έκρηξης. 

- Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε ένα στεγνό χώρο 
μακριά από παιδιά. 

- Χρησιμοποιήστε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά 
και εξαρτήματα που προτείνει ο κατασκευαστής. 

- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το 
μηχάνημα μόνοι σας. Όλες οι εργασίες επισκευής 
θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες και 
μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. 

Ηλεκτρική προστασία

Προσοχή: Οι παρακάτω σημειώσεις 
δηλώνουν πώς να αποφύγετε ατυχήματα και 
τραυματισμούς εξαιτίας ηλεκτροπληξίας: 

- Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε το καλώδιο 
και την προέκταση για φθορές και ζημιές. Μην 
χρησιμοποιείτε εάν το καλώδιο έχει ζημιά. 

- Κρατήστε την προέκταση μακριά από το 
εξάρτημα κοπής κατά την λειτουργία . Εάν 
το καλώδιο πάθει κάποια ζημιά θα πρέπει να 
σταματήσετε την εργασία σας και να βγάλετε 
αμέσως το βύσμα από την πρίζα. ΜΗΝ 
ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΙΝ ΝΑ ΤΟ 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ! 

- Εάν το καλώδιο του μηχανήματος πάθει ζημιά 
θα πρέπει να αλλαχτεί από εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό προσωπικό για την αποφυγή κινδύνων. 

- Ελέγξτε ότι η τάση του ρεύματος ταιριάζει με 
αυτή του μηχανήματος. 

- Όπου αυτό είναι εφικτό συνδέστε το μηχάνημα 



20

σε πρίζα που διαθέτει ασφάλεια έως 30mA. 

- Προστατεύστε το μηχάνημα από την υγρασία. 
Δεν θα πρέπει να το λειτουργείτε στην βροχή ή 
σε χώρους όπου υπάρχει υγρασία. 

- Ελέγξτε το μηχάνημα, το καλώδιο και το βύσμα 
πριν την λειτουργία. Αποφύγετε την επαφή με 
γειωμένα αντικείμενα. 

- Μην περάσετε το μηχάνημα πάνω από την 
προέκταση. Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο 
βρίσκεται πάντα στο πίσω μέρος του εργαλείου. 

- Χρησιμοποιείστε εμφανές συνδέσμους 
καλωδίου για να συνδέσετε την προέκταση. 

- Μην μεταφέρετε το μηχάνημα κρατώντας το 
από το καλώδιο. Μην το τραβήξετε από την 
πρίζα. Προστατεύστε το από την θερμότητα, το 
λάδι και τις αιχμηρές επιφάνειες. 

Επιπλέον κίνδυνοι

Ακόμα και αν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όπως 
περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης δεν είναι 
δυνατόν να εξαλείψετε όλες τις πιθανότητες 
κινδύνου. Οι παρακάτω κίνδυνοι μπορεί να 
προκύψουν σύμφωνα με την κατασκευή και τον 
σχεδιασμό του μηχανήματος: 

1. Πρόβλημα στα πνευμόνια εάν δεν φοράτε 
προστατευτική μάσκα σκόνης. 

2. Πρόβλημα στην ακοή εάν δεν φοράτε 
ωτοασπίδες. 

3. Προβλήματα στην υγεία σας εξαιτίας των 
κραδασμών που εκπέμπει το μηχάνημα κατά 
την μακρόχρονη λειτουργία ή την ακατάλληλη 
συντήρηση. 

Προσοχή! 

Το μηχάνημα δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό 
πεδίο κατά την χρήση που μπορεί να προκαλέσει 
προβλήματα εάν ο χρήστης έχει κάποια ιατρικά 

εμφυτεύματα όπως βηματοδότες κλπ.. Θα 
πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ιατρό σας πριν 
χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

5. Μέρη μηχανήματος

1. Λαβή
2. Διακόπτης On/Off
3. Διακόπτης ασφαλείας
4. Πιαστράκι καλωδίου
5. Επιπλέον λαβή
6. Παξιμάδι και βίδα
7. Βίδες προφυλακτήρα
8. Τηλεσκοπική λαβή
9. Προφυλακτήρας
10. Γωνιακή μετάδοση
11. Μεσινέζα
12. Δίσκος
13. Ιμάντας
14. Κλειδί άλλεν
15. Κάτω ροδέλα
16. Πάνω ροδέλα
17. Ροδέλα
18. Παξιμάδι
19. Μπουζόκλειδο

6. Οδηγίες συναρμολόγησης

6.1 Συναρμολόγηση/ αποσυναρμολόγηση 
προφυλακτήρα (Β3-1/Β3-2):

- Συνδέστε τον προφυλακτήρα πάνω στην 
γωνιακή μετάδοση. 

- Βιδώστε το με τις 3 βίδες (7) που σας 
παρέχονται. 

- Για να αφαιρέσετε τον προφυλακτήρα απλά 
ξεβιδώστε τις 3 βίδες (7) στον προφυλακτήρα.   

6.2 Τοποθέτηση/αλλαγή κεφαλής μεσινέζας 
(Β4, Β5-1, Β5-2)

Η διαδικασία τοποθέτησης της κεφαλής 
μεσινέζας (11) απεικονίζεται στην εικόνα. Για 
να την αφαιρέσετε ακολουθήστε τα βήματα 
ανάποδα. Η μεσινέζα είναι τοποθετημένη κατά 
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την παραλαβή του μηχανήματος. 

Ψάξτε την τρύπα στη κάτω ροδέλα (15), 
ευθυγραμμίστε την με την εγκοπή από κάτω, 
σφίξτε με το κλειδί και βιδώστε την κεφαλή πάνω 
στο σπείρωμα. 

6.3 Τοποθέτηση/αντικατάσταση δίσκου (Β6-
Β9)

- Τοποθετήστε την κάτω ροδέλα (15) πάνω στον 
άξονα. 

- Τοποθετήστε τον δίσκο πάνω στην κάτω ροδέλα 
(12). 

- Τοποθετήστε την πάνω ροδέλα (16) πάνω από 
τον δίσκο. 

- Χρησιμοποιήστε το παξιμάδι (18) για να σφίξετε 
την ροδέλα και τον δίσκο με το μπουζόκλειδο 
(19). 

6.4 Τοποθέτηση της λαβής (Β2-1,Β2-2,Β2-3)

Περάστε την βίδα της λαβής (6) μέσα από την 
ροδέλα (15) και πάνω στον σύνδεσμο της λαβής. 
Σφίξτε την λαβή με την βίδα. (6).  

6.5 Τοποθέτηση επιπλέον λαβής (Β10-1,Β10-
2,Β10-3)

- Ξεβιδώστε την βίδα στην επιπλέον λαβή που 
περιλαμβάνεται. 

- Ανοίξτε τις άκρες τις λαβής και περάστε τις πάνω 
από τον σύνδεσμο της λαβής

- Βιδώστε την επιπλέον λαβή με την βίδα. 

7. Λειτουργία

Προσοχή: Κίνδυνος τραυματισμού! 
Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς τον 
προφυλακτήρα. Ελέγξτε την καλή λειτουργία 
του μηχανήματος πριν την χρήση. Ελέγξτε 
ότι η τάση του ρεύματος ταιριάζει με αυτή 

του μηχανήματος. Φοράτε πάντα γυαλιά 
προστασίας κατά την εργασία. 

7.1 Διακόπτης On/Off

Για να ξεκινήσετε το μηχάνημα πιέστε τον 
διακόπτη On/Off (2). 
Αφήστε τον διακόπτη για να σβήστε το 
μηχάνημα. 

Σημαντικό! Αφού έχετε σβήσει το μηχάνημα 
η κεφαλή κοπής μπορεί να συνεχίσει να 
περιστρέφεται για λίγα δευτερόλεπτα. Κρατήστε 
τα χέρια και τα πόδια σας μακριά. 

7.2 Ρύθμιση της επιπλέον λαβής: 

Η επιπλέον λαβή(5) μπορεί να ρυθμιστεί σε 
διάφορες θέσεις. Τοποθετήστε την λαβή έτσι 
ώστε η κεφαλή κοπής να γέρνει ελάχιστα προς τα 
μπροστά όταν είναι σε θέση εργασίας.   

7.3  Τροφοδοσία της μεσινέζας

7.3.1 Αυτόματη τροφοδοσία της μεσινέζας

Το μηχάνημα παρέχει πλήρως αυτόματο σύστημα 
τροφοδοσίας της μεσινέζας. 

Η μεσινέζα τροφοδοτείται αυτόματα κάθε φορά 
που ξεκινάτε το μηχάνημα. Για να πετύχετε 
την σωστή τροφοδοσία σιγουρευτείτε ότι έχει 
σταματήσει να περιστρέφεται η κεφαλή πριν να 
ξεκινήσετε το μηχάνημα ξανά. 

Εάν η μεσινέζα είναι πιο μακριά από την διάμετρο 
κοπής θα κοπεί αυτόματα από το μαχαίρι κοπής 
που βρίσκεται πάνω στον προφυλακτήρα. 

Σημαντικό! Ελέγξτε τακτικά εάν η μεσινέζα έχει 
ζημιά και εάν το μήκος της είναι σωστό. 

7.3.2 Ρύθμιση του μήκους της μεσινέζας 
χειροκίνητα

Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα! 
Πιέστε το κουμπί στην κεφαλή, απελευθερώστε 
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το ξανά και τραβήξτε τις δυο πλευρές της 
μεσινέζας. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία 
μέχρι η μεσινέζα να εξέχει λίγο παραπάνω από το 
μαχαίρι κοπής. 

7.4 Αλλαγή της μεσινέζας

- Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα. 

- Γυρίστε το μηχάνημα έτσι ώστε η κεφαλή να 
δείχνει προς τα πάνω. 

- Αφαιρέστε την κεφαλή από την γωνιακή 
μετάδοση. 

- Τοποθετήστε την καινούρια κεφαλή στην 
γωνιακή μετάδοση.  

7.5 Τοποθέτηση ιμάντα (Β11)

- Βρείτε τον ιμάντα που παρέχεται στην 
συσκευασία (12). 

- Πιέστε τον γάντζο και πιάστε τον ιμάντα πάνω 
στο πιαστράκι που βρίσκεται στο μηχάνημα. 
Ο ιμάντας συνδέεται στο μηχάνημα με έναν 
γάντζο. Στο τέλος του ιμάντα υπάρχει μια 
κόκκινη ταινία και ένας πύρος. Αυτός ό πύρος 
λειτουργεί ως ασφάλεια. ‘Όταν κατά την εργασία 
παρουσιαστεί κάποια έκτακτη ανάγκη μπορείτε 
να τραβήξετε τον πύρο και να φύγετε από τον 
χώρο εργασίας γρήγορα και με ασφάλεια.  

7.6 Κοπή γρασιδιού

Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού! 

- Μην λειτουργείτε το μηχάνημα σε βρεγμένο 
γρασίαι. 

- Πριν την εκκίνηση ελέγξτε ότι το εξάρτημα 
κοπής δεν είναι σε επαφή με κάποιο ξένο 
αντικείμενο όπως πέτρες, καλώδιο κα. 

- Ξεκινήστε το μηχάνημα πριν να πλησιάσετε το 
γρασίδι που θέλετε να κόψετε. 

- Κρατήστε την προέκταση και το καλώδιο στο 
πίσω μέρος του μηχανήματος. Μην περάσετε με 
το μηχάνημα πάνω από την προέκταση. 

- Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα κατά την 
λειτουργία. 

- Αποφύγετε την επαφή με εμπόδια (πέτρες, 
τοίχους κλπ.) γιατί οι μεσινέζα θα φθαρεί πολύ 
γρήγορα. 

- Μην αφήνετε το εξάρτημα κοπής να ακουμπήσει 
κάτω κατά την λειτουργία. 

- Σιγουρευτείτε ότι η κεφαλή έχει σταματήσει 
να περιστρέφεται πριν να αφήσετε κάτω το 
μηχάνημα. 

- Κόψτε το γρασίδι κινώντας το μηχάνημα δεξιά 
– αριστερά. Κόψτε αργά κρατώντας το εξάρτημα 
κοπής με μια ελαφριά κλίση προς τα μπροστά. Τα 
ψηλά χόρτα θα πρέπει να κόβονται με δόσεις από 
πάνω προς τα κάτω. 

8. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση                            230-240V/50Hz
Ισχύς            900W
Στροφές                                       8000min-1

Επίπεδο θορύβου                 99,27dB(A)
Πίεση θορύβου                    90,2dB(A)
Κραδασμοί                   6,795m/s2

                   K=1.5m/s2

Διάμετρος μεσινέζας   360mm
Μήκος μεσινέζας             8m
Διάμετρος δίσκου    230mm

Οι τιμές θορύβου και κραδασμών έχουν ελεγχθεί 
βάση των στάνταρ και των οδηγιών που 
αναγράφονται στην δήλωση συμμόρφωσης. 

Τεχνικά και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά μπορεί 
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.  Για το λόγο 
αυτό οι διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
στις οδηγίες αυτές δεν είναι απόλυτα. Νομικοί 
ισχυρισμοί βάσει των οδηγιών δεν μπορούν να 
θεωρηθούν έγκυροι.  
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Οι τιμές κραδασμών έχουν μετρηθεί σύμφωνα με 
την στάνταρ διαδικασία δοκιμών και μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν για σύγκριση με άλλο εργαλείο. 

Προσοχή! 
Οι κραδασμοί μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με 
την χρήση του μηχανήματος. 
Προφυλάξεις θα πρέπει να ληφθούν από τον 
χρήστη κατά την διάρκεια λειτουργίας για την 
καλύτερη προστασία του (για παράδειγμα πολλά 
διαλείμματα, χρόνος λειτουργίας κλπ.)
 
9. Καθαρισμός και συντήρηση

Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα πριν να 
πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία στο 
μηχάνημα 

9.1 Καθαρισμός

Μην ψεκάσετε το μηχάνημα με νερό. Μπορεί 
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και ζημιά στο 
μηχάνημα. 

Καθαρίστε το μηχάνημα με μια μαλακή βούρτσα 
ή ένα πανί. 

9.2 Αποθήκευση

- Καθαρίστε προσεχτικά το μηχάνημα και τα 
εξαρτήματά του μετά από κάθε χρήση. 

- Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε στεγνό χώρο 
μακριά από παιδιά.

- Μην εκθέτετε το μηχάνημα στον ήλιο. 
 
10. Επισκευές

Χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα και 
ανταλλακτικά που προτείνει ο κατασκευαστής. 
Εάν το μηχάνημα παρουσιάσει πρόβλημα 
παρά των ελέγχων σας στείλετε το σε 
εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο και επισκευή. 
Εάν το καλώδιο πάθει κάποια ζημιά δώστε το σε 
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για επισκευή ή 
αντικατάσταση. 

11. Προστασία περιβάλλοντος

Όταν το μηχάνημα πάψει να 
λειτουργεί δεν θα πρέπει να 
το πετάξετε μαζί με τα οικιακά 
απορρίμματα. Βρείτε το πλησιέστερο 
κέντρο ανακύκλωσης και δώστε το 
για ανακύκλωση για την καλύτερη 
προστασία του περιβάλλοντος. 




