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Οδηγίες χρήσης για διαχωριστή κορμών LS5000 

Σημαντικό!  

Όταν χρησιμοποιείτε μηχανήματα θα πρέπει να ακολουθήστε κάποιες οδηγίες ασφαλείας 
για να αποφεύγετε τους κινδύνους τραυματισμού και ζημιάς.  

Παρακαλώ διαβάστε όλο το εγχειρίδιο λειτουργίας με προσοχή. Κρατήστε τις οδηγίες αυτές 
σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Εάν δώσετε το μηχάνημα σε κάποιο άλλο άτομο 
θα πρέπει να συνοδεύετε πάντα από τις οδηγίες. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για 
τραυματισμούς και ζημίες που μπορεί να έχουν προκληθεί από μη τήρηση των οδηγιών.  

 

1. Οδηγίες ασφαλείας 

Παρακαλώ διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες ασφαλείας.  

Προσοχή! Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας.  

Οποιοδήποτε λάθος γίνει στην τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να καταλήξει σε 
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.  

Κρατήστε τις οδηγίες ασφαλείας για μελλοντική χρήση.  

 

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για τον διαχωριστή κορμών 

Προσοχή! Κινούμενα μέρη του μηχανήματος. Μην ακουμπάτε μέσα στην περιοχή κοπής.  

Προσοχή!  

Η χρήση αυτού του μηχανήματος μπορεί να προκαλέσει διάφορους κινδύνους. Δώστε 
μεγάλη προσοχή στην δική σας προστασία όπως και στην προστασία των άλλων ατόμων 
που βρίσκονται κοντά στον χώρο εργασίας σας. Θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα όλες τα 
μέτρα προφύλαξης για να μειώσετε την πιθανότητα τραυματισμών και κινδύνων.  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ!  

1. Το μηχάνημα θα πρέπει να λειτουργείται μόνο από έναν χρήστη.  
2. Μην επιχειρήσετε να κόψετε κορμούς οι οποίοι είναι μεγαλύτερη από την 

προτεινόμενη διάμετρο. Οι κορμοί θα πρέπει να είναι χωρίς καρφιά ή σύρματα που 
μπορεί να πεταχτούν και να προκαλέσουν ζημιά στο μηχάνημα κατά την χρήση. Θα 
πρέπει να είναι ίσια στο τελείωμά τους και θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί όλα τα 
κλαδιά από πάνω. Ο κορμός θα πρέπει πάντα να διαχωρίζεται πάντα στην 
κατεύθυνση των ινών του ξύλου. Μην τοποθετήσετε ένα ξύλο διαγώνια στο 
διαχωριστή και μετά προσπαθήσετε να το κόψετε διότι θα προκαλέσετε ζημιά στο 
μηχάνημα.  

3. Ο χρήστης θα πρέπει να λειτουργεί τους μοχλούς του μηχανήματος και με τα δύο 
χέρια και να μην χρησιμοποιεί άλλη συσκευή σε αντικατάσταση των μοχλών.  



www.NakayamaTools.com 
 

4. Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργηθεί μόνο από ενήλικες και μόνο εφόσον έχουν 
διαβάσει τις οδηγίες λειτουργίας πριν την χρήση. Κανείς δεν πρέπει να 
χρησιμοποιήσει το μηχάνημα εάν δεν έχει διαβάσει πρώτα τις οδηγίες.  

5. Μην προσπαθήσετε να κόψετε δύο κορμούς με μία φορά γιατί μπορεί να 
πεταχτούν κομμάτια ξύλου και αυτό είναι επικίνδυνο. 

6. Μην τοποθετήστε επιπλέον ξύλο ή μην αλλάξετε κάποιο ξύλο όταν το μηχάνημα 
είναι στην μέση μιας κοπής διότι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.  

7. Όλα τα άτομα και κατοικίδια θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 5 μέτρα από 
μηχάνημα όταν αυτό λειτουργεί.  

8. Μην τροποποιήσετε τα εξαρτήματα προστασίας που βρίσκονται στο μηχάνημα και 
μην το λειτουργείτε εάν τα προστατευτικά εξαρτήματα δεν είναι τοποθετημένα.  

9. Μην πιέσετε το μηχάνημα να κόψει ένα πολύ σκληρό κομμάτι ξύλου για πάνω από 
5 δευτερόλεπτα. Το υπερθερμασμένο λάδι που βρίσκεται κάτω από πίεση μπορεί 
να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα. Σταματήστε το μηχάνημα και γυρίστε το κορμό 
90ο και προσπαθήστε να το κόψετε ξανά. Εάν το ξύλο πάλι δεν κοπεί σημαίνει ότι 
είναι πολύ σκληρό για τις δυνατότητες του μηχανήματος και θα πρέπει να το 
αφαιρέσετε για να μην προκαλέσετε ζημιά στο μηχάνημα.  

10. Μην αφήστε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη όταν λειτουργεί. Σταματήστε το και 
βγάλτε το από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε.  

11. Μην λειτουργείτε το μηχάνημα κοντά σε εύφλεκτα υλικά.  
12. Μην ανοίξετε ποτέ το κάλυμμα του μοτέρ ή του διακόπτη. Εάν χρειάζεται 

επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.  
13. Σιγουρευτείτε ότι το μηχάνημα και το καλώδιο δεν θα έρθουν σε επαφή με το νερό. 

Προστατεύστε το καλώδιο και μην το τραβάτε για το βγάλετε από την πρίζα. 
Κρατήστε το μακριά από αιχμηρές επιφάνειες και θερμότητα. 

14. Παρακαλώ δώστε προσοχή στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος εργασίας. Πολύ 
χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες.  

15. Πριν να χρησιμοποιήσει το μηχάνημα για πρώτη φορά, ο χρήστης θα πρέπει να 
εκπαιδευτεί από κάποιον που να γνωρίζει καλά την χρήση του και να είναι κάτω 
από επίβλεψη.  

16. Πριν την λειτουργία ελέγξτε τα παρακάτω:  
- Ότι όλες οι λειτουργίες του μηχανήματος δουλεύουν σωστά.  
- Ότι όλα τα εξαρτήματα ασφαλείας του μηχανήματος λειτουργούν σωστά (μοχλός 

δύο σημείων, διακόπτης του στοπ έκτακτης ανάγκης) 
- Ότι το μηχάνημα μπορεί να σβήσει σωστά.  
- Ότι το μηχάνημα είναι καλά ρυθμισμένο (στήριξη κορμών, ύψος κοπής, πλάκες 

συγκράτησης κορμού).     
17. Κρατήστε το χώρο εργασίας καθαρό και χωρίς εμπόδια όταν εργάζεστε.  

Ειδικές προειδοποιήσεις για την χρήση του διαχωριστή 

Ειδικούς τύπους κινδύνων μπορεί να προκύψουν κατά την χρήση αυτού του μηχανήματος. 
Προστατεύστε τον εαυτό σας καθώς και άλλα άτομα στην περιοχή.  

Υδραυλικό σύστημα 

Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν υπάρχουν κίνδυνοι από το υδραυλικό λάδι. Ελέγξτε 
για διαρροές κάθε φορά που ξεκινάτε το μηχάνημα. Ελέγξτε ότι ο χώρος εργασίας και το 
μηχάνημα είναι καθαρά και δεν έχουν λάδια.  

Το υδραυλικό λάδι μπορεί να είναι επικίνδυνο διότι μπορεί να σας κάνει να γλιστρήσετε 
την ώρα που λειτουργείτε το μηχάνημα ή μπορεί να προκαλέσει φωτιά.  
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Ηλεκτρική προστασία 

Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν υπάρχει πιθανότητα ηλεκτρικού κινδύνου. Μην 
λειτουργείτε ένα ηλεκτρικό μηχάνημα σε χώρους με νερό ή πολύ υγρασία.  

Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν το καλώδιο έχει πρόβλημα.  

Μην λειτουργείτε το μηχάνημα εάν δεν είναι συνδεδεμένο με μια κατάλληλη γειωμένη 
σύνδεση που παρέχει το ρεύμα που χρειάζεται όπως αναφέρει το μηχάνημα επάνω και που 
να έχει και ασφάλεια προστασίας 16Α.  

Μηχανικοί κίνδυνοι 

Η κοπή ξύλων είναι συνδεδεμένη με συγκεκριμένους μηχανικούς κινδύνους. Μην 
χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν δεν φοράτε γάντια προστασίας, υποδήματα ασφαλείας 
και γυαλιά προστασίας. Προσέξτε τα θραύσματα που δημιουργούνται κατά την εργασία. 
Αποφύγετε να καρφωθείτε με κάποιο ξύλο και το μηχάνημα να γεμίσει υπολείμματα. 

Μην προσπαθήσετε να κόψετε κορμούς που έχουν μεγάλο μήκος και που δεν χωράνε στο 
μηχάνημα κανονικά. Μην κόβετε κορμούς με πρόκες, σύρματα ή άλλα αντικείμενα. 
Καθαρίστε καθώς εργάζεστε. Η συσσώρευση ξύλων μπορεί να κάνουν το χώρο εργασίας 
επικίνδυνο. Μην συνεχίζετε να εργάζεστε εάν ο χώρος εργασίας σας έχει γεμίσει στο 
σημείο που μπορεί να γλιστρήσετε ή να πέσετε.  

Κρατήστε άλλα άτομα μακριά από το μηχάνημα και μην τους αφήνετε να λειτουργούν το 
διαχωριστή.  

Σύμβολα 

Κάποια σύμβολα χρησιμοποιούνται σε όλα τα μηχανήματα για να ολοκληρωθεί η ασφάλεια 
του διαχωριστή.  

Επειδή αυτά τα σύμβολα είναι πολύ σημαντικά παρακαλούμε να τα διαβάσετε προσεχτικά.  

 

• Θα πρέπει να διαβάσετε όλες τις οδηγίες χρήσης και 
συντήρησης πριν να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.  

•  
•  
•  

• Θα πρέπει να φοράτε υποδήματα ασφαλείας κάθε στιγμή 
για προσωπική ασφάλεια.  

 
 

• Θα πρέπει να φοράτε γάντια προστασίας για να 
προστατευτείτε από τα θραύσματα που δημιουργούνται 
κατά την εργασία. 
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• Θα πρέπει να φοράτε γυαλιά προστασίας ή μάσκα 
για να προστατευτείτε από τα θραύσματα που 
δημιουργούνται κατά την εργασία.  

• Απαγορεύετε να αφαιρείτε ή να τροποποιήσετε τα 
εξαρτήματα προστασίας του μηχανήματος.  

• Κανείς άλλος από τον χρήστη δεν πρέπει να στέκεται 
κοντά στο μηχάνημα. Τα άλλα άτομα και κατοικίδια 
θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 5 μέτρα μακριά 
από το χώρο εργασίας.  

• Απαγορεύεται να πετάτε το χρησιμοποιημένο λάδι 
στο περιβάλλον. Το λάδι θα πρέπει να πεταχτεί 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της κάθε χώρας στην 
οποία λειτουργείτε το μηχάνημα.  

 
• Κίνδυνος κοπής ή σπασίματος χεριών: Μην 

ακουμπάτε ποτέ κάποιο επικίνδυνο σημείο όταν το 
μηχάνημα λειτουργεί.  

• Προσοχή: Να δίνετε πάντα σημασία στην κίνηση του 
διαχωριστή κάθε στιγμή. 

• Προσοχή: Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε έναν 
κολλημένο κορμό πάνω από το μηχάνημα με το χέρι.  

 
• Προσοχή: Βγάλτε πάντα το μηχάνημα από την 

πρίζα πριν να εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία 
συντήρησης ή σέρβις.  

• Προσοχή: Η τάση του ρεύματος θα πρέπει να είναι 
ίδια με αυτή του μηχανήματος.  

 
 
 
 
 
Συνθήκες εργασίας 
Ο συγκεκριμένος διαχωριστής ξύλων, προορίζεται για οικιακή χρήση. Είναι σχεδιασμένος 
για να λειτουργεί σε θερμοκρασίες μεταξύ +5oC και 40oC και για υψόμετρα όχι μεγαλύτερα 
των 1000m από την επιφάνεια της θάλασσας. Η υγρασία πρέπει να είναι κάτω από 50% σε 
θερμοκρασία 40oC. Μπορεί παρόλα αυτά να αποθηκευτεί σε θερμοκρασίες μεταξύ -25oC 
και 55oC 
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 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Μοντέλο LS5000 

Κινητήρας 230V~   50Hz  1500W    IP54 

Χαρακτηριστικά κορμού 
Διάμετρος 5 ~ 25cm 

Μήκος 52cm 

Δύναμη διαχωρισμού 5t 

Υδραυλική πίεση 20Mpa 

Χωρητικότητα λαδιού 4.2L 

Μέγεθος διαχωριστή 

Μήκος 940mm 

Πλάτος 260mm 

Ύψος 480mm 

Βάρος 44kg 

Η διάμετρος του κορμού είναι ενδεικτική. Ένας μικρός κορμός με μεγάλη πυκνότητα ινών 
είναι δυνατόν να μην μπορεί να κοπεί αλλά ένας μεγαλύτερος, από την ενδεδειγμένη 
διάμετρο, κορμός με μικρή πυκνότητα να μην έχει πρόβλημα.  

Ηλεκτρικές απαιτήσεις. 

Συνδέστε το εργαλείο σας σε μια παροχή 230V+10% (50Hz+1Hz) με προστασία 
υπερφόρτωσης και σταθερής τάσης καθώς και φροντίστε να υπάρχει ρέε στην γραμμή σας.  

Συναρμολόγηση και προετοιμασία για λειτουργία.  

1. Βιδώστε τα ποδιά του εργαλείου σας στο εργαλείο σας. Σηκώστε τον διαχωριστή 
κορμών από τις λάβες και τοποθετήστε τον σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια 
σε ύψος 60-75 cm. 

2. Εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες και τα χειριστήρια του εργαλείου σας. 

1. Προωθητής κορμών 
2. Τραπέζι εργασίας  
3. Μαχαίρι  
4. Λαβή ανύψωσης 
5. Ποδιά εργαλείου  
6. Υποστήριγμα κορμών 
7. Διακόπτης  
8. Κινητήρας 
9. Ασφάλεια κινητήρα  
10. Ροδές (για μικρές 

μετακινήσεις μόνο) 
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11. Μοχλός ελέγχου υδραυλικών 
12. Προστατευτικό μοχλού 
13. Βαλβίδα εξαέρωσης 
14. Βίδα αποστράγγισης 
15. Βίδα ρύθμισης μέγιστης πίεσης.  

 
 
Πριν χειριστείτε τον διαχωριστή ξύλων η βαλβίδα εξαέρωσης πρέπει να είναι χαλαρή 
κατά μια δυο στροφές ώστε ο αέρας να μπορεί να μπαίνει και να φεύγει ελευθέρα από 
την δεξαμενή λαδιού. Η ροή αέρα αυτή πρέπει να είναι ανιχνεύσιμη κατά την διάρκεια 
λειτουργίας του διαχωριστή ξύλων.  
Πριν μετακινήσετε το εργαλείο σας βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα εξαέρωσης αυτή είναι 
σφιγμένη καλά ώστε να μην υπάρξουν διαρροές λαδιού. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ Αν δεν ξεσφίξετε την βίδα εξαέρωσης δεν θα μπορεί να γίνει η σωστή 
κυκλοφορία του αέρα με αποτέλεσμα την καταστροφή των O- Ring και της 
στεγάνωσης του εργαλείου σας.  
 

Μην πειράζετε και μην προσπαθήσετε να ρυθμίσετε την μέγιστη πίεση 
λειτουργίας από την βίδα (15).  
 

Η μέγιστη πίεση έχει ρυθμιστεί πριν σας 
παραδοθεί το εργαλείο και η βίδα αυτή είναι 
σφαλισμένη με κολλά. Είναι δε ρυθμισμένη 
ώστε να μην ξεπερνά υπό καμία 
προϋπόθεση τους 5 τόνους. Η ρύθμιση αυτή 
έγινε από μηχανικούς με την χρήση 
κατάλληλων εργαλείων.  

Μη εξουσιοδοτημένη ρύθμιση μπορεί να 
επιφέρει απαρίθμηση του εργαλείου σας 
και ζημιά στον εξοπλισμό σας.  
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WIRING DIAGRAM PLUMBING DIAGRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Λειτουργία διαχωριστή κορμών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο συγκεκριμένος διαχωριστής κορμών είναι εξοπλισμένος με σύστημα χειρισμού δυο 
χεριών. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να χειριστείτε τον διαχωριστή κορμών μόνο με το 
ένα χέρι. Το αριστερό χέρι ελέγχει τον μοχλό ελέγχου υδραυλικών ενώ το δεξί τους 
διακόπτες λειτουργίας του μοτέρ.  Ο διαχωριστής θα σταματήσει την λειτουργία του αν ένα 
από τα δυο χεριά σταματήσει να ενεργεί πάνω σε κάποιον διακόπτη. Μόνο αφού και τα 
δυο χεριά αφήσουν τα χειριστήρια ο προωθητής του κορμού θα επιστρέψει στην αρχική 
του θέση.  
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Μηχανισμός τύπου σκανδάλης χρησιμοποιείτε για την λειτουργία του μοχλού ελέγχου 
υδραυλικών. Για να λειτουργήσετε τον μοχλό τραβήξτε  πρώτα την σκανδάλη με το ένα σας 
δάκτυλο ενώ με ολόκληρο το χέρι σας σπρώχνετε τον μοχλό μπροστά.  

 
Ποτέ μην ζορίζετε τον διαχωριστή να κόψει ένα ξύλο για πάνω από πέντε 
δευτερόλεπτα.  
 

Μόλις περάσουν τα πέντε δευτερόλεπτα δοκιμάστε αν μπορεί τε να το διαχωρίσετε σε 
κάποια άλλη κατεύθυνση και γυριστέ τον κορμό σας 900 και δοκιμάστε και έτσι. Αν πάλι δεν 
καταφέρετε να κόψετε τον κορμό σας ούτε με αυτόν τον τρόπο τότε σημαίνει ότι ο κορμός 
που επιλέξατε να κόψετε είναι πολύ σκληρός και πάνω τον δυνατοτήτων του μηχανήματος 
σας. Αφαιρέστε τον ώστε να προστατεύσετε το μηχάνημα σας.  
 
Πάντα τοποθετείτε τον κορμό σας σφιχτά πάνω στο εργαλείο σας και βεβαιωθείτε ότι ο 
κορμός σας δεν θα γυρίσει ή θα γλιστρήσει κατά την διάρκεια του διαχωρισμού. Μην 
τοποθετείτε τον κορμό σας με σκοπό να ξεκινήσετε τον διαχωρισμό από την πάνω μεριά 
του. Αυτό θα φέρει πρόωρη φθορά στην λεπίδα και το μηχάνημα σας.  
 

  

 

 

  

Σκιστέ τον κορμό σας στην κατεύθυνση των νερού του ξύλου. Μην τοποθετείτε δυο 
κορμούς την ιδιά στιγμή στον διαχωριστή σας. Ένας από αυτούς μπορεί να φύγει από τον 
έλεγχο σας και Νας τραυματίσει. 
 
Ελευθερώνοντας έναν μπλοκαρισμένο κορμό. 
 

• Απελευθερώστε και τα δυο χειριστήρια  
• Όταν ο προωθητής του κορμού έρθει στην 

αρχική του θέση και σταματήσει, εισάγετε 
έναν μοχλό (κομμάτι ξύλου) κάτω από τον 
μπλοκαρισμένο κορμό.  

 
• Ξεκινήστε το εργαλείο ώστε να 

προωθήσετε τον μοχλό και να 
ξεμπλοκάρει ο κορμός.  

 
• Συνεχίστε με αυτόν τον τρόπο να βάζετε 

κάτω από τον κορμό μοχλούς μέχρι να 
βγει ο κορμός από το μηχάνημα. 
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Μην προσπαθήσετε να βγάλετε τον κορμό από 
το εργαλείο σας χτυπώντας το με ένα σφυρί. 
Χτυπώντας το ξύλο μπορεί να προκαλέσετε 
ζημία στο εργαλείο σας και πιθανών ο κορμός 
να φύγει από τον έλεγχο σας και να σας 
τραυματίσει.  
 
 

Αντικαθιστώντας το λαδί του 
εργαλείου σας.  
 
Το εργαλείο σας χρειάζεται αντικατάσταση του λαδιού του κάθε 150 Hrs. λειτουργίας. 
 
 
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα ώστε να αλλάξετε λαδιά. 
 

 
• Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος και όλα τα 

κινούμενα μέρη είναι αποσυνδεδεμένα.  
• Ξεβιδώστε την βίδα (14) αποστράγγισης και 

αφαιρέστε την. 
• Γυριστέ το εργαλείο σας ώστε να πατάει στο 

μπροστινό πόδι και γυριστέ στην κατάλληλη 
κλίση ώστε να υπάρχει μεγίστη ροπή λαδιού 
από την βίδα αποστράγγισης.  

• Αφού αποστραγγίσετε καλά γυριστέ τον 
διαχωριστή ώστε να πατάει στις ροδές του και 
γεμιστέ με 4 lt καινούργιο λαδί.  

• Καθαρίστε την βίδα και τον δείκτη και εισάγετε 
τα στην θέση τους. Κρατήστε το εργαλείο 
κάθετο ώστε να μετρήσετε την ποσότητα 
λαδιού που εισήγατε. 

• Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του λαδιού είναι μεταξύ των δυο γραμμών του δείκτη.  
• Καθαρίστε τον δείκτη πριν τον εισάγετε ξανά 

στην θέση του.  
• Βιδώστε και σφίξτε καλά τον δείκτη και την βίδα 

πριν τοποθετήσετε τον διαχωριστή ξανά 
οριζόντια.  

 
Ελέγχετε περιοδικά την στάθμη του λαδιού 
μέσω του δείκτη και αν παραστεί ανάγκη 
προσθέστε λαδί.   
Κατάλληλοι τύποι λαδιού: 
SHELL Tellus 22 
MOBIL DTE 11 
ARAL Vitam GF 22 
BP Energol HLP-HM 22  
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Ακονίζοντας την λεπίδα του μαχαιριού. 
 
Ακονίστε την λεπίδα σας χρησιμοποιώντας μια λίμα και τρίβοντας την λεπίδα. Αυτό είναι 
απαραίτητο μετά από κάποιο χρόνο χρήσης.   

Προβλήματα και λύσεις.  
 
Πρόβλημα Αίτια Προτεινομένη λύση 

Ο κινητήρας δεν 
ξεκινά 

Η ασφάλεια υπερθέρμανσης 
έχει μπει σε λειτουργία και 
δεν αφήνει τον κινητήρα να 
ξεκινήσει 

Επικοινωνήστε με ένα τεχνικό 
ώστε να ανοίξει την 
ασφαλειοθήκη  και να απεμπλέξει 
την προστασία υπερθέρμανσης. 

Αποτυχία να 
διαχωρίσει 
κορμούς 

Ο κορμός δεν είναι σωστά 
στην θέση του 

Διαβάστε ξανά τις οδηγίες για την 
κατάλληλη θέση του κορμού 

Η σκληρότητα ή το μέγεθος 
του κορμού είναι πέρα των 
δυνατοτήτων του εργαλείου 
σας. 

Μειώστε το μέγεθος των κορμών 
που εισάγετε στο εργαλείο σας. 

Το μαχαίρι του διαχωριστή 
είναι στομωμένο Ακονίστε το μαχαίρι 

Διαρροή λαδιού 
Εντοπίστε την πηγή της διαρροής 
και επικοινωνήστε με το 
εξουσιοδοτημένο service 

Μη εξουσιοδοτημένη 
μετατροπή έχει γίνει στην 
βαλβίδα ρύθμισης της 
μέγιστης πίεσης. 

Επικοινωνήστε με το 
εξουσιοδοτημένο service 

Ο προωθητής 
του κορμού 
κινείται με 
ακανόνιστο 
τρόπο και 
υπάρχουν 
πολλές 
δονήσεις 

Έλλειψη λαδιού στο 
κύκλωμα ή ύπαρξη αέρα. 

Ελέγξτε την ποσότητα του λαδιού 
και αν χρειάζεται συμπληρώστε 
λαδί. 
Αλλιώς επικοινωνήστε με το 
εξουσιοδοτημένο service 

Υπάρχει 
διαρροή λαδιού 
γύρω από τον 
κύλινδρο ή από 
αλλά σημεία. 

Έχει παγιδευτεί αέρας μέσα 
στο κύκλωμα ενώ 
λειτουργούσε το εργαλείο. 

Χαλαρώστε την βίδα εξαέρωσης 
πριν λειτουργήσετε το εργαλείο 
σας. 

Η βίδα εξαέρωσης δεν ήταν 
βιδωμένη ενώ έγινε κάποια 
μεταφορά. 

Σφίξτε την βίδα πριν μετακινήσετε 
το εργαλείο σας ξανά. 

Η βίδα αποστράγγισης δεν 
ήταν καλά βιδωμένη Σφίξτε την συγκεκριμένη βίδα. 

Η υδραυλική βαλβίδα 
ελέγχου και μέρη αυτής 
όπως στεγνωτικά δακτυλίδια 
έχουν φθαρεί. 

Επικοινωνήστε με το 
εξουσιοδοτημένο service. 
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SAFETY WARNINGS & CAUTIONS 

SAFETY WARNINGS & INSTRUCTIONS 
SYMBOL AFFIXED TO THE 

MACHINE 
 UNDERSTAND YOUR LOG SPLITTER 
Read and understand the owner’s manual and labels affixed to 
the log splitter. Learn its application and limitations as well as the 
specific potential hazards peculiar to it.  
 DRUGS, ALCOHOL AND MEDICATION  
Do not operate the log splitter while under the influence of drugs, 
alcohol, or any medication that could affect your ability to use it 
properly. 

 

 AVOID DANGEROUS CONDITIONS 
Put the log splitter on a 60 - 75cm high, stable, flat, and level 
work bench where there is plenty of room for handling, and help 
the operator stay altert. Bolt the log splitter to the work surface if 
it tends to slip, walk, or slide. 
Keep your work area clean and well lighted. Cluttered areas 
invites injuries.  
Do not use the log splitter in wet or damp areas or expose it to 
rain. 
Do not use it in areas where fumes from paint, solvents or 
flammable liquids pose a potential hazard. 

 

 INSPECT YOUR LOG SPLITTER 
Check your log splitter before turning it on. Keep guards in place 
and in working order. Form a habit of checking to see that keys 
and adjusting wrenches are removed from tool area before 
turning it on. Replace damaged, missing or failed parts before 
using it. 

 

 DRESS PROPERLY 
Do not wear loose clothing, gloves, neckties or jewelry (rings, 
wrist watches). They can be caught in moving parts. 
Protective electrically non conductive gloves and non-skid 
footwear are recommended when working. Wear protective hair 
covering to contain long hair, preventing it from get caught in 
machinery. 

 

 PROTECT YOUR EYES AND FACE 
Any log splitter may throw foreign objects into the eyes. This can 
cause permanent eye damage. Always wear safety goggles. 
Everyday eyeglasses have only impact resistant lenses. They 
are not safety glasses.  
Do not put the log splitter on the ground for operations. This is 
awkward operating position that the operator has to bring his 
face close to the machine, and thus risks being struck by wood 
chips or debris. 
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 EXTENSION CORDS 
Improper use of extension cords may cause inefficient operation 
of the log splitter which can result in overheating. Be sure the 
extension cord is no longer than 10m and its section is no less 
than 2.5mm2 to allow sufficient current flow to the motor.  
Avoid use of free and inadequately insulated connections. 
Connections must be made with protected material suitable for 
outdoor use.  

 

 AVOID ELECTRICAL SHOCK 
Check that the electric circuit is adequately protected and that it 
corresponds with the power, voltage and frequency of the motor. 
Check that there is a ground connection, and a regulation 
differential switch upstream. 
Ground the log splitter. Prevent body contact with grounded 
surfaces: pipes, radiators, ranges, and refrigerator enclosures. 
Never open the pushbutton box on the motor. Should this be 
necessary, contact a qualified electrician. 
Mark sure your fingers do not touch the plug’s metal prongs 
when plugging or unplugging the log splitter. 

 

 KEEP VISITORS AND CHILDREN AWAY 
The log splitter must be always operated by one person only. 
Other people should keep a safe distance from the work area, 
especially when the log splitter is under operations. Never use 
another people to help you with freeing jammed log.  

 

 INSPECT YOUR LOG 
Make sure there are no nails or foreign objects in logs to be split. 
The ends of the logs must be cut square. Branches must be cut 
of flush with the trunk. 

 

 DON’T OVERREACH 
Floor must not be slippery. 
Keep proper footing and balance at all times. 
Never stand on log splitter. Serious injury could occur if the tool is 
tipped or if the cutting tools is unintentionally contacted. Do not 
store anything above or near the log splitter where anyone might 
stand on the tool to reach them. 

 

  
 AVOID INJURY FROM UNEXPECTED ACCIDENT 
Always pay full attention to the movement of the log pusher.  
Do not attempt to load the log on until the log pusher has 
stopped. 
Keep hands out of the way of all moving parts.  



 PROTECT YOUR HANDS
Keep you hands away from splits and cracks which open in the
log; They may close suddenly and crush or amputate your
hands.
Do not remove jammed logs with you hands.

 DON’T FORCE TOOL
It will do a better and safer job at its design rate. Never try to split
logs larger than those indicated in the specifications table. This
could be dangerous and may damage the machine.
Don’t use log splitter for a purpose for which it was not intended.
 NEVER LEAVE TOOL RUNNING UNATTENDED
Don’t leave tool until it has come to a complete stop.
 DISCONNECT POWER
Unplug when not in use, before making adjustments, changing
parts, cleaning, or working on the log splitter; Consult technical
manual before servicing.
 PROTECT THE ENVIRONMENT
Take used oil to an authorized collection point or follow the
stipulations in the country where the log splitter is used.
Do not discharge into drains, soil or water.

 MAINTAIN YOUR LOG SPLITTER WITH CARE
Keep the log splitter clean for best and safest performance.
 MAKE THE WORKSHOP CHILDPROOF
Lock the shop. Disconnect master switches. Store the log splitter
away from children and others not qualified to use it.
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APPLICATION CONDITIONS 
This log splitter is a home use model. It is designed for operating under ambient 
temperatures between +5oC and 40oC and for installation at altitudes no more than 1000m 
above M.S.L. The surrounding humidity should less than 50% at 40oC. It can be stored or 
transported under ambient temperatures between -25oC and 55oC. 

SPECIFICATIONS 
Model Number LS5000
Motor 230V~   50Hz  1500W   IP54 

Log Capacity Diameter 5 ~ 25cm 
Length 52cm 

Splitting Force 5t 
Hydraulic Pressure 20Mpa 
Hydraulic Oil Capacity 4.2L 

Overall Size 
Length 940mm 
Width 260mm 
Height 480mm 

Weight 44kg 

The diameter of the log is indicative – a small log can be difficult to split when it has 
knobs or a particularly tough fiber. On the other hand, it may not be difficult to split logs 
with regular fibers even if its diameter exceeds the max. figure indicated above. 

ELECTRICAL REQUIREMENTS 
Connect the main leads to a standard 230V+10% (50Hz+1Hz) electrical supply which has 
protection devices of under-voltage, over-voltage, over-current as well as a residual current 
device (RCD) which maximum residual current rated at 0.03A. 
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SET UP AND PREPARATION FOR OPERATION 

1. Bolt the Support Leg to the Log Splitter, lift the log splitter by the handles at both ends
and place it on a 60 – 75cm high, stable, flat and level work surface.

2. Familiarize yourself with the controls and features of this log splitter in the illustrations.

1. Log Pusher
2. Work Table
3. Wedge
4. Lift Handle
5. Support Leg
6. Log Retaining Plates
7. Switch
8. Motor
9. Pushbutton Box
10. Wheels for Minor Moving

ONLY.
11. Hydraulic Control Lever
12. Control Lever Guard
13. Bleed Screw
14. Oil Drain Bolt w/ Dipstick

Before operating the log splitter, the Bleed Screw should be loosened by some 
rotations until air can go in and out of the oil tank smoothly. 
Air flow thru the Bleed Screw hole should be detectable during the log splitter is 
under operations. 
Before moving the log splitter, make sure the Bleed Screw is tightened to avoid oil 
leaking from this point.  

FAILED TO LOOSEN THE BLEED SCREW WILL KEEP THE SEALED AIR IN HYDRAULIC 
SYSTEM BEING COMPRESSED AFTER BEING DECOMPRESSED. SUCH CONTINUOUS 
AIR COMPRESSION AND DECOMPRESSION WILL BLOW OUT THE SEALS OF THE 
HYDRAULIC SYSTEM AND CAUSE PERMANT DAMAGE TO THE LOG SPLITTER. 
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15. Max Pressure Limiting Screw

DO NOT ADJUST THE MAX PRESSURE 
LIMITING SCREW ! 

Max pressure was set before the log 
splitter ex work and the max pressure 
limiting screw is sealed with glue to 
ensure the log splitter works under 
pressure no more than 5 tons. The 
setting was done by qualified 
mechanic with professional 
instruments. 
Unauthorized resetting will cause the 
hydraulic pump fail to output enough 
splitting  pressure or RESULT IN 
SERIOUS INJURY AS WELL AS DAMAGE TO 
THE MACHINE . 

WIRING DIAGRAM PLUMBING DIAGRAM 
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LOG SPLITTER OPERATION 

This log splitter is equipped with “ZHB” control system that requires to be operated by both 
hands of the user – Left hand controls the hydraulic control lever while right hand controls 
the pushbutton switch. The log splitter will freeze upon absence of either hand. Only after 
both hands release the controls, the log pusher starts to return backward to the starting 
position. 

Trigger type lock-out device is adopted to avoid accidental Hydraulic Control Lever 
pushdown. To operate the Hydraulic Control Lever, draw the Trigger backward with the 
index finger before push the Hydraulic Control Lever forward. 

Never force the log splitter for more than 5 seconds by keeping pressure 
on it to split excessively hard wood.  

After this time interval, the oil under pressure will be overheated and the machine could be 
damaged. For such extremely hard log, rotate it by 90o to see whether it can be split in a 
different direction. In any case, if you are not able to split the log, this means that its 
hardness exceeds the capacity of the machine and thus that log should be discarded to 
protect the log splitter. 

Always set logs firmly on the log 
retaining plates and work table. Make 
sure logs will not twist, rock or slip while 
being split. Do not force the blade by 
splitting the log on the upper part. This 
will break the blade or damage the 
machine. 

Break log in the direction of its growing grain. Do not place log across the log splitter for 
splitting. It may be dangerous and may seriously damage the machine. 
Do not attempt to split 2 pieces of logs at the same time. One of them may fly up and hit 
you. 
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FREEING A JAMMED LOG 
 Release both controls.
 After the log pusher moves back and

completely stops at its starting position,
insert a wedge wood under the jammed
log.

 Start the log splitter to push the wedge
wood to go completely under the jammed
one.

 Repeat above procedure with sharper
slope wedge woods until the log is
completely freed.

Do not try to knock the jammed log off. 
Knocking about will damage the machine 
or may launch the log and cause 
accident. 
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REPLACING HYDRAULIC OIL 
Replace the Hydraulic oil in the log splitter after 
every 150 hours of use. Take following steps to 
replace it. 

 Make sure all moving parts stops and the log
splitter is unplugged.

 Unscrew Oil Drain Bolt with Dipstick to remove
it.

 Turn the log splitter on the Support Leg side
over an 4 liters capacity container to drain the
hydraulic oil off.

 Turn the log splitter on the the motor side.
 Refill fresh hydraulic oil at the volume as per the

hydraulic oil capacity of a particular model
indicated in above specifications table.

 Clean the surface of Dipstick on the Oil Drain
Bolt and put it back into the oil tank while keep
the log splitter vertically.

 Make sure the level of the refilled oil is just
between 2 grooves around the Dipstick.

 Clean the Oil Drain Bolt before thread them
back. Make sure they are tightened to avoid
leakage before place the log splitter horizontally.

Periodically check oil level to ensure it is 
between 2 grooves around the Dipstick. Upon 
Lower oil level, oil refilling is required. 
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Following hydraulic oils or equivalent are recommend for the log splitter’s hydraulic 
transmission system: 
SHELL Tellus 22 
MOBIL DTE 11 
ARAL Vitam GF 22 
BP Energol HLP-HM 22 

SHARPENING WEDGE 
After using the log splitters for some time, sharpen the wedge of the log splitter using a 
fine-toothed file and smooth any burrs or crushed area along the cutting edge. 

TROUBLE SHOOTING 
PROBLEM PROBABLE CAUSE REMEDY SUGGESTED 

Motor Stops to 
Start 

Overload Protection Device 
disengaged to protect the log splitter 
from being damaged 

Contact a qualified Electrician for opening 
the Pushbutton Box to engage the Overload 
Protection Device inside *  

Fails to split logs 

Log is improperly positioned Refer to “ Log Splitter Operation” section for 
perfect log loading. 

The sizes or hardness of the log 
exceeds the capacity of the machine 

Reduce the log sizes before splitting it on the 
log splitter 

Wedge cutting edge is blunt Refer to “ Sharpening Wedge “ section to 
sharpen the cutting edge.   

Oil leaks Locate leak(s) and contact the dealer 
Unauthorized adjustment  was 
made on  Max. Pressure Limiting 
Screw. Lower max pressure rating 
was set. 

Contact the dealer. 

The log pusher 
moves jerkily, 
taking unfamiliar 
noise or vibrating a 
lot 

Lack of hydraulic oil and excessive 
air in the hydraulic system. 

Check oil level for possible oil refilling. 

Contact the dealer. 

Oil leaks around 
cylinder ram or 
from other points. 

Air sealed in hydraulic system while 
operating. 

Loosen Bleed Screw by 3 ~ 4 rotations 
before operating the log splitter 

Bleed Screw is not tightened before 
moving the log splitter. 

Tighten the Bleed Screw up before moving 
the log splitter. 

Oil Drain Bolt with Dipstick is not 
tight. Tighten the Oil Drain Bolt with Dipstick. 

Hydraulic Control Valve Assembly 
and / or seal(s) worn Contact the dealer 
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