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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ MB5900  
Ελπίζουμε να ευχαριστηθείτε την χρήση του καινούριου σας σκαπτικού. Είμαστε σίγουροι ότι το 
μηχάνημα θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας. Για την καλύτερη λειτουργία του μηχανήματος σας 
παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας. Δώστε ιδιαίτερη 
σημασία στις οδηγίες ασφάλειας. 
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Οδηγίες ασφάλειας 
Θα πρέπει να ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες ασφάλειας όταν χρησιμοποιείτε το σκαπτικό. 
Κατανοήστε καλά τις παρακάτω οδηγίες πριν να λειτουργήσετε το μηχάνημά σας. Σιγουρευτείτε ότι 
μπορείτε να σταματήσετε το μηχάνημα αμέσως σε περίπτωση κάποιου ατυχήματος. Όλες οι οδηγίες 
ασφάλειας και διατήρησης του σκαπτικού είναι για την δική σας ασφάλεια.  
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
• Ένα σκαπτικό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλο λόγο από τον αυτόν για τον οποίο 

σχεδιάστηκε.  
• Χρησιμοποιήστε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα. Η χρήση μη αυθεντικών 

ανταλλακτικών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο προβλημάτων. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται 
για καμία ζημία ή τραυματισμό που μπορεί να προκληθεί με την χρήση λάθος εξαρτημάτων.  

• Πριν από την χρήση ο χειριστής θα πρέπει να ενημερωθεί για την λειτουργία του μηχανήματος 
από εξειδικευμένο προσωπικό.  

• Μελετήστε της λαβές λειτουργίας του μηχανήματος πριν την χρήση. 
• Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια άλλο ατόμων κατά την χρήση του σκαπτικού. Μην 

το λειτουργείτε όταν είναι άλλα άτομα , ειδικά παιδιά ή ζώα, κοντά.  
• Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να το λειτουργήσουν ανήλικοι.  
• Το σκαπτικό θα πρέπει να δανείζεται μόνο σε άτομα που γνωρίζουν την λειτουργία του καλά.  
• Οι οδηγίες θα πρέπει να συνοδεύουν πάντα το μηχάνημα.  
• Το σκαπτικό θα πρέπει να λειτουργείται μόνο από άτομα που είναι ξεκούραστα και υγιείς. Εάν η 

εργασία είναι κουραστική κάντε συχνά διαλείμματα. Μην λειτουργείτε το μηχάνημα κάτω από 
την επήρεια αλκοόλ.  

• Πριν από κάθε χρήση ελέγξτε ότι όλες οι βίδες και τα παξιμάδια είναι καλά σφιγμένες.  
• Όταν λειτουργεί η μηχανή μην τραβήξετε την λαβή για να κινηθεί μπροστά και την λαβή να 

κινηθεί προς τα πίσω συγχρόνως. Αυτό θα δημιουργήσει ζημιά στην μετάδοση. Να 
απελευθερώνετε πάντα την μία λαβή πριν να χρησιμοποιήσετε την  άλλη.  

• Να σταματάτε πάντα την μηχανή όταν θέλετε να κάνετε κάποιο σέρβις ή κάποια  εργασία 
διατήρησης. Επίσης το μηχάνημα θα πρέπει πάντα να είναι σταματημένο όταν θέλετε να το 
μεταφέρετε.  

• Δώστε μεγαλύτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε κατηφορικό έδαφος. 
Λειτουργήστε το μηχάνημα πάντα οριζόντια και όχι κάθετα σε κατηφορικό έδαφος. Μην το 
χρησιμοποιείτε σε πολύ απότομες πλαγιές.  

• Μην χρησιμοποιείτε το σκαπτικό σε κλειστούς χώρους. Είναι επικίνδυνο για την υγεία σας λόγω 
των καυσαερίων που βγαίνουν από την μηχανή.  

• Σιγουρευτείτε ότι έχετε αρκετό φωτισμό για να λειτουργήσετε το σκαπτικό. Θα πρέπει να το 
χρησιμοποιείτε μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας ή σε περιοχές που είναι καλά φωτισμένες.  

• Μην τρέξετε ποτέ με το μηχάνημα αυτό. 
• Σταματήστε πάντα την μηχανή πριν να μετακινήσετε ή να σηκώσετε το σκαπτικό.  
• Σταματήστε πάντα την μηχανή πριν να αφήσετε το σκαπτικό. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Περιστρεφόμενες λεπίδες!  
Η χρήση του μηχανήματος σε απότομες πλαγιές είναι επικίνδυνο! 
Λειτουργήστε το μηχάνημα μόνο σε περιοχές που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια! 
Ρουχισμό 
Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, φοράτε στενά ρούχα, γάντια εργασίας, ωτοασπίδες και 
υποδήματα ασφαλείας.  
Προσέξτε να μείνετε μακριά από περιστρεφόμενα μέρη του εργαλείου.  
 
Συναρμολόγηση 
Ακολουθήστε τα βήματα στις εικόνες:  
(Το μοντέλο μπορεί να διαφέρει από το εικονιζόμενο προϊόν) 

1. Περιεχόμενα συσκευασίας:  
Α. Σκαπτικό με τιμόνι 
Β. Μαχαίρια 
C. Κάτω μέρος τιμονιού 
D. Προφυλακτήρες 
E. Οδηγίες χρήσης και βίδες 
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2. Τοποθετήστε τα δύο κομμάτια του κάτω μέρος του τιμονιού χρησιμοποιώντας τις βίδες.  
3. Τοποθετήστε το πάνω μέρος του τιμονιού χρησιμοποιώντας τις βίδες που παρέχονται και 

χρησιμοποιώντας τους δύο τροχούς χειρός.  
4. Τοποθετήστε τους δύο προφυλακτήρες χρησιμοποιώντας τις βίδες και τα παξιμάδια που 

παρέχονται. Σημειώστε ότι οι προφυλακτήρες πρέπει να περάσουν κάτω από το σώμα του 
μηχανήματος.  

5. Τοποθετήστε τα μαχαίρια χρησιμοποιώντας τις βίδες και τους πύρους.  
6. Τοποθετήστε τον ρυθμιστή βάθους χρησιμοποιώντας τον πύρο που σας παρέχεται. 

  
Συμπληρώστε λάδια στον κινητήρα. Βλέπε παράγραφο αλλαγής λαδιών για περισσότερες 

πληροφορίες. 
 
Χρήση 
Πριν να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. Αφαιρέστε όλα τα ξένα αντικείμενα από το χώρο εργασίας. 
Πέτρες, γυαλιά, κλαδιά και άλλα παρόμοια αντικείμενα μπορεί να κάνουν ζημιά στο σκαπτικό. 
Ελέγξτε επίσης ότι όλες οι βίδες είναι καλά σφιγμένες.  
Εκκίνηση: 
Ανοίξτε τελείως το διακόπτη του γκαζιού.  
Ακολουθήστε τις οδηγίες εκκίνησης της μηχανής.  
Παύση: 
Κλείστε τελείως το διακόπτη του γκαζιού. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες παύσης της μηχανής.  
Η μαύρη χειρολαβή είναι για να κινήσετε το σκαπτικό προς τα μπροστά . Η κόκκινη χειρολαβή είναι 
για να κινήσετε το διακόπτη προς τα πίσω. Προσέξτε μην λειτουργήσετε το σκαπτικό με την όπισθεν 
εάν βρίσκεστε μπροστά από κάποιο αντικείμενο, για παράδειγμα ένα δέντρο ή ένα τοίχο. Πάντα 
κινήστε το σκαπτικό προς τα πίσω με μεγάλη προσοχή.  
Οι λεπίδες τραβάνε το μηχάνημα προς τα μπροστά. Με άλλα λόγια, η ταχύτητα του μηχανήματος 
εξαρτάται από το πόσο γκάζι θα του δώσετε. Εάν κρατήσετε το σκαπτικό και δεν το αφήσετε να 
κινηθεί προς τα μπροστά αυτό θα σκάψει στο ίδιο σημείο συνεχώς.  
Εάν το σκαπτικό σκάβει συνεχώς προς τα κάτω είναι κάποιες κινήσεις που μπορείτε να κάνετε. Οι 
λεπίδες που βρίσκονται δεξιά μπορούν να τοποθετηθούν αριστερά και αντίστροφα. Έτσι το σκαπτικό 
θα χρησιμοποιεί το πίσω μέρος της λεπίδας για να σκάψει και δεν θα σκάβει προς τα κάτω τόσο 
εύκολα.  Σε αυτήν την περίπτωση ο οδηγός βάθους θα πρέπει να τοποθετηθεί στην πιο πάνω θέση.  
Η ταχύτητα του σκαπτικού ρυθμίζεται όχι μόνο από την ταχύτητα της μηχανής, αλλά και από τον 
οδηγό βάθους, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής.  
Μην σκάψετε πολύ βρεγμένο έδαφος, γιατί θα δημιουργηθούν κομμάτια από χώμα και τα κομμάτια 
αυτά σπάνε δύσκολα μετά. Το στεγνό και σκληρό έδαφος μπορεί να χρειαστεί να το σκάψετε δυο 
φορές.  
Τα εξωτερικά μαχαίρια μπορείτε να τα αφαιρέσετε στην περίπτωση που θέλετε να σκάψετε σε πιο 
στενό χώρο.  
Το έδαφος μπορείτε να το σκάψετε προς δυο κατευθύνσεις για να πετύχετε το καλύτερο 
αποτέλεσμα.  
Όταν λειτουργεί η μηχανή μην τραβήξετε την λαβή για να κινηθεί μπροστά και την λαβή να 
κινηθεί προς τα πίσω συγχρόνως. Αυτό θα δημιουργήσει ζημιά στην μετάδοση. Να 
απελευθερώνετε πάντα την μία λαβή πριν να χρησιμοποιήσετε την  άλλη. 
Μην υπερφορτώνετε το σκαπτικό. Χρησιμοποιείστε το πάντα με προσοχή.  
Χρησιμοποιείστε την θήκη στο κάτω μέρος για να αποθηκεύσετε εργαλεία και άλλα παρόμοια.  
Ρύθμιση βάθους 
Ο ρυθμιστής βάθους μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 διαφορετικά σημεία. Όσο πιο βαθιά βρίσκεται ο 
ρυθμιστής στο έδαφος τόσο πιο βαθιά θα δουλέψουν οι λεπίδες και τόσο πιο σίγα θα κινείτε το 
μηχάνημα. Η χρήση του σωστού βάθους θα ελαφρύνει το φορτίο εργασίας σας. Ο ρυθμιστής βάθους 
θα πρέπει να τοποθετείται ανάλογα με το τύπο του εδάφους που θέλετε να σκάψετε. Σας 
προτείνουμε να κάνετε μερικές δοκιμές για να βρείτε το κατάλληλο σημείο.  
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Ρυθμίστε το βάθος τραβώντας προς τα πίσω και προς τα πάνω τον ρυθμιστή μέχρι να φτάσει στο 
επιθυμητό ύψος. Τοποθετήστε το ρυθμιστή κάθετα και περάστε το μέσα σε μια από τις εγκοπές.    
Ρύθμιση τροχών  
Οι πίσω τροχοί είναι τοποθετημένοι πάνω στο μηχάνημα. Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος πατώντας 
την λαβή λειτουργίας που βρίσκεται στην αριστερή μεριά του μηχανήματος. Πιέστε την λαβή προς τα 
αριστερά.  
Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ασφάλεια στην δεξιά μεριά του μηχανήματος. 
Τραβήξτε την ασφάλεια και τοποθετήστε τους τροχούς στην επιθυμητή θέση.  
Οι τροχοί μπορούν να σταθεροποιήσουν το μηχάνημα και να το αποτρέψουν από το να βυθιστεί σε 
μαλακό έδαφος.  
Καθαρισμός σκαπτικού  
Το σκαπτικό θα πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση. Χρησιμοποιείστε ένα λάστιχο κήπου 
για να ξεπλύνετε το χώμα και την σκόνη. Αφαιρέστε χόρτα και γρασίδι από τον άξονα και τις λεπίδες. 
Μην χρησιμοποιήσετε κάποιο πιεστικό για τον καθαρισμό.  
Σταματήστε πάντα την μηχανή πριν να καθαρίσετε το σκαπτικό.  
Μηχανή 
Το μηχάνημα παραδίδεται χωρίς καύσιμα και λάδια. Γεμίστε την μηχανή με λάδια πριν να 
χρησιμοποιήσετε το σκαπτικό.   
Προσοχή: 

• Θυμηθείτε ότι τα καύσιμα είναι πολύ εύφλεκτα.  
• Αλλάξτε την εξάτμιση εάν είναι πολύ φθαρμένη ή εάν έχει ζημιά.  
• Μην αλλάξετε ή ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις της μηχανής.  

Για την σωστή χρήση και διατήρηση της μηχανής συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης στης μηχανής.  
Αποθήκευση 
Εάν το μηχάνημα πρόκειται να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ακολουθήστε τις 
παρακάτω οδηγίες. Αυτό θα σας εξασφαλίσει μεγαλύτερο χρόνο ζωής του μηχανήματός σας.  
Αδειάστε την μηχανή από τα καύσιμα, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης της μηχανής.  
Μόλις έχει κρυώσει η μηχανή, καθαρίστε την με ένα λάστιχο κήπου. Αφαιρέστε χόρτα και γρασίδι 
από τον άξονα και τις λεπίδες. Μην χρησιμοποιήσετε κάποιο πιεστικό για τον καθαρισμό. Καθαρίστε 
τις υπόλοιπα επιφάνειες με ένα νωπό πανί και περάστε τις με λίγο λάδι για να αποφύγετε την 
εμφάνιση σκουριάς.  
Θα πρέπει να αποθηκεύσετε το σκαπτικό σε ένα καθαρό και στεγνό μέρος μακριά από εύφλεκτα 
υλικά.  
Αλλάξτε χαλασμένα ανταλλακτικά πριν την αποθήκευσή του.  
Αντιμετώπιση προβλημάτων 
Η μηχανή δεν ξεκινά:  
1. Ελέγξτε ότι ο διακόπτης εκκίνησης/ παύσης είναι σωστά τοποθετημένος. 
2. Ελέγξτε το μπουζί. 
3. Ελέγξτε ότι το καλώδιο από το μπουζί είναι τοποθετημένο σωστά. 
4. Ελέγξτε ότι η βάνα καυσίμου είναι ανοιχτή. 
5. Ελέγξτε ότι το τσοκ είναι ανοιχτό. 
6. Ελέγξτε τις οδηγίες της μηχανής για άλλα προβλήματα.  
Η μηχανή δεν λειτουργεί ομαλά: 
1. Ελέγξτε το τσοκ. 
2. Ελέγξτε ότι τα καύσιμα δεν είναι βρώμικα. 
Οι λεπίδες δεν γυρίζουν: 
1. Ελέγξτε ότι δεν έχουν πιαστεί πέτρες στις λεπίδες.  
2. Ελέγξτε ότι δεν έχει βγει το καλώδιο γκαζιού.  
3. Ελέγξτε ότι το καλώδιο γκαζιού μπορεί να εκκινήσει την μηχανή.  
4. Ελέγξτε τον ιμάντα. 
Οι λεπίδες συνεχίσουν να περιστρέφονται ενώ δεν έχουν άλλο έδαφος: 

1. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.  
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Εγγύηση 

Αυτό το μηχάνημα είναι ένα προϊόν ποιότητας. Είναι σχεδιασμένο σε συμμόρφωση με τα σύγχρονα 
τεχνικά πρότυπα και κατασκευασμένο με καλά και ποιοτικά υλικά. 
Η περίοδος εγγύησης είναι 24 μήνες και ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς που επιβεβαιώνεται από 
την απόδειξη αγοράς. Κατά το χρόνο της εγγύησης όλα τα λειτουργικά προβλήματα παρόλο την καλή 
λειτουργία του μηχανήματος και τα οποία προκύπτουν από ελαττώματα του εργαλείου θα 
επισκευάζονται από το εξουσιοδοτημένο σέρβις μας. 
Η εγγύηση καλύπτει την επισκευή και την αλλαγή ελαττωματικών μερών με καινούρια ανταλλακτικά 
χωρίς χρέωση. Τα παλιά ανταλλακτικά θα ανήκουν σε εμάς. Η αλλαγή ανταλλακτικών ή η επισκευή 
του μηχανήματος δεν θα παρατείνουν το χρόνο εγγύησης ούτε σηματοδοτούν την εκκίνηση 
καινούριου χρόνου εγγύησης για το μηχάνημα. Δεν θα ξεκινάει καινούριος χρόνος εγγύησης για 
ανταλλακτικά τα οποία τοποθετούνται. Δεν μπορούμε να δώσουμε εγγύηση για ζημιές και 
ελαττώματα του μηχανήματος που έχουν προκύψει από υπερφόρτωση, ακατάλληλη χρήση και 
σέρβις. 
Αυτό ισχύει και για την μη συμμόρφωση στις οδηγίες χρήσης και της εγκατάστασης ανταλλακτικών 
και αξεσουάρ που δεν περιλαμβάνονται στην γκάμα των προϊόντων μας. Σε περίπτωση αλλαγών ή 
ρυθμίσεων του μηχανήματος από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό η εγγύηση παύει να ισχύει. 
Παρακαλούμε να μας στείλετε τα μηχανήματά σας έχοντας πληρώσει τα μεταφορικά. 
Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να παραλάβουμε μηχανήματα που δεν έχουν πληρωμένα τα 
μεταφορικά τους. 
Η εγγύησης δεν καλύπτει τα αναλώσιμα ανταλλακτικά. 
Εάν θέλετε να παραγγείλετε ανταλλακτικά, να αναφέρετε προβλήματα ή να ζητήσετε την εγγύηση 
σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. 
 
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. 
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