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Προειδοποίηση για το χρήστη 
• Για τον κινητήρα θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο μίξη καυσίμου. Η αναλογία 

βενζίνης λαδιού θα πρέπει να είναι σωστή και το λάδι που θα χρησιμοποιηθεί θα 
πρέπει να είναι για δίχρονο κινητήρα.  

• ΠΡΟΣΟΧΗ!! Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την χρήση του 
συγκεκριμένου εργαλείου για θειάφισμα στεγνό. Το θειάφι είναι ένα υλικό 
εύφλεκτο σε συνδυασμό με αλλά υλικά και ο νεφελοψεκαστήρας σας θα πρέπει 
να είναι γειωμένος. Χρησιμοποιήστε μια μεγάλη αλυσίδα και συνδέστε την στο 
σώμα του κινητήρα και στην γη.  
Διακοπή αυτής της σύνδεσης μπορεί να επιφέρει φωτιά και κίνδυνο για την υγειά 
σας.  

• Το μηχάνημα θα πρέπει να λειτουργήσει χωρίς φορτίο για 3-5 λεπτά μετά την 
εκκίνηση και πριν την παύση. Απαγορεύεται η άμεση λειτουργία του μηχανήματος 
σε μέγιστες στροφές με φορτίο ή η ξαφνική παύση του κινητήρα όταν εκείνος 
λειτουργεί με φορτίο.  

• Για την αποφυγή φωτιάς το μηχάνημα θα πρέπει να είναι σταματημένο και μακριά 
από πηγές φωτιάς όταν τοποθετείτε καύσιμα. Απαγορεύεται το κάπνισμα.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Διαστάσεις 410x500x645 

Βάρος 10.5 

Χωρητικότητα  14 

Ψεκασμός υγρού(λ/λεπτό) ≥ 2.3 

Ψεκασμός σκόνης (kg/λεπτό) ≥ 6 

Εκτόξευση(m) ≥12 

Αναλογία βενζίνης – λαδιού 25:1 

Στροφές (r/min) 6000 

Μοντέλο κινητήρα 1E40FP-3Z 

Εκκίνηση Χειρόμιζα 

Κύριες χρήσεις 
Ο ψεκαστήρας είναι μηχάνημα φορητό, ευέλικτο, και πολύ αξιόπιστο για την προστασία 
των φυτών. Είναι κατάλληλο για την προστασία των φυτών από τις αρρώστιες και για των 
έλεγχο από τα παράσιτα σε μεγάλες φυτείες και χωράφια. Το μηχάνημα αυτό είναι 
κατάλληλο για χρήση σε περιοχές με βουνά, λόφους κ.α.  
1. Τα κύρια μέρη του μηχανήματος είναι φτιαγμένα από πλαστικό έτσι το μηχάνημα είναι 
αρκετά ελαφρύ.  
2. Ο σχεδιασμός είναι το μηχανήματος είναι μοναδικός. Τα ανταλλακτικά που έρχονται σε 
επαφή με τα χημικά είναι φτιαγμένα από ενισχυμένο πλαστικό και ανοξείδωτο ατσάλι για 
την προστασία κατά της διάβρωσης και την μακροβιότητα του μηχανήματος.  
3. Οι διαστάσεις του στομίου στο δοχείο χημικών είναι μεγάλο για την εύκολη εισαγωγή 
των χημικών.  
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4. Οι διαστάσεις του μηχανήματος είναι έτσι ώστε το κέντρο βάρος του να είναι χαμηλό και 
η σταθερότητα του μηχανήματος καλή.  
5. Η χρήση χειρόμιζας κάνει το μηχάνημα εύκολο για χρήση και η προστατευτική δομή του 
για τις υψηλές θερμοκρασίες κάνει το μηχάνημα ασφαλές.  
 

Συναρμολόγηση ανάλογα με την χρήση 

1. Συναρμολόγηση για ψεκασμό υγρού 

1) Αφαιρέστε τις βίδες που βρίσκονται στο δοχείο και βγάλτε το δοχείο. Αλλάξτε την πλάκα 
σκόνης με την πλάκα ψεκασμού και τοποθετήστε ξανά το δοχείο. Σφίξτε καλά τις βίδες. Εικ. 
1 

Εικ. 1 
1. Παξιμάδι 
2. Πλάκα σκόνης 
 

  

2) Συναρμολόγηση του δοχείου 

Αφαιρέστε την κάτω τάπα του δοχείου, αλλάξτε την με την τάπα πίεσης που συνδέεται με 
το πλαστικό σωληνάκι (μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε και το πλαστικό o-ring, όπως 
φαίνεται και στην εικόνα 3.) Τοποθετήστε την τάπα με το σωληνάκι όπως φαίνεται στην 
εικόνα 2.  

Εικ. 2 

1. Ροδέλα στεγανοποίησης 
2. Καπάκι 
3. Φίλτρο 
4. Σωλήνας 
5. Πλαστικό σωληνάκι 
6. Τάπα 
7. Άνοιγμα εξαγωγής 8. Πλάκα ψεκασμού 
 
 
Εικ. 3 

1. Ροδέλα 
2. Σύνδεσμος 
3. Τάπα 
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3) Συνδέστε το σωλήνα ψεκασμού όπως φαίνεται στην εικόνα 4. 

1. Κλιπ (Α)   
2. Κλιπ (Β) 
3. Πλαστικός σωλήνας 
4. Λαβή 
5. Σωλήνας 
6. Πλαστικό σωληνάκι 
7. Μπεκ 
8. Σωλήνας  
9. Γωνία 

 

 2. Συναρμολόγηση για σκόνη.  

Αφαιρέστε το δοχείο ψεκασμού, βγάλτε τον σωλήνα εισαγωγής και εξαγωγής, αλλάξτε την 
πλάκα ψεκασμού και τοποθετήστε την πλάκα σκόνης και συνδέστε τον σωλήνα σκόνης 
όπως στην εικόνα 5 και εικόνα 6.  

1. Κλιπ 
2. Σωλήνας 
3. Σύνδεσμος 
4. Προέκταση 
5.  Σωλήνας 

σκόνης 
 

1. Κλιπ(Β) 
2. Σύνδεσμος 
3. Σωλήνας 
4. Προέκταση 
5. Γωνία 
6. Ταφ 

 

3. Αντί-ηλεκτροστατική εγκατάσταση 
Ο ψεκασμός σκόνης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροστατική στα χημικά, στην θερμοκρασία, 
στην υγρασία κλπ. Για την αποφυγή αυτού παρακαλώ συνδέστε την αλυσίδα προστασίας 
που περιλαμβάνεται. Όταν μειωθεί η υγρασία στον αέρα η ηλεκτροστατική είναι πιο 
επικίνδυνη. Δώστε μεγάλη προσοχή.  
Συναρμολογήστε όπως βλέπετε στην εικόνα 7.  
Η μια μεριά της αλυσίδας προστασίας τοποθετείται πάνω στον κινητήρα του 
νεφελοψεκαστήρα και η άλλη μεριά ακουμπάει στο έδαφος. Διατηρήστε την επαφή με το 
έδαφος σε όλη την διάρκεια της εργασίας σας. Αν χρειαστεί προσθέστε στην αλυσίδα σας 
βάρος ή χρησιμοποιήστε μια άλλη αλυσίδα η οποία θα έχει συνέχεια επαφή με το έδαφος 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη συμμόρφωση σε αυτήν την οδηγία μπορεί να προκαλέσει φωτιά και 
δημιουργία κίνδυνου για την υγειά σας και την περιουσία σας.  
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Περιστροφή 

1. Ελέγξτε  
1. Ελέγξτε εάν το μπουζί είναι χαλαρό κλπ. 
2. Ελέγξτε εάν οι εγκοπές εξαερισμού είναι καθαρές για να αποφύγετε την 

υπερθέρμανση.  
3. Ελέγξτε εάν το φίλτρο αέρος είναι καθαρό για την αποφυγή κακής λειτουργίας.  
4. Ελέγξτε το κενό στο μπουζί 0,6-0,7mm.  
5. Τραβήξτε την χειρόμιζα 2-3 μερικές φορές για να ελέγξετε ότι ο κινητήρας 

λειτουργεί κανονικά.   
2.   Πρόσθεση καυσίμου 

1. Η συμπλήρωση καυσίμου θα πρέπει να πραγματοποιείται όταν ο κινητήρας 
είναι σβηστός.  

2. Η βενζίνη θα πρέπει να είναι Όν. 70 ή Όν. 90 και το λάδι θα πρέπει να είναι για 
δίχρονο κινητήρα. Η αναλογία μίξης θα πρέπει να είναι 25:1. Η κακή ποιότητα 
καυσίμου θα επηρεάσει την απόδοση του κινητήρα και ίσως και να τον 
καταστρέψει. Ενώ συμπληρώνετε τα καύσιμα θα πρέπει να είναι τοποθετημένο 
το φίλτρο βενζίνης για να μην μπουν στο ρεζερβουάρ σκουπιδάκια και 
μικροαντικείμενα.  

3. Τοποθέτηση χημικού 
1. Κατά την λειτουργία ψεκασμού θα πρέπει να συμπληρώνετε χημικό μόνο όταν 

ο διακόπτης του μηχανήματος είναι κλειστός βλέπε εικόνα 8. Κατά την 
λειτουργία σκόνης βαλβίδα ταχύτητας και ο μοχλός βενζίνης θα πρέπει να είναι 
στην κάτω θέση διαφορετικά μπορεί να υπάρξει διαρροή χημικού. 

 

2. Καθώς η σκόνη χημικού μπορεί εύκολα να συσσωρευτεί και να προκαλέσει 
ζημιά στο μηχάνημα δεν θα πρέπει να αφήνετε τα χημικά στο δοχείο για 
μεγάλο διάστημα.  

3. Καθώς ψεκάζετε το καπάκι του δοχείου θα πρέπει να είναι καλά τοποθετημένο. 
Αφού τοποθετήσετε χημικά σε σκόνη παρακαλώ καθαρίστε την εισαγωγή καλά 
και τοποθετήστε το καπάκι του δοχείου.  
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4. Κρύα εκκίνηση. 
Παρακαλώ ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:  

A. Ανοίξτε την βάνα καυσίμου. Βλέπε εικόνα 9 
 

1. Φίλτρο αέρος 

2. Μοχλός τσοκ 

3. Βάνα καυσίμου 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Τοποθετήστε τον μοχλό του καυσίμου στην θέση start.  
C. Τοποθετήστε το τσοκ στην μέγιστη θέση.  
D. Τραβήξτε την χειρόμιζα κάποιες φορές και αφήστε την να επιστρέψει αργά 

στην θέση της.  
E. Κλείστε το τσοκ και τραβήξτε την χειρόμιζα μέχρι να ξεκινήσει ο κινητήρας.  
F. Αφού ξεκινήσει ο κινητήρας ανοίξτε το τσοκ τελείως.  
G. Αφήστε το κινητήρα να λειτουργήσει για μερικά λεπτά και μετά ξεκινήστε 

την λειτουργία ψεκασμού.   
5. Εκκίνηση με ζεστό κινητήρα 

A. Ανοίξτε το τσοκ τελείως.  
B. Εάν ο κινητήρας τραβάει πολύ βενζίνη κλείστε την βάνα του καυσίμου και 

τραβήξτε την χειρόμιζα 5-6 φορές και ξεκινήστε το κινητήρα όπως 
αναφέρεται παραπάνω.   

6. Ρύθμιση ταχύτητας 
Η ταχύτητα δεν συμβαδίζει με το μοχλό καυσίμου ή ο κινητήρας δεν σταματάει 
με την  λαβή στην χαμηλότερη θέαση. Ρυθμίστε όπως αναφέρετε παρακάτω: 
Βλέπε εικόνα 10 

 

A. Χαλαρώστε το παξιμάδι.  
B. Γυρίστε την βίδα ρύθμισης προς τα αριστερά για να μειωθεί η ταχύτητα. 

Προς τα αριστερά για να αυξήσετε την ταχύτητα.  
C. Αφού ολοκληρώσετε την ρύθμιση σφίξτε ξανά το παξιμάδι.  
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7. Παύση του κινητήρα. 
A. Κατά την λειτουργία με υγρό σβήστε το διακόπτη του χημικού πρώτα και 

μετά σταματήστε τον κινητήρα.  
B. Κατά την λειτουργία με σκόνη κλείστε το μοχλό καυσίμου και το μοχλό 

σκόνης.  
C. Αφού τελειώσετε την εργασία σας, σβήστε το διακόπτη του καυσίμου για 

να αποφύγετε την καταλάθος εκκίνηση.  
Σημείωση: Ενώ λειτουργεί ο κινητήρας, θα πρέπει να είναι τοποθετημένος ο 
σωλήνας διαφορετικά θα μειωθεί η παροχή του αέρα και ο κινητήρας μπορεί 
να πάθει ζημιά. 

Λειτουργία με υγρό ή σκόνη 

A. Λειτουργία με υγρό. Χαλαρώστε την τάπα πίεσης, ρυθμίστε το μήκος του μπες για 
τους διάφορους τρόπους ψεκασμού. Γυρίστε την βαλβίδα ρύθμισης για να 
αλλάξετε την ποσότητα ψεκασμού. Βλέπε εικόνα 11 

 

Άνοιγμα Ψεκασμός (L/min) 

1 1 

2 1.5 

3 2 

4 3 

  

B. Λειτουργία με σκόνη. Ρυθμίστε την ποσότητα του ψεκασμού τοποθετώντας το 
μοχλό σκόνης σε μια από τις τρείς θέσης. Βλέπε εικόνα 12 

 

 

Ασφάλεια 

1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεχτικά. Σιγουρευτείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως την 
λειτουργία του μηχανήματος πριν την χρήση.  

2. Ρούχα προστασίας 
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Να φοράτε πάντα κράνος, γυαλιά προστασίας, μάσκα σκόνης, μακριά γάντια, 
υποδήματα προστασίας και ειδικά ρούχα εργασίας.   

3. Τα παρακάτω άτομα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το μηχάνημα.  
Άτομα που είναι κάτω από την επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων ή άλλων ουσιών.  
Άτομα που δεν γνωρίζουν την λειτουργία του μηχανήματος ή δεν έχουν την 
κατάλληλη εμπειρία.   

4. Αποφύγετε την φωτιά. Μην καπνίζετε κοντά στο μηχάνημα. Μην συμπληρώνετε 
καύσιμα στο μηχάνημα όταν λειτουργεί ή όταν ο κινητήρας είναι ζεστός. Προσέξτε 
μην σας χυθεί βενζίνη πάνω στο μηχάνημα. Στην περίπτωση αυτή καθαρίστε το 
καλά. Μην λειτουργείτε το μηχάνημα κοντά σε εύφλεκτα υλικά.  

5. Εκκίνηση του κινητήρα (εικόνα 14) 
Τοποθετήστε το μοχλό σκόνης στο ελάχιστο πριν να ξεκινήσετε το μηχάνημα 
διαφορετικά τα χημικά μπορεί να εκτοξευτούν.  
Μην στέκεστε μπροστά από το ρουθούνι. Ακόμη και εάν ο μοχλός σκόνης είναι 
κλειστός μπορεί να εκτοξευτούν χημικά μέσα από το ρουθούνι.   

6. Χρήση με υγρό ή με σκόνη 
Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα τα πρωϊνά ή αργά το απόγευμα όταν έχει δροσιά  και 
λίγο αέρα. Έτσι θα μειωθούν οι αναθυμιάσεις και οι εξατμίσεις του χημικού.  
Ο χρήστης δεν θα πρέπει να κινείτε αντίθετα με τον αέρα.  
Εάν το έρθετε σε επαφή με το χημικό καθαρίστε καλά με νερό και επικοινωνήστε με 
τον γιατρό σας.  
Εάν νιώσετε πονοκέφαλο ή ζαλάδα παρακαλώ σταματήστε αμέσως την εργασία 
σας και επικοινωνήστε με τον γιατρό σας.  
Για την ασφάλεια σας ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται πάνω 
στο χημικό που χρησιμοποιείτε.  
Μην χρησιμοποιείτε ειδικά υγρά όπως δυνατά οξέα και αλκάλια.    
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Προβλήματα και λύσεις 

1. Ο κινητήρας ξεκινά δύσκολα ή δεν ξεκινά καθόλου. Ελέγξτε το μπουζί. Βγάλτε το 
μπουζοκαλώδιο, τραβήξτε την χειρόμιζα και ελέγξτε εάν υπάρχει σπίθα μέσα στο 
μπουζί. Τραβήξτε την χειρόμιζα απαλά και προσέξτε μην ακουμπήσετε κάποιο 
μεταλλικό μέρος του μηχανήματος γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Βλέπε 
εικόνα 15.  

 

Πρόβλημα Αιτία Λύση 

Δεν έχει σπινθήρας Μπουζί Είναι βρεγμένο Στεγνώστε το μπουζί 

Το μπουζί είναι βρώμικο Καθαρίστε το μπουζί 

Το κενό του μπουζί δεν είναι σωστό Ρυθμίστε το κενό στο 0,6 - 0,7mm 

Το μπουζί είναι φθαρμένο Άλλαξε το μπουζί 

Το μπουζί είναι καμένο Άλλαξε το μπουζί 

Ηλεκτρονική Η καλωδίωση έχει πρόβλημα Αλλάξτε ή επισκευάστε 

Η μόνωση είναι φθαρμένη Αλλάξτε  

Το καλώδιο είναι σπασμένο Αλλάξτε 

Η ηλεκτρονική έχει πρόβλημα Αλλάξτε 

Κανονικό Η αναλογία 
συμπίεσης είναι 
καλή και τα 
καύσιμα κανονικά 

Τα καύσιμα που απορροφούνται είναι 
υπερβολικά 

Μειώστε τα καύσιμα 

Κακή ποιότητα καυσίμων ή νοθευμένη βενζίνη Αλλάξτε τα καύσιμα 

Τα καύσιμα είναι 
κανονικά άλλα η 
αναλογία 
συμπίεσης είναι 
κακή 

Ο κύλινδρος ή το πιστόνι είναι φθαρμένα Αλλάξτε τα 

Το μπουζί είναι χαλαρό Σφίξτε το  

Δεν περνάνε 
καύσιμα από το 
καρμπυρατέρ 

Δεν υπάρχουν καύσιμα στο ρεζερβουάρ Συμπληρώστε καύσιμα 

Το φίλτρο καυσίμου είναι βρώμικο Καθαρίστε το  

Το ρεζερβουάρ είναι βρώμικο Καθαρίστε το  
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2. Η απόδοση του κινητήρα είναι χαμηλή 
Πρόβλημα Αιτία Λύση 

Η αναλογία συμπίεσης 
και η ανάφλεξη είναι 
κανονική 

Η πλάκα του φίλτρου είναι βουλωμένη Καθαρίστε 

Τα καύσιμα έχουν μέσα νερό Αλλάξτε τα καύσιμα 

Ο κινητήρας υπερθερμαίνεται Σταματήστε το κινητήρα και αφήστε τον να 
κρυώσει 

Υπολείμματα στην εξάτμιση Καθαρίστε 

Ο κινητήρας 
υπερθερμαίνεται 

Η πυκνότητα του καυσίμου είναι λεπτή Ρυθμίστε το καρμπυρατέρ 

Υπολείμματα στον κύλινδρο Καθαρίστε το 

Λάδι του κινητήρα είναι λάθος Χρησιμοποιήστε το σωστό λάδι 

Δεν υπάρχει σύνδεση με το σωλήνα Συνδέστε τον 

Θόρυβος Κακής ποιότητας καυσίμων Αλλάξτε 

Υπολείμματα στο θάλαμο ανάφλεξης Καθαρίστε το 

Αναλώσιμα αντ/κα φθαρμένα Ελέγξτε και αλλάξτε 

 

3. Ο κινητήρας σταματάει ενώ δουλεύει 
Πρόβλημα Αιτία Λύση 

Ο κινητήρας σταματάει ξαφνικά Το μπουζοκαλώδιο είναι χαλαρό Τοποθετήστε το καλά 

Το πιστόνι είναι φθαρμένο Αλλάξτε το πιστόνι 

Το μπουζί είναι φθαρμένο Αλλάξτε το 

Τα καύσιμα έχουν τελειώσει  Συμπληρώστε καύσιμα 

Ο κινητήρας κάνει διακοπές Το καρμπυρατέρ είναι βουλωμένο Καθαρίστε το  

Η εξαέρωση του ρεζερβουάρ είναι 
βουλωμένη 

Καθαρίστε το  

Τα καύσιμα έχουν μέσα νερό Αλλάξτε τα καύσιμα 

4. Ο κινητήρας δεν σταματάει σωστά 
Πρόβλημα Αιτία Λύση 

Ο μοχλός του καυσίμου είναι στην 
κάτω θέση, ο κινητήρας λειτουργεί 
ακόμα 

Η ντίζα καυσίμου είναι ρυθμισμένη 
λάθος 

Ρύθμιση καρμπυρατέρ 
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5. Λειτουργία με υγρό 
 

6. Λειτουργία με σκόνη 
Πρόβλημα Αιτία Λύση 

Δεν υπάρχει εξαγωγή 
σκόνης 

Η έξοδο σκόνης δεν ανοίγει Ρυθμίστε την έξοδο της 
σκόνης 

Η σκόνη έχει μέσα κάποιο 
αντικείμενο 

Καθαρίστε το 

Η σκόνη είναι σβολιασμένη Διαλύστε τους σβόλους 

Η σκόνη είναι υγρή Στεγνώστε την σκόνη 

Η έξοδος σκόνης δεν 
λειτουργεί σωστά 

Η έξοδος δεν κλείνει Ρυθμίστε το μοχλό σκόνης 

Η έξοδος είναι κλεισμένη 
από κάποιο αντικείμενο 

Καθαρίστε την 

Διαρροή σκόνης Η πλάκα της βάσης του 
δοχείου είναι χαλαρή 

Σφίξτε την  

Η φλάντζα του καπακιού 
είναι φθαρμένη 

Αλλάξτε την  

Η αναλογία εξόδου είναι 
εκτός ελέγχου 

Η συσκευή ελέγχου της 
εξόδου δεν λειτουργεί 
σωστά  

Επισκευάστε την 

 

 

 

 

 

Πρόβλημα Αιτία Λύση 

Δεν ψεκάζει το υγρό το μπεκ Το μπεκ ή η βαλβίδα ελέγχου είναι 
βουλωμένη 

Καθαρίστε το  

Σωλήνας υγρού βουλωμένος Καθαρίστε το  

Δεν υπάρχει πίεση Σφίξτε το καπάκι του δοχείου 

Διαρροή υγρού Το καπάκι του δοχείου είναι 
τοποθετημένο λάθος 

Τοποθετήστε το σωστά 

Οι συνδέσεις είναι χαλαρές Σφίξτε τις 
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Συντήρηση και αποθήκευση 

1. Μετά από κάθε λειτουργία καθαρίστε το μηχάνημα και το δοχείο ψεκασμού. 
Καθαρίστε καλά την έξοδο σκόνης. Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου και αφήστε το 
μηχάνημα να λειτουργήσει σε χαμηλή ταχύτητα για 2-3 λεπτά.  

2. Η λάθος μίξη καυσίμου είναι αυτό που προκαλεί συχνά προβλήματα στο μηχάνημα. 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καθαρίζετε το σύστημα καυσίμου συχνά. Όταν 
θέλετε να αποθηκεύσετε το μηχάνημα αδειάστε το ρεζερβουάρ από καύσιμα.  

3. Μετά από κάθε χρήση καθαρίστε καλά το φίλτρο του αέρα. Πλύντε το σε βενζίνη 
και στην συνέχεια στραγγίστε το καλά.  

4. Ελέγξτε ότι το μπουζί είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση και ότι το κενό είναι 
σωστό. 0,6 – 0,7 όπως φαίνεται στην εικόνα 16.  

 

5. Για μακροχρόνια αποθήκευση καθαρίστε το εξωτερικό από το μηχάνημα και 
περάστε αντισκουριακό όλα τα μεταλλικά του μέρη. Βγάλτε το μπουζί και 
τοποθετήστε λίγο λάδι μέσα στην τρύπα. Τραβήξτε ελαφρά δυο τρεις φορές την 
χειρόμιζα για να διανεμηθεί σωστά το λάδι. Βγάλτε το δοχείο και καθαρίστε το 
μέσα έξω όπως και την έξοδο της σκόνης. Βγάλτε τα καύσιμα μέσα από το 
ρεζερβουάρ και από το καρμπυρατέρ. Καλύψτε το μηχάνημα με μια πλαστική 
μεμβράνη και τοποθετήστε το σε ασφαλές σημείο μακριά από παιδιά.  
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GR 
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. 
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