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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αγαπητοί χρήστες:  

Ευχαριστούμε για την επιλογή σας. Πριν την χρήση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης 
προσεχτικά για να γνωρίσετε καλά πώς να λειτουργήσετε το μηχάνημα σωστά και 
με ασφάλεια. Κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Συνοδέψτε το μηχάνημα 
με τις οδηγίες όταν πρόκειται να δώσετε ή να δανείσετε το μηχάνημα. Ενημερώστε 
ολοκληρωτικά εκείνον που δέχεται το μηχάνημα για την αποφυγή ζημιών ή 
τραυματισμών από λάθος χρήση. Επιπλέον λόγω αλλαγών στα χαρακτηριστικά όλες 
οι λεπτομέρειες του μηχανήματος μπορεί να μην ταιριάζουν με τις οδηγίες αυτές.  
Σημείωση:  Απεικονίσεις και χαρακτηριστικά στις οδηγίες αυτές μπορεί να 
διαφέρουν από τις τοπικές απαιτήσεις και μπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση 
από τον κατασκευαστή.  
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σωστά, η τριβέλλα είναι ένα δυνατό, 
γρήγορο και αποδοτικό εργαλείο. Εάν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα ή χωρίς 
προφυλάξεις μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Για ευχάριστη και ασφαλή εργασία, 
ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες ασφαλείας που συνοδεύουν το μηχάνημα αυτό.  

1. Το μηχάνημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες με καλή φυσική 
κατάσταση και με γνώσει των οδηγιών χρήσης.  

2. Μην λειτουργείτε το μηχάνημα εάν είστε κουρασμένοι η κάτω από την επήρεια 
αλκοόλ ή άλλων ουσιών.  

3. Μην φοράτε κοσμήματα ή φαρδιά ρούχα που μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα 
μέρη του μηχανήματος.  

4. Φορέστε αντιολισθητικά υποδήματα, γάντια, γυαλιά, ωτοασπίδες και κράνος 
προστασίας.  

5. Πριν να ξεκινήσετε το μηχάνημα επιβεβαιώστε ότι η ταχύτητα είναι στην νεκρά 
θέση.  

6. Μην επιτρέψετε σε άλλα άτομα να βρίσκονται στον χώρο εργασίας όταν εργάζεστε 
με το μηχάνημα.  

7. Μην ξεκινήσετε εκτός εάν έχετε καθαρό χώρο εργασίας. Μην εργάζεστε κοντά σε 
καλώδια ρεύματος.  

8. Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους και μακριά από 
εύφλεκτα υλικά.  

9. Μεταφέρετε το μηχάνημα με τον κινητήρα σταματημένο , με το εξάρτημα 
αφαιρεμένο και με το τιμόνι διπλωμένο.  

10. Αλλάξτε το εξάρτημα εάν έχει σπασίματα ή η άλλη ζημιά.  



11. Γεμίστε το ρεζερβουάρ μακριά από πηγές θερμότητας και με τον κινητήρα 
σταματημένο. Μην καπνίζετε. Μην βγάλετε την τάπα καυσίμου εάν ο κινητήρας 
λειτουργεί. Εάν χυθούν καύσιμα μετακινήστε το μηχάνημα τουλάχιστον 3 μέτρα 
από το σημείο πριν να το ξεκινήσετε.  

12. Κρατήστε τις λαβές καθαρές και στεγνές.  
13. Πριν την εκκίνηση σιγουρευτείτε ότι το εξάρτημα δεν έχει εμπόδιο.  
14. Κρατήστε σταθερό πάτημα και ασφαλή θέση.  
15. Μην ακουμπήσετε το εξάρτημα και μην πραγματοποιήσετε εργασία συντήρησης 

όταν ο κινητήρας λειτουργεί.  
16. Σιγουρευτείτε ότι το εξάρτημα δεν κινείται όταν το μηχάνημα βρίσκεται στο 

ρελαντί.  
17. Κρατήστε το μηχάνημα σταθερά και με τα δυο χέρια και κρατήστε το σώμα σας 

μακριά από το εξάρτημα και την εξάτμιση.  Θα χρειάζεστε στήριξη για την 
μεταφορά, την εκκίνηση και την χρήση του μηχανήματος. 

18. Μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε επισκευή ή συντήρηση σε μέρη που δεν 
αναγράφονται στη παράγραφο συντήρησης. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο 
σέρβις.  

19. Αποθηκεύστε την τριβέλλα πάνω από το έδαφος σε κάθετη θέση σε στεγνό χώρο 
χωρίς καύσιμα.  

20. Ελέγξτε το μηχάνημα κάθε μέρα για να εξασφαλίσετε ότι είναι σε καλή λειτουργική 
κατάσταση.  

21. Κατά την εργασία μετακινήστε το μηχάνημα από το ένα σημείο στο άλλο έχοντας το 
στο ρελαντί και με την ταχύτητα στην νεκρά θέση.  

22. Μην χρησιμοποιήσετε ένα μηχάνημα που έχει πρόβλημα, είναι τροποποιημένο ή 
έχει επισκευαστεί ή συναρμολογηθεί λάθος. Μην αφαιρέσετε  ή απενεργοποιήσετε 
κανένα από τα εξαρτήματα ασφαλείας. Χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα που είναι 
κατάλληλα για το μηχάνημα αυτό.  

23. Μην δοκιμάσετε το μπουζί κοντά στο κύλινδρο.  
24. Μην χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα εάν δεν έχετε κατανοήσει τελείως τις μεθόδους 

λειτουργίας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τους τρόπους 
συντήρησης.  

25. Μην χρησιμοποιήσετε καύσιμα για τον καθαρισμό του μηχανήματος.  
26. Εάν κολλήσει το εξάρτημα, σταματήστε το μηχάνημα αμέσως.  
27. Εάν το μηχάνημα σας δεν λειτουργεί πλέον πετάξτε το με τρόπο φιλικό προς το 

περιβάλλον. Δώστε το σε κοντινότερο κέντρο ανακύκλωσης για την σωστή διάθεσή 
του.  

28. Δανείστε το μηχάνημά σας μόνο σε άτομα που γνωρίζουν καλά πώς να το 
λειτουργήσουν. Δώστε μαζί τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας για να τις διαβάσουν 
πρώτα.  

29. Όλες οι εργασίες επισκευής εκτός από αυτές που αναφέρονται στις οδηγίες αυτές 
θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.  

30. Κρατήστε το μηχάνημα σε ασφαλές σημείο και συμβουλευτείτε το όταν χρειάζεται.  
31. Μην τοποθετήσετε το μηχάνημα σε σταθερή βάση.  
32. Απαγορεύεται η χρήση εξαρτημάτων και ανταλλακτικών που δεν προτείνει ο 

κατασκευαστής.  
 
 



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Κυβικά     62cc 
Ισχύς      3,4hp 
Χωρητικότητα καυσίμου   1200ml 
 

 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ 

 
 

• ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. Ελέγξτε όλα τα μέρη , όπως την τάπα, το μπουζί κλπ. για να επιβεβαιώσετε ότι 
είναι καλά τοποθετημένα.  

2. Σιγουρευτείτε ότι οι εγκοπές εξαερισμού δεν είναι βουλωμένες με σκόνη και 
βρωμιές. Σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης του 
κινητήρα κατά την λειτουργία.  

3. Δώστε προσοχή στο φίλτρο αέρος. Εάν είναι βρώμικο, οδηγεί στην λάθος 
λειτουργία και υπερβολική κατανάλωση καυσίμου.  

4. Ελέγξτε το μπουζί. Εάν είναι βρώμικο 
καθαρίστε το καλά και διορθώστε το κενό. 
(το κατάλληλο κενό είναι 0,6 έως 0,7mm) 



 

 

 

• Σύστημα καυσίμου 

1.  Τοποθετήστε καθαρά καύσιμα στο ρεζερβουάρ. Τα καύσιμα αποτελούνται από 
μια μίξη αμόλυβδης βενζίνης και λάδι 2χρονου κινητήρα σε αναλογία 40:1. 
Σιγουρευτείτε ότι η βενζίνης και το λάδι είναι καλή ποιότητας.  

2. Μην συμπληρώνετε καύσιμα εάν δεν έχετε σταματήσει τελείως τον κινητήρα. 
Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς.  

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Λίπανση για κιβώτιο γραναζιών 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η τριβέλλα παραδίδεται με ΤΑΜOIL TAMLITH GREASE 2 στο κιβώτιο 
γραναζιών.  

Αφαιρέστε την βίδα κάτω από το κιβώτιο γραναζιών και ελέγξτε για γράσο.  

Τοποθέτηση αρίδων 

Τοποθετήστε την αρίδα στην υποδοχή του κινητήρα και ασφαλίστε την με την κατάλληλη 
ασφάλεια.  

  Προσοχή! Μην αλλάξτε την αναλογία του κιβωτίου γραναζιών. Τα 
χαρακτηριστικά του μηχανήματος μπορεί να αλλάξουν και να προκαλέσουν 
απρόβλεπτες καταστάσεις.  

Κανόνες εργασίας 

  Προσοχή! – Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας. Η τριβέλλα θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο για το έδαφος. Μην τοποθετήσετε την τριβέλλα σε σταθερή 
βάση. Απαγορεύετε η χρήση άλλων εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών από αυτά που 
προτείνει ο κατασκευαστής.  

 

Εκκίνηση 

ΜΙΞΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

Χρησιμοποιείστε  (25:1) αμόλυβδη βενζίνη / λάδι 



ΠΡΟΣΟΧΗ! – 2χρονοι κινητήρες έχουν υψηλές τιμές ίππων και για τον λόγο αυτό 
προτείνουμε την χρήση κανονικής αμόλυβδης βενζίνης όχι λιγότερα από 90 
οκτάνια. Όταν ετοιμάζετε την μίξη χρησιμοποιήστε μόνο λάδι για 2χρονους 
κινητήρες. Ανακινήστε καλά το δοχείο καυσίμου πριν να συμπληρώσετε στο 
ρεζερβουάρ. Συμπληρώστε μόνο όταν ο κινητήρας είναι σβηστός και μακριά από 
εστίες φωτιάς. Πριν να ξεβιδώσετε την τάπα τοποθετήστε το μηχάνημα σε μια 
επίπεδη επιφάνεια για να μην χυθούν τα καύσιμα. Δημιουργήστε μόνο μίξη 
αρκετή για την εργασία που θέλετε να πραγματοποιήσετε, για να μην  αφήσετε 
μίξη μέσα στο δοχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

Ανοίξτε την τάπα. Συμπληρώστε καύσιμα. Κλείστε καλά την τάπα. Τοποθετήστε τον 
διακόπτη στην θέση “START”. Τραβήξτε τον μοχλό γκαζιού και κλειδώστε τον στην 
μέση πιέζοντας τον διακόπτη και απελευθερώστε τον μοχλό. Τοποθετήστε τον 
μοχλό του τσοκ στην θέση “close”. Γεμίστε το καρμπυρατέρ πιέζοντας την φούσκα . 
Κρατήστε την λαβή από την μεριά του μοχλού γκαζιού, τοποθετήστε την μπάρα 
προς το σώμα σας και τραβήξτε την χειρόμιζα μέχρι να νιώσετε αντίσταση. 
Τραβήξτε στην συνέχεια δυνατά την χειρόμιζα  μερικές φορές μέχρι να γυρίσει ο 
κινητήρας. Τοποθετήστε τον μοχλό του τσοκ στην θέση “Open” . Επαναλάβετε μέχρι 
να ξεκινήσει ο κινητήρας. Μόλις λειτουργεί ο κινητήρας, πιέστε τον μοχλό γκαζιού 
για να το απελευθερώσετε από την θέση και αφήστε τον κινητήρα να λειτουργεί στο 
ρελαντί.  

Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε το τσοκ όταν ξεκινάτε έναν ζεστό κινητήρα. Όταν ο 
κινητήρας είναι στο ρελαντί η αρίδα δεν πρέπει να γυρίζει.  

Προσοχή! Εάν η αρίδα κολλήσει σταματήστε τον κινητήρας αμέσως.  

ΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

Παύση του κινητήρα 

Τοποθετήστε το γκάζι στο ρελαντί και περιμένετε να κρυώσει ο κινητήρας. Σβήστε 
τον κινητήρα τοποθετώντας τον διακόπτη On/Off (Β) στην θέση “stop”.  

Καρμπυρατέρ 

Πριν να ρυθμίσετε καθαρίστε το φίλτρο αέρος και ζεστάνετε τον κινητήρα.  
Το καρμπυρατέρ είναι ρυθμισμένο από το εργοστάσιο με μια βίδα (ανοίξτε περίπου 
1+1/4 φορά +/- 1/8) και την βίδα Η (ανοίξτε περίπου 1 φορά +/- 1/8).  
Η βίδα του ρελαντί είναι ρυθμισμένη για να εξασφαλίσει ένα καλό περιθώριο 
ασφαλείας μεταξύ του ρελαντί και της σύμπλεξης.  
Η βίδα πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε ο κινητήρας να ανταποκρίνεται άμεσα στις 
απότομες αλλαγές ταχύτητας και να κρατάει καλό ρελαντί.  



Η βίδα πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε ο κινητήρας να δίνει μέγιστη ισχύ κατά την 
λειτουργία.  
Προσοχή! Οι συνθήκες καιρού και υψόμετρου μπορεί να επηρεάσουν το 
καρμπυρατέρ. Μην επιτρέψετε σε άλλους να βρίσκονται κοντά στο μηχάνημα 
όταν ρυθμίζετε το καρμπυρατέρ.  
 
Συντήρηση – αποθήκευση 
Φίλτρο αέρος -  Κάθε οχτώ ώρες, αφαιρέστε το κάλυμμα και το φίλτρο. Το φίλτρο 
θα πρέπει να πλυθεί με βενζίνη και να στεγνώσει καλά πριν τα το τοποθετήσετε 
ξανά.  
Φίλτρο καυσίμου – Ελέγξτε το φίλτρο καυσίμου τακτικά. Αλλάξτε το εάν είναι πολύ 
βρώμικο. Ένα βρώμικο φίλτρο μπορεί να προκαλέσει δύσκολη εκκίνηση και χαμηλή 
απόδοση.  
Μονάδα εκκίνησης -  Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα ή αέρα για να κρατήσετε τις 
εγκοπές εξαερισμού στην μονάδα εκκίνησης καθαρά. Λιπαίνετε το ελατήριο 
εκκίνησης με λίγο λάδι βαζελίνης ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  
Κινητήρας – Καθαρίστε τις εγκοπές του κυλίνδρου με μια βούρτσα ή αέρα τακτικά. 
Υπερθέρμανση κινητήρα μπορεί να προκληθεί από μη καθαρό κύλινδρο.  
Μπουζί – Καθαρίστε το μπουζί και ελέγξτε το κενό ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  
Αρίδα – Ελέγξτε την αρίδα πριν από κάθε χρήση. Τροχίστε την μύτη ή αλλάξτε την 
αρίδα εάν χρειάζεται.  
Κιβώτιο γραναζιών -  Κάθε 100 ώρες αλλάξτε το γράσο στο κιβώτιο γραναζιών.  
 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Ακολουθήστε όλες τις διαδικασίες συντήρησης που αναφέρονται παραπάνω. 
Καθαρίστε το μηχάνημα και περάστε λιπαντικό στο μεταλλικό μέρος. Αφαιρέστε και 
λιπαίνετε την αρίδα για να μην σκουριάσει. Αδειάστε το ρεζερβουάρ και 
τοποθετήστε ξανά την τάπα. Αφαιρέστε το μπουζί και τοποθετήστε μια μικρή 
ποσότητα λαδιού στον κύλινδρο. Τοποθετήστε πάλι το μπουζί. Τυλίξτε το μηχάνημα  
και αποθηκεύστε το σε κάποιο στεγνό χώρο μακριά από παιδιά και εύφλεκτα υλικά.  
 
Προσοχή! Οι διαδικασίες συντήρησης που δεν αναφέρονται στις οδηγίες αυτές θα 
πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. 
Χρησιμοποιήστε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


