
 

www.NakayamaTools.com 
 

 
PH 2650 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών 
χρήσης 

 
 

 

Owner’s manual 

 



www.NakayamaTools.com 
 

Διαβάστε προσεχτικά αυτές τις οδηγίες και σιγουρευτείτε ότι τις κατανοείτε 
πριν να χρησιμοποιήσετε το ψαλίδι μπορντούρας.  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ PH 2650 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ     
2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΡΩΝ          
3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ     
4. ΚΑΥΣΙΜΑ           
5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ       
6. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ         
7. ΚΟΒΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΘΑΜΝΟ        
8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΠΗΣ         
9. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ          
10. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ          
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το ψαλίδι μπορντούρας είναι κατάλληλο για να κόβει θάμνους και να κλαδεύει μικρά 
δέντρα.  

PH 2650 
Ταχύτητα 9000 min-1 

Ρελαντί 3000 min-1 
Πίεση ήχου ≤93,3 dB(A) 
Ισχύς ήχου ≤108,9 
Μήκος λεπίδας 560mm 
Βάρος 6,2 Kg 
Τύπος 2χρονη αερόψυκτη  
Μέθοδος 
εκκίνησης 

Χειρόμιζα 

Καύσιμο Βενζίνη 
αναμιγμένη με λάδι 
(40:1) 

Χωρητικότητα 
δεξαμενής 

0,6 Λίτρα 

 
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΡΩΝ 
 

1. ΛΕΠΙΔΑ 
2. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
3. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΕΡΙΟΥ 
4. ΜΠΟΥΖΙ 
5. ΤΣΟΚ 
6. ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
7. ΤΑΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
8. ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ 

9. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ 
10. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Θα πρέπει να εφαρμοστούν οι κατάλληλες προφυλάξεις για την καλύτερη και 
ασφαλέστερη λειτουργία του εργαλείου.  Μην εκθέτετε εσάς και τους άλλους γύρω σας σε 
κίνδυνο. Ακολουθήστε αυτούς τους γενικούς κανόνες και μην αφήνετε άλλους να 
χρησιμοποιούν το εργαλείο.  

1. Μην αφήνετε ποτέ παιδιά να λειτουργούν το εργαλείο.  
2. Αποφύγετε την χρήση εάν υπάρχουν άλλα άτομα κοντά και ειδικά εάν υπάρχουν 

παιδιά. 
3. Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα που μπορεί να 

πιαστούν στα κινούμενα μέρη του εργαλείου. Χρησιμοποιήστε γάντια, 
αντιολισθητικά παπούτσια και γυαλιά προστασίας.  

4. Σταματήστε το εργαλείο και ασφαλίστε το σε περίπτωση που θέλετε  να το 
καθαρίσετε, να το ελέγξετε ή να πραγματοποιήσετε σέρβις.  

5. Όταν λειτουργείτε το εργαλείο σιγουρευτείτε ότι έχετε καλή και ασφαλής θέση 
λειτουργίας ειδικά όταν χρησιμοποιείτε κάποια σκάλα. 

6. Μην λειτουργείτε το εργαλείο με μια κατεστραμμένη ή αρκετά φθαρμένη συσκευή 
κοπής.  

7. Για να αποφύγετε το κίνδυνο φωτιάς κρατήστε την μηχανή καθαρή από φύλλα και 
βρωμιά.  

8. Μην χρησιμοποιήσετε άλλα εξαρτήματα για αυτό το εργαλείο από αυτά που 
προτείνει ο κατασκευαστής. Μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στο εργαλείο και 
τραυματισμός στον χειριστή.  

9. Να χρησιμοποιείτε πάντα λαβές και το λουρί πρόσδεσης όταν κόβετε.  
10. Μην ξεκινήσετε ή χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μέσα σε κλειστό χώρο. Οι 

αναθυμιάσεις από την εξάτμιση περιέχουν δηλητηριώδη μονοξείδιο του άνθρακα.  
11. Μην επιχειρήσετε να κάνετε ρυθμίσεις στο εργαλείο όταν αυτό δουλεύει και 

βρίσκετε πάνω στον χειριστή. Κάντε πάντα ρυθμίσεις όταν το εργαλείο είναι 
σβηστό και ακουμπισμένο πάνω σε μια επίπεδη και καθαρή επιφάνεια. 
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12. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν είναι χαλασμένο ή άσχημα ρυθμισμένο. Μην 
αφαιρέσετε το προστατευτικό της μηχανής. Σοβαροί τραυματισμοί μπορεί να 
προκληθούν στο χειριστή και σε άλλα άτομα.  

13. Μην αφήσετε ποτέ το εργαλείο χωρίς επίβλεψη.  
14. Μην χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για άλλη δουλειά από αυτή για την οποία 

σχεδιάστηκε. Κάντε χρήση μόνο γνήσιων ανταλλακτικών που προτείνει ο 
κατασκευαστής. Η χρήση άλλων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό.  

15. Όποτε πλησιάζετε κάποιον που λειτουργεί ένα τέτοιο εργαλείο φωνάξτε του ότι 
είστε κοντά και επιβεβαιώστε ότι θα σταματήσετε την λειτουργία του εργαλείου. 
Προσέξτε μην τρομάξετε το χειριστή και προκαλέσετε μια επικίνδυνη κατάσταση. 

16. Η μηχανή πρέπει να σβήνεται όταν πρόκειται να μεταφέρετε το εργαλείο από ένα 
χώρο εργασίας σε ένα άλλο. 

17. Κατά την λειτουργία μην ακουμπήσετε μην ακουμπήσετε ζεστά μέρη όπως η 
εξάτμιση, τα καλώδια και το μπουζί.  

18. Αφού σταματήσει το εργαλείο η εξάτμιση είναι ακόμα ζεστή. Μην τοποθετήσετε το 
εργαλείο σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά.  

19. Δώστε ιδιαίτερη σημασία όταν λειτουργείτε το εργαλείο μέσα στη βροχή ή αμέσως 
μετά αφού έχει βρέξει διότι το έδαφος θα μπορεί να γλιστράει. 

20. Πριν να κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή επισκευές στο μηχάνημα, σιγουρευτείτε 
ότι έχετε σταματήσει την μηχανή και ότι έχετε αφαιρέσει το μπουζί.  

21. Κρατήστε το εργαλείο μακριά από φωτιές και σπίθες.  
22. Κρατήστε το σώμα σας ζεστό και ειδικά τα άκρα σας.  
23. Κάντε συχνά διαλείμματα και κρατήστε καλή κυκλοφορία του αίματος κάνοντας 

μερικές ασκήσεις σε κάθε διάλειμμα.   
24. Περιορίστε το χρόνο λειτουργίας του εργαλείου. Κάντε και άλλες δουλειές όπου 

δεν χρειάζονται εργαλεία.  
25. Εάν νιώσετε αδιαθεσία, πρήξιμο ή μούδιασμα των δαχτύλων επισκεφτείτε το γιατρό 

σας πριν να συνεχίσετε την εργασία σας.  
26. Φοράτε πάντα ωτοασπίδες διότι η συνεχής έκθεση σε υψηλό θόρυβο μπορεί να 

προκαλέσει ζημιά στην ακοή σας.  
27. Να φοράτε πάντα προστασία προσώπου και κεφαλιού λόγο των κλαριών που 

μπορεί να εκτοξευτούν.  
28. Να φοράτε γάντια προστασίας για να μειώσετε τον κίνδυνο κοπής.  
29. Σιγουρευτείτε ότι όλες οι λαβές και τα προστατευτικά είναι τοποθετημένα όταν 

χρησιμοποιείτε το εργαλείο. Μην χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο που είναι ελλιπής. 
30. Όταν μεταφέρετε το εργαλείο τοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα στην λεπίδα.  
31. Προσέξτε πάντα το περιβάλλον εργασίας και ελέγξτε για πιθανούς κιδύνους που 

μπορεί να προκύψουν και εσείς δεν θα τους ακούσετε λόγο του θορύβου.  
 
ΚΑΥΣΙΜΑ 
 Βενζίνη 

Χρησιμοποιείστε αμόλυβδη βενζίνη. Η χρήση άλλου καυσίμου θα προκαλέσει 
ζημιά στη μηχανή.  

1. 2χρονη μηχανή  
Για την καλύτερη λειτουργία χρησιμοποιείστε λάδι για 2χρονες μηχανές σε 
αναλογία 1:50.  
Μην χρησιμοποιήσετε λάδι που είναι για υδρόψυκτες μηχανές ή για 4χρονες.  

2. Μίξη 
Ανακατέψτε πάντα την βενζίνη με το λάδι σε ειδικό δοχείο που είναι για βενζίνη.  
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Πάντα ξεκινήστε γεμίζοντας την με το μισό από την βενζίνη που χρειάζεται. Μετά 
βάλτε όλο το λάδι που χρειάζεται και ανακατέψτε. Συμπληρώστε την υπόλοιπη 
βενζίνη και ανακατέψτε καλά πριν να γεμίσετε την δεξαμενή της βενζίνης. Όταν 
δεν θα λειτουργήσετε το εργαλείο για μεγάλο χρονικό διάστημα αδειάστε την 
δεξαμενή βενζίνης και καθαρίστε την καλά. Καθαρίστε την τάπα βενζίνης.  
Κρατήστε της λαβές καθαρές. Μην καπνίζετε ενώ ασχολείστε με τα καύσιμα. Μην 
ανακατέψετε τα καύσιμα μέσα σε κλειστό χώρο. Πρέπει να υπάρχει καλός 
εξαερισμός. Μην αφαιρείτε την τάπα της βενζίνης όταν το μηχάνημα δουλεύει. 
Όταν είναι να συμπληρώστε βενζίνη σταματήστε την μηχανή και σιγουρευτείτε ότι 
έχει κρυώσει. Εάν χυθεί καύσιμο απέξω θα πρέπει να το σκουπίσετε όλο.  

 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Για την δική σας ασφάλεια φοράτε πάντα γάντια, παπούτσια, γυαλιά και ρούχα προστασίας 
όταν λειτουργείτε το εργαλείο. Επίσης να το χειρίζεστε πάντα και με τα δύο χέρια.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
• Μπορεί να επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μόνο με το ένα χέρι. 
• Η λειτουργία με το ένα χέρι μόνο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.  
• Χρησιμοποιείστε πάντα και τα δύο σας χέρια.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
• Το ψαλίδι έχει κοφτερές λεπίδες.  
• Η επαφή με τις κινούμενες λεπίδες μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. 
• Να είστε σε επιφυλακή και να προσέχετε αυτά που κάνετε. 
• Να μην λειτουργείτε το ψαλίδι όταν είστε κάτω από την επήρεια ουσιών, αλκοόλ και 

φαρμάκων.  
• Μην χρησιμοποιείτε το ψαλίδι όταν δεν είναι τοποθετημένα τα προστατευτικά του.  
• Μην χρησιμοποιείτε το ψαλίδι μόνο με το ένα χέρι.  
• Εάν χρησιμοποιείτε σκάλα, μην τεντώνεστε και κρατάτε πάντα ισορροπία.  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
• Η λειτουργία του ψαλιδιού μπορεί να καταλήξει στην εκτόξευση ξένων αντικειμένων 

πάνω σε εσάς ή σε άλλα άτομα που βρίσκονται κοντά σας.  
• Η επαφή με οποιαδήποτε αντικείμενα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στα 

μάτια.  
• Να φοράτε πάντα γυαλιά προστασίας ή μάσκα προστασίας.  
• Κρατήστε παιδιά και άλλα άτομα μακριά από τον χώρο λειτουργίας.   
 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ 

1. Έλεγχος πριν την εκκίνηση 
Ελέγξτε ότι η λεπίδα και το προστατευτικό δεν είναι φθαρμένα ή σπασμένα. 
Αλλάξτε την λεπίδα ή το προστατευτικό εάν έχουν υποστεί ζημιά. Σιγουρευτείτε ότι 
δεν υπάρχουν άλλα άτομα στο χώρο εργασίας όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο. Η 
απόσταση ασφαλείας θα πρέπει να είναι 15 μέτρα.  

2. Κρύα μηχανή 
Εκκίνηση: Τοποθετήστε το διακόπτη στην θέση Start. 
Τσοκ: Τοποθετήστε το τσοκ στην θέση  .  
 Τραβήξτε την χειρόμιζα μέχρι να ξεκινήσει η μηχανή.  
 Τοποθετήστε το τσοκ στην θέση  . 
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Αφήστε την μηχανή να λειτουργήσει για 3 – 5 λεπτά, τότε πιέστε τη 
σκανδάλη και κρατήστε την μέχρι η μηχανή να δουλεύει ομαλά.  

3. Ζεστή μηχανή 
Εκκίνηση: Τοποθετήστε το διακόπτη στην θέση Start.  
Τσοκ: Τοποθετήστε το τσοκ στη θέση  . 

Τραβήξτε την χειρόμιζα γρήγορα μέχρι να ξεκινήσει η μηχανή, αλλά όχι 
πάνω από 5 τραβήγματα. 

4. Παύση 
Αφήστε την σκανδάλη και τοποθετήστε το διακόπτη στη θέση Stop.  

 
ΚΟΠΗ ΘΑΜΝΟΥ 

1. Κρατήστε το ψαλίδι και με τα δυο χέρια και με την λεπίδα μακριά από τον εαυτό 
σας πριν να πιέσετε την σκανδάλη.  

2. Πιέστε το διακόπτη της ασφάλειας.  
3. Κόψτε το θάμνο. 
4. Όταν τελειώσετε απελευθερώστε την ασφάλεια, αφήστε στην σκανδάλη, και 

τοποθετήστε το διακόπτη στη θέση Stop.  
5. Καλύψτε την  λεπίδα με το προστατευτικό.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 

• Όταν λειτουργεί το ψαλίδι πολλά κοφτερά μέρη βρίσκονται σε κίνηση.  
• Οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας έρθει σε επαφή με τα κινούμενα μέρη μπορεί να 

προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.  
• Κρατήστε τα χέρια και τα δάχτυλά σας μακριά από κινούμενα μέρη.   
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΠΗΣ 

• Εάν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο κομμάτι σπάγκου για να 
υπολογίσετε σε τι ύψος θέλετε τους θάμνους σας και να σας βοηθήσει να κόψετε 
τους θάμνους σωστά.  

• Μην προσπαθήσετε να κόψετε θάμνους που είναι πάνω από το κανονικό ύψος που 
μπορείτε να φτάσετε. Πρέπει να κρατήσετε το ψαλίδι και με τα δύο χέρια συνεχώς.  

• Κόψτε το πλάι από το θάμνο λίγο πιο λεπτό από την κορυφή. Έτσι η ανάπτυξή του 
θα είναι πιο ομοιόμορφη.  

• Όταν κόβετε καινούριους θάμνους ή κλαράκια κινήστε το ψαλίδι σε μια κυκλική 
κίνηση για να γίνει πιο εύκολη η κοπή.  

• Μην προσπαθήσετε να κόψετε κλαράκια που είναι μεγαλύτερα από 3/8 της ίντσας 
παχιά ή σίγουρα πολύ μεγάλα για να τα κόψει η συγκεκριμένη λεπίδα.  

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Μην αποθηκεύσετε το εργαλείο σε κλειστό χώρο όπου οι αναθυμιάσεις των καυσίμων 
μπορεί να πάρουν φωτιά. Αποθηκεύστε το σε ένα καλά αεριζόμενο και κλειδωμένο χώρο. 
Όταν το εργαλείο αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε τα καύσιμα από την 
δεξαμενή και το καρμπυρατέρ, καθαρίστε όλα τα μέρη του και σιγουρευτείτε ότι ή μηχανή 
έχει κρυώσει.  
 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  
Παρακάτω ακολουθούν κάποιες οδηγίες διατήρησης. Εάν χρειάζεστε περισσότερες 
πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το σέρβις.  
Καθημερινή συντήρηση:  

1. Καθαρίστε το εξωτερικό του ψαλιδιού.  
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2. Ελέγξτε ότι ο διακόπτης Stop λειτουργεί.  
3. Καθαρίστε το φίλτρο αέρος. Αλλάξτε εάν χρειάζεται.  
4. Ελέγξτε τα προστατευτικά για ζημιές και φθορές. Αλλάξτε εάν χρειάζεται. 
5. Ελέγξτε την λεπίδα ότι δεν είναι κατεστραμμένη. Αλλάξτε εάν χρειάζεται.  
6. Ελέγξτε ότι όλες οι βίδες είναι σφιγμένες.  

  
Εβδομαδιαία συντήρηση:  

1. Ελέγξτε την χειρόμιζα ότι λειτουργεί σωστά.  
2. Ελέγξτε ότι οι συσκευές μείωσης των δονήσεων λειτουργούν σωστά.  
3. Καθαρίστε το εξωτερικό από το μπουζί. Αφαιρέστε το και ελέγξτε το. 
4. Καθαρίστε τις εγκοπές εξαέρωσης.  
5. Καθαρίστε το χώρο του καρμπυρατέρ. 
6. Καθαρίστε το φίλτρο αέρος.  

 
Μηνιαία συντήρηση: 

1. Καθαρίστε την δεξαμενή με πετρέλαιο.  
2. Καθαρίστε το καρμπυρατέρ και το χώρο γύρω του. 
3. Καθαρίστε το φίλτρο καυσίμου και το σωληνάκι καυσίμου. Αλλάξτε εάν 

χρειάζεται.  
4. Ελέγξτε όλα τα καλώδια και τις συνδέσεις. 
5. Αλλάξτε το μπουζί.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ!  
 Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνη σας το εργαλείο αυτό.  
Δώστε μεγάλη σημασία σε μέρη που υπερθερμαίνονται ή χαλαρώνουν. Εάν υπάρχει τίποτα 
περίεργο με το εργαλείο σταματήστε την λειτουργία αμέσως και ελέγξτε το. Εάν είναι 
απαραίτητο δώστε το εργαλείο σε εξειδικευμένο σέρβις να το επισκευάσουν. Μην 
συνεχίσετε να λειτουργείτε ένα εργαλείο το οποίο δεν λειτουργεί σωστά.  
Κάντε τακτικούς ελέγχους για να σιγουρεύετε ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία. Για 
πιο λεπτομερή έλεγχο επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο σέρβις.      
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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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