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Introduction

Congratulations on the purchase of your new 
appliance. You have selected a high-quality 
product. The operating instructions are a part of 
this product. They contain important information 
on safety, usage and disposal.  Before using the 
product, familiarise yourself with all handling 
and safety guidelines. Use the product only as 
described and for the range of applic-ations 
specified. Please also pass these operating 
instructions on to any future owner(s).

Intended use

Long-handled hedge trimmer
This appliance is intended for the cutting and 
trimming of hedges, bushes and flowering 
shrubs in the home environment. This is a hand-
held appli-ance with an integrated motor unit 
with linear reciprocating cutting blades.  

WARNING! 
Hedge trimmers are not suitable for use by 
children.

Pole pruner
This appliance is intended for trimming branches 
in trees.
3-section cutting blade/strimmer
Use with 3-section cutting blade: for cutting high 
grass, undergrowth and light scrub.
Use with strimmer: for cutting grass and small 
weeds.
Extension attachment 

CAUTION! 
Do not use the extension attachment/boom in 
combination with the 3-section cutting blade/
strimmer attachment!
Any other use which is not expressly permitted 
in these operating instruc-tions may damage the 
appliance and represents a serious risk for the 
user. 
Please make sure that you pay attention to 
the restrictions in the safety instructions Pay 
attention to the national regulations which may 
restrict the use of the machine. Any other uses 
of or modifications to the appliance are deemed 
to be improper usage and may result in serious 
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physical injury.
Not intended for commercial use.

PROHIBITED APPLICATIONS! 
Due to the physical risk posed to the user, the 
appliance may not be used to perform the 
following activities: cleaning footpaths and as a 
shredder for shredding tree and hedge sections. 
Furthermore, the appliance may not be used to 
level ground elevations such as molehills. For 
safety reasons, the appliance may not be used 
as a drive unit for any other devices. The user, 
not the manufacturer, is liable for any resulting 
damage or injuries of any kind.

Technical data

Motor unit
Engine type:   2-stroke engine, air-cooled,  
chrome cylinder
Engine output (max.):                                      0.85 kW
Cylinder capacity:                                             32.6 cm³
Engine idle speed:                                        3400 min-1

Max. engine speed:                                      9500min-1

Max. cutting speed
with 3-section cutting blade:                    7200 min-1

with strimmer:                                               6400 min-1

Ignition:              Electronic Drive Centrifugal clutch
Weight:(empty tank, without cutting attachment 
and harness):                                           approx. 6.8 kg
Tank size:                                                              825 cm3

Spark plug:                                            NHSP LD L8RTF

Hedge trimmer
Cut length:                                                           365 mm
HTB, pitch:                                                              24 mm

Pole pruner: 
Cut length:                                           approx. 260 mm
Blade:                                 Oregon Type 100SDEA318
Saw chain:                                          Oregon 91P040X  

Oregon 91P040E
Strimmer/ cutting blade attachment:       FBK 4 A1
Strimmer with cutting filament (IAN 110011)
Filament cutting circle Ø:                                 430mm
Filament length:                                                      5.0 m
Filament Ø:                                                            2.4 mm
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3-section cutting blade:
Cutting blade cutting diameter Ø:                255mm

Noise and vibration data:
Noise measurement value determined in 
accordance with ISO 22868, EN ISO 10517. The 
A-rated noise level is typically as follows:
Brush cutter:
LpA, av:94.4dB(A) K=2.5dB(A)
LwA:103.4 dB(A) K=2.5dB(A)

Grass trimmer:
LpA,av:96.2dB(A) K=2.5dB(A)
LwA:104.4dB(A) K=2.5dB(A)

Pruner:
LpA: 93.9dB(A) K=2.5dB(A)
LwA: 108.2dB(A) K=2.5dB(A)

Hedge trimmer
LpA: 96.3dB(A) K=3dB(A)
LwA: 107.1dB(A) K=2.5dB(A)

  Wear ear protection to prevent  
                  hearing damage!

Vibration values (vector total of three directions) 
determined in accordance with EN ISO 11806-1, 
EN ISO 10517, EN ISO 11680-1 :
Brush cutter:
  Front handle: 3.818m/s2

  Rear handle:6.525m/s2

Grass trimmer:
  Front handle: 2.829m/s2

  Rear handle: 7.219m/s2 K=1.5m/s2

Pruner:
  Front handle: 6.888m/s2

  Rear handle: 4.521m/s2 K=1.5m/s2

Hedge trimmer
  Front handle: 7.132m/s2

  Rear handle: 5.502m/s2 K=1.5m/s2

NOTE: The vibration level specified in these 
instructions has been measured in accordance 
with the standardised measuring procedure 

specified in EN 11806-1 and can be used to make 
equipment comparisons. The specified vibration 
emission value can also be used to make an initial 
exposure estimate.

WARNING! The vibration level varies in 
accordance with use and may be higher than 
the value specified in these instructions in some 
cases. There is a risk of underestimation of the 
vibration load if the appliance is used regularly 
in this manner. For an accurate estimate of the 
vibration load during a specific working period, 
the periods during which the appliance is 
switched off or is running but not actually being 
used must also be taken into consideration. This 
can significantly reduce the vibration load over 
the total working period.

WARNING! 
You can reduce the vibration risk, for example, 
the risk of Raynaud's phenomenon, by taking 
regular breaks during which you rub your hands 
together.

Explanation of the symbols on the motor unit:

Warning! Read the operating instructions 
before use!

Wear protective gloves!

Wear safety shoes!

Wear ear protection!

Wear a hard hat!

 Wear safety goggles
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Risk of fatal electrical shock! Keep 
at least 10 m away from overhead 
power lines!

Caution! Falling objects.Especially 
when cutting above head height.

Caution! Risk of injury due to running 
blades!

Protect the appliance from rain and 
moisture!

Beware of flung objects!

Beware of flung objects!

Sound power level LWA data in dB.

A distance of 15 metres must be 
maintained between the machine 
and third parties!

Important, hot parts. Keep 
a safe distance away!

114

Safety information

IMPORTANT! READ CAREFULLY 
BEFORE USE! KEEP FOR YOUR 
RECORDS.

Operational safety instructions for hedge 
trimmers

NOTE 
• The hedge trimmer is supplied completely 
assembled. 
• Instructions and pictorial representations 
regarding the settings and use of the hedge 
trimmer and/or its controls, maintenance, 
lubrication by the user can be found in these 
instructions and on the fold-out page. 
• Notes on the working position 
• Notes on the operating controls 
• Note on the safe handling of fuel. 
• Notes on the recommended replacement or 
repair of parts or the Customer Service and 
specification of spare parts to be used, inasmuch 
as these affect the health and safety of the user, 
can be found in these instructions. 
• The explanation of all graphical symbols, 
information, features and technical data as well 
as the procedure in the event of accidents and 
faults can be found in these instructions. 
• Blocked tool: remove any blockages from the 
cutter bar.

WARNING! 

• Children may never use the hedge trimmer. 
• Stay alert, watch what you are doing and use 
common sense when operating the appliance. 
Do not use the appliance while you are ill, tired 
or under the influence of drugs, alcohol or med-
ication. A moment of inattention while operating 
the appliance may result in serious personal 
injury.
• Avoid improper use. Use the machine only as 
described under "Intended use".

Familiarise yourself with the operating 
instructions before you operate the 
appliance.
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Preparation
a)THE HEDGE TRIMMER CAN CAUSE SERIOUS 
INJURIES! Read the instructions on correct 
handling, preparation, maintenance, starting 
and stopping the hedge trimmer very carefully. 
Familiarise yourself with all manual controls and 
the proper use of the hedge trimmer.
b) Children may never use the hedge
c) Beware of overhead power lines.
d) Do not use the hedge trimmer while anyone, 
especially children, is in the vicinity.
e) Wear appropriate clothing! Do not wear loose 
clothing or jewellery which could get caught in 
moving parts. We recommend wearing heavy-
duty gloves, non-slip footwear and goggles.
f )Handle fuel carefully. It is highly flammable and 
the vapours are  explosive. The following points 
should be followed: 
–Use only specially-designed containers. 
–Never open the tank filler cap or top up the 
petrol tank while the motor is running or hot. 
Allow the motor and the exhaust components to 
cool down before refuelling. 
–Do not smoke. 
–Refuel outside only. 
–Never store the hedge trimmer or the fuel 
tank in a room where there is an open flame, for 
example in a hot water boiler.
–If the petrol has overflowed, do not attempt to 
start the engine. Remove the machine from the 
fuel-contaminated area before restarting. 
–Always replace the filler cap after refuelling and 
close it securely. 
–If the tank is empty, this should be done in the 
open.
g)If the cutting unit comes in contact with 
a foreign object or if the operating noise 
increases or the hedge trimmer starts to vibrate 
abnormally, stop the engine and allow the hedge 
trimmer to come to a standstill. Pull the spark 
plug connector off the spark plug and take the 
following action: 
–check for damage; 
–check for loose parts and secure all the loose 
parts; 
–replace damaged parts with equivalent parts or 
have them repaired.

                 Wear ear protection!

                 Wear safety goggles!

• Familiarise yourself with the operation of the 
hedge trimmer so that you know how to stop 
immediately in an emergency.

Operation

a)  The engine is to be immobilised before: 
–cleaning or removal of a blockage; 
–inspection, maintenance or work on the hedge 
trimmer; 
–setting the working position of the cutting unit; 
–if the hedge trimmer is to be left unattended.
b)  Always make sure that the hedge trimmer is in 
the proper working posi-tion before the engine is 
started.
c)  During operation of the hedge trimmer, always 
ensure that you have firm footing, especially 
when using a ladder.
d)  Do not use the hedge trimmer if it has a 
defective or badly worn cutting unit.e)  To 
minimise the risk of fire, ensure that the engine 
and the silencer are free of residues, leaves or 
leaked lubricant.
f )  Ensure that all supplied handles and safety 
guards are mounted when operating the 
hedge trimmer. Never attempt to operate an 
incompletely assembled hedge trimmer or 
a hedge trimmer with non-approved modi-
fications.
g)  Always use both hands if the hedge trimmer is 
equipped with two handles.
h)  Always familiarise yourself with your 
environment and be aware of potential dangers 
that you may not be able to hear because of the 
noise of the hedge trimmer.

Maintenance and storage

a)  If the hedge trimmer is shut down for 
maintenance, inspection or storage, switch off 
the engine, pull the spark plug connector off the 
spark plug and ensure that all rotating parts have 
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come to a standstill. Allow the machine to cool 
down before carrying out an inspection, settings, 
etc.
b)  Store the hedge trimmer where the petrol 
vapours cannot come into contact with flames or 
sparks. Always allow the hedge trimmer to cool 
down before storage.
c)  When transporting or storing the hedge 
trimmer, cover the cutting unit with the 
protective cover for the cutting unit.

Complementary safety instructions for hedge 
trimmers
Environmental safety 
• Only operate the hedge trimmer in daylight or 
good artificial light. 
• While trimming, ensure that you do not come 
into contact with objects such as fence wire or 
plant supports. They could cause damage to the 
cutter bar . Inspect the hedge to be cut carefully 
and remove any wires or other foreign bodies. 
• Be aware of your environment and all possible 
hazards that you may be unable to hear while 
cutting the hedge. 

DANGER! 
In the event of imminent danger or an 
emergency, switch off the engine immediately.

Electrical safety 
• Hold the power tool only by the insulated grips 
as the cutting blades could come into contact 
with hidden power lines. Contact between the 
blades and a live wire may make exposed metal 
parts of the power tool live and could give the 
operator an electric shock.

Personal safety 
• During operation, no other person or animal 
may be within a radius of 15 metres. The operator 
is responsible for third parties within the working 
area. 
• During operation, ensure that you have proper 
footing and balance at all times, especially when 
used on steps or ladders. 
• Never grasp the hedge trimmer by the cutter 
bar . 
• Keep your hands away from the cutting blades. 

Do not attempt to clear cuttings or hold onto 
the material to be cut while the blades are still 
in motion. Remove any jammed clippings only 
when the appliance has been switched off. A 
moment of inattention while oper-ating the 
hedge trimmer may result in serious personal 
injury. 
• Wait until the tool has come to a standstill 
before putting it down.

Use and handling  
CAUTION! 
• Between tasks or after completion of a task, 
do not set the cutter bar  down on its tip as this 
could cause damage to the cutter bar . 
• Before use, always check that the blades, the 
blade screws and other parts of the cutting tool 
are not worn or damaged. Never work with a 
damaged or heavily worn blade. ■After making 
settings to the working angle, check whether 
both setting levers are clicked firmly into place. 
If one of the setting levers remains open, the 
second could be unintentionally be released by a 
branch and the cutter bar  could swing down. 
• Never use the hedge trimmer with defective or 
missing safety guards. 
• Never grasp the hedge trimmer by the safety 
guards. 
• Carry the hedge trimmer by the front handle 
when switched off, and with the cutter bar facing 
away from your body. When transporting or 
storing the trimmer, always put on the protective 
cover. Careful handling of the appliance reduces 
the likelihood of accidental contact with the 
moving blades. 
• Store the hedge trimmer in a dry, high or closed 
space out of the reach of children. 
• Do not attempt to repair the equipment unless 
you have received the necessary training. 
• For safety's sake, change worn or damaged 
parts.  

DANGER! 
• In the event of imminent danger or an 
emergency, switch off the engine immediately.
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Operational safety instructions for the pole 
pruner  
CAUTION! RISK OF INJURY!
• To prevent injuries, never touch the appliance 
above the safety ring  while it is running.

Preparation 
• Always wear a hard hat, hearing protection and 
safety gloves. Also wear eye protection to prevent 
splashes of oil or sawdust from falling into your 
eyes. Wear a dust mask to protect yourself from 
dust. 
• Wear sturdy, non-slip boots. 
• Do not use the appliance in the rain. 
• Before use, check the appliance's safety 
condition, especially the blade and the saw chain. 
• Do not use the appliance near overhead power 
lines. Maintain a minimum distance of 10 m to 
overhead power lines.

Electrical safety 
• Do not use the appliance in a potentially 
explosive environment con-taining flammable 
liquids, gases or dusts. The sparks generated by 
the machine could ignite the vapours or gases. 
• Appliances with defective switches must 
be repaired immediately to avoid damage or 
injuries.

Personal safety 
• Never use the appliance while standing on a 
ladder. 
• Do not lean too far forwards while using the 
appliance. Ensure you are standing firmly and 
keep your balance at all times. Use the supplied 
carrying harness to spread the weight evenly on 
the body. 
• To avoid injuries due to falling branches, do 
not stand under the branches that you want to 
cut off. Be aware of branches that may spring 
back and cause injuries. Work at an angle of 
approximately 60°. 
• Be aware that the appliance can kick back. 
• Keep an eye not only on the branches being cut, 
but also on falling material, to avoid tripping. 
• Cover the guide rail and the chain during 
transport during transport and storage using the 
cover. 

• Avoid unintentional starting of the appliance. 
• Store the appliance outside the reach of 
children. Only those who are fully acquainted 
with the operating instructions and the appliance 
itself may operate the appliance.

Use and handling 
• Never start the appliance before the blade, 
saw chain and sprocket covers have been fitted 
correctly. 
• Do not cut any wood that is lying on the 
ground and do not attempt to saw roots that 
are protruding from the soil. Avoid immersing 
the saw chain in the soil at all costs, as this could 
blunt the saw chain. 
• If the appliance accidentally comes into 
contact with a solid object, turn off the engine 
immediately and inspect the appliance for 
damage. 
• After 30 minutes' work, take a break of at least 
one hour. 
• If the pole pruner is shut down for maintenance, 
inspection or storage, switch off the engine, pull 
the spark plug connector off the spark plug and 
ensure that all rotating parts have come to a 
standstill. Allow the machine to cool down before 
carrying out an inspection, settings, etc. 
• Service the appliance carefully. Check for 
misalignment or binding of moving parts, 
breakage of parts and any other damage that 
may impair the tool’s operation. If damaged, 
have the power tool repaired before use. Many 
accidents are caused by poorly-maintained tools. 
• Keep cutting tools sharp and clean. Properly 
maintained cutting tools with sharp cutting 
edges are less likely to jam and are easier to 
control. 
• Therefore, have the appliance checked by 
qualified specialists. Use only the replacement 
parts recommended by the manufacturer.

Precautions against kickback  
CAUTION KICKBACK! 
• Be aware of the danger of kickback when 
working with the appliance. There is a risk of 
personal injury. You can avoid kickbacks by being 
careful and using the correct sawing technique. 
• Contact with the tip of the rail can, in some 
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cases, lead to an unexpected rearwards reaction 
resulting in the guide rail flying upwards towards 
the operator .
• Kickbacks can occur if the tip of the guide rail 
touches an object or if the wood bends and the 
saw chain gets caught in the cut.
• If the saw chain jams in the upper edge of the 
guide rail, the rail can kick back violently towards 
the operator. 
• Any such reaction can lead to you losing control 
over the saw and possibly injuring yourself. Do 
not rely solely on the chainsaw's built-in safety 
devices. As the user of a chainsaw, you can take 
a number of measures to avoid accidents and 
injury. A kickback is caused by incorrect use 
or misuse. It can be avoided by taking proper 
precautions as given below. 
• Hold the saw firmly with both hands, with your 
thumb and fingers around the handles of the 
chainsaw. Hold your body and arms in a position 
in which you can withstand kickback forces. If 
suitable measures are taken, the operator can 
control the recoil forces. Never let go of the 
chainsaw. 
• Avoid an abnormal posture and do not 
saw above shoulder height. This will prevent 
inadvertent contact with the tip of the rail 
and allows a better control of the chainsaw in 
unexpected situations. 
• Always use the replacement rails and saw 
chains specified by the manufacturer. Incorrect 
replacement rails and saw chains can lead to a 
tearing of the saw chain and/or kickback. 
• Follow the manufacturer's instructions for 
sharpening and mainten-ance of the saw chain. 
Setting the depth stop too low can increase the 
risk of kickback. 
• Do not saw with the tip of the blade. This can 
lead to kickback. 
• Ensure that there are no objects on the ground 
that you can trip over.

Operational safety instructions for the 
strimmer
Preparation 
• Wear close-fitting clothes that offer good 
protection, such as long trousers, sturdy work 
shoes, heavy-duty protective gloves, a hard hat, 

a protective mask for your face or safety goggles 
to protect your eyes and good ear plugs or some 
other hearing protection against noise. 
• Always use the enclosed shoulder strap. 
• Always ensure that the handles are dry and 
clean and that no petrol mixture is present. • 
Before working, check the area for objects such 
as pieces of metal, bottles, stones, etc, which 
could get thrown up and cause injuries to the 
user. 
• Before starting the engine, make sure that the 
strimmer is not in contact with any obstacles. 
• Do not use the appliance until you have 
familiarised yourself with its use.Electrical safety 
• Never use the appliance near highly flammable 
liquids or gases, either in closed rooms or in the 
open. This may result in explosions and/or fire. 
• Do not work with a damaged or incomplete 
appliance or an appli-ance that has been 
modified without the consent of the 
manufacturer. Never use the unit with defective 
protective equipment. Do not use the appliance 
if it has a defective on/off switch. If the appliance 
has been dropped, check for significant damage 
or defects.Personal safety 
• This appliance may only be operated, adjusted 
and maintained by appropriately trained 
individuals and adults. 
• If you are not familiar with the appliance, 
practice handling the appliance while the engine 
is off. 
• Do not touch the exhaust. 
• Do not operate the appliance under the 
influence of alcohol or drugs. 
• Always hold the appliance with both hands. 
Your thumbs and fingers should encircle the 
handles. 
• Work posture: Do not operate the appliance 
in an uncomfortable position, when you are 
unbalanced, with arms fully stretched or with 
only one hand. 
• Always ensure that you have a solid and firm 
stance. 
• Do not use the appliance if spectators or 
animals are in the direct vicin-ity. Maintain a 
minimum distance of 15 metres between the 
operator and other people or animals when 
trimming. Maintain a minimum dis-tance of 30 
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metres between the operator and other persons 
or animals when mowing down to the ground. 
• When mowing on a slope, always stand at a 
lower level than the cutting tool. Never cut or 
trim on an icy, slippery hill or slope. 
• Any modifications to the product may risk 
personal safety and void the manufacturer's 
warranty. 
• Children should be supervised to ensure that 
they do not play with the appliance. 
• Do not use the appliance if it is damaged or if 
there are visible defects.Use and handling 
• Use the appliance only for its intended purpose: 
cutting grass, mowing, pruning branches, cutting 
and trimming hedges and bushes. 
• Do not use the appliance for extended periods; 
take regular breaks. 
• Ensure that screws and connecting elements are 
firmly tightened. Never operate the appliance if it 
is not correctly adjusted, incomplete or if it is not 
properly assembled. 
• Open the fuel tank slowly in order to allow any 
pressure which may have built up in the tank to 
dissipate. To prevent the risk of fire, move at least 
3 metres away from the refuelling area before 
starting the appliance. 
• Guide the strimmer to the desired height. Avoid 
contact with small objects (e.g. stones) when 
using the strimmer. 
• Always hold the strimmer on the ground when 
the appliance is in operation. 
• Do not use the appliance unless the appropriate 
protective guard has been installed and is in 
good condition. 
• Do not use any other cutting tools. For your 
safety, only use the accessories and additional 
devices that are indicated in the operating 
instructions. The use of parts other than those 
recommended in the operating instructions, or 
other accessories, can put you at risk of injury. 
• Always trim and cut using the high speed range. 
Do not let the engine run at a low speed when 
starting to mow or trim. 
• When starting and operating the appliance, 
ensure that it does not come into contact with 
the ground, stones, wire or other foreign mater-
ial. Switch off the appliance before you put it 
down. 

• Switch off the appliance before you put it away. 
• Always turn the engine off before working on 
the cutting tool.Operational safety instructions 
for the cutting bladePreparation 
• The cutting blade flings objects and soil with 
great force. These can blind or cause other 
injuries. Wear eye, face and leg protection. Always
remove objects from the work area before using 
the cutting blade. 
• The cutting blade continues running after the 
throttle lever has been released. A running-down 
cutting blade can inflict cuts to yourself or other 
people standing nearby. Turn the engine off and 
make sure that the cutting blade has come to a 
complete stop before performing any work on 
the cutting blade.Personal safety 
• The appliance can blind and cause injuries to 
bystanders. Maintain a minimum distance of 15 
metres in all directions between the appliance 
and other people or animals.Use and handling 
• Do not use the appliance if any of the cutting 
blade accessories have not been properly 
installed. 
• The cutting blade can kick back from objects 
with force. This can cause injuries to your arms 
and legs. If the appliance comes into contact 
with a foreign body, immediately shut down the 
engine and wait until the cutting blade has come 
to a complete stop. Check the cutting blade for 
damage. Always replace the cutting blade if it is 
bent or cracked.

Safety equipment 
The relevant plastic protective guard for the 
cutting blade or filament operation must be 
installed when working with the appliance in 
order to prevent objects from being flung away. 

WARNING! 
• Never mow/trim while other individuals, 
especially children or animals, are in the vicinity. 
• Maintain a safety distance of 15 m. Turn off the 
appliance immedi-ately if this distance is not 
maintained. 

CAUTION! RISK OF POISONING! 
• Exhaust gases, fuels and lubricants are toxic. 
Exhaust gases must never be inhaled. 
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WARNING! 
• Petrol is highly flammable. Store petrol only in 
the containers provided. 
• Refuel only outdoors and do not smoke. 
• The filler cap must not be opened and refuelling 
must not take place while the engine is running 
or when the appliance is hot. 
• Do not attempt to start the engine if the petrol 
has overflowed. In-stead, remove the appliance 
from the area polluted by petrol. Do not attempt 
to restart the appliance until the petrol fumes 
have dissipated. 
• For safety reasons, the petrol tank and filler cap 
must be replaced if they are damaged.

Limit the noise development and vibrations to 
a minimum! 
• Only use appliances that are in good condition. 
• Maintain and clean the appliance on a regular 
basis. 
• Adapt your working method to the appliance. 
• Do not overload the appliance. 
• Have the appliance inspected if necessary. 
• Switch the appliance off when not in use. 
• Wear protective gloves!

Before use 

CAUTION! 

• Always wear non-slip footwear and appropriate 
safety clothing such as protective gloves, a hard 
hat, a protective mask and safety goggles as well 
as hearing protection. 
• Check the area in which the appliance is to be 
used and remove any objects that may be caught 
and slung away. 
• Before use and after dropping or other impacts, 
always visually in-spect the appliance to check 
whether the cutting tool, mounting bolts and 
the entire cutting unit are damaged. Worn or 
damaged cutting tools and mounting bolts must 
be replaced. 
• Always carry out a visual inspection before 
use to check whether the cutting tools are 
worn or damaged. To prevent imbalance, worn 
or damaged cutting tools and mounting bolts 
should be replaced only as complete sets.

Attaching the round handle 
• Start by fitting the rubber ring on the boom . 
• Attach the barrier bar onto the rubber ring from 
below. 
• The pin on the barrier bar must be pushed into 
one of the two holes on the boom  to lock it into 
place. 
• Push the round handle onto the rubber ring 
provided on the boom .  
• Insert the mounting bolts from above through 
the round handle and secure them with the nuts 
in the barrier bar . 
• Tighten the bolts .

Fitting the quick release mechanism 
• Hook in the carabiner and secure it with the red 
strap on the quick release mechanism. Pull on 
the red strap if you have to release the appliance 
quickly.

Fixing/attaching the carrying harness 
• Hook the carrying harness into the carrying lug . 
• Adjust the length of the carrying harness to 
your size so that the carrying lug  is at hip height 
when hooked in place.

Fitting the hedge trimmer 
• Start by undoing the screw grip  on the boom  
of the motor unit. 
• Push the front boom  of the hedge trimmer 
onto the boom  of the motor unit. 
• The safety lever  must click into the locking 
hole . 
• Press the cover  that protects the safety lever  
downwards and hold it down. 
• Tighten the screw grip .

NOTE 
• The assembly of the pole pruner/strimmer/3-
section cutting blade/extension attachment is 
carried out in the same order.

Removing the hedge trimmer 
• Undo the screw grip . 
• Press the safety lever  and pull the front boom  
on the hedge trimmer out of the boom  on the 
motor unit.
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NOTE 
• Disassembly of the pole pruner/strimmer/3-
section cutting blade/extension attachment is 
carried out in the same order.

Swivelling the hedge trimmer 
• Release the lock/release . 
• Press the control lever  and swivel the hedge 
trimmer into the desired position. 
• Allow the control lever  to click into the recess in 
the base plate (hedge trimmer) .

Mounting the saw chain and blade  
WARNING! 
• Wear protective gloves! There is a danger of 
injury from the sharp cutting teeth.

NOTE 
• Pay close attention to the running direction of 
the saw chain on the blade  and at the sprocket 
cover . 
• Depending on wear, the blade  can be turned. 
• Undo the nut using the open-ended spanner. 
• Remove the sprocket cover . 
• Lay the saw chain  over the blade  starting at the 
tip. 
• Now fit the blade  and saw chain . 
• Lay the guide rail  over the blade guide  while 
inserting the chain tensioner pin  in the blade 
hole . At the same time, lay the saw chain  over 
the chain sprocket . 
• Now you can tighten the saw chain  
• Replace the sprocket cover  and tighten the nut  
gently.

Removing the saw chain 
• You may have to loosen the saw chain  to 
remove the blade  and the saw chain.
Follow these instructions in reverse order.

Tightening and checking the saw chain  
WARNING!
• Wear protective gloves! There is a danger of 
injury from the sharp cutting teeth. 
• Turn the chain-tensioner screw  in a clockwise 
direction using the flat-blade screwdriver 7! to 
increase the tension. 
• The saw chain  must lie against the underside of 

the blade. Check whether the saw chain  can be 
drawn by hand over the blade .

NOTE 
• A new saw chain  stretches and must be 
tightened more regularly.Lubricating the chain 
• Remove the oil filler cap . 
• Fill the oil tank  with approx. 100 ml of organic 
chain oil 6%. 
• The chain lubrication can be increased or 
decreased using the oil adjusting screw . 
• Press and then turn the oil adjusting screw  
clockwise to increase the chain lubrication. 
• Press and then turn the oil adjusting screw  
anticlockwise to decrease the chain lubrication.  

WARNING! 
• Never work without chain lubrication!  If the 
saw chain runs dry, the cutting equipment may 
become irrepar-ably damaged in a short time. 
Always check chain lubrication and oil level in the 
tank before starting work.

NOTE 
• Use only saw chain oil. Preferably biodegradable. 
Do not use waste oil, motor oil, e
tc. 
• While working, check whether the chain 
lubrication is working correctly.Sharpening the 
saw chain

NOTE 
• A grinder can be attached to the grinder 
support  for a secure grip during grinding. ■You 
will find detailed information on sharpening 
in the sharpening set, e.g. from Oregon. • 
Alternatively, you can use an electrical saw chain 
sharpening device and follow the manufacturer's 
instructions . 
• If you have any doubts about carrying out the 
work, the saw chain should be replaced.Attaching 
the extension attachment 

CAUTION! 
• Do not use the extension attachment/boom  in 
combination with the 3-section cutting blade/
strimmer attachment!
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NOTE 
• Use the extension attachment/boom  for 
working at greater heights. 
• Fit the extension attachment/boom between 
the motor unit and the hedge trimmer/pole 
pruner. The assembly is carried out in the same 
manner as for the attachments described 
previously.

Fitting/removing the protective guard 
WARNING! 
• When working with the 3-section cutting blade, 
the protective guard  must be fitted. Fold the 
metal sheet of the front boom down slightly. 
The protective cover is positioned between the 
metal sheet and the boom mounting arm. The 
protective guard  is now attached to the front 
boom with screws . Use the supplied Allen key 
and the open-ended spanner.

WARNING! 
• Do not use any other cutting equipment apart 
from that which is supplied with the product. The 
use of any other cutting equipment or protective 
equipment is deemed to be improper and carries 
a significant risk of accidents. Installing/replacing 
the cutting blade
• Fit/remove the 3-section cutting blade  as 
shown in Figures . 
• Find the hole in the drive plate, align it with 
the opposite hole and block it with the supplied 
Allen key 
• Place the 3-section cutting blade  on the drive 
plate. 
• Fit the pressure plate over the thread on the 
splined shaft. 
• Fit the pressure plate cover . 
• Now tighten the nut with the spark plug 
wrench. 
• The 3-section cutting blade  is fitted with a 
plastic cover on delivery. This must be removed 
before use and refitted during periods when not 
in use. 
• The plastic cover can now be removed.

CAUTION! 
Left-hand thread! 

CAUTION! SHARP EDGES, WEAR PROTECTIVE 
GLOVES 
• Fit the cutting filament protective guard  on the 
protective guard .
• The cutting filament protective guard must be 
fitted when working with the cutting filament. 
The cutting filament protective guard  (pre-fitted 
on delivery) is fitted as shown in Figure. 
• Ensure that the cutting filament protective 
guard  is correctly clicked into place. There is a 
blade on the inside of the cutting filament pro-
tective guard. This is covered with a safety cover . 
• Remove the safety cover before starting work 
and replace it after finishing work. 

CAUTION! SHARP EDGES, WEAR PROTECTIVE 
GLOVES 
• To remove the cutting filament protective guard 
from the protective guard , take a tool, such 
as a screwdriver, to carefully remove the three 
mounting pins. 

AUTION! RISK OF INJURY!
Installing/replacing the strimmer
• Fit/remove the strimmer
• Find the hole in the drive plate, align it with 
the opposite hole and block it with the supplied 
Allen key. 
• Place the pressure plate on the drive plate. Place 
the pressure plate elevation on the drive plate 
elevation
• Now screw the strimmer  onto the thread.

CAUTION! 
Left-hand thread! Putting on the carrying 
harness.

NOTE
• The following adjustments can be made to 
make sure that you can work without becoming 
fatigued. The settings may vary depending on 
your body size. 
• Before starting work, adjust the carrying harness
to suit your body size.
• Balance the appliance with the fitted cutting 
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tool so that the cutting tool swings just over the 
ground without the need to move the appli-ance 
with your hands.  Put on the carrying harness and 
close the clasps so that they click into place   As 
shown in Figure 3b, pull on the belt to position 
the carrying harness centrally on your body and 
adjust the upper body size.  To tighten the two 
shoulder straps, pull on the two shoulder straps.  
To ensure to the correct position of the appliance 
on the carrying harness, pull the belt as show  
Hook in the carabiner  and secure it with the red 
strap  on the quick release mechanism.
Now take the appliance and hang it, as shown 
in Figure, so that the carrying lug  clicks into the 
carabiner . The carrying lug  can also be moved 
by loosening the screw  and sliding it to achieve 
the optimum orientation of the appliance.Setting 
the cutting height 
• Put on the carrying harness and hook in the 
appliance. 
• Use the various belt straps on the carrying 
harness to adjust the optimum working and 
cutting position. 
• Perform a few circular movements without 
starting the engine in order to find the ideal 
shoulder strap length. 
• The carrying harness is equipped with a quick-
release locking mech-anism. Pull on the red strap  
if you have to release the appliance quickly. 

CAUTION!
• Always use the carrying harness when you are 
working with the appliance. Put on the carrying 
harness as soon as you have started the engine 
and it is ticking over. Switch off the engine before 
removing the carrying harness.Fuel and oil 
• Only use a mixture of unleaded petrol and 
special 2-stroke engine oil. Mix the fuel mixture 
in accordance with the fuel mix table. 
• Add the respective correct amounts of unleaded 
petrol and 2-stroke oil to the supplied oil/petrol 
mixing canister 6^ (see "Fuel mix table"). Then 
shake the canister well.Fuel mix tableMixing 
process: 33 parts petrol to 1 part oil.
Before use 

CAUTION! 
• Please pay attention to the statutory provisions 
in the relevant noise protection regulations.
Before starting the appliance, always check that: 
• The fuel system is not leaking. 
• The protective equipment and cutting 
equipment is complete and in perfect working 
order. 
• All screw connections are firmly tightened. 
• All moving parts can move smoothly and freely.

Starting when the engine is cold
CAUTION! 
• Never allow the starter pull cord to whip back 
This could cause damage.
1.)  Fill the fuel tank (see also the section "Fuel 
and oil").
2.)  Press the primer 6 times.
3.)  Switch the on/off switch to "I".
4.)  Pull the choke lever into position "".
5.)  Hold the appliance firmly and pull out the 
starter pull cord to the point of first resistance. 
Now pull hard on the starter pull cord. The 
appliance starts.
6.)  If the engine does not start, repeat steps 4–5.
7.)  As soon as the engine is running, press the 
throttle to activate the automatic choke.If the 
engine does not start after several attempts, read 
the "Troubleshoot-ing guide" section.

CAUTION! 
• Always pull the starter pull cord straight out. 
Hold the handle of the starter pull cord firmly 
when the starter pull cord retracts. Do not allow 
the starter pull cord to whip back.

NOTE 
• At very high ambient temperatures it is possible 
that even a cold engine has to be started without 
using the choke!
Starting when the engine is hot
(The appliance has been turned off for less than 
15–20 minutes)
1.)  Switch the on/off switch to "I".
2.)  The choke lever does not need to be pulled 
out to start a warm motor.
3.)  Hold the appliance firmly and pull out the 
starter pull cord to the point of first resistance. 
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Now pull hard on the starter pull cord. The 
appliance should start after 1–2 pulls. If the 
appliance still hasn't started after 6 pulls, repeat 
steps 1–7 under "Starting when the engine is 
cold".
Turning the engine off
Emergency stop sequence 
If you need to stop the appliance immediately, 
switch the on/off switch to "0".Normal sequence 
• Release the throttle lever and wait until the 
engine has slowed down to its idling speed. Then 
switch the on/off switch to "0".

CAUTION! 
• The 3-section cutting blade must be stationary 
when the engine is idling. If the 3-section cutting 
blade is rotating adjust the carburettor!

Optimal working procedures 
Before using the appliance, practice all working 
techniques  with the engine stopped. Extending 
the cutting filament 
To lengthen the cutting filament, rev the engine 
to full throttle and tap the strimmer on the 
ground. The filament extends automatically. The 
knife on the cutting filament protective guard 
cuts the thread to the permissible length.

CAUTION! 
Grass/weed residues can get caught under the 
protective guard. 
• Remove the remains using a scraper or similar 
item when the engine is switched off.
Various cutting methodsTrimming/mowing 
(3-section cutting blade or strimmer) 
• Swing the appliance in a scything motion. 
• Hold the cutting tool parallel to the ground and 
set the desired cutting height.

Low trimming (with strimmer) 
• Hold the appliance with a slight incline to the 
ground. Al-ways cut away from your body. Never 
pull the appliance towards you.Short mowing 
(with strimmer) 
• Short mowing removes all the vegetation right 
down to the ground. Angle the strimmer 30° to 
the right. Set the handle to the desired position.
Cutting against trees/fences/foundations (with 
strimmer)

NOTE 
• The filament will wear or fray quickly if it 
comes into contact with trees, rocks, walls or 
foundations. The filament will break off if it strikes 
fence mesh.

CAUTION! 
• Do not use the appliance to remove any objects 
from footpaths, etc.! The appliance is powerful 
and can fling small stones or other objects 
15 metres or more and may cause injuries or 
damage to cars, houses and windows.

                 Wear safety goggles!

Jamming 
Immediately turn off the engine if the cutting 
tool becomes blocked. Remove all grass and 
scrub from the appliance before restarting the 
appliance.

Preventing kickback 
When working with the cutting blade there is a 
risk of kickback if the blade strikes against solid 
obstacles (tree trunks, branches, tree stumps, 
rocks or similar). This will result in the cutting 
tool being catapulted back against the direction 
of rotation. This can lead to the loss of control 
of the appliance. Do not use the cutting blade 
near fences, metal posts, boundary stones or 
foundations. To cut weak shrubs, position the 
appliance as shown in Fig. 6e to avoid kickbacks.

Working with the hedge trimmer Cutting 
techniques
• The double-sided cutter bar allows cutting in 
both directions or by using swinging movements 
from one side to the other. 
• For a vertical cut, move the hedge trimmer 
evenly forwards or up and down in an arc. 
• For a horizontal cut, move the hedge trimmer in 
a scything motion along the edge of the hedge 
so that cut branches fall to the ground. 
• See fold-out page.

NOTE 
• Remove thicker branches with a branch cutter.
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Working with the pole prunerSawing techniques

• Pay attention to falling clippings.
• Be aware of the danger of branches flying back.

WARNING!

• Pay attention to falling clippings. 
• Be aware of the danger of branches flying back.

NOTE 
• Place the stop on the branch. This will help you 
work more safely and quietly. 
• Now you can begin sawing.

Sawing off small branches 
• Saw small branches (Ø 0–8 cm) from the top 
down (see figure).

Sawing off larger branches 
• When sawing larger branches (Ø 8–25 cm), first 
make a relief cut A (see figure). A relief cut also 
prevents peeling of the bark on the main trunk.
• Saw from the top B to the bottom A.

Saw in sections.
Trim long or thick branches before you make the 
final cut (see figure).

Working safely 
• Keep the appliance, the cutting mechanism and 
the chain guard in good condition to prevent 
injury. 
• If the appliance has been dropped, check for 
signifi cant damage or defects. 
• Observe the specified working angle max. 
60°±10° to ensure safe working (see figure).

• Do not use the appliance while standing on a 
ladder or with unsteady footing. 
• Do not be tempted into making a poorly 
considered cut.  You could endanger yourself and 
others. 
• Children should be supervised to ensure that 
they do not play with the appliance.
• Change your working position regularly. 
Using the appliance for a long time can lead to 
vibration-related circulation disorders of the 
hands. You can extend the usage duration by 
means of appropriate gloves or by taking regular 
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breaks. Note that any personal predisposition to 
poor blood circulation, low external temperatures 
or large prehensile forces can reduce the usage 
period.

Transport 
• Use the protective guards when transporting 
the appliance. 
• Ensure that the appliance cannot switch on 
during transport (see figure).

Cleaning

Cleaning the engine unit

NOTE 
• Clean the appliance thoroughly after every use. 
• Always switch off the appliance before cleaning 
and then disconnect the spark plug connector. 
• Clean the appliance regularly with a damp cloth 
and a mild detergent. Make sure that no water 
can penetrate into the interior of the appliance.

Cleaning the pole pruner 
• The pole pruner must be cleaned of sawdust at 
regular intervals. 
• Remove the sprocket cover 
• Remove the saw chain from the blade and clean 
the guide rail. 
• Keep the saw chain sharp and check the tension; 
check the oil level and the oil supply.
Cleaning the hedge trimmer 
• Check the hedge trimmer for loose screws on 
the cutter bar and tighten these if necessary. 
• Remove stuck cuttings. 
• Maintain the cutter bar using an oil spray or an 
oil can.

Cleaning the strimmer/3-section cutting blade 
attachment 
• Remove stuck cuttings. 
• Keep the 3-section cutting blade sharp to 
facilitate your work.

Maintenance

Replacing the strimmer/cutting filament. 
The strimmer is removed as described in the 
section Installing/ replacing the strimmer. Press 
the marking, turn the cover and remove one half 
of the casing.
2.)  Remove the spool bobbin from the strimmer 
housing.
3.)  Remove any remaining cutting filament.
4.)  Double the new cutting filament in the 
middle and hook the loop that you have made 
into the recess on the spool bobbin.
5.)  Wind the filament tightly in an anticlockwise 
direction. The spool bob-bin separates the two 
halves of the cutting filament.
6.)  Hook the last 15 cm of the two ends of the 
filament into the opposite filament holders.
7.)  Guide the two ends of the filament through 
the metal lugs in the strimmer housing.
8.)  Press the spool bobbin into the strimmer 
housing.
9.) Reconnect the two halves of the housing.
10.)  Pull hard on the two ends of the filament to 
free them from the filament holders.
11.)  Cut any excess filament back to about 13 
cm. This reduces the load on the engine when 
starting and warming up.
12.)  Refit the strimmer. Skip points 3–6 if you are 
replacing the entire strimmer.

Air filter maintenance 
Contaminated air filters reduce the engine 
performance due to low air supply to the 
carburettor.Regular inspection is essential. The air 
filter must be inspected after every 25 hours of 
operation and cleaned if necessary.The air filter 
must be checked more frequently if the air is 
dusty.
1.)  Remove the cover of the air filter housing.
2.)  Remove the air filter.
3.)  Clean the air filter by tapping or blowing it 
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out (with compressed air).
4.)  Assembly takes place in the reverse order.

CAUTION! 
• Never clean the air filter with petrol or 
flammable solvents.

Spark plug maintenance
1.)  Pull off the spark plug connector.
2.)  Unscrew the spark plug using the spark plug 
wrench supplied.
3.)  Assembly takes place in the reverse order. 
Electrode gap = 0.6 mm (distance between 
the electrodes between which the ignition 
spark is generated). Check the spark plug 
for contamination after the first 10 hours of 
operation and clean it with a copper wire brush if 
required.
Afterwards, service the spark plug after every 50 
hours of operation.
Grinding the protective guard bladeThe blade 
can become blunt over time. If you find this to 
be the case, undo the 2 screws that hold the 
blade onto the cutting filament protective guard. 
Clamp the blade in a vice. Grind the blade with 
a sharpening stone and make sure you maintain 
the angle of the cutting edge.
Adjusting the carburetor
Remove the cover of the air filter housing.
Adjusting the throttle cable
If the appliance no longer reaches maximum 
speed after a while and all other causes as 
described in the "Troubleshooting" section have 
been ruled out, this may mean that the throttle 
cable needs to be adjusted. To adjust the throttle 
cable, screw in the screw or the adjusting screw 
as well as the lock nut correctly.

Lubricating the gears 
• Add liquid gear grease after every 20 hours of 
operation (approx. 10 g) to lubricate the angle 
gear.
• To do this, undo the screw to press the gear 
grease into the gear housing. 
• After filling the gearbox, close the lubrication 
hole with the screw

Storage and transportation 
• Store the appliance in a safe location. 
• Store the appliance and accessories in a safe 
location which is protected against naked flames 
and sources of heat/sparks, such as gas-powered 
water heaters, dryers, oil stoves or mobile heaters, 
etc. 
• Ensure that the protective guard, the strimmer 
and the engine are free of cutting residue when 
storing. 
• The plastic cover for the 3-section cutting blade 
must be refitted for transport and storage. 
• Always turn the appliance off before performing 
any maintenance work and remove the spark 
plug connector.

Storing the applianceThe appliance must be 
prepared for storage if it is to be stored for longer 
than 30 days. Otherwise the residual fuel in the 
carburettor will evaporate and leave a gooey 
sediment. This may make starting the appliance 
more difficult and result in expensive repair work.

1.)  Remove the filler cap to relieve any pressure 
in the fuel tank . Carefully empty the fuel tank.
2.)  To remove all fuel from the carburettor, start 
the engine and leave it to run until it stops.
3.)  Allow the engine to cool for about 10 minutes.
4.)  Remove the spark plug.
5.)  Add 1 teaspoon of 2-stroke oil to the 
combustion chamber. Pull the starter pull cord 
several times in order to wet all mechanical parts 
with oil. Replace the spark plug.

NOTE 
• Store the appliance in a dry place and away 
from possible ignition sources.
Start-up after storage
1.)  Remove the spark plug.
2.)  Pull the starter pull cord quickly in order 
to remove any excess oil from the combustion 
chamber.
3.)  Clean the spark plug and observe the correct 
electrode gap on the spark plug.
4.)  Fill the fuel tank. 
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Transporting 

• If you are planning to transport the appliance, 
empty the fuel tank as explained in the section 
"Storage".
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Ακατάλληλη χρήση
Εξαιτίας των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν 
στον χρήστη το μηχάνημα δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για τις ακόλουθες εργασίες: 
Καθαρισμό μονοπατιών και ως θρυμματιστή για 
τον θρυμματισμό δέντρων και θάμνων. Επιπλέον, 
το μηχάνημα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
για την ευθυγράμμιση του εδάφους εργασίας. 
Για λόγους ασφαλείας το μοτέρ δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε άλλα μηχανήματα. Ο χρήστης 
και όχι ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για 
ζημιές ή τραυματισμοί που μπορεί να προκύψουν.

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Μοτέρ
Κινητήρας:  2χρονος κινητήρας,         
αερόψυκτος, κύλινδρος χρωμίου Ισχύς:   0,85kW
Κυβικά:  32,6cm3

Ρελαντί: 3400min-1

Μεγ. Στροφές: 9500min-1

Μεγ. Στροφές κοπής με δίσκο: 7200min-1

Μεγ. Στροφές κοπής με μεσινέζα:            6400min-1

Ανάφλεξη:
Ηλεκτρονική μονάδα φυγοκεντρικού συμπλέκτη
Βάρος: (άδειο ρεζερβουάρ, χωρίς 
εξάρτημα κοπής και ιμάντα)         περίπου 6,8Kg
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ:   825cm3

Μπουζί:        NHSP LD L8RTF

Ψαλίδι μπορντούρας
Μήκος κοπής:  365mm
Βήμα ΗΤΒ:     25mm

Κονταροπρίονο
Μήκος κοπής:     περίπου 260mm
Λάμα:                Oregon 100SDEA318
Αλυσίδα:    Oregon 91P040X

        Oregon 91P040E
Εξάρτημα δίσκου/μεσινέζας FBK 4 A1
Κεφαλή μεσινέζας (ΙΑΝ 110011)
Διάμετρος κοπής μεσινέζας:   430mm
Μήκος μεσινέζας 5m: 5,0m
Διάμετρος μεσινέζας:   2,4mm

Δίσκος κοπής 3 δοντιών:
Διάμετρος κοπής δίσκου: 255mm

Εισαγωγή

Έχετε επιλέξει την αγορά ενός υψηλής ποιότητας 
προϊόντος. Οι οδηγίες χρήσης είναι μέρος 
των οδηγιών αυτών. Περιέχουν σημαντικές 
πληροφορίες ασφαλείας, χρήσης και διάθεσης. 
Πριν την χρήση εξοικειωθείτε με το μηχάνημα και 
διαβάστε καλά τις οδηγίες χρήσης. Λειτουργήστε 
το μηχάνημα όπως σας περιγράφεται και για 
τις εφαρμογές που σας προτείνουν. Δώστε τις 
οδηγίες μαζί με το μηχάνημα όταν το δίνετε σε 
άλλους χρήστες.

Κατάλληλη χρήση

Τηλεσκοπικό ψαλίδι μπορντούρας
Το εξάρτημα αυτό είναι σχεδιασμένο για το 
κλάδεμα των θάμνων κλπ στον κήπο σας. Είναι 
μηχάνημα χειρός  με ενσωματωμένο μοτέρ με 
γραμμικές αμφίδρομες λεπίδες κοπής. 

Προσοχή! 
Το ψαλίδι μπορντούρας δεν είναι κατάλληλο για 
χρήση από παιδιά. 

Κονταροπρίονο 
Το εξάρτημα είναι σχεδιασμένο για το κλάδεμα 
δέντρων. 
Θαμνοκοπτικό με δίσκο 3δοντιών και μεσινέζα
Χρήση με δίσκο: για την κοπή ψηλών χόρτων και 
μικρών θάμνων
Χρήση με μεσινέζα: Για την κοπή γρασιδιού και 
χόρτων. 
Εξάρτημα προέκτασης. 

Προσοχή! 
Μην χρησιμοποιείτε το εξάρτημα της προέκτασης 
μαζί με το εξάρτημα θαμνοκοπτικού με δίσκο και 
μεσινέζα. 
Οποιαδήποτε χρήση που δεν περιγράφεται στις 
οδηγίες αυτές μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές 
όπως επίσης και σοβαρούς τραυματισμούς. 
Δώστε ιδιαίτερη σημασία στους κανονισμούς 
ασφαλείας όπως και στους τοπικούς κανονισμούς 
που μπορεί να περιορίσουν την χρήση του 
μηχανήματος. Οποιαδήποτε άλλη χρήση 
ή ρύθμιση του μηχανήματος θεωρούνται 
ακατάλληλη χρήση και μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρό τραυματισμό. 
Όχι κατάλληλο για εμπορική χρήση. 

GR
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Σημαντικό, ζεστά μέρη. 
Κρατήστε απόσταση 
ασφαλείας! 

Χαρακτηριστικά θορύβου και κραδασμών:
Τιμές θορύβου σύμφωνα με το ΙSO 22868, EN ISO 
10517. Τα επίπεδα θορύβου είναι συνήθως όπως 
αναφέρεται παρακάτω: 
Θαμνοκοπτικό: 
LpA: 94.4dB(A) K=2.5dB(A)
LwA: 103.4dB(A) K=2.5dB(A)

Χλοοκοπτικό:
LpA: 96.2dB(A) K=2.5dB(A)
LpA: 104.4dB(A) K=2.5dB(A)

Κονταροπρίονο:
LpA: 93.9dB(A) K=2.5dB(A)
LpA: 108.2dB(A) K=2.5dB(A)

Ψαλίδι μπορντούρας:
LpA: 96.3dB(A) K=3dB(A)
LpA: 107.1dB(A) K=2.5dB(A)

Φορέστε ωτοασπίδες για την 
προστασία της ακοής σας! 

Οι τιμές κραδασμών καθορίζονται σύμφωνα με 
το ΕΝ ISO 11806-1, EN ISO 10517, EN ISO 11680-1
Θαμνοκοπτικό: 
Μπροστινή λαβή: 3,818m/s2

Πίσω λαβή λαβή: 6,525m/s2

Χλοοκοπτικό: 
Μπροστινή λαβή: 2,829m/s2

Πίσω λαβή λαβή: 7,219m/s2 Κ=1.5m/s2 

Κονταροπρίονο: 
Μπροστινή λαβή: 6,888m/s2

Πίσω λαβή λαβή: 4,521m/s2 Κ=1.5m/s2

Ψαλίδι μπροντούρας:
Μπροστινή λαβή: 7,132m/s2

Πίσω λαβή λαβή: 5,502m/s2 Κ=1.5m/s2

Σημείωση: Τα επίπεδα των κραδασμών που 
αναφέρονται στις οδηγίες αυτές έχουν μετρηθεί 
σύμφωνα με την στάνταρ διαδικασία μέτρησης 
ΕΝ 11806-1 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για σύγκριση. Η καθορισμένη τιμή εκπομπής 
δόνησης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να 
κάνει μια αρχική εκτίμηση της έκθεσης. 

Προσοχή!  Το επίπεδο κραδασμών μπορεί να 
διαφέρει ανάλογα με την χρήση και μπορεί να 
είναι υψηλότερο από τις τιμές που αναφέρονται 
στις οδηγίες αυτές. Υπάρχει περίπτωση 
υποτίμησης του φορτίου κραδασμών εάν 
χρησιμοποιείτε συνεχώς το μηχάνημα με τον ίδιο 
τρόπο. Για ακριβές εκτίμηση το φορτίου κατά την 
λειτουργία θα πρέπει να λάβετε υπόψη και τον 
χρόνο κατά τον οποίο σβήνετε το μηχάνημα ή το 
αφήνετε να λειτουργεί στο ρελαντί. Αυτό μπορεί 
να μειώσει το φορτίο κραδασμών κατά την 
λειτουργία. 

Προσοχή! 
Μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο παθήσεων 
από τους κραδασμούς κάνοντας συχνά 
διαλείμματα κατά την εργασία. 

Περιγραφή συμβόλων στο μηχάνημα: 

Προσοχή! Διαβάστε τις οδηγίες πριν από 
κάθε χρήση. 

 Φορέστε γάντια προστασίας

 Φορέστε υποδήματα προστασίας

 Φορέστε ωτοασπίδες

 Φορέστε κράνος προστασίας

 Φορέστε γυαλιά προστασίας
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Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μείνετε 
τουλάχιστον 10 μέτρα μακριά από 
καλώδια ρεύματος!

Προσοχή! Πτώση αντικειμένων. 
Ειδικά όταν κόβετε πάνω από το 
κεφάλι σας.

Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού 
από κινούμενο δίσκο κοπής! 

Προστατεύστε το μηχάνημα από την 
βροχή και την υγρασία

Προσέξτε τα εκτοξευόμενα 
αντικείμενα

Προσέξτε τα εκτοξευόμενα 
αντικείμενα

Επίπεδο θορύβου LWA σε dB.

Μια απόσταση 15 μέτρων θα 
πρέπει να διατηρηθεί ανάμεσα στο 
μηχάνημα και άλλων ατόμων

114

Οδηγίες ασφαλείας 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ! ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. 

Οδηγίες λειτουργίας για ψαλίδι μπορντούρας

Σημείωση 
• Το ψαλίδι μπορντούρας παραδίδεται 
συναρμολογημένο. 
• Οδηγίες και φωτογραφίες σχετικά με τις 
ρυθμίσεις και την χρήση του ψαλιδιού 
μπορντούρας και των διακοπτών του, την 
συντήρηση και την  λίπανση από τον χρήστη 
μπορεί να βρεθούν στις οδηγίες αυτές. 
• Σημειώσεις για θέσεις εργασίας. 
• Σημειώσεις για διακόπτες λειτουργίας. 
• Σημειώσεις για ασφαλή χειρισμό καυσίμων. 
• Σημειώσεις για προτεινόμενα ανταλλακτικά ή 
εξαρτήματα ή για το εξουσιοδοτημένο σέρβις 
όπως και σημειώσεις για τις επιρροές του 
μηχανήματος στην υγεία του χρήστη μπορείτε να 
βρείτε στις οδηγίες αυτές. 
• Η επεξήγηση των συμβόλων, των 
χαρακτηριστικών και των τεχνικών λεπτομερειών 
όπως επίσης και η διαδικασία που πρέπει 
να ακολουθήσετε στην περίπτωση κάποιου 
ατυχήματος αναφέρονται στις οδηγίες αυτές. 
• Κολλημένο εξάρτημα: Αφαιρέστε ότι μπλοκάρει 
το εξάρτημα κοπής. 

Προσοχή! 

• Τα παιδιά δεν θα πρέπει λειτουργούν το 
μηχάνημα αυτό. 
• Δώστε προσοχή, προσέξτε αυτό που κάνετε 
και χρησιμοποιήστε κοινή λογική όταν 
χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αυτό. Μην 
χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε άρρωστοι, 
κουρασμένοι ή κάτω από την επήρεια αλκοόλ, 
φαρμάκων ή άλλων ουσιών. Υπάρχει κίνδυνος 
τραυματισμού. 
• Αποφύγετε την ακατάλληλη χρήση. 
Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα μόνο όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο «κατάλληλη 
χρήση». 
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Γνωρίστε καλά το μηχάνημα και τις 
οδηγίες χρήσης πριν την λειτουργία.

Προετοιμασία
a) ΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ! 
Διαβάστε τις οδηγίες χειρισμού, προετοιμασίας, 
συντήρηση, εκκίνησης και παύσης πολύ 
προσεχτικά. Κατανοήστε όλους τους διακόπτες 
και την κατάλληλη χρήση του μηχανήματος. 
b) Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. 
c) Προσέξτε τα καλώδια ρεύματος. 
d) Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν 
υπάρχουν άλλα άτομα κοντά στο χώρο εργασίας. 
e) Φορέστε κατάλληλα ρούχα. Μην φοράτε 
φαρδιά κοσμήματα ή ρούχα διότι μπορεί να 
πιαστούν στα κινούμενα μέρη του μηχανήματος. 
Σας προτείνουμε να φοράτε γάντια , υποδήματα 
και γυαλιά προστασίας. 
f ) Χειριστείτε τα καύσιμα με προσοχή. Είναι 
πολύ εύφλεκτα και οι αναθυμιάσεις μπορεί 
να προκαλέσουν έκρηξη. Ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα: 
- Χρησιμοποιήστε μόνο ειδικά δοχεία καυσίμου. 
- Μην ανοίγετε την τάπα καυσίμου και μην 
συμπληρώνετε καύσιμα όταν το μηχάνημα 
λειτουργεί ή είναι ζεστό. Αφήστε το μοτέρ και 
την εξάτμιση να κρυώσει πριν να συμπληρώσετε 
καύσιμα. 
- Μην καπνίζετε. 
- Συμπληρώστε καύσιμα σε εξωτερικό χώρο. 
- Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή τα καύσιμα σε 
χώρο όπου υπάρχουν εστίες φωτιάς. 
- Εάν σας χυθούν καύσιμα μην επιχειρήσετε να 
ξεκινήσετε το μηχάνημα. Μετακινήστε το από το 
σημείο πρώτα. 
- Τοποθετήστε την τάπα καλά μετά από την 
συμπλήρωση καυσίμων. 
- Εάν θέλετε να αδειάσετε το ρεζερβουάρ θα 
πρέπει να το κάνετε σε ανοιχτώ εξωτερικό χώρο. 
g) Εάν το εξάρτημα κοπής έρθει σε επαφή 
με κάποιο ξένο αντικείμενο ή εάν ο θόρυβος 
λειτουργίας αυξηθεί ή εάν παρατηρήσετε 
υπερβολικούς κραδασμούς σταματήστε το 
μηχάνημα και αφήστε το να κρυώσει. Βγάλτε το 
μπουζοκαλώδιο και ακολουθήστε τα παρακάτω 
βήματα: 
- Ελέγξτε για ζημιά. 

- Ελέγξτε για χαλαρά μέρη και σφίξτε τα 
- Αλλάξτε όλα τα μέρη με ζημιά με αυθεντικά 
ανταλλακτικά ή δώστε το μηχάνημα για επισκευή.

Φορέστε ωτοασπίδες! 

Φορέστε γυαλιά προστασίας! 

- Γνωρίστε καλά την λειτουργία του μηχανήματος 
έτσι ώστε να γνωρίζετε καλά πώς να το 
σταματήσετε σε περίπτωση ανάγκης. 

Λειτουργία

a) Το μηχάνημα θα πρέπει να απενεργοποιείται 
πριν από :
- Τον καθαρισμό ή την αφαίρεση κάποιο 
κολλήματος 
- Κάθε εργασία ελέγχου, συντήρησης  ή επισκευής
στο μηχάνημα. 
- Την ρύθμιση της θέσης εργασίας του 
εξαρτήματος κοπής. 
- Να αφήσετε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη.
b) Σιγουρευτείτε ότι το μηχάνημα είναι στην 
σωστή θέση εργασίας πριν να το ξεκινήσετε. 
c) Κατά την λειτουργία εξασφαλίστε σταθερό 
πάτημα ειδικά όταν χρησιμοποιείτε κάποια 
σκάλα. 
d) Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν το 
εξάρτημα κοπής δεν είναι σε καλή κατάσταση. 
e) Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς 
σιγουρευτείτε ότι το μηχάνημα και η εξάτμιση 
είναι καθαρά και χωρίς υπολείμματα λαδιού κλπ. 
f ) Σιγουρευτείτε ότι όλες οι λαβές και τα 
εξαρτήματα προστασίας είναι τοποθετημένα 
σωστά όταν λειτουργείτε το μηχάνημα. 
Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε 
το ένα μηχάνημα που δεν είναι σωστά 
συναρμολογημένο. 
g) Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια εάν το 
μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με δυο λαβές. 
h) Γνωρίστε καλά το περιβάλλον και δώστε 
προσοχή σε πιθανούς κινδύνους που μπορεί 
να μην ακούσετε εξαιτίας του θορύβου του 
μηχανήματος.
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Συντήρηση και αποθήκευση

a) Εάν σταματήσετε το μηχάνημα για συντήρηση, 
έλεγχο ή αποθήκευση, σβήστε το μηχάνημα, 
βγάλτε το μπουζοκαλώδιο και σιγουρευτείτε ότι 
όλα τα περιστρεφόμενα μέρη έχουν σταματήσει 
να περιστρέφονται. Αφήστε το μηχάνημα να 
κρυώσει πριν να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε 
εργασία ελέγχου, ρυθμίσεων κλπ. 
b) Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε σημείο όπου οι 
αναθυμιάσεις από τα καύσιμα δεν μπορούν να 
έρθουν σε επαφή με φλόγες ή σπίθες.  Αφήστε το 
μηχάνημα να κρυώσει πριν να το αποθηκεύσετε. 
c) Όταν μεταφέρετε το μηχάνημα τοποθετήστε 
το κάλυμμα πάω από το εξάρτημα κοπής. 

Συμπληρωματικές οδηγίες 
Ασφάλεια περιβάλλοντος

• Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα μόνο κατά 
την διάρκεια της ημέρας ή όταν έχετε επαρκή 
φωτισμό. 
• Όταν κόβετε σιγουρευτείτε ότι δεν έρχεστε σε 
επαφή με ξένα αντικείμενα όπως σύρματα κλπ. 
Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο μηχάνημα. 
Ελέγξτε το χώρο εργασίας και αφαιρέστε όλα τα 
ξένα αντικείμενα πριν να ξεκινήσετε την εργασία 
σας.
• Προσέξτε τους κινδύνους που βρίσκονται στον 
περιβάλλοντα χώρο και που δεν θα αντιληφθείτε 
εξαιτίας του θορύβου του μηχανήματος. 

Κίνδυνος! 
Στην περίπτωση άμεσου κινδύνου ή έκτακτης 
ανάγκης σβήστε το μηχάνημα αμέσως. 

Ηλεκτρική ασφάλεια

• Κρατήστε το μηχάνημα μόνο από τις μονωμένες 
λαβές διότι το εξάρτημα κοπής μπορεί να 
έρθει σε επαφή με κάποιο κρυμμένο καλώδιο 
ρεύματος. Η επαφή της λάμας με κάποιο καλώδιο 
μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 

Προσωπική ασφάλεια
• Κατά την λειτουργία, δεν θα πρέπει να στέκεται 
κάποιο άλλο άτομα ή κατοικίδιο πιο κοντά από 
15 μετρά από τον χώρο εργασίας. 

• Κατά την λειτουργία θα πρέπει να έχετε σωστό 
και σταθερό πάτημα ειδικά όταν βρίσκεστε πάνω 
σε σκάλα.
• Μην πιάνετε το μηχάνημα από το εξάρτημα 
κοπής. 
• Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από την λάμα. 
Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε τα ροκανίδια ή 
να κρατάτε το υλικό κοπής κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας.  Μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να 
καταλήξει σε σοβαρό τραυματισμό. 
• Περιμένετε μέχρι  το μηχάνημα να έχει 
σταματήσει τελείως πριν να το ακουμπήσετε 
κάτω. 

Χρήση και χειρισμός
Προσοχή! 

• Κατά την διάρκεια εργασιών και μετά το πέρας 
αυτόν μην ακουμπήσετε την λάμα κάτω με την 
μύτη διότι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην 
λάμα. 
• Πριν την χρήση, ελέγξτε ότι η λάμα, οι βίδες 
και άλλα μέρη του εξαρτήματος κοπής δεν 
έχουν ζημιά και δεν είναι φθαρμένα. Μην 
χρησιμοποιείται μια λάμα με ζημιά ή με μεγάλη 
φθορά. Αφού έχετε ρυθμίσει την γωνία κοπής, 
ελέγξτε ότι και οι δύο μοχλοί ρύθμισης είναι 
τοποθετημένοι στην θέση τους.  Εάν ένας από 
τους μοχλούς παραμείνει ανοιχτός υπάρχει 
κίνδυνος και ο δεύτερος να ανοίξει κατά την 
λειτουργία και η λάμα μπορεί να γυρίσει προς τα 
κάτω. 
• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν τα 
προστατευτικά μέρη του μηχανήματος έχουν 
πρόβλημα ή εάν δεν είναι τοποθετημένα. 
• Μην πιάνετε το μηχάνημα από τα προστατευτικά
μέρη του. 
• Κρατήστε το μηχάνημα από την μπροστινή 
λαβή όταν είναι σβηστό και με την λάμα κοπής 
να είναι στραμμένη μακριά από το σώμα σας. 
Όταν αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το μηχάνημα 
τοποθετήστε πάντα το προστατευτικό 
κάλυμμα στην λάμα. Ο προσεκτικός χειρισμός 
των μηχανημάτων μειώνει την πιθανότητα 
τραυματισμού από το εξάρτημα κοπής. 
• Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε ένα στεγνό και 
κλειστό χώρα, ψηλά και μακριά από παιδιά. 
• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το 
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μηχάνημα. 
• Για την δική σας ασφάλεια αλλάξτε φθαρμένα 
και προβληματικά εξαρτήματα. 
Κίνδυνος! 
• Στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σβήστε το 
μηχάνημα αμέσως. 
Οδηγίες λειτουργίας για κονταροπρίονο

Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού! 
Για την αποφυγή τραυματισμών, μην ακουμπάτε 
το μηχάνημα πάνω από το δαχτυλίδι ασφαλείας 
κατά την λειτουργία. 

Προετοιμασία
• Φοράτε κράνος, ωτοασπίδες και γάντια 
προστασίας. Φοράτε επίσης γυαλιά προστασίας 
για την καλύτερη προστασία των ματιών σας από 
εκτοξευόμενα αντικείμενα.  Χρησιμοποιήστε 
μάσκα για την προστασία κατά της σκόνης. 
• Φοράτε αντιολισθητικά υποδήματα προστασίας. 
• Μην χρησιμοποιήστε το μηχάνημα στην βροχή. 
• Πριν την χρήση, ελέγξτε την κατάσταση του 
μηχανήματος, ειδικά της λάμας και της αλυσίδας. 
• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν 
υπάρχουν κοντά στο χώρο κοπής καλώδια 
ρεύματος. Κρατήστε απόσταση ασφαλείας 
τουλάχιστον 10 μέτρα από τα καλώδια. 

Ηλεκτρική ασφάλεια
• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε χώρου που 
υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή πηγές φωτιάς. Οι 
σπίθες που δημιουργεί το μηχάνημα μπορεί να 
προκαλέσουν φωτιά. 
• Μηχανήματα με ελαττωματικούς διακόπτες 
θα πρέπει να επισκευαστούν αμέσως για την 
αποφυγή τραυματισμών. 

Προσωπική ασφάλεια
• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν 
βρίσκεστε πάνω σε σκάλα.
• Μην γέρνετε πολύ προς τα μπροστά όταν 
λειτουργείτε  το μηχάνημα. Σιγουρευτείτε ότι 
έχετε σταθερό πάτημα και ισορροπία κάθε 
στιγμή. Χρησιμοποιήστε τον ιμάντα που σας 
παρέχεται για να μοιράσετε το βάρος. 
• Για να αποφύγετε τον τραυματισμό από την 
πτώση κλαδιών μην στέκεστε κάτω από τα κλαδιά 
που πρόκειται να κόψετε. Προσέξτε τα κλαδιά 

που μπορεί να σας χτυπήσουν εξαιτίας της πίεσης 
κάτω από την οποία βρίσκονται. Εργαστείτε σε 
μια γωνία περίπου 60ο . 
• Προσέξτε διότι το μηχάνημα μπορεί να κάνει 
ανάκρουση. 
• Προσέξτε όχι μόνο τα κλαδιά που κόβετε αλλά 
και αυτά που πέφτουν στο έδαφος. Προσέξτε μην 
παραπατήσετε. 
• Καλύψτε την λάμα και την αλυσίδα με 
το κάλυμμα κατά την μεταφορά και την 
αποθήκευση. 
• Αποφύγετε την κατά λάθος εκκίνηση του 
μηχανήματος. 
• Αποθηκεύστε το μηχάνημα μακριά από παιδιά. 
Μόνο όσοι γνωρίζουν πλήρως την χρήση του 
μηχανήματος. 

Χρήση και χειρισμός

• Μην ξεκινήσετε το μηχάνημα πριν τα 
τοποθετήσετε σωστά την λάμα την αλυσίδα και 
τα καλύμματα του εργαλείου. 
• Μην κόψετε κύλα που είναι στο έδαφος και μην 
επιχειρήσετε να κόψετε τις ρίζες που εξέχουν από 
το έδαφος. Αποφύγετε να εισάγετε το πριόνι στο 
έδαφος διότι αυτό θα χαλάσει την λάμα. 
• Εάν το μηχάνημα έρθει σε επαφή με ένα στέρεο 
αντικείμενο σβήστε το μηχάνημα αμέσως και 
ελέγξτε για ζημιές. 
• Μετά από 30 λεπτά εργασίας κάντε διάλειμμα 
για μία ώρα τουλάχιστον. 
• Εάν σταματήσετε το μηχάνημα για εργασίες 
συντήρησης, ελέγχου ή για αποθήκευση, 
σβήστε το μοτέρ, βγάλτε το μπουζοκαλώδιο και 
σιγουρευτείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη έχουν 
σταματήσει. Αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει 
πριν να πραγματοποιήσετε οποιονδήποτε έλεγχο 
ή ρύθμιση κλπ. 
• Συντηρήστε το μηχάνημα προσεχτικά. Ελέγξτε 
για μη ευθυγραμμισμένα μέρη ή για κολλήματα, 
ελέγξτε για σπασμένα ή φθαρμένα μέρη που 
μπορεί να επηρεάσουν την λειτουργία του 
μηχανήματος. Εάν έχει ζημιά δώστε το μηχάνημα 
για επισκευή σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό 
προσωπικό πριν την χρήση. Πολλά ατυχήματα 
συμβαίνουν εξαιτίας  μη σωστά συντηρημένων 
μηχανημάτων. 
• Κρατήστε το εξάρτημα κοπής αιχμηρό και 
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καθαρό. Τα σωστά συντηρημένα εξαρτήματα 
κοπής έχουν μικρότερη πιθανότητα να 
κολλήσουν και είναι πιο εύκολα να ελεγχθούν. 
• Για τον λόγο αυτό δώστε το μηχάνημα σε 
εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο και επισκευή. 
Χρησιμοποιήστε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά 
που προτείνει ο κατασκευαστής. 

Προστασία κατά της ανάκρουσης
ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝΑΚΡΟΥΣΗ! 

• Προσέξτε τον κίνδυνο ανάκρουσης όταν 
λειτουργείτε το μηχάνημα. Υπάρχει κίνδυνος 
τραυματισμού. Μπορείτε να αποφύγετε την 
ανάκρουση όταν προσέχετε και χρησιμοποιείτε 
σωστή τεχνική. 
• Η επαφή της μύτης της λάμας, σε μερικές 
περιπτώσεις, μπορεί να προκαλέσει μια 
απρόσμενη αντίδραση που έχει ως αποτέλεσμα 
η λάμα να κινείται προς τα πάνω και προς τον 
χρήστη. 
• Ανάκρουση μπορεί να συμβεί εάν η μύτη της 
λάμας ακουμπήσει πάνω σε κάποιο αντικείμενο ή 
εάν λυγίσει το ξύλο και πιαστεί η αλυσίδα. 
• Εάν η αλυσίδα κολλήσει από την πάνω μέρος 
της λάμας, η λάμα μπορεί να χτυπήσει απότομα 
προς τον χρήστη. 
• Οποιαδήποτε τέτοια αντίδραση μπορεί να σας 
κάνει να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος 
και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός. Μην 
στηρίζεστε μόνο πάνω στα προστατευτικά 
του μηχανήματος. Ως χρήστης του πριονιού 
μπορείτε να λάβετε αρκετά μέτρα προστασίας 
για να αποφύγετε τραυματισμούς. Η ανάκρουση 
προκαλείται από κακή ή ακατάλληλη χρήση. 
Μπορείτε να την αποφύγετε εάν ακολουθήσετε 
τα παρακάτω βήματα. 
• Κρατήστε το μηχάνημα και με τα δύο χέρια. 
Τοποθετήστε το σώμα σας σε τέτοια θέση ώστε 
να απορροφήσετε τις δυνάμεις της ανάκρουσης. 
Εάν λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις 
μπορείτε να ελέγξετε την δύναμη της 
ανάκρουσης. Μην αφήσετε ποτέ το μηχάνημα. 
• Αποφύγετε την λάθος θέση σώματος και μην 
κρατάτε το μηχάνημα πιο ψηλά από τον ώμο 
σας. Έτσι θα αποφύγετε την επαφή της μύτης 
της λάμας και θα έχετε καλύτερο έλεγχο του 
μηχανήματος σε απρόοπτες καταστάσεις. 

• Χρησιμοποιήστε πάντα λάμες και αλυσίδες 
που προτείνει ο κατασκευαστής. Η λάθος λάμα 
ή αλυσίδα μπορεί να προκαλέσει ανάκρουση ή 
σπάσιμο αλυσίδας. 
• Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή 
για τρόχισμα και συντήρηση της αλυσίδας. Η 
ρύθμιση του στοπ βάθους σε πολύ χαμηλή θέση 
μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανάκρουσης. 
• Μην κόβετε με την μύτη της λάμας. Μπορεί να 
προκαλέσει ανάκρουση. 
• Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα 
στο έδαφος που μπορεί να σας κάνουν να 
παραπατήσετε. 

Οδηγίες λειτουργίας για θαμνοκοπτικό 
μεσινέζας
Προετοιμασία

• Φορέστε στενά ρούχα που σας παρέχουν 
επαρκή ασφάλεια, όπως μακριά παντελόνια, 
υποδήματα ασφαλείας, γάντια προστασίας, 
κράνος , μάσκα προστασίας σκόνης , γυαλιά 
προστασίας και ωτοασπίδες. 
• Να χρησιμοποιείτε πάντα τον ιμάντα που σας 
παρέχεται. 
• Σιγουρευτείτε ότι οι λαβές είναι καθαρές και 
στεγνές και χωρίς μίξη καυσίμου. Πριν την 
εργασία ελέγξτε το χώρο για ξένα αντικείμενα 
όπως μέταλλο, μπουκάλια, πέτρες κλπ. που 
μπορεί να εκτοξευτούν και να προκαλέσουν 
σοβαρό τραυματισμό. 
• Πριν την εκκίνηση σιγουρευτείτε ότι η μεσινέζα 
δεν είναι σε επαφή με κάποιο άλλο αντικείμενο. 
• Μην χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα εάν δεν το 
γνωρίζετε καλά. 

Ηλεκτρική ασφάλεια
• Μην λειτουργείτε το μηχάνημα κοντά σε 
εύφλεκτα υλικά ή αέρια, είτε είναι σε κλειστό 
χώρο είτε σε ανοιχτό. Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή 
έκρηξης. 
• Μην χρησιμοποιείτε ένα μηχάνημα που έχει 
ζημιά ή δεν είναι συναρμολογημένο σωστά. 
Μην το λειτουργείτε εάν ο διακόπτης On/Off δεν 
λειτουργεί. Εάν σας πέσει το μηχάνημα ελέγξτε το 
για ζημιές. 
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Προσωπική ασφάλεια
• Το εργαλείο θα πρέπει να λειτουργείται μόνο 
από ενήλικες που γνωρίζουν καλά πώς να το 
λειτουργούν. 
• Εάν δεν γνωρίζετε καλά πώς να το 
χρησιμοποιήσετε κάνε εξάσκηση όσο το 
μηχάνημα είναι σβηστό. 
• Μην ακουμπήσετε την εξάτμιση. 
• Μην λειτουργείτε το μηχάνημα όταν είστε κάτω 
από την επιρροή αλκοόλ ή άλλων ουσιών. 
• Κρατήστε το εργαλείο και με τα δύο χέρια. 
• Στάση εργασίας: Μην λειτουργείτε το μηχάνημα 
όταν δεν έχετε καλή στάση σώματος, ισορροπία 
ή με τεντωμένα χέρια. 
• Σιγουρευτείτε ότι έχετε σταθερό πάτημα. 
• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν 
υπάρχουν άλλα άτομα ή κατοικίδια σε απόσταση 
15 μέτρων από τον χώρο εργασίας. Κρατήστε 
μια απόσταση γύρω από τον χώρο εργασίας 
τουλάχιστον 30 μέτρων. 
• Όταν εργάζεστε σε πλαγιά να στέκεστε πάντα 
πιο χαμηλά από το μηχάνημα. Μην λειτουργείτε 
το μηχάνημα στον πάγο, στις λάσπες κλπ. 
• Οποιαδήποτε μετατροπή στο μηχάνημα μπορεί 
να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό και να 
ακυρώσει την εγγύηση του κατασκευαστή. 
• Θα πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά έτσι ώστε να 
μην παίζουν με το μηχάνημα. 
• Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν έχει ζημιά. 

Χρήση και χειρισμός 
• Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα μόνο για τον 
λόγο που σχεδιάστηκε. 
• Μην λειτουργείτε το μηχάνημα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Κάντε συχνά διαλείμματα. 
• Σιγουρευτείτε ότι οι βίδες και οι συνδέσεις είναι 
καλά σφιγμένες. Μην λειτουργείτε το μηχάνημα 
εάν δεν έχει ρυθμιστεί σωστά ή εάν δεν είναι 
σωστά συναρμολογημένο. 
• Ανοίξτε την τάπα του ρεζερβουάρ 
αργά επιτρέποντας έτσι την πίεση που 
έχει συσσωρευτεί στο ρεζερβουάρ να 
απελευθερωθεί. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο 
φωτιάς, μετακινήστε τουλάχιστον 3 μέτρα μακριά 
από τον χώρο συμπλήρωσης πριν να ξεκινήσετε 
το μηχάνημα. 
• Οδηγήστε την μεσινέζα στο επιθυμητό ύψος. 
Αποφύγετε την επαφή με μικρά αντικείμενα (π.χ. 

πέτρες) όταν χρησιμοποιείτε την μεσινέζα. 
• Κρατήστε την μεσινέζα προς το έδαφος όταν 
λειτουργεί το μηχάνημα. 
• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ένα δεν είναι 
τοποθετημένος ο προφυλακτήρας. 
• Μην χρησιμοποιείτε άλλο εξάρτημα κοπής. 
Για την δική σας ασφάλεια, χρησιμοποιήστε τα 
εξαρτήματα που σας προτείνει το εγχειρίδιο αυτό. 
Η χρήση άλλων εκτός από αυτών που προτείνει 
ο κατασκευαστής μπορεί να προκαλέσει σοβαρό 
τραυματισμό. 
• Κόψτε χρησιμοποιώντας μόνο υψηλές 
ταχύτητες. Μην αφήσετε τον κινητήρα να 
λειτουργήσει σε χαμηλές στροφές όταν ξεκινάτε 
την κοπή. 
• Όταν ξεκινάτε το μηχάνημα προσέξτε να μην 
έρθει σε επαφή με το έδαφος, πέτρες ή άλλα ξένα 
αντικείμενα. Σβήστε το πριν να το ακουμπήσετε 
κάτω. 
• Σβήστε το μηχάνημα πριν να το βάλετε στην 
άκρη. 
• Σταματήστε τον κινητήρα πριν να 
πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία στο 
εξάρτημα κοπής. 

Οδηγίες ασφαλείας για θαμνοκοπτικό με 
δίσκο

Προετοιμασία 
• Ο δίσκος κοπής εκτοξεύει αντικείμενα και χώμα 
με μεγάλη δύναμη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρό τραυματισμό. Φορέστε προστασία στα 
μάτια, το πρόσωπο και τα πόδια. Αφαιρέστε ξένα 
αντικείμενα από τον χώρο εργασίας πριν την 
λειτουργία. 
• Ο δίσκος συνεχίζει να περιστρέφεται αφού έχετε 
αφήσει τον διακόπτη γκαζιού. Ένας δίσκος που 
σταματάει μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό 
στον χρήστη ή και σε παρευρισκόμενους στην 
περίπτωση επαφής με αυτόν. Σβήστε τον 
κινητήρα και επιβεβαιώστε ότι ο δίσκος έχει 
σταματήσει τελείως πριν να πραγματοποιήσετε 
οποιαδήποτε εργασία σε αυτόν. 

Προσωπική ασφάλεια 
• Το μηχάνημα μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό σε παρευρισκόμενους. Κρατήστε 
ελάχιστη απόσταση τουλάχιστον 15 μέτρα από 
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άλλα άτομα. 

Χρήση και χειρισμός 
• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν ο δίσκος 
δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. 
• Ο δίσκος μπορεί να χτυπήσει πάνω σε ξένα 
αντικείμενα και να προκαλέσει ανάκρουση. Αυτό 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 
Εάν το μηχάνημα έρθει σε επαφή με κάποιο ξένο 
αντικείμενο, σβήστε το αμέσως και περιμένετε να 
σταματήσει ο δίσκος τελείως. Ελέγξτε τον δίσκο 
για ζημιές. Αλλάξτε το εάν έχει σπάσει ή έχει 
ραγίσει. 

Εξαρτήματα προστασίας
Θα πρέπει να τοποθετήσετε τον πλαστικό 
προφυλακτήρα όταν εργάζεστε με τον δίσκο 
για την προστασία κατά των τραυματισμών από 
εκτοξευόμενα αντικείμενα. 

Προσοχή
• Μην λειτουργείτε το μηχάνημα όταν υπάρχουν 
άλλα άτομα και ιδιαίτερα παιδιά στον χώρο 
εργασίας. 
• Κρατήστε μια απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 
15 μέτρα. Σβήστε το μηχάνημα αμέσως εάν η 
απόσταση αυτή δεν διατηρείται. 

Προσοχή! Κίνδυνος δηλητηρίασης!  
• Τα καυσαέρια, τα καύσιμα και τα λιπαντικά 
είναι τοξικά. Τα καυσαέρια δεν θα πρέπει να τα 
εισπνέετε. 

Προσοχή!  
• Τα καύσιμα είναι πολύ εύφλεκτα. Αποθηκεύστε 
τα σε ειδικά δοχεία καυσίμου. 
• Συμπληρώστε καύσιμα μόνο σε εξωτερικό χώρο 
και μην καπνίζετε.
• Η τάπα δεν θα πρέπει να ανοιχτεί και δεν θα 
πρέπει να συμπληρώσετε καύσιμα όταν το 
μηχάνημα λειτουργεί ή εάν είναι ακόμα ζεστό. 
• Μην επιχειρήσετε να ξεκινήσετε το μηχάνημα 
εάν υπάρχει υπερχείλιση καυσίμου. Αντίθετα, 
απομακρύνετε το μηχάνημα από το σημείο αυτό. 
Μην επιχειρήσετε να ξεκινήσετε το εργαλείο εάν 
οι αναθυμιάσεις δεν έχουν εξατμιστεί. 
• Για λόγους ασφαλείας, η τάπα καυσίμου θα 
πρέπει να αλλαχτεί στην περίπτωση που έχει 

κάποια ζημιά. 

Περιορίστε την παραγωγή θορύβου και 
κραδασμών στο ελάχιστο.  
• Χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα που είναι σε 
καλή κατάσταση. 
• Καθαρίστε και συντηρήστε το μηχάνημα σε 
τακτά χρονικά διαστήματα. 
• Προσαρμόστε τον τρόπο λειτουργίας με το 
μηχάνημα. 
• Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα
• Ελέγξτε το μηχάνημα συχνά. 
• Σβήστε το όταν δεν το χρησιμοποιείτε. 
• Φορέστε γάντια προστασίας. 

Πριν την χρήση

Προσοχή! 

• Φορέστε υποδήματα αντιολισθητικά και 
κατάλληλα ρούχα προστασίας όπως γάντια, 
κράνος, μάσκα, γυαλιά και ωτοασπίδες. 
• Ελέγξτε τον χώρο που θα χρησιμοποιήσετε το 
μηχάνημα και αφαιρέστε τα ξένα αντικείμενα που 
μπορεί να υπάρχουν εκεί. 
• Πριν την χρήση ή εάν σας πέσει ή χτυπήσει 
πάνω σε κάποιο αντικείμενο ελέγξτε το μηχάνημα 
για να δείτε εάν το εξάρτημα κοπής, οι βίδες 
και όλο το μηχάνημα έχουν πάθει κάποια ζημιά. 
Φθαρμένα ή χαλασμένα εξαρτήματα θα πρέπει 
να αλλαχτούν. 
• Πραγματοποιήστε οπτικό έλεγχο πριν την 
χρήση να ελέγξετε εάν το εξάρτημα κοπής 
είναι φθαρμένο ή χαλασμένο. Για την αποφυγή 
ανισορροπίας, τα φθαρμένα εξαρτήματα 
κοπής και οι βίδες τοποθέτησης θα πρέπει να 
αλλάζονται μαζί. 

Τοποθέτηση της λαβής
• Ξεκινήστε τοποθετώντας το λαστιχένιο 
δαχτυλίδι στο μπαστούνι. 
• Τοποθετήστε την μπάρα πάνω στο δαχτυλίδι 
από την κάτω πλευρά. 
• Ο πύρος στην μπάρα πρέπει να τοποθετηθεί 
σε μια από τις δύο τρύπες που βρίσκονται στο 
μπαστούνι για να κλειδώσει στην θέση του. 
• Τοποθετήστε την λάμα πάνω στο δαχτυλίδι που 
παρέχεται στο μπαστούνι. 
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• Τοποθετήστε τις βίδες στην λαβή και τα 
παξιμάδια στην μπάρα. 
• Σφίξτε τις βίδες. 

Τοποθέτηση του μηχανισμού αυτόματης 
απελευθέρωσης 
• Πιάστε τον γάντζο και ασφαλίστε το με το 
κόκκινο ιμάντα στον μηχανισμό αυτόματης 
απελευθέρωσης. Τραβήξτε τον κόκκινο ιμάντα 
στην περίπτωση ανάγκης. 

Τοποθέτηση και ρύθμιση του ιμάντα πρόσδεσης
• Τοποθετήστε τον ιμάντα στο πιαστράκι του. 
• Ρυθμίστε το μήκος ανάλογα με το μέγεθός σας 
έτσι ώστε ο γάντζος να βρίσκετε στο ύψος του 
γοφού σας. 

Τοποθέτηση του ψαλιδιού μπορντούρας 
• Ξεκινήστε ξεβιδώνοντας την βίδα από το 
μπαστούνι του μοτέρ. 
• Τοποθετήστε το μπαστούνι του ψαλιδιού 
μπορντούρας μέσα στο μπαστούνι του μοτέρ.
• Ο πύρος ασφαλείας θα πρέπει να κλειδώσει 
στην θέση του. 
• Πιέστε το κάλυμμα που προστατεύει τον πύρο 
ασφαλείας προς τα κάτω και κρατήστε το εκεί. 
• Σφίξτε τις βίδες. 

Σημείωση 
• Η συναρμολόγηση του εξαρτήματος 
κονταροπρίονου, θαμνοκοπτικού (μεσινέζας-
δίσκου) και προέκτασης πραγματοποιείται με τον 
ίδιο τρόπο. 

Αφαίρεση του ψαλιδιού μπορντούρας 
• Ξεβιδώστε τις βίδες. 
• Πιέστε τον πύρο ασφαλείας και τραβήξτε 
το μπροστινό μπαστούνι του εξαρτήματος 
μπορντούρας από το μπαστούνι του μοτέρ. 

Σημείωση 
• Η αποσυναρμολόγηση του εξαρτήματος 
κονταροπρίονου, θαμνοκοπτικού (μεσινέζας-
δίσκου) και προέκτασης πραγματοποιείται με τον 
ίδιο τρόπο. 

Περιστροφή του ψαλιδιού μπορντούρας
• Απελευθερώστε το κλείδωμα/απελευθέρωση

• Πιέστε τον μοχλό ελέγχου και περιστρέψτε το 
ψαλίδι μπορντούρας στην επιθυμητή θέση. 
• Αφήστε το μοχλό ελέγχου να κάνετε κλικ στην 
εσοχή στην πλάκα βάσης (ψαλίδι κλαδέματος).

Τοποθέτηση της αλυσίδας και την λάμα
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
• Φορέστε γάντια προστασίας! Υπάρχει κίνδυνος 
τραυματισμού από τα δόντια την αλυσίδα. 

Σημείωση 
• Δώστε σημασία στην κατεύθυνση περιστροφής 
της αλυσίδας στην λάμα και στο κάλυμμα 
γραναζιών.
• Ανάλογα με την φθορά μπορείτε να 
αναποδογυρίσετε την λάμα. 
• Ξεβιδώστε το παξιμάδι χρησιμοποιώντας το 
κλειδί. 
• Αφαιρέστε το κάλυμμα γραναζιών. 
• Απλώστε την αλυσίδα πάνω από την λάμα 
ξεκινώντας από την μύτη. 
• Ταιριάξτε την αλυσίδα με την λάμα. 
• Τοποθετήστε την ράγα οδηγού πάνω από 
τον οδηγό της λάμας  καθώς εισάγετε τον 
ρεγουλατόρο της αλυσίδας στην τρύπα στην 
λάμα. Την ίδια στιγμή περάστε την αλυσίδα πάνω 
από το γρανάζι της αλυσίδας. 
• Τώρα μπορείτε να σφίξετε την αλυσίδα. 
• Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα των γραναζιών 
και σφίξτε το παξιμάδι. 

Αφαίρεση της αλυσίδας 
• Μπορεί να χρειαστεί να χαλαρώσετε την 
αλυσίδα για την αφαιρέσετε πάνω από την λάμα. 
Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα αντίστροφα. 

Σφίξιμο και έλεγχο της αλυσίδας
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
• Φορέστε γάντια προστασίας! Υπάρχει κίνδυνος 
κοπής από την αλυσίδα. 
• Γυρίστε τον ρεγουλατόρο προς τα δεξιά 
χρησιμοποιώντας το κατσαβίδι 7 για να 
τεντώσετε την αλυσίδα. 
• Η αλυσίδα θα πρέπει να ακουμπάει στο κάτω 
μέρος της λάμας. Ελέγξτε εάν μπορείτε να 
τραβήξετε την αλυσίδα με το χέρι. 
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Σημείωση 
• Μια καινούρια αλυσίδα ανοίγει και θα πρέπει να 
τεντώνεται πιο συχνά . 

Λίπανση της αλυσίδας 
• Γεμίστε το ρεζερβουάρ με περίπου 100ml λάδι 
αλυσίδας 6%. 
• Η λίπανση της αλυσίδας μπορεί να αυξηθεί και 
να μειωθεί χρησιμοποιώντας την βίδα ρύθμισης. 
• Πιέστε και γυρίστε την βίδα ρύθμισης προς τα 
δεξιά για να αυξήσετε την λίπανση της αλυσίδας. 
• Πιέστε και γυρίστε την βίδα ρύθμισης προς 
τα αριστερά για να μειώσετε την λίπανση της 
αλυσίδας. 

Προσοχή!  
• Μην λειτουργείτε το μηχάνημα χωρίς λάδι 
αλυσίδας! Εάν η αλυσίδα λειτουργεί στεγνή 
μπορεί να προκαλέσει αδιόρθωτη ζημιά στο 
εξάρτημα κοπή σε μικρό χρονικό διάστημα. 
Ελέγξτε πάντα τα λάδι της αλυσίδας πριν από 
κάθε χρήση. 

Σημείωση 
• Χρησιμοποιήστε μόνο λάδι αλυσίδας. Μην 
χρησιμοποιείτε απόβλητα λαδιού, λάδι κινητήρα 
κλπ. 
• Καθώς εργάζεστε ελέγξτε ότι η αλυσίδα 
λιπαίνεται κανονικά. 

Τρόχισμα αλυσίδας
• Θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες χρήσης στο 
εκάστοτε τροχιστικό αλυσίδας που θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε. 
• Αν έχετε αμφιβολίες για τον τρόπο που θα 
τροχίσετε την αλυσίδα ή επικοινωνήστε με 
κάποιο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό ή 
αλλάξτε την αλυσίδα. 

Προσοχή!  
• Μην χρησιμοποιείτε το εξάρτημα προέκτασης 
σε συνδυασμό με το θαμνοκοπτικό μεσινέζας και 
δίσκου. 

Σημείωση 
• Χρησιμοποιήστε την προέκταση για εργασίες σε 
πιο ψηλά σημεία. 
• Τοποθετήστε την προέκταση μεταξύ του 

μπαστουνιού του κινητήρα και του εξαρτήματος. 
Συναρμολογείται με τον ίδιο τρόπο που 
συναρμολογούνται τα εξαρτήματα. 

Τοποθέτηση/αφαίρεση του προφυλακτήρα
Προσοχή!  
• Όταν εργάζεστε με τον δίσκο κοπής θα πρέπει 
να τοποθετήσετε τον προφυλακτήρα. Διπλώστε 
ελαφρά το μεταλλικό κομμάτι στο κάτω μέρος 
του μπαστουνιού. Ο προφυλακτήρας τοποθετείτε 
ανάμεσα στο μέταλλο και στο μπαστούνι. 
Συνδέετε τώρα τον προφυλακτήρα με το 
μπαστούνι με βίδες. Χρησιμοποιήστε το κλειδί 
άλλεν και το πολύγωνο που σας παρέχεται. 

Προσοχή!  
• Μην χρησιμοποιείτε άλλε εξαρτήματα κοπής 
από αυτά που περιέχονται στη συσκευασία. Η 
χρήση άλλων εξαρτημάτων ή προστατευτικών 
χαρακτηρίζεται ως ακατάλληλη χρήση και 
υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. 

Εγκατάσταση / αλλαγή δίσκου κοπής
• Τοποθετήστε ή αφαιρέστε τον δίσκο κοπής 
όπως φαίνεται στις εικόνες. 
• Βρείτε την τρύπα στην πλάκα κίνησης 
ευθυγραμμίστε την με την τρύπα στην αντίθετη 
πλευρά και τοποθετήστε το κλειδί άλλεν μέσα 
στις τρύπες. 
• Τοποθετήστε τον δίσκο πάνω στην πλάκα 
κίνησης. 
• Τοποθετήστε την ροδέλα πάνω από τον άξονα. 
• Τοποθετήστε το κάλυμμα της ροδέλας. 
• Σφίξτε το παξιμάδι με ένα κλειδί. 
• Ο δίσκος έχει ένα πλαστικό κάλυμμα κατά την 
παράδοση. Θα πρέπει να αφαιρέσετε το κάλυμμα 
αυτό πριν να χρησιμοποιήσετε τον δίσκο και να 
τοποθετηθεί ξανά όταν δεν τον χρησιμοποιείται. 
• Μπορείτε να αφαιρέσετε το πλαστικό κάλυμμα. 

Προσοχή!  
• Αριστερόστροφο σπείρωμα. 

Προσοχή! Αιχμηρές άκρες φορέστε 
προστατευτικά γάντια
• Τοποθετείστε το μαχαίρι της μεσινέζας πάνω 
στον προφυλακτήρα. 
• Το μαχαίρι κοπής μεσινέζας πρέπει να 
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τοποθετείτε όταν εργάζεστε με την κεφαλή 
μεσινέζας. Το μαχαιράκι (είναι τοποθετημένο 
κατά την παράδοση) τοποθετείτε όπως φαίνεται 
στην εικόνα. 
• Σιγουρευτείτε ότι το μαχαίρι έχει τοποθετηθεί 
σωστά στην θέση του.
• Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα πριν 
την εργασία και τοποθετήστε το ξανά μετά την 
εργασία. 

Προσοχή! Αιχμηρές άκρες φορές 
προστατευτικά γάντια
• Για να αφαιρέστε τον προφυλακτήρα της 
μεσινέζας από το μηχάνημα αφαιρέστε 
προσεχτικά τις 3 βίδες τοποθέτησης. 

Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού 
• Εγκατάσταση και τοποθέτηση της κεφαλής 
μεσινέζας
• Τοποθετήστε / αφαιρέστε την κεφαλή. 
• Βρείτε την τρύπα στην πλάκα κίνησης 
ευθυγραμμίστε με την αντίθετη πλευρά και 
εισάγετε το κλειδί άλλεν που σας παρέχεται στις 
τρύπες. 
• Τοποθετήστε την ροδέλα της κεφαλής στην 
πλάκα κίνησης. 
• Τοποθετήστε την κεφαλή πάνω στον άξονα. 

Προσοχή! 
• Αριστερόστροφο σπείρωμα! 

Τοποθέτηση του ιμάντα πρόσδεσης

Σημείωση 
• Οι παρακάτω ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν 
για να εξασφαλίσετε εργασία χωρίς κόπωση. 
Οι ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με τον 
σωματότυπό σας. 
• Πριν την εργασία, ρυθμίστε τον ιμάντα για να 
ταιριάζει με τον μέγεθός σας. 
• Ισορροπήστε το μηχάνημα με το εξάρτημα 
κοπής τοποθετημένο έτσι ώστε το εξάρτημα να 
ταλαντεύετε ελάχιστα πάνω από το έδαφος χωρίς 
να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας. 
Τοποθετήστε τον ιμάντα και ασφαλίστε τον στην 
θέση που επιθυμείτε. Όπως φαίνεται στην εικόνα 
3b τραβήξτε τον ιμάντα για να τον τοποθετήσετε 
κεντρικά στο σώμα σας. Για να σφίξετε τους 

ιμάντες στους ώμους τραβήξτε  τους δύο 
ιμάντες. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή θέση του 
μηχανήματος στον ιμάντα τραβήξτε τον ιμάντα 
όπως φαίνεται στην εικόνα. Τοποθετήστε τον 
γάντζο και ασφαλίστε τον με τον κόκκινο ιμάντα 
στην αυτόματη απελευθέρωση. Τώρα αφήστε 
το μηχάνημα να κρέμεται έτσι ώστε η λαβή 
μεταφοράς να κουμπώσει με το γάντζο. Η λαβή 
μεταφοράς μπορεί να κινηθεί ξεβιδώνοντας την 
βίδα και τοποθετώντας την στην επιθυμητή θέση. 

Ρύθμιση ύψους κοπής 
• Τοποθετήστε τον ιμάντα πρόσδεσης και το 
μηχάνημα. 
• Χρησιμοποιείστε τους διάφορους ιμάντες για 
να ρυθμίσετε την κατάλληλη θέση εργασίας και 
κοπής. 
• Πραγματοποιήστε κυκλικές κινήσεις χωρίς 
να ξεκινήσετε το μηχάνημα για να βρείτε το 
επιθυμητό μήκος του ιμάντα. 
• Ο ιμάντας είναι εξοπλισμένος με ένα αυτόματο 
σύστημα απελευθέρωσης στην περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης. 

Προσοχή!  
• Χρησιμοποιείστε πάντα τον ιμάντα πρόσδεσης 
όταν εργάζεστε με το μηχάνημα. Τοποθετήστε 
τον ιμάντα μόλις ξεκινήσετε το μηχάνημα. Σβήστε 
τον κινητήρα πριν να αφαιρέσετε τον ιμάντα. 

Καύσιμα και λάδια 
• Χρησιμοποιήστε μόνο μίξη αμόλυβδης 
βενζίνης και ειδικού λαδιού 2χρονου κινητήρα. 
Δημιουργήστε την μίξη σύμφωνα με τον πίνακα 
μίξης. 
• Τοποθετήστε τις σωστές αναλογίες βενζίνης 
και λαδιού στο δοχείο μίξης που σας παρέχεται 
στην συσκευασία. Στην συνέχει κουνήστε το 
δοχείο καλά. Διαδικασία μίξης καυσίμου: 40 μέρη 
βενζίνης προς 1 μέρος λαδιού

Πριν την χρήση
Προσοχή! 
• Παρακαλώ δώστε προσοχή με τις καταστατικές 
διατάξεις των σχετικών κανονισμών προστασίας 
από το θόρυβο.
Πριν να ξεκινήσετε το μηχάνημα, ελέγξτε ότι 
• Το σύστημα καυσίμου δεν έχει διαρροές. 
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• Τα προστατευτικά εξαρτήματα είναι 
ολοκληρωμένα και σε καλή λειτουργική 
κατάσταση. 
• Όλες οι συνδέσεις και οι βίδες είναι καλά 
σφιγμένα. 
• Όλα τα κινούμενα μέρη κινούνται ελεύθερα και 
ομαλά. 

Εκκίνηση σε κρύο κινητήρα
Προσοχή! 
•  Μην αφήσετε την λαβή από την χειρόμιζα 
να χτυπήσει πάνω στο μηχάνημα μπορεί να 
προκαλέσει ζημιά. 
1) Γεμίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου (βλέπε 
παράγραφο «καύσιμα και λάδια»)
2) Πιέστε την φούσκα 6 φορές. 
3) Τοποθετήστε τον διακόπτη On/Off στην θέση 
«Ι». 
4) Τοποθετήστε τον μοχλό του τσοκ στην θέση «». 
5) Κρατήστε το μηχάνημα σταθερά και τραβήξτε 
την χειρόμιζα μέχρι να νιώσετε αντίσταση. Στην 
συνέχεια τραβήξτε την χειρόμιζα δυνατά. Το 
μηχάνημα ξεκινά. 
6) Εάν το μηχάνημα δεν ξεκινά επαναλάβετε τα 
βήματα 4-5. 
7) Μόλις ξεκινήσει το μηχάνημα πιέστε το 
γκάζι για να ενεργοποιήσετε το αυτόματο 
τσοκ. Εάν ο κινητήρας δεν ξεκινά μετά από 
μερικές προσπάθειες διαβάστε την παράγραφο 
«Προβλήματα». 

Προσοχή! 
• Τραβήξτε την χειρόμιζα ευθεία . Κρατήστε 
την λαβή της χειρόμιζα σταθερά όταν το σχοινί 
εκκίνησης επιστρέφει προς το μηχάνημα. Μην 
αφήσετε την λαβή να χτυπήσει το μηχάνημα. 

Σημείωση 
• Σε υψηλές θερμοκρασίες είναι δυνατό να 
ξεκινήσετε έναν κρύο κινητήρα χωρίς να 
χρησιμοποιήσετε το τσοκ. 
Εκκίνηση σε ζεστό κινητήρα
(Το μηχάνημα έχει σβήσει για λιγότερο από 15-20 
λεπτά)
1) Τοποθετήστε τον διακόπτη On/Off στην θέση 
«Ι». 
2) Ο μοχλός του τσοκ δεν χρειάζεται να 
τραβηχτεί. 

3) Κρατήστε το μηχάνημα σταθερά και τραβήξτε 
την χειρόμιζα μέχρι να νιώσετε αντίσταση. 
Στην συνέχεια τραβήξτε την χειρόμιζα δυνατά. 
Το μηχάνημα θα πρέπει να ξεκινήσει μετά από 
1-2 φορές. Αν δεν έχει ξεκινήσει μετά από 6 
τραβήγματα ακολουθήστε τα βήματα 1-7 στην 
παράγραφο «εκκίνηση σε κρύο κινητήρα». 

Σβήσιμο κινητήρα
Διαδικασία έκτακτης παύσης
Εάν χρειάζεται να σταματήσετε το μηχάνημα 
αμέσως τοποθετήστε τον διακόπτη On/Off στην 
θέση «Ο». 
Κανονική διαδικασία
• Αφήστε τον μοχλό γκαζιού και περιμένετε 
μέχρι να χαμηλώσει ταχύτητα ο κινητήρας και να 
λειτουργεί στο ρελαντί. Μετά τοποθετήστε τον 
διακόπτη On/Off στην θέση «Ο». 

Προσοχή!  
• Ο δίσκος δεν θα πρέπει να κινήστε στο ρελαντί. 
Εάν ο δίσκος κινείται ρυθμίστε το καρμπυρατέρ. 

Κατάλληλες διαδικασίες εργασίας
Πριν να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα 
δοκιμάστε όλες τις τεχνικές εργασίας με τον 
κινητήρα σταματημένο. 

Επέκταση μεσινέζας
Για να μακρύνετε την μεσινέζα, λειτουργήστε 
τον κινητήρα στο μέγιστο και χτυπήστε την 
κεφαλή της μεσινέζας στο έδαφος. Η μεσινέζα 
θα επεκταθεί αυτόματα. Το μαχαίρι στον 
προφυλακτήρα θα κόψει την μεσινέζα στο 
κατάλληλο μήκος. 

Προσοχή! 
Υπολείμματα γρασιδιού και χόρτων μπορεί να 
κολλήσουν κάτω από τον προφυλακτήρα.  
• Αφαιρέστε τα υπολείμματα με μια ξύστρα ή 
κάτι παρόμοιο και μόνο όταν ο κινητήρας είναι 
σβηστός. 

Διάφοροι τρόποι κοπής (δίσκο ή κεφαλή 
μεσινέζας) 
• Κινήστε το μηχάνημα δεξιά προς τα αριστερά. 
• Κρατήστε το μηχάνημα παράλληλα με το 
έδαφος και κόψτε στο επιθυμητό ύψος.  



176

Χαμηλό κλάδεμα (με μεσινέζα)  
• Κρατήστε το μηχάνημα με μια μικρή κλίση προς 
το έδαφος. Κόψτε πάντα με κατεύθυνση μακριά 
από το σώμα σας. Μην τοποθετήστε το μηχάνημα 
προς τα εσάς. 

Κοντό κόψιμο (με μεσινέζα) 
• Το κοντό κόψιμο αφαιρεί όλη την βλάστηση 
μέχρι το έδαφος. Ρυθμίστε την γωνία 30ο προς τα 
δεξιά. Ρυθμίστε την λαβή στην επιθυμητή θέση

Κοπή προς δέντρα/περιφράξεις/θεμέλια (με 
μεσινέζα) 

Σημείωση 
• Η μεσινέζα θα φθαρεί και θα σπάσει εύκολα εάν 
έρχεται σε επαφή με δέντρα, πέτρες, τοίχους κλπ. 

Προσοχή!  
• Μην χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για να 
μετακινήσετε αντικείμενα από το μονοπάτι 
κλπ. Το μηχάνημα είναι ισχυρό και μπορεί να 
εκτοξεύσει μικρές πέτρες και άλλα αντικείμενα 
μέχρι και 15 μέτρα μακριά και μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή υλικές 
ζημιές. 

                  Φορέστε γυαλιά προστασίας. 

Κόλλημα
Σβήστε αμέσως το μηχάνημα εάν το εξάρτημα 
κοπής κολλήσει. Αφαιρέστε γρασίδι και 
χόρτα από το εξάρτημα πριν να ξεκινήσετε το 
μηχάνημα. 

Αποφυγή ανάκρουσης
Όταν εργάζεστε με τον δίσκο υπάρχει κίνδυνος 
ανάκρουσης εάν ο δίσκος χτυπήσει πάνω σε 
σταθερό εμπόδιο (κορμούς, κλαδιά, πέτρες κλπ.) 
Αυτό θα πιέσει το εξάρτημα αντίθετα από την 
κατεύθυνση λειτουργίας. Αυτό μπορεί να σας 
κάνει να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος. 
Μην χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα κοπής 
κοντά σε  πέτρες, θεμέλια, περιφράξεις κλπ. Για 
να κόψετε μικρούς θάμνους τοποθετήστε το 
μηχάνημα όπως φαίνεται στην εικόνα 6e για την 
αποφυγή ανάκρουσης. 

Εργασία με το ψαλίδι μπορντούρας
Τεχνικές κοπής
• Η λάμα διπλής κοπής επιτρέπει την κοπή και 
από τις δυο κατευθύνσεις ή χρησιμοποιώντας 
κινήσεις από την μια μεριά στην άλλη. 
• Για κάθετη κοπή κινήστε το εξάρτημα προς τα 
μπροστά ή πάνω κάτω. 
• Για οριζόντιες κοπές κινήστε το εξάρτημα από 
δεξιά προς τα αριστεραλ
• Βλέπε διπλωμένη σελίδα.

Σημείωση 
•  Αφαιρέστε τα πιο χοντρά κλαδιά με ένα 
κλαδευτικό.

Εργασία με κοντροπρίονο
Τεχνικές κοπής
Προσοχή! 
• Προσέξτε τα κομμάτια που πέφτουν. 
• Προσέξτε τα κλαδιά που μπορεί να γυρίσουν 
προς τα πάνω σας. 

Προσοχή 
• Προσέξτε τα κομμάτια που πέφτουν. 
• Προσέξτε τα κλαδιά που μπορεί να γυρίσουν 
προς τα πάνω σας. 

Σημείωση
• Τοποθετήστε το στοπ στο κλαδί. Αυτό θα σας 
βοηθήσει να εργαστείτε με ασφάλεια και πιο 
ήσυχα. 
• Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε την κοπή. 

Κοπή μικρών κλαδιών
 
• Κόψτε μικρά κλαδιά (Φ0-8cm) από πάνω προς 
τα κάτω. (βλέπε εικόνα) 

Κοπή μεγάλων κλαδιών 
• Όταν κόβετε μεγάλα κλαδιά (Φ8-25cm), κάντε 
πρώτα μια μικρή κοπή Α (βλέπε εικόνα ).  Αυτή η 
μικρή κοπή εμποδίζει τον φλοιό να ξεφλουδίσει 
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• Μην χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα εάν 
στέκεστε σε σκάλα ή εάν δεν έχετε καλή 
ισορροπία. 
• Μην κάνετε κοπές χωρίς να τις σκεφτείτε πρώτα. 
Μπορεί να κινδυνεύσετε και εσείς και άλλα άτομα 
γύρω σας. 
• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται να μην 
παίζουν με το μηχάνημα. 
• Αλλάξτε την στάση εργασίας σας συχνά. Η 
χρήση του μηχανήματος για μεγάλο χρονικό 
διάστημα μπορεί να προκαλέσει κακή 
κυκλοφορία στα χέρια. Μπορείτε να μεγαλώσετε 
τον χρόνο λειτουργία φορώντας γάντια ή 
κάνοντας συχνά διαλείμματα. 

Μεταφορά 
• Χρησιμοποιήστε τα προστατευτικά καλύμματα 
όταν θέλετε να μεταφέρετε το μηχάνημα . 
• Σιγουρευτείτε ότι το μηχάνημα δεν μπορεί 
να ενεργοποιηθεί κατά την μεταφορά. (βλέπε 
εικόνα)

Καθαρισμός

Καθαριότητα του κινητήρα

Σημείωση

• Καθαρίστε το μηχάνημα καλά μετά από κάθε 
χρήση. 
• Σβήστε το μηχάνημα πριν από κάθε εργασία 
καθαρισμού και βγάλτε το μπουζοκαλώδιο. 
• Καθαρίστε το μηχάνημα συχνά με ένα υγρό 
πανί κι ελαφρύ σαπούνι. Σιγουρευτείτε ότι δεν θα 
εισχωρήσει νερό στο μηχάνημα. 

από τον κορμό. 
• Στην συνέχεια κόβουμε από πάνω προς την 
κοπή Α. 

Κοπή σε τμήματα 
Κόψτε ένα μεγάλο κλαδί σε τμήματα πριν να 
πραγματοποιήσετε την τελική κοπή (βλέπε 
εικόνα)

Ασφάλεια εργασίας 
• Κρατήστε το μηχάνημα, τον μηχανισμό 
κοπής και το προστατευτικό της αλυσίδας 
σε καλή κατάσταση για να αποφύγετε τους 
τραυματισμούς. 
• Εάν το μηχάνημα έχει πέσει ελέγξτε το για 
σημαντικές ζημιές ή προβλήματα. 
• Ακολουθήστε την κατάλληλη γωνία κοπής 
μέγιστο 60ο +/- 10ο για να εξασφαλίσετε ασφαλή 
εργασία (βλέπε εικόνα)
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Καθαρισμός του κονταροπρίονου 
• Το κονταροπρίονο πρέπει να καθαρίζεται από 
τα ροκανίδια σε τακτικά διαστήματα. 
• Αφαιρέστε το κάλυμμα των γραναζιών. 
• Αφαιρέστε την αλυσίδα από την λάμα και 
καθαρίστε την λάμα καλά. 
• Κρατήστε την αλυσίδα αιχμηρή και το τέντωμα 
σωστό. Ελέγξτε το επίπεδο του λαδιού και την 
παροχή του λαδιού.

Καθαρισμός του ψαλιδιού μπορντούρας 
• Ελέγξτε το μηχάνημα για χαλαρές βίδες στην 
λάμα και σφίξτε τις εάν χρειάζεται. 
• Αφαιρέστε τα κολλημένα υπολείμματα. 
• Συντηρήστε την λάμα κοπής χρησιμοποιώντας 
λιπαντικό σπρέι λαδιού. 

Καθαρισμός θαμνοκοπτικού 
• Αφαιρέστε τα υπολείμματα κοπής. 
• Κρατήστε τον δίσκο κοπής αιχμηρό. 

Συντήρηση

Αλλαγή της μεσινέζας
Η κεφαλή αφαιρείται όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο «εγκατάσταση και αφαίρεση της 
κεφαλής». 
1) Πιέστε το σημάδι , γυρίστε το κάλυμμα και 
αφαιρέστε το ένα μισό της κεφαλής. 
2) Αφαιρέστε την μπομπίνα από το κέλυφος της 
κεφαλής. 
3) Αφαιρέστε τα υπολείμματα μεσινέζας. 
4) Διπλώστε την μεσινέζα στην μέση και 
τοποθετήστε την πάνω στην μπομπίνα. 
5) Τυλίξτε την προς τα αριστερά. Η μπομπίνα 
χωρίζει τα δυο μισά της μεσινέζας. 
6) Πιάστε τις δυο άκρες 15cm της μεσινέζας πάνω 
στα δυο πιαστράκια. 
7) Περάστε τις δυο άκρες μέσα από τις μεταλλικές 
τρύπες στο κέλυφος της κεφαλής. 
8) Τοποθετήστε την μπομπίνα μέσα στην κεφαλή. 
9) Τοποθετήστε το κέλυφος της κεφαλής. 
10) Τραβήξτε δυνατά τις δύο άκρες για να 
απελευθερωθούν από τα πιαστράκια. 
11) Κόψτε ότι μεσινέζα περισσεύει. Κάθε άκρη 
πρέπει να είναι περίπου 13cm. 
12) Τοποθετήστε πάλι την κεφαλή. Μην 
ακολουθήσετε τα βήματα 3-6 εάν αλλάζετε 

ολόκληρη την κεφαλή. 

Συντήρηση φίλτρου αέρος
Τα βρώμικα φίλτρα αέρος μπορεί να μειώσουν 
την επίδοση του κινητήρα λόγο της χαμηλής 
παροχής αέρα στο καρμπυρατέρ. Ελέγξτε 
τακτικά. Το φίλτρο θα πρέπει να ελέγχεται μετά 
από 25 ώρες λειτουργίας και να καθαριστεί εάν 
χρειάζεται. Θα πρέπει να το ελέγχετε πιο συχνά 
εάν ο αέρας έχει πολύ σκόνη. 
1) Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρος. 
2) Αφαιρέστε το φίλτρο. 
3) Καθαρίστε το είτε χτυπώντας το είναι 
χρησιμοποιώντας αέρα. 
4) Τοποθετήστε ξάνα το φίλτρο και το κάλυμμα. 

Προσοχή! 
• Μην καθαρίζετε το φίλτρο με βενζίνη ή 
εύφλεκτα υλικά. 

Συντήρηση μπουζί
1) Βγάλτε το μπουζοκαλώδιο. 
2) Ξεβιδώστε το μπουζί χρησιμοποιώντας το 
μπουζόκλειδο που σας παρέχετε. 
3) Τοποθετήστε ξανά αντίστροφά. 
Το κενό του μπουζί = 0,6mm. Ελέγξτε το μπουζί 
μετά από 10 ώρες λειτουργίας και καθαρίστε το 
με μια συρμάτινη βούρτσα εάν χρειάζεται. Στην 
συνέχεια ελέγξτε και επισκευάστε το κάθε 50 
ώρες λειτουργίας. 

Μαχαίρι κοπής μεσινέζας
Το μαχαίρι κοπής μπορεί να φθαρεί με το 
πέρασμα του χρόνου. Στην περίπτωση αυτή 
αφαιρέστε το μαχαίρι από τον προφυλακτήρα. 
Τοποθετήστε το πάνω σε μια μέγγενη και 
τροχίστε το με μια πέτρα τροχίσματος. 
Σιγουρευτείτε ότι διατηρείτε την σωστή γωνία 
κοπής. 

Ρύθμιση του καρμπυρατέρ
Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρος. 

Ρύθμιση της ντίζας γκαζιού
Εάν το μηχάνημα δεν φτάνει πια στην μέγιστη 
απόδοση και έχετε αποκλείσει όλες τις άλλες 
πιθανότητες από το τμήμα «προβλήματα» μπορεί 
να σημαίνει ότι η ντίζα γκαζιού θέλει ρύθμιση. Για 
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να ρυθμίσετε την ντίζα του γκαζιού βιδώστε την 
βίδα ρύθμισης όπως και το παξιμάδι ασφαλείας 
επίσης. 

Λίπανση γραναζιών
• Τοποθετήστε γράσο γραναζιών μετά από 20 
ώρες λειτουργίας (περίπου 10γρ) για να λιπανθεί 
η γωνιακή μετάδοση. 
• Για να το πραγματοποιήσετε αυτό ξεβιδώστε 
την βίδα  για να πιέστε το γράσο γραναζιών μέσα 
στο κέλυφος γραναζιών. 
• Αφού γεμίσετε το κιβώτιο γραναζιών κλείστε 
την τρύπα λίπανσης με την βίδα. 

Αποθήκευση και μεταφορά
• Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε ένα ασφαλές 
μέρος. 
• Αποθηκεύστε το μηχάνημα και τα εξαρτήματά 
του σε ένα ασφαλές σημείο προστατευμένο από 
φλόγες, πηγές θερμότητας κλπ. 
• Σιγουρευτείτε ότι το μηχάνημα και τα 
προστατευτικά του είναι χωρίς υπολείμματα 
κοπής όταν το αποθηκεύετε. 
• Το πλαστικό κάλυμμα του δίσκου θα πρέπει να 
είναι τοποθετημένο για την μεταφορά και την 
αποθήκευση. 
• Σβήστε το μηχάνημα και βγάλτε το 
μπουζοκαλώδιο πριν να πραγματοιποιήσετε 
κάποια εργασία συντήρησης. 

Αποθήκευση του μηχανήματος
Το μηχάνημα πρέπει να προετοιμαστεί για 
την αποθήκευση του εάν πρόκειται να το 
αποθηκεύσετε για διάστημα μεγαλύτερο από 30 
μέρες. Διαφορετικά τα υπολείμματα καυσίμου 
στο καρμπυρατέρ θα διαβρωθούν. Αυτό θα κάνει 
την εκκίνηση του μηχανήματος πιο δύσκολη 
μετά. 

1) Αφαιρέστε την τάπα για να απελευθερώσετε 
την πίεση από το ρεζερβουάρ. Αδειάστε 
προσεκτικά το ρεζερβουάρ. 
2) Για να αφαιρέστε τα καύσιμα από το 
καρμπυρατέρ ξεκινήστε τον κινητήρα και αφήστε 
τον να λειτουργήσει μέχρι να σταματήσει. 
3) Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει για 10 λεπτά. 
4) Αφαιρέστε το μπουζί. 
5) Τοποθετήστε μια κουταλιά του γλυκού λάδι 

δίχρονου κινητήρα μέσα στο θάλαμο καύσης. 
Τραβήξτε την χειρόμιζα μερικές φορές για να 
διανεμηθεί το λάδι. Τοποθετήστε ξανά το μπουζί. 

Σημείωση
• Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε στεγνό και 
καθαρό χώρο μακριά από πηγές ανάφλεξης. 

Εκκίνηση μετά την αποθήκευση
1) Αφαιρέστε το μπουζί. 
2) Τραβήξτε την χειρόμιζα γρήγορα για να 
αφαιρέσετε τα υπολείμματα λαδιού από τον 
θάλαμο καύσης. 
3) Καθαρίστε το μπουζί και ελέγξτε το κενό. 
4) Γεμίστε το ρεζερβουάρ. 

Μεταφορά 

• Εάν σκοπεύετε να μεταφέρετε το μηχάνημα 
αδειάστε το ρεζερβουάρ όπως αναγράφεται στην 
παράγραφο «Αποθήκευση». 
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