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Λίστα εξαρτημάτων 
 

1. Κομβίο Κλειδώματος 
2. Διακόπτης λειτουργίας 
3. Λαβή 1 
4. Λαβή 2 
5. Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος 
7. Άξονας μετάδοσης κίνησης 
9. Κινητήρας λειτουργίας  
11. Κεφαλή κοπής 
12. Προστατευτικό 
13. Λεπίδα κοπής 

14. Γωνιακή μετάδοση 
15. Εσωτερική φλάντζα 
16. Παξιμάδι ασφάλειας 
17. Κάλυμμά 
18. Έσω φλάντζα 
19. Κάλυμμά κεφάλης μεσινέζας 
20. Κομβίο ανοίγματος κεφάλης μεσινέζας 
21. Κουλουρά μεσινέζας 
22. Μεσινέζα 
23. Κομβίο απελευθέρωσης μεσινέζας 
24. Κοφτής μεσινέζας 

  

Οδηγίες Χρήσης 
Χαρακτηριστικά  
 

Τάση Συχνότητα [V~Hz] 230~50 
Ισχύς [W] 1400 
Στροφές Λειτουργίας [RPM] 7500 
Μέγιστη διάμετρος κοπής [mm] 420 
Διάμετρος Μεσινέζας [mm] 1,6 
Συνολικό μήκος μεσινέζας μέσα στο θαμνοκοπτικό [m] 5 
Διάμετρος δίσκου [mm] 255 
Επίπεδο δονήσεων [m/s2] 6.749 (K=1.5) 
Επίπεδο ηχητικής πίεσης [dB(A)] 75.6 (K=3) 
Επίπεδο ηχητικής έντασης [dB(A)] 95.5 (K=3) 
Βάρος [Kg] 5,8 
Κλάση προστασίας ΙΙ 
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Προοριζόμενη χρήση 
 

Το συγκεκριμένο εργαλείο είναι κατασκευασμένο για κοπή γρασιδιού και μικρών περιοχών με χόρτα σε 
οικιακούς κήπους και ζαρντινιέρες. Το εργαλείο το συγκεκριμένο δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. 
Το μικρό του βάρος και η δυνατότητα για ελιγμούς που προσφέρει το συγκεκριμένο εργαλείο, του 
επιτρέπουν να λειτουργεί σε δύσκολα προσβάσιμος χώρους. 
Το παρόν εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θαμνοκοπτικό και ως χλοοκοπτικό , μιας και μπορεί να 
υποστηρίξει και δίσκο κοπής.  
 

Γενικές οδηγίες ασφαλείας. 
 
Προσοχή! Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις. Η μη τήρηση αυτού μπορεί να 
οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.  
Ο όρος ηλεκτρικό εργαλείο που χρησιμοποιείτε στις οδηγίες ασφαλείας αναφέρετε σε εργαλεία που 
λειτουργούν με ρεύμα (καλώδιο) ή με μπαταρία (χωρίς καλώδιο). 
 
Φυλάξτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας για μελλοντική χρήση. 
 
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας 

 
• Κρατήστε το χώρο εργασίας σας καθαρό και με καλό φωτισμό. Οι ακατάστατοι ή σκοτεινοί χώροι 

μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.  
• Μην λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως σε χώρους με εύφλεκτα 

υλικά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να προκαλέσουν σπίθες και να προκαλέσουν 
φωτιά.  

• Κρατήστε παιδιά και άλλα άτομα μακριά ενώ λειτουργείτε το εργαλείο αυτό. Οι περισπασμοί μπορεί 
να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο.  

 
2) Ηλεκτρική ασφάλεια 

 
• Τα ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ταιριάζουν με την πρίζα. Μην τροποποιήσετε ποτέ το βύσμα. 

Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες στα γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα άθικτα βύσματα και οι πρίζες οι 
οποίες ταιριάζουν θα μειώσουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.  

• Αποφύγετε την επαφή με γειωμένα αντικείμενα, όπως σωλήνες ψυγεία κ.α.. Υπάρχει αυξημένος 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σας είναι γειωμένο.  

• Μην εκθέτετε το μηχάνημα στην βροχή ή σε υγρές καταστάσεις. Η εισαγωγή νερού σε ένα ηλεκτρικό 
εργαλείο θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.  

• Μην χρησιμοποιήσετε το καλώδιο για να μεταφέρετε το μηχάνημα ή για να το βγάλετε από την 
πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες, λάδι, αιχμηρά αντικείμενα ή κινούμενα 
μέρη. Χαλασμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.  

• Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιήστε προέκταση 
κατάλληλη για εξωτερική χρήση. Η χρήση ενός κατάλληλου καλωδίου για εξωτερική χρήση μειώνει τον 
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

• Εάν η λειτουργία ενός ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υγρασία δεν μπορεί να αποφευχθεί 
χρησιμοποιήστε μια ασφάλεια βραχυκύκλωσης για προστασία. Η χρήση αυτής της ασφάλειας μειώνει 
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.  
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3) Προσωπική ασφάλεια 
• Δώστε προσοχή στην εργασία σας και χρησιμοποιήστε κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά 

εργαλεία. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν είστε κουρασμένοι ή κάτω από την επήρεια 
ουσιών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά την λειτουργία μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρό τραυματισμό.  

• Χρησιμοποιήστε προσωπικά είδη προστασίας. Φοράτε πάντα γυαλιά προστασίας. Εξαρτήματα 
προστασίας όπως μάσκα σκόνης, υποδήματα προστασίας, κράνος ή ωτοασπίδες τα οποία 
χρησιμοποιούνται σε κατάλληλες συνθήκες μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού.  

• Αποφύγετε την κατά λάθος εκκίνηση. Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης είναι στην θέση Off πριν να 
συνδέσετε το μηχάνημα στην πρίζα και πριν να σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά του 
εργαλείου με το δάχτυλο στο διακόπτη μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.  

• Αφαιρέστε όλα τα κλειδιά ρύθμισης από το εργαλείο πριν να το λειτουργήσετε. Ένα κλειδί μπορεί να 
εκτοξευτεί και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 

• Μην τεντώνεστε. Κρατήστε σταθερό πάτημα και ισορροπία κάθε στιγμή. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε 
καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σας ανά πάσα στιγμή.  

• Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα και κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και 
τα γάντια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη του εργαλείου. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα και τα 
μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη του εργαλείου. 

• Εάν το εργαλείο σας συμπεριλαμβάνει σύνδεση με σύστημα απορρόφησης σκόνης σιγουρευτείτε ότι 
το έχετε συνδέσει και το χρησιμοποιείτε κατάλληλα. Η χρήση αυτού του συστήματος μπορεί να 
μειώσει τους κινδύνους που συσχετίζονται με την σκόνη. 

  
4) Χρήση και συντήρηση εργαλείου 
• Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο για την κατάλληλη 

εργασία. Το σωστό εργαλείο θα κάνει την εργασία πιο αποδοτικά και με μεγαλύτερη ασφάλεια στο 
ρυθμό για το οποίο σχεδιάστηκε.  

• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν ο διακόπτης δεν λειτουργεί. Οποιοδήποτε μηχάνημα που δεν 
μπορεί να ελεγχθεί είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.  

• Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα πριν να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις, αλλαγή 
εξαρτημάτων και πριν την αποθήκευση. Με τον τρόπο αυτό μειώνετε τον κίνδυνο της κατά λάθους 
εκκίνησης.  

• Αποθηκεύστε τα μηχανήματα μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν γνωρίζουν τις 
οδηγίες αυτές να το λειτουργήσουν. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια ατόμων που 
δεν έχουν την κατάλληλη γνώση.  

• Συντηρήστε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για προβλήματα στα κινούμενα μέρη, σπασμένα 
ανταλλακτικά και για όποια άλλη κατάσταση μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του 
μηχανήματος. Εάν το εργαλείο είναι χαλασμένο θα πρέπει να δοθεί σε εξουσιοδοτημένο σέρβις για 
επισκευή. Πολλά ατυχήματα μπορεί να προκύψουν από ένα κακό συντηρημένο εργαλείο.  

• Κρατήστε το εξάρτημα κοπής αιχμηρό. Το εξάρτημα κοπής που είναι αιχμηρό είναι πιο απίθανο να 
μπλοκάρει και πιο εύκολο να ελεγχθεί.  

• Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές 
λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που θέλετε να εκτελέσετε. Η χρήση του 
εργαλείου για διαφορετικές λειτουργίες από αυτές για τις οποίες έχει σχεδιαστεί  μπορεί να προκαλέσει 
επικίνδυνες καταστάσεις.   
 

5)  Σέρβις 
• Δώστε τα εργαλεία σας σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για σέρβις και επισκευές χρησιμοποιώντας μόνο 

αυθεντικά ανταλλακτικά. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η ασφάλεια του εργαλείου διατηρείται.  
• Μην προχωρήσετε σε μη εγκεκριμένες τροποποιήσεις στο εργαλείο σας και μην χρησιμοποιήσετε 

εξαρτήματα που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του εργαλείου σας.  
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• Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μονοί σας το εργαλείο σας. Απευθυνθείτε σε ένα 
εξουσιοδοτημένο κέντρο service για την οποιαδήποτε τροποποίηση ή συντήρηση στο εργαλείο σας.  

• Αποθηκεύστε το εργαλείο σας σε ασφαλές και στεγνό μέρος.  Αποθηκεύστε το μακριά από παιδιά και 
άτομα που δεν έχουν λάβει κάποια εκπαίδευση στην χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου.  

• Χειριστείτε το εργαλείο σας με προσοχή. Κρατήστε το εργαλείο σας καθαρό για μεγαλύτερη απόδοση 
κατά την εργασία του. Ακολουθήστε τις οδηγίες συντήρησης και αποθήκευσης. 

• Ελέγξτε για οποιαδήποτε φθορά μπορεί να υπάρξει στο εργαλείο σας. Ελέγξτε γη αφορά, τζόγους, 
κακή ευθυγράμμιση μερών και άλλες ενδείξεις φθοράς στο εργαλείο σας. Αν εντοπίσετε τέτοιες φθορές 
το εργαλείο σας πρέπει να επισκευαστεί πριν ξαναχρησιμοποιηθεί. Πολλά ατυχήματα συμβαίνουν λόγο 
κακής συντήρησης.  

 
Ειδικές οδηγίες ασφάλειας σχετικές με το θαμνοκοπτικό σας. 
1. Το θαμνοκοπτικό σας είναι ένας υψηλής ταχύτητας γρήγορης κοπής ηλεκτρικό εργαλείο. Η ηλεκτρική του 
σύνδεση και το εξαρτήματα του είναι πιθανοί φορείς κίνδυνου. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να λαμβάνονται μετρά 
προστασίας για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού σας από αυτό το εργαλείο. 
2. Ποτέ μην αφήνετε παιδιά και άτομα που δεν έχουν σχέση με την εργασία σας να βρίσκονται κοντά στο εργαλείο 
σας κατά την διάρκεια της χρήσης του. 
3. Ο χρήστης αυτού του εργαλείου είναι υπεύθυνος γη ατυχήματα ή κίνδυνους που μπορούν να συμβούν σε άτομα 
ή περιουσίες κατά την χρήση του εργαλείου . 
4. Κρατήστε παιδιά και άσχετα άτομα με την εργασία σας μακριά . Ποτέ μην κόβετε κοντά σε άλλους ανθρώπους. 
5. Πάντα φοράτε τα σωστά υποδήματα και μακρύ παντελόνι. 
6. Μην χρησιμοποιείτε το θαμνοκοπτικό σας ξυπόλητος ή με μη καταλληλά παπούτσια. 
7. Μην χρησιμοποιείτε το θαμνοκοπτικό με σπασμένο προστατευτικό ή χωρίς προστατευτικό. 
8. Ποτέ μην προσπαθείτε να τροποποιήσετε το θαμνοκοπτικό σας. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού σας. Μην 
χρησιμοποιείτε μεταλλικές μεσινέζες. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για ατυχήματα που συμβαίνουν 
χρησιμοποιώντας μεσινέζας που δεν είναι εγκεκριμένες από αυτόν. 
9. Μην χρησιμοποιείτε το θαμνοκοπτικό σας υπό την επήρεια ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών ή αλκοόλ. 
10. Μην τρέχετε με το θαμνοκοπτικό στο χέρι σας. 
11. Πάντα αχρησιμοποίητε το θαμνοκοπτικό σας για τον σκοπό που κατασκευάστηκε και όχι για άλλο λόγο. 
12. Χρησιμοποιείτε το θαμνοκοπτικό σας κατά την διάρκεια της μέρας με καλό φωτισμό. 
13. Σας συνιστώμαι την χρήση του θαμνοκοπτικό σας μόνο αν υπάρχει στον πίνακα σας ρελέ ασφάλειας με 
ασφάλεια μεγαλύτερη από 30 mA. 
14. Χρησιμοποιήστε επεκτάσεις καλωδίων κατάλληλες για εξωτερική χρήση, με προτιμώμενο το καλώδιο να είναι 
εμφανές και σε έντονο χρώμα. Για επεκτάσεις μεγαλύτερες από 15 m χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο με διατομή 
1,5mm2. Για επεκτάσεις πάνω από 15 m προτιμήστε διατομή των 2,5mm2 

15. Πριν την χρήση ελέγξτε το θαμνοκοπτικό σας οπτικά για φθορές στο σώμα του ή στο καλώδιο του. Προσέξτε 
ιδιαίτερα το καλώδιο επέκτασης την παροχή ρεύματος και την κεφαλή κοπής. 
16. Πριν την χρήση ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος και την παροχή σας.  Μην χρησιμοποιήσετε το 
θαμνοκοπτικό σας αν το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος είναι φθαρμένο ή ακατάλληλο. 
17. Προστατεύστε το καλώδιο επέκτασης ρεύματος από κοφτερά αντικείμενα υπερβολική ζεστή και υγρασία. 
18. Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από περιστρεφόμενα εξαρτήματα του θαμνοκοπτικό σας. 
19. Αν η μόνωση του καλωδίου σας είναι φθαρμένη αποσυνδέστε το θαμνοκοπτικό από την παροχή ρεύματος και 
αμέσως και επισκευάστε το φθαρμένο καλώδιο. Μην αγγίξετε το καλώδιο πριν την αποσύνδεση!! 
20. Ενεργοποιήστε το θαμνοκοπτικό σας σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε μακριά τα χεριά και τα 
ποδιά σας από την μεσινέζα και κάθε περιστρεφόμενο εξάρτημα. 
21. Κρατάτε πάντα το θαμνοκοπτικό σας σταθερά και βεβαιωθείτε για την σωστή στάση του σώματος σας και την 
σωστή ισορροπία σας. 
22. Βεβαιωθείτε ότι η ανοιχτή επιφάνεια του προστατευτικού είναι μακριά από εσάς και μετα ενεργοποιήστε το 
θαμνοκοπτικό. 
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23. Μην χρησιμοποιείτε το θαμνοκοπτικό σε υγρό γρασίδι η κάτω από μη σωστές συνθήκες. 
24. Προσέξτε ιδιαίτερα σε γλυκύτερες επιφάνειες ή σε επιφάνειες με κλίση με ανώμαλο έδαφος. 
25. Προσέξτε ιδιαίτερα κρυμμένα αντικείμενα μέσα το γρασίδι όπως ρίζες δέντρων για να αποφύγετε πεσίματα. 
26. Ελέγχετε συχνά την κεφαλή κοπής γη αλαλαγές συμπεριφοράς και αλλαγή στον ήχο κοπής. Σε περίπτωση που 
διαπιστώσετε αλλαγή στον ήχο , στην δόνηση της ή άλλη τότε : 
Απενεργοποιήστε αμέσως το θαμνοκοπτικό. Κρατώντας σταθερά το θαμνοκοπτικό πιέστε την κεφάλι σταθερά στο 
πάτωμά και φερτέ την κεφαλή σε στάση. 
Αποσυνδέστε όλες τις παροχές ρεύματος και ελέγξετε την κεφαλή σας. Ελέγξτε για φθαρμένα εξαρτήματα, ελλείπει 
εξαρτήματα και ραγίσματα. 
27. Επιδιορθώστε την κεφαλή σας αμέσως ακόμα και αν έχει μόνο επιφανειακές ζημίες. Ποτέ μην προσπαθήσετε να 
επισκευάσετε μονός σας μια σπασμένη κεφαλή. 
28. Προσοχη! Κίνδυνος τραυματισμού από την κεφαλή. Αφού αντικαταστήσετε την κεφαλή βεβαιωθείτε ότι έχετε 
φέρει την μονάδα σε μια σωστή θέση λειτουργίας και ότι δεν κινδυνεύετε από την έναρξη της λειτουργίας . 
29. Καθαρίστε τα πλαστικά μέρη με ένα υγροί πανί 
30. Ποτέ μην αφήνετε το θαμνοκοπτικό σας σε εξωτερικό χώρο στην βροχή. Αποθηκεύστε το θαμνοκοπτικό σας σε 
ένα στεγνό μέρος και μακριά από παιδιά.. 
31. Προσοχη! 
1. Η κεφαλή συνεχίζει να γυρνάει ακόμα και μετα την απενεργοποίηση. 
2. Μην τοποθετείτε τα χεριά και τα ποδιά σας κάτω από την κεφαλή όταν ο κινητήρα λειτουργεί. 
3. Απενεργοποιήστε το θαμνοκοπτικό και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος πριν από : 
-Αφήσετε το θαμνοκοπτικό σας. 
- Ελέγξετε, καθαρίσετε και δουλέψετε πάνω στο εργαλείο σας. 
- αφού έχετε χτυπήσει ένα ξένο σώμα. Ελέγξτε την ακεραιότητα του εργαλείου σας. 
- αν το θαμνοκοπτικό σας ξεκινήσει να δονείτε με αφύσικο τρόπο. . 
32. Βεβαιωθείτε πάντα ότι οι αεραγωγοί για τον εξαερισμό είναι καθαροί από σκουπίδια και σκόνη. 
33. Προφυλαχθείτε από κοψίματα λόγο της μεσινέζας η των εξαρτημάτων του εργαλείου σας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχει μια λεπίδα μέσα στο προστατευτικό για να κόβει την μεσινέζα στο κατάλληλο μήκος. Κρατήστε 
τα χεριά σας μακριά από αυτήν την λεπίδα. 
34. Αφού τοποθετήσετε καινούργια μεσινέζα πάντα επιστρέφετε το θαμνοκοπτικό σας στην όρθια θέση πριν το 
θέσετε ξανά σε λειτουργία. 

 
Προσοχη! Μετα την απενεργοποίηση του θαμνοκοπτικού σας η κεφαλή της 
μεσινέζας περιστρέφεται ακόμα για κάποια δευτερόλεπτα. Ποτέ μην 
προσπαθήσετε να σταματήσετε την κεφαλή της μεσινέζας με τα χεριά σας. 

Πάντα περιμένετε να σταματήσει η περιστροφή της μεσινέζας.  
 
Αποφυγή κλοτσήματος.  
 
Όταν χειρίζεστε το θαμνοκοπτικό σας μπορεί να συμβεί απροσδόκητο κλωτσιά από την λειτουργία της μεσινέζας. 
Το κλότσημα είναι η ξαφνική και εκτός ελέγχου κίνηση του θαμνοκοπτικού προς την μεριά του χρήστη. Αυτό 
συμβαίνει επειδή:  

- Αν κολλήσει η λεπίδα κατά την διάρκεια της κοπής. 
- Αν το τμήμα της λεπίδας σας στην περιοχή 12-2 που φαίνεται στην Εικόνα 1 έρθει σε επαφή με κάποια 

σκληρή επιφάνεια, όπως τοίχος, δέντρο ή κάποια πετρά. 
Το κλότσημα μπορεί να επιφέρει χάσιμο του ελέγχου του θαμνοκοπτικού σας και μπορεί να οδηγήσει σε 
σοβαρότατο τραυματισμό ακόμα και θάνατο του χρήστη.  
Για να αποφύγετε το κλότσημα και τον κίνδυνο απώλειας ελέγχου ακολουθήστε τα ακόλουθα. : 

- Πριν εκκινήσετε την εργασία σας, επιθεωρήστε τον χώρο σας για κρυμμένες πέτρες ή αλλά εμπόδια που 
θα μπορούσαν να σταματήσουν την ομαλή λειτουργία του θαμνοκοπτικού σας.  
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- Πάντα χειρίζεστε την συσκευή σας με τα δυο σας χεριά στις λάβες για αυτόν τον σκοπό. 
- Αντικαταστήστε ή επανατροχήστε την λεπίδα λειτουργίας.  
- Ποτέ μην σηκώνετε το θαμνοκοπτικό σας πάνω από το ύψος της μέσης σας.  
- Αποφύγετε όταν χρησιμοποιείτε το θαμνοκοπτικό σας να χρησιμοποιείτε την περιοχή στην εικόνα 1.  

 
 
Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας 

 
Προσοχη! Πάντα αποσυνδέετε το θαμνοκοπτικό σας από την παροχή ρεύματος πριν προχωρήσετε σε 
οποιαδήποτε εργασία ρύθμισης ή συντήρησης.  
 

Συναρμολογώντας τον άξονα >> Fig 2 
Συναρμολογώντας και ρυθμίζοντας την βοηθητική λαβή >> Fig 3 
Τοποθετώντας τον προφυλακτήρα του θαμνοκοπτικού σας. >>Fig 4 
 

Προσοχη! Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το παρόν εργαλείο χωρίς τον προφυλακτήρα (12) σωστά 
συναρμολογημένο. Η χρήση του θαμνοκοπτικού χωρίς τον προφυλακτήρα θα υπερθερμάνει τον 
κινητήρα του εργαλείου σας και θα ακυρώσει την εγγύηση του μηχανήματος. Το πιο σημαντικό δε 
αποτέλεσμα της χρήσης του θαμνοκοπτικού σας χωρίς τον προφυλακτήρα είναι ο τραυματισμός του 

χρήστη και τυχών άλλων ανθρώπων.  
 

Προσοχη! Προσέξτε ιδιαίτερα τον προφυλακτήρα μιας και έχει προσαρμοσμένο στην άκρη του έναν 
κοφτή για την ρύθμιση του μήκους της μεσινέζας.  
 

Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα (12) στο κάτω μέρος του θαμνοκοπτικού σας και ασφαλίστε τον χρησιμοποιώντας 
τις βίδες.  
 
Συναρμολογώντας τον ιμάντα ανάρτησης >> Fig 5 

 
- Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα συγκράτησης καλωδίου επέκτασης (5) ώστε να μην προκαλείτε στην σύνδεση 

αδικαιολόγητη πίεση κατά την λειτουργία του θαμνοκοπτικού σας.  
Συναρμολογώντας την κεφαλή κοπής.  

 
1. Ευθυγραμμίστε την τρυπά της γωνιακής μετάδοσης (14) με την τρυπά στην εσωτερική φλάντζα (15) και 

εισάγετε τον άξονα μέσα και στις δυο τρύπες ώστε να μπλοκάρετε τον άξονα και να μην περιστρέφονται τα 
εξαρτήματα. (Fig 6-A) 

2. Χρησιμοποιήστε ένα συνδυασμό κλειδιών ώστε να χαλαρώσετε το παξιμάδι ασφάλειας (16) και αφαιρέστε 
το. Προσοχη! Αριστερόστροφο παξιμάδι και βίδα.  

3. Αφαιρέστε το κάλυμμά (17) και την εξωτερική φλάντζα (18) 
4. Εγκαταστήστε την κεφαλή κοπής (11) (Fig 6-B)  
5. Βιδώστε την κεφαλή (11) στην έξοδο του άξονα μέχρι το τέρμα. 
6. Αφαιρέστε την μεταλλική μπάρα.  

 
Συναρμολογώντας τον δίσκο κοπής (13) >> Fig 7 
 
Λεπίδες και δίσκοι κοπής (13) μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί για μεσινέζα γη ανακοπή γρασιδιού και χόρτων. 
Παρόλα αυτά μην χρησιμοποιείτε τον δίσκο για λεπτομερής δουλείες κοντά σε τοίχους και σε άκρες οπού είναι 
πιθανόν να βρει ο δίσκος σας και να χτυπήσει.  
  

1. Ευθυγραμμίστε την τρυπά της γωνιακής (14) με την τρυπά της εσωτερικής φλάντζας (15) και εισάγετε την 
μεταλλική μπάρα μέσα στις τρύπες ώστε να σταματήσετε την περιστροφή των δυο εξαρτημάτων.  
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2. Χρησιμοποιήστε έναν συνδυασμό κλειδιών για να χαλαρώσετε το παξιμάδι ασφάλειας (16). Αφαιρέστε το. 
3. Αφαιρέστε τα (17), (18), (15). 
4. Τοποθετήστε την εσωτερική φλάντζα (15) στην θέση της  
5. Εισάγετε την λεπίδα του θαμνοκοπτικού σας (13)  
6. Τοποθετήστε την εξωτερική φλάντζα στην θέση της (18)  
7. Εισάγετε το κάλυμμά (17) και το παξιμάδι ασφάλειας (16) 
8. Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλειας 
9. Αφαιρέστε την μεταλλική μπάρα 

 
Χρησιμοποιήστε πάντα την αναγραφόμενη τάση στο εργαλείο σας και μην συνδέσετε το θαμνοκοπτικό σας σε 
παροχή ρεύματος με διαφορετική τάση από την αναγραφόμενη. 
 
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 
 
Ενεργοποίηση >> Fig 8 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενεργοποιήστε το θαμνοκοπτικό σας μόνο αν τα χεριά και τα ποδιά σας είναι μακριά από 
το σημείο κοπής.  
 

 
Κρατήστε την συσκευή σφιχτά και χωρίς να την αφήσετε να ακουμπήσει το έδαφος στο οποίο θέλετε να 
προχωρήσετε σε επεξεργασία. 
 
Πιέστε το κουμπί κλειδώματος (1) και τον διακόπτη λειτουργίας (2) την ιδιά στιγμή.  
 
Απενεργοποίηση 
Αφήστε το κομβίο λειτουργίας (2)  

 
Προσοχη! Μετα την απενεργοποίηση του θαμνοκοπτικού σας η κεφαλή της 
μεσινέζας περιστρέφεται ακόμα για κάποια δευτερόλεπτα. Ποτέ μην 
προσπαθήσετε να σταματήσετε την κεφαλή της μεσινέζας με τα χεριά σας. 

Πάντα περιμένετε να σταματήσει η περιστροφή της μεσινέζας.  
 
Χρήση μεσινέζας 
 
Ελέγχετε την μεσινέζα(22) συχνά για φθορά. Κοντή ή φθαρμένη μεσινέζα θα επηρεάσει την αποτελεσματικότητα 
του θαμνοκοπτικού σας και την ποιότητα της εργασίας σας. 
 
Σημείωση: Χτυπώντας σκληρά και ξένα υλικά όπως φράχτες και αλλά αντικείμενα μέσα στον χώρο εργασίας σας θα 
έχει σαν αποτέλεσμα την πρόωρη φθορά της μεσινέζας σας και την εξαφάνιση της. Σε αυτήν την περίπτωση μην 
αγχωθείτε και ακολουθήστε τις πιο κάτω οδηγίες για να προωθήσετε παραπάνω μεσινέζα. 
 
Ημιαυτόματη τροφοδοσία μεσινέζας (22) Fig 9 
 
Αν δεν συμπεριλαμβάνετε στην συσκευασία σας τότε πρόκειται για εξτρά εξάρτημα και δεν πωλείται μαζί με το 
συγκεκριμένο εργαλείο. (PB320) 

- Χτυπήστε ελαφριά την κεφαλή της μεσινέζας (11) στο έδαφος ενώ το εργαλείο σας γυρνάει με μέγιστη 
ταχύτητα. Η κεφαλή σας θα ξετυλίξει αυτόματα την ποσότητα της μεσινέζας που χρειάζεται από ένα 
εσωτερικό καρούλι.  
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- Το μαχαίρι στον προφυλακτήρα σας θα κόψει στο απαιτούμενο μέγεθος την μεσινέζα κατά την διάρκεια της 
χρήσης.   

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη για την εξαγωγή της μεσινέζας και μην χτυπάτε την κεφαλή σε 
πεζοδρομία και σκληρές επιφάνειες.  
Σημείωση: Η καινούργια μεσινέζα θα προωθηθεί μόνο αν υπάρχει αρκετή μεσινέζα (<2,5cm) μέσα στην κεφαλή 
σας.  
 
Αν η μεσινέζα μέσα στην κεφαλή είναι μικρότερη από 2.5 cm : 

- Απενεργοποιήστε το θαμνοκοπτικό σας και τροφοδοτήστε με χειροκίνητο τρόπο την κεφαλή μεσινέζας. (22)  
 
Αν δεν φαίνεται το άκρο της μεσινέζας (22)  

- Το καρούλι της μεσινέζας πρέπει να αντικατασταθεί. (21) 
 
Χειροκίνητη τροφοδοσία της μεσινέζας(22) >> Fig 10 
Αν χρειαστεί μπορείτε να τροφοδοτήσετε χειροκίνητα την μεσινέζα στην κεφαλή. 

- Για να πραγματοποιήσετε την χειροκίνητη τροφοδοσία της μεσινέζας απλά πιέστε με το χέρι σας το 
κεντρικό κομβίο της κεφάλης και τραβήξτε την μεσινέζα. Τραβήξτε το μήκος της μεσινέζας που χρειάζεται 
και αφήστε το κομβίο.  

Αν η μεσινέζα είναι μακρύτερη από το άκρο του προφυλακτήρα πρέπει να την επιστρέψετε στην αρχική της 
κατάσταση ή να την κόψετε με ένα κοπίδι. Για να την επιστρέψετε στην κεφαλή αφαιρέστε το καπάκι και γυριστέ 
τον οδηγό της αριστερόστροφα μέχρι να φτάσει η μεσινέζα στο επιθυμητό μήκος. 
 
Αντικαθιστώντας την μεσινέζα με καινούργια (Εικ 12) 
Χρησιμοποιήστε γνησιά μεσινέζα του ιδίου κατασκευαστή για καλυτέρα αποτελέσματα. 
1. Πιέστε τις υποδοχείς κλειδώματος και στις δυο άκρες (a) της κεφάλης και αφαιρέστε το καπάκι. 
2. Αφαιρέστε το καρούλι. (b) 
3. Βεβαιωθείτε ότι και οι δυο άκρες είναι περασμένες μέσα από το καπάκι στις τρύπες που βρίσκονται αντικριστά 
και τραβήξτε έξω την μεσινέζα τουλάχιστον 15 cm σε κάθε πλευρά. 
4. Εγκαταστήστε το καινούργιο καρούλι έτσι ώστε οι γραμμές και οι τρύπες να ευθυγραμμίζονται Περαστέ την 
μεσινέζα μέσα από τις τρύπες και τραβήξτε την έξω. 
5. Επαναγκαταστήστε το καρούλι πιέζοντας τις άκρες και σπρώχνοντας το καρούλι στην θήκη μέχρι να κλειδώσει 
στην θέση του. 
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Αντικαθιστώντας την μεσινέζα μέσα στο καρούλι. (Εικ 13) 

Χρησιμοποιήστε μεσινέζα στρογγυλής διατομής 2,00 mm 
1. Αφαιρέστε το καρούλι της μεσινέζας και αφαιρέστε τυχόν παλιά μεσινέζα που 
υπάρχει μέσα. 
2. Περαστέ την καινούργια μεσινέζα στην μέση και ασφαλίστε την πάνω στο καρούλι. (Εικ 13-Α) 
3. Τοποθετήστε το καπάκι από το καρούλι και βεβαιωθείτε ότι η μεσινέζα εξέχει και από τις δυο μεριές μέσα 
απτούς τρύπες στο καπάκι. (Εικ 13-Β) 
4. Κρατήστε το καπάκι σταθερά και γυριστέ το καρούλι αριστερόστροφα μέχρι να περισσεύει εξωτερικά μεσινέζα 
τουλάχιστον 15cm (Εικ 13 –C) 
5. Περαστέ την μεσινέζα μέσα από τα ανοίγματα και τραβήξτε τις άκρες της μέσα από τα ανοίγματα. (Εικ 13- d) 
6. Επαναγκαταστήστε το καπάκι του καρουλιού πιέζοντας τα αυτάκια μέσα στις υποδοχές και πιέζοντας προς τα 
κάτω μέχρι να ακουστεί ο ήχος κλειδώματος. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσέξτε ιδιαίτερα στην φορά που θα γυρίσετε για να τυλίξετε την μεσινέζα σας. 

 

Οδηγίες Χρήσης θαμνοκοπτικού 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσοχη: Πάντα χρησιμοποιείτε προστασία για τα ματιά σας. Φορέστε γυαλιά ασφάλειας 
ή κάποιο προστατευτικό κάλυμμά.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε πάντα βαριά ρούχα και γυαλιά ασφάλειας. Πέτρες ή αλλά αντικείμενα μπορεί να 
εκτοξευθούν κατά την διάρκεια της χρήσης του θαμνοκοπτικού σας.  

- Κρατήστε την λαβή με τα δυο σας χεριά.  
- Βεβαιωθείτε ότι η μεσινέζα έχει τροφοδοτηθεί φυσιολογικά στην κεφαλή σας.  
- Μην ενεργοποιήσετε το θαμνοκοπτικό σας με την κεφαλή ήδη σε επαφή με τα χόρτα. Βεβαιωθείτε ότι η 

μεσινέζα έχει φτάσει στο μέγιστο βαθμό περιστροφής ώστε να κόβει, πριν προχωρήσετε σε επαφή με τα 
χόρτα.  

- Κρατήστε το θαμνοκοπτικό σας κάτω από το ύψους της μέσης άθολη την διάρκεια της εργασίας σας. 
- Εργαστείτε μόνο από δεξιά προς τα αριστερά ώστε να βεβαιωθείτε ότι τα υπολείμματα της κοπής δεν θα 

σας πέτυχουν. Προχωρήστε αργά κρατώντας το θαμνοκοπτικό σας σε μια γωνιά περίπου 300.  
- Χωρίς να σκύβετέ και κρατώντας την κεφαλή του θαμνοκοπτικού σας παράλληλα και κοντά στο έδαφος 

κόψτε τα χόρτα σας χρησιμοποιώντας την άκρη της μεσινέζας. 
- Μην κόβεται βρώμικο ή βρεγμένο γρασίδι και χόρτα. 
- Τα ψηλά χόρτα πρέπει να κόβονται σε στρωματά και ξεκινώντας από την κορυφή να προχωράτε προς την 

βάση. Εικόνα 12 
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- Αποφύγετε την πρόωρη φθορά της μεσινέζας σας μέσω της αποφυγής των σκληρών εμποδίων. Μην 
χτυπάτε με την μεσινέζα σας πέτρες τοίχους ή ακόμα και φράχτες. Κάθε επαφή της μεσινέζας σας με κάποιο 
σκληρό αντικείμενο οδηγεί και στην φθορά της.  

- Αποφύγετε την επαφή της μεσινέζας σας με το καλώδιο του ρεύματος.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε το θαμνοκοπτικό σας για εργασίες κοντά σε σκληρά αντικείμενα. Επαφή της 
μεσινέζας με κάποιο άλλο σκληρό αντικείμενο θα οδηγήσει σε πρόωρη φθορά την μεσινέζα σας.  
 

 

Συντήρηση 
Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο σας είναι αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος. 
1. Το θαμνοκοπτικό σας δεν έχει καμία ανάγκη από επιπρόσθετη λίπανση ή συντήρηση. 
2. Παρόλα αυτά υπάρχει περίπτωση να στεγνώσει η μεσινέζα σας. Για να κρατήσετε την μεσινέζα σας σε αρίστη 
κατάσταση αποθηκεύστε την μεσινέζα σας σε κουλούρες μέσα σε σφραγισμένο σακουλάκι με μια μικρή ποσότητα 
νερού.  
3. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε νερό ή αλλά χημικά για να καθαρίσετε το θαμνοκοπτικό σας. Καθαρίστε το περνώντας 
το με ένα πανί. 
4. Τα πλαστικά μέρη μπορούν να καθαριστούν και με ένα πανί και λίγο σαπούνι χεριών.  
5. Αποθηκεύετε το θαμνοκοπτικό σας σε στεγνό μέρος. Μην αφήνετε υγρά να εισέλθουν στον χώρο του κινητήρα. 
6. Κρατήστε τους αεραγωγούς σας καθαρούς 
7. Αν δείτε κάποιες αναλαμπές μέσα από τον χώρο του κινητήρα. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα επηρεάσει την 
λειτουργία του θαμνοκοπτικό σας. 
8. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και χρειάζεται κάποια επιδιόρθωση το θαμνοκοπτικό σας παρακαλώ  
επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα Service ώστε να επιδιορθώσει το θαμνοκοπτικό σας. 
9. Ποτέ μην αποθηκεύετε το θαμνοκοπτικό σας μέσα σε σακουλές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργία 
υδρατμών και την τελική καταστροφή του εργαλείου σας.  
10. Κρατήστε το εργαλείο σας στεγνό από υδρατμούς και νερό.  
11. Μην αποθηκεύετε και μην αφήνετε το θαμνοκοπτικό σας να στηρίζετε πάνω στον προφυλακτήρα του. Αυτό θα 
οδηγήσει σε φθορά τον προφυλακτήρα και πιθανόν να αλλάξει τα χαρακτηριστικά ασφάλειας του θαμνοκοπτικού 
σας.  
12. Μην αποθηκεύετε το θαμνοκοπτικό σας σε απευθείας έκθεση στον ήλιο.  
 
 
Σημαντικό!: Για να βεβαιωθείτε για την ασφάλεια και την λειτουργικότητα του θαμνοκοπτικό σας η οποιαδήποτε 
συντήρηση και επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα κέντρα Service της NAKAYAMA. 
 
 
Αντιμετώπιση προβλημάτων. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το θαμνοκοπτικό σας από την παροχή ρεύματος 
πριν προχωρήσετε σε διερεύνηση οποιουδήποτε προβλήματος.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



www.NakayamaTools.com 
 15 

Συνήθη προβλήματα Αίτια Λύση 
   
Η συσκευή δονείτε υπερβολικά πολύ Η κουλουρά της μεσινέζας είναι 

λερωμένη. 
Προσεκτικά καθαρίστε την  

Η κουλουρά της κεφάλης είναι 
φθαρμένη 

Αντικαταστήστε την 

Η συσκευή δεν εκκινεί την 
λειτουργία της 

Δεν υπάρχει τάση στο δίκτυο  Ελέγξτε την παροχή ρεύματος και 
τον πίνακα σας 

Φθαρμένος διακόπτης λειτουργίας 
Φθαρμένα καρβουνάκια 
Χαλασμένος κινητήρας 

Επισκευάστε σε εάν 
εξουσιοδοτημένο τμήμα Service 

Κατώτερη των προσδοκιών απόδοση Το καρούλι της μεσινέζας δεν έχει 
αρκετή μεσινέζα ή δεν υπάρχει 
αρκετή μεσινέζα στην κεφαλή μου 

Ρυθμίστε το μήκος της μεσινέζας ή 
αντικαταστήστε το καρούλι και την 
μεσινέζα 

Η μεσινέζα δεν οδηγείτε εκτός του 
καρουλιού (21) ή υπάρχει μόνο από 
την μια μεριά μεσινέζα (21)  

Αφαιρέστε το καρούλι της μεσινέζας 
και περαστέ την μεσινέζα μέσα από 
τις τρύπες. Τοποθετήστε το καρούλι 
στην θέση του.  
(εικόνα 12 + 13) 

 
Αν το πρόβλημα επιμένει και δεν μπορεί να λυθεί απαλό εσάς τότε πηγαίνετε το θαμνοκοπτικό σας σε ένα 
εξουσιοδοτημένο κέντρο SERVICE.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε ή ακόμα και να αλλάξετε μονοί σας τα 
καρβουνάκια του θαμνοκοπτικού σας. Μια τέτοιά ενέργεια θα ακύρωνε την εγγύηση. 
Επισκεφθείτε για οποιαδήποτε επισκευή ένα κέντρο SERVICE της ΝΑΚΑΥΑΜΑ! 
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