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Οδηγίες ασφαλείας 

Προσοχή!  

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες. Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες. Η μη τήρηση 
όλων των οδηγιών που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, 
πυρκαγιά και / ή σοβαρό τραυματισμό. Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" σε όλες τις 
προειδοποιήσεις που ακολουθούν αναφέρεται στο ηλεκτρικό εργαλείο που λειτουργεί με 
ηλεκτρικό ρεύμα. 

Προβλεπόμενη χρήση και προφανής κακή χρήση: 

Το χλοοκοπτικό έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο σε ιδιωτικούς κήπους και δεν είναι 
κατάλληλο για χρήση σε δημόσιους χώρους, πάρκα, αθλητικά πεδία ή για γεωργικούς ή 
δασικούς σκοπούς. Μόνο κόβετε το γκαζόν όταν το γρασίδι είναι σχετικά στεγνό. 
Οποιαδήποτε άλλη χρήση του χλοοκοπτικού θεωρείται ακατάλληλη χρήση. Ο 
κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά ή τραυματισμό που προκύπτει από κακή 
χρήση. 
Μόνο τα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή ανταλλακτικά και μαχαίρια πρέπει να 
χρησιμοποιούνται στο μηχάνημα. Οι κατασκευαστικές τροποποιήσεις ή η χρήση 
εξαρτημάτων που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή θα ακυρώσουν την εγγύηση 
και θα απαλλάξουν τον κατασκευαστή από οποιαδήποτε ευθύνη. 
Ακόμη και με την προβλεπόμενη χρήση της χορτοκοπτικής μηχανής υπάρχει πάντα 
υπολειπόμενος κίνδυνος, ο οποίος δεν μπορεί να εξαλειφθεί. 
Ανάλογα με τον τύπο και την κατασκευή του χλοοκοπτικού μπορεί να ισχύουν οι παρακάτω 
πιθανοί κίνδυνοι: 
- Εκτόξευση λίθων κ.λπ. από την περιοχή κοπής (Κίνδυνοι κοπής / έγχυσης) 
- Τραυματισμός από την εκτεθειμένη λεπίδα κατά τη διάρκεια της συντήρησης (Κίνδυνος 
κοπής) 
- Ηλεκτροπληξία κατά την επαφή με μη μονωμένα ηλεκτρικά εξαρτήματα, 
- Απώλεια ακοής Εάν δεν είναι κατάλληλη η προστασία του αυτιού.  
 
Προσοχή: Το πραγματικό επίπεδο δόνησης κατά τη χρήση του χλοοκοπτικού μπορεί να 
διαφέρει από το επίπεδο που καθορίζεται στο εγχειρίδιο από τον κατασκευαστή. Οι 
παρακάτω παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν το πραγματικό επίπεδο δόνησης: 
- σωστή χρήση της μηχανής γκαζόν 
- σωστή συντήρηση του χλοοκοπτικού 
- επιλεγμένο ύψος κοπής 
- ευκρίνεια και ισορροπία της λεπίδας 
Δημιουργήστε ένα σχέδιο εργασίας έτσι ώστε η έκθεσή σας σε κραδασμούς να μπορεί να 
περιοριστεί. 
Αν αντιμετωπίζετε δυσάρεστη αίσθηση ή αποχρωματισμό του δέρματος κατά τη χρήση της 
μηχανής γκαζόν, σταματήστε αμέσως την εργασία. Λάβετε επαρκή διαλείμματα εργασίας 
για να αποφύγετε το σύνδρομο κραδασμών χειρός και βραχίονα 
Διατηρήστε το μηχάνημα σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου. 
Μη χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό σε θερμοκρασίες κάτω των 10 ° C. 
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1) Εκπαίδευση 
- Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Γνωρίστε τους διακόπτες και την 

κατάλληλη χρήση του μηχανήματος.  
- Μην αφήνετε παιδιά ή άτομα που δεν γνωρίζουν την χρήση να 

χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα . Τοπικοί κανονισμοί μπορεί να περιορίσουν την 
ηλικία του χρήστη.  

- Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν υπάρχουν άλλα άτομα και παιδιά κοντά 
στο χώρο εργασίας.  

- Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή κινδύνους που μπορεί να 
προκύψουν κατά την χρήση.  

2) Προετοιμασία 
- Καθώς κόβετε φοράτε πάντα υποδήματα και ρούχα προστασίας. Μην 

λειτουργείτε το μηχάνημα όταν είστε ξυπόλητοι ή εάν φοράτε παντόφλες.  
- Ελέγξτε προσεχτικά το χώρο όπου πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα 

και αφαιρέστε όλα τα ξένα αντικείμενα όπως πέτρες, κλαδιά, καλώδια κλπ.  
- Πριν την χρήση ελέγξτε το μηχάνημα, τις βίδες, τον δίσκο κοπής κλπ. Στην 

περίπτωση που υπάρχει φθορά ή ζημιά παρακαλώ διορθώστε το πρόβλημα 
πριν την λειτουργία του μηχανήματος.  

- Ελέγξτε πριν την χρήση το καλώδιο και την προέκταση για σημεία φθοράς. Εάν 
το καλώδιο πάθει ζημιά κατά την χρήση, βγάλτε το από την πρίζα αμέσως. Μην 
ακουμπήσετε το καλώδιο πριν να το βγάλετε από την πρίζα. Μην 
χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα εάν το καλώδιο έχει ζημιά.  

3) Λειτουργία 
- Λειτουργήστε το μηχάνημα σε καλό φωτιζόμενο χώρο.  
- Αποφύγετε την χρήση σε βρεγμένο γρασίδι ή χόρτο όπου αυτό είναι δυνατόν.  
- Προσέξτε όταν εργάζεστε σε πλαγιά. 
- Μην τρέχετε με το μηχάνημα.  
- Προσέξτε όταν αλλάζετε κατεύθυνση σε πλαγιά.  
- Μην λειτουργείτε το μηχάνημα σε πολύ απότομες πλαγιές.  
- Δώστε μεγάλη προσοχή όταν κινήστε προς τα πίσω ή όταν τραβάτε το 

μηχάνημα προς το μέρος σας. 
- Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν ο προφυλακτήρας ή άλλα εξαρτήματα 

προστασίας δεν λειτουργούν σωστά.  
- Ξεκινήστε το μοτέρ σύμφωνα με τις οδηγίες και με τα πόδια σας μακριά από 

τον δίσκο κοπής.  
- Μην γυρνάτε το μηχάνημα όταν το ξεκινάτε.  
- Μην βάζετε τα χέρια και τα πόδια σας κοντά στα περιστρεφόμενα μέρη του 

μηχανήματος.  
- Μην σηκώνετε και μην μεταφέρετε ποτέ ένα μηχάνημα όταν αυτό λειτουργεί.  
- Βγάλτε το από την πρίζα:  

• Όταν αφήνετε το μηχάνημα.  
• Πριν να ξεμπλοκάρετε κάτι που έχει κολλήσει.  
• Πριν από τον έλεγχο, τον καθαρισμό ή οποιαδήποτε άλλης εργασίας 

που πραγματοποιείτε το μηχάνημα. 
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• Όταν χτυπήσετε κάποιο αντικείμενο. Ελέγξτε για φθορές και 
επισκευάστε εάν χρειάζεται.  

• Εάν το μηχάνημα παρουσιάσει μη φυσιολογικούς κραδασμούς. (ελέγξτε 
αμέσως).  

4) Συντήρηση και αποθήκευση 
- Ελέγξτε όλες τις βίδες και τα παξιμάδια ότι είναι καλά σφιγμένα και ότι το 

μηχάνημα είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση.  
- Ελέγξτε τον προφυλακτήρα ότι είναι σε καλή κατάσταση.  
- Αλλάξτε ή επισκευάστε χαλασμένα μέρη για μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Χρησιμοποιήστε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα.  
- Αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει πριν να το αποθηκεύσετε σε κλειστό χώρο.  
- Όταν επισκευάζετε τα μαχαίρια προσέξτε ότι ενώ το μηχάνημα είναι σβηστό τα 

μαχαίρια μπορεί ακόμα να κινούνται.  
- Αντικαταστήστε φθαρμένα ανταλλακτικά για ασφάλεια. Χρησιμοποιήστε μόνο 

αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα.  
 
Προσοχή!  

• Το μηχάνημα αυτό δεν είναι κατάλληλο για χρήση από άτομα 
(συμπεριλαμβανομένου παιδιά) που δεν γνωρίζουν την σωστή χρήση του 
μηχανήματος.  Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται έτσι ώστε να μην παίζουν με 
το μηχάνημα.  

• Το χλοοκοπτικό είναι σχεδιασμένο για την κοπή γρασιδιού σε ιδιωτικούς κήπους 
και γκαζόν.  

• Το χλοοκοπτικό θα πρέπει να συναρμολογηθεί πλήρως πριν να το συνδέσετε με το 
ρεύμα.  

• Χρησιμοποιήστε κατάλληλα υποδήματα και ρούχα εργασίας για εξωτερική χρήση.  
• Μην τοποθετήσετε τα χέρια σας κάτω από το μηχάνημα στο χώρο κοπής όταν το 

χλοοκοπτικό λειτουργεί.  
• Κρατήστε το καλώδιο μακριά από τα μαχαίρια κοπής.  
• Πριν την χρήση ελέγξτε το καλώδιο για φθορά και ζημιές.  
• Μην λειτουργείτε το μηχάνημα χωρίς τους προφυλακτήρες ή εάν η προφυλακτήρες 

έχουν ζημιά.  
• Κίνδυνος! Τα μαχαίρια συνεχίζουν να περιστρέφονται αφού έχετε σταματήσει το 

μηχάνημα.  
• Μην ξεκινήσετε το μηχάνημα εάν είναι γυρισμένο στο πλάι.  
• Όταν λειτουργείτε το μηχάνημα κρατήστε απόσταση ασφαλείας και κρατήστε 

σταθερά το μηχάνημα μακριά από τον εαυτό σας, κρατώντας τα χέρια και τα πόδια 
σας μακριά από τα μαχαίρια κοπής.  

• Ελέγξτε το χώρο εργασίας , αφαιρέστε πέτρες, ξύλα, καλώδια, σύρματα και άλλα 
αντικείμενα που μπορεί να κολλήσουν στο μηχάνημα.  

• Κρατήστε σταθερό πάτημα όταν εργάζεστε σε πλαγιές.  
• Κόψτε οριζόντια και όχι κάθετα όταν εργάζεστε σε πλαγιές. 
• Χρησιμοποιήστε προσοχή όταν αλλάζετε κατεύθυνση σε πλαγιές. Προσέξτε που 

έχετε τοποθετήσει το καλώδιο.   
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• Μην χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα σε πολύ απότομες πλαγιές όπου δεν μπορείτε 
να κρατήσετε την ισορροπία σας.  

• Προσέξτε όταν τραβάτε το μηχάνημα προς τα εσάς.  
• Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο βρίσκεται στο πίσω μέρος του μηχανήματος.  
• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα στην βροχή, και μην το αφήνετε έξω στην βροχή.  
• Αποφύγετε να κόψετε το γκαζόν εάν αυτό είναι βρεγμένο.  
• Μην σηκώσετε το μηχάνημα εάν είναι σε λειτουργία.  
• Σβήστε το μηχάνημα και αφήστε τα μαχαίρα να σταματήσουν πριν να το 

μεταφέρετε από το ένα μέρος στο άλλο.  
• Σβήστε το μηχάνημα και βγάλτε το από την πρίζα πριν να πραγματοποιήσετε 

εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης.  
• Σιγουρευτείτε ότι οι εγκοπές εξαερισμού είναι ανοιχτές και καθαρές.  
• Πριν την χρήση και μετά από κάποιο χτύπημα ελέγξτε το μηχάνημα για φθορές.  
• Αφού βγάλετε το μηχάνημα από την πρίζα, καθαρίστε το γρασίδι από το πάνω και 

το κάτω μέρος του μηχανήματος.  
• Χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά που προτείνει ο 

κατασκευαστής.  
• Ελέγξτε και συντηρήστε το μηχάνημα συχνά και δώστε το σε εξουσιοδοτημένο 

σέρβις για επισκευή όποτε αυτό χρειαστεί.  
• Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε ασφαλές χώρο μακριά από παιδιά.  
Προσοχή! Περιμένετε να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη πριν να τα 
ακουμπήσετε.  
 

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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Χώρος εργασίας 

• 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.  

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 από το εργαλείο πριν να το βάλετε μπροστά. 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.  

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.  
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• Κρατήστε την αλυσίδα αιχμηρή. Η αιχμηρή αλυσίδα είναι πιο απίθανο να 
μπλοκάρει και πιο εύκολο να ελεγχθεί.  

• Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά σύμφωνα με 
τις οδηγίες αυτές λαμβάνοντας υπόψη 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.  

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. 

 

 

Είδος Περιγραφή 
1 Μοτέρ 
2 Κάτω λαβή 
3 Πάνω λαβή 
4 Κλιπ καλωδίου 
5 Βίδα ασφάλισης 
6 Μοχλός ρύθμισης ύψους 
7 Διακόπτης ασφαλείας 
8 Διακόπτης On/Off 
9 Κάδος συλλογής 
10 Τροχός 
11 Πιαστράκι καλωδίου 
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Συναρμολόγηση 
Συναρμολόγηση της κάτω λαβής 
Για να συναρμολογήσετε την κάτω λαβή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα 

• Τοποθετήστε την κάτω λαβή (2) απευθείας μέσα στις τρύπες που υπάρχουν πάνω 
στο μηχάνημα.  

 
 
Συναρμολόγηση πάνω λαβής 3 και κλιπ καλωδίου 6 
Για να συναρμολογήσετε την πάνω λαβή ακολουθήστε τα παρακάτω:  

• Τοποθετήστε την πάνω λαβή 3 πάνω από την κάτω λαβή 2 και ευθυγραμμίστε τις 
τρύπες. Περάστε τις δύο βίδες ασφαλείας 5. Σφίξτε τις βίδες ασφαλείας καλά.  

• Η βίδες ασφαλείας θα πρέπει να σφιχτούν μόνο με το χέρι. Μην χρησιμοποιήσετε 
κλειδί ή άλλο εργαλείο για να τις σφίξετε.  

   
 
Συναρμολόγηση κάδου συλλογής 9 
Για να συναρμολογήσετε τον κάδο συλλογής 9 ακολουθήστε τα παρακάτω:  
• Πρώτον πρέπει να ευθυγραμμίσετε το πάνω με το κάτω μέρος του κάδου και να τα 

συνδέσετε, στην συνέχεια σηκώνετε το πίσω κάλυμμα του μοτέρ, ευθυγραμμίζετε 
τους 2 γάντζους στο πίσω μέρος του μηχανήματος με τον κάδο, τοποθετείτε τον 
κάδο πάνω στους 2 γάντζους και απελευθερώνετε το πίσω κάλυμμα.  

   
Όλοι οι αριθμοί αντιστοιχούν στον πίνακα περιγραφής του μηχανήματος.  
 
Χρήση του χλοοκοπτικού 
 
Σύνδεση του χλοοκοπτικού 
Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείται κατάλληλη προέκταση για εξωτερική χρήση (Η05VV-
F 2X1.0mm2).  
Συνδέστε το χλοοκοπτικό στην προέκταση και στην συνέχεια στην πρίζα του ρεύματος.  
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• Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο 7 είναι τοποθετημένο στο πιαστράκι καλωδίου όπως 
φαίνεται παρακάτω.  
Δημιουργήστε μια θηλιά από το καλώδιο, περάστε την θηλιά μέσα από το 
πιαστράκι 11 και τραβήξτε το καλώδιο.  

   
 

Εκκίνηση και παύση του μηχανήματος 
Για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα ακολουθήστε τα παρακάτω:  

• Πιέστε και κρατήστε τον διακόπτη ασφαλείας 7 που βρίσκεται στο μηχάνημα. 
• Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη ασφαλείας και τραβήξτε τον διακόπτη προς τα 

πάνω στην λαβή και κρατήστε τον στην θέση αυτή.  
• Το μοτέρ θα ξεκινήσει.  
• Απελευθερώστε τον διακόπτη ασφαλείας.  
• Για να σταματήσετε το μηχάνημα απλά αφήστε τον διακόπτη και το μηχάνημα θα 

σταματήσει.  
Προσοχή! Τα μαχαίρια θα συνεχίσουν να περιστρέφονται για λίγη ώρα αφού έχετε 
σταματήσει το μηχάνημα. Σιγουρευτείτε ότι τα μαχαίρια έχουν σταματήσει τελείως και 
ότι έχετε βγάλει το μηχάνημα από την πρίζα πριν να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε 
εργασίας συντήρησης.  

 
 
Ρύθμιση κοπής 
Για την ρύθμιση κοπής ακολουθήστε τα παρακάτω:  
Προσοχή! Σταματήστε, απελευθερώστε το διακόπτη και περιμένετε να σταματήσει 
τελείως το μοτέρ. Τα μαχαίρια συνεχίζουν να περιστρέφονται για λίγη ώρα αφού 
σβήσετε το μηχάνημα.  
Για την πρώτη κοπή της σαιζόν, επιλέξτε υψηλή ρύθμιση ύψους.  
Το μηχάνημα μπορεί να ρυθμιστεί σε 5 θέσεις ύψους.  
Ι=25mm, II=35mm, III=45mm, IV=55mm, V=65mm 
• Τραβήξτε το μοχλό ρύθμισης ύψους στην μια πλευρά του μηχανήματος.  
• Πιέστε τον μοχλό προς τα μπροστά ή προς τα πίσω.  



www.NakayamaTools.com 
 

10 

• Όταν ο μοχλός βρίσκεται μπροστά, το ύψος είναι στην υψηλότερη ρύθμιση, όταν 
είναι προς τα πίσω το ύψος είναι το χαμηλότερο.  

Σημείωση: Για μακρύ γρασίδι, ξεκινήστε την λειτουργία στην υψηλή ρύθμιση ύψους και 
σταδιακά μειώστε το ύψος της κοπής.  

   
 
Προσοχή: Όταν κόβετε, μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. Όταν το μηχάνημα 
υπερφορτώνετε οι στροφές του μοτέρ πέφτουν και θα ακούσετε μια διαφορά στον ήχο 
του μοτέρ. Εάν συμβεί αυτό, σταματήστε την εργασία, απελευθερώστε το διακόπτη και 
αυξήστε το ύψος κοπής. Η μη τήρηση αυτού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο 
μηχάνημα.  
Σημείωση: Το μοτέρ είναι προστατευμένο από ασφάλεια διακοπής στην περίπτωση 
υπερφόρτωσης ή εάν τα μαχαίρια κολλήσουν. Όταν η διακοπή συμβεί, σταματήστε την 
εργασία και αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα. Καθαρίστε οποιοδήποτε 
κόλλημα υπάρχει και περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι η ασφάλεια να απενεργοποιηθεί 
πριν να συνεχίσετε την εργασία σας.  Εάν το μηχάνημα σταματήσει ξανά, αυξήστε το 
ύψος κοπής για να μειώσετε το φορτίο του μηχανήματος.  
Σημείωση: Η θερμοκρασία του μοτέρ θα αυξηθεί απότομα εάν το μηχάνημα κολλήσει. 
Εάν το μοτέρ υπερθερμανθεί η ασφάλεια θα σβήσει το μοτέρ και θα κόψει την παροχή 
ρεύματος. Εάν συμβεί αυτό, θα πρέπει να αποσυνδέσετε το μηχάνημα από την πρίζα 
και να περιμένετε να κρυώσει τελείως. Θα χρειαστείτε περίπου 1 ώρα για να ξανά 
ξεκινήσετε το μηχάνημα.  
Σημείωση: Όλοι οι αριθμοί αντιστοιχούν στον πίνακα περιγραφής του μηχανήματος.  
 
Αλλαγή μαχαιριών 
• Σβήστε το μηχάνημα και βγάλτε το από την πρίζα.  
• Πριν να αλλάξετε το μαχαίρι καθαρίστε καλά το κάτω μέρος του μηχανήματος.  
• Φορέστε γάντια προστασίας όταν αλλάζετε το μαχαίρι. Σημειώστε την φορά 

τοποθέτησης του μαχαιριού. Κρατήστε το μαχαίρι σταθερά με το ένα χέρι και 
χρησιμοποιήστε το κλειδί για να αφαιρέσετε την βίδα ασφάλισης μαχαιριού 
αριστερόστροφα. Αφαιρέστε το μαχαίρι και καθαρίστε καλά το χώρο γύρο από τον 
άξονα.  

• Τοποθετήστε το νέο μαχαίρι, ευθυγραμμίστε το μαχαίρι πάνω στον άξονα 
σιγουρεύοντας ότι το σημάδι πάνω στο μαχαίρι είναι προς την εξωτερική πλευρά 
και εξασφαλίζοντας ότι οι δύο μπουζόνες στο πίσω μέρος βρίσκονται στις 
αντίστοιχες δύο οπές της λεπίδας. Σφίξτε την βίδα του μαχαιριού προς τα δεξιά , 
μην την σφίξετε πολύ. Ελέγξτε ότι το μαχαίρι έχει τοποθετηθεί σωστά πριν να 
χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.  



www.NakayamaTools.com 
 

11 

 
Κάδος συλλογής:  

• Το μηχάνημα έχει τοποθετημένο έναν κάδο συλλογής. Για να συνδέσετε το κάδο, 
σηκώστε το κάλυμμα του μοτέρ στο πίσω μέρος του μηχανήματος, ευθυγραμμίστε τον 
κάδο με τους γάντζους και τοποθετήστε τον κάδο πάνω μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. 
Για να αφαιρέσετε τον κάδο, σηκώστε το κάλυμμα, σηκώστε τον κάδο προς τα πάνω 
και αποσυνδέστε τον από τους γάντζους.  

  
• Προσοχή: Σιγουρευτείτε ότι ο κάδος είναι σωστά τοποθετημένος καθώς λειτουργείτε 

το μηχάνημα.  
Επεξήγηση συμβόλων 

 

Το μηχάνημα αυτό θα πρέπει να λειτουργείται μόνο από άτομα που έχουν 
διαβάσει τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας και γνωρίζουν καλά την χρήση του 
μηχανήματος. Προσέξτε την ασφάλεια άλλων ατόμων κατά την λειτουργία. 

 
Διαβάστε τις οδηγίες πριν την χρήση 

 

Διπλή μόνωση 

 

 

Προσέξτε τα αιχμηρά μαχαίρια -  
αφαιρέστε το μηχάνημα από την 
πρίζα πριν την συντήρηση ή εάν το 
καλώδιο έχει ζημιά. Κρατήστε το 
καλώδιο μακριά από τα μαχαίρια. 

 

Φορέστε γυαλιά προστασίας 
και ωτοασπίδες. 

 

 

Κρατήστε την προέκταση στο πίσω 
μέρος του μηχανήματος μακριά από 
το μαχαίρι κοπής. 

  

Κρατήστε άλλα άτομα 
μακριά από τον χώρο 
εργασίας. 
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Εξάλειψη βλαβών 
Εάν το μηχάνημα δεν λειτουργεί 
• Ελέγξτε το ρεύμα και ενεργοποιήστε το.  
• Ελέγξτε το βύσμα και τις ασφάλειες και αλλάξτε τα εάν χρειάζεται.  
• Εάν η προστασία υπερφόρτωσης είναι ενεργοποιημένη, αφήστε το μηχάνημα 

να κρυώσει και αυξήστε το ύψος κοπής πριν να συνεχίσετε την εργασίας σας.  
 
 
Το μηχάνημα αφήνει υπολείμματα ή το μοτέρ υπερφορτώνεται 
• Το ύψος κοπής είναι χαμηλό, αυξήστε το ύψος κοπής.  
• Το μαχαίρι δεν είναι αιχμηρό, αλλάξτε το μαχαίρι.  
 
Υπερβολικοί κραδασμοί/θόρυβος 
• Το μαχαίρι είναι ξεβιδωμένο, σφίξτε την βίδα του μαχαιριού 
• Το μαχαίρι έχει ζημιά, αλλάξτε το μαχαίρι. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Μοντέλο EM4000 

Τάση 230-240V~ 50Hz 

Ισχύς 1600W 

Στροφές: 3200/min 

Πλάτος κοπής 400mm 

Ύψος κοπής 25/35/45/55/65mm 

LpA: (Πίεση θορύβου) 76.5dB  K=3dB 

LwA: (Επίπεδο θορύβου) 96dB 

Χωρητικότητα κάδου 40L 

 

Προστασία περιβάλλοντος 
Μην πετάξετε το μηχάνημα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Το 
μηχάνημα, η συσκευασία και τα εξαρτήματά του θα πρέπει να δοθούν 
σε κέντρο ανακύκλωσης για την σωστή προστασία του περιβάλλοντος. 
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Safety Instructions 

WARNING 

Read and understand all instructions. Save these instructions. Failure to follow all instructions 
listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. The term ‘power tool’ in all 
of the warnings below refers to your mains-operated (corded) power tool. 

 

Intended Use and Reasonably Foreseeable Misuse: 
The Lawn mower is intended to be used only for mowing domestic lawns. The Lawn mower 
has been designed for use only in private gardens and is not suitable for use in public 
grounds, parks, sports fields or for agricultural or forestry purposes. Only mow the lawn when 
the grass is relatively dry. 
Any other use of the lawn mower is considered inappropriate use. The manufacturer shall not 
be liable for any damage or injury resulting from misuse. 
Only the manufacturer’s approved replacement parts and blades are to be used on the 
machine. Structural modifications or use of components not approved by the manufacturer 
will void the warranty and absolve the manufacturer of any liability. 
Even with the intended use of the lawn mower there is always a residual risk, which cannot be 
eliminated. 
According to the type and construction of the lawn mower the following potential hazards 
might apply: 
- Ejection of stones etc. from the cutting area (Cutting / injection hazards) 
- Injury from the exposed blade during maintenance (Cutting hazar) 
- Electric shock on contact with non-insulated electric components, 
- Loss of hearing If suitable ear protection is not worn 
 
Warning: The actual level of vibration while using the lawn mower may differ from the level 
specified in this manual by the manufacturer. The following factors may affect actual level of 
vibration: 
- correct use of the lawn mower 
- proper maintenance of the lawn mower 
- selected height of cut 
- sharpness and balance of blade 
Make a work plan so that your exposure to vibration can be limited. 
If you experience an unpleasant sensation or skin discoloration while using the lawn mower, 
immediately stop working. Take sufficient work breaks to prevent hand-arm vibration 
syndrome. 
Maintain the machine in accordance with the instructions in the manual. 
Do not use of the lawn mower at temperatures below10 °C.. 
 
1. Training 
• Read the instructions carefully. Be familiar with the controls and the correct use of the 
machine. 
• Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the machine. Local 
regulations can restrict the age of the operator. 
• Never operate the machine while people, especially children, or pets are nearby. 
• Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to 
other people or their property. 
 
2. Preparation 
• While operating the machine always wear substantial footwear and long trousers. Do not 
operate the machine when barefoot or wearing open sandals. Avoid wearing clothing that is 
loose fitting or that has hanging cords or ties. 
• Thoroughly inspect the area where the machine is to be used and remove all objects which 
can be thrown by the machine. 
• Before using, always visually inspect the machine to see that the blade, blade bolt and the 
blade assembly are not worn or damaged. Replace worn or damaged components in sets to 
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preserve balance. Replace damaged or unreadable labels. 
• Before use check the supply and extension cord for signs of damage or aging. If the cord 
becomes damaged during use, disconnect the cord from the supply immediately.  
DO NOT TOUCH THE CORD BEFORE DISCONNECTING THE SUPPLY.  
Do not use the machine if the cord is damaged or worn. 
 

3. Operation 
• Operate the machine only in daylight or in good artificial light. 
• Avoid operating the lawn mower in wet grass. 
• Always be sure of your footing on slopes. 
• Walk, never run. 
• Mow across the face of slopes, never up and down. 
• Exercise extreme caution when changing direction on slopes. 
• Do not mow excessively steep slopes. 
•Use extreme caution when reversing or pulling the appliance toward you. 
• Stop the blade(s) if the machine has to be tilted for transportation, when crossing surfaces 
other than grass, and when transporting the machine to and from the area to be used. 
• Never operate the machine with defective guards or shields, or without safety devices, for 
example deflectors and/or the grass collector, in place. 
• Switch on the motor carefully according to instructions and with feet well away from the 
blade(s). 
• Do not tilt the machine when switching on the motor. 
• Do not start the machine when standing in front of the discharge opening. 
• Do not put hands or feet near or under rotating parts. 
Keep clear of the discharge opening at all times. 
• Ensure that the lawn mower is switched off when moving from one work area to another. 
• Stop the machine, and remove the plug from the socket. Make sure that all moving parts 
have come to a complete stop: 
- whenever you leave the machine, 
- before clearing blockage or unclogging chute, 
- before checking, cleaning or working on the machine, 
- after striking a foreign object. Inspect the machine for damage and make repairs before 
restarting and operating the machine, 
- If the appliance starts to vibrate abnormally 
(check immediately). 
• If the machine starts to vibrate abnormally: 
- immediately inspect for damage, 
- replace or repair any damaged parts, 
- check for and tighten any loose parts. 
 

4. Maintenance and storage 
• Keep all nuts, bolts and screws tight to ensure the machine is in safe working condition. 
• Check the grass collector frequently for wear or deterioration. 
• During adjustment of the machine be careful to prevent trapping your fingers between 
moving blades and fixed parts of the machine. 
• Always allow the machine to cool down before storing. 
• When servicing the blades be aware that, even though the power source is switched off, the 
blades can still be moved. 
• Replace worn or damaged parts for safety. Use only genuine replacement parts and 
accessories. 
 

WARNING 
• This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical, 
sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for 
their safety. 
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
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• This Lawn Mower is designed for the cutting of domestic grass and lawns. 
• The Lawn Mower must be fully assembled before connecting to the power supply. 
• When using wear robust footwear and suitable outdoor clothing. 
• Never put your hands into the underside of the 
cutting area when the Lawn Mower is turned on. 
• Keep the flexible supply power cable (cord) away from the blades. 
• Before use check the supply power cable (cord) for signs of damage or ageing. 
• Never operate the appliance with damaged guards or without the guards in place. 
• Danger! The cutting blade rotates for some time after the motor has been turned off. 
• Never start the Lawn Mower when it is lying on its side. 
• When operating always adopt a safe stance and hold the Lawn Mower firmly, away from 
your body keeping hands and feet  safely away from the cutting head. 
• Thoroughly inspect the area to be mown, remove all stones, sticks, string, wire and any 
other objects that could hinder your mowing. 
• Always be aware of your footing when mowing on slopes. 
• Mow across the face of slopes, never up and down. 
• Use extreme caution when changing direction on slopes. Be aware of the cable position. 
• Do not mow excessively steep slopes where keeping a good footing is difficult. 
• Use extreme caution when reversing or pulling the mower towards you. 
• Make sure that the power cable is always behind the Lawn Mower and away from the 
cutting path of the mower. 
• Do not use the Lawn Mower in the rain; never leave the mower out in the rain. 
• Avoid mowing wet grass if possible. 
• Never pick up or carry the mower while it is 
switched on. 
• Always turn off the mower and wait for the cutting blades to stop rotating before moving from 
one area to another. 
• Always turn off and disconnect from the power supply before attempting any cleaning or 
maintenance work. 
• Make sure that the ventilation openings are kept clear of grass cuttings and debris. 
• Before using the Lawn Mower and after any impact, check for signs of wear or damage. 
• After use disconnect the power supply, clean off the grass cuttings from the top and 
underside of the mower head. 
• Only use the manufacturer recommended replacement parts and accessories. 
• Inspect and maintain the lawnmower regularly and have any repairs required done by an 
authorized repairer. 
• Store in a safe secure place out of the reach of children. 
 
WARNING: Wait until all moving parts are at a complete standstill before touching them. 
The cutting blade continues to rotate after the Lawn Mower is switched off, a rotating blade 
can cause injury. 
 

Electrical Safety 
• It is strongly recommended that mains power be supplied to the Lawn Mower through a 
residual current device (RCD) having a rated residual current rating not exceeding 30mA. 
• Where necessary, use a suitable waterproof extension lead no longer than 25 meters. 
• Plugs and connectors must be protected from getting wet. 
• Turn off and remove the plug from the socket when leaving the Lawn Mower or when 
attempting to clear any debris or blockage. 
• Should the supply cable become damaged in any way turn off the mains power supply at the 
socket and immediately unplug the cable. When the cable is totally disconnected it can be 
removed by qualified personnel. 
• Do not use in wet conditions. Avoid all contact with water. 
• Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. 
• Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and 
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded. 
• Do not abuse the power cable (cord). Never use the power cable for carrying, pulling or 
unplugging the lawn mower. Keep the power cable away from heat, oil, sharp edges or 
moving parts. Damaged or entangled power cables increase the risk of electric shock. 
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• When operating a power tool outdoors, use an outdoor extension power cable suitable for 
outdoor use. Use of a power cable suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock. 
 

Work Area 
• Do not operate lawn mower in explosive atmospheres, such as in the presence of 
flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or 
fumes. 
• Keep children and bystanders away while operating a lawn mower. Distractions can cause 
you to lose control. 
 

Personal Safety 
• Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. 
Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or 
medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious 
personal injury. 
• Use safety equipment. Always wear eye protection. 
Safety equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection 
used for appropriate conditions will reduce personal injuries. 
• Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off-position before plugging in. 
• Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the 
switch on invites accidents. 
• Remove any adjusting key or wrench before turning the tool on. A wrench or a key that is 
left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury. 
• Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control 
of the power tool in unexpected situations. 
• Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves 
away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts. 
 

Power Tool Use and Care 
• Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct 
power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed. 
 • Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that 
cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired. 
• Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing 
accessories,or storing power tools. Such preventive safety measure  reduce the risk of 
starting the power tool accidentally. 
• Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts 
and any other condition that may affect the power tool’s operation. If damaged, have the 
power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools. 
• Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting 
edges are less likely to bind and are easier to control. 
• Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and 
in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working 
conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from 
intended could result in a hazardous situation. 
 
Service 
Have your power tool serviced by a qualified repair technician using only identical 
replacement parts. 
This will ensure that the safety of the power tool is maintained. 
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Item Description 

1 Motor Assembly 

2 Lower Handle 

3 Upper Handle 

4 Cable clip 

5 Securing knob and bolt 

6 Height adjustment lever 

7 Safety button 

8 Trigger ON/OFF switch 

9 Grass box 

10 Wheel 

11 Cable Retaing Hook 
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Assembly 
 
Assembly of the Lower Handle 
To assemble the lower handles proceeds as follows: 
• Insert the Lower Handle 2 directly into the locating holes on each side of the Motor 
Assembly 1. 

 
 

Assembly of the Upper Handle 3 and Cable clip 6 
To assemble the Upper Handle proceeds as follows: 
• Position the Upper Handle 3 over the lower Handle 2 and align the holes. Push through the 
two Securing bolts 5. Screw on the Securing knobs 5 and hand tighten. 
• The Securing knob and bolt 5 should be hand tightened only. 
Never use a spanner or any other tool to tighten them. 

  
 

Assembly of the Grass box 9. 
To assemble the grass box 9 proceed as follows: 
•first, you need align the upper and lower grass box, and combine them, then you turn on the 
machine rear cover, align the hook on the 2 sides of back machine with the grass box, put the 
grass box in the 2 hooks and then loose the machine rear cover. 

  
All item numbers in bold refer to the illustration on page 10. 
 

Using your Lawn Mower 

 

Connecting your Lawn Mower 
Make sure you use extension lead suitable for outdoor use (H05VV-F 2X1.0mm2) fitted to the 
power supply via leakage-protective system (RCD). 
Connect the lawn mower firstly to the extension lead 
and then connect to the power supply. 
• Make sure that the supply cable to the Switch Box 
7 is fitted to the cable restraint as shown below. 
Create a small loop from the cable, push the loop 
through the slot of the cable retaining hook 11, place the loop over the hook, then pull the 
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cable. 

 
 

Starting and Stopping your Lawn Mower 
To switch the Lawn Mower on proceed as follows: 
• Press and hold in the safety Lock-Off Button located on the Switch Box 7. 
• Hold in the Safety Lock-Off Button and pull the Switch Lever upwards towards the handle 
and hold 
in this position. 
• The motor will now start. 
• Release the Safety Lock-off Button. 
• To stop the mower simply release the Switch Lever 
and the mower will stop. 
Warning: The blades will continue to rotate for some 
time after the mower has been switched off. Make sure that the blades have come to 
complete stop and that you have disconnected the mower from the power supply before 
carrying out any maintenance. 

 
 

 

Height Adjustment 
For height adjustment proceeds as follows: 
Warning: Stop, release switch lever and wait until 
the motor stops. The blades continues to rotate for a few seconds after the machine is switch 
off, a rotating blade can cause injury. 
For the first cut of the season, a high cutting adjustment should be selected. 
This machine can be set to five height of cut. 
I=25mm II=35mm III=45mm IV=55mm V=65mm 
• Pull Height adjustment lever to the broadside. 
•Push the adjustment lever to the front or back. 
• When the adjustment lever is in the front, the height is the toppest, when in the back, the 
height is the lowest. 
Note: For long grass, start mowing with the highest 
setting and then gradually reduce the height of cut. 
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Warning: When mowing, do not allow the motor to labour, particularly in heavy conditions. 

When the motor labours the revolutions of the motor will drop and you will hear a change in 
the motor sound. When this occurs stop mowing, release the switch lever and raise the height 
of cut. Failure to 

do so could damage the machine. 

NOTE: The motor is protected by a safety cut–out switch which is activated when the blade 
becomes jammed or if the motor is overloaded. When cut-out occurs, stop mowing and 
disconnect the lawn mower from the power supply. Clear any obstruction and wait for a few 
minutes for the safety cut out switch to reset before continuing to use the mower. If the mower 
cuts out again increase the height of cut to reduce the load on the motor. 

NOTE: The temperature of the motor will rise quickly, 

if the lawn mower frequently jams. If the motor overheats, the safety cut out switch will 
operate and will cut off the power. If this occurs, you will need to disconnect the lawn mower 
from the power supply and wait for it to cool down completely. You will need to wait for 
approximately 1 hour before you can start using the mower again. 

Note: All item numbers in bold refer to the illustration on page 5. 

 

Blade Replacement 
• Switch off the lawnmower and disconnect from the mains supply. 
• Before replacing the blade it is advisable to thoroughly clean the underside of the machine. 
• Always wear work gloves when replacing the blade. Note which way the blade is fitted. Hold 
the blade firmly with one hand and using the spanner to remove the blade securing bolt 
anticlockwise. 
Remove the blade and thoroughly clean the area around the shaft. 
• To attach the new blade , align 
the blade onto the drive shaft ensuring that the mark on the blade is on the outside and the 
two studs on the back of the fan are located into the corresponding two holes in the blade. 
Tighten blade securing bolt clockwise, do not over tighten. 
Check to ensure the blade is located correctly before using the lawnmower 

 

 

2Grass box: 

• The lawnmower is fitted with a grass box. To attach 
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the grass box, raise the flap on the mower body, align the mounting holes on the grass box 
with the bulges on the mower body and press to hear a click. 

To remove the grass box, raise the flap on top of the 

grass box, lift the grass box upwards to detach grass 

box from mower body. 

 

• Warning: Keep the grass box securely attached 

to the lawnmower while mowing. 

 

 

Eliminating Faults 
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The machine fails to operate 
• Check the power, and turn the power on 
• Check the plug, replace the blown fuse. 
• If the overheat protection has activated, allow the machine to cool down and increase the 
height of cut before carrying on 
The machine leaves ragged finish or motor labours 
• The height of cut is low, increase the height of cut. 
• Cutting blade blunt, replace new blade. 
Excessive vibration/noise 
• The blade bolt is loose, tighten blade bolt. 
• Cutting blade damaged, replace new blade. 
Tecnical Data 

Model Number: EM4000 

Voltage 230-240V~ 50Hz 

Power Input: 1600W 

Speed: 3200/min 

Cutting Width: 400mm 

Cutting height: 25/35/45/55/65mm 

LpA: (Sound Pressure Level) 76.5dB  K=3dB 

LwA: (Sound Power Level) 96dB 

Grass box Capacity: 40L 

 

 

Environmental protection 

 

Do not dispose of the machine, accessories and packaging simply in the rubbish, 
but rather take them to an environmentally friendly recycling station.This small 
effort is good for our environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 




