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Οδηγίες χρήσης ES7200 
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Σημαντικό! 

 

Το νέο σας εργαλείο είναι κατασκευασμένο με τα υψηλοτέρα στάνταρ της 
εταιρείας NAKAYAMA για ασφάλεια κατά την χρήση και ασφάλεια του χρήστη. Αν 
συντηρείτε σωστά το συγκεκριμένο εργαλείο θα σας συνοδεύσει για χρονιά σε όλες σας τις 
εργασίες. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας καθώς επίσης και τις 
προειδοποιητικές ταμπέλες πάνω στο εργαλείο.  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Μοντέλο ES7200 

Κινητήρας 230-240 V~/50 Hz 

Ταχύτητα εν κενό 3800 RPM 

Μήκος λάμας 20 cm 

Ταχύτητα αλυσίδας 11m/s 

Σύνδεσμοι αλυσίδας 33 

Τύπος αλυσίδας 3/8 in low profile 

Βάρος 3.26 kg 

 

Οδηγίες ασφάλειας 

Προσοχή! 
Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις σημειώσεις. Η μη τήρηση τον οδηγιών 
ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, φωτιά και σοβαρούς τραυματισμούς. 
Κρατήστε τις οδηγίες ασφαλείας για μελλοντική χρήση! 
Ο όρος ηλεκτρικό εργαλείο που χρησιμοποιείτε στις οδηγίες ασφαλείας αναφέρετε σε 
εργαλεία που λειτουργούν με ρεύμα (καλώδιο) ή με μπαταρία (χωρίς καλώδιο). 
Ασφάλεια χώρου εργασίας 
a) Κρατήστε το χώρο εργασίας σας καθαρό και με καλό φωτισμό. Οι ακατάστατοι ή 
σκοτεινοί χώροι μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. 
b) 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. 
c) Κρατήστε παιδιά και άλλα άτομα μακριά ενώ λειτουργείτε το εργαλείο αυτό. Οι 
περισπασμοί μπορεί να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο. 
Ηλεκτρική ασφάλεια 
a) 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 
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ηλεκτροπληξίας. 
b) Αποφύγετε την επαφή με γειωμένα αντικείμενα, όπως σωλήνες ψυγεία κ.α.. 
Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σας είναι γειωμένο. 
c) Μην εκθέτετε το μηχάνημα στην βροχή ή σε υγρές καταστάσεις. Η εισαγωγή νερού σε 
ένα ηλεκτρικό εργαλείο θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
d) 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. 
e) 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. 
f) 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. 
Προσωπική ασφάλεια 
a) 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. 
b) 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. 
c) 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. 
d) Αφαιρέστε όλα τα κλειδιά από το εργαλείο πριν να το βάλετε μπροστά. Ένα κλειδί μπορεί 
να εκτοξευτεί και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 
e) Μην τεντώνεστε. Κρατήστε σταθερό πάτημα και ισορροπία κάθε στιγμή. Αυτό σας 
επιτρέπει να έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σας ανά πάσα στιγμή. 
f) 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. 
g) 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. 
Χρήση και συντήρηση εργαλείου 
a) 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. 
b) Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν ο διακόπτης δεν λειτουργεί. Οποιοδήποτε 
μηχάνημα που δεν μπορεί να ελεγχθεί είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί. 
c) 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. 
d) 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. 
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e) 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. 
f) Κρατήστε την αλυσίδα αιχμηρή. Η αιχμηρή αλυσίδα είναι πιο απίθανο να μπλοκάρει και 
πιο εύκολο να ελεγχθεί. 
g) 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. 
Σέρβις 
a) Δώστε τα εργαλεία σας σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για σέρβις και επισκευές 
χρησιμοποιώντας μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η ασφάλεια ου 
εργαλείου διατηρείται. 
Οδηγίες ασφαλείας για αλυσοπρίονα 
- Όταν εργάζεστε με πριόνια κρατήστε το σώμα σας μακριά από την αλυσίδα. Πριν την 
εκκίνηση θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι η αλυσίδα δεν ακουμπάει κάποιο αντικείμενο . Η 
παραμικρή απροσεξία κατά την λειτουργία του μηχανήματος μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό. 
- Κρατήστε το πριόνι πάντα με το δεξί σας χέρι στην πίσω λαβή και το αριστερό σας χέρι 
στην μπροστινή λαβή. Εάν κρατάτε το πριόνι διαφορετικά αυξάνεται ο κίνδυνος 
τραυματισμού. 
- Φοράτε γυαλιά προστασίας και ωτοασπίδες. 
Προτείνεται η χρήση και άλλων ειδών προσωπικής προστασίας όπως υποδήματα, 
κράνος κλπ. 
- Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ενώ βρίσκεστε πάνω σε κάποιο δέντρο. Υπάρχει 
κίνδυνος τραυματισμού. 
- Κρατήστε καλή ισορροπία και σταθερό πάτημα κάθε στιγμή. Λειτουργείστε το μηχάνημα 
μόνο όταν στέκεστε σε σταθερό και επίπεδο έδαφος. 
- Όταν κόβετε κλαδιά που βρίσκονται κάτω από πίεση μπορεί να σας χτυπήσουν. 
- Προσέξτε όταν κόβετε μικρά και χλωρά. Το υλικό μπορεί να κολλήσει στην αλυσίδα και να 
σας χτυπήσει. 
- Σβήστε το πριόνι και κρατήστε το από την μπροστινή λαβή για την μεταφορά. Κρατήστε 
την αλυσίδα μακριά από τον εαυτό σας. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα για 
μεταφορά και αποθήκευση. 
- Ακολουθήστε τις οδηγίες λίπανσης, τεντώματος και αλλαγής της αλυσίδας. Η αλυσίδα που 
έχει λιπανθεί ή τεντωθεί λάθος μπορεί να σπάσει και να αυξήσει την πιθανότητα 
ατυχήματος. 
- Κρατήστε τις χειρολαβές καθαρές και χωρίς λάδια και γράσα. Οι λερωμένες χειρολαβές 
μπορεί να προκαλέσουν κάποιο τραυματισμό. 
- Να κόβετε μόνο ξύλα. Χρησιμοποιείστε το πριόνι μόνο για τον λόγω για τον οποίο 
σχεδιάστηκε. Μην χρησιμοποιείτε το πριόνι για να κόψετε πλαστικά ή οικοδομικά υλικά 
που δεν είναι φτιαγμένα από ξύλο. Η διαφορετική χρήση μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό. 
Κλότσημα 
Προσοχή! Το κλότσημα μπορεί να συμβεί εάν το μπροστινό μέρος της λάμας ακουμπήσει 
πάνω σε κάποιο αντικείμενο ή όταν η αλυσίδα κολλήσει μέσα στο ξύλο. Εάν ακουμπήσει η 
μπροστινή μεριά της λάμας το πέταγμα προς τα πίσω γίνεται γρήγορα. Με αυτόν τον τρόπο 
μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος. 
Προστασία κλοτσήματος σε αυτό το Κονταροπρίονο 
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Αυτό το κονταροπρίονο έχει μια αλυσίδα αναπήδησης και μια λάμα χαμηλού κλοτσήματος. 
Και τα δυο αυτά στοιχεία συμβάλουν στην μείωση του κλοτσήματος. Παρόλα αυτά το 
κλότσημα μπορεί να συμβεί και σε αυτό το αλυσοπρίονο. 
Κρατάτε πάντα σταθερά το κονταροπρίονο και με τα δυο σας χέρια. 
Κρατήστε όλα τα εξαρτήματα προστασίας στην θέση τους στο πριόνι και βεβαιωθείτε ότι 
λειτουργούν σωστά. 
Μην τεντώνεστε και μην σηκώνετε τα χέρια σας πιο ψηλά από το ύψος του ώμου σας. 
Κρατήστε σταθερό πάτημα και ισορροπία κάθε στιγμή. Μην προσπαθείτε να κόψετε δυο 
κλαδιά ταυτόχρονα. 
Μην βάλετε την μύτη της λάμας στο ξύλο και μην προσπαθήσετε να κόψετε το ξύλο με την 
μύτη της λάμας. Προσέξτε για αλλαγές στο ξύλο και άλλες δυνάμεις που μπορεί να πιάσουν 
την αλυσίδα. 
Προσέξτε όταν εισάγετε ξανά την λάμα σε ένα κόψιμο. 
Μην χρησιμοποιείστε αλυσίδα που δεν είναι καλά τεντωμένη ή αιχμηρή. 
Περισσότερες σημαντικές σημειώσεις 
- Χρησιμοποιείστε μια ασφάλεια των 30Α. 
- Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο δεν έχει πιαστεί σε κλαδιά ή παρόμοια αντικείμενα. 
- Κάποια άτομα που χρησιμοποιούν το μηχάνημα για πρώτη φορά θα πρέπει να  
δοκιμάσουν κάποιες κοπές σε ένα πεσμένο ξύλο. 
- Προσοχή! Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να απαγορεύουν την χρήση κονταροπρίονου. 
- Εξασκηθείτε στην χρήση του μηχανήματος πριν την χρήση του. 
 

Χρησιμοποιήστε κοινή λογική πριν χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο εργαλείο. Οι οδηγίες 
ασφάλειας δεν μπορούν να σας προφυλάξουν και να σας ενημερώσουν για όλες τις 
πιθανότητες τραυματισμού σας από την χρήση ενός εργαλείου. Διατηρήστε την 
επαγρύπνηση σας  και λειτουργήστε το συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιώντας την 
λογική σας.  
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Γνωρίζοντας το εργαλείο σας.  

Βγάλτε από την συσκευασία του το ηλεκτρικό κονταροπρίονο.  

Ελέγξτε όλα τα μέρη του εργαλείου σας.  

 

 

 

 

 



www.NakayamaTools.com 
 

Συναρμολόγηση και ρυθμίσεις 

 

Προσοχή 

Για να αποφύγετε τραυματισμούς από καταλάθος εκκίνηση βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο 
σας είναι αποσυνδεδεμένο και απενεργοποιημένο πριν προχωρήσετε σε ρυθμίσεις και 
αλλαγές εξαρτημάτων.  

 

Συναρμολογώντας το ηλεκτρικό κονταροπρίονο σας. (ΕΙΚ 1) 

Σηκώστε τον μοχλό απελευθέρωσης με τον αντίχειρα σας και το δείκτη σας. Εισάγετε την 
επέκταση του κονταροπρίονου μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος κλειδώματος.  

ΠΡΟΣΟΧΗ Η λαβή θα ταιριάξει με το πριόνι μόνο αν είναι γυρισμένο αυτό προς τα πάνω. 
Γυριστέ προς τα κάτω τον μοχλό απελευθέρωσης ώστε να κλειδώσει στην θέση του η 
επέκταση του κονταροπρίονου. 

 

  

Τεντώνοντας την αλυσίδα (ΕΙΚ2) 

Η λάμα και η αλυσίδα έχουν ήδη εγκατασταθεί από το εργοστάσιο στο κονταροπρίονο σας. 
Πριν την χρήση είναι απαραίτητο να ελέγξετε το τέντωμα παρόλα αυτά της αλυσίδας. Η 
ιδανική ρύθμιση επιτυγχάνετε όταν μπορείτε να σηκώσετε από την μέση της λάμας την 
αλυσίδα 2mm. Για να ρυθμίσετε την αλυσίδα ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. 

1. Αποσυνδέστε το κονταροπρίονο σας από την παροχή ρεύματος. Φοράτε πάντα 
προστατευτικά γάντια όταν χειρίζεστε το κονταροπρίονο για να αποφύγετε τυχόν 
τραυματισμούς.  

2. Χαλαρώστε την βίδα που συγκρατεί την λάμα (βρίσκετε κάτω από το κλείδωμα 
καπακιού αλυσίδας).Αυτό θα σας επιτρέψει το γύρισμα του εξωτερικού 
περιβλήματος.  
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3. Ρυθμίστε τώρα την θέση της λάμας 
γυρνώντας το εξωτερικό περίβλημα της 
βίδας μερικές στροφές. Γύρισμα της βίδας 
δεξιόστροφα αυξάνει το ποσό που εξέχει η 
λαμάκι τεντώνει την αλυσίδα. 
Αριστερόστροφο γύρισμα μειώνει το ποσό 
που εξέχει η λάμα και χαλαρώνει την 
αλυσίδα.  Η λάμα σας είναι τεντωμένη αν 
μπορείτε να την ανασηκώσετε από την 
μέση της λάμας 2mm.  

4. Σφίξτε την εσωτερική βίδα.  

Σημαντικό!  

Η αλυσίδα του πριονιού σας πρέπει να είναι σωστά τεντωμένη για να διασφαλίσετε την 
ασφαλή του χρήση. Από την στιγμή που η αλυσίδα ζεσταίνεται το μήκος της μπορεί να 
διαφοροποιηθεί. Ελέγξτε κάθε δέκα λεπτά ειδικά αν πρόκειται για καινούργια αλυσίδα.  

TIP: 

Χαλαρώστε το τέντωμα της αλυσίδας μετρά από κάθε χρήση και πριν αποθηκεύσετε το 
πριόνι σας. Λόγο του ότι η αλυσίδα σας μικραίνει όταν κρυώνει με αυτόν τον τρόπο θα 
μεγαλώσετε την διάρκεια ζωής της και θα προλάβετέ μια πρόωρη φθορά.  

Ασφαλίζοντας το καλώδιο παροχής ρεύματος. ΕΙΚ.3 

Για να αποφύγετε τυχόν αποσύνδεση του καλωδίου από την επέκταση του κατά την χρήση, 
διπλώστε το τέλος του θυλάκου του μέρος 
στην μέση και περαστέ το μέσα από το ειδικό 
εξάρτημα για αυτήν την δουλειά που 
βρίσκεται κρεμασμένο από το καλώδιο 
τροφοδοσίας.  

Τοποθετήστε το διπλωμένο μισό του 
καλωδίου γύρω από το ειδικό εξάρτημα για 
να αποφύγετε τυχόν αποσυνδέσεις κατά την 
εργασία σας.   

  

Γεμίζοντας με λαδί αλυσίδας. ΕΙΚ 4 

Το κονταροπρίονο έχει έρθει στα χεριά σας χωρίς κάποιο λαδί αλυσίδας μέσα του. Αυτό 
γίνετε για την ασφαλή μεταφορά του και πρέπει  να το γεμίσετε εσείς πριν από την χρήση. 
Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό λαδί για αλυσίδες αλυσοπρίονου. Χρησιμοποιώντας το 
αλυσοπρίονο σας χωρίς λαδί μέσα θα έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή του 
αλυσοπρίονου και της αλυσίδας. 
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1. Αποσυνδέστε το κονταροπρίονο από την παροχή ρεύματος.  

2. Τοποθετήστε το κονταροπρίονο με το καπάκι του λαδιού να κοιτάζει προς τα πάνω. 
Καθαρίστε την περιοχή από τυχόν 
πριονίδια η αλλά ξένα υλικά.  

3. Γεμιστέ την δεξαμενή με καθαρό 
λαδί ανοίγοντας την τάπα από 
πάνω. Προσπαθήστε να μην 
γεμίσετε την δεξαμενή με ξένα 
σώματα η σκόνη. Αυτό θα έχει σαν 
αποτέλεσμα το μπλοκάρισμα του 
λαδιού και την καταστροφή του 
πριονιού σας.  

Σημείωση : Χρησιμοποιήστε μόνο φρέσκο λαδί για αλυσοπρίονά μέσα στην 
δεξαμενή. Μην χρησιμοποιείτε λαδί μηχανής ή χρησιμοποιημένα λαδιά ή 
οποιοδήποτε άλλο διάλυμά. Αν δεν χρησιμοποιηθεί λαδί για αλυσοπρίονα υπάρχει 
κίνδυνος να ακυρωθεί η εγγύηση του προϊόντος σας.  

4. Αναμεσά στα κοψίματα σας ελέγχετε συχνά το επίπεδο λαδιού από το ειδικό 
παράθυρο που βρίσκετε πάνω στην δεξαμενή. Επαναγεμίσετε πριν φτάσει στο 
κατώτατο επίπεδο η ποσότητα λαδιού.  

Χρησιμοποιώντας τον αορτήρα πλάτης.  (ΕΙΚ.5 & ΕΙΚ.6) 

1. Συνδέστε τον ιμάντα του αορτήρα με τον σύνδεσμο (ΕΙΚ. 5). Το μεταλλικό 
κομμάτι του ιμάντα πρέπει να εισαχθεί μέσα στην υποδοχή. (ΕΙΚ 5-1) 

 

2.  Ο αορτήρας σας επιτρέπει την πιο ξεκούραστη χρήση του κονταροπρίονου και 
την καλύτερη διαχείριση του βάρους του εργαλείου κατά την χρήση. 
Τοποθετήστε τον αορτήρα μόνο στον ένα ωμό ώστε αν παραστεί η ανάγκη να 
αφήσετε το εργαλείο να γίνει αυτή η διαδικασία όσο το δυνατόν πιο γρηγορά.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Μην περνάτε ποτέ τον αορτήρα διαγώνια από τους δυο ωμούς σας 
καθώς δεν θα μπορείτε να εγκαταλείψετε το εργαλείο σας σε περίπτωση 
ανάγκης.   

3. Ο αορτήρας σας επιτρέπει την γρήγορη αποσύνδεση του από το εργαλείο σας 
μέσω της ειδικής για αυτόν τον σκοπό αγκράφας. Απελευθερώστε γρηγορά τον 
αορτήρα από το εργαλείο σας τραβώντας απλά τον κόκκινο ιμάντα 
απελευθέρωσης. (ΕΙΚ.6-1). Εξασκηθείτε στην χρήση του αορτήρα πριν την 
χρήση του εργαλείου.   
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Ρυθμίζοντας τον τηλεσκοπικό μηχανισμό του κονταροπρίονου σας. (ΕΙΚ.7) 

1. Ανοίξτε τον λεβιέ απελευθέρωσης (ΕΙΚ.7-
1) ώστε το κονταροπρίονο σας να μπορεί 
να μεταβάλει το μήκος του.  

2. Τραβήξτε το πάνω μέρος του 
κονταροπρίονου σας στο επιθυμητό 
μήκος και κλειδώστε το μήκος του 
κλείνοντας τον μηχανισμό.  

 

Σημείωση. Το κονταροπρίονο σας είναι εφοδιασμένο με ένα ελατήριο και με αυτόν τον 
τρόπο αν δεν κλειδώσει στην θέση του τότε θα ξαναγυρίσει στην θέση μηδενισμού στο 
μικρότερο δηλαδή μήκος.   

 

Χρήση 

Προσοχή! Για να αποφύγετε τραυματισμό από καταλάθος εκκίνηση του κονταροπρίονου 
σας, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο και ότι αποσυνδεδεμένο από την παροχή 
ρεύματος πριν προχωρήσετε σε οποιοδήποτε έλεγχο και ρύθμιση.  

 

Προετοιμασία 

Πριν συνδέσετε το κονταροπρίονο σας στην παροχή ρεύματος λεγάτε τα ακόλουθα σημεία 
για να βεβαιωθείτε για την καλή λειτουργία του κονταροπρίονου σας.  

Κονταροπρίονο. 

Πριν εκκινήσετε την εργασία σας ελέγξτε το κονταροπρίονο για φθορά στο σώμα του καθώς 
επίσης και φθορά στο καλώδιο τροφοδοσίας , στην αλυσίδα και στην λάμα. Ποτέ μην 
χρησιμοποιήσετε ένα κονταροπρίονο αν υπάρχει εκτεταμένη φθορά σε αυτά τα 
αντικείμενα.  

Δεξαμενή λαδιού. 

Ελέγξτε το επίπεδο λαδιού στην δεξαμενή. Επίσης ελέγξτε αν υπάρχει αρκετό λαδί σε αυτήν 
κατά διάρκεια της εργασίας σας. Ποτέ μην λειτουργείτε ένα κονταροπρίονο αν δεν υπάρχει 
αρκετή ποσότητα λαδιού μέσα στην δεξαμενή. Κατά γενικό κανόνα ένα γέμισμα στην 
δεξαμενή είναι αρκετό κάθε δέκα λεπτά λειτουργίας ( εξαρτάται από την πυκνότητα του 
ξύλου και την διάρκεια των παύσεων). 

Αλυσίδα. 
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Ελέγξτε το τέντωμα της αλυσίδας και την κατάσταση των λεπίδων. Όσο πιο κοφτερές είναι 
οι λεπίδες τόσο πιο εύκολη θα είναι και η χρήση του κονταροπρίονου σας. Το ίδιο ισχύει 
και για το τέντωμα της αλυσίδας. Ελέγξτε το τέντωμα κάθε δέκα λεπτά για να βελτιώσετε 
την χρήση του κονταροπρίονου σας. Οι καινούργιες αλυσίδες χρειάζονται περισσότερο 
φροντίδα όσον αφορά το τέντωμα τους μιας και ακόμα δεν έχουν πραγματοποιήσει 
αρκετούς κύκλους ψύξης και θέρμανσης.  

Προστατευτικά ρούχα και εξοπλισμός ασφάλειας.   

Φορέστε προστατευτικά ρούχα με καλή εφαρμογή όπως παντελόνια ειδικά γη 
αλυσοπρίονα καθώς επίσης γάντια και γυαλιά για χρήση με αλυσοπρίονα. Φορέστε εν 
ακριανός ασφάλειας με ενσωματωμένη προστασία για την ακοή σας καθώς επίσης και 
προστασία για πρόσωπο από κλαδιά.  

 

Χώρος εργασίας.  

Κρατήστε τους περαστικούς και ζώα μακριά από την περιοχή εργασίας σας. Το 
συγκεκριμένο εργαλείο δεν είναι εφοδιασμένο με προστασία απέναντι στην επαφή με 
ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής τάσης. Κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον δέκα μέτρων 
από καλώδια μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης.  

 

Ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας το κονταροπρίονο σας.  (ΕΙΚ.8) 

1. Για να ενεργοποιήσετε το 
κονταροπρίονο σας Κρατήστε το από 
την λαβή γερά και με τα δυο σας 
χεριά. Πιέστε και κρατήστε το 
κουμπί κλειδώματος στην πίσω 
λαβή. (ΕΙΚ.8-1) και πιέστε την 
σκανδάλη (ΕΙΚ. 8-2) για να 
ενεργοποιήσετε το κονταροπρίονο 
σας. Μπορείτε να απελευθερώσετε 
το κουμπί κλειδώματος μόλις έχει 
ενεργοποιηθεί το κονταροπρίονο σας.  

2. Για να απενεργοποιήσετε το κονταροπρίονο σας απελευθερώστε την σκανδάλη.  
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Προλαβαίνοντας το κλότσημα.  

Ο ορός κλότσημα αναφέρεται στην διαδικασία της αναπήδησης του κονταροπρίονου. Αυτό 
συνήθως προκαλείτε από την επαφή της άκρης της λάμας του κονταροπρίονου με το 
κομμάτι που θέλετε να κόψετε.  

Το κλότσημα συνήθως προκαλεί μια αιφνίδια ισχυρή δύναμη στο κονταροπρίονο σας που 
προκαλεί τα εργαλείο σας να συμπεριφερθεί με ένα ανεξέλεγκτο τρόπο δημιουργώντας 
κίνδυνους για τον χρήστη.  

Ο κίνδυνος από το κλότσημα είναι μεγαλύτερος όταν ακουμπάτε με την άκρη της λάμας 
κάποιο κλαδί. Για να μειώσετε τον κίνδυνο από το κλότσημα μην ξεκινάτε την εργασία σας 
ακουμπώντας την άκρη της λάμας στο ξύλο αλλά προσπαθήστε να ξεκινήσετε την εργασία 
σας χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια από την λάμα σας στο ξύλο.  

Χρήση κονταροπρίονου 

Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο σας είναι σωστά συνδεδεμένο και ότι όλες οι 
οδηγίες έχουν διαβαστεί και κατανοηθεί πλήρως.  

 

1. Κρατήστε τους περαστικούς και ασχέτους με την εργασία σας μακριά από την 
περιοχή που πρόκειται να εργαστείτε. 

2. Μείνετε στο πλάι του κλαδιού που θέλετε να κόψετε. Ποτέ μην κάθεστε κάτω από 
το κλαδί που κόβετε μιας και υπάρχει κίνδυνος να πέσει το κομμένο κλαδί πάνω 
σας. 

3. Κρατήστε το κονταροπρίονο σε μια γωνιά έως 600 σε σχέση με το έδαφος ώστε να 
αποφύγετε τραυματισμούς από κλαδιά και κομμάτια ξύλου που μπορεί να σας 
χτυπήσουν. Το κονταροπρίονο δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε πάνω από το κεφάλι 
σας. Για να βελτιώσετέ την σταθερότητα της εργασίας σας κρατήστε το 
αλυσοπρίονο όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σώμα σας.  

4. Τοποθετήστε τον αορτήρα μόνο στον ένα ωμό σας ώστε να μπορέσετε να τον 
βγάλετε σε περίπτωση ανάγκης πιο γρηγορά. Ποτέ μην τοποθετείτε τον αορτήρα 
σας διαγώνια στον ωμό σας γιατί δεν θα μπορέσετε να εγκαταλείψετε το 
κονταροπρίονο σε περίπτωση ανάγκης.  

5. Ενεργοποιήστε το κονταροπρίονο και δώστε του λίγο χρόνο να πιάσει πλήρη 
ταχύτητα λειτουργίας Πριν την επαφή με το ξύλο.  

6. Κοφτέ τα κλαδιά χρησιμοποιώντας την μέση και όλο το μήκος της λάμας και όχι 
μόνο την άκρη της.  

7. Ξεκινήστε την εργασία σας από τα χαμηλά κλαδιά πρώτα και μετά προχωρήστε στα 
πιο ψηλά. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο εύκολο να προχωρήσετε την εργασία 
σας.  
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Κόβοντας μικρότερα κλαδιά.  
Για να κόψετε μικρότερα κλαδιά τοποθετήστε το πρόσωπο του 
κονταροπρίονου στο κλαδί ώστε να κρατηθεί το κονταροπρίονο σας 
σταθερό. Εξασκώντας ελαφριά πίεση προχωρήστε την κοπή σας από πάνω 
προς τα κάτω.  
Κόβοντας μεγαλύτερα κλαδιά.  
Τα μεγαλύτερα και βαρύτερα κλαδιά έχουν την τάση να ξεφλουδίζουν κατά 
την πρώτη ε[αφή τους με το κονταροπρίονο. Για να προχωρήσετε την κοπή 
ξεκινήστε κάνοντας μια ελαφριά τομή στο κλαδί ώστε να σας χρησιμεύσει 
σαν εκτόνωση στην αναμενομένη κίνηση από το βάρος του κλαδιού. 
Προχωρήστε για αυτόν τον λόγο σε μια πρώτη τομή από κάτω προς τα 
πάνω στο 1/3 της διαμέτρου του κλαδιού σας.  
Προχωρήστε μετρά από αυτήν την τομή στο κόψιμο του κλαδιού από πάνω. 
Αυτό θα σας βοηθήσει να ελέγχετε καλυτέρα την κοπή σας και την πρόοδο 
της εργασίας σας.  

8. Στο τέλος της κοπής σας το βάρος του αλυσοπρίονου δεν θα στηρίζετε πλέον από το 
κλαδί και θα χρειαστεί να το υποστηρίξετε εσείς. Αυτό μπορεί να έχει σαν 
αποτέλεσμα το χάσιμο του ελέγχου του κονταροπρίονου. Για αυτόν τον λόγο 
κρατάτε το αλυσοπρίονο με τα δυο σας χεριά άθολη την διάρκεια της εργασίας σας. 
Βγάλτε το κονταροπρίονο σας από την τομή που έχετε δημιουργήσει με το 
αλυσοπρίονο ακόμα εν λειτουργία μιας και υπάρχει ο κίνδυνος αν σταματήσετε το 
γύρισμα της αλυσίδας ενώ το κονταροπρίονο είναι ακόμα μέσα στο κλαδί να σας 
κολλήσει εκεί.  

9. Όταν η αλυσίδα είναι μακριά από το κλαδί Απελευθερώστε τον διακόπτη και 
αφήστε την αλυσίδα να έρθει σε στάση πριν το χαμηλώσετε. Αποσυνδέστε το 
κονταροπρίονο και τοποθετήστε το προστατευτικό της λάμας.  

 

Συντήρηση  
 
Προσοχή!! Αποσυνδέστε το κονταροπρίονο από την παροχή ρεύματος πριν προχωρήσετε 
σε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.  
 
Καθάρισμα 
Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν προχωρήσετε σε εργασία καθαρισμού. Καθαρίστε 
το εξωτερικό περίβλημα του κονταροπρίονου σας χρησιμοποιώντας ένα ελαφρά βρεγμένο 
πανί. Χρησιμοποιήστε ήπια καθαριστικά και μην χρησιμοποιήσετε διαλυτικά και που 
μπορεί να φθείρουν τις επιφάνειες σας. Προσέξτε ιδιαίτερα κατά τον καθαρισμό και έχετε 
πάντα στο μυαλό σας ότι παροικείτε για ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί τον ηλεκτρισμό για 
την κίνηση του.  
Μην βυθίζετε το αλυσοπρίονο σας σε νερό ή αλλά υγρά. Χημικά προϊόντα και καθαριστικά 
μπορούν να φθείρουν και να καταστρέψουν τα πλαστικά κομμάτια του εργαλείου σας.  
 
Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί εξαερισμού δεν είναι μπλοκαρισμένοι ώστε να αποφύγετε 
περιπτώσεις υπερθέρμανσης. 
 
Καθαρίζετε τακτικά τον μηχανισμό τεντώματος και την λάμα της αλυσίδας σας 
χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα ή ένα απαλό πινελάκι.  
 
Κρατάτε τις λάβες καθαρές από λαδιά και γράσο για είσαστε σίγουροι για το όσο το 
δυνατόν πιο σταθερό κράτημα τους.  
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Αντικατάσταση αλυσίδας και λάμας. (ΕΙΚ. 9 & 10) 

Ο οδηγός της αλυσίδας πρέπει να αντικατασταθεί σε περίπτωση που είναι φθαρμένος ο 
οδηγός η το γρανάζι οδήγησης.  

Η αλυσίδα πρέπει να αλλαχθεί σε περίπτωση που πλέον δεν τεντώνει πάνω στην λάμα. 
(Προσέξτε ιδιαίτερα το μήκος της αλυσίδα και ο αριθμός των συνδέσμων να είναι σωστός. 
Αν είναι μεγαλύτερος ο αριθμό των συνδέσμων η αλυσίδα πάλι δεν θα τεντώνει αλλά δεν 
θα είναι λόγο φθοράς και δεν θα χρειαστεί η αγορά καινούργιας αλυσίδας) 

 

1. Αποσυνδέστε το εργαλείο σας από την παροχή ρεύματος . 

2. Χαλαρώστε τελείως την βίδα που σφίγγει την αλυσίδα στην θέση της γυρνώντας 
την αριστερόστροφα (ΕΙΚ. 9-1) Βεβαιωθείτε ότι την γυρίσατε πλήρως. Αυτό θα 
επιτρέψει στο κάλυμμά της αλυσίδας να τοποθετηθεί σωστά. 

3. Χαλαρώστε τελείως το καύμα της βίδας ρύθμισης γυρνώντας το αριστερόστροφα 
και αφαιρέστε το κάλυμμά της αλυσίδας και της λάμας. (ΕΙΚ 9-2) 

4. Αφαιρέστε την λάμα και την αλυσίδα . Αντικαταστήστε την αλυσίδα και την λάμα με 
καινούργια αν χρειάζεται. Τοποθετήστε την αλυσίδα μέσα στην αυλάκωση. Η φορά 
τοποθέτησης της αλυσίδας πρέπει να ταιριάζει με αυτήν στην εικόνα 10 ή στο 
αυτοκόλλητο πάνω στο σώμα του καπακιού.  

5. Τοποθετήστε την λάμα και την αλυσίδα  στις βάσεις τους και περαστέ την αλυσίδα 
μέσα πάνω από το γρανάζι. Τοποθετήστε την λάμα με τέτοιο τρόπο που να είστε 
βέβαιοι ότι δουλεύει κανονικά η λειτουργία τεντώματος της αλυσίδας. 

6. Κλειστέ το κάλυμμά της λάμας. Τοποθετήστε το κάλυμμά μέχρι να ακουστεί το 
κλατάρισμα και τοποθετήστε το κάλυμμά σφιχτά. Τοποθετήστε την βίδα με το 
κάλυμμά της και μην την σφίξετε σφιχτά.  

7. Ρυθμίστε το τέντωμα της αλυσίδας όπως αναφέρεται πιο πάνω.  

Ελέγχοντας το σύστημα αυτόματης λίπανσης.  

Να ελέγχετε τακτικά τη λειτουργία του συστήματος αυτόματης λίπανσης της αλυσίδας προς 
αποφυγή υπερθέρμανσης και επακόλουθης βλάβης της λάμας και της αλυσίδας. 
Ακουμπήστε τη μύτη της λόγχης σε επίπεδη επιφάνεια (σανίδα, κομμένη επιφάνεια 
δέντρου) και αφήστε την αλυσίδα να περιστρέφει. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της 
διαδικασίας παρουσιαστεί αυξανόμενο ίχνος λαδιού, το αυτόματο σύστημα λίπανσης 
λειτουργεί άψογα. Εάν δεν παρουσιαστεί ίχνος λαδιού επικοινωνήστε με το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών ή με εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Προσοχή! Μην αγγίξετε την 
επιφάνεια. Τηρήστε επαρκή απόσταση ασφαλείας (περ. 20cm). 
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Αποθήκευση και μεταφορά 

Χαλαρώστε το τέντωμα τις αλυσίδας μετά την χρήση. Η αλυσίδα σας ζεσταίνεται και θα 
τεντώσει πάνω στην λάμα αν δεν την χαλαρώσετε τελείως. Με αυτόν τον τρόπο θα 
επιμηκύνετε την διάρκεια ζωής της αλυσίδας σας και θα προφυλαχτείτε από άσκοπες 
ζημίες σε αυτήν. 

Πάντα τοποθετήσετε το προστατευτικό της λάμας όταν πρόκειται να αποθηκεύσετε και να 
μεταφέρετε το συγκεκριμένο εργαλείο. 

Αποθηκεύστε το κονταροπρίονο σας σε στεγνό, ξέθαρρο και δροσερό μέρος. Κρατήστε το 
μακριά από παιδιά. Αν το κονταροπρίονο σας δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα 
χρόνου τότε αφαιρέστε οποιαδήποτε ποσότητα λαδιού μέσα από την δεξαμενή. Περαστέ 
την λάμα και την αλυσίδα με αντιδιαβρωτικό ή μέσω ενός μπάνιου λαδιού ώστε να 
αποφύγετε τυχόν οξείδωση της. 

Αντικαταστήστε τα καρβουνάκια (ΕΙΚ.11 έως 13)  

 

Για να διατηρήσετε την απόδοση του κινητήρα σας, επιβάλετε ο 
έλεγχος στα καρβουνάκια κάθε 60 ώρες λειτουργίας. Ξεβιδώστε 
τις 11 βίδες από το κάλυμμά (ΕΙΚ 11)  του κινητήρα και ελέγξτε 
το μέγεθος από τα καρβουνάκια. (ΕΙΚ. 12-1) 

Η φθορά από τα καρβουνάκια εξαρτάται από το ποσό συχνά 
και ποσό πολύ χρησιμοποιείτε το εργαλείο σας. 
Αντικαταστήστε τα καρβουνάκια (ΕΙΚ13)  όταν το μέγεθος τους 
πέσει κάτω από τα 5 mm. 

Σημείωση: Αντικαταστήστε τα καρβουνάκια με γνησιά 
ανταλλακτικά.  
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