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Οδηγίες Χρήσης ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 700W ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΕΤ7000 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τάση       230V~50Hz 
Ισχύς εξόδου     800W 
Ταχύτητα κοπής    10500min-1 
Διάμετρος κοπής    290mm 
Διάμετρος μεσινέζας    2.0 mm 
Βάρος      3.0 kg 
Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ηλεκτρικό θαμνοκοπτικό ΕΤ7000. Το θαμνοκοπτικό 
ΕΤ7000 έχει κατασκευαστεί με τα υψηλοτέρα στάνταρ και είναι εύκολο στην χρήση και 
ασφαλές για τον χρήστη. Σωστά συντηρημένο θα σας συντροφεύσει πολλά χρονιά χωρίς 
κανένα πρόβλημα. Αν χρησιμοποιήσετε το θαμνοκοπτικό για τον σκοπό που 
κατασκευάστηκε θα σας προσφέρει πολλά χρονιά ασφαλούς και απροβλημάτιστης 
λειτουργίας. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Διαβάστε με προσοχή το παρακάτω εγχειρίδιο και προσέξτε ιδιαίτερα τους 
γενικότερους κανονισμούς ασφάλειας και λειτουργίας πριν την χρήση. 
 
Γενικοί κανόνες Ασφάλειας 
 
Ο σκοπός των παρακάτω κανόνων ασφάλειας είναι να εστιάσουν την προσοχή σας  σε 
πιθανούς κίνδυνους. Τα σύμβολα ασφάλειας και οι επεξηγήσεις τους; Απαιτούν την πλήρη 
πλήρη προσοχή σας. Τα σήματα ασφάλειας από μονά τους δεν εξαλείφουν πιθανόν 
κίνδυνους. Οι οδηγίες που θα διαβάσετε στα σήματα αυτά δεν αντικαθιστούν τα σωστά 
μετρά ασφάλειας. 

 
Σύμβολο κίνδυνου!  
Συμβολίζει κίνδυνο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μαζί με αλλά σύμβολα για 
να καθορίσει αυτόν τον κίνδυνο.  

Αποτυχία να ακολουθήσετε τους κανόνες ασφάλειας μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τον 
σοβαρότατο τραυματισμό σας ή τον τραυματισμό των γύρω σας. Πάντα ακολουθείτε τις 
οδηγίες ασφάλειας για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροσόκ και ατυχήματος 
προσωπικού.  
Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο εργαλείο αν δεν έχετε 
κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες ασφάλειας κλπ. που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 
Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο σε ένα ασφαλές μέρος και επιστρέψτε σε αυτό να το 
ξαναδιαβάσετε αν κατά την χρήση σας δημιουργηθούν απορίες.  
  
Χρησιμοποιείτε γυαλιά ασφάλειας  
Η χρήση οποιουδήποτε εργαλείου μπορεί να υπάρξει ρίψη ξένων σωμάτων στα ματιά σας 
που μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τον σοβαρότατο τραυματισμό σας. Πριν εκκινήσετε την 
λειτουργία φορέα πάντα γυαλιά ασφάλειας με πλευρικά προστατευτικά ή μάσκα 
προστασίας. Προτείνουμε την χρήση μάσκας ασφάλειας για χρήση πάνω από γυαλιά 
μυωπίας ή πάνω από γυαλιά προστασίας με πλευρικά προστατευτικά.  
 
Προσοχη. Το παρόν εργαλείο κατασκευάζετε σε συμφωνία με τους κανόνες ασφάλειας 
που διέπουν την χωρά σας. Για να είστε σίγουροι για την ασφαλή χρήση του εργαλείου 
σας πάντα προχωράτε σε επισκευές και συντηρήσεις που θα γίνονται μόνο από 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή από το εξουσιοδοτημένο τμήμα Service.  
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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.  

 

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 
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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.  

 
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 
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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. Καθάρισα 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 σα μακριά πόα αυτήν την λεπίδα.  

34. Αφού τοποθετήσετε καινούργια μεσινέζα πάντα επιστρέφετε το θαμνοκοπτικό σας 
στην όρθια θέση πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία.  
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1. Πίσω λαβή 
2. Ανάρρηση καλωδίου 
3. Κομβίο ασφάλειας 
4. Διακόπτης λειτουργίας 
5. Βοηθητική λαβή 
6. Κομβίο κλειδώματος βοηθητικής λαβής 
7. Σύνδεσμος 
8. Κομβίο για ρύθμιση ύψους 
9. Τηλεσκοπικός σωλήνας 
10. Κινητήρας 
11. Οδηγός μήκους κοπής 
12. Πεταλά για ρύθμιση γωνίας κεφάλης 
13. Προφυλακτήρας 
14. Κεφαλή κοπής 
15. Χειροκίνητη τροφοδοσία μεσινέζας 

 

Αξεσουάρ  

Προφυλακτήρας, Βίδες (4 τ.μ.) 

Συναρμολόγηση 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην συνδέετε το θαμνοκοπτικό στην παροχή ρεύματος πριν συναρμολογήσετε 
πλήρως το εργαλείο σας. 
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Προφυλακτήρας (εικ1)  
- Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα στην θέση 

του (13) 
- Ασφαλίστε τον προφυλακτήρα πάνω στον 

κινητήρα με τις τέσσερις βίδες που 
περιλαμβάνονται μέσα στην συσκευασία.  

 

 

 

Ρυθμίζοντας την βοηθητική λαβή. (εικ.2 ) 

1. Χαλαρώστε την βοηθητική λαβή από το κομβίο 
κλειδώματος της. (6)  

2. Γυριστέ την βοηθητική λαβή στην επιθυμητή θέση και 
μετα κλειδώστε την σε αυτήν την θέση με την βοήθεια 
του κομβίο κλειδώματος.  

Σημ.: Για κόψιμο ρυθμίστε την λαβή προς τα πάνω. 
Για λεπτομέρειες προς τα κάτω.  

 

Ρύθμιση ύψους (Εικ. 3) 

1. Χαλαρώστε το κομβίο (8) για την ρύθμιση του ύψους 
και γλιστρήστε τον σωλήνα (9) στην επιθυμητή θέση  

2. Σφίξτε το κομβίο για να ασφαλίσετε το ύψος 
εργασίας.  

 

 

Ρυθμίζοντας την κεφαλή κοψίματος. (Εικ 4)  

1. Πιέστε προς τα επάνω το πέταλά ρύθμισης (12) και 
κινήστε την κεφαλή προς την κατεύθυνση που θέλετε 
(πάνω ή κάτω) αφήστε το πέταλά για να ρυθμίσετε το 
ύψος.  

2. Βεβαιωθείτε ότι έχει κλειδώσει η κεφαλή στην 
επιθυμητή κλίση αφού ακούσετε το κλικ.  
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Περιστρέφοντας την πίσω λαβή (εικ.5) 

1. Πιέστε προς τα κάτω τον σύνδεσμο (7) και 
γυριστέ την πίσω λαβή (1) αριστερόστροφα. 

2. Απελευθερώστε τον σύνδεσμο όταν θα έχει 
γυρίσει η πίσω λαβή 900 και θα έχει κλειδώσει 
στην θέση της.  

Χρήση 
 Προσοχη: Πάντα χρησιμοποιείτε προστασία 
για τα ματιά σας. 

Διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Εικ 6) 

1. Για να ενεργοποιήσετε το θαμνοκοπτικό σας 
πιέστε το κομβίο ασφάλειας και πιέστε τον 
διακόπτη (4).  

2. Απελευθερώστε τον διακόπτη για να 
απενεργοποιήσετε.  

 

Κοπή 

1. Χρησιμοποιήστε το θαμνοκοπτικό σε μια γωνιά 
περίπου 15 μοιρών με την επιφάνεια σας (εικ7) 

2. Αργά μετακινήστε το θαμνοκοπτικό σας  με 
παλινδρομικές κινήσεις δεξιά - αριστερά (εικ8)  

3. Μην υπερφορτώνετε το θαμνοκοπτικό σας. 
Κάντε μικρές κινήσεις για να αφήνετε το 
εργαλείο σας να ‘’αναπνέει’’ πιο ευκολά και να 
περιστρέφετε με μεγάλη ταχύτητα.  (εικ9) 

4. Κόψιμο σε δύσβατα σημεία. Χρησιμοποιήστε 
την εξωτερική πλευρά του προφυλακτήρα για 
να κόψετε σας οδηγό για να κόψετε κοντά στις 
άκρες.  
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Κόψιμο σε δύσβατα σημεία. (Εικ 10)  

Περιστρέψτε την πίσω λαβή 90 μοίρες και γυριστέ 
προς τα πάνω τον οδηγό μήκους κοπής (11). 

 

Χειροκίνητη τροφοδοσία μεσινέζας (Εικ 11) 

Αν χρειαστεί μπορείτε να βγάλετε προς τα έξω 
μεσινέζα από το καρούλι χειροκίνητα, πιέζοντας το 
κομβίο στην κεφαλή (15). Τραβήξτε προς τα έξω 
την μεσινέζα μέχρι η άκρη της να φτάσει το άκρο 
του προφυλακτήρα. Μόλις τραβήξετε αρκετή 
μεσινέζα από την μια μεριά μετα τραβήξτε και την 
άλλη άκρη στο ίδιο μήκος. (Δεν χρειάζεται να 
ξαναπιέσετε το κομβίο (15) )  

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.  

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. 

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. 
1. Αν το θαμνοκοπτικό σας δεν λειτουργεί ελέγξτε την παροχή ρεύματος
2. Αν το θαμνοκοπτικό σας δε λειτουργεί σωστά ελέγξτε το μήκος της μεσινέζας

σας και τραβήξτε προς τα έξω πάρα πάνω μήκος ή αντικαταστήστε την.
3. Αν αντιμετωπίζετε συχνό κόψιμο της μεσινέζας επανατοποθετήστε την μεσινέζα

στο καρούλι.
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ELECTRIC LINE TRIMMER

CAUTION: Carefully read through this entire owner’s
manual, pay close attention to the general 
safety rules and rules for safe operation, 
before using.

THANK YOU FOR BUYING A RYOBI
ELECTRIC LINE TRIMMER

Your new line trimmer has been engineered and manufactured to Nakayama's 
high standard of dependability, ease of operation, and operator safety. 
Properly cared for, it will give you years of rugged, trouble free performance. 
If you use your line trimmer properly and only for what it is intended, you will 
enjoy years of safe, reliable service.

Voltage ………………………………………230V~50Hz
Power input ……………………………………… 800W
Cutting blade speed………………………… 10500min-1

Cutting diameter ……………………………… 290mm
Diameter of line ………………………………… 2.0mm
Net weight ………………………………………… 3.0kg

ET7000



SAFETY ALERT SYMBOL
Indicates danger, caution or warning. 
May be used in conjunction with other 
symbols or pictures.





SPECIFIC SAFETY rulES For lInE TrImmEr

1.  Your line trimmer is a high-speed, fast cutting
power tool. The electrical connection and cutting
tools are potential sources of danger. Therefore,
special safety precautions must be taken to re-
duce the risk of personal injury.

2.  Never allow children or people unfamiliar with
these  instructions to use the line trimmer.

3.  The operator or user of this line trimmer is re-
sponsible for accidents or hazards occurring to
other people or their property.

4.  Keep children and bystanders away. Never trim
while people are close by.

5.  Always wear proper footwear and long trousers.
6.  Do not operate this line trimmer when barefoot or

wearing open sandals.
7.  Never use the line trimmer with a damaged guard

or without the guard in place.
8.  Never work with line trimmer while under the in-

fluence of alcohol or drugs.
9.  Never attempt to modify your line trimmer in any

way since it may increase the risk of personal
injury. Do not use wire or metal reinforced line.
We shall not be liable to any personal injury or
damage to property caused by a modification of
the tool.

10. Do not run with the line trimmer.
11.  Only use your line trimmer for cutting grass and

weeds, never for other purposes.
12.  Only use the line trimmer in daylight or strong

artificial light.
13.  We recommend, using a Residual Current De-

vice (RCD) with a tripping current of not more
than 30mA.

14.  Use only extension cables suitable for outdoor
use, preferably with a high visibility cord. Specifi-
cation as below:

For extension cables up to 15 meters, use a
wire with a cross section of 1.5mm2

For extension cables over 15 meters and less
than 40 meters, use a wire with a cross section
of 2.5mm2

15.  Before use, check the line trimmer is in good
condition and that it is operating properly. Pay
Special attention to extension cable, power out-
let, switch, and cutting head.

16.  Before use, check the line and extension cords.
Do not use the line trimmer if the cord is dam-
aged or worn.

17.  Protect your extension cable from sharp objects,
excessive heat, and damp or wet locations.

18.  Keep the extension cord away from rotating ny-
lon line.

19.  If the insulation on the power cable or extension
cable is damaged during use, disconnect the
power supply immediately and have the dam-
aged cable replaced. Do not touch the cable be-
fore disconnecting the supply!

20.  Switch on the line trimmer according to these
instructions and keep you hands and feet well
away from the cutting line!

21.  Always hold your line trimmer firmly, make sure
you  always maintain a good balance and secure
footing.

22.  Make sure the open side of the protection guard
is  pointing away from yourself before you switch
on the line trimmer.

23.  Do not operate the line trimmer on wet grass, or
under damp conditions.

24.  Take special care in slippery conditions on slopes
and uneven ground.

25.  Watch for hidden obstacles such as tree stumps
and roots to avoid stumbling.

26.  Check the cutting head at regular intervals. If the
behavior changes (excessive noise, vibration
etc.) immediately:
Switch off!
Holding  the  trimmer  firmly  press  the  head
against  the  ground  and  bring  to  a complete
stop.

Disconnect the mains supply.
Check  the  condition  of  the  cutting  head;  look
for  damage,  missing  parts  and cracks.

27.  Have the damaged cutting head replaced imme-
diately even if it only has superficial cracks. Nev-
er attempt to repair a damaged cutting head.

28.  Only use original cutting heads and replacement
spools. Never use metal cutting lines.

29.  Warning!
Danger of injury by the line cutting device. Af-
ter replacing a spool, be sure to bring the unit
into normal working position before turning it on
again.

30.  Clean the plastic parts with damp cloth only.
31.  Never leave your grass trimmer outdoors in the

rain. Store your tool in a dry place, keep out of
reach of children.



SPECIFIC SAFETY rulES For lInE TrImmEr

 32.  Warning!
1)  The nylon line continues to rotate after the

motor is switched off.
2) Do not put your hands or feet near or under

the rotating parts when the machine is turned
on.

3) Switch off the trimmer and disconnect the
power supply :
Before you leave the machine.
Before checking, cleaning and working on the
machine.
After striking a foreign object. Inspect the tool
for damage.
If the grass trimmer starts to vibrate abnor-
mally.

33.  Always ensure that ventilation openings are kept
clear of debris.

34.  Take care against injury from the blade fitted for
trimming the cutting line.

 Warning!
There is a sharp blade fitted to the guard for cut-
ting the line to length. Keep your fingers clear.

35.  After extending new cutting line always return
the machine to its normal position before switch-
ing on.



dESCrIPTIon

1. Rear handle
2. Cable strain relief arm
3. Safety button
4. Trigger switch
5. Auxiliary handle
6. Auxiliary handle locking knob
7. Edging coupler
8. Knob for height adjustment

9. Telescopic tube
10. Motor housing
11. Edge guide
12. Foot pedal for head angle adjustment
13. Safety guard
14. Cutting head
15. Manual line feed button

STAndArd ACCESSorIES
Safety guard, Screw(4pcs)

5 1 3
4
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12
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ASSEmBlY

 Warning!  do not connect the machine to the mains socket before it is completely assembled.

FITTInG GuArd (Fig.1)

1. Put the safety guard (13) in place.
2. Secure the safety guard onto the motor housing (10) 

with screws provided.

AdJuSTInG AuXIlIArY HAndlE (Fig. 2)

1. Loosen the auxiliary handle locking knob (6),
and adjust the angle of the auxiliary handle.

2. Turn the knob until the handle is securely
tightened

note: For trimming, adjust the handle upward. For 
edging adjust it downward.

AdJuST HEIGHT (Fig. 3)

1. Loosen the knob for height adjustment (8), and
slide the telescopic tube (9) to desired position.

2. Tighten the knob

Fig. 25
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Fig. 3
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Fig. 1
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 CAuTIon: Always wear eye protection.

on / oFF SWITCH (Fig.6)
To switch on the trimmer, press the safety button (3) 
and pull the trigger switch (4). Release the switch 
to stop.

oPErATIon

ASSEmBlY

AdJuSTInG PIVoT HEAd (Fig. 4)

1. Depress  the  foo t  peda l  fo r  head ang le
adjustment (12), and move the trimmer head up
or down to desired position and release the foot
pedal.

2. Make sure the head is securely locked into place
with click.

roTATInG rEAr HAndlE To EdGInG 
PoSITIon (Fig. 5)

1. Push down edging coupler (7) and turn rear
handle (1) end counter-clockwise.

2. Release edging boom coupler when handle has
been rotated 180°and locked into place.

Fig. 6
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Fig. 4
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Fig. 5
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Fig. 10
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OPERATION

TRIMMING
1. Use the trimmer at an angle of approximately

15-degree to the working area (Fig.7).

2. Slowly swing the trimmer from side to side. (Fig.8)

3. Do not overload your trimmer, take small “bites”
this will keep machine operating at high speed
and will greatly improve cutting efficiency,
(Fig.9).

4. Cutting close to a wall
Use the outside edge of the guard as a guide
when cutting close to an edge.

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

EDGING (Fig. 10)

Rotate the rear handle to edging position, and 
flip up the edge guide (11).



oPErATIon

mAnuAllY FEEd lInE (Fig. 11)
If required line can be fed out manually, press and 
release manual line feed button (15), whilst gently 
pull out the lines until the lines reach the line cutter.
When the required amount of line is fed out, gently 
pull on the second line (there is no need to press 
the manual line feed button again)
If the line extends past the line cutter, too much 
line has been fed out.
If too much line is fed out, remove the spool cap 
and click spool anti-clockwise until the line is at the 
desired length.

Fig. 11
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rEPlACInG THrEAd SPool (Fig. 12)

Use original manufacturer’s replacement thread spool for best performance.

1. Press the locking tab on both sides of the spool cover (a), and remove it.
2. Remove the spool (b).
3. Make sure the two lines are captured in the slot opposite each other on the thread cover (c) of new spool, and the 

end of each line is extended approximately 15cm beyond each slot.
4. Install the new spool so that the lines and slots align with the eyelets in the line head. Thread the lines into the 

eyelets, and pull them extending from the slots in the thread cover.
5. Reinstall the spool cover by depressing tabs into slots and pushing down until the spool cover clicks into place.

Fig. 12
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oPErATIon

rEPlACInG CuTTInG lInE In SPool (Fig. 13)

Use 2.0mm diameter round nylon line.
1. Remove the thread spool, and remove any old line remaining on the spool.
2. Bend a new thread in the middle, and hook into the spool. (Fig.13-A)
3. Place the thread cover on the spool, and make sure the two lines are captured in the slot opposite each other on 

the thread cover. (Fig.13-B)
4. Hold the thread cover tight and wind the thread spool in the counterclockwise direction until leaving 15cm 

extended beyond the slot. (Fig.13-C)
5. Thread the lines into the eyelets, and pull them extending from the slots on the thread cover. (Fig.13-D)
6. Reinstall the spool cover by depressing tabs into slots and pushing down until the spool cover clicks into place.

CAuTIon: Pay attention to the winding direction.

Fig. 13

A B C D



mAInTEnAnCE

Be sure the tool is unplugged.
1. Your grass trimmer requires no additional lubrication or maintenance. There are no user serviceable parts

in your power tool.
2. Your  trimmer  line  can  dry  out  over  time.  To  keep  your  line  in  top  condition,  store spare pre-wound

spools or bulk line in plastic, sealable bag with a tablespoon of water.
3. Never use water or chemical cleaners to clean your grass trimmer. Wipe clean with a dry cloth.
4. Plastic parts may be cleaned by using a mild soap and damp rag.
5. Always store your grass trimmer in a dry place. No not allow any liquid to get inside it.
6. Keep the motor ventilation slots clean.
7. If you see some sparks flashing in the ventilation slots, this is normal and will not damage your power tool.
8. There are no user serviceable parts in the trimmer. If a fault is suspected return the trimmer to an

authorized dealer for repair.

ImPorTAnT : To assure product safety and reliability, repairs, maintenance and adjustment should be 
performed  by Nakayama authorized service centers or other qualified service 
organization, always using identical replacement parts.

TrouBlESHooTInG

1. If trimmer will not operate, check power at mains plug
2. If  the  trimmer  is  not  cutting  properly  check  the  nylon  line  length  and  lengthen or replace line.
3. If you experience regular line breakage rewind the spool uniformly.




