
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FM1100 FM2000 FM3000 
 Μύλος Ζωοτροφών 

 
Μετάφραση του πρωτοτύπου των 
οδηγιών χρήσης 

   
 

Owner’s manual 

       

 

WWW.NAKAYAMATOOLS.COM 

 



2 

WWW.NAKAYAMATOOLS.COM

Οδηγίες χρήσης για μύλο ζωοτροφών
Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
φωτιά, έκρηξη, ηλεκτροπληξία ή άλλο σοβαρό τραυματισμό.  
Κρατήστε την απόδειξη αγοράς όπου πρέπει να φαίνονται καθαρά η ημερομηνία αγοράς 
και η σφραγίδα του καταστήματος για να είναι σε ισχύ η εγγύηση.  
Ελέγξτε την πληρότητα του μηχανήματος κατά το άνοιγμα της συσκευασίας.  
Προσοχή! Μην αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη όταν λειτουργεί και όταν βρίσκεται 
κοντά σε άλλα άτομα ή παιδιά. Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.  
Σημειώστε ότι το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.  

Ο μύλος έχει σχεδιαστεί για να αλέθει σιτηρά (σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι κλπ.) και ρίζες που 
χρησιμοποιούνται για την σίτιση ζώων. Το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο μόνο για οικιακή 
χρήση. Δεν είναι σχεδιασμένο για εμπορική χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα στην 
βροχή. Αποφύγετε την έκθεση στην θερμότητα, τις ακτίνες του ήλιου και την υπερβολική 
υγρασία. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Μοντέλο FM1100 FM2000 FM3000 
Ισχύς 1.5 HP 2.0 HP 3.0 HP 
Τάση 230 V 230 V 230 V 
Συχνότητα 50 Hz 50 Hz 50 Hz 

Οδηγίες ασφαλείας 
Προσοχή! Όταν λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία είναι απαραίτητο να ακολουθείτε τις 
οδηγίες ασφαλείας για την καλύτερη προστασία από ηλεκτροπληξία και την πιθανότητα 
τραυματισμού.  

• Η τάση στο δίκτυο ρεύματος θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το μηχάνημα. Πριν την χρήση
του μηχανήματος διαβάστε τις οδηγίες αυτές.

• Ακατάστατοι χώροι μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα, για το λόγο αυτό αφαιρέστε όλα τα
μη απαραίτητα αντικείμενα από το χώρο εργασίας.

• Υπολογίστε την επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων όπως βροχή κλπ. Μην
εκθέτετε το μηχάνημα στην βροχή και μην το βυθίζετε σε υγρό.

• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε χώρους με εύφλεκτα υλικά.
• Εξασφαλίστε επαρκή φωτισμό.
• Προσέξτε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
• Μην έρθετε σε επαφή με γειωμένα αντικείμενα όπως σωλήνες, καλοριφέρ κλπ.
• Κρατήστε τα παιδιά και άλλα άτομα μακριά από τον χώρο εργασίας.
• Εξασφαλίστε την ασφάλεια του μηχανήματός σας κατά την αποθήκευση. Το μηχάνημα

πρέπει να αποθηκευτεί σε στεγνό χώρο όπου η θερμοκρασία να είναι άνω των 0ο C και
μακριά από παιδιά.

• Προστατεύστε το καλώδιο από ζημιά.
• Μην μεταφέρετε το μηχάνημα κρατώντας το από το καλώδιο και μην τραβάτε το καλώδιο

για να βγάλετε το μηχάνημα από την πρίζα. Μην ακουμπάτε το καλώδιο σε θερμές ή
αιχμηρές επιφάνειες ή σε λάδι.

• Όταν λειτουργείτε το μηχάνημα σε εξωτερικό χώρο χρησιμοποιήστε κατάλληλη προέκταση.
• Τοποθετήστε το μηχάνημα σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
• Όταν λειτουργείτε το μηχάνημα κρατήστε σταθερό πάτημα και μην τεντώνεστε για να

πιάσετε κάποιο αντικείμενο.
• Κρατήστε το μηχάνημά σας καθαρό. Ακολουθήστε τις οδηγίες συντήρησης. Ελέγξτε τακτικά

το καλώδιο και το βύσμα και εάν χρειάζεται δώστε το σε εξουσιοδοτημένο σέρβις για
επισκευή.
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• Κατά την ολοκλήρωση της εργασίας, πριν τις εργασίες συντήρησης και όταν αλλάζετε 
κάποιο εξάρτημα (πχ. μαχαίρι) βγάλτε το μηχάνημα από την πρίζα.  

• Αποφύγετε την κατά λάθος εκκίνησης του μηχανήματος.  
• Μην μετακινείτε το μηχάνημα όταν είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα.  
• Πριν να συνδέσετε το μηχάνημα στην πρίζα σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης δεν είναι 

ενεργοποιημένος.  
• Ελέγξτε το μηχάνημα για ζημιές πριν την εκκίνηση.  
• Όλα τα μέρη του μηχανήματος θα πρέπει να είναι σωστά συναρμολογημένα και 

τοποθετημένα. Ελέγξτε τα κινούμενα μέρη ότι δεν είναι μπλοκαρισμένα. Μην 
χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα. Οι χαλασμένοι διακόπτες 
θα πρέπει να αλλαχτούν.  
Προσοχή! Για την δική σας ασφάλεια, χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά 
που προτείνει ο κατασκευαστής.   

• Οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό 
προσωπικό, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.  
 
Περιγραφή 

 
1. Κέλυφος μηχανήματος 
2. Μοτέρ 
3. Εισαγωγή για σιτηρά 
4. Ρεγουλατόρος για την φόρτωση των 

σπόρων 
5. Μαχαίρι 
6. Κόσκινο 

 

1. Εισαγωγή για καλαμπόκι 
2. Κέλυφος μηχανήματος 
3. Μοτέρ 
4. Εισαγωγή για σιτηρά 
5. Ρεγουλατόρος για την φόρτωση των 

σπόρων 
6. Μαχαίρι 
7. Κόσκινο 

Πληροφορίες εργασίας για τον μύλο ζωοτροφών 
• Πριν την πρώτη χρήση ελέγξτε ότι η πηγή ρεύματος ταιριάζει με το μηχάνημα.  
• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς την απαραίτητη γείωση. Όταν συνδέετε το 

μηχάνημα θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη γείωση. Το καλώδιο θα πρέπει να είναι με 
μόνωση και με μέγεθος τουλάχιστον 2,5mm2.  

• Μην αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη.  
• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν το καλώδιο έχει ζημιά.  
• Όταν κόβετε ρίζες μην τις σπρώχνετε μέσα στον χώρο κοπής με τα χέρια σας. 

Χρησιμοποιήστε μία ράβδο ώθησης.  
• Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε χώρους με πολύ υγρασία.  
• Μην ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα μέχρι να σταματήσουν να περιστρέφονται τα 

μαχαίρια.  
• Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε συνδυασμό με 

άλλα μηχανήματα που απαιτούν την κατανάλωση ρεύματος.  
Προσοχή! Ελέγξτε ότι η τάση του μηχανήματος ταιριάζει με εκείνη της πηγής του ρεύματος.  
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Λειτουργία  

• Ασφαλίστε το μηχάνημα σε κάποιο τραπέζι ή σε κάποια άλλη σκληρή και σταθερή 
επιφάνεια με βίδες και παξιμάδια.  

• Εάν θέλετε να αλέσετε σιτηρά, θα πρέπει να τοποθετήσετε στο μηχάνημα το κατάλληλο 
κόσκινο.  

• Τοποθετήστε το καλώδιο στην πρίζα και αφήστε το μηχάνημα να λειτουργήσει για ένα 
λεπτό χωρίς φορτίο.  

• Τα σιτηρά δεν θα πρέπει να έχουν ξένα αντικείμενα μαζί καθώς τα αλέθετε.  
• Ανάλογα με τον τύπο των σιτηρών επιλέξτε το κατάλληλο κόσκινο. Ξεκινήστε το μηχάνημα 

μόνο αφού έχετε τοποθετήσει τα σιτηρά για άλεσμα, κλείστε το καπάκι και ξεκινήστε την 
διαδικασία άλεσης στο θάλαμο εργασίας.  

• Για να αλλάξετε το μέγεθος της άλεσης αλλάξτε το κόσκινο που χρησιμοποιείτε.  
• Μην γεμίζετε πολύ τον σάκο συλλογής, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα.  
• Για να ξεκινήσετε την διαδικασία άλεσης ριζών ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:  
1. Ελέγξτε ότι το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο.  
2. Αφαιρέστε το στροφείο σφυριού (3) και το κόσκινο(4). 
3. Κλείστε την βαλβίδα εισαγωγής (2).  
4. Τοποθετήστε τον δίσκο τρίφτης (5) και την εισαγωγή υλικού.  
5. Το μηχάνημα είναι πλέον έτοιμο για την άλεση ριζών.  

 
• Οι ρίζες μπορούν να εισαχθούν από την εισαγωγή (1) για να επεξεργαστούν. Για την 

καλύτερη τοποθέτηση του υλικού στην εισαγωγή χρησιμοποιήστε μια ράβδο ώθησης. Όταν 
ολοκληρώσετε την εργασία, σβήστε το μηχάνημα και καθαρίστε τα υπολείμματα και την 
σκόνη που έχει συσσωρευτεί.  
 
Συντήρηση 

• Το μηχάνημα θα πρέπει να καθαρίζεται σε τακτικά διαστήματα από τα υπολείμματα σκόνης 
και την βρωμιά. Καθαρίστε και το εσωτερικό της εισαγωγής από υπολείμματα υλικού.  

• Η συντήρηση και η επισκευή του μηχανήματος αυτού θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο 
από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Η επισκευή από μη εξειδικευμένο προσωπικό 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.  

• Όταν επισκευάζετε το μηχάνημα, χρησιμοποιήστε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και 
εξαρτήματα. Η χρήση άλλων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς 
τραυματισμούς. Η χρήση διαλυτικών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα πλαστικά μέρη του 
μηχανήματος.  
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Όροι χρήσης 

• Πριν την πρώτη λειτουργία του μηχανήματος και μετά από μεγάλης διάρκειας παύση 
λειτουργίας θα πρέπει να λειτουργήσετε το μηχάνημα για 10 λεπτά χωρίς φορτίο.  

• Πριν από κάθε χρήση θα πρέπει να ελέγξετε όλες τις συνδέσεις και τις βίδες του 
μηχανήματος. 
 
Αποθήκευση και συντήρηση 

• Η αποθήκευση του μηχανήματος θα πρέπει να γίνεται σε στεγνό εσωτερικό χώρο με 
θερμοκρασίες από -2ο C έως 40ο C.  

• Για να αποφύγετε την δυσλειτουργία του μηχανήματος, αφού τοποθετήσετε το μηχάνημα 
στον χώρο εργασία από το κρύο, θα πρέπει να το αφήσετε χωρίς να το λειτουργήσετε για 
τουλάχιστον 10 ώρες.  

• Μην βρέξετε το μηχάνημα και μην το αποθηκεύετε σε χώρο με πολύ υγρασία.  
• Πραγματοποιήστε τακτικά συντήρηση του μηχανήματος. Η συντήρηση θα πρέπει να 

πραγματοποιείται αφού βγάλετε το μηχάνημα από την πρίζα.  
• Μετά την εργασία καθαρίστε καλά το μηχάνημα και σιγουρευτείτε ότι οι εγκοπές 

εξαερισμού είναι καθαρές και ανοιχτές.  
Προσοχή! Η τροποποίηση του μηχανήματος ή η αποσυναρμολόγησή του  θα ακυρώσει την 
εγγύηση του.  
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