
 

  
www.NakayamaTools.com 

 

Οδηγίες Χρήσης PB8000 

 

 

 

 

 

 



www.NakayamaTools.com 
 

Σημαντικό 

Ευχαριστούμε που αγοράσατε το θαμνοκοπτικό PB8000. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο 
περιέχει πληροφορίες για ασφαλή λειτουργία και συντήρηση του θαμνοκοπτικό σας. 
Διαβάστε και αποθηκεύστε κάπου σε ασφαλές σημείο τις οδηγίες χρήσης. Ξαναδιαβάστε 
τις οδηγίες κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το εργαλείο σας. 

Σήματα ασφάλειας.  
Τα ακόλουθα σύμβολα που χρησιμοποιούνται πάνω στοπ προϊόν μας αλλά και στο 
εγχειρίδιο σας υποδεικνύουν πιθανούς κίνδυνους. Διαβάστε με προσοχή το παρόν 
εγχειρίδιο και καταλάβετε το νόημα τους. 

Υποδεικνύει μία άμεσα επικίνδυνη κατάσταση η οποία αν δεν 
αποφευχθεί θα έχει σαν αποτέλεσμα τον θάνατο σας ή τον σοβαρό 
τραυματισμό σας. 

 
 Υποδεικνύει μία πιθανά επικίνδυνη κατάσταση η οποία αν δεν 
αποφευχθεί, πιθανόν να έχει σαν αποτέλεσμα τον θάνατο σας ή τον 
σοβαρό τραυματισμό σας. 

 
 Υποδεικνύει μία πιθανά επικίνδυνη κατάσταση η οποία αν δεν 
αποφευχθεί, πιθανόν να έχει σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό σας ή 
κάποια βλάβη σε εξαρτήματα και εξοπλισμό. 

Τα ακόλουθα σύμβολα αφορούν οδηγίες ασφάλειας και μπορούν να βρεθούν πάνω στο 
θαμνοκοπτικό σας. Διαβάστε και κατανοήστε το νόημα τους πλήρως. 

Σύμβολα ασφάλειας 

 

Σηματοδοτεί κίνδυνο   

 

Φορέστε γυαλιά προστασίας 

 

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν χειριστείτε 
το συγκεκριμένο εργαλείο. Αν δεν 
ακολουθήσετε τις οδηγίες μπορεί να 
οδηγηθείτε σε τραυματισμό.  

 

 
 

Αποσυνδέστε το μπουζοκαλώδιο πριν 
προχωρήσετε σε εργασίες συντήρησης, 
καθαρισμού η επισκευών στο εργαλείο 
σας 

 

Ιπτάμενα αντικείμενα. Απομακρύνετε όλες τις 
πέτρες και τα ξένα υλικά τα οποία θα 
μπορούσαν να εκτιναχθούν από την χρήση του 
μηχανήματος 

 

 

Η εξάτμιση του εργαλείου σας περιέχει 
μονοξείδιο του άνθρακα, ένα άοσμο και 
θανατηφόρο αέριο. Ποτέ μην εκκινείτε τον 
κινητήρα σας σε κακά αερισμένους 
χώρους ή σε εσωτερικούς χώρους. 

 

Κρατήστε τους περαστικούς σε μια ασφαλή 
απόσταση ασφάλειας.(15 m) ποτέ μην 
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αν βρίσκονται 
κοντά σας παιδιά 

 

 

Μην αγγίζετε την εξάτμιση ή τον κύλινδρο. 
Τα συγκεκριμένα εξαρτήματα είναι ζεστά 
 

 

Μην κόβεται στις πλάγιες κινούμενοι πάνω 
κάτω. Προχωρήστε κάθετα στην φορά της 
πλάγιας. 

 

 

Για να μειώσετε την πιθανότητα φωτιάς , 
καθαρίστε χυμένα καύσιμα και λαδιά. 
Κρατήστε το εργαλείο σας καθαρό από 
υπολείμματα κοπής. Η βενζίνη είναι πολύ 
εύφλεκτη. Αφήστε το εργαλείο σας να 
κρυώσει πριν επαναγεμίσετε. 

 

Περιστρεφόμενα μέρη μπορούν να 
δημιουργήσουν κοψίματα. Κρατήστε τα χεριά 
σας και τα απόδυα σας μακριά πόα κινούμενα 
μέρη.  
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Σύμβολα λειτουργίας. 

 

Σημείο προσθήκης λαδιού. 
Μην υπερπληρώνετε με λαδί. 

 

 

Σημείο πλήρωσης βενζίνης 

 

Μονάδα εκκίνησης  

 

Μονάδα απενεργοποίησης 

 

Σταματήστε έτη λειτουργία  

 
 

Πιέστε την φούσκα τρεις φορές πριν 
προσπαθήσετε να εκκινήσετε τον 
κινητήρα σας. Σημαντικό: Μην πιέζετε 
την φούσκα για να εκκινήσετε έναν 
ζεστό κινητήρα. 

 
 

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας. 
 

ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Θα πρέπει ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφάλειας. Όπως όλα τα εργαλεία έτσι και το 
θαμνοκοπτικό αυτό θα πρέπει να το λειτουργείτε με προσοχή. Μην θέσετε τον εαυτό σας ή 
άλλα άτομα σε κίνδυνο. Μην επιτρέψετε σε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν το 
θαμνοκοπτικό εάν δεν έχουν διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες χρήσης και 
ασφάλειας.  

 Να φοράτε πάντα γυαλιά προστασίας και ωτοασπίδες. Να ντύνεστε κατάλληλα, μην 
φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα γιατί μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη 
του θαμνοκοπτικό. Θα πρέπει να φοράτε πάντα αντιολισθητικά προστατευτικά 
υποδήματα.  

 Ελέγξτε όλο το μηχάνημα για χαλαρά μέρη (βίδες, παξιμάδι κ.α.) και για φθαρμένα 
μέρη. Αλλάξτε ή επισκευάστε τα εάν είναι αναγκαίο πριν να χρησιμοποιήσετε το 
μηχάνημα.  

 Μην χρησιμοποιήσετε άλλα εξαρτήματα από αυτά που προτείνει ο κατασκευαστής. 
Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί όπως επίσης και ζημίες στο 
μηχάνημα.  

 Κρατήστε τις λαβές καθαρές και χωρίς λάδια.  
 Να χρησιμοποιείτε πάντα τη σωστές λαβές και τον ιμάντα όταν λειτουργείτε το 

θαμνοκοπτικό.  
 Μην καπνίσετε την ώρα που συμπληρώνετε τα καύσιμα ή κάνετε την μίξη.  
 Μην κάνετε την μίξη σε κλειστό χώρο ή κοντά σε φλόγες. Να εξασφαλίζετε πάντα 

τον κατάλληλο εξαερισμό.  
 Να φυλάτε τα καύσιμα πάντα σε δοχείο κατάλληλο για την διαφύλαξη τους.  
 Μην αφαιρέσετε ποτέ την τάπα του καυσίμου ενώ το εργαλείο δουλεύει.  
 Μην ξεκινήσετε ή δουλέψετε ποτέ το εργαλείο σε κλειστό χώρο. 
 Μην κάνετε ποτέ ρυθμίσεις στο μηχάνημα όταν εκείνο λειτουργεί ή βρίσκεται 

δεμένο πάνω στο χειριστή. Το μηχάνημα θα πρέπει να είναι κλειστό και 
ακουμπισμένο σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια πριν αν πραγματοποιήσετε 
οποιαδήποτε ρύθμιση.  
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 Μην χρησιμοποιείτε το θαμνοκοπτικό εάν δεν είναι καλά ρυθμισμένο ή εάν είναι 
χαλασμένο. Μην αφαιρέσετε ποτέ τον προφυλακτήρα. Μπορεί να προκληθεί 
σοβαρός τραυματισμός.  

 Ελέγξτε το χώρο στον οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε το θαμνοκοπτικό και 
απομακρύνετε όλα τα σκουπίδια ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να μπλεχτούν στο 
δίσκο του εργαλείου.  

 Κρατήστε τα παιδιά μακριά. Άτομα που παρακολουθούν θα πρέπει να κρατούν μια 
απόσταση ασφαλείας από τον χειριστή η οποία να έχει περίμετρο τουλάχιστον 
15μέτρα.  

 Μην αφήσετε το θαμνοκοπτικό χωρίς επίβλεψη.  
 Μην χρησιμοποιήσετε το θαμνοκοπτικό με άλλο τρόπο από αυτόν που σας 

περιγράφετε σε αυτές τις οδηγίες.  
 Μην τεντώνεστε. Κρατήστε σταθερό πάτημα και ισορροπία κάθε στιγμή που 

λειτουργείτε το εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε το θαμνοκοπτικό όταν βρίσκεστε 
πάνω σε σκάλα ή όταν δεν έχετε καλό και σταθερό πάτημα.  

 Μην χρησιμοποιείτε το θαμνοκοπτικό για την απομάκρυνση σκουπιδιών.  
 Μην λειτουργείτε το θαμνοκοπτικό εάν βρίσκεστε κάτω από την επήρεια 

φαρμάκων, αλκοόλ ή άλλων ουσιών ή ακόμα και όταν είστε κουρασμένοι.  
 Χρησιμοποιείστε μόνο μεσινέζα η οποία δεν είναι φθαρμένη. Εάν χτυπήσετε πάνω 

σε πέτρα ή άλλο αντικείμενο σταματήστε το θαμνοκοπτικό και ελέγξτε την 
μεσινέζα. Μια σπασμένη κεφαλή μεσινέζας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ποτέ.  

 Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες για την αλλαγή των εξαρτημάτων.  
 Μην αποθηκεύετε σε κλειστό χώρο τα καύσιμα ή κοντά σε φλόγες και εύφλεκτα 

υλικά . Να τα αποθηκεύετε πάντα σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.  
 Καθαρίστε καλά το θαμνοκοπτικό και ιδιαίτερα το ντεπόζιτο καυσίμου και το 

φίλτρο αέρος.  
 Όταν συμπληρώνετε καύσιμα να σταματάτε πάντα το θαμνοκοπτικό και να 

σιγουρεύεστε ότι έχει κρυώσει. Μην συμπληρώνετε καύσιμα όταν το μηχάνημα 
δουλεύει ή όταν είναι ζεστός ο κινητήρας. Εάν χυθούν απέξω τα καύσιμα 
στεγνώστε τα καλά πριν να ξεκινήσετε την μηχανή.  

 Όταν πλησιάζετε το χειριστή τραβήξτε την προσοχή του και επιβεβαιώστε ότι έχει 
σταματήσει το μηχάνημα πριν να πάτε κοντά. Προσέξτε μην τον τρομάξετε γιατί 
μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.  

 Μην ακουμπήσετε την μεσινέζα όταν το θαμνοκοπτικό δουλεύει. Εάν χρειάζεται να 
ρυθμίσετε την κεφαλή σταματήστε πρώτα το θαμνοκοπτικό και μετά 
πραγματοποιήστε οποιαδήποτε ρύθμιση.  

 Το θαμνοκοπτικό θα πρέπει να είναι σταματημένο όταν μετακινήστε από τον ένα 
χώρο εργασίας στον άλλον.  

 Δώστε προσοχή στην χαλάρωση και στην υπερθέρμανση των μερών του εργαλείου. 
Εάν υπάρχει οποιαδήποτε περίεργη λειτουργία του θαμνοκοπτικό σταματήστε το 
αμέσως και ελέγξτε προσεχτικά το μηχάνημα. Εάν είναι αναγκαίο δώστε το 
μηχάνημα σε εξειδικευμένο προσωπικό για σέρβις. Μην συνεχίσετε την λειτουργία 
του μηχανήματος όταν εκείνο δεν λειτουργεί σωστά.  

 Αφού έχει σταματήσει το μηχάνημα η εξάτμιση είναι ακόμα ζεστή. Μην 
τοποθετήσετε το εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα υλικά.  

 Δώστε μεγάλη προσοχή όταν λειτουργείτε το εργαλείο στην βροχή γιατί το έδαφος 
μπορεί να γλιστράει.  

 Εάν χάσετε την ισορροπία σας αφήστε αμέσως το γκάζι.  
 Προσέξτε μην ρίξετε το θαμνοκοπτικό πάνω σε πέτρα ή άλλο αντικείμενο το οποίο 

μπορεί να το σπάσει.  
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 Πριν να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε επισκευή ή ρύθμιση στο εργαλείο 
σιγουρευτείτε ότι το θαμνοκοπτικό είναι σταματημένο και αποσυνδέστε το μπουζί.  

 Όταν θέλετε να αποθηκεύσετε το θαμνοκοπτικό για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
αδειάστε το καύσιμο από το ντεπόζιτο και το καρμπυρατέρ, καθαρίστε όλα τα μέρη 
του μηχανήματος και τοποθετήστε το σε ασφαλές σημείο μακριά από παιδιά.  

 Κάντε συχνούς ελέγχους για να εξασφαλίσετε την καλή και αποτελεσματική 
λειτουργία του θαμνοκοπτικό. Για πιο ολοκληρωμένο έλεγχο επικοινωνήστε με τον 
προμηθευτή σας.  

 Κρατήστε το θαμνοκοπτικό μακριά από φωτιές και σπίθες.  
 Η έκθεση στο κρύο και στις συνεχείς δονήσεις από το θαμνοκοπτικό μπορεί να 

προκαλέσουν μούδιασμα στα δάχτυλα. Να κρατάτε το σώμα σας ζεστό. Στην 
περίπτωση που νιώσετε οποιαδήποτε αδιαθεσία κατά την εργασία σας σταματήστε 
αμέσως το θαμνοκοπτικό και ξεκουραστείτε. Στην περίπτωση που η αδιαθεσία αυτή 
δεν περνάει επικοινωνήστε με τον γιατρό σας.  

 
Χαρακτηριστικά  
Μονάδα 
Βάρος μονάδας   29,9kg 
Αυλακιά θερισμού  599mm 
Διάμετρος μεσινέζας   4mmΔ 
Διάμετρος τροχού  305mm 
Ύψος κοπής   38mm 
Τύπος καυσίμου  κανονική βενζίνη 87 οκτανίων  
Χωρητικότητα βενζίνης  1,3 L 
Τύπος λαδιού    20-50 W 
Χωρητικότητα λαδιού  400ml 
Μοντέλο μπουζί   Torch F6RTC 
Διάκενο μπουζί    0.028 – 0.031 in (0.7-0.8 mm) 
 
 
Κινητήρας  
Τύπος     4 χρόνο, OHV 
Κυβικά    139cc 
Μέγιστη ροπή   70 nm/2800 rpm 
Διάμετρος x διαδρομή  65x42 mm 
Διάκενο βαλβίδας εισαγωγής 0,08-0,12mm 
Διάκενο βαλβίδας εξαγωγής 0,13-0,17mm 
Γωνιά ανάφλεξης   210 
Ταχύτητα με ανοιχτό γκάζι 3000 
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Μέρη εργαλείου 
1. Λεβιές χειρισμού. Απελευθερώστε το για να σταματήσετε τον κινητήρα. 
2. Χειρόμιζα. Ο κινητήρας σας είναι εφοδιασμένο με μια χειρόμιζα για εύκολη εκκίνηση. 
3. Κάλυμμά για την χειρόμιζα. Οι οπές βοηθούν τον κινητήρα να ψύχεται. 
4. Μπουζί , μπουζοκαλώδιο. Παρέχει ρεύμα για την νέασή του μείγματος αέρα βενζίνης. Το 

μπουζί καλώδιο πρέπει να αφαιρεθεί πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία service. 
5. Εξάτμιση. Τοποθεσία εξάτμισης  
6. Προφυλακτήρας. Προστατεύει τον χρήστη από εκτινασσόμενα αντικείμενα.  
7. Μεσινέζα. Περιστρεφόμενη μεσινέζα για την κοπή. 
8. Κεφαλή. Περιστρέφει την μεσινέζα. 
9. Φούσκα εκκίνησης. Εγχυθεί βενζίνη στο καρμπυρατέρ σας για πιο ομαλή εκκίνηση. 
10. Φίλτρο αέρα. Προστατεύει τον κινητήρα σας από σκόνη και αλλά υλικά. Επιτρέπει την 

λειτουργία του κινητήρα σας ώστε να δουλεύει χωρίς κανένα πρόβλημα και ομαλά.  
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Συναρμολόγηση  
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης. Μην πετάξετε κάποιο εξάρτημα ή υλικά 
του θαμνοκοπτικό σας μέχρι να συναρμολογήσετε το εργαλείο σας. 
Αναφορές σε δεξιά και αριστερά μεριά 
αναφέρονται στην μεριά του χρήστη πίσω από το 
θαμνοκοπτικό σας. 
 

Μην λειτουργείτε το 
εργαλείο σας αν είναι 
φθαρμένο ή μη 

ολοκληρωμένο και σωστά συναρμολογημένο. 
 
Πριν προχωρήσετε σε 
οποιαδήποτε 
συναρμολόγηση ή 

συντήρηση στο εργαλείο σας αφαιρέστε την 
μπουζόπιπα από το μπουζί.  
 
Πώς να συναρμολογήσετε την λαβή 
Σημ.: Δείτε την εικόνα 2 όταν ακολουθείτε τα 
βήματα πιο κάτω. 

1. Τοποθετήστε την πάνω λαβή στην κάτω 
λαβή ευθυγραμμίζοντας τις τρύπες και τις 
βίδες στα δυο εξαρτήματα, και βιδώστε τα 
με την βοήθεια των πλαστικών βιδών 
τύπου πεταλούδας. 

 
Πώς να συναρμολογήσετε το καλώδιο ελέγχου 
στην μπάρα χειρισμού 
Σημ.: Δείτε την εικόνα 3 όταν ακολουθείτε τα 
βήματα πιο κάτω. 
Αφού συναρμολογήσετε την λαβή προχωρήστε στην 
συναρμολόγηση του καλωδίου ελέγχου. 

1. Εισάγετε τον γάντζο Ζ μέσα στην τρυπά 
στον λεβιέ ελέγχου. (εισάγετε το από έξω 
προς τα μέσα) 

2. Πιάστε το καλώδιο με το σλιπάκι στην 
τρυπά στην λαβή. 

3. Για να πιάσετε το σχοινί της χειρόμιζας 
στον οδηγό του, Ενεργοποιήστε τον μοχλό 
ελέγχου, τραβήξτε το σχοινί και περαστέ το 
σχοινί μέσα από τον οδηγό του που είναι 
πιασμένος στην δεξιά πλευρά της λαβής. 

 
Πώς να συναρμολογήσετε τις ροδές. 
Σημ.: Δείτε την εικόνα 2 όταν ακολουθείτε τα 
βήματα πιο κάτω. 

1. Τοποθετήστε την μονάδα σας σε μια 
επίπεδη επιφάνεια. 

2. Εισάγετε τις σιδερένια φλάντζες στον 
άξονα. 

3. Τοποθετήστε τις ροδές και ασφαλίστε τις 
με τα παξιμάδια ασφάλειας. 

4. Τοποθετήστε το καπάκι πιέζοντας το 
σταθερά στο κέντρο μέχρι το καπάκι να 
πιάσει στο κέντρο. 
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Πώς να εγκαταστήσετε τον προφυλακτήρα. 
Σημ.: Δείτε την εικόνα 4 όταν ακολουθείτε τα βήματα πιο κάτω 

1. Ευθυγραμμίστε την τρύπα στον πίσω άξονα με την βίδα στην βάση του προφυλακτήρα. 
2. Ασφαλίστε με ένα παξιμάδι ασφάλειας. 

 
 

Μην εκκινήσετε το θαμνοκοπτικό σας εκτός και αν έχετε εγκαταστήσει όλους τους προφυλακτήρες 
και τα προστατευτικά μέσα. 

 

Προετοιμασία κινητήρα 

Α. Λαδί κινητήρα 

Ο κινητήρας του συγκεκριμένου εργαλείου έρχεται σε εσάς χωρίς λαδί 
μέσα τον κινητήρα του. Προσθέστε λαδί πριν εκκινήσετε την χρήση του εργαλείου σας. Αν 
εκκινήσετε τον κινητήρα σας χωρίς λαδί θα προκαλέσετε ανεπανόρθωτες βλάβες στον κινητήρα 
σας.  

 Διαβάστε τον πίνακα 5 για τους τύπους λαδιού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε διαφορετικές 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος. 

 

Πάντα χρησιμοποιείτε τους προτεινομένου τύπου λαδιού. Η χρήση 
χρησιμοποιημένου λαδιού ή λάθος τύπο λαδιού όπως λαδί κινητήρα 
ανάμιξης θα μικρύνει την διάρκεια ζωής του κινητήρα σας. 
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Πώς να ελέγξετε την ποσότητα λαδιού και να συμπληρώσετε στο σωστό επίπεδο το λαδί σας. 

Πριν ελέγξετε το λαδί σας, βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας σας είναι 
απενεργοποιημένος και το μπουζοκαλώδιο είναι αποσυνδεδεμένο. 

1. Τοποθετήστε το θαμνοκοπτικό σας σε μια επίπεδη επιφάνεια. 
2. Αφαιρέστε τον δείκτη και καθαρίστε τον καλά με ένα ύφασμα. Δείτε την εικόνα 6 για 

τοποθεσία του δείκτη. 
3. Επαναγκαταστήστε τον δείκτη και ΜΗΝ τον βιδώσετε στην θέση του. Αφαιρέστε τον και 

ελέγξτε την ποσότητα του λαδιού. 
4. Όταν το επίπεδο του λαδιού είναι στο άνω σημείο του δείκτη τότε δεν χρειάζεται κάποια 

άλλη ενέργεια από εσάς. Αν είναι κάτω από το κατώτατο οροί του δείκτη τότε προσθέστε 
λαδί. 

5. Προσθέστε λαδί σιγά σιγά μέχρι να φτάσει το επίπεδο του λαδιού στο πάνω όριο του 
δείκτη. Χρησιμοποιήστε ένα χωνί ή ένα άλλο αντικείμενο για να μην σας χυθεί απέξω το 
λαδί. 

Ελέγχετε συχνά την ποσότητα του λαδιού στον κινητήρα σας. Μην υπερφορτώνετε το 
σύστημα με περίσσιο λαδί. ΜΗΝ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΝΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΛΑΔΙ. 

6. Επανατοποθετήστε και σφίξτε τον δείκτη.  
7. Καθαρίστε τυχόν χυμένα λαδιά από το σώμα του εργαλείου σας. 

 
Β. Καύσιμα 

Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη και οι ατμοί μπορούν να δημιουργήσουν έκρηξη αν 
αναφλέγουν. Χειριστείτε με προσοχή.  

Χρησιμοποιήστε φρέσκια βενζίνη τουλάχιστον 87 οκτανίων. Μην χρησιμοποιήσετε βενζίνη σούπερ 
αμόλυβδη ή πετρέλαιο κίνησης. Μην αναμιγνύεται βενζίνη με λαδί. Μην επιτρέπετε η βενζίνη σας να 
ρυπανθεί με σκόνη, νερό ή άλλα υπολείμματα. 

Η χρήση ακατάλληλης ή μολυσμένης βενζίνης θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα 
στην λειτουργία του κινητήρα σας. 

Σημ.: Η χωρητικότητα του ντεπόζιτου είναι 1,3 L 

Πώς να ανεφοδιάσετε με καύσιμα τον κινητήρα σας 

- Απενεργοποιήστε τον κινητήρα σας και αφήστε τον να κρυώσει κάποια λεπτά 
- Ποτέ μην ανεφοδιάζετε τον κινητήρα σας σε εσωτερικό χώρο. 
- Μην καπνίζετε κατά την διάρκεια του ανεφοδιασμού 

1. Καθαρίστε την περιοχή γύρω από την τάπα βενζίνης του θαμνοκοπτικό σας ώστε να 
μειώσετε την πιθανότητα να πέσει κάτι μέσα στο ντεπόζιτο. 
Δείτε την εικόνα 7 για την τοποθεσία της τάπας βενζίνης. 

2. Αφαιρέστε την τάπα βενζίνης ξεβιδώνοντας την. 
3. Γεμιστέ με φρέσκια βενζίνη το ντεπόζιτο σας και προσέξτε να μην χυθεί πολύ μεγάλη 

ποσότητα έξω από το ντεπόζιτο. 
Μην υπερχειλίζετε το ντεπόζιτο σας. Αφήστε χώρο στην βενζίνη να εκτονωθεί λόγο της 
θερμοκρασίας στο θαμνοκοπτικό σας. 

4. Πριν επανεγκαταστήσετε το καπάκι βενζίνης, επιθεωρήστε και καθαρίστε το σημείο που 
σφραγίζει το καπάκι. 

5. Επαναγκαταστήστε το καπάκι και σφίξτε με το χέρι σας. 
6. Καθαρίστε υπολείμματά βενζίνης γύρω από το καπάκι και τυχών υπολείμματα βενζίνης σε 

οποιοδήποτε άλλο σημείο.  
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Χρήση 
Α. Πριν εκκινήσετε το θαμνοκοπτικό σας 

Πριν εκκινήσετε το θαμνοκοπτικό σας, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Εξοικειωθείτε 
με την λειτουργία και την τοποθεσία των χειριστηρίων. Μάθετέ να απενεργοποιείτε 
το θαμνοκοπτικό σας άμεσα. 

Πριν προσπαθήσετε να εκκινήσετε το θαμνοκοπτικό σας δείτε τα παρακάτω βήματα: 
1. Η μονάδα συναρμολογήθηκε σύμφωνα με όλες τις οδηγίες συναρμολόγησης 
2. Η μονάδα έχει ελεγχθεί και εξεταστεί για φθαρμένα ή ελλιπή εξαρτήματα 
3. Δεν υπάρχουν αλλά εξαρτήματα στην συσκευασία του θαμνοκοπτικό σας. 
4. Το επίπεδο του λαδιού του κινητήρα είναι σε σωστό επίπεδο. 
5. Φρέσκια και καθαρή απλή αμόλυβδη βενζίνη έχει προστεθεί στο θαμνοκοπτικό σας. 
6. Το μπουζοκαλώδιο και το μπουζί είναι σωστά τοποθετημένα στον κινητήρα σας. 
7. Το θαμνοκοπτικό σας έχει μεταφερθεί στο απαιτούμενο σημείο εκκίνησης της εργασίας 

σας. 
8. Το θαμνοκοπτικό σας είναι σε επίπεδο έδαφος 

 

Κρατήστε όλους τους περαστικούς και ειδικά παιδιά μακριά κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας της. 

Ποτέ μην λειτουργείτε τον κινητήρα σας σε εσωτερικό χώρο ή σε μη σωστά αερισμένο 
χώρο. Τα καυσαέρια περιλαμβάνουν μονοξείδιο του άνθρακα, ένα άοσμο και 
θανατηφόρο αέριο.  

 

Β. Πώς να εκκινήσετε τον κινητήρα σας 

Τα αντικείμενα που εκτοξεύονται από το θαμνοκοπτικό σας μπορούν αν 
δημιουργήσουν σοβαρότατους τραυματισμούς στα ματιά σας. Χρησιμοποιείτε πάντα 
γυαλιά ασφάλειας ή μάσκα προστασίας όταν χειρίζεστε το θαμπωτικό σας. Αν φοράτε 

γυαλιά μυωπίας φορέστε μια μάσκα προστασίας. 
Πριν εκκινήσετε το θαμνοκοπτικό σας, καθαρίστε τυχών υπολείμματα κοπής από τις 
τρύπες στην χειρόμιζα. 

1. Ακολουθήστε όλα τα προηγούμενα βήματα στην ενότητα πριν εκκινήσετε το 
θαμνοκοπτικό σας. 

2. Πιέστε την φούσκα 3 φορές και περιμένετε 2 δευτερόλεπτα αναμεσά τους. 
Σημ.: Δεν απαιτείται να πιέζετε την φούσκα αν ο κινητήρας σας είναι ζεστός. 

3. Πιάστε γερά το θαμνοκοπτικό σας με το αριστερό σας χέρι ενεργοποιώντας τον λεβιέ 
ελέγχου. (Εικ 9) 

4. Πιάστε με το δεξί σας χέρι την χειρόμιζα.(εικ.9) 
5. Τραβήξτε απαλά την χειρόμιζα μέχρι να νιώσετε μια μικρή  αντίσταση. Τραβήξτε με 

εκκίνηση το σημείο εκείνο που ζορίζει η χειρόμιζα με δύναμη για να εκκινήσει ο κινητήρας 
σας. Μην απελευθερώσετε το σχοινί απότομα να επιστρέψει στην θέση του αλλά αφήστε το 
αργά – αργά. 

6. Αν ο κινητήρας δεν εκκινήσει μετα από τρεις προσπάθειες, πιέστε ξανά την φούσκα και 
ξαναδοκιμάστε με την χειρόμιζα. 

7. Αν ο κινητήρας σας δεν εκκινήσει μετα από 5-6 προσπάθειες ακόμα διαβάστε την 
αντιμετώπιση προβλημάτων. 

Κρατήστε τα χεριά σας, μαλλιά, ποδιά και αλλά μέρη του σώματος σας μακριά από 
κινούμενα μέρη του εργαλείου σας. Αποφύγετε την επαφή με την εξάτμιση και τις γύρω 
περιοχές του. Οι θερμοκρασίες μπορούν αν φτάσουν στους 150 F. διατηρήστε τις 
προστατευτικές ασπίδες και τους προφυλακτήρες στην θέση τους. 
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C. Πώς να σταματήσετε τον κινητήρα σας.  

1. Απελευθερώστε στο μοχλό λειτουργίας. 

Η μεσινέζα σας θα συνεχίσει να γυρνάει μετα την 
απενεργοποίηση λόγο κεκτημένης ταχύτητας γη 
αρκετά δευτερόλεπτα μετα την απενεργοποίηση. 
Χειριστείτε με προσοχή. 

 

D. Μυστικά για την κοπή 

Υπολείμματα όπως ξυλαράκια, πέτρες και χαλίκι μπορεί να εκτοξευθεί από το 
θαμνοκοπτικό σας με αρκετή δύναμη ώστε να δημιουργήσει ζημιά στην περιουσία και 
στην υγειά σας 

- καθαρίζετε συχνά τα υπολείμματα, σκόνη και αλλά σκουπίδια από τους 
αεραγωγούς στην χειρόμιζα. Από την περιοχή κάτω από το θαμνοκοπτικό σας 
στην περιοχή της μεσινέζας και στην περιοχή γύρω από την εξάτμιση. Η χρήση του 
θαμνοκοπτικό σας με μεγάλη ποσότητα σκόνης και σκουπιδιών στα κινούμενα 

κομμάτια η στην εξάτμιση μπορεί να δημιουργήσει φωτιά. 
- Αν η μεσινέζα σας μικρύνει αρκετά θα σας πάρει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια 

για να ολοκληρώσετε την εργασία σας. Αν η μεσινέζα έχει φτάσει στο μισό της 
μήκος από αυτό που ξεκίνησε αλλάξτε την με καινούργια. Δείτε το κεφάλαιο 
στην συντήρηση αναφορικά με την αλλαγή μεσινέζας. 

- Μην κόβετε σε υπερβολικά απότομες πλάγιες. Δείτε τον οδηγό για τις πλάγιες. 
Αν σε μια πλαγιά είναι δύσκολο να σταθείτε μην προχωρήσετε σε εργασία εκεί. 

Μην προχωρήσετε σε κάποια εργασία σε πλαγιά που είναι βρεγμένη ή γλιστερή. 
Προχωρήστε στην εργασία σας κινούμενοι μαζί με την κλίση και όχι κάθετα σε 
αυτήν. 

- Αν υπάρξει επαφή με τσιμέντο ή κάποια άλλη σκληρή επιφάνεια μπορεί να 
δημιουργηθεί πρόωρη φθορά στην κεφαλή σας. 

- Για καλυτέρα αποτελέσματα βυθίστε την μεσινέζα σας σε νερό 24 ώρες πριν την 
χρήση. Μια μεσινέζα με σωστή υγρασία θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από 
μια ξεφτισμένη και στεγνή μεσινέζα. 

- Αφήστε τις άκρες της μεσινέζας να κάνουν το κόψιμο. Αυτό γίνεται ευκολά 
κινούμενοι με μικρή ταχύτητα μέσα από πολύ μεγάλα χόρτα ή πυκνή βλάστηση.  

 

 
Συντήρηση.  

 
Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ράγισα συντήρησης, απενεργοποιήστε το 
θαμνοκοπτικό σας και αφαιρέστε το μπουζοκαλώδιο. 

 
Σημαντικό: Η εγγύηση του συγκεκριμένου θαμνοκοπτικό δεν καλύπτει εξαρτήματα που έχουν 
υποστεί κακομεταχείριση. Για να λάβετε τα πλήρη οφέλη της εγγύησης σας ο χρήστης πρέπει να 
διατηρεί το θαμνοκοπτικό του, όπως ακριβώς αναφέρει το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας και να 
χρησιμοποιεί μόνο γνησιά εξαρτήματα και αξεσουάρ. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τις χρονικές 
περιόδους που πρέπει να γίνει η κάθε εργασία συντήρησης.  
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Πίνακας  
 Πριν από 

κάθε χρήση 
Κάθε 10 
ώρες 
λειτουργίας 

Κάθε 25 
ώρες 
λειτουργίας 

Κάθε 50 
ώρες 
λειτουργίας 

Κάθε 100 
ώρες 
λειτουργίας 

Πριν την 
αρχή κάθε 
σεζόν 

Πριν την 
αποθήκευση 

Διαβάστε 
την 
σημείωση 
κάτω από 
τον 
πίνακα 

Έλεγχος λαδιού, 
Γεμιστέ με λαδί 
στο σωστό 
επίπεδο. 

        

Ελέγξτε την 
μεσινέζα 
(αντικαταστήστε 
αν χρειαστεί) 

       1 

Καθαρίστε τις 
σκόνες από το 
θαμνοκοπτικό 
σας 

       2 

Ελέγξτε τις 
συνδέσεις σας 

       3 
Ελέγξτε το 
σύστημα 
καυσίμων 
(αντικαταστήστε 
αν χρειαστεί) 

        

Λιπάνετε 
κινούμενα μέρη 

        
Ελέγξτε την 
κατάσταση του 
μπουζί 
(αντικαταστήστε 
αν χρειαστεί) 

        

Ελέγξτε τον 
ιμάντα 
μετάδοσης 
κίνησης 
(αντικαταστήστε 
αν χρειαστεί) 

        

Ελέγξτε το 
φίλτρο αέρα 
(αντικαταστήστε 
αν χρειαστεί) 

       4 

Αλλάξτε λαδί 
κινητήρα 

       5,6 
Αντικαταστήστε 
το μπουζί 

        
Καθαρίστε τις 
επικαθίσεις 
στον κύλινδρο, 
στα πιστόνια και 
στις βαλβίδες. 

        

Σημαντικές σημειώσεις σχετικά με το πρόγραμμα συντήρησης 
1. Αλλάξτε την μεσινέζα όταν θα έχουν φτάσει στο μισό τους μήκος 
2. Καθαιρείτε τακτικά τα υπολείμματα κοπής από  

Α. Τρύπες αεραγωγών στην χειρόμιζα 
Β. Κάτω από το πλαίσιο στην περιοχή της μεσινέζας. 
Γ. Γύρω από την εξάτμιση 

3. Επανελέγξτε την σύνδεση των ενώσεων τις πρώτες δυο ώρες λειτουργίας. 
4. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα κάθε 10 ώρες. Καθαρίστε πιο συχνά αν εργάζεστε σε σκονισμένο 

περιβάλλον. 
5. Αλλάξτε το λαδί του κινητήρα σας μετα τις πρώτες 5-8 ώρες λειτουργίας. 
6. Αλλάξτε λαδί κινητήρα κάθε 25 ώρες αν χειρίζεστε το θαμνοκοπτικό σας με υψηλό φορτίο 

και σε υψηλές θερμοκρασίες 
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Χρησιμοποιήστε μόνο γνησιά εξαρτήματα. Διαφορετικού κατασκευαστή 
εξαρτήματα μπορεί να βλάψουν τον κινητήρα σας η να έχουν σαν αποτέλεσμα 
κάποιο τραυματισμό σας. 

Πώς να αλλάξετε το λαδί του κινητήρα σας 

Σημ.: Δείτε την εικόνα 7 και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. 

1. Σταματήστε τον κινητήρα σας και αφήστε τον να κρυώσει. 
2. Αποσυνδέστε την μπουζόπιπα  
3. Αφαιρέστε τον δείκτη λαδιού.( Εικ 7) 
4. Γυριστέ το θαμνοκοπτικό και αφήστε το να στραγγίξει από λαδιά 

Σημαντικό: Το χρησιμοποιημένο λαδί είναι ένα επικίνδυνο υλικό. Τοποθετήστε το 
χρησιμοποιημένο λαδί σε ένα σφραγισμένο δοχείο και πηγαίνετε το σε ένα τοπικό σας 
κέντρο ανακύκλωσης. Μην απορρίψετε τα χρησιμοποιημένα λαδιά στα οικιακά σας 
σκουπίδια. 

5. Για να επαναγεμίσετε τον κινητήρα σας με λαδί δείτε την παράγραφο ‘’πώς να ελέγξετε την 
ποσότητα των λαδιών στον κινητήρα σας’’ 

 
Πώς να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα 
Ένα βρώμικο φίλτρο αέρα θα μειώσει την εισαγωγή αέρα στον κινητήρα σας. Περιοδική συντήρηση 
του φίλτρου αέρα θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε την απόδοση του κινητήρα σας και να μειώσετε 
τις εκπομπές καυσαερίων. 

Ποτέ μην καθαρίζετε το φίλτρο αέρα σας με βενζίνη ή οποιοδήποτε άλλο 
διαβρωτικό ή διαλυτικό επειδή μπορεί να δημιουργήσει εστίες φωτιάς. 

1. Αφαιρέστε το κάλυμμά του φίλτρου 
και προσεκτικά αφαιρέστε το φίλτρο 
αέρα. (Εικ 10) 

2. Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα. 
Καθαρίστε το φίλτρο χτυπώντας το 
ελαφριά σε μια επίπεδη επιφάνεια. 
Αντικαταστήστε αν είναι πολύ 
βρώμικο. 

3. Επαναγκαταστήστε το φίλτρο αέρα 
και το καπάκι του.  

 

Πώς να αντικαταστήσετε την μεσινέζα 

Όταν το μήκος της μεσινέζας φθάσει να έχει 
το μισό αρχικό της μήκος, αντικαταστήστε την. 
Για καλυτέρα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε 
βαθέως τύπου μεσινέζα πάχους 4mm. 

1. Σταματήστε τον κινητήρα. Περιμένετε να 
σταματήσουν να γυρνάνε όλα τα κινούμενα 
μέρη. Αποσυνδέστε το μπουζοκαλώδιο. 

2. Αφαιρέστε όλη την φθαρμένη μεσινέζα από 
την κεφαλή. 

3. Κόψτε το μήκος της μεσινέζας στα 546mm. 
Χρησιμοποιήστε σαν οδηγό τον 
προφυλακτήρα και βεβαιωθείτε ότι το μήκος 
της τοποθετημένης μεσινέζας δεν ξεπερνάει 
το όριο του.(εικ11) 
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Σημ.: Μην επιτρέψτε το μήκος της 
μεσινέζας να διαφέρει από την μια άκρη 
στην άλλη περισσότερο από μια ίντσα. 
Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή της μεσινέζας 
είναι ισορροπημένη και δεν δονείται. 

Σημαντικό.: Για να βελτιώσετε την διάρκεια 
ζωής της μεσινέζας κρατήστε την μεσινέζα 
υγρή. Αν δεν την κρατήσετε υγρή η μεσινέζα 
σας θα ξεραθεί και θα σπάει πολύ πιο 
ευκολά. Κρατήστε την επιπλέον μεσινέζα 
σας σε ένα δοχείο με νερό. Η μεσινέζα σας 
με αυτόν τον τρόπο θα διατηρηθεί υγρή και 
ευέλικτη. Μια ευέλικτη μεσινέζα είναι πιο 
εύκολο να αλλαχθεί.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς να αλλάξετε ένα μπουζί  
Μοντέλο μπουζί : Torch F6RTC 

Χρησιμοποιήστε μόνο το υποδεικνυόμενο μπουζί η μπουζί με ιδιά χαρακτηριστικά. Η 
χρήση ενός μπουζί με διαφορετικά χαρακτηριστικά ή ένα βρώμικο μπουζί μπορεί να 
μειώσει την απόδοση του κινητήρα σας. 

1. Σταματήστε τον κινητήρα σας και αφήστε ετών να κρυώσει. 
2. Αφαιρέστε το μπουζοκαλώδιο από το 

μπουζί. 
3. Αφαιρέστε το μπουζί σας με ένα 

κατάλληλο μπουζόκλειδο 21mm  
4. Επιθεωρήστε οπτικά το μπουζί γη 

ραγίσματα ή ζημιά. Αν έχει ραγίσει το 
μπουζί σας αντικαταστήστε το 
άμεσα. 

5. Καθαρίστε τις επικαθίσεις άνθρακα 
που μπορεί να είναι συγκεντρωμένες 
στις ακίδες σας, 

6. Ελέγξτε το διάκενο του μπουζί σας να 
είναι 0,7-0,8 mm (εικόνα 15) 

7. Επανεισάγετε το μπουζί σας και 
σφίξτε το με 25-30 Νm 

8. Επαναγκαταστήστε το 
μπουζοκαλώδιο σας. 
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Πώς να αλλάξετε τον ιμάντα οδήγησης 
Πριν αφαιρέσετε τον ιμάντα αποσυνδέστε το 
μπουζί σας από το μπουζοκαλώδιο. 

 
1. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες που κρατάνε το 

καπάκι για τον ιμάντα οδήγησης. (Εικ 16) 
2. Αφαιρέστε το πλαστικά προστατευτικό του 

ιμάντα. 
3. Αφαιρέστε τα παξιμάδια και την ροδέλα που 

κρατάνε την τροχαλία πάνω στην μεσινέζα. (Εικ 
16) 

4. Τραβήξτε προς τα πάνω την τροχαλία πάνω από 
την κεφαλή της μεσινέζας ώστε να την 
ελευθερώσετε τελείως.  

5. Αφαιρέστε το παξιμάδι που κρατάει τον τεντωτά 
στην θέση του.(Εικ 17) 

6. Αφαιρέστε τον ιμάντα από το θαμνοκοπτικό 
7. Για να συναρμολογήσετε τον ιμάντα σας 

ακολουθήστε αντίστροφα τα πιο πάνω βήματα.  
8. Η ροπή στρέψης ανάλογα με το εξάρτημα είναι : 
- 5,7-8,0 Nm για το κάλυμμά του ιμάντα 
- 34,6-44,7 Νm για την τροχαλία  
9. Ελέγξτε την οδήγηση του ιμάντα. Βεβαιωθείτε 

ότι ο ιμάντας σας είναι μεσοαστούς οδηγούς σας 
και δεν έχει περιστρέφει.(Εικ 17) 

Σημαντικό : Ελέγξτε το σύστημα οδήγησης. Εκκινήστε 
τον κινητήρα σας και βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή γυρνάει 
ελευθέρα.  

 
 
 
 
 
 
Πώς να προετοιμαστείτε για αποθήκευση 
 
Ποτέ μην αποθηκεύετε το θαμνοκοπτικό σας σε 
εσωτερικό χώρο με καύσιμα μέσα στο δοχείο του. 

Μην αποθηκεύετε σε έναν κλειστό χώρο, με ελλιπή 
αερισμό οπού μπορούν να συγκεντρωθούν 
επικίνδυνοι ατμοί βενζίνης. Επιτρέψτε στον 
κινητήρα σας να κρυώσει πριν προχωρήσετε σε 
αποθήκευση.  
 
Μην αποσυνδέετε την βενζίνη ενώ βρισκόσαστε σε κλειστό χώρο, κοντά σε ανοιχτή φωτιά ή 
ενώ καπνίζετε. Τα αέρια της βενζίνης μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. 

 
Σημ.: Ένας ετήσιος έλεγχος ή μια ετήσια ρύθμιση σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο service  θα 
σας βοηθήσει να διατηρήσετε το εργαλείο σας σε τελειά λειτουργική κατάσταση για πολλά 
χρονιά. 
Όταν τοποθετείται το θαμνοκοπτικό σας στην αποθήκη σας για τριάντα μέρες ή περισσότερες, 
τα ακόλουθα βήματα θα πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να είσαστε σίγουροι ότι το 
θαμνοκοπτικό σας θα είναι έτοιμο για την επόμενη λειτουργική σεζόν. 
1. Αφήστε τον κινητήρα σας να λειτουργήσει μέχρι να μείνει από βενζίνη. 
2. Αλλάξτε το λαδί στον κινητήρα σας ακολουθώντας τις οδηγίες στην ανάλογη παράγραφο. 
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3. Αφαιρέστε το μπουζί από τον κύλινδρο και προσθέστε μερικές σταγόνες λαδί στον κύλινδρο 
σας. Τραβήξτε με προσεχή την χειρόμιζα ώστε να πάει το λαδί σε όλο τον κύλινδρο. 
Εγκαταστήστε το μπουζί στον κύλινδρο σας. Τραβήξτε αργά την χειρόμιζα ώστε μέχρι το 
σημείο που θα αισθανθείτε μια μικρή αντίσταση. Αυτό σημαίνει ότι οι βαλβίδες σας έχουν 

κλείσει. 
Μην τοποθετήσετε το μπουζοκαλώδιο στο μπουζί για την διάρκεια της αποθήκευσης. 

4. Καθαρίστε το θαμνοκοπτικό σας. Αφαιρέστε οποιαδήποτε βρωμιά από το εξωτερικό του 
θαμνοκοπτικό σας. Καθαρίστε επίσης τις οπες αερισμου και τα πτερυγια του θαμνοπτικου 
σας.  

5. Ελεγξτε το θαμνοκοπτικό σας για φθαρμένα ή καταστραμμένα εξαρτήματα. 
6.  Σφίξτε οποίο χαλαρωμένο εξάρτημα βρείτε κατά τον έλεγχο σας. 
7.  Λιπάνετέ όπου θεωρείτε ότι χρειάζεται. 
8. Τοποθετήστε το θαμνοκοπτικό σας σε ένα δωμάτιο με καλό αερισμό. 

 
 
 
 
 
 

Πρόβλημα Πιθανές αίτιες Λύσεις 

Κινητήρας με δυσκολία 
εκκίνησης 

1. Δεν υπάρχει βενζίνη 
2. Δεν έχετε πιέσει την φούσκα 
3. Μπουκώσατε τον κινητήρα. 
4. Το μπουζοκαλώδιο έχει αποσυνδεθεί 
5. Φθαρμένο καλώδιο ελέγχου ή μοχλός 
6. Λάθος μπουζί στον κύλινδρο 
7. Σκονισμένο ή μπουκωμένο φίλτρο αέρα 
8. Βρώμικο καρμπυρατέρ 
9. Βενζίνη βρώμικη 

1. Προσθέστε φρέσκη βενζίνη 
2. Πιέστε την φούσκα 3 φορές περιμένοντάς 

δυο δευτερόλεπτα αναμεσά στις πιέσεις. 
3. Περιμένετε μερικά λεπτά πριν την εκκίνηση 
4. Τοποθετήστε το μπουζοκαλώδιο με το μπουζί 
5. Επιθεωρήστε τον μοχλό ελέγχου και το 

συρματόσχοινο 
6. Αφαιρέστε το μπουζί και αντικαταστήστε το 

αν υπάρχει αυτή η ανάγκη. 
7. Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο αέρα. 
8. Πηγαίνετε το θαμνοκοπτικό σας σε ένα 

εξουσιοδοτημένο κέντρο service για έλεγχο 
και καθάρισμα. 

9. αδειάστε το δοχεία καυσίμων. Καθαρίστε το 
και προσθέστε καινούργιά καθαρή βενζίνη. 

Προβλήματα κινητήρα 
- Υπερβολικός καπνός από την 

εξάτμιση 
- Κινητήρας λειτουργεί τραχιά 
- Ο κινητήρας λειτουργεί με 

αστάθεια 
- Ο κινητήρας δεν μπορεί να 

διατηρηθεί σε πλήρη 
ταχύτητα 

1. Ο κινητήρας δεν έχει λαδιά 
2. Κακή στάθμη λαδιού κινητήρα 
3. Λερωμένο μπουζί  
4. Μπουκωμένο φίλτρο αέρα 
5. Καρμπυρατέρ αριθμητό 
6. Βρώμικη βενζίνη 

1. Προσθέστε λαδί κινητήρα 
2. Ελέγξτε το λαδί και προσθέστε η αφαιρέστε 

λαδί ανάλογος. 
3. Αφαιρέστε το μπουζί και επιθεωρήστε το. 

Αντικαταστήστε αν χρειάζεται. 
4. Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο αέρα 
5. Πηγαίνετε το θαμνοκοπτικό σας σε ένα 

εξειδικευμένο κέντρο service να σας 
ρυθμίσουν το καρμπυρατέρ. 

6. Αδειάστε το ντεπόζιτο καυσίμων. Καθαρίστε 
και γεμιστέ με καθαρή βενζίνη 

Υπερβολικός θόρυβος και 
κραδασμοί 

1. Χαλαρά εξαρτήματα 
2. Το μήκος της μεσινέζας είναι 

ανομοιόμορφο 
3. Προβλήματα κινητήρα (Δείτε την πιο πάνω 

ενότητα) 

1. Σφίξτε τις βίδες 
2. Αντικαταστήστε την μεσινέζα 
3. (Δείτε την πιο πάνω ενότητα) 

Ο κινητήρας υπερθερμαίνετε 
1. Κακή ψύξη από τα πτερύγια αέρα. 
2. Προβλήματα κινητήρα (Δείτε την πιο πάνω 

ενότητα) 

1. Καθαρίστε τις τρύπες αερισμού στην 
χειρόμιζα και στα πτερύγια ψύξης. 

2. (Δείτε την πιο πάνω ενότητα) 
Ο κινητήρας δεν σταματάει την 
λειτουργία του Φθαρμένο καλώδιο ελέγχου ή λεβιές ελέγχου Επιθεωρήστε τον λεβιέ και το καλώδιο ελέγχου. 

Αντικαταστήστε αν χρειάζεται 

Κακή απόδοση στο κόψιμο 
1. Το μήκος της μεσινέζας είναι πολύ μικρό 
2. Προβλήματα κινητήρα (Δείτε την πιο πάνω 

ενότητα) 

1. Αντικαταστήστε την μεσινέζα με σωστού 
μήκους μεσινέζα (22in) 

2. (Δείτε την πιο πάνω ενότητα) 

Η κεφαλή κοπής δεν μπορεί να 
συγκρατήσει την μεσινέζα 

1. Η μεσινέζα δεν είχε πιαστεί καλά στην 
θέση της 

2. Φθαρμένο το εξάρτημα της συγκράτηση 
της μεσινέζας 

3. Λάθος μέγεθος μεσινέζας 
4. Η μεσινέζα είναι πολύ στεγνή 

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την στερέωση 
της μεσινέζας 

2. Αλλάξτε την κεφαλή της μεσινέζας 
3. Χρησιμοποιήστε μια μεσινέζα 4mm διατομής 
4. Χρησιμοποιήστε μια μεσινέζα που την είχατε 

μέσα το νερό. 
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