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Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας. Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια σας και την 
ικανοποίηση σας, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο χρήσης πριν 
χρησιμοποιήσετε το προϊόν  

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 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.
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• 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.  
 

Οδηγίες για ασφαλή χειρισμό 

a. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο σας είναι συνδεδεμένο με την σωστή 
παροχή ρεύματος σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του στην 
αναγνωριστική ταμπέλα. 

b. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο σας αν λείπουν κάποιες βίδες στο 
κέλυφος του ή αν λείπει κάποιο κομμάτι από το πλαίσιο του. 

c. Πάντα ασφαλίζετε το εργαλείο σας αν εργάζεστε σε έδαφος με κλίση. 
d. Ποτέ μην ακουμπάτε την λεπίδα ή αλλά κινούμενα εξαρτήματα κατά 

την διάρκεια της χρήσης. 
e. Ποτέ μην εκκινείτε ένα εργαλείο αν βρίσκετε σε επαφή με το 

αντικείμενο κατεργασίας του. 
f. Ποτέ μην αφήνετε κάτω εργαλεία που δεν έχει σταματήσει η κίνηση 

τους. 
g. Αξεσουάρ.: Η χρήση των αξεσουάρ η προσθέτων άλλων από αυτών που 

είναι προτεινόμενα σε αυτές τις οδηγίες μπορεί να είναι επικίνδυνη. 
h. Εξαρτήματα αντικατάστασης : Όταν προχωράτε σε αντικατάσταση 

εξαρτήματος του εργαλείου σας, αντικαταστήστε τα μόνο με 
καινούργια γνησιά ανταλλακτικά. 
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Ειδικές οδηγίες ασφάλειας για χλοοκοπτική 
1. Ποτέ μην αφήνετε παιδία η άτομα που δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες να χειριστούν 

το συγκεκριμένο εργαλείο. 
2. Το συγκεκριμένο εργαλείο δεν προορίζετε για χρήση από άτομα με μειωμένη ψυχική 

και αντιληπτική ικανότητα, ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις εκτός αν υπάρχει 
κάποιος άλλος παρόν για βοήθεια, οδηγίες και υπεύθυνο για την σωματική σας 
ακεραιότητα. 

3. Πάτε μην εργάζεστε αν υπάρχουν αλλά άτομα και παιδιά σε κοντινή απόσταση. 
4. Μην λειτουργείτε την χλοοκοπτική όταν είσαστε ξυπόλητοι ή φοράτε παντόφλες. 

Φοράτε πάντα παπούτσια ασφάλειας. 
5. Επιθεωρήστε με προσοχή την περιοχή που πρόκειται να εργαστείτε και ελέγξτε αν 

υπάρχουν πέτρες και αλλά εμπόδια που θα υπάρχει η περίπτωση να εκτοξευθούν κατά 
την χρήση της χλοοκοπτική.  

6. Πριν την χρήση πάντα ελέγχετε τις λεπίδες και τις βίδες στις λεπίδες για σωστή 
συναρμογή και φθορά. Αντικαταστήστε φθαρμένες λάμες και βίδες σε ζευγάρια ώστε 
να είστε σίγουροι για την σωστή και ομοιόμορφη φθορά τους.  

7. Προχωρήστε στην εργασία σας μόνο αν είναι μέρα ή σε καλά φωτισμένο χώρο.  
8. Αποφεύγετε την χρήση της χλοοκοπτική σε συνθήκες πολύ υψηλής υγρασίας και με 

βρεγμένο τα γρασίδι. 
9. Περπατάτε , μην τρέχετε ποτέ. 
10. Ποτέ μην χειρίζεστε το εργαλείο μ φθαρμένους προφυλακτήρες ή ασπίδες. Επίσης μην 

χειρίζεστε την χλοοκοπτική χωρίς αυτά τα προστατευτικά.   
11. Το κόψιμο του γκαζόν σε πλάγιες ενέχει πολλούς κίνδυνους. 

i. Μην κόβετε πολύ απότομες πλάγιες. 
ii. Να είστε πάντα σίγουροι για το πάτημα σας, ειδικά σε πλάγιες και σε βρεγμένο 

γρασίδι. 
iii. Κόψτε πλαγιά στις πλάγιες. Ποτέ μην ανεβοκατεβαίνετε την πλαγιά με το 

χλοοκοπτικό σας. 
iv. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά την φορά αλλαγής κατεύθυνσης στις πλάγιες. 

12. Προσέξτε ιδιαίτερα όταν προχωράτε προς τα πίσω με την χλοοκοπτική σας και 
γενικότερα όταν χρειάζεται να τραβήξετε την χλοοκοπτική σας. 

13. Ποτέ μην εργάζεστε τραβώντας την χλοοκοπτική προς το μέρος σας. 
14. Σταματήστε τις λεπίδες αν χρειάζεται να σηκώσετε την χλοοκοπτική σας για μεταφορά 

σε περιοχές χωρίς γρασίδι και όταν μεταφέρετε την χλοοκοπτική σας στο σημείο που 
θέλετε να κόψετε. 

15. Μην σηκώνετε την χλοοκοπτική σας όταν χρειάζεται εκκινείτε την μηχανή σας εκτός αν 
πρόκειται πολύ ψηλό γρασίδι. Σε αυτήν την περίπτωση μην σηκώνετε την χλοοκοπτική 
σας περισσότερο από  όσο χρειάζεται και σηκώστε μόνο το μέρος της που είναι 
απαραίτητο για την συγκεκριμένη εργασία. Βεβαιωθείτε ότι τα χεριά σας είναι στα 
χειριστήρια πριν επιστρέψει η μηχανή σας στο έδαφος. 

16. Ενεργοποιήστε την χλοοκοπτική σας σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και με τα ποδιά 
σας μακριά από τις λεπίδες.  

17. Μην βάζετε τα ποδιά σας ή τα χεριά σας κοντά στην περιοχή που βρίσκονται οι 
λεπίδες. Κρατήστε ανοιχτό το άνοιγμα της απομάκρυνσης της εξαγωγής του γρασιδιού.  

18. Ποτέ μην σηκώνετε και μην μετακινείτε το χλοοκοπτικό σας ενώ λειτουργεί ο 
κινητήρας του.  

19. Κρατήστε όλες τις βίδες και τα παξιμάδια σφιχτά δεμένα για να είσαστε σίγουροι ότι το 
χλοοκοπτικό σας είναι σε ασφαλή λειτουργική κατάσταση.  

20. Ελέγξτε τις λεπίδες κοπής συχνά για φθορά ή κάποια παραμόρφωση. 
21. Αντικαταστήστε φθαρμένα ή κατεστραμμένα κομμάτια για ασφάλεια.  
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Περιγραφή 
1. Μοχλός  
2. Κομβίο ασφάλειας 
3. Κλιπ καλωδίου 
4. Πίσω προστασία 
5. Κινητήρας 
6. Ροδές 
7. Σάκος συλλογής γρασιδιού 
8. Ρυθμιστής ύψους κοπής 
9. Κάτω μπάρα  
10. Συγκρατητής καλωδίου 
11. Άνω μπάρα 
12. Βίδα ρύθμισης ύψους 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

ΕΜ4600 

Τάση       230-240~50Hz  

Ισχύς       1800W  

Ταχύτητα εν κενό     2850 rpm  

Πλάτος κοπής      460mm 

Ύψος κοπής      35-75mm 

Χωρητικότητα δοχείου     45L  

Βάρος        22.6 kg 

Συναρμολόγηση  

Μπάρα χειρός 

1. Περαστέ τις βίδες στις τρύπες στην πλακά σύνδεσης. 
2. Περαστέ την πλακά μόνωσης στις βίδες που εξέχουν 
3. Ευθυγραμμίστε και περαστέ την λαβή στις δυο βίδες και εφαρμόστε την λαβή με την 

πλακά μόνωσης και την πλακά σύνδεσης. 
4. Βιδώστε με τιμά ρύθμισης ύψους (12) 
5. Επαναλάβετε και στην απέναντι μεριά 
6. Τοποθετήστε την πάνω λαβή στην κάτω λαβή, εισάγετε τις βίδες ρύθμισης και σφίξτε 

καλά. 
Σημ.: Σφίξτε όσο μπορείτε με το χέρι σας και μην υπερβάλετε στο σφίξιμο μιας και θα 
χρειαστεί να ξεσφίξετε αυτή την βίδα κάποια στιγμή για α να ρυθμίσετε το ύψος για 
αποθήκευση. 

7. Επαναλάβετε με τον ίδιο τρόπο και για την απέναντι μεριά. 
8. Τοποθετήστε τον ασυγκράτητη του καλωδίου (10) στην πάνω λαβή (7).  
9. Χρησιμοποιήστε το κλιπ του καλωδίου (3) για να κρατήσετε το καλώδιο στην θέση του.  

 
Εγκαθιστώντας τον συλλέκτη χόρτου 
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• Σηκώστε το καπάκι του εκτοξευτήρα (4) στο πίσω μέρος του χλοοκοπτικού.  
• Περαστέ τον συλλέκτη γρασιδιού (7) κάτω από τα χειριστήρια, ευθυγραμμίστε τα 

πιαστράκια και τοποθετήστε τον συλλέκτη στην θέση του. (εικ.8) 
• Χαμηλώστε το πίσω καπάκι(4) έτσι ώστε να ακουμπήσει πάνω στον συλλέκτη χόρτου. 
 

Χρήση 

Ρυθμίζοντας το ύψος κοπής 
Σημείωση: Σταματήστε, απελευθερώστε τον διακόπτη και περιμένετε μέχρι να σταματήσει 
να γυρνάει ο κινητήρας του εργαλείου σας. Οι λεπίδες σταματούν να γυρνάνε κάποια 
δευτερόλεπτα αφότου έχει σταματήσει να γυρνάει ο κινητήρας σας.  
 
Για το πρώτο κόψιμο της σεζόν ένα υψηλό ύψος κοπής πρέπει να επιλεχθεί. 

1. Κινήστε τον μοχλό ρύθμισης ύψους (8) πλαγιά ώστε να ξεκλειδώσει από την θέση 
του. 

2. Τραβήξτε τον μοχλό προς τα πίσω(8) για να χαμηλώσετε το ύψος  κοπής. Πιέστε 
αντίθετα ώστε να αυξήσετε το ύψος κοπής. 

3. Απελευθερώστε τον μοχλό στην επιθυμητή θέση, βεβαιωμένοι ότι έχει κλειδώσει 
σωστά στην θέση του. 

 
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 
Σημ.: Οι λεπίδες συνεχίζουν να γυρνάνε για κάποια δευτερόλεπτα μετα την 
απενεργοποίηση του κινητήρα. Αφήστε τις λεπίδες να σταματήσουν την κίνηση τους  
πριν ξαναενεργοποιήσετε τον κινητήρα σας. Μην ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε 
συνεχιζόμενα τον κινητήρα σας.  
 
Ενεργοποίηση  
1. Ρυθμίστε το ύψος κοπής στο επιθυμητό επίπεδο. 
2. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί ασφάλειας. (2) 
3. Πιέστε το διακόπτη (1) προς την λαβή για ενεργοποίηση (Εικ 10) 
4. Απελευθερώστε το κουμπί ασφάλειας. 

 
Απενεργοποίηση  

Απελευθερώστε τον διακόπτη. 
Κόψτε το γρασίδι 
Τοποθετήστε την χλοοκοπτική σας στην άκρη του γρασιδιού που θέλετε να κόψετε όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στην παροχή ρεύματος. Προχωρήστε κινούμενοι σε αντίθετη 
κατεύθυνση από το σημείο της παροχής ρεύματος.  
Τοποθετήστε το καλώδιο στην αντίθετη μεριά από την θέση σας. Τοποθετήστε το καλώδιο 
σας στο κομμάτι που είναι ήδη κομμένο στο τέλος κάθε ανάστροφης, 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν εργάζεστε με το χλοοκοπτικό μην αφήνετε το χλοοκοπτικό σας να 
εργάζεστε σε ιδιαίτερες σκληρές καταστάσεις. Μην ζορίζετε το μηχάνημα σας. Όταν οι 
λεπίδες εργάζονται και δε επαρκεί η δύναμη του κινητήρα σας θα ακούσετε μια αλλαγή στο 
ήχο του. Όταν αυτό συμβεί σταματήστε άμεσα την εργασία σας και αυξήστε το ύψος κοπής. 
Αν συνεχίσετε να εργάζεστε με τον κινητήρα του εργαλείου σας να ζορίζετε τόσο τότε 
υπάρχει κίνδυνος να καταστρέψετε τον κινητήρα του εργαλείου σας.  
 

 

Υψηλή βλάστηση 
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1. Περιοχές με ιδιαίτερα υψηλή βλάστηση πρέπει να κόβονται χωρίς την σακούλα 
συλλογής τοποθετημένη στην χλοοκοπτική μου. 

2. Αν απαιτείτε συλλογή υπολειμμάτων πρώτα κόψτε την περιοχή χρησιμοποιώντας 
την υψηλότερη ρύθμιση ύψους κοπής, με την σακούλα συλλογής χόρτου 
τοποθετημένη. 

3. Δώστε χρόνο στην χλοοκοπτική σας να στεγνώσει. 
4. Τοποθετήστε τον σάκο συλλογής χόρτου και κουρέψτε την περιοχή σας 

χρησιμοποιώντας το μέγιστο ύψος κοπής. 
5. Προοδευτικά χαμηλώστε το ύψος κοπής και περαστέ την περιοχή ξανά μέχρι το 

κατάλληλο ύψος γρασιδιού.  
Σημ.: Για να αποφύγετε ζημιά στο γρασίδι σας μην κόβεται το γρασίδι σας πάνω από το 1/3 
κάθε φορά. 
Σημ.: Όταν οι λεπίδες σας κολλήσουν ή αν ο κινητήρας του εργαλείου σας υπερφορτωθεί 
τότε αφαιρέστε την παροχή ρεύματος. Καθαρίστε τις λεπίδες και κάθε εμπόδιο στην 
λειτουργεία του εργαλείου σας και περιμένετε μερικά λεπτά πριν επανεκτιμήσετε το 
εργαλείο σας. 
 
Συντήρηση 
Για την πρώτη κοπή της σεζόν επιλέξτε ένα υψηλό ύψος κοπής. 
 
Ασφάλεια  
Πριν από κάθε εργασία συντήρησης, ελέγχου ή επιθεώρησης του εξοπλισμού μας 
προχωρήστε στα παρακάτω.  

1. Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα έχει σταματήσει τελείως την περιστροφή της. 
2. Το χλοοκοπτικό μας είναι αποσυνδεμένο από την παροχή ρεύματος. 

 
Πριν από κάθε χρήση 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέξτε ιδιαίτερα κατά την διαδικασία να γυρίσετε την χλοοκοπτική σας για 
επιθεώρηση ή καθάρισμα. 

1. Αφαιρέστε τυχόν υπόλοιπα κοπής από τον μοχλό ρύθμισης ύψους κοπής, το φίλτρο 
αέρα και γενικότερα όλα τα στοιχεία του εργαλείου σας. 

2. Ελέγξτε ότι ο σάκος συλλογής χόρτου είναι άδειος και ότι επιθεωρήστε τον για 
σημάδια φθοράς. 

3. Ελέγξτε την κατάσταση του πίσω καπακιού 
4. Ελέγξτε την φθορά στις λεπίδες κοπής. Σημ.: φορές σκληρά γάντια κατά τον έλεγχο 

της λεπίδας και κατά τυχόν κάθε διεργασία αλλαγής αξεσουάρ.  
5. Ελέγξτε ότι η λεπίδα σας δεν έχει σπάσει η λυγίσει με αφύσικο τρόπο. 
6. Ελέγξτε την κατάσταση της λεπίδας σας και της ανάρτησης της. 
7. Ελέγξτε ότι η βίδα που συγκρατεί όλη την κατασκευή είναι καλά βιδωμένη. 
8. Ελέγξτε την παροχή ρεύματος. 
9. Επιθεωρήστε το διακόπτη λειτουργίας και το κομβίο ασφάλειας 
10. Ελέγξτε ότι όλες οι βίδες και τα παξιμάδια είναι στην θέση τους σφιχτά δεμένα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν σημάδια φθοράς βρεθούν η χλοοκοπτική σας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
μέχρι να επισκευαστεί από κάποιον αρμόδιο τεχνικό. 
 

 

Λιπάνετε τις ροδές, τα σημεία τριβής και τους συνδέσμους μετα από 25 ώρες χρήσης. 
Αντικαταστήστε την λεπίδα κοπής μετα από 50 ώρες λειτουργίας. 
Γενική συντήρηση 
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1. Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα γρασιδιού από την κορυφή και το κάτω μέρος της 
χλοοκοπτική, όπως επίσης από του αεραγωγούς αέρα αμέσως μετα την κάθε 
χρήση. 

2. Συγκρότημα κινητήρα. Το συγκεκριμένο συγκρότημα δεν χρειάζεται κάποια 
επισκευή και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε εργασία service από μη 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 

3. Ο διακόπτης λειτουργίας και το μποτών ασφάλειας δεν χρειάζονται κάποια εργασία 
συντήρησης και δεν πρέπει να επιθεωρούνται από άλλον εκτός των 
εξουσιοδοτημένων τεχνικών. 

Λεπίδα κοπής 
1. Η λεπίδα κοπής έχει κοφτερές ακμές. Φοράτε πάντα γάντια ασφάλειας για να 

προστατεύσετε τα χεριά σας όταν εργάζεστε κοντά στις λεπίδες. 
2. Εργάζεστε πάντα μακριά από τις λεπίδες για να αποφύγετε πιθανότητες 

τραυματισμού. 
3. Προσεχτεί ιδιαίτερα όταν γυρνάτε ή σηκώνετε την χλοοκοπτική σας. 
4. Είναι προτεινόμενο να αντικαθιστάτε της λεπίδες κάθε δυο χρονιά ή κάθε 50 ώρες 

λειτουργίας, ανάλογα πιο θα έρθει πρώτο. 
5. Φθαρμένες ή κατεστραμμένες λεπίδες θα πρέπει να αντικαθίσταται αμέσως. 

Αλλαγή λεπίδων. (Εικ 11) 
1. Γυριστέ το χλοοκοπτικό σας στο πλάι. 
2. Κρατήστε, χρησιμοποιώντας γάντια το ένα άκρο της λεπίδας. 
3. Αφαιρέστε την βίδα συγκράτησης χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί. 
4. Προσεκτικά αφαιρέστε την λεπίδα 
5. Βεβαιωθείτε ότι η νέα λεπίδα είναι τοποθετημένη σωστά στην θέση της με τις 

γυρισμένες πλευρές να κοιτάνε προς τον κινητήρα. 
6. Τοποθετήστε την καινούργια λεπίδα στην θέση της με τις ασφάλειες τις. 
7. Τοποθετήστε το παξιμάδι συγκράτησης και σφίξτε 
8. ΕΠΕ[ιατρέψτε το χλοοκοπτικό σα σε όρθια θέση. 

 
Παροχή ρεύματος  
Πριν από την χρήση ελέγξτε το καλώδιο για φθορά ή για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να έχει 
από ηλικία. 
 
Μην χρησιμοποιείτε κάποιο εργαλείο αν το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος είναι 
φθαρμένο ή καταστρωμένο 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες και επιθεωρήσεις πρέπει να γίνουν από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 
 
Αποθήκευση για μεγαλύτερη περίοδο 
Σημείωση! Για να βεβαιωθείτε ότι το χλοοκοπτικό σας είναι διατηρημένο στην καλύτερη 
δυνατόν κατάσταση προχωρήστε στις παρακάτω εργασίες για αποθήκευση άνω του ενός 
μηνά. 

1. Καθαρίστε όλες τις περιοχές του χλοοκοπτικού σας. Βεβαιωθείτε ότι ο σάκος 
συλλογής χόρτου είναι άδειος και καθαρός. 

2. Λιπάνετε τις ροδές, τα σημεία που απαιτούν λίπανση και τους συνδέσμους. 
3. Καλύψτε κάθε μέρος του εργαλείου σας χωρίς βαφή με λαδί ώστε να αποφύγετε 

τυχόν διάβρωση. 
4. Καλύψτε το εργαλείο σας με ένα σεντόνι για να αποφύγετε τυχόν διάβρωση. 
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