
 

 
 

 
 

Οδηγίες χρήσης για χλοοκοπτικό ΕΜ3400 

 

 
 
 
 

 
 
 



2  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



3  

 
Κίνδυνος! Για να μειώσετε την 
πιθανότητα τραυματισμών – 
παρακαλώ διαβάστε τις 
οδηγίες χρήσης.  

 
Το μηχάνημα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε 
από παιδιά. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται 
έτσι ώστε να μην παίζουν με το μηχάνημα. Ο 
καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να 
εκτελούνται από παιδιά. Το μηχάνημα δεν θα 
πρέπει να λειτουργείται από άτομα που δεν 
γνωρίζουν την χρήση του χωρίς επίβλεψη.  
Εάν το καλώδιο του μηχανήματος πάθει κάποια 
ζημιά θα πρέπει να δοθεί σε εξουσιοδοτημένο 
σέρβις για έλεγχο και επισκευή ή 
αντικατάσταση για να αποφύγετε πιθανούς 
κινδύνους. 

 
Κίνδυνος! 

 
Όταν χρησιμοποιείτε μηχανήματα θα πρέπει να 
ακολουθήσετε κάποιες οδηγίες ασφαλείας για 
να αποφύγετε τραυματισμούς και υλικές 
ζημιές. Για το λόγο αυτό διαβάστε προσεκτικά 
τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. 
Κρατήστε τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος για 
μελλοντική χρήση. Εάν δώσετε το μηχάνημα 
σε άλλο άτομα θα πρέπει να το συνοδεύετε 
με τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας.  Δεν 
φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές και 
τραυματισμοί που μπορεί να προκύψουν 
από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.  

 
1. Οδηγίες ασφαλείας  

 
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις βασικές 
οδηγίες ασφαλείας για την λειτουργία με το 
ηλεκτρικό χλοοκοπτικό. 

Γενικές οδηγίες ασφαλείας  
 

Στην περίπτωση ακατάλληλης χρήσης το μηχάνημα 
αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς 
τραυματισμούς. 

Για να αποφύγετε ζημιά σε άτομα ή 
αντικείμενα, διαβάστε και ακολουθήστε τις 
οδηγίες ασφαλείας και γνωρίστε καλά τα 
λειτουργικά σημεία του μηχανήματος. 

 
Προετοιμασία: 

 
• Το μηχάνημα αυτό δεν 
ενδείκνυται για χρήση από άτομα 
(ειδικά παιδιά) που δεν γνωρίζουν 
καλά την χρήση του εκτός εάν 
επιβλέπονται από άτομο που να είναι 
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή 
μπορούν να τους δώσουν οδηγίες για 
το πώς να το λειτουργήσουν.  

 
• Τα παιδιά θα πρέπει να 
επιβλέπονται έτσι ώστε να μην 
παίζουν με το μηχάνημα αυτό. 

 
• Μη επιτρέπετε σε ανήλικους ή άλλα άτομα που 

δεν γνωρίζουν την χρήση του να λειτουργούν το 
μηχάνημα. Τοπικοί κανονισμοί προτείνουν την 
κατώτατη ηλικία που πρέπει να έχει ο χρήστης. 

 
• Μη λειτουργείτε το μηχάνημα όταν άλλα 
άτομα και ειδικά παιδιά βρίσκονται στο χώρο 
εργασίας. 

 
• Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για 
οποιαδήποτε ατυχήματα και ζημιές 
προκληθούν σε άτομα και αντικείμενα. 

 
• Ελέγξτε το χώρο όπου πρόκειται να 
χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και αφαιρέστε 
τα εμπόδια όπως πέτρες, κλαδιά, καλώδια ή 
άλλα, που μπορεί να πιαστούν και να 
εκτοξευτούν από το εργαλείο.  
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• Φορέστε κατάλληλα ρούχα προστασίας όπως 
επίσης υποδήματα ασφαλείας αντιολισθητικά 
και μακριά παντελόνια ασφαλείας. Μην 
χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα εάν είστε 
ξυπόλυτοι ή εάν φοράτε παντόφλες.   

 
Πριν από κάθε χρήση πραγματοποιήστε 
έλεγχο στο μηχάνημα. Μην το 
χρησιμοποιήσετε εάν τα προστατευτικά 
μέρη του (προστασία χτυπήματος ή 
κάδος συλλογής) έχουν πρόβλημα. Θα 
πρέπει να δοθεί το μηχάνημα σε 
εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο και 
επισκευή εάν χρειάζεται.  

 
• Δώστε προσοχή σε μηχανήματα που έχουν 
πολλαπλά εξαρτήματα κοπής, αφού η κίνηση 
του μαχαιριού μπορεί να προκαλέσει 
περιστροφή και στα υπόλοιπα μαχαίρια.  

 
• Χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα και 

ανταλλακτικά που προτείνει ο κατασκευαστής. 
Η χρήση άλλον ανταλλακτικών μπορεί να 
ακυρώσουν την εγγύηση του μηχανήματος.  

 
Εργασία με το μηχάνημα: 

 
Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια 
σας μακριά από τα 
περιστρεφόμενα μέρη του 
μηχανήματος. Υπάρχει κίνδυνος 
τραυματισμού! 

 

 
Παρακαλώ ακολουθήστε τους τοπικούς 
κανονισμούς για την προστασία θορύβου. 
Η χρήση του μηχανήματος μπορεί να 
περιορίζεται ή να απαγορεύεται σε 
συγκεκριμένες μέρες (π.χ. τις Κυριακές 
και αργίες, συγκεκριμένες ώρες κοινής 
ησυχίας κατά την ημέρα και την νύχτα) ή 
σε συγκεκριμένες περιοχές (πχ. Κοντά σε 
νοσοκομεία κλπ.).  

 
• Ξεκινήστε τον κινητήρα σύμφωνα με τις οδηγίες 

χρήσης και μόνο όταν τα πόδια σας βρίσκονται 
σε απόσταση ασφαλείας από τα μαχαίρια κοπής.  

• Μην χρησιμοποιήστε το μηχάνημα στης 
βροχή ή όπου υπάρχει πολύ υγρασία. Να 
εργάζεστε μόνο όταν έχετε καλό φωτισμό. 

 
• Μην εργάζεστε με το μηχάνημα εάν είστε 

κουρασμένοι ή εάν είστε κάτω από την 
επήρεια φαρμάκων, αλκοόλ ή άλλων 
ουσιών.  

 
• Σιγουρευτείτε ότι έχετε σταθερό πάτημα σε 

όλη την διάρκεια της εργασίας σας, ειδικά όταν 
εργάζεστε σε πλαγιές. Εργαστείτε πάντα 
οριζόντια σε πλαγιές και ποτέ κάθετα. Δώστε 
προσοχή όταν αλλάζετε κατεύθυνση κατά την 
εργασία σας σε πλαγιά.  Μην λειτουργήσετε το 
μηχάνημα σε πολύ απότομες πλαγιές.  

 
• Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα μόνο σε 
ταχύτητα περπατήματος. Δώστε προσοχή 
όταν γυρνάτε το μηχάνημα, όταν το τραβάτε 
προς το μέρος σας και όταν κινήστε προς τα 
πίσω.  

 
• Ξεκινήστε το μηχάνημα σύμφωνα με τις οδηγίες. 
Σιγουρευτείτε ότι έχετε επαρκή απόσταση μεταξύ 
των ποδιών σας και τα μαχαίρια κοπής.  

 
• Μην γέρνετε το μηχάνημα όταν το ξεκινάτε, εκτός 
εάν το ξεκινάτε σε πολύ ψηλό γρασίδι. Σε αυτή την 
περίπτωση γείρετε το μηχάνημα πιέζοντας το τιμόνι 
έτσι ώστε να σηκωθούν ελάχιστα οι μπροστινές 
ρόδες του μηχανήματος. Ελέγξτε πάντα ότι έχετε 
και τα δυο χέρια σας στο τιμόνι πριν να αφήσετε 
κάτω πάλι το μηχάνημα. 

 
• Μην χρησιμοποιήστε χωρίς 
προστασία χτυπήματος ή κάδο 
συλλογής. Μείνετε μακριά από την 
εξαγωγή του μηχανήματος.  

 
Προσοχή κίνδυνος! Τα 
μαχαίρια συνεχίζουν να 
περιστρέφονται. 

Υπάρχει κίνδυνος 
τραυματισμού. 

 
• Το μηχάνημα δεν θα πρέπει να σηκώνεται ή να 

μεταφέρεται όταν ο κινητήρας λειτουργεί.  
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Σβήστε το μηχάνημα εάν θα πρέπει να το γείρετε, να 
το μεταφέρεται ή να περάσετε πάνω από κάποιο 
μονοπάτι κλπ. 

 
• Κρατήστε την εξαγωγή του 
μηχανήματος καθαρή και χωρίς 
υπολείμματα γρασιδιού. Αφαιρέστε τα 
μόνο όταν το μηχάνημα δεν 
λειτουργεί.  

 
• Μην αφήνετε το εργαλείο χωρίς επίβλεψη στο 

χώρο εργασίας.  
 

• Μην εργάζεστε με κάποιο μηχάνημα 
που έχει πρόβλημα ή είναι ημιτελής ή έχει 
τροποποιηθεί χωρίς την έγκριση του 
κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε το 
μηχάνημα εάν τα εξαρτήματα προστασίας 
έχουν ζημιά ή δεν υπάρχουν.   

 
• Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. 

Λειτουργήστε το μόνο εντός των ορίων του 
και μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις του. Μην 
χρησιμοποιείτε κάποιο μηχάνημα μικρής 
ισχύος για να κάνετε κάποια εργασία 
βαρέως τύπου. Μην χρησιμοποιείτε το 
μηχάνημα για εργασίες για τις οποίες δεν 
έχει σχεδιαστεί.  

 
• Μην λειτουργείτε το μηχάνημα 
κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Υπάρχει 
κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης.  

 
• Μην σηκώνετε το μηχάνημα καθώς αυτό 

λειτουργεί.  
 

• Σβήστε το μηχάνημα και βγάλτε το από την πρίζα:  
- Πάντα όταν το αφήνετε χωρίς επίβλεψη, 
πριν να καθαρίσετε το μηχάνημα και πριν 
να αφαιρέσετε οποιοδήποτε 
μπλοκάρισμα, 
- Εάν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται, 
- Πριν να πραγματοποιήσετε 
εργασίες ελέγχου, καθαρισμού ή 
επισκευής στο μηχάνημα,  
- Εάν το καλώδιο έχει ζημιά ή έχει 
κολλήσει στο μηχάνημα, 

- Εάν το μηχάνημα χτυπήσει πάνω σε κάποιο 
ξένο αντικείμενο ή παρουσιαστούν 
κραδασμοί κατά την λειτουργία. Ελέγξτε το 
μηχάνημα για ζημιές και επισκευάστε το 
εάν χρειάζεται.  

 
• Μην αφήνετε τα χέρια, τα πόδια 
ή τα ρούχα σας να έρθουν κοντά στα 
περιστρεφόμενα μέρη του 
μηχανήματος. Μην στέκεστε μπροστά 
από την εξαγωγή καθώς λειτουργείτε 
το μηχάνημα. 

 
Συντήρηση και φροντίδα: 

 
• Σιγουρευτείτε ότι όλες οι βίδες, τα 
παξιμάδια και οι συνδέσεις είναι καλά 
σφιγμένες και ότι το μηχάνημα είναι σε καλή 
λειτουργική κατάσταση. 

 
• Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε 
μόνοι σας. Όλες οι εργασίες επισκευής θα 
πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.   

 
• Κρατήστε το μηχάνημα στεγνό και 
μακριά από παιδιά. 

 
• Χειριστείτε το μηχάνημα με προσοχή. 
Κρατήστε τα εξαρτήματα κοπής αιχμηρά και 
καθαρά, για να έχετε καλύτερη και 
ασφαλέστερη εργασία. Ακολουθήστε τις 
οδηγίες συντήρησης.  

 
• Φοράτε γάντια όταν αλλάζετε το 

μαχαίρι κοπής.  
 

• Ελέγξτε τον κάδο συλλογής 
συχνά για φθορές και προβλήματα. 
Για λόγους ασφαλείας αλλάξτε 
φθαρμένα και χαλασμένα 
εξαρτήματα. Όταν ρυθμίζετε τα 
μαχαίρια κοπής, δώστε μεγάλη 
προσοχή να μην πιάσετε τα χέρια 
σας ανάμεσα στα μαχαίρια και το 
μηχάνημα.  
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• Επιβεβαιώστε ότι τα μαχαίρια που 
χρησιμοποιείτε έχουν εγκριθεί από τον 
κατασκευαστή.  

 
Ηλεκτρική ασφάλεια 

 
• Σιγουρευτείτε ότι η τάση του μηχανήματος 
ταιριάζει με αυτή του ρεύματος.  

 
• Εάν είναι δυνατόν συνδέστε το μηχάνημα σε 
πρίζα που έχει ασφάλεια προστασίας έως 
30mA.  

 
• Αποφύγετε την επαφή με γειωμένα 
αντικείμενα (π.χ. μεταλλικούς φράχτες 
κλπ). 

 
• Χρησιμοποιήστε μόνο καλώδια τύπου H05VV-F 

ή H05RNF, τουλάχιστον 75 m σε μήκος και που 
να είναι κατάλληλοι για εξωτερική χρήση.  Το 
πάχος του καλωδίου θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 1.5 mm 2 . Ξετυλίξτε όλη την 
κουλούρα πριν την χρήση. Ελέγξτε το καλώδιο 
για φθορές.  

 
• Για την ασφαλή τοποθέτηση του 
καλωδίου χρησιμοποιήστε το πιαστράκι 
που σας παρέχετε για τον λόγο αυτό. 

 
• Κρατήστε το καλώδιο μακριά από το 
εξάρτημα κοπής κατά την λειτουργία. Το 
μαχαίρι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο 
καλώδιο. Κρατήστε το καλώδιο στο πίσω 
μέρος του μηχανήματος.  

 
• Μη βγάζετε το καλώδιο από την πρίζα 
τραβώντας το. Χρησιμοποιήστε το βύσμα. 
Προστατεύστε το καλώδιο από την θερμότητα, 
το λάδι και τις αιχμηρές επιφάνειες. 

 
 

• Σβήστε το μηχάνημα και βγάλτε το από την 
πρίζα εάν το καλώδιο παρουσιάσει κάποια 
ζημιά. Εάν το καλώδιο έχει πρόβλημα θα 
πρέπει να αλλάζεται από εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό προσωπικό για την αποφυγή κινδύνων.  

 
• Μην συνδέετε κάποιο χαλασμένο 
καλώδιο στην πρίζα. Μην έρθετε σε 
επαφή με αυτό εάν είναι συνδεδεμένο 
στην πρίζα. Ένα χαλασμένο καλώδιο 
μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.   

 

Επεξήγηση συμβόλων στο μηχάνημα   
 
 

Πριν την λειτουργία, 
παρακαλώ διαβάστε τις 
οδηγίες χρήσης! 

 
 
 
 

Φορέστε ωτοασπίδες και γυαλιά 
προστασίας 

 
 
 

Μην εκθέτετε το μηχάνημα στην 
βροχή. Μην κόβετε βρεγμένο 
γρασίδι.  

 
 

Κίνδυνος από εκτοξευόμενα 
αντικείμενα. Κρατήστε άλλα 
άτομα μακριά από το μηχάνημα.  
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Προσοχή – αιχμηρό εξάρτημα 
κοπής! Κρατήστε τα χέρια και τα 
πόδια σας μακριά! Κίνδυνος 
τραυματισμού!  
Σβήστε το μηχάνημα και βγάλτε το 
από την πρίζα πριν να 
πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε 
εργασία καθαρισμού ή εάν έχει 
πιαστεί το καλώδιο. 

 
 

Κίνδυνος λόγο χαλασμένου 
καλωδίου. 
Κρατήστε το καλώδιο μακριά από 
το μηχάνημα και το εξάρτημα 
κοπής! 

 
 
 

Προσοχή! 
Το μαχαίρι συνεχίζει να 
περιστρέφεται για λίγο αφού 
σταματήσει το μηχάνημα.  

 
Ένδειξη του επίπεδου θορύβου σε 
dB 

 
 
 

Κλάση προστασίας ΙΙ 
 
 
 

Ηλεκτρικές συσκευές δεν θα πρέπει 
να πετιούνται σε οικιακά 
απορρίμματα. 

 
 
 
 

 

 
2.1 Περιγραφή προϊόντος  

 
1. Μοχλός του διακόπτη On/Off 
2. Πρίζα για προέκταση 
3. Διακόπτης ασφαλείας 
4. Πιαστράκι για να κρατήσει το καλώδιο στην λαβή 

5. Βίδα για την σύνδεση του πάνω τιμονιού 
με το κάτω τιμόνι 

6. Κάδος συλλογής 
7. Εισαγωγές στο κέλυφος για την 

τοποθέτηση του τιμονιού 
8. Μπροστά ρόδες 
9. Πίσω ρόδες 
10. Κάλυμμα μοτέρ 
11. Κάλυμμα εξαγωγής 
12. Πάνω λαβή 
13. Κάτω λαβή 

 
2.2 Περιεχόμενα παράδοσης 

 
Ελέγξτε ότι έχετε παραλάβει πλήρως το 
μηχάνημα βάση με της περιγραφή του 
προϊόντος. 
Εάν σας λείπουν εξαρτήματα θα πρέπει να 
επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή σας 
τουλάχιστον εντός 5 ημερών από την ημερομηνία 
αγοράς. Βλέπε πίνακα εγγυήσεων που βρίσκεται 
στο κεφάλαιο με τις πληροφορίες επισκευής στο 
τέλος του εγχειριδίου. 

 
• Ανοίξτε την συσκευασία και αφαιρέστε το 

μηχάνημα από την συσκευασία προσεχτικά.  
 

• Αφαιρέστε όλα τα υλικά μεταφοράς όπως 
επίσης και την συσκευασία και τις ασφάλειες 
μεταφοράς (εάν υπάρχουν). 

 
• Ελέγξτε ότι τα περιεχόμενα είναι πλήρης.  
 
• Ελέγξτε ότι το μηχάνημα και τα 

εξαρτήματα δεν έχουν πάθει ζημιά από την 
μεταφορά.   

 

2. Περιγραφή και 
περιεχόμενα παράδοσης 
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• Αποθηκεύστε την συσκευασία έως το τέλος 
της εγγύησης εάν είναι εφικτό. 

Κίνδυνος! 
Το μηχάνημα και η συσκευασία του δεν 
είναι παιχνίδια! Τα παιδιά δεν θα πρέπει 
να παίζουν με πλαστικές σακούλες και 
μικρά αντικείμενα. Υπάρχει κίνδυνος 
πνιγμού και ασφυξίας. 

• Ηλεκτρικό χλοοκοπτικό 
• Κάδος συλλογής 
• Οδηγίες χρήσης

3. Κατάλληλη χρήση

Το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο μόνο για 
ιδιωτική χρήση σε κήπους. 

Τα μηχανήματα που έχουν σχεδιαστεί για ιδιωτική 
χρήση σε κήπους, δεν χρησιμοποιούνται για παρά 
πάνω από 50 ώρες περίπου το χρόνο, και για την 
διατήρηση του γκαζόν αλλά όχι σε πάρκα και 
γήπεδα και ούτε σε χωράφια και δασικές εκτάσεις.  

Κίνδυνος! Λόγο πιθανότητας τραυματισμού του 
χρήστη, το μηχάνημα δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για την κοπή θάμνων, για το 
κλάδεμα δέντρων, για την κοπή γρασιδιού σε 
roof gardens και για τον καθαρισμό μονοπατιών.   
Επίσης το χλοοκοπτικό δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως καλλιεργητής ή για την 
ισοπέδωση λόφων κλπ.   

Για λόγους ασφαλείας, το μηχάνημα δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως μονάδας ισχύος για άλλα 
εργαλεία εκτός εάν αυτό εγκρίνεται από τον 
κατασκευαστή. 

Το μηχάνημα θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί μόνο για τον λόγο για τον 
οποίο έχει σχεδιαστεί. Οποιαδήποτε άλλη 
χρήση θεωρείται ακατάλληλη χρήση. Ο 
κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη 
για ζημιές ή τραυματισμούς που μπορεί 
να προκληθούν από ακατάλληλη χρήση.  

Το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
δίκτυο το οποίο δεν είναι χαμηλής τάσης. 

Γενικές μετρήσεις ασφαλείας 

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση 
και χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. Αν εντοπιστούν 
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές είναι ευθύνη του 
χρήστη. 

Εγγύηση 

Ο χρόνος εγγύησης είναι 24 μήνες για ιδιωτική 
χρήση και ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του 
μηχανήματος. 

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση: 230-240 V ~ 50Hz
Ισχύς: 1400 W 
Στροφές: 3500 min-1 
Πλάτος κοπής: 34 cm 
Ρύθμιση ύψους κοπής: 20-50 mm

Χωρητικότητα κάδου συλλογής: 35λίτρα 
Πίεση θορύβου LpA: 81.2 dB(A) 
Επίπεδο θορύβου LWA:  94.5dB(A)  
Κραδασμοί στην λαβή a : 3,5 m/s2 
Κλάση μόνωσης: II / 
Προστασία IP24 
Βάρος: 12.7 kg 
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Κίνδυνος! 

Περιορίστε την παραγωγή θορύβου και 
κραδασμών στο ελάχιστο! 

• Χρησιμοποιήστε μόνο μηχανήματα χωρίς
πρόβλημα. 

• Συντηρήστε και καθαρίστε το μηχάνημα συχνά.
• Προσαρμοστείτε με τον τρόπο λειτουργίας του 

μηχανήματος. 
• Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. 
• Δώστε το μηχάνημα για έλεγχο εάν χρειάζεται,
• Σβήστε το μηχάνημα εάν δεν χρησιμοποιείται.
• Φορέστε γάντια.
• Περιορίστε τον χρόνο λειτουργίας

Προσοχή! Άλλοι κίνδυνοι 
Ακόμα και αν λειτουργείτε το μηχάνημα 
σωστά υπάρχουν κίνδυνοι που μπορεί να 
προκύψουν. Οι παρακάτω κίνδυνοι μπορεί 
να προκύψουν σχετικά με την κατασκευή και 
τον σχεδιασμό του μηχανήματος: 

1. Πρόβλημα στο αναπνευστικό εάν δεν
φοράτε μάσκα σκόνης. 
2. Πρόβλημα στην ακοή εάν δεν φοράτε
ωτοασπίδες. 

3. Προβλήματα υγείας που μπορεί να εμφανιστούν 
από τους κραδασμούς εάν χρησιμοποιείτε το 
μηχάνημα για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εάν δεν το 
συντηρείτε σωστά. 

5. Πριν την λειτουργία

Πριν την σύνδεση, σιγουρευτείτε ότι τα στοιχεία 
που αναγράφονται πάνω στο μηχάνημα 
ταιριάζουν με τα στοιχεία του ρεύματος. 

Προσοχή! 
Βγάλτε το μηχάνημα από την πρίζα πριν να 
πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο 
μηχάνημα. 

Συναρμολόγηση των ροδών 

Τοποθετήστε τις ρόδες πάνω στον πίσω και 
μπροστά άξονα, βάλτε την ροδέλα και 
τοποθετήστε την ασφάλεια και κλειδώστε την. 
Με τον τρόπο αυτό θα ασφαλίσετε τις ρόδες.   

Συναρμολόγηση τιμονιού  
Τοποθετήστε το κάτω μέρος του τιμονιού (12) 
στην εισαγωγή στο μηχάνημα και ασφαλίστε το 
με την αντίστοιχη βίδα. Ακολουθήστε την ίδια 
διαδικασία και για την άλλη μεριά. Τοποθετήστε 
το εξάρτημα (14) για την προέκταση, την σωλήνα 
για την πάνω λαβή (13).  Μετά τοποθετήστε το 
πάνω μέρος του τιμονιού στο κάτω μέρος του 
τιμονιού. Μπορείτε να ασφαλίσετε την ντίζα 
πάνω στο τιμόνι με το πιαστράκι που παρέχεται.  
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Συναρμολόγηση του 
κάδου συλλογής  

Συναρμολογήστε τον κάδο (6) συνδέοντας τα 
δύο μέρη. Εισάγετε τους πύρους και πιέστε 
μέχρι να κουμπώσουν. Σηκώστε το κάλυμμα της 
εξαγωγής (11) και τοποθετήστε τον κάδο πάνω 
στο μηχάνημα. Αφήστε το κάλυμμα (11) πάνω 
στο μηχάνημα. Σιγουρευτείτε ότι ο κάδος είναι 
τοποθετημένος καλά. Μπορείτε να 
λειτουργήσετε το μηχάνημα χωρίς τον κάδο 
αλλά ποτέ χωρίς το κάλυμμα.  

Προσοχή καθώς ρυθμίζετε 
το ύψος κοπής! 

Η ρύθμιση του ύψους μπορεί να γίνει μόνο 
όταν το μηχάνημα είναι σβηστό και αφού 
έχετε βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα. 

Πριν την εργασία ελέγξτε ότι το εξάρτημα κοπής 
είναι αιχμηρό και καλά τοποθετημένο.  
Αλλάξτε φθαρμένα μαχαίρια για να μην 
δημιουργείται αστάθεια. Σβήστε τον κινητήρα και 
βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.    

Ρυθμίστε το ύψος κοπής 

Το ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί από 20-
50mm 

Σύνδεση ρεύματος 

Το μηχάνημα μπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε 
πρίζα που να έχει τάση 230V. Παρόλα αυτά μια 
πρίζα σούκο η οποία έχει ασφάλεια 16Α είναι πιο 
αξιόπιστη. Επίσης θα χρειαστείτε μια επιπλέον 
ασφάλεια έως 30mA! 

Προέκταση 

Χρησιμοποιήστε μόνο 
προεκτάσεις που δεν έχουν ζημιά. 
Η προέκταση δεν θα πρέπει να 
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 
50m γιατί διαφορετικά η απόδοση 
του κινητήρα θα μειωθεί. Η 
προέκταση θα πρέπει να είναι 
3x1.5mm ειδική για εξωτερική 
χρήση.  Προβλήματα μόνωσης 
παρουσιάζονται συχνά στις 
προεκτάσεις των μηχανημάτων.  

Οι λόγοι αναγράφονται παρακάτω: 
• Πέρασμα πάνω από το καλώδιο με το 
μηχάνημα. 

• Τσακίσματα όταν το καλώδιο πιάνεται κάτω
από πόρτες ή παράθυρα.
• Σπασίματα λόγο πολυκαιρίας. 

• Τσακίσματα λόγο ακατάλληλης τοποθέτησης ή 
σύνδεσης με το καλώδιο σύνδεσης.

Η προέκταση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
τύπου H05RN-F και 3-core. Η τήρηση του τύπου 
του καλωδίου είναι υποχρεωτική. . 
Αγοράστε μόνο προεκτάσεις με ταμπέλα! 
Το βύσμα και η πρίζα που βρίσκονται 
στην προέκταση θα πρέπει να είναι 
πλαστικά και να προστατεύεται από το 
νερό. 
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Η προεκτάσεις δεν πρέπει να είναι οποιοδήποτε 
μήκος. Οι μεγαλύτερες προεκτάσεις χρειάζονται 
μεγαλύτερο μέγεθος. 
Θα πρέπει να ελέγχετε συχνά τις 
προεκτάσεις για φθορές. Σιγουρευτείτε ότι 
τα καλώδια είναι αποσυνδεδεμένα κατά 
τον έλεγχο. Ξετυλίξτε την προέκταση 
τελείως. Ελέγξτε επίσης τις συνδέσεις και 
τα βύσματα για προβλήματα.  

6. Λειτουργία

Συνδέστε το καλώδιο (εικόνα  1/είδος 8) με μια 
προέκταση. Η προέκταση θα πρέπει να 
ασφαλιστεί στο πιαστράκι καλωδίου. 

Προσοχή! 

Για την αποφυγή της κατά λάθος εκκίνησης το 
μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με μια ασφάλεια που 
θα πρέπει να πιεστεί πριν αν μπορεί ο διακόπτης 
On/Off,  να ενεργοποιηθεί. Αν απελευθερώσετε τον 
διακόπτη το μηχάνημα θα σταματήσει. Επαναλάβετε 
την διαδικασία αυτή για να δείτε ότι το μηχάνημα 
λειτουργεί σωστά. 
Πριν να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία 
στο μηχάνημα θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι τα 
μαχαίρια δεν κινούνται και ότι το μηχάνημα δεν 
είναι στην πρίζα.  

Προσοχή! Μην ανοίγετε το καπάκι του 
κάδου όταν ο κάδος είναι άδειος και το 
μηχάνημα λειτουργεί. Τα μαχαίρια μπορεί 
να προκαλέσουν τραυματισμό. 
Τοποθετήστε τον κάδο με προσοχή. Όταν τον 
αφαιρείτε σβήστε πάντα το μηχάνημα πρώτα.  

Η απόσταση ασφαλείας που δίνεται 
μεταξύ του τιμονιού και του καλύμματος 
των μαχαιριών θα πρέπει να τηρείτε 
πάντα. Όταν εργάζεστε και αλλάζετε 
κατεύθυνση σε πλαγιά, δώστε μεγάλη 
προσοχή. Δώστε προσοχή στην θέση, 
φορέστε αντιολισθητικά υποδήματα και 
μακριά παντελόνια Κινηθείτε πάντα 
οριζόντια στην πλαγιά. Δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε πλαγιές 
με κλίση πάνω από 15ο για λόγους 
ασφαλείας. Δώστε προσοχή όταν τραβάτε 
προς τα πίσω το μηχάνημα.  

Κίνδυνος πτώσης! 

Σημειώσεις για σωστή λειτουργία 
Καθώς εργάζεστε σας προτείνουμε 
την μέθοδο επικάλυψης. 
 Χρησιμοποιήστε μόνο αιχμηρά μαχαίρια για να 
κόβετε σωστά το γρασίδι και να μην κιτρινίζει. 
Για να κόψετε καλύτερα το γρασίδι 
προσπαθήστε να οδηγήσετε το μηχάνημα σε 
ευθεία γραμμή.    

 Καθώς κάνετε αυτό θα πρέπει η κάθε διαδρομή 
να καλύπτει την προηγούμενη μερικούς 
πόντους.  

Για την συχνότητα που θα πρέπει να κόβεται το 
γρασίδι εξαρτάται από το ρυθμό ανάπτυξης του 
γρασιδιού. Κατά τους κύριους μήνες ανάπτυξης 
(Μάιο – Ιούνιο) δυο φορές την εβδομάδα, 
διαφορετικά μια φορά την εβδομάδα. Το ύψος 
κοπής θα πρέπει να είναι μεταξύ 4-6cm και μέχρι 
την επόμενη κοπή θα πρέπει να έχει μεγαλώσει 
περίπου 4-5cm. Εάν το γρασίδι μεγαλώσει 
περισσότερο δεν θα πρέπει να κόψετε 
περισσότερο το γρασίδι γιατί θα το χαλάσετε. Θα 
πρέπει να κόψετε μόνο το μισό μήκος και το 
υπόλοιπο την επόμενη φορά.  

Κρατήστε το κάτω μέρος του μηχανήματος 
καθαρό και αφαιρέστε τα υπολείμματα 
γρασιδιού. Τα υπολείμματα εμποδίζουν την 
διαδικασία εκκίνησης και την εκτόξευση του 
γρασιδιού.  
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Η φορά εργασίας σε μια πλαγιά θα πρέπει να 
είναι οριζόντια. Σε περίπτωση που γλιστρήσει το 
μηχάνημα εάν το σηκώσετε λίγο μπροστά θα 
σταματήσει να γλιστράει. Επιλέξτε το ύψος κοπής 
βάση το μήκος του γρασιδιού. Περάστε αρκετές 
φορές από το γρασίδι για να κόβετε το πολύ 4 cm 
την φορά.  

Σβήστε τον κινητήρα πριν να πραγματοποιήσετε 
οποιαδήποτε εργασία ελέγχου στα μαχαίρια. Να 
θυμάστε ότι το μαχαίρι συνεχίζει να 
περιστρέφεται για μερικά δευτερόλεπτα αφού 
σταματήσετε τον κινητήρα. Μην προσπαθήσετε 
να σταματήσετε το μαχαίρι. Ελέγξτε ότι το 
μαχαίρι είναι καλά τοποθετημένο και σε καλή 
λειτουργική κατάσταση. Εάν χτυπήσετε κάποιο 
αντικείμενο σταματήστε το μηχάνημα και 
περιμένετε να σταματήσει το μαχαίρι. Ελέγξτε το 
μηχάνημα και αλλάξτε ότι χρειάζεται αλλαγή.  

Τοποθετήστε την προέκταση σε έναν κύκλο 
μπροστά από το βύσμα στο έδαφος. 
Εργαστείτε μακριά από το καλώδιο έχοντας το 
πίσω από το μηχάνημα. Προσέξτε μην περάστε 
το μηχάνημα πάνω από την προέκταση.  
Εάν δείτε υπολείμματα γρασιδιού στο έδαφος 
όπου εργάζεστε σημαίνει ότι ο κάδος θα 
πρέπει να αδειάσει πριν να συνεχίσετε την 
εργασία σας.  

Για να αφαιρέσετε τον κάδο σηκώστε το καπάκι 
του κάδου και σηκώστε τον κάδο για να 
ξεκουμπώσει από το μηχάνημα.  
Σύμφωνα με την ασφάλεια του μηχανήματος το 
καπάκι θα κλείσει αυτόματα και θα κλείσει την 
εξαγωγή. Εάν υπάρχουν υπολείμματα γύρω γύρο 
από την εξαγωγή τραβήξτε το μηχάνημα 
προσεχτικά 1 μέτρο προς τα πίσω για να 
ξεκινήσει πιο εύκολα το μηχάνημα.    

Μην αφαιρέσετε τα υπολείμματα το από το 
μηχάνημα με το χέρι αλλά χρησιμοποιήστε 
κάποιο εργαλείο όπως κάποια βούρτσα ή 
σκούπα.  

Για να εξασφαλίσετε ότι το γρασίδι συλλέγεται 
σωστά, ο κάδος και ειδικά το δίκτυ θα πρέπει να 
καθαρίζεται από μέσα μετά από κάθε χρήση. 

Τοποθετήστε τον κάδο μόνο όταν το μηχάνημα 
δεν λειτουργεί και το μαχαίρι δεν κινείται.  

Σηκώστε το καπάκι της εξαγωγής και τοποθετήστε 
τον κάδο με το άλλο χέρι από πάνω προς τα κάτω 
μέχρι να κουμπώσει στο μηχάνημα.  

Κίνδυνος! 

Εάν το καλώδιο πάθει κάποια ζημιά θα πρέπει 
να ελεγχθεί και να αλλαχτεί μόνο από 
εξουσιοδοτημένο σέρβις 

Κίνδυνος! 
Βγάλτε το μηχάνημα από την πρίζα πριν από 
οποιαδήποτε εργασία πάνω στο μηχάνημα.. 

8.1 Καθαρισμός 

• Κρατήστε τους προφυλακτήρες, τις 
εγκοπές εξαερισμού και το κέλυφος του 
μοτέρ καθαρά και χωρίς σκόνες και 
υπολείμματα. Καθαρίστε το μηχάνημα με ένα 
πανί ή φυσήξτε το με αέρα. 

8. Καθαρισμός, συντήρηση και
παραγγελία ανταλλακτικών

7. Αλλαγή του καλωδίου
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• Σας προτείνουμε να καθαρίζετε το μηχάνημα μετά 
από κάθε χρήση. 

 
• Καθαρίστε τακτικά το μηχάνημα με ένα 
καθαρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε 
απορρυπαντικά ή διαλυτικά, γιατί μπορεί να 
προκαλέσετε ζημιά στα πλαστικά του 
μηχανήματος. Σιγουρευτείτε ότι δεν 
εισέρχεται νερό στο μηχάνημα. Η εισροή 
νερού στο μηχάνημα μπορεί να προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία.  

 
8.2 Καρβουνάκια 

 
Στην περίπτωση δημιουργίας υπερβολικών 
σπιθών, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο 
σέρβις.  

 
Κίνδυνος! Τα καρβουνάκια θα πρέπει να 
αλλάζονται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό 
προσωπικό. 

 
8.3 Συντήρηση 

 
• Χαλασμένα και φθαρμένα μαχαίρια, 
βάσεις μαχαιριών και βίδες θα πρέπει να 
αλλάζονται μόνο από εξουσιοδοτημένο 
σέρβις.   

 
• Δεν θα πρέπει να καθαρίζεται με 
νερό. Σιγουρευτείτε ότι όλες οι 
συνδέσεις και οι βίδες είναι καλά 
τοποθετημένες και σφιγμένες για να 
λειτουργήσετε το μηχάνημα με 
ασφάλεια. 

 
• Ελέγξτε τον κάδο συχνά για φθορές. 

 
• Αλλάξτε τα φθαρμένα και χαλασμένα 

εξαρτήματα. 
 

• Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε στεγνό χώρο.. 
 

• Για μεγάλη αντοχή όλες οι βίδες 
όπως επίσης οι ρόδες και οι άξονες θα 
πρέπει να είναι καθαρές και 
λαδωμένες.  

• Η τακτική συντήρηση του 
μηχανήματος δεν εξασφαλίζει μόνο μεγάλη 
αντοχή και απόδοση αλλά συνεισφέρει και 
στην εύκολη και ασφαλή εργασία. 
Καθαρίστε το μηχάνημα όσο συχνά γίνεται 
με ένα πανί ή μια μαλακή βούρτσα. Μην 
χρησιμοποιείτε διαλυτικά η νερό για την 
αφαίρεση βρωμιάς.   

 
• Το εξάρτημα που είναι περισσότερο 

εκτεθειμένο στην φθορά είναι το μαχαίρι. 
Ελέγξτε συχνά την φθορά του μαχαιριού και 
τον σύνδεσμό του. Εάν το μαχαίρι είναι πολύ 
φθαρμένο, θα πρέπει να αλλαχτεί ή να 
τροχιστεί άμεσα. Εάν υπάρχουν υπερβολικοί 
κραδασμοί στο μηχάνημα αυτό σημαίνει ότι 
το μαχαίρι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή 
είναι πολύ φθαρμένο. Στην περίπτωση αυτή 
θα πρέπει να τοποθετηθεί σωστά ή να 
αλλαχτεί.  

 
• Δεν υπάρχουν άλλα εξαρτήματα που μπορεί να 

συντηρηθούν στο μηχάνημα αυτό.  
 

8.4 Αντικατάσταση του μαχαιριού 
 

Για λόγους ασφαλείας, σας προτείνουμε 
αλλαχτεί το μαχαίρι μόνο από εξουσιοδοτημένο 
σέρβις. Προσοχή: Φορέστε γάντια προστασίας! 
Χρησιμοποιήστε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά, 
διαφορετικά δεν μπορεί να εγγυηθεί η ασφαλή 
λειτουργία.  

 
Για την αλλαγή του μαχαιριού ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα: 

 
1. Ξεβιδώστε την βίδα συγκράτησης  
2. Αφαιρέστε το μαχαίρι και αλλάξτε το με 
καινούριο. 
3. Όταν τοποθετείτε το καινούριο μαχαίρι 
δώστε προσοχή στην κατεύθυνση 
περιστροφής. 
Η κατεύθυνση του μαχαιριού θα πρέπει να 
φαίνεται στο κέλυφος του κινητήρα. Οι βίδες θα 
πρέπει να τοποθετούν σωστά στις τρύπες του 
μαχαιριού.  
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4. Στην συνέχεια, σφίξτε τις βίδες με το κλειδί που 
σας παρέχεται. Η δύναμη σύσφιξης θα πρέπει να 
είναι περίπου 25Nm. 

 
Στο τέλος της σεζόν, πραγματοποιήστε γενικό 
έλεγχο στο μηχάνημα και απομακρύνετε όποια 
συσσωρευμένη βρωμιά. Πριν από κάθε σεζόν 
ελέγξτε την κατάσταση του μαχαιριού. Εάν 
χρειάζεται να πραγματοποιηθούν επισκευές 
παρακαλώ επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο 
σέρβις. Χρησιμοποιήστε μόνο αυθεντικά 
ανταλλακτικά.  

 

 
 

Το μηχάνημα παραδίδεται σε συσκευασία για την 
αποφυγή ζημιών κατά την μεταφορά. Η 
συσκευασία είναι πρώτη ύλη και μπορεί να 
ξαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί. Το 
μηχάνημα και να εξαρτήματά του είναι από 
διάφορα υλικά όπως μέταλλα και πλαστικά.  
Τα προβληματικά μηχανήματα δεν θα πρέπει να 
πεταχτούν με τα οικιακά απορρίμματα. Για την 
κατάλληλη διάθεσή τους θα πρέπει να δοθούν σε 
κάποιο κέντρο ανακύκλωσης.  

 
10. Αποθήκευση   

 
Αποθηκεύστε το μηχάνημα και τα εξαρτήματά 
του σε κλειστό, στεγνό χώρο μακριά από την 
παγωνιά. Η κατάλληλη θερμοκρασία 
αποθήκευσης είναι μεταξύ 5ο και 30ο C. 
Αποθηκεύστε το μηχάνημα στη αρχική 
συσκευασία του.   

9. Διάθεση και ανακύκλωση  



11. Διαδικασία ελέγχου

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση 
Το μοτέρ δεν 
ξεκινά  

a) Πρόβλημα στον πυκνωτή 
b) Δεν έχει ρεύμα το βύσμα
c) Πρόβλημα στο καλώδιο
d) Προβληματικό βύσμα και 
καλώδιο 
e) Σύνδεσμοι στο κινητήρα ή
τον πυκνωτή είναι πολύ 
χαλαροί 
f) ) Σταματάει σε ψηλό γρασίδι 
g) Μπλοκαρισμένο κέλυφος μοτέρ 

a) Δώστε σε εξουσιοδοτημένο σέρβις 
b) Ελέγξτε το καλώδιο και
c) Την ασφάλεια
d) Δώστε σε εξουσιοδοτημένο σέρβις 
e) Δώστε σε εξουσιοδοτημένο σέρβις 
f) Ξεκινήστε σε χαμηλό γρασίδι ή σε ήδη 
κομμένο γρασίδι, αλλάξτε αργότερα το ύψος 
κοπής 
g) Καθαρίστε το κέλυφος του 
μοτέρ για να κινείται το μαχαίρι 
με ελευθερία 

Πέφτει η 
απόδοση του 
κινητήρα 

a) Πολύ ψηλό ή βρεγμένο γρασίδι
b) Μπλοκαρισμένο κέλυφος μοτέρ 
c) Πολύ φθαρμένο μαχαίρι 

a) Ρυθμίστε στο σωστό ύψος 
b) Καθαρίστε το κέλυφος
c) Αλλάξτε το μαχαίρι 

Κακή κοπή a) Φθαρμένο μαχαίρι 
b) Λάθος ύψος κοπής

a) Αλλάξτε ή τροχίστε το μαχαίρι 
d) Ρυθμίστε στο σωστό ύψος 
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