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Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας 

 

Διαβάστε και αποθηκεύστε τις οδηγίες αυτές. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν 
χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Προστατέψτε τον εαυτό σας αλλά και τους γύρω σας παρατηρώντας 
όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις. Αν παραλέιψετε τις οδηγίες και δεν 
συμμορφωθείτε με αυτές, μπορεί να υπάρξει τραυματισμός και/ή καταστροφή του προϊόντος. 
Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΡΙΔΑ. 

Προσοχή!  Ο χειριστής αυτού του μηχανήματος συνιστάται να κρατάει δυνατά το εργαλείο της 
τριβέλλας όταν έρχεται σε επαφή με σκληρά υπολείμματα. 

Βενζινοκινητήρας 
Ειδικές οδηγίες ασφαλείας 
Οι κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται σε μη αεριζόμενους ή 
κλειστούς χώρους. Οι αναθυμιάσεις είναι πολύ επικίνδυνες και μπορούν να προκαλέσουν 
«μονοξείδιο του άνθρακα» το οποίο προκαλεί υπνηλία ακόμα και θάνατο. 

Ο κινητήρας δεν πρέπει να λειτουργεί σε ταχύτητες που υπερβαίνουν το μέγιστο όριο που 
αναγράφεται στην πινακίδα τύπου. 

Η λειτουργία ενός κινητήρα σε υπερβολικές ταχύτητες αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού. 

Μην παραβιάζετε τα εξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αυξήσουν ή να μειώσουν την ταχύτητα που 
ρυθμίζεται. 

Μην αφήνετε τον κινητήρα να λειτουργεί χωρίς επιτήρηση κοντά σε ένα κτίριο ή κοντά σε σκηνές 
πλαστική δομή κλπ. 

Χρησιμοποιείτε πάντοτε το σωστό καύσιμο όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης και στην 
πινακίδα τύπου 

Για την πρόληψη της πυρκαγιάς, να σταματάτε πάντα τον κινητήρα κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμου 
και να μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο καυσίμου 

Πάντα καθαρίστε το χυμένο καύσιμο αμέσως χρησιμοποιώντας άμμο. 

Μην ενεργοποιείτε τον κινητήρα κοντά σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα. 

Ελέγχετε περιοδικά το σύστημα καυσίμου για διαρροές. Οι σφραγίσεις και οι εύκαμπτοι σωλήνες 
πρέπει να ελέγχονται για σημεία φθοράς. Ελέγξτε εάν υπάρχουν χαλαροί ή ελλιπείς σφιγκτήρες που 
έχουν υποστεί ζημιά στη δεξαμενή καυσίμου ή στο κάλυμμα πλήρωσης. Όλα τα ελαττώματα πρέπει 
να διορθωθούν πριν από την περαιτέρω χρήση. 

Μην αφήνετε να εξαντληθεί το καύσιμο στον κινητήρα. 

Πριν από τη μεταφορά σε ένα όχημα, αποστραγγίστε όλα τα καύσιμα για να αποφύγετε τη διαρροή. 

Φυλάσσετε τον κινητήρα σε καλά αεριζόμενο χώρο με κενή δεξαμενή καυσίμου. 

 

Τριβέλλα 
Ειδικές οδηγίες ασφαλείας 
Πριν χρησιμοποιήσετε την τριβέλλα, ο χειριστής πρέπει να είναι ενημερωμένος από τις οδηγίες 
ασφαλείας του κατασκευαστή και τις οδηγίες χρήσης του εργαλείου. Το εργαλείο πρέπει να 
λειτουργείται μόνο από έναν εκπαιδευμένο άνθρωπο. 

Χρησιμοποιήστε τη τριβέλλα μόνο πρωινές ώρες ή σε πολύ καλό φωτισμό. 

Πάντα να εκκινείτε τη τριβέλλα προσεκτικά με τα πόδια σας μακριά από εξάρτημα τρυπήματος. 

Μην αφήνετε ποτέ την τριβέλλα να λειτουργεί χωρίς να είναι κάποιος άνθρωπος που να την κρατάει. 
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Μην χρησιμοποιείτε την τριβέλλα αν είστε ξυπόλυτος ή φοράτε υποδήματα ανοιχτά στα δάχτυλα. 
Πάντα να φοράτε κατάλληλα ρούχα, γάντια και προστατευτικά παπούτσια. 

Χρησιμοποιείστε την τριβέλλα μόνο σε ομαλό έδαφος, και ποτέ μην την χρησιμοποιήσετε σε 
υπερβολικά βραχώδες έδαφος.  

Μην τρυπάτε με την τριβέλλα σε περιοχή που υπάρχουν αγωγοί αερίου, σωληνώσεις νερού ή 
ηλεκτρικά καλώδια στο υπέδαφος. 

Βεβαιωθείτε ότι το τρυπάνι (αρίδα) είναι καλά στερεωμένο στον άξονα εξόδου του κινητήρα. 

Μην χρησιμοποιείτε το τρυπάνι (αρίδα) αν έχει καταστραφεί ή έχει φθαρεί. 

Μην μεταφέρετε την τριβέλλα με ενεργοποιημένο τον κινητήρα. Το τρυπάνι (αρίδα) δεν πρέπει να 
περιστρέφεται όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ρελαντί. 

Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από το περιστρεφόμενο τρυπάνι (αρίδα) κάθε στιγμή. 

Πάντα βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας είναι απενεργοποιημένος και ότι το καπάκι του μπουζί έχει 
αφαιρεθεί πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις. 

Πριν από τη χρήση της τριβέλλας, ελέγχετε πάντα οπτικά για να διαπιστώσετε εάν έχουν φθαρεί ή 
έχουν υποστεί ζημιά κάποια μέρη. Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα εξαρτήματα πριν 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

 

Τριβέλλα Βενζινοκίνητη 

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, 
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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.  

• 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.  
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• 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.  
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Ξεκινώντας 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χειριστής αυτού του μηχανήματος πρέπει να κρατάει σταθερά το εργαλείο γιατί 
μπορεί να εμφανιστεί αντιδραστική ροπή όταν το περιστρεφόμενο τρυπάνι (αρίδα) έρχεται σε 
επαφή με σκληρά υπολείμματα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να έχετε μια σταθερή βάση και με τα 
δύο χέρια. 

 

Τοποθέτηση αρίδας (τρυπάνι) (Εικ.1) 

Προσοχή! Πάντα βεβαιωθείτε ότι η τριβέλλα είναι απενεργοποιημένη πριν κάνετε οποιεσδήποτε 
ρυθμίσεις. 

Με το πείρο ασφάλισης και τον αποκομμένο πείρο, τοποθετήστε το κοίλο άκρο του τρυπανιού 
(αρίδα) με το τρυπάνι πάνω στον άξονα κίνησης στην κάτω πλευρά της τριβέλλας. Στρέψτε την οπή 
στον άξονα του κοχλία με την οπή στον άξονα μετάδοσης κίνησης της αρίδας (τρυπανιού) (1.1), 
σπρώξτε τον πείρο ασφάλισης (1.2) μέσω της οπής και ασφαλίστε τη θέση χρησιμοποιώντας τον 
παρεχόμενο ακροδέκτη (1.3). 

 

 

Τροφοδοσία (Εικ.2) 

Η τριβέλλα έχει ισχύ δίχρονου βενζινοκίνητου κινητήρα. Η σωστή αναλογία καυσίμου βενζίνης είναι 
25:1. Δηλαδή σε 1 λίτρο βενζίνης προσθέστε 25ml λαδιού. Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο 
γνήσιο λάδι δίχρονου κινητήρα. 

 
Ανάμιξη Καυσίμου 

Η δεξαμενή καυσίμου έχει μέγιστη χωρητικότητα 1,2L. Για να αναμίξετε σωστά το καύσιμο, 
χρησιμοποιήστε τη φιάλη ανάμιξης καυσίμου για να μετρήσετε τη σωστή ποσότητα λαδιού στη 
βενζίνη. 
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Προειδοποίηση! Μην αναμιγνύετε το καύσιμο στη δεξαμενή καυσίμου της τριβέλλας. Μετρήστε το 
καύσιμο στη φιάλη ανάμειξης καυσίμου και στη συνέχεια προσθέστε τη σωστή αναλογία λαδιού 
δίχρονου κινητήρα σύμφωνα με τα σημάδια στη φιάλη ανάμιξης καυσίμου. Ανακινήστε το δοχείο για 
να εξασφαλίσετε με ανάμιξη της βενζίνης και του λαδιού. 

Τροφοδοσία δεξαμενής Καυσίμου 

Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη χοάνη για να μεταφέρετε το μείγμα καυσίμων από το δοχείο στη 
δεξαμενή καυσίμου της τριβέλλας, φροντίζοντας να μην πετάξετε κανένα καύσιμο ή να γεμίσετε τη 
δεξαμενή καυσίμου. 

Σημειώστε ότι για λόγους ασφαλείας αυτό το προϊόν έχει εφοδιαστεί με το σύστημα καυσίμου που 
έχει αποστραγγιστεί εντελώς και ο κινητήρας θα απαιτήσει "λειτουργία". 

Όταν ξεκινάτε για πρώτη φορά, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κάποια δυσκολία στην εκκίνηση της 
τριβέλλας. Αφού κυκλοφορήσει πλήρως το καύσιμο μέσω του συστήματος, θα ξεκινήσει η τριβέλλα. 
Μόλις ξεκινήσει και λειτουργεί μελλοντική έναρξη θα είναι ευκολότερη. 

Εκκίνηση του κινητήρα 

Ανακινήστε απαλά το μείγμα καυσίμων, και τοποθετήστε με προσοχή εντός του εργαλείου στο 
δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιμοποιήσει σωστή αναλογία καυσίμου. 

Ρυθμίστε το μοχλό του τσοκ στη θέση On  (Εικ.3) 

 
Εάν το καρμπυρατέρ απαιτεί εκκίνηση, πιέστε το διαφανές κουμπί εκκίνησης (4.1) από λάστιχο μέχρι 
να εμφανιστεί το καύσιμο στο κουμπί αυτό. 

 
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης STOP / RUN βρίσκεται στη θέση RUN (Εικ.5) 
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Κρατήστε σταθερά τη τριβέλλα με το ένα χέρι. Με το άλλο χέρι πιάστε τη κορδονιέρα εκκίνησης 
(εικ.6) και τραβήξτε αργά μέχρι να γίνει αισθητή η αντίσταση, δείχνοντας ότι το πιστόνι άνω νεκρό 
σημείο (Α.Ν.Σ.). Όταν αισθάνθείτε αντίσταση τραβήξτε το κορδόνι απότομα. Συνεχίστε τη διαδικασία 
μέχρι να ξεκινήσει ο κινητήρας. 

 
Όταν ο κινητήρας έχει ξεκινήσει με επιτυχία και λειτουργεί σωστά, επαναφέρετε τη κορδονιέρα στην 
αρχική θέση. 

Πιέστε το μοχλό του διακόπτη ασφαλείας (5.2) και στη συνέχεια πιέστε το μοχλό του γκαζιού (5.3), 
το τρυπάνι (αρίδα) θα αρχίσει να περιστρέφεται. Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα διάτρησης, 
περιστρέψτε τον ρυθμιστή ταχύτητας (5.4) μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ρύθμιση. 

Για να σταματήσετε την περιστροφή του τρυπανιού (αρίδας), πιέστε σύντομα και στη συνέχεια 
αφήστε το μοχλό του γκαζιού. 

Λειτουργία τριβέλλας 

Αυτό το προϊόν απαιτεί τη χρήση δύο χεριών για την ασφαλή λειτουργία. 

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία και χρήση της τριβέλλας, δεν ενέχει τον κίνδυνο επαφής με ηλεκτρικά 
καλώδια, αγωγούς αερίου, σωλήνες νερού κ.λπ. 

Ελέγξτε την περιοχή εργασίας πριν ξεκινήσετε. Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα ή θραύσματα που θα 
μπορούσαν να πεταχτούν, να μπλοκαριστούν ή να μπλοκαριστούν στο τρυπάνι (αρίδα). 

Υιοθετήστε μια σταθερή στάση διατηρώντας πάντα την τριβέλλα μπροστά από το σώμα σας. Σφίξτε 
τις λαβές με τα δύο χέρια, διασφαλίζοντας ότι μπορείτε να χειρίζεστε με ασφάλεια τους μοχλούς 
ελέγχου. 

Αφήστε το τρυπάνι (αρίδα) να φτάσει στην πλήρη ταχύτητα πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία 
τρυπήματος. 

Εάν το τρυπάνι χτυπήσει μια πέτρα, σκληρό έδαφος κλπ. η περιστροφή μπορεί να σταματήσει 
αμέσως και να δώσει μια ισχυρή αντίδραση ροπής. 

Συνεπώς, απαιτείται ο χειριστής να έχει μια σταθερή λαβή και στις δύο λαβές κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας, προκειμένου να αντισταθμίσει μια ξαφνική αντίδραση ροπής. 

Αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρισμένα συντρίμμια από το τρυπάνι (αρίδα) και ελέγξτε για τυχόν ζημιές 
πριν επαναλάβετε την εργασία. 

Σταμάτημα του κινητήρα (Εικ.7) 

Σπρώξτε το διακόπτη STOP / RUN στη θέση STOP (7.1) 
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Συντήρηση 

Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι η τριβέλλα είναι απενεργοποιημένη και ότι το καπάκι του 
μπουζί έχει αφαιρεθεί προτού προβείτε σε τυχόν ρυθμίσεις ή διαδικασίες συντήρησης. 

Να φοράτε πάντα ανθεκτικά γάντια όταν χειρίζεστε τα τρυπάνια (αρίδες), καθώς μπορεί να είναι 
πολύ αιχμηρά. 

Λιπαίνετε όλα τα κινούμενα μέρη σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Αν το σώμα της τριβέλλας χρειάζεται καθαρισμό, σκουπίστε το με ένα μαλακό υγρό πανί. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ένα ήπιο απορρυπαντικό, αλλά δεν τίποτα άλλο όπως το αλκοόλ, η βενζίνη ή άλλο 
καθαριστικό.  

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καυστικά μέσα για να καθαρίζετε τα πλαστικά μέρη. 

Μπουζί (Εικ.8) 

Μετά από κάθε 10 ώρες χρήσης. 

Μετά από κάθε 10 ώρες λειτουργίας το μπουζί πρέπει να αντικαθίσταται. Ελέγξτε το χρώμα των 
αποθεμάτων στο τέλος του μπουζί: θα πρέπει να είναι στο χώμα «Tan». Αφαιρέστε όλα τα 
υπολείμματα χρησιμοποιώντας μια σκληρή βούρτσα. Ελέγξτε το διάκενο μπουζί και προσαρμόστε 
εάν απαιτείται. Το σωστό διάκενο πρέπει να είναι 0,7 έως 0,8 mm. 

 

 

Φίλτρο Αέρος (Εικ.9) 

Μετά από κάθε 4 ώρες χρήσης. 

Μετά από κάθε 4 ώρες λειτουργίας, το φίλτρο αέρα πρέπει να αφαιρεθεί, να εξεταστεί για φθορά 
και να καθαριστεί. Αφαιρέστε το κάλυμμα του περιβλήματος του φίλτρου αέρα και αφαιρέστε το 
φίλτρο αέρα. Καθαρίστε προσεκτικά το φίλτρο αέρα χρησιμοποιώντας ένα φιλικό προς το 
περιβάλλον μέσο απολίπανσης με βάση το νερό, όταν στεγνώσει το φίλτρο αέρα εφαρμόστε αρκετό 
λάδι κινητήρα για να καλύψετε όλο το φίλτρο. Βγάλτε τυχόν υπερβολικό λάδι και αντικαταστήστε το 
φίλτρο αέρα και το κάλυμμα. Προειδοποίηση! Ποτέ μην εκκινήσετε τον κινητήρα χωρίς το φίλτρο 
αέρα τοποθετημένο. 
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Λίπανση κιβωτίου κινητήρα 

Μετά από κάθε 5-8 ώρες χρήσης 

Συνιστάται, μετά από 5-8 ώρες χρήσης, να λιπάνετε το κιβώτιο ταχυτήτων χρησιμοποιώντας 
κατάλληλο λιπαντικό με τον κινητήρα σε όρθια θέση, αφαιρέστε το μπουλόνι στη θύρα του φίλτρου 
λαδιού και προσθέστε το γράσο. Επανατοποθετήστε το μπουλόνι της θυρίδας πλήρωσης λαδιού. 

Μετά από κάθε 50 ώρες χρήσης 

Συνιστάται μετά από 50 ώρες χρήσης το γράσο του κιβωτίου ταχυτήτων να αντικαθίσταται με 
κατάλληλο λιπαντικό. Αφαιρέστε το μπουλόνι του φίλτρου λίπανσης στο πλάι του κιβωτίου 
ταχυτήτων και στη συνέχεια προσθέστε λιπαντικό με πιστόλι λίπανσης. Επανατοποθετήστε το 
μπουλόνι της θύρας πλήρωσης λιπαντικού. 

 
 

Αποθήκευση 

Εάν η τριβέλλα δεν χρησιμοποιείται ή πρόκειται να αποθηκευτεί για περισσότερο από ένα μήνα, 
πρέπει να εκτελεστεί η ακόλουθη διαδικασία αποθήκευσης. Αδειάστε όλο το καύσιμο. Αφαιρέστε το 
μπουζί και ρίξτε περίπου μια κουταλιά σούπας γεμάτη καθαρό λάδι κινητήρα στην τρύπα του 
μπουζί. Όταν ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος, τραβήξτε απαλά το κορδόνι εκκίνησης αρκετές 
φορές. Επανατοποθετήστε το μπουζί συνεχίστε να τραβάτε το καλώδιο εκκίνησης της ανάκλασης 
μέχρι το έμβολο να βρίσκεται στη διαδρομή συμπίεσης (όταν αισθανθεί η αντίσταση) και στη 
συνέχεια να σταματήσετε τη ροή. 

Αποθηκεύστε την τριβέλλα σε ένα στεγνό καλά αεριζόμενο μέρος κάτω από ένα κάλυμμα για να 
αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης ή συντριμμιών στην τριβελλα. 

Ελέγξτε πριν τη πρώτη χρήση, την παρουσία λιπαντικού στο κιβώτιο ταχυτήτων και προσθέστε αν 
χρειάζεται. 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Τύπος Κινητήρα Δίχρονος μονοκύλινδρος βενζίνης 

Κυβικά 72cc 

Ταχύτητα (περιστροφής αρίδας) 0-170min-1 

Καύσιμο Βενζίνη Αμόλυβδη 

Αναλογία καυσίμου 25:1 

Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου 1.2 Λίτρα 

Τύπος λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων 3# Λιπαντικό λιθίου 

Βάρος  12.5kg 

Επίπεδο Ηχητικής Πίεσης 100dB(A) 

Επίπεδο Ηχητικής Ισχύος 110dB(A) 

Επίπεδα Δόνησης 3.58m/s2 

Τύπος Φίλτρου Αέρα  Στοιχείο σφουγγαριών 

Σύστημα Εκκίνησης Κορδονιέρα 

Αρίδα (100mm-200mm-300mm) x 100cm 

 

Το επίπεδο έντασης ήχου για τον χειριστή μπορεί να υπερβαίνει τα 85 dB (A) και είναι απαραίτητα 
μέτρα προστασίας από τον ήχο. 

 

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.  
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