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Οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας 
Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε πλήρως τις οδηγίες που αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών 
χρήσης. 
 

Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν βρίσκεστε κάτω από την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών που 
μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα χειρισμού σας. 
 
Αποφύγετε τις συνθήκες υψηλής επικινδυνότητας 
Τοποθετήστε το μηχάνημα σε ένα, σταθερό, ισόπεδο πάγκο εργασίας ύψους 60 - 75 cm, όπου υπάρχει αρκετός ελεύθερος 
χώρος για εύκολο χειρισμό και μείωση της πιθανότητας απόσπασης της προσοχής του χειριστή. Βιδώστε το μηχάνημα στον 
πάγκο εργασίας εάν τείνει να γλιστρήσει ή να ανατραπεί καθώς βρίσκεται σε λειτουργία. 
Διατηρήστε τον χώρο εργασίας σας καθαρό και φωτισμένο. Κατά την εργασία σε ακατάστατους χώρους αυξάνονται οι 
πιθανότητες τραυματισμού. 
Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε χώρους με μεγάλα ποσοστά υγρασίας, νερό ή άλλα υγρά.  
Μην το χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου υπάρχουν αναθυμιάσεις από χρώματα, διαλύτες ή άλλα επικίνδυνα εύφλεκτα 
υγρά. 

 Βασικός έλεγχος κατάστασης λειτουργίας 
Πραγματοποιείτε έλεγχο του μηχανήματος κάθε φορά προτού το θέσετε σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε πως όλα τα 
συστήματα ασφαλείας και τα εξαρτήματα προστασίας είναι τοποθετημένα και λειτουργούν σωστά. Δημιουργήστε 
μια συνήθεια να αφαιρείτε τα εργαλεία συντήρησης και επισκευής από το μηχάνημα κάθε φορά όταν 
ολοκληρώνετε την διαδικασία. 
 
Εξοπλισμός ατομικής προστασίας 
Ντυθείτε καταλληλά. Μην φοράτε χαλαρά ρούχα η κοσμήματα. Διατηρήστε τα μαλλιά, τα ρούχα σας και τα γάντια 
σας μακριά από κινούμενα μέρη. Χρησιμοποιείτε γάντια που διαθέτουν μόνωση κατά του ηλεκτρικού ρεύματος και 
αντιολισθητικά υποδήματα.  

Κατά την διάρκεια της εργασίας μπορεί να εκσφενδονιστούν θραύσματα ξύλου προς την κατεύθυνση του 
προσώπου σας προκαλώντας σοβαρή βλάβη της όρασης σας. Τα γυαλιά μυωπίας δεν αποτελούν μέσο προστασίας, 
δεν είναι γυαλιά ασφαλείας και δεν έχουν τις απαραίτητες προδιαγραφές. Μην τοποθετείτε το μηχάνημα στο 
έδαφος για να το χρησιμοποιήσετε. Η θέση αυτή θα σας αναγκάσει να πλησιάζετε το πρόσωπό σας κοντά στο 
μηχάνημα,  θέτοντας σε κίνδυνο την σωματική σας ακεραιότητα.  

 
Καλώδια προέκτασης 
Η ακατάλληλη χρήση των καλωδίων επέκτασης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην λειτουργία του μηχανήματος, κάτι 
που μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο προέκτασης δεν υπερβαίνει τα 10m / 2,5 mm2 για 
να επιτρέψετε επαρκή ροή ρεύματος στον κινητήρα. 
Αποφύγετε τη χρήση ελεύθερων και ανεπαρκώς μονωμένων συνδέσεων. Οι συνδέσεις πρέπει να γίνονται με υλικά 
προστασίας κατάλληλα για εξωτερική χρήση. 
 
Αποφύγετε την ηλεκτροπληξία 
Ελέγξτε ότι η τροφοδοσία της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι ασφαλής και ότι αντιστοιχεί με την ισχύ, την τάση και τη 
συχνότητα που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία του κινητήρα. Ελέγξτε ότι υπάρχει σύνδεση γείωσης και ρυθμιστής 
τάσης. 
Το μηχάνημα θα πρέπει να είναι γειωμένο. Μην έρχεστε σε επαφή με γειωμένες επιφάνειες: σωλήνες, θερμαντικά σώματα, 
κυκλώματα και περιβλήματα ψυγείων. 
Ποτέ μην ανοίγετε το κουτί ελέγχου χειρισμού του κινητήρα. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο 
ηλεκτρολόγο. 
Βεβαιωθείτε ότι τα δάχτυλά σας δεν έρχονται σε επαφή με τα μεταλλικά τμήματα του φις κατά την σύνδεση και 
αποσύνδεση του με την παροχή. 

Το μηχάνημα θα πρέπει να λειτουργείται πάντοτε μόνο από ένα άτομο. Οι παρευρισκόμενοι πρέπει να διατηρούν 
απόσταση ασφαλείας από την περιοχή εργασίας, ειδικά όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Η 
απελευθέρωση του μπλοκαρίσματος θα πρέπει να γίνεται μόνο από τον χειριστή. 

 
Έλεγχος του τεμαχίου του ξύλου πριν τον διαχωρισμό 
Ελέγξτε το τεμάχιο του ξύλου και βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν καρφιά και ξένα σώματα στην επιφάνεια του. Οι άκρες 
του κορμού πρέπει να κοπούν ώστε να έχουν ορθή γωνία. Τα κλαδιά του κορμού πρέπει να κοπούν από την επιφάνειά του 
έτσι ώστε να μην προεξέχουν. 
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Μην υπερβαίνετε τις ικανότητές σας κατά την εργασία 
Το έδαφος του χώρου εργασίας δεν θα πρέπει να είναι ολισθηρό. 
Διατηρήστε σωστή στάση του σώματος και την ισορροπία σας καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών. 
 

 Μείνετε σε ετοιμότητα 
Θα πρέπει δώσετε μεγάλη προσοχή στο μηχάνημα κατά την λειτουργία. Μην επιχειρήσετε να 
φορτώσετε το μηχάνημα την στιγμή που βρίσκεται σε λειτουργία, περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα 
τα κινούμενα τμήματα του. 

 
Προστατέψτε τα χέρια σας 
Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από σχισμές και ρωγμές που βρίσκονται στην επιφάνεια του ξύλου, μπορεί να 
κλείσουν ξαφνικά και να προκαλέσουν τραυματισμό ή ακόμα και ακρωτηριασμό. 
Μην αφαιρέσετε τα μπλοκαρισμένα τμήματα ξύλου με τα χέρια σας. 

 
Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα 
Το μηχάνημα θα λειτουργεί καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια εάν δεν υπερβαίνετε τις δυνατότητες του. Μην 
επιχειρήσετε να διαχωρίσετε τεμάχια μεγαλύτερα από  
 
Επιτηρείτε το μηχάνημα κατά την λειτουργία του 
Μην αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επιτήρηση κατά την διάρκεια λειτουργίας του 
 

Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 
Αποσυνδέστε το μηχάνημα προτού ξεκινήσετε τις διαδικασίες ελέγχου και ρύθμισης, συντήρησης και καθαρισμού.  
 
Προστατεύστε το περιβάλλον 
Μεταφέρετε το χρησιμοποιημένο λάδι σε ένα ειδικό σημείο συλλογής ή ακολουθήστε τους ανάλογους τοπικούς 
κανονισμούς 
Μην το διοχετεύετε σε αποχετεύσεις, έδαφος ή νερό. 

 
Διατηρήστε το μηχάνημα σε καλή κατάσταση 
Διατηρήστε το μηχάνημα καθαρό έτσι ώστε να λειτουργεί με την μεγαλύτερη δυνατόν απόδοση. 
 
Αποτρέψτε την πρόσβαση στα παιδιά 
Κλειδώστε τις εισόδους πρόσβασης του χώρου εργασίας. Αποσυνδέστε τους κεντρικούς διακόπτες. Αποθηκεύστε το 
μηχάνημα σε σημείο μη προσβάσιμο από τα παιδιά και άλλα άτομα που δεν έχουν την αρμοδιότητα χρήσης του. 
 
Συνθήκες εργασίας 
Ο σχίστης  αποτελεί ένα μηχάνημα ερασιτεχνικής χρήσης. Είναι σχεδιασμένο για λειτουργία σε θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος μεταξύ των + 5 oC και 40 oC και για εγκατάσταση σε περιοχή με υψόμετρο έως 1000m από την επιφάνεια της 
θάλασσας. Η υγρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι μικρότερη από 50% στους 40oC. Μπορεί να αποθηκευτεί ή να 
μεταφερθεί όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος βρίσκεται μεταξύ των -25oC και 55oC. 
 
Η μέγιστη διάμετρος του κορμού που μπορεί να τοποθετηθεί στο μηχάνημα είναι ενδεικτική - ένα μικρό κούτσουρο μπορεί 
να είναι δύσκολο να χωριστεί όταν έχει ρόζους ή σκληρές ίνες. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να μην είναι δύσκολο να 
χωρίσετε κορμούς με κανονικές ίνες ακόμη και αν η διάμετρος τους υπερβαίνει το μέγιστο.  
 
Προδιαγραφές του ηλεκτρικού ρεύματος τροφοδοσίας 
Συνδέστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας του μηχανήματος σε μια τυπική ηλεκτρική παροχή 230V + 10% (50Hz + 1Hz), η 
οποία διαθέτει συσκευές προστασίας χαμηλής τάσης, υπέρτασης, υπερέντασης καθώς και συσκευή προστασίας διαρροής 
ρεύματος (RCD) 0.03Α 
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Αρχικές ρυθμίσεις 
1. Βιδώστε το πόδι στήριξης στο μηχάνημα σας. Σηκώστε τον διαχωριστή κορμών από τις χειρολαβές και τοποθετήστε τον 

σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια εργασίας σε ύψος 60-75 cm. 
2. Εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες και τα χειριστήρια ελέγχου του μηχανήματος με την βοήθεια των οδηγιών και των 

σχεδιαγραμμάτων. 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
1. Σύστημα ώθησης κορμών 
2. Τραπέζι εργασίας 
3. Κάλυμμα προστασίας - προφυλακτήρας 
4. Πόδι στήριξης 
5. Διακόπτης ON/OFF 
6. Κινητήρας 
7. Κιβώτιο ελέγχου χειρισμού 
8. Τροχοί βραχείας μετακίνησης 
9. Χειρομοχλός ελέγχου υδραυλικού συστήματος 
10. Προφυλακτήρας χειρομοχλού  
13. Βίδα εξαέρωσης 
14. Βίδα αποστράγγισης / δείκτης στάθμης λαδιού 
15. Βίδα ρύθμισης μέγιστης πίεσης λειτουργίας 

 
Προσοχή! Μην επιχειρήσετε να αλλάξετε την 
ρύθμιση της βίδας ρύθμισης της μέγιστης πίεσης. 
 

Η ρύθμιση της μέγιστης πίεσης  έχει γίνει στο εργοστάσιο κατασκευής του μηχανήματος και έχει σφραγισθεί με ειδική 
κόλλα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο διαχωριστής κορμών λειτουργεί κάτω από πίεση που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους. 
Η ρύθμιση έγινε από εξειδικευμένο μηχανικό με ειδικά όργανα μέτρησης. 
Η μη εξουσιοδοτημένη επαναρρύθμιση θα προκαλέσει την αποτυχία της υδραυλικής αντλίας να προκαλέσει αρκετή πίεση 
διαχωρισμού ή θα έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού και βλάβης του μηχανήματος. 
 
Πριν από τη λειτουργία του διαχωριστή κορμών, η βίδα εξαέρωσης θα πρέπει να ξεσφιχθεί με λίγες περιστροφές, μέχρι ο 
αέρας να μπορεί να εισέρχεται και να εξάγεται από τη δεξαμενή λαδιού ομαλά. 
Η ροή του αέρα μέσω της βίδας εξαέρωσης πρέπει να είναι ελεγχόμενη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μηχανήματος. 
Πριν μετακινήσετε το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι η βίδα εξαέρωσης είναι σφιγμένη για να αποφύγετε τη διαρροή λαδιού 
από αυτό το σημείο. 
 

Σε περίπτωση που δεν ξεσφιχθεί η βίδα εξαέρωσης, ο αέρας που βρίσκεται εγκλωβισμένος στο υδραυλικό 
σύστημα θα συμπιέζεται και θα αποσυμπιέζεται. Αυτή η συνεχής συμπίεση και αποσυμπίεση αέρα θα οδηγήσει 
στην βλάβη των φλαντζών, των τσιμουχών και των υπόλοιπων εξαρτημάτων στεγάνωσης και συμπίεσης και σε 
μόνιμη βλάβη του μηχανήματος. 
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Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα ελέγχου τύπου “ZHB” για την λειτουργία του οποίου απαιτείται χειρισμός 
κάνοντας χρήση και των δύο χεριών του χειριστή ταυτοχρόνως. Το αριστερό χέρι χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του 
χειρομοχλού ελέγχου του υδραυλικού συστήματος και το δεξί χέρι για τον έλεγχο του κεντρικού διακόπτη λειτουργίας. Το 
μηχάνημα θα παραμένει ανενεργό εάν ένα από τα δυο χέρια δεν χρησιμοποιείται κατά την λειτουργία του μηχανήματος. 
Μόλις απομακρύνετε και τα δύο χέρια από τα χειριστήρια, το σύστημα ώθησης θα αρχίσει να υποχωρεί με κατεύθυνση 
προς την αρχική του θέση. 

Το μηχάνημα πρέπει να τοποθετηθεί σε μία επιφάνεια εργασίας με ύψος 850mm από το έδαφος πριν από την έναρξη της 
εργασίας (Βλέπε παρακάτω Εικ.). 

 

 

 
 
 

Ο χειρομοχλός ελέγχου του υδραυλικού συστήματος διαθέτει ένα μηχανισμό σκανδάλης ασφαλείας για την προστασία του 
χειριστή από ακούσια ενεργοποίηση. Για να χρησιμοποιήσετε το χειρομοχλό τραβήξτε τον διακόπτη με τον δείκτη του 
χεριού σας προς τα πίσω προτού σπρώξετε το χειρομοχλό ελέγχου του υδραυλικού συστήματος προς τα εμπρός. 

 
Ποτέ μην αναγκάσετε το μηχάνημα να ξεπεράσει τα 5 δευτερόλεπτα προσπάθειας διαχωρισμού του ξύλου με 
σκοπό  να χωρίσετε ένα υπερβολικά σκληρό ξύλο. 

 

Σχεδιάγραμμα ηλ. κυκλώματος Σχεδιάγραμμα υδραυλικού συστήματος 
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Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, το υπό πίεση λάδι του υδραυλικού συστήματος θα υπερθερμανθεί, κάτι 
που μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο μηχάνημα. Για τον διαχωρισμό των κορμών αυτού του τύπου, περιστρέψτε τον κατά 
900 για να βρείτε μια άλλη πλευρά τοποθέτησης και δοκιμάστε ξανά. Σε περίπτωση που η διαδικασία δεν μπορεί και πάλι 
να ολοκληρωθεί, σημαίνει πως η σκληρότητα του κορμού είναι μεγαλύτερη των 
δυνατοτήτων του μηχανήματος και πρέπει να τον αφαιρέσετε από το μηχάνημα 
για να το προστατέψετε από την υπερφόρτωση. 

Σταθεροποιείτε πάντοτε τους κορμούς στις πλάκες συγκράτησης και στο 
τραπέζι εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι οι κορμοί δεν θα στρίψουν, θα πέσουν ή 
θα γλιστρήσουν κατά τον διαχωρισμό. Μην πιέζετε τη λεπίδα χωρίζοντας το 
κορμό στο πάνω μέρος. Αυτό θα προκαλέσει την θραύση της λεπίδας ή την 
βλάβη του μηχανήματος. 
 
 
Το ξύλο θα πρέπει να διαχωριστεί με κατεύθυνση παράλληλη των νερών του. Μην τοποθετείτε τα ξύλα κάθετα με τα νερά 
τους σε σχέση με την λεπίδα , μπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκληθεί βλάβη στο μηχάνημα. Μην επιχειρήσετε να 
τεμαχίσετε δύο τεμάχια ξύλου ταυτοχρόνως διότι μπορεί κάποιο από τα δύο να εκσφενδονιστεί προς το μέρος σας. 

• Απελευθερώστε και τα δύο χειριστήρια ελέγχου. 
• Για να ξεμπλοκάρετε ένα κομμάτι ξύλου από τον μηχανισμό διαχωρισμού, 

απενεργοποιήστε το μηχάνημα και περιμένετε μέχρι να υποχωρήσει ο 
μηχανισμός ώθησης, να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη του 
μηχανήματος και έπειτα τοποθετήστε μια ξύλινη σφήνα κάτω από το 
μπλοκαρισμένο τεμάχιο. 

• Ενεργοποιήστε το μηχάνημα έτσι ώστε να οδηγηθεί η σφήνα μέσω του 
μηχανισμού ώθησης πλήρως κάτω από το μπλοκαρισμένο τεμάχιο. 

• Επαναλάβετε τα βήματα της παρακάνω διαδικασίας χρησιμοποιώντας 
λεπτότερες σφήνες μέχρι να απεμπλακεί τελείως το κομμάτι από το 
μηχανισμό. 

 
 

Μην επιχειρήσετε να χτυπήσετε το μπλοκαρισμένο κομμάτι με σκοπό να το 
αφαιρέσετε από το μηχάνημα. Η ενέργεια αυτή θα προκαλέσει βλάβη στο 
μηχάνημα ή τραυματισμό του χειριστή λόγω εκτόξευσης του 
μπλοκαρισμένου τεμαχίου με μεγάλη ταχύτητα. 

 
 
Αντικατάσταση του λαδιού του υδραυλικού συστήματος 
Αντικαταστήστε το υδραυλικό λάδι του μηχανήματος μετά από κάθε 150 ώρες 
χρήσης. Για την αντικατάστασή του ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη έχουν σταματήσει και ότι το μηχάνημα έχει 
αποσυνδεθεί. 
• Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τη βίδα αποστράγγισης του λαδιού με τον δείκτη 
μέτρησης της στάθμης. 
• Σηκώστε το μηχάνημα ώστε να στηρίζεται μόνο μέσω του ποδιού στήριξης πάνω 
από ένα δοχείο χωρητικότητας 4 λίτρων για να αποστραγγίσετε το υδραυλικό λάδι. 
• Περιστρέψτε το μηχάνημα ώστε να στηρίζεται μόνο με την πλευρά που βρίσκεται ο  
κινητήρας. 
• Γεμίστε με την κατάλληλη ποσότητα καινούργιου υδραυλικού λαδιού ανάλογα με 
τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μοντέλου. 
• Καθαρίστε την επιφάνεια του δείκτη μέτρησης και της βίδας αποστράγγισης λαδιού 
και τοποθετήστε την ξανά στη δεξαμενή λαδιού ενώ κρατάτε κατακόρυφα τον 
διαχωριστή. 
• Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του λαδιού βρίσκεται μεταξύ των δύο αυλακώσεων που 
βρίσκονται στην επιφάνεια του δείκτη μέτρησης της στάθμης. 
• Καθαρίστε την βίδα αποστράγγισης πριν την επανατοποθετήσετε. Βεβαιωθείτε ότι 
είναι σφιγμένη καλά για να αποφύγετε τη διαρροή πριν τοποθετήσετε το μηχάνημα 
οριζόντια.  
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Ελέγχετε περιοδικά την στάθμη του λαδιού για να βεβαιωθείτε ότι 
βρίσκεται μεταξύ των δύο αυλακώσεων που βρίσκονται στην επιφάνεια 
του δείκτη μέτρησης της στάθμης. Σε περίπτωση που η στάθμη βρίσκεται 
σε χαμηλά επίπεδα, συμπληρώστε με το κατάλληλο λάδι.  
 
Προτεινόμενοι τύποι λαδιού του υδραυλικού συστήματος 
SHELL Tellus 22 
MOBIL DTE 11 
ARAL Vitam GF 22 
BP Energol HLP-HM 22 
 
Ακόνισμα σφήνας του συστήματος διαχωρισμού 
Μετά από εκτεταμένη χρήση, θα πρέπει να ακονίσετε την σφήνα του 
συστήματος διαχωρισμού χρησιμοποιώντας μια λίμα ακονίσματος ακριβείας 
και να λειάνετε τις αλλοιώσεις της αιχμής κοπής. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προβλήματος Πιθανή αιτία Προτεινομένη λύση 

Ο κινητήρας δεν μπορεί να 
εκκινηθεί. 

Το σύστημα προστασίας από την 
υπερθέρμανση έχει τεθεί σε λειτουργία και 
δεν επιτρέπει στον κινητήρα να εκκινηθεί. 

Επικοινωνήστε με ένα τεχνικό ώστε να ανοίξει το 
κιβώτιο ελέγχου και να απεμπλέξει την προστασία 
υπερθέρμανσης. 

Αποτυχία διαχωρισμού 
του κορμού. 

Ο κορμός δεν είναι σωστά τοποθετημένος. Διαβάστε ξανά τις οδηγίες για ώστε να ενημερωθείτε 
για την κατάλληλη τοποθέτηση του κορμού. 

Η σκληρότητα ή το μέγεθος του κορμού είναι 
πέραν των δυνατοτήτων του εργαλείου σας. 

Μειώστε το μέγεθος των κορμών που εισάγετε στο 
εργαλείο σας. 

Το μαχαίρι - σφήνα του διαχωριστή είναι 
στομωμένο. Ακονίστε το μαχαίρι – σφήνα. 

Διαρροή λαδιού. Εντοπίστε την πηγή της διαρροής και επικοινωνήστε με 
ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα service. 

Μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή των ρυθμίσεων 
της βίδας ρύθμισης της μέγιστης πίεσης. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα service 

Το σύστημα ώθησης 
κινείται με ακανόνιστο 
τρόπο και υπάρχουν 
πολλές δονήσεις. 

Έλλειψη λαδιού στο σύστημα  ή ύπαρξη 
εγκλωβισμένου αέρα. 

Ελέγξτε την ποσότητα του λαδιού και συμπληρώστε 
λαδί εφόσον χρειάζεται. 
Αλλιώς επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service 

Υπάρχει διαρροή λαδιού 
γύρω από τον κύλινδρο ή 
σε αλλά σημεία. 

Έχει παγιδευτεί αέρας μέσα στο κύκλωμα 
κατά την διάρκεια λειτουργίας του εργαλείου. 

Χαλαρώστε την βίδα εξαέρωσης προτού θέσετε το 
μηχάνημα σας σε λειτουργία. 

Η βίδα εξαέρωσης δεν ήταν σφιγμένη πριν 
από την μεταφορά του μηχανήματος. 

Σφίξτε την βίδα προτού ξαναμετακινήσετε το μηχάνημά 
σας ξανά. 

Η βίδα αποστράγγισης δεν ήταν καλά 
σφιγμένη. Σφίξτε την συγκεκριμένη βίδα. 

Φθαρμένα εξαρτήματα στεγάνωσης της 
υδραυλικής βαλβίδας ελέγχου. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα service. 

 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τάση/Συχνότητα: 230V~50Hz 
Ισχύς: 1500W 
Ικανότητα κοπής: 30-250mm 
Μέγιστο μήκος κορμού 520mm 
Μέγιστη ικανότητα άσκησης πίεσης: 5 ton 
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GB 

Safety warnings & cautions 
Safety warnings & instructions 
 

Understand your log splitter 
Read and understand the owner’s manual and labels affixed to the log splitter. Learn its application and limitations 
as well as the specific potential hazards peculiar to it. 

 
Drugs, alcohol and medication  
Do not operate the log splitter while under the influence of drugs, alcohol, or any medication that could affect your ability to 
use it properly. 
 
Avoid dangerous conditions 
Put the log splitter on a 60 - 75cm high, stable, flat, and level work bench where there is plenty of room for handling, and 
help the operator stay alert. Bolt the log splitter to the work surface if it tends to slip, walk, or slide. 
Keep your work area clean and well lighted. Cluttered areas invites injuries.  
Do not use the log splitter in wet or damp areas or expose it to rain. 
Do not use it in areas where fumes from paint, solvents or flammable liquids pose a potential hazard. 
 

Inspect your log splitter 
Check your log splitter before turning it on. Keep guards in place and in working order. Form a habit of checking to 
see that keys and adjusting wrenches are removed from tool area before turning it on. Replace damaged, missing or 
failed parts before using it. 
 
Dress properly 
Do not wear loose clothing, gloves, neckties or jewelry (rings, wrist watches). They can be caught in moving parts. 
Protective electrically non-conductive gloves and non-skid footwear are recommended when working. Wear 
protective hair covering to contain long hair, preventing it from get caught in machinery. 
 
Protect your eyes and face 
Any log splitter may throw foreign objects into the eyes. This can cause permanent eye damage. Always wear safety 
goggles. Everyday eyeglasses have only impact resistant lenses. They are not safety glasses.  
Do not put the log splitter on the ground for operations. This is awkward operating position that the operator has to 
bring his face close to the machine, and thus risks being struck by wood chips or debris. 

 
Extension cords 
Improper use of extension cords may cause inefficient operation of the log splitter which can result in overheating. Be sure 
the extension cord is no longer than 10m and its section is no less than 2.5mm2 to allow sufficient current flow to the motor.  
Avoid use of free and inadequately insulated connections. Connections must be made with protected material suitable for 
outdoor use.  
 
Avoid electrical shock 
Check that the electric circuit is adequately protected and that it corresponds with the power, voltage and frequency of the 
motor. Check that there is a ground connection, and a regulation differential switch upstream. 
Ground the log splitter. Prevent body contact with grounded surfaces: pipes, radiators, ranges, and refrigerator enclosures. 
Never open the pushbutton box on the motor. If it is necessary, contact a qualified electrician. 
Mark sure your fingers do not touch the plug’s metal prongs when plugging or unplugging the log splitter. 
 

Keep visitors and children away 
The log splitter must be always operated by one person only. Other people should keep a safe distance from the 
work area, especially when the log splitter is under operations. Never use another people to help you with freeing 
jammed log.  

 
Inspect your log 
Make sure there are no nails or foreign objects in logs to be split. The ends of the logs must be cut square. Branches must be 
cut of flush with the trunk. 
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Don’t overreach 
Floor must not be slippery. 
Keep proper footing and balance at all times. 
Never stand on log splitter. Serious injury could occur if the tool is tipped or if the cutting tools is unintentionally contacted. 
Do not store anything above or near the log splitter where anyone might stand on the tool to reach them. 

 Avoid injury from unexpected accident 
Always pay full attention to the movement of the log pusher.  
Do not attempt to load the log on until the log pusher has stopped.
Keep hands out of the way of all moving parts. 

Protect your hands 
Keep your hands away from splits and cracks which open in the log; they may close suddenly and crush or 
amputate your hands. 
Do not remove jammed logs with your hands.  

Don’t force tool   
It will do a better and safer job at its design rate. Never try to split logs larger than those indicated in the specifications table. 
This could be dangerous and may damage the machine. 
Don’t use log splitter for a purpose for which it was not intended. 

Never leave tool running unattended   
Don’t leave tool until it has come to a complete stop. 

Disconnect power 
Unplug when not in use, before making adjustments, changing parts, cleaning, or working on the log splitter; consult 
technical manual before servicing. 

Protect the environment 
Take used oil to an authorized collection point or follow the stipulations in the country where the log splitter is 
used.  
Do not discharge into drains, soil or water. 

Maintain your log splitter with care 
Keep the log splitter clean for best and safest performance. 

Make the workshop childproof 
Lock the shop. Disconnect master switches. Store the log splitter away from children and others not qualified to use it. 

Application conditions 
This log splitter is a home use model. It is designed for operating under ambient temperatures between +5oC and 40oC and 
for installation at altitudes no more than 1000m above M.S.L. The surrounding humidity should less than 50% at 40oC. It can 
be stored or transported under ambient temperatures between -25oC and 55oC. 

The diameter of the log is indicative – a small log can be difficult to split when it has knobs or a particularly tough fiber. On 
the other hand, it may not be difficult to split logs with regular fibers even if its diameter exceeds the max. 

Electrical requirements 
Connect the main leads to a standard 230V+10% (50Hz+1Hz) electrical supply which has protection devices of under-
voltage, over-voltage, over-current as well as a residual current device (RCD) which maximum residual current rated at 
0.03A. 
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Set up and preparation for operation 
1. Bolt the Support Leg to the Log Splitter, lift the log splitter by the handles at both ends and place it on a 60 – 75cm high, 

stable, flat and level work surface. 
2. Familiarize yourself with the controls and features of this log splitter in the illustrations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Log Pusher 
2. Work Table 
3. Shield 
4. Support Leg 
5. Switch 
6. Motor 
7. Pushbutton Box 
8. Wheels for Minor Moving ONLY. 
9. Hydraulic Control Lever. 
10. Control Lever Guard  
13. Bleed Screw 
14. Oil Drain Bolt w/ Dipstick 
15. Max Pressure Limiting Screw 

 
DO NOT ADJUST THE MAX PRESSURE 
LIMITING SCREW! 

 
Max pressure was set before the log splitter ex work and the max pressure limiting screw is sealed with glue to ensure the log 
splitter works under pressure no more than 5 tons. The setting was done by qualified mechanic with professional 
instruments. 
Unauthorized resetting will cause the hydraulic pump fail to output enough splitting pressure or RESULT IN SERIOUS INJURY 
AS WELL AS DAMAGE TO THE MACHINE. 
 
Before operating the log splitter, the Bleed Screw should be loosened by some rotations until air can go in and out of the oil 
tank smoothly. 
Air flow thru the Bleed Screw hole should be detectable during the log splitter is under operations. 
Before moving the log splitter, make sure the Bleed Screw is tightened to avoid oil leaking from this point.  
 

Failed to loosen the bleed screw will keep the sealed air in hydraulic system being compressed after being 
decompressed. Such continuous air compression and decompression will blow out the seals of the hydraulic 
system and cause permanent damage to the log splitter. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiring Schematic Hydraulic system Schematic 
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This log splitter is equipped with “ZHB” control system that requires to be operated by both hands of the user – Left hand 
controls the hydraulic control lever while right hand controls the pushbutton switch. The log splitter will freeze upon absence 
of either hand. Only after both hands release the controls, the log pusher starts to return backward to the starting position. 
Before the job, the splitter should be placed on the platform 850mm above the ground, as shown in the figure below 

 
 
 
 
 

 
Trigger type lock-out device is adopted to avoid accidental Hydraulic Control Lever pushdown. To operate the Hydraulic 
Control Lever, draw the Trigger backward with the index finger before push the Hydraulic Control Lever forward. 

Never force the log splitter for more than 5 seconds by keeping pressure on it to split excessively hard wood.  

After this time interval, the oil under pressure will be overheated and the machine could be damaged. For such extremely 
hard log, rotate it by 90o to see whether it can be split in a different direction. In any case, if you are not able to split the log, 
this means that its hardness exceeds the capacity of the machine and thus that log should be discarded to protect the log 
splitter. 

 

Always set logs firmly on the log retaining plates and work table. Make sure 
logs will not twist, rock or slip while being split. Do not force the blade by 
splitting the log on the upper part. This will break the blade or damage the 
machine. 
 
 
 
Break log in the direction of its growing grain. Do not place log across the log splitter for splitting. It may be dangerous and 
may seriously damage the machine. Do not attempt to split 2 pieces of logs at the same time. One of them may fly up and hit 
you. 

• Release both controls.  
• After the log pusher moves back and completely stops at its starting position, 

insert a wedge wood under the jammed log. 
• Start the log splitter to push the wedge wood to go completely under the 

jammed one. 
• Repeat above procedure with sharper slope wedge woods until the log is 

completely freed. 
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Do not try to knock the jammed log off. Knocking about will damage the machine or 
may launch the log and cause accident. 

Replacing the Hydraulic oil 
Replace the Hydraulic oil in the log splitter after every 150 hours of use. Take 
following steps to replace it. 
• Make sure all moving parts stops and the log splitter is unplugged.
• Unscrew Oil Drain Bolt with Dipstick to remove it.
• Turn the log splitter on the Support Leg side over a 4 liters capacity container to 

drain the hydraulic oil off.
• Turn the log splitter on the motor side.
• Refill fresh hydraulic oil at the volume as per the hydraulic oil capacity of a 

particular model.
• Clean the surface of Dipstick on the Oil Drain Bolt and put it back into the oil tank 

while keep the log splitter vertically.
• Make sure the level of the refilled oil is just between 2 grooves around the 

Dipstick.
• Clean the Oil Drain Bolt before thread them back. Make sure they are tightened 

to avoid leakage before place the log splitter horizontally.

Periodically check oil level to ensure it is between 2 grooves around the Dipstick. 
Upon Lower oil level, oil refilling is required. 

Following hydraulic oils or equivalent are recommend for the log 
splitter’s hydraulic transmission system: 
SHELL Tellus 22 
MOBIL DTE 11 
ARAL Vitam GF 22 
BP Energol HLP-HM 22 

SHARPENING WEDGE 
After using the log splitters for some time, sharpen the wedge of the log 
splitter using a fine-toothed file and smooth any burrs or crushed area 
along the cutting edge. 

Technical Data 
Voltage/Frequency: 230V~50Hz 
Power: 1500W 
Cutting capacity: 30-250mm
Max length of log: 520mm 
Work force: 5 ton 
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Problem Cause Solution 

Motor Stops to Start 
Overload Protection Device disengaged to 
protect the log splitter  from being 
damaged 

Contact a qualified Electrician for opening the 
Pushbutton Box to engage the Overload Protection 
Device inside * 

Fails to split logs 

Log is improperly positioned 
Refer to “ Log Splitter Operation” section for perfect 
log loading. 

The sizes or hardness of the log exceeds 
the capacity of the machine 

Reduce the log sizes before splitting it on the log 
splitter 

Wedge cutting edge is blunt 
Refer to “ Sharpening Wedge “ section to sharpen 
the cutting edge. 

Oil leaks Locate leak(s) and contact the dealer 

Unauthorized adjustment  was made on  
Max. Pressure Limiting Screw. Lower max 
pressure rating was set. 

Contact the dealer. 

The log pusher moves 
jerkily, taking 
unfamiliar noise or 
vibrating a lot 

Lack of hydraulic oil and excessive air in 
the hydraulic system. 

Check oil level for possible oil refilling. 

Contact the dealer. 

Oil leaks around 
cylinder ram or from 
other points. 

Air sealed in hydraulic system while 
operating. 

Loosen Bleed Screw by 3 ~ 4 rotations before 
operating the log splitter 

Bleed Screw is not tightened before 
moving the log splitter. 

Tighten the Bleed Screw up before moving the log 
splitter. 

Oil Drain Bolt with Dipstick is not tight. 
Tighten the Oil Drain Bolt with Dipstick. 

Hydraulic Control Valve Assembly and / or 
seal(s) worn 

Contact the dealer 




