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 Safety instructions

General comments

Read the operating instructions carefully. 

Familiarise yourself with the correct operation of 

the mower.

Keep the operating instructions for later use and 

for subsequent owners.

Follow the safety instructions and warnings on 

the mower.

Users
Children and juveniles under the age of 16 as 

well as anyone who has not read the operating 

instructions must not operate the mower. Local 

regulations may specify the minimum age.

Wear long, close-fitting trousers and sturdy, non-

slip footwear.

Working area
Carefully check the whole area to be mown. 

Remove all foreign objects, such as stones, 

sticks, wires, bones, etc.

Do not use the mower if there are any persons 

(caution: children) or animals (including wildlife) 

in the working area.

Operating times

Comply with any national regulations regarding 

operating times for lawn mowers (noise 

prevention). 
See the operating manual for operating times. 
Use the mower only in daylight or if the working 

area is well illuminated.

Operation
Always make a visual inspection of the mower 

before using it. The mower must be in a safe 

operating condition.

Damaged or worn parts must be replaced 

immediately.

Use the mower only if it is in the technical 

condition stipulated by the manufacturer.

The person using the mower is responsible for 

any accidents involving other persons or their 

property.

Do not disable the safety or protective devices on 

the mower.

Do not start the engine if anyone is standing in 

front of the cutter bar – the cutter and wheel 

drives must not be engaged.

Use the mower on grassy areas only.

The cutter drive must be disengaged when the 

mower is not on a mowable surface.

The blade guard must be mounted on the cutter 

bar if the mower is transported or lifted.

Keep hands and feet away from rotating parts.

Never lift or carry the mower if the engine is 

running. Wait until the cutters have stopped 

moving, then pull off the spark plug connector.

The mower may only be used if the safety 

clearance determined by the handlebar is 

maintained.

Ensure that you have a secure footing.

Always mow across a slope.
Never mow up or down a slope or on slopes with 

an inclination greater than 10°.

Keep the exhaust and engine free of leaves, 

grass and spilt oil.

Do not leave the mower unsupervised – pull off 

the spark plug connector.

Warning!
Petrol is highly flammable!

Store petrol in designated containers only.

Refill with petrol outdoors only. Do not smoke 

while refilling!

Do not open the tank cap or refill with petrol while 

the engine is running or if the machine is hot.

Use a funnel or filling tube to refill petrol to 

prevent fuel being spilt onto the engine, the 

housing or on the ground.

If petrol has been spilt, do not start the engine. 

Clean the mower and do not restart the engine 

until the petrol vapours have dispersed.



For reasons of safety, replace a damaged petrol 

tank and/or tank cap.

Risk of burns!

The exhaust as well as the areas around the 

exhaust may be very hot. 
Replace damaged mufflers.

Do not change the governor settings of the 

engine.

Never leave a combustion engine running in an 

enclosed space – toxic hazard!

Safety instructions for the cutter bar 
Some of the blades on the cutter bar are bare. 

These can lead to serious injuries if they are not 

handled with care.

Always mount the blade guard on the cutter bar 

for the following:

 mounting the cutter bar onto the mower 

 cleaning the mower 

 during transport and storage of the mower 

 during work on the cutter bar 

Replace damaged blade guards.

Maintenance and storage 
Before performing any work on the mower: 
switch off the engine, wait until the cutters have 

stopped moving and then pull off the spark plug 

connector. 
Always wear safety gloves during work on the 

cutters. 
If there is petrol in the tank, never store the 
mower in buildings where petrol vapours can 
come into contact with naked flames or sparks – 
Risk of explosion!

The petrol tank must be emptied outdoors only.

Allow the engine to cool before storing the mower 

in an enclosed space. 
Do not spray the mower with water.

The mower must be repaired by an authorised 

specialist company only.

Spare parts and accessories 
Use genuine spare parts and accessories only.

We reserve the right to make changes to the 

design and construction without prior notice.

Non-permitted users:
Persons who are not familiar with the operating 

manual, as well as children, adolescents under 

the age of 16 and persons under the influence 

of alcohol, drugs or medication must operate 

the mower.

MACHINE DESCRIPTION(FIG.A) 

1.Throttle lever

2.Handlebar

3.Ex-arm-fixer

4.Muffler

5.Shield 
6.Cutting
clutch 7.Engine
8.Wheel

9.Rocker frame 
10.Cutting high regulator

11.Cutting bar



Assembly 

a).Assembly the Ex-arm-fixer(Fig.6) -

Place the Ex-arm-fixer on the gear box.

-Use the bolts1 to fix it.

b).Assembly the rock frame(Fig.7) 
-insert the rock frame2 into the gear

box’s hole1.

c).Install the belt(Fig.8 ) 
-The belt1 cover the small belt wheel;

-Run the big belt wheel,then the belt cover

it. d).Fix the rock frame.(Fig.9) 
-Use the spring1 and spring2 to fix rock

frame e).Assembly the cutting bar(Fig.10) 
-Place the square-nut1 in the groove of

the cutting bar.

-Insert the bolt of the rock frame into

the square-nut1

-Connect the rock frame and cutting bar

using four bolts and locknuts2 .

f).Assembly the shield (Fig.11) 
- Place the shield on the rocker frame;

- Use the nut1 and bolt2 to fix it.

Note:The shake of this machine is bery big on its 

work,so every bolt or nut must be tighten 

specially.

Adjustment 

Note:All the adjustments are started after off the 

engine.

a).Cutting clutch distance adjust 
-If the cutting clutch distance is too short,you

can adjust the cutting clutch line to L(Fig.1)

or L(Fig.2A) direction.

-If the distance is too long,you can adjust to

reverse direction.

b).Forward clutch distance adjust 
-If the forward clutch distance is too short,you

can adjust the forward clutch line to L(Fig.1)

or L(Fig.1A) direction.

-If the distance is too long,you can adjust to

reverse direction.

d).Throttle line adjustd 
-When the throttle lever “o”,but the engine is

not off,you can adjust the throttle line to

R(Fig.1A) direction.

-When the throttle lever don’t reach the “0”,

the engine is off,you can adjust the

throttle line to L(Fig.1A) direction.

e).Handbar height adjust. 
To adjust the handbar height,loosen out the 

height regulator select the appropriate hole, 

reinsert and tighten it.

f).Cutting height adjust

The cutting height is adjusted using the 

skids (Fig.12) .

Standard cutter bar

steplessly adjustable cutting height up to 

approx. 6cm

• Loosen nut1 and. 2.

• Move the skids to the required height.

• Retighten the nuts.

 Both skids must be set to the same height !

g).Cutting bar adjust to tighten.

After using a period,the upper blade and down 

blade of the cutting bar become loosen,you 

can take out the washer1(Fig.13).

 Four positions must be set to the 

same thickness!

Operation 

1.Pre-operation check

a)Engine oil(Fig 4)

CAUTION:Running the engine the low

level cause serious eingine damage.

-Remove the oil filter cap3 and wipe

the dipstick clean;

-insert the kipstick into the oil filler neck,

but dot not screw it in;

-if the level is low,fill to the top of the oil

filler neck with the recommended oil.

Use high-detergent,permium quality 4-

stroke engine oil



Temperature for use Degree of oil viscosity

From -10 C to 0 C SAE 10W or 10W-30,10W-40

From -0 C to 25 C SAE 20W or 10W-30,10W-40

From -25 C to 35 C SAE 30W or 10W-30,10W-40

From -35 C to 45 C SAE 40W

b).Gear box oil. 
Gear oil has been filled at the 

works. c).Fuel(Fig.4) 
Use automotive gasoline(unleaded 

or lowleaded is preferred to minimize 

combustion chamber deposits).

Never use an oil/gasoline mixture or dirty 

gasoline.

Avoid getting dirt,dust or water in the fuel 

tank.

-Open the tank cap1
-turning it in an anti-clockwise direction -

Fill the tank up to a maximum of 3cm

beneath the cap.

-close the tank cap by turning it in

a clockwise direction.

Adjustment  
Before start the engine,please do the 

adjustment,which is introduced in 

upper content.

Start the engine  
Cold engine start-up

- Line the throttle lever up with the symbol

- Pull energetically on the ignition knob2

(Fig.E1) and release it once the engine

has started.

- After a few seconds, position the throttle

lever in an intermediate position between

the symbol   and the symbol 

Hot engine start-up  
- Put the throttle lever in an intermediate

position between -

- Pull energetically on the ignition knob and 

release it once the engine has started. 

Switching on the cutter bar 
Unlock the safety catch8(Fig.A) .Fully depress the 

cutting clutch lever7(Fig.A) and hold it tight.

Engaging the wheel drive 

Squeeze the forward clutch lever9(Fig.A) 

and hold tight to the handlebar

Disengaging the wheel drive 

Release the forward clutch lever.

Switching off the cutter bar  
Release the cutting clutch lever

Switching off the engine 

Move the throttle lever to “O” position.

Maintenance and servicing 

Before carrying out any maintenance or 

cleaning work, pull off the spark plug

connector!

Do not spray the mower with water. Water that 

enters the ignition system or the carburettor may 

lead to malfunctions. Clean the mower with a 

cloth, hand brush, etc.

Replacing the engine oil 

Check the oil level on a daily basis and top up if 

necessary.Replace the oil after the first month 

or after the first 20 hours of use. Then replace it 

every 6 months or after every 80 hours of use.

Spark plug 

Check it every 3 months or after every 50 

hours of use, and replace it if necessary.

See the specification in reference to the 

spark plug type.

6. Remove the cap5 (Fig. E1) and unscrew

the spark plug with the relative spanner.
7. Examine the spark plug and remove any

carbon residue with a metal brush. Replace

the spark plug if the electrodeis excessively

worn or the insulation is damaged.

8. Measure the distance between the electrodes: it

should be between 0.7 and 0.8 mm (Fig. E1).

9. Screw the spark plug back in by hand.

10. Secure a used spark plug with around

VA turn of the spanner, and a new one with

around V2 turn of the spanner.



Air filter 
Clean it every 3 months or after every 50 

hours of use, and replace it if necessary. 
7. Unscrew the filter box knobs 
8. Remove the cover. 
9. Remove the filter. 
10. Knock it gently on a flat surface. 
11. Replace the filter in its housing. 
12. Replace the box cover and

screw on the knobs.

Fuel tubes 

Make sure that there are no cracks in 

the fuel pipe and that the joints are solid 

on a daily basis.Check that there are no 

fuel leaks.Replace where necessary.

Cutter bar 
Clean the cutter bar after every use, 

particularly the guidance and sliding 

surfaces. This means dismounting the cutter. 

Afterwards, oil all moving parts.

Use only biodegradable lubricants!

Expert inspection is 
required for the following:
• if the mower strikes an object
• if the engine stops suddenly
• if the cutter bar is bent
• if the gears are damaged
• if the V belt is defective

Drive gears  
Check the oil level in the gearbox regularly
• Make sure the mower is horizontal.
• Unscrew the oil plug.
• Oil level: up to lower edge of filling

opening Top up with gear oil, if necessary.
• Oil grade:gear oil SAE 80
• Oil capacity for mowers with:approx. 0.25 l



Troubleshooting 

 Before carrying out any maintenance or cleaning work, pull off the spark plug connector!

Fault Remedial action

Engine does not start If the engine is cold: press the primer
Full up with petrol
Move the throttle lever to the start position
Push the spark plug connector onto the spark plug
Check the spark plug. Replace, if necessary

Clean the air filter

Engine power reduced Resharpen / replace the blades → customer service centre

Clean the air filter

Inexact cut Resharpen / replace the blades → customer service centre

Readjust the cutting play

Cutter drive / wheel drive

not functioning Readjust Bowden cable

V - belt defect → customer service centre

Faults that cannot be rectified with the aid of this table must be eliminated by 

an authorised workshop only (customer service centre).

Technical Data 
Engine type: OHV, Single cylinder, 4-stroke, forced air cooled    
Transmission type: Belt drive      
Engine oil capacity (L): 0.6     
Min. fuel consumption (g/kw.h): 395             
Working width (mm): 870 
Walking speed (km/h): 2.4              
Transmission oil capacity (L): 0.2              
Fuel tank capacity (L) : 2.2 
Air cleaner type: Paper, Foam filter element   
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GR 
Οδηγίες ασφαλείας 
Γενικές συμβουλές ασφαλείας 
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας. Ενημερωθείτε για τη σωστή λειτουργία του θεριστικού. 

Φυλάξτε τις οδηγίες λειτουργίας για μεταγενέστερη χρήση και για την ενημέρωση άλλων χρηστών. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις σχετικά με το μηχάνημα. 

Προβλεπόμενοι χρήστες 
Τα παιδιά και όλα τα άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών καθώς και όσοι άτομα δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες 
λειτουργίας δεν πρέπει να χειρίζονται το μηχάνημα. Οι τοπικοί κανονισμοί ενδέχεται να αναφέρουν τα 
επιτρεπόμενα όρια ηλικίας των χρηστών. 
Φορέστε ένα μακρύ και όχι φαρδύ παντελόνι και ανθεκτικά, αντιολισθητικά υποδήματα. 

Χώρος εργασίας 
Ελέγξτε προσεκτικά ολόκληρη την περιοχή που πρόκειται να κοπεί. Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα που μπορεί να 
δημιουργήσουν πρόβλημα κατά την κοπή, όπως είναι οι πέτρες, τα ραβδιά, τα κλαδιά, τα κόκαλα κλπ. 
Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν υπάρχουν άτομα (ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά) ή ζώα 
(συμπεριλαμβανομένης και τα ζώα της άγριας ζωής) στην περιοχή εργασίας. 

Ώρες λειτουργίας 
Τηρήστε τους εθνικούς κανονισμούς σχετικά με τις ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων  αυτού του τύπου 
(πρόληψη θορύβου- ηχορύπανσης). 
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας για τις ώρες λειτουργίας. 
Χρησιμοποιήστε το χλοοκοπτικό μόνο με το φως της ημέρας ή εάν η περιοχή εργασίας είναι καλά φωτισμένη. 

Λειτουργία 
Θα πρέπει να πραγματοποιείτε μια μακροσκοπική επιθεώρηση του θεριστικού πριν το χρησιμοποιήσετε. Το 
θεριστικό θα πρέπει να βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας. 
Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα εξαρτήματα θα πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως. 
Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο εάν βρίσκεται στην θεμιτή λειτουργική κατάσταση που ορίζει ο 
κατασκευαστής. 
Το άτομο που χρησιμοποιεί το μηχάνημα είναι υπεύθυνο για τυχόν ατυχήματα που αφορούν τρίτους ή την 
περιουσία τους. 
Μην απενεργοποιείτε τις συσκευές ασφαλείας - προστασίας του θεριστικού. 
Μην θέτετε σε λειτουργία τον κινητήρα εάν κάποιος στέκεται μπροστά από τη ράβδο κοπής - ο κοπτήρας και οι 
τροχοί δεν πρέπει να εμπλακούν στην περίπτωση αυτή. 
Χρησιμοποιήστε το χλοοκοπτικό μόνο σε χλοώδεις περιοχές. 
Η μετάδοση της κίνησης του συστήματος κοπής θα πρέπει να διακοπεί όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε μια περιοχή 
που δεν πρόκειται να θεριστεί. 
Το προστατευτικό κάλυμμα των λεπίδων θα πρέπει να τοποθετείται στη ράβδο κοπής κατά την μεταφορά ή 
ανύψωση του μηχανήματος. 
Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια σας σε ασφαλή απόσταση από τα περιστρεφόμενα μέρη. 
Ποτέ μην ανυψώνετε ή μεταφέρετε το μηχάνημα τη στιγμή που ο κινητήρας του βρίσκεται σε λειτουργία. 
Περιμένετε έως ότου οι κοπτήρες σταματήσουν να κινούνται, μετά την απενεργοποίηση του μηχανήματος, και στη 
συνέχεια αποσυνδέστε το μπουζοκαλώδιο. 
Το θεριστικό επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο εφόσον διατηρείται η απόσταση ασφαλείας που καθορίζεται 
από το τιμόνι. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια σωστή στάση σώματος για την εργασία. 
Η κοπή θα πρέπει να γίνεται κάθετα όταν εργάζεστε σε έδαφος με κλίση. 
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ανηφορικά ή κατηφορικά σε έδαφος με κλίση μεγαλύτερη από 10 °. 
Διατηρήστε την εξάτμιση και τον κινητήρα χωρίς φύλλα, γρασίδι και υπολείμματα λαδιού. 
Μην αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επιτήρηση – αποσυνδέστε το φις του μπουζοκαλώδιου από το μπουζί. 
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Προσοχή! 
Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη! 
Αποθηκεύετε την βενζίνη μόνο σε κατάλληλα για την χρήση αυτή δοχεία. 
Η επαναπλήρωση θα πρέπει να γίνεται μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Μην καπνίζετε κατά την επαναπλήρωση! 
Μην ανοίγετε την τάπα της δεξαμενής ή γεμίζετε με βενζίνη ενώ λειτουργεί ο κινητήρας ή αν το μηχάνημα είναι 
ζεστό. 
Χρησιμοποιήστε ένα χωνί ή ένα σωλήνα πλήρωσης κατά την επαναπλήρωση για να αποφευχθεί η έκχυση 
καυσίμου πάνω στον κινητήρα, στο περίβλημά του ή στο έδαφος. 
Σε περίπτωση που χυθεί καύσιμο, μην εκκινήσετε τον κινητήρα. Καθαρίστε το μηχάνημα και μην επανεκκινήσετε 
τον κινητήρα έως ότου σταματήσουν να υπάρχουν αναθυμιάσεις. 
Για λόγους ασφαλείας, αντικαταστήστε μια φθαρμένη δεξαμενή βενζίνης ή / και ένα καπάκι της δεξαμενής. 

Κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος! 
Η εξάτμιση καθώς και οι περιοχές γύρω από την εξάτμιση μπορεί να αποκτήσουν πολύ υψηλή θερμοκρασία. 
Αντικαταστήστε τον σιγαστήρα όταν έχει βλάβη. 
Μην αλλάζετε τις βασικές ρυθμίσεις του κινητήρα. 
Μην αφήνετε ποτέ έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης να λειτουργεί σε κλειστό χώρο – κίνδυνος λόγω τοξικών 
αερίων! 

Οδηγίες ασφαλείας για τη ράβδο κοπής 
Ορισμένες από τις λεπίδες στη ράβδο κοπής δεν έχουν προστατευτικό περίβλημα. Οι λεπίδες αυτές μπορεί να 
προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς εάν δεν χειρίζονται με προσοχή. 
Τοποθετήστε πάντα το προστατευτικό της λεπίδας στη ράβδο κοπής κατά την εκτέλεση των παρακάτω ενεργειών: 

• Τοποθέτηση της ράβδου κοπής στο μηχάνημα.
• Καθαρισμός του μηχανήματος.
• Μεταφορά και αποθήκευση του μηχανήματος.
• Κατά τη διάρκεια των εργασιών ελέγχου και συντήρησης της ράβδου κοπής.

Αντικαταστήστε τα προστατευτικά καλύμματα των λεπίδων. 

Συντήρηση και αποθήκευση 
Πριν από την εκτέλεση των διαδικασιών ελέγχου, συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος θα πρέπει κάθε 
φορά να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες: 
Απενεργοποιήστε τον κινητήρα, περιμένετε έως ότου σταματήσουν οι κοπτήρες και στη συνέχεια αποσυνδέστε το 
φις του μπουζοκαλώδιου.  
Θα πρέπει πάντοτε να φοράτε γάντια ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών στους κοπτήρες. 
Σε περίπτωση που υπάρχει βενζίνη στη δεξαμενή, μην φυλάσσετε ποτέ το μηχάνημα σε κτίρια όπου οι 
αναθυμιάσεις της βενζίνης μπορούν να έρθουν σε επαφή με κάποια φλόγα ή σπινθήρες - Κίνδυνος έκρηξης! 
Η δεξαμενή βενζίνης πρέπει να αδειάζεται μόνο σε εξωτερικούς χώρους. 
Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει προτού αποθηκεύσετε το μηχάνημα σε κλειστό χώρο. 
Μην ψεκάζετε το μηχάνημα με νερό. 
Το θεριστικό θα πρέπει να επισκευάζεται μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα Service. 

Ανταλλακτικά και εξαρτήματα 
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. 
Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές στο σχεδιασμό του και την κατασκευή του προϊόντος χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση. 

Μη επιτρεπόμενοι χρήστες: 
Δεν επιτρέπεται η χρήση του μηχανήματος σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το εγχειρίδιο χειρισμού, καθώς 
και τα παιδιά, στους έφηβους ηλικίας κάτω των 16 ετών καθώς και σε άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια 
αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων. 
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Περιγραφή μηχανήματος (Εικ. Α) 
1.Μοχλός τροφοδοσίας (γκάζι)
2.Χειρολαβή
3.Βραχίονας στήριξης
4.Εξάτμιση
5.Προφυλακτήρας
6.Συμπλέκτης ελέγχου λειτουργίας κοπής
7.Κινητήρας
8.Τροχός
9. Πλαίσιο ράβδου
10.Ρυθμιστής ύψους κοπής
11.Ράβδος κοπής

Συναρμολόγηση 
α) Αποσυναρμολογήστε τον οριζόντιο βραχίονα στήριξης (Εικ. 6) - Τοποθετήστε τον μηχανισμό στερέωσης του βραχίονα 
στο κιβώτιο ταχυτήτων. 
-Χρησιμοποιήστε τους τις βίδες για την σύνδεση του.
β) Συναρμολόγηση του πλαισίου (Σχήμα 7)
-Προσαρμόστε το πλαίσιο της ράβδου στην οπή του κιβωτίου ταχυτήτων.
γ) Τοποθέτηση του ιμάντα (Εικ. 8)
-Ο ιμάντας θα πρέπει να καλύπτει την επιφάνεια της μικρής τροχαλίας.
- Τοποθετήστε την μεγάλη τροχαλία και στη συνέχεια, τοποθετήστε το κάλυμμα.
δ) Τοποθέτηση του πλαισίου της ράβδου (Σχήμα 9)
-Χρησιμοποιήστε τα δύο ελατήρια για να σταθεροποιήσετε το πλαίσιο
ε) Συναρμολόγηση της ράβδου κοπής (Εικ.10)
Τοποθετήστε το τετράγωνο παξιμάδι στην αυλάκωση της ράβδου κοπής.
- Τοποθετήστε το μπουλόνι του πλαισίου στο τετράγωνο παξιμάδι.
-Συνδέστε το πλαίσιο της ράβδου και τη ράβδο κοπής χρησιμοποιώντας τις τέσσερις βίδες και τα παξιμάδια ασφαλείας 2.
στ) Συναρμολόγηση του προφυλακτήρα (Εικ. 11)
- Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα στο πλαίσιο της ράβδου.
- Χρησιμοποιήστε το παξιμάδι και το μπουλόνι για να τον συνδέσετε.
Σημείωση: Το μηχάνημα κατά την λειτουργία του παράγει δονήσεις, επομένως κάθε βίδα και παξιμάδι θα πρέπει να
σφίγγεται με την σωστή ροπή.

Ρυθμίσεις 
Σημείωση: Όλες οι ρυθμίσεις θα πρέπει να γίνονται μετά την απενεργοποίηση του κινητήρα. 
α) Ρύθμιση της διαδρομής του συμπλέκτη κοπής 
-Αν η διαδρομή του συμπλέκτη κοπής είναι πολύ μικρή, μπορείτε να ρυθμίσετε την ντίζα του συμπλέκτη κοπής (Εικόνα 1)
και προς την κατεύθυνση  L (Σχ.2Α).
-Αν η διαδρομή είναι πολύ μεγάλη, μπορείτε να ρυθμίσετε προς την αντίθετη κατεύθυνση.
β) Ρύθμιση της διαδρομής του συμπλέκτη μετάδοσης της κίνησης
-Αν η διαδρομή του συμπλέκτη είναι πολύ μικρή, μπορείτε να ρυθμίσετε την ντίζα του συμπλέκτη κοπής (Εικόνα 1)  και προς
την κατεύθυνση  L (Σχ.2Α).
-Αν η διαδρομή είναι πολύ μεγάλη, μπορείτε να ρυθμίσετε προς την αντίθετη κατεύθυνση.
γ) Ρύθμιση της ντίζας του γκαζιού
-Όταν ο μοχλός τροφοδοσίας βρίσκεται στην θέση  "0", αλλά ο κινητήρας δεν είναι απενεργοποιημένος μπορείτε να
ρυθμίσετε την ντίζα του γκαζιού προς την κατεύθυνση R (σχήμα 1A).
-Όταν ο μοχλός γκαζιού δεν  βρίσκεται στο σημείο "0",  και ο κινητήρας είναι απενεργοποιημένος, μπορείτε να ρυθμίσετε τη
ντίζα του γκαζιού προς την κατεύθυνση L (σχήμα 1A).
δ) Ρύθμιση ύψους χειρολαβής.
Για να ρυθμίσετε το ύψος της χειρολαβής, χαλαρώστε τον ρυθμιστή ύψους, επιλέξτε την κατάλληλη οπή, τοποθετήστε την
ξανά και σφίξτε την.
ε) Ρύθμιση ύψους κοπής
Επιλέξτε το κατάλληλο ύψος κοπής και ρυθμίστε τις γλίστρες (Εικ. 12).
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Βασική ράβδος κοπής 
Ρυθμιζόμενα τμηματικά ύψος (μέγιστο. 6cm). 
• Χαλαρώστε τα παξιμάδια.
• Ρυθμίστε τις γλίστρες στο απαιτούμενο ύψος.
• Σφίξτε τα παξιμάδια.

Και οι δύο γλίστρες πρέπει να ρυθμιστούν στο ίδιο ύψος! 

Στ.) Επαναφορά της τάσης της ράβδου κοπής 
Μετά από μια χρονική περίοδο χρήσης, η πάνω και η κάτω λεπίδα της ράβδου κοπής χάνουν την τάση της, μπορείτε να 
αφαιρέσετε τη ροδέλα (Εικ. 13). 

ΟΙ τέσσερις θέσεις πρέπει να ρυθμιστούν στο ίδιο πάχος! 

Λειτουργία 
1. Απαιτούμενος έλεγχος πριν από την λειτουργία:

α) Λάδι κινητήρα (Εικ. 4) 
Προσοχή: Η λειτουργία του κινητήρα με χαμηλή στάθμη λαδιού προκαλεί σοβαρή βλάβη. 
-Αφαιρέστε την τάπα του φίλτρου λαδιού και σκουπίστε τη ράβδο μέτρησης.
-Τοποθετήστε την ράβδο μέτρησης στο λαιμό πλήρωσης του λαδιού, χωρίς όπως να τη βιδώσετε.
-Αν η στάθμη είναι χαμηλή, συμπληρώστε στο επάνω μέρος του λαιμού πλήρωσης λαδιού με το συνιστώμενο λάδι.
Χρησιμοποιήστε λάδι 4χρονου κινητήρα υψηλής ποιότητας.

β) Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων. 
Το λάδι του κιβωτίου ταχυτήτων τοποθετείται από τον κατασκευαστή κατά την κατά την κατασκευή του 
μηχανήματος.  

γ) Καύσιμο (Σχ.4) 
Χρησιμοποιήστε βενζίνη αυτοκινήτου (προτιμάται η αμόλυβδη βενζίνη για να ελαχιστοποιηθούν τα παράγωγα 
του θαλάμου καύσης). 
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μίγμα λαδιού / βενζίνης ή ακάθαρτη βενζίνη. 
Αποτρέψτε την εμφάνιση χώματος, σκόνης και νερού στη δεξαμενή καυσίμων. 
-Ανοίξτε την τάπα της δεξαμενής
-Γυρίστε την τάπα αριστερόστροφα - Συμπληρώστε τη δεξαμενή με μέγιστο τα 3 εκατοστά κάτω από το καπάκι.
-Κλείστε το καπάκι της δεξαμενής γυρνώντας το προς τα δεξιά.

Εκκίνηση του κινητήρα 
Εκκίνηση του κινητήρα όταν είναι κρύος 
- Στρέψτε το μοχλό τροφοδοσίας προς τα επάνω έτσι να βρεθεί στην ίδια ευθεία με το σύμβολο
- Τραβήξτε απότομα το σκοινί εκκίνησης και αφήστε το μετά την εκκίνηση του κινητήρα.
- Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, τοποθετήστε το μοχλό τροφοδοσίας σε μια ενδιάμεση θέση μεταξύ του
συμβόλου και του συμβόλου

Εκκίνηση του κινητήρα όταν είναι ζεστός 
- τοποθετήστε το μοχλό τροφοδοσίας σε μια ενδιάμεση θέση μεταξύ του συμβόλου και του συμβόλου 

- Τραβήξτε απότομα το σκοινί εκκίνησης και αφήστε το μετά την εκκίνηση του κινητήρα.
Ενεργοποίηση της ράβδου κοπής
Ξεκλειδώστε το γάντζο ασφαλείας. Κρατήστε πατημένο τον μοχλό σύμπλεξης.

Ενεργοποίηση της μετάδοσης κίνησης στους τροχούς 

Θερμοκρασία χρήσης Βαθμός ιξώδους 
Από – 10 0C έως 0 0C SAE 10W ή 10W-30, 10W-40 
Από 0 0C – 25 0C SAE 20W ή 10W-30, 10W-40 
Από 25 0C - 35 0C SAE 30W ή 10W-30, 10W-40 
Από 35 0C – 45 0C SAE 40W 
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Πιέστε το μοχλό του συμπλέκτη μετάδοσης της κίνησης και κρατήστε τον σφιχτά με την βοήθεια της χειρολαβής. 

Διακοπή μετάδοσης της κίνησης στους τροχούς 
Απελευθερώστε το μοχλό του συμπλέκτη μετάδοσης της κίνησης. 
Απενεργοποίηση της ράβδου κοπής 
Απελευθερώστε το μοχλό του συμπλέκτη κοπής 

Απενεργοποίηση του κινητήρα 
Γυρίστε τον χειρομοχλό τροφοδοσίας στη θέση "O". 

Συντήρηση και επισκευή 
Πριν από κάθε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού, αποσυνδέστε το μπουζοκαλώδιο από το μπουζί. 
Μην ψεκάστε το μηχάνημα με νερό. Η είσοδος του νερού στο σύστημα ανάφλεξης ή στο καρμπυρατέρ 

μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία. Καθαρίστε το μηχάνημα χρησιμοποιώντας ένα πανί, μια βούρτσα χειρός, 
κλπ. 

Αντικατάσταση του λαδιού κινητήρα 
Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού σε καθημερινή βάση και συμπληρώστε αν χρειάζεται. Αντικαταστήστε το λάδι μετά 
τον πρώτο μήνα ή μετά τις πρώτες 20 ώρες χρήσης. Στη συνέχεια, αντικαταστήστε το κάθε 6 μήνες ή μετά από 
κάθε 80 ώρες χρήσης. 

Μπουζί 
Ελέγξτε το κάθε 3 μήνες ή μετά από κάθε 50 ώρες χρήσης και αντικαταστήστε το αν είναι απαραίτητο. 
Χρησιμοποιήστε τον τύπο που προτείνει ο κατασκευαστής. 
6. Αφαιρέστε την τάπα και ξεβιδώστε το μπουζί με το κατάλληλο κλειδί.
7. Ελέγξτε το μπουζί και αφαιρέστε τα υπολείμματα της καύσης από τις ακίδες χρησιμοποιώντας μια μεταλλική
βούρτσα. Αντικαταστήστε το μπουζί αν οι ακίδες έχουν φθαρεί υπερβολικά ή όταν η μόνωση έχει υποστεί ζημιά.
8. Μετρήστε το διάκενο μεταξύ των ακίδων: θα πρέπει να είναι μεταξύ 0,7 και 0,8 mm.
9. Βιδώστε ξανά το μπουζί με το χέρι.
10. Σφίξτε το μπουζί χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί.

Φίλτρο αέρα 
Καθαρίστε το φίλτρο κάθε 3 μήνες ή μετά από κάθε 50 ώρες χρήσης και αντικαταστήστε το αν είναι απαραίτητο. 
7. Ξεβιδώστε τους σφικτήρες του δοχείου του φίλτρου
8. Αφαιρέστε το κάλυμμα.
9. Αφαιρέστε το φίλτρο.
10. Κτυπήστε το απαλά σε μια επίπεδη επιφάνεια.
11. Αντικαταστήστε το φίλτρο στο περίβλημα του.
12. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα κιβωτίου και βιδώστε τα κουμπιά.

Αγωγοί μεταφοράς του καυσίμου και σωληνάκια 
Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν ρωγμές ή σκισίματα στους αγωγούς μεταφοράς του καυσίμου και ότι οι σύνδεσμοι 
είναι καλά σφιγμένοι σε καθημερινή βάση. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει διαρροή καυσίμου. Αντικαταστήστε όποτε 
κρίνεται ότι είναι απαραίτητο. 

Ράβδος κοπής 
Καθαρίστε τη ράβδο κοπής μετά από κάθε χρήση, ιδιαίτερα τις επιφάνειες οδήγησης και ολίσθησης. Για τον 
καθαρισμό θα πρέπει να αποσυναρμολογήσετε την ράβδο κοπής και να λιπάνετε όλα τα κινούμενα μέρη. 

Χρησιμοποιείτε μόνο βιοδιασπώμενα λιπαντικά! 
Ο έλεγχος από εξειδικευμένο τεχνικό θα πρέπει να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις: 
• Αν το μηχάνημα χτυπήσει σε κάποιο αντικείμενο.
• Αν ο κινητήρας σταματήσει να λειτουργεί ξαφνικά.
• Αν η ράβδος κοπής εμφανίσει κάμψη.
• Αν τα γρανάζια είναι φθαρμένα.
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• Αν ο ιμάντας V έχει βλάβη.

Γρανάζια μετάδοσης την κίνησης 
Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη λαδιού του κιβωτίου ταχυτήτων 
• Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα βρίσκεται σε επίπεδο έδαφος, χωρίς κλίση.
• Ξεβιδώστε την τάπα του λαδιού.
• Στάθμη λαδιού: έως το κάτω άκρο του ανοίγματος πλήρωσης.
Συμπληρώστε με λάδι κιβωτίου ταχυτήτων, εάν είναι απαραίτητο.
• Τύπος λαδιού: SAE 80
•Ποσότητα λαδιού περίπου: 0,25 λίτρα

Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων 
Πριν από κάθε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού, αποσυνδέστε το μπουζοκαλώδιο από το μπουζί 

Περιγραφή προβλήματος Αντιμετώπιση 
Ο κινητήρας δεν εκκινείται Σε περίπτωση που ο κινητήρας είναι κρύος:  

Πιέστε την φούσκα.  
Συμπληρώστε με καύσιμο.  
Γυρίστε τον μοχλό τροφοδοσίας στην θέση εκκίνησης. 
Συνδέστε το φις του μπουζοκαλώδιου με το μπουζί. 
Ελέγξτε το μπουζί. Αντικαταστήστε το εφόσον κρίνετε ότι 
χρειάζεται. 
Καθαρίστε το φίλτρο αέρα. 

Μείωση της ισχύος Ακονίστε/αντικαταστήστε τις λεπίδες σε ένα 
εξουσιοδοτημένο τμήμα Service. Καθαρίστε το φίλτρο 
αέρα. 

Αναποτελεσματική κοπή Ακονίστε/αντικαταστήστε τις λεπίδες σε ένα 
εξουσιοδοτημένο τμήμα Service. Επαναρυθμίστε την 
διαδρομή του συμπλέκτη. 

Δεν κινούνται οι λεπίδες και οι τροχοί Επαναρυθμίστε την διαδρομή του συμπλέκτη, ελέγξτε την 
κατάσταση του ιμάντα. Παραδώστε το μηχάνημα σε ένα 
εξουσιοδοτημένο τμήμα Service. 

Τα προβλήματα που δεν δύναται να αντιμετωπιστούν με την βοήθεια αυτού του πίνακα θα πρέπει να ελεγχθούν από 
ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα Service. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τύπος κινητήρα: OHV, Single cylinder, 4-stroke, forced air cooled    
Τύπος μετάδοσης κίνησης: Ιμάντας     
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα(L): 0.6     
Ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου (g/kw.h): 395             
Πλάτος εργασίας (mm): 870 
Ταχύτητα βαδίσματος (km/h): 2.4              
Χωρητικότητα λιπαντικού μετάδοσης(L): 0.2              
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (L) : 2.2 
Τύπος φίλτρου αέρα: Φίλτρο χαρτιού-σφουγγάρι   




