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Safety warnings 
 
Safe operating practices 
Training 
a) Read the instructions carefully. Be familiar with the controls and the correct use of the machine. 
b) Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the machine. Local regulations can restrict the 

age of the operator. 
c) Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property. 
 
Preparation 
a) Before use check the supply and extension cord for signs of damage or aging. If the cord becomes damaged during use, 

disconnect the cord from the supply immediately. DO NOT TOUCH THE CORD BEFORE DISCONNECTING THE SUPPLY. Do 
not use the machine if the cord is damaged or worn. 

b) Before use, always visually inspect the machine for damaged, missing or misplaced guards or shields. 
c) Never operate the machine while people, especially children, or pets are nearby. 
 
Operation 
a) Keep supply and extension cords away from cutting means. 
b) Wear eye protection and stout shoes at all times while operating the machine. 
c) Avoid using the machine in bad weather conditions especially when there is a risk of lightning. 
d) Use the machine only in daylight or good artificial light. 
e) Never operate the machine with damaged guards or shields or without guards or shields in place. 
f) Switch on the motor only when the hands and feet are away from the cutting means. 
g) Always disconnect the machine from the power supply (remove the plug from the mains): 
1. whenever the machine is left unattended; 
2. before clearing a blockage; 
3. before checking, cleaning or working on the machine; 
4. after striking a foreign object; 
5. Whenever the machine starts vibrating abnormally. 
h) Take care against injury to feet and hands from the cutting means. 
i) Always ensure that the ventilation openings are kept clear of debris. 
 
Maintenance and storage 
a) Disconnect the machine from the power supply (i.e. remove the plug from the mains, remove the disabling device or 

removable battery) before carrying out maintenance or cleaning work. 
b) Use only the manufacturer’s recommended replacement parts and accessories. 
c) Inspect and maintain the machine regularly. Have the machine repaired only by an authorized repairer. 
d) When not in use, store the machine out of the reach of children. 
 
Recommendation 
The machine should be supplied via a residual current device (RCD) with a tripping current of not more than 30 mA. 
 
Additional instructions 
Proper safety precautions must be observed. Like all power equipment this unit must be handled carefully. DO NOT EXPOSE 
YOURSELF OR OTHERS TO DANGER.  
Follow these general rules. Do not permit others to use this machine unless they are thoroughly responsible and have read, 
and understand the machine manual and are trained in its operation. 
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, 

or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance by a person responsible for their safety. 

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
• This product must be and operated by experienced users only. It is important that non experienced users get a full training 

before using this tool 
• If you give this machine to another person, please also provide it with this instruction manual. 
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• Always wear safety goggles for eye protection. Dress properly; do not wear loose clothing or jewelry that could become 
caught in moving parts of the unit. Safe, sturdy, nonskid footwear should always be worn. Long hair should be tied back. It 
is recommended that legs and feet be covered to protect from flying debris during operation. 

• Inspect the entire machine for loose parts (nuts, bolts, screws, etc.) and any damage. Repair or replace as necessary before 
using the machine. DO NOT USE any attachment with this power head other than the ones recommended by our company. 
Serious injury to the operator or bystanders could result as well as damage to the machine. 

• Always use proper handles and shoulder strap when cutting. 
• Never attempt to make engine adjustments while the unit is running and strapped to the operator. Always make engine 

adjustments with the unit resting on a flat, clear surface. 
• Do not use the unit if it is damaged or poorly adjusted. Never remove the machine’s guard. Serious injury to the operator or 

bystanders could result as well as damage to the machine. 
• Inspect the area to be cut and remove all debris that could become entangled in the nylon cutting head. Also remove any 

objects that the unit may throw during cutting.  
• Keep children away. Onlookers should be kept at a safe distance from the work area, at least 15 meters (50 FEET). 
• Never leave the machine unattended. 
• Do not use this unit for any job other than those for which it is intended as described in this manual. 
• Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Do not run the unit while standing on a ladder or on any 

other unstable footing location. 
• Keep hands and feet clear of the nylon cutting head or blade while unit is in use. 
• Do not use this type of machine for sweeping away debris. 
• Do not use the unit when you are tired, ill or under the influence of medication, drugs or alcohol. 
• Use nylon cutting head which is free of damage. If a stone or any other obstacle is hit, stop the engine and check the nylon 

cutting head. A broken or unbalanced nylon cutting head must never be used. 
• Store in a locked, well-ventilated area only. 
• Ensure safe and proper performance of your product. These parts are available from your dealer. The use of any other 

accessories or attachments may cause a potential hazard or injury to the user, damage to the machine and void this 
warranty. 

• Clean the machine completely, especially, the fuel tank, its surroundings, and the air cleaner. 
• Stay clear of other workers or bystanders by at least 15 meters/50 feet. 
• Whenever approaching an operator of the machine, carefully call his attention and confirm that the operator stop the 

engine. Be careful not to startle or distract the operator which can cause an unsafe situation. 
• Never touch the nylon cutting head or blade whenever the engine is running. If it is necessary to replace the protector or 

cutting attachment, be sure to stop the engine and confirm that the cutting device has stopped running. 
• The engine should be turned off when the machine is moved between work areas 
• Be careful not to hit the nylon cutting head against stones, or the ground. 
• Unreasonable rough operation will shorten the life of the machine as well as create an unsafe environment for yourself and 

those around you. 
• Pay attention to loosening and overheating of parts. If there is any abnormality of the machine, stop operation immediately 

and check the machine carefully. If necessary, have the machine serviced by an authorized dealer. Never continue to 
operate a machine which may be malfunctioning. 

• Pay special attention to operation in the rain or just after the rain as the ground may be slippery. 
• If you slip or fall to the ground or into a hole, release the throttle lever immediately. 
• Be careful not to drop the machine or hit it against obstacles. 
• Before proceeding to adjust or repair the machine, be sure to stop the engine and detach the spark plug. 
• Make periodic inspections to assure safe and efficient operation. For a thorough inspection of your machine, please contact 

a dealer. 
• It is believed that a condition called Raynaud’s phenomenon, which affects the fingers of certain individuals, may be 

brought about by exposure to vibration and cold. Loss of color and numbness in the fingers. The following precautions are 
strongly recommended because the minimum exposure which might trigger the ailment is unknown. 

• Keep your body warm, especially the head, neck, feet, ankles, hands and wrists. 
• Maintain good blood circulation by performing vigorous arm exercises during frequent work breaks and also by not 

smoking. 
• Limit the hours of operation. Try to fill each day with jobs where operating the brush cutter or other hand-held power 

equipment is not required. 
• If you experience discomfort, redness and swelling of the fingers followed by whitening and loss of feeling, consult your 

physician before further exposing yourself to cold and vibration. 
• Always wear ear protection, loud noise for long time can make hearing debase even lost hearing. 
• Wear a total face and head protection. 
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• Wear no-slip heavy duty work gloves to improve your grip on the brush cutter handle. Gloves also reduce the transmission 
of machine vibration to your hands. 

• WARNING: The cutter area is still dangerous while the machine is coasting to a stop. 
• When transport, this unit must be handled carefully. Do not expose yourself or others to danger. 
• Envelop the blade before storage. Keep children away from it. 
• Never remove the machine’s guard. 
• Do not store in a closed area where fuel vapors can reach an open flame from hot water heaters, furnaces, etc. Store in a 

locked, well-ventilated area only. 
• Never place the machine in any places where there are flammable materials (dry grass, etc.), combustible gasses or 

combustible liquids. 
• National regulation can restrict the use of the machine. 
• Never modify a trimmer or cutter in any way.  
• Improper use of the machine can cause SERIOUS OR FATAL PERSONAL INJURY. 
 
Kickback and Related Warnings 
● Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching 
or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in 
the direction opposite of the accessory’s rotation at the point of the binding. 
● For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the 
pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump 
toward or away from the operator, depending on direction of the wheel’s movement at the point of pinching. Abrasive 
wheels may also break under these conditions. 
● Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by 
taking proper precautions as given below. 
a) Never place your hand near the rotating accessory. Accessory may kickback over your hand. 
b) Do not position your body in the area where power tool will move if kickback occurs. Kickback will propel the tool in 
direction opposite to the wheel’s movement at the point of snagging. 
c) Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the accessory. Corners, sharp 
edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback. 
 
Residual risks 
Even if you use this power tool correctly, there are always residual risks. The following hazards may arise in connection with 
the structure and manufacture of this power tool: 
1. Hearing impairment if no suitable hearing protection is worn. 
2. Cuts if no suitable protective clothing is worn. 
3. Health damage resulting from vibration in the hands and arms if the device is used for a long period of time or is not 
handled and maintained properly. 
 

Warning! This machine generates an electromagnetic field during operation. This field may, in certain 
circumstances, affect active or passive medical implants. To reduce the risk of serious injury or death, persons with 
medical implants should consult their physician and the medical implant manufacturer before using the machine. 

 
Explanation of symbols 

 

This graphic accompanied by the words WARNING and DANGER calls attention to an act 
of a condition which can lead to SERIOUS INJURY. 

 

READ & UNDERSTAND Operator’s Manual and Safety Manual 
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ALWAYS WEAR EYE PROTECTION, EAR PROTECTION AND HEAD PROTECTION. 

  
GUARANTEE SOUND POWER LEVEL 

 

 Distance between bystanders and the tool must be at least 15m 

 People must kept away from the work area 

Do not expose to rain and humidity 

 Be careful to the rebound  

 Caution: If the electrical cable is damaged, please immediately switch off the power supply. 

 Wear a Head protection  

 Do not use metal blades! (Unless otherwise stated in this manual) 

 KEEP BYSTANDERS AT LEAST 15 M AWAY. 

 Wear protective gloves and protective shoes. 
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Intended use 
 
This machine can be used with the cutting wire as a trimmer for cutting grass and weeds of small thickness and in small 
quantity and with the cutting blade as a brush cutter for cutting denser vegetation. This machine must not be used for cutting 
or other cutting operations where the cutting tool must be lifted above the ground. This machine is only authorized for 
private use. Any other use or modification of this machine is prohibited and involves high risks. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Technical Data 
Voltage/frequency: 230V~50Hz 
Input power: 1400W 
No-load speed: 7500rpm (trimmer), 10000rpm (θαμνοκοπτικό) 
Cutting width: 42CM (trimmer), 25CM (θαμνοκοπτικό) 
Line diameter: 1.6MM x 5m 

 

No. Description 
1 Supply cable  
2 Motor 
3 Upper tube shaft  
4 Harness support 
5 Connector 
6 Lower tube shaft  
7 Carter of protection  
8 Wire cutting line 
9 Metal cutting blade 
10 Angle drive 
11 11. Handlebar support 
12 12. Handle and handle 

with switch on/off and 
switch-lock release 
button 

13 13. Electrical wiring 
14 14. Harness 
15 15. Cutting head 



7 

WWW.NAKAYAMATOOLS.COM 
 

Assembly 
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Before working on the device, disconnect it from the power supply. 
Use only original parts and be careful when assembling the brushcutter. Risk of injury! 
Before working, you must mount the safety guard on the cutting device, and the two tubes. 

Assemble the tool as explained below and use the pictures above.  

Mounting the two tubes of the shaft (fig 2) 
1. Push the two parts of the tubular shaft together (hole at the top of the bottom tube); you will hear a click. 

2. Put and tighten the screw cap in the correct direction. 
3. Before starting the machine, check that the lower tube is firmly installed and secured. Before starting the machine, make 
sure that the rod of the tube is closed and secure and that it is in the correct position. 
 
Dismantling 
to disassemble, proceed in the reverse direction of 8.1, Lift the cover plate, press the locking tab and remove the lower tube. 
 
Mounting the handlebar (fig 3) 
1. Loosen the 4 Allen screws (A) on the upper tube and remove the handlebar bracket. 
2. Insert the handlebar onto the bracket; tighten it with the bracket and the 4 Allen screws (as shown). 
3. Secure the wiring with the large clip to the upper tube and a smaller clip on the multifunction handle. 
Make sure the wiring is not bent or broken. 
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Mounting the carter of protection (fig 4)  
Place the protective cover on the shaft. Screw the Allen screws as shown. 

Mounting the metal cutting blade (fig 5)  
when working with the metal cutting blade, wear gloves. 
1. On the shaft, insert in the following order:  
2. Tool drive, metal cutting blade, drive washer, cover bell and the holding nut. 
3. Secure the shaft by inserting a metal rod on the side of the drive gear and on the tool drive. Tighten the retaining nut 
counterclockwise with the supplied wrench. 
 
Disassembly:  
Insert a metal shaft locking pin into the hole on the side of the drive gear and on the tool drive. 
Loosen the retaining nut clockwise with the wrench and remove the cover bell, the drive washer and the metal cutting blade. 
 
Mounting the wire cutter head (fig 6) 
1. Add the tool drive on the spindle. Add and screw the wire head manually counterclockwise as shown (block the drive shaft 
rotation with the inserted rod). 
2. Never use the brush head without the plastic housing. 
 
Disassembly:  
Manually remove the wire head. Secure the drive shaft with the metal rod inserted in Fig 6. 
 
Harness attachment  
To work with the device, always wear it with the harness. Before removing the harness, always turn off the appliance. There 
is a risk of injury. 
1. Attach the harness 
2. Adjust the length of the shoulder strap with the belt to 10 cm under the hips 

 

Operation 
Operating the brush machine 

Do not use the device without the carter of protection. Before each use, make sure that the appliance is functional. Make 
sure the power supply matches the safety label. When working with the electric brush cutter, always wear protective 
equipment. 
Protect yourself from noise and comply with local regulations. The use of the device may be prohibited or limited on certain 
days (Sundays and holidays), at certain times (noon, evening), or in certain areas (spas, clinics). 
 
Switch on / off (fig 7) 
1. Connect the appliance to the power supply. 
Be sure to stand upright and hold the device firmly with both hands. Do not place the cutting head on the floor. 
2. To switch on, press the lock with the right thumb (B) and press or release the switch (A). Release the lock. 
3. To stop, release the M / A button (A). Switching for continuous operation is not possible. After turning the unit off, the 
head continues to run for several seconds. The M / A switch must not be locked. 
When released, the engine must stop. If the switch is damaged, do not continue working with the machine. 
 
Extension of the wire in nylon 
Your device is equipped with a two-wire automatic extension, tap the button of the wire head on the ground, brush cutter 
on, the wires will come out automatically. The length of the wires will be adjusted automatically by the cutting blade on the 
safety guard. 
 
Caution: Regularly clean the wire knife to ensure proper cutting. 
Check regularly that the nylon wire is not damaged and always has the correct length. 
If the cutting power is reduced, turn the appliance on and hold it above the grass. Touch the floor with the head. The wires 
are automatically extended. 
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When the end of the wire is less than 2.5 cm:  
• Switch off the appliance and disconnect it 
• press the coil to lock it and pull the remaining wire strongly 
• too short wires do not have enough centrifugal force to lengthen automatically 
 
If you do not see the end of the thread:  
• Replace the cutting head (see chapter Maintenance and cleaning). 
 
Cutting instructions 
• Always wear appropriate harness and protective clothing during use. 
• When starting or working, make sure that the cutting head does not touch any stone, gravel, wire or other foreign matter. 
• During use, avoid too much effort on the equipment. 
• Avoid contact with fixed objects (rock, wall, fence, batten, etc.). Use the crankcase edge to maintain the correct distance. 
• Do not run over the cable with the machine running. This can cause damage. The cable must remain on the back of the 
user. 
• Start the unit before approaching the lawn. 
• Begin mowing from the electrical connection, do not approach the cutting head of the electric wire and work away from it. 
• Cut the tall grass in several stages from top to bottom. 
• Do not cut damp or wet grass. 
 
Working with the cutting head  
• Short or worn wires cut badly. If there is an inefficient cut, check if there is any wire remaining in the coil. Read the 
paragraph Wire extension. 
• During use, hold the cutting head just above the floor at all times and gently rotate the unit. Cut gently and keep the 
machine tilted about 30 ° forward. 
 
Working with the metal blade 
  Make sure the blade is properly mounted. Replace damaged or blunt blades. There is a risk of injury! 
• Blades cut only free surfaces. Inspect the area thoroughly and remove any foreign matter. Avoid impacts with stones, metal 
or other obstacles. The blades could be damaged and there is a risk of retro-shock. 
• Inspect the damaged blades regularly and replace if necessary. 
• Do not use the appliance to cut rejects or thickets. 
• During use, hold the head above the floor and rotate the appliance like a regular left and right arc. 
• Do not hold the cutting head tilted. 

Maintenance and storage 
 
Before working on the appliance, unplug it. 
If work is not described in this manual, it must be done by the authorized service. Use original parts and be careful when 
installing the cutting blade. There is a risk of injury! 
Never use worn or non-original parts. Use only genuine parts. Never use metal wires. Use of non-original parts may result in 
adverse health effects and irreparable damage to the unit and immediately voids the warranty. 
 
Maintenance of angle return 
Before each use, check and add, if necessary, the grease for the angle drive (Fig 8A). 
Remove the screw on the side of the return housing. Lubricant Castrol LMX. 
 
Replacing the cutting head (figure 9) 
1. Disconnect the power supply. 
2. Turn the appliance upwards to raise the head. 
3. The coil housing and the coil are inserted only. To open, remove the cover (A) from the cover (C). Remove the coil (B). 
4. The coil is supported by a spring, on either side of the spring there is a washer (top and bottom). 
5. To reload coil D with wire, pull the wires through the eyelets (E) of the housing. Hold the wires in the eyelets (E) of the reel 
housing. Push the reel into the housing. Pull the two wires. Check that the resorts are properly installed. Replace the spool 
cover. 
6. Press and hold the knob (D) and pull the thread sufficiently past the automatic thread cutter. 
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Replacing the blade (figure 10) 
Check the blade. 
1. Loosen the fastenings screws (B) and remove the blade (A). 
2. Place a new knife and secure it with a screwdriver. 
 
Cleaning 
• Clean and maintain the appliance regularly. This will ensure performance and durability. 
• After each use, remove the grass and soil from the brush cutter and the safety guard. 
• Keep the ventilation slots clean and free of grass. 
• Clean the appliance with a soft brush or cloth. 
Do not spray water on the appliance or soak it in water. Do not use detergent or solvent. The device would be irreparably 
damaged. Chemicals can attack the plastic parts of the device. 

Service and spare parts 
Have your appliance checked by qualified personnel using original parts. This will ensure the safety of the tool. If you require 
technical advice, repairs or genuine parts, contact the nearest authorized service department.  
When ordering spare parts, please indicate the part number. 
 
Storage 
• Clean your appliance and its accessories after each use. This prevents the formation of clusters. 
• Store the device in a dry place away from dust and out of reach of children. 
• Do not store the unit in direct sunlight. 
• Do not place the appliance in plastic bags as mildew may appear. 
• Do not place the unit under a protective cover. Hang it on a wall with the top of the handle. Make sure the cover does not 
touch anything. Otherwise, there is the risk of crankcase deformation and thus a change of the safety characteristics. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior 
notice unless these changes significantly affect the performance and safety of the products. The parts described / illustrated 
in the pages of the manual that you hold in your hands may also concern other models of the manufacturer's product line 
with similar features and may not be included in the product you just acquired. 
 
* Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty 
will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.  
 
* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, repair or replacement 
work, including maintenance and special adjustments, must only be carried out by technicians of the authorized service 
department of the manufacturer. 
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Οδηγίες ασφαλούς χρήσης 
 
Γενικές οδηγίες ασφαλείας 
• Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του μηχανήματος. 
• Ποτέ μην επιτρέπετε σε παιδιά ή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτές τις οδηγίες να χρησιμοποιούν το μηχάνημα. 
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορούν να περιορίσουν χρήση λόγω της ηλικίας του χειριστή. 
• Λάβετε υπόψη ότι ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή κινδύνους που συμβαίνουν σε άλλους 
ανθρώπους ή στην περιουσία τους. 
 
Προετοιμασία 
• Πριν από τη χρήση ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και προέκτασης για ενδείξεις βλάβης ή γήρανσης. Εάν το καλώδιο 
υποστεί κάποια βλάβη κατά τη χρήση, αποσυνδέστε το καλώδιο από την παροχή αμέσως. ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΤΕ ΤΟ 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν το καλώδιο είναι 
κατεστραμμένο ή φθαρμένο. 
• Πριν από τη χρήση, κάντε πάντοτε έναν οπτικό έλεγχο για να βεβαιωθείτε πως όλα τα εξαρτήματα και οι συσκευές 
προστασίας και ασφαλείας βρίσκονται σωστά τοποθετημένα στην θέση τους και λειτουργούν σωστά. 
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα, ενώ κοντά βρίσκονται άτομα, ειδικά παιδιά ή κατοικίδια ζώα. 
 
Λειτουργία 
• Κρατήστε τα καλώδια τροφοδοσίας και προέκτασης μακριά από τα εξαρτήματα κοπής. 
• Φοράτε μάσκα ή γυαλιά προστασίας των ματιών και παπούτσια ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 
μηχανήματος. 
• Αποφύγετε τη χρήση του μηχανήματος σε κακές καιρικές συνθήκες, ειδικά όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνόπτωσης. 
• Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο με το φως της ημέρας ή με επαρκές τεχνητό φως. 
• Ποτέ μη χειρίζεστε το μηχάνημα με φθαρμένα εξαρτήματα και συσκευές προστασίας και ασφαλείας ή σε περίπτωση που 
λείπει κάποιο τμήμα τους. 
• Ενεργοποιήστε τον κινητήρα μόνο όταν τα χέρια και τα πόδια σας είναι μακριά από τα εξαρτήματα κοπής. 
• Αποσυνδέετε πάντα το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος (αποσυνδέστε το φις από το ηλεκτρικό δίκτυο): 
- κάθε φορά που το μηχάνημα παραμένει χωρίς επίβλεψη. 
- πριν από την εκκαθάριση ενός μπλοκαρίσματος. 
- πριν από τον έλεγχο, τον καθαρισμό ή την οποιαδήποτε εργασία στο μηχάνημα, 
- Σε περίπτωση που το μηχάνημα προσκρούσει με κάποιο εμπόδιο. 
- Κάθε φορά που το μηχάνημα αρχίζει να δονείται ασυνήθιστα. 
Προσέξτε να μην τραυματίσετε τα πόδια και τα χέρια σας από τα εξαρτήματα κοπής. 
Ελέγχετε τακτικά τις οπές αερισμού ψύξης για να βεβαιωθείτε πως δεν είναι φραγμένες. 
 
Συντήρηση και αποθήκευση 
• Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την τροφοδοσία ρεύματος (π.χ. αποσυνδέστε το φις από το ρεύμα, αφαιρέστε τη συσκευή 
απενεργοποίησης ή την αποσπώμενη μπαταρία) προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης ή καθαρισμού. 
• Χρησιμοποιείτε μόνο τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. 
• Ελέγχετε και συντηρείτε τακτικά το μηχάνημα. Οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα 
τμήματα Service του κατασκευαστή. 
• Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, φυλάξτε το μηχάνημα σε έναν ασφαλές χώρο μη προσβάσιμο στα παιδιά. 
 
Σημαντική πληροφορία 

Το μηχάνημα πρέπει να τροφοδοτείται μέσω συσκευής υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) με ρεύμα ενεργοποίησης 
που δεν υπερβαίνει τα 30 mA. 

 
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλούς χρήσης 
Πρέπει να τηρούνται οι κατάλληλες προφυλάξεις ασφαλείας. Το μηχάνημα καθώς και όλα τα τμήματα του εξοπλισμού του 
πρέπει να χειρίζονται προσεκτικά. ΜΗΝ ΕΚΘΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ. 
Ακολουθήστε αυτούς τους γενικούς κανόνες. Μην επιτρέπετε σε άλλους να χρησιμοποιούν αυτό το μηχάνημα, εκτός εάν 
έχουν διαβάσει και έχουν κατανοήσει τις οδηγίες του εγχειριδίου του μηχανήματος και έχουν εκπαιδευτεί στη λειτουργία 
του. 
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• Το μηχάνημα αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, 
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί η επίβλεψη ή οδηγίες 
σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους . 
• Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με το μηχάνημα. 
• Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από έμπειρους χειριστές. Είναι σημαντικό οι μη έμπειροι χειριστές να 
λάβουν πλήρη εκπαίδευση πριν χρησιμοποιήσουν αυτό το μηχάνημα. 
• Εάν παραδώσετε αυτό το μηχάνημα σε κάποιο άλλο άτομο, παρακαλείσθε να του μεταβιβάσετε και το εγχειρίδιο 
οδηγιών. 
• Φοράτε πάντοτε γυαλιά ή μάσκα προστασίας για την προστασία των ματιών και της όρασής σας. Ντυθείτε κατάλληλα, μην 
φορέσετε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα που θα μπορούσαν να πιαστούν σε κινούμενα μέρη του μηχανήματος. Φοράτε 
αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας. Τα μακριά μαλλιά πρέπει να καλύπτονται ή να είναι μαζεμένα. Συνιστάται να 
καλύπτετε τα πόδια σας για να προστατεύονται από τα εκτοξευόμενα θραύσματα που εκσφενδονίζονται κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας. 
• Ελέγξτε ολόκληρο το μηχάνημα για χαλαρά εξαρτήματα (παξιμάδια, μπουλόνια, βίδες κ.λπ.) και τυχόν ζημιές. 
Επισκευάστε ή αντικαταστήστε όπως απαιτείται πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ κανένα άλλο 
εξάρτημα ή αξεσουάρ που δεν συνίσταται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός στον 
χειριστή ή τους παρευρισκόμενους καθώς και βλάβη στο μηχάνημα. 
• Χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλες λαβές και ιμάντες ώμου για την εκτέλεση της εργασίας. 
• Ποτέ μην προσπαθείτε να ρυθμίσετε τον κινητήρα ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία και χρησιμοποιείται. Οι 
ρυθμίσεις θα πρέπει να γίνονται με το μηχάνημα να ακουμπά σε μια επίπεδη, καθαρή επιφάνεια. 
• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν έχει υποστεί βλάβη ή δεν έχει ρυθμιστεί σωστά. Ποτέ μην αφαιρείτε τον 
προφυλακτήρα του μηχανήματος. Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός στον χειριστή ή τους παρευρισκόμενους 
καθώς και ζημιά στο μηχάνημα. 
• Ελέγξτε την περιοχή που θέλετε να κόψετε και αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα που μπορεί να εμπλακούν στην κεφαλή 
κοπής. Αφαιρέστε επίσης τα αντικείμενα που μπορεί να εκτοξεύσει η κεφαλή κατά τη διάρκεια της κοπής. 
• Κρατήστε τα παιδιά σε απόσταση ασφαλείας. Οι παρευρισκόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση από την 
περιοχή εργασίας, τουλάχιστον 15 μέτρα (50 πόδια) μακριά. 
• Ποτέ μην αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επιτήρηση. 
• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για οποιαδήποτε εργασία εκτός από εκείνες για τις οποίες προορίζεται και οι οποίες 
αναγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 
• Μην τεντώνεστε για να φτάσετε σε δυσπρόσιτα σημεία. Διατηρήστε μια καλή στάση σώματος και την ισορροπία σας 
καθ’όλη την διάρκεια της διαδικασίας. Μην θέτετε σε λειτουργία το μηχάνημα ενώ στέκεστε σε σκάλα ή σε οποιαδήποτε 
άλλη θέση που δεν σας παρέχει σταθερότητα. 
• Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια σας σε απόσταση ασφαλείας από την κεφαλή και τα εξαρτήματα κοπής. 
• Μην χρησιμοποιείτε αυτό το μηχάνημα για να απομακρύνετε συντρίμμια ή θραύσματα. 
• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν είστε κουρασμένοι, άρρωστοι ή βρίσκεστε υπό την επήρεια φαρμάκων, 
ναρκωτικών ή αλκοόλ. 
• Μη χρησιμοποιείτε την κεφαλή κοπής εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη. Αν χτυπήσει κάποια πέτρα ή οποιοδήποτε άλλο 
εμπόδιο, σταματήστε τον κινητήρα και ελέγξτε την κεφαλή κοπής νάιλον. Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί μια κεφαλή 
που έχει υποστεί κάποια βλάβη ή που δεν εφαρμόζει σωστά. 
• Φυλάξτε το μηχάνημα, κλειδωμένο, σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο. 
• Εξασφαλίστε την ασφαλή και σωστή απόδοση του μηχανήματος. Τα γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά διατίθενται από 
τον αντιπρόσωπο σας. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων εξαρτημάτων/ανταλλακτικών ή αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει 
κίνδυνο ή τραυματισμό στον χειριστή, βλάβη στο μηχάνημα και να οδηγήσει στην ακύρωση της εγγύηση. 
• Καθαρίστε πλήρως το μηχάνημα, ειδικότερα, τη δεξαμενή καυσίμου, τις επιφάνειες που το περιβάλλουν και το φίλτρο 
αέρα. 
• Μείνετε σε απόσταση ασφαλείας από άλλους εργαζόμενους ή παρευρισκόμενους (τουλάχιστον 15 μέτρα / 50 πόδια). 
• Κάθε φορά που πλησιάζετε έναν χειριστή μηχανήματος, καλέστε προσεκτικά ώστε να έχετε την προσοχή του και 
επιβεβαιώστε ότι ο χειριστής σταματάει τον κινητήρα. Προσέξτε να μην ξαφνιάσετε ή αποσπάσετε την προσοχή από τον 
χειριστή, διότι μπορεί να δημιουργηθεί μια επικίνδυνη κατάσταση. 
• Μην αγγίζετε ποτέ την κεφαλή ή το εξάρτημα κοπής την στιγμή που ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Αν είναι 
απαραίτητο να αντικαταστήσετε τον προφυλακτήρα ή το εξάρτημα κοπής, φροντίστε να απενεργοποιήσετε τον κινητήρα και 
να επιβεβαιώσετε ότι η συσκευή κοπής έχει ακινητοποιηθεί. 
• Ο κινητήρας πρέπει να απενεργοποιείται όταν το μηχάνημα μετακινείται μεταξύ των χώρων εργασίας 
• Προσέξτε να μην χτυπήσετε την κεφαλή κοπής σε πέτρες ή στο έδαφος. 
• Η λειτουργία του μηχανήματος σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος και θα 
δημιουργήσει ένα μη ασφαλές περιβάλλον για εσάς και τους γύρω σας. 
• Ελέγχετε τα εξαρτήματα του μηχανήματος τακτικά για χαλάρωση και υπερθέρμανση. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι 
υπάρχει κάποια ασυνήθιστη συμπεριφορά στην λειτουργία του μηχανήματος, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του και 
ελέγξτε προσεκτικά το μηχάνημα. Εάν είναι απαραίτητο, συνιστάται να παραδώσετε το μηχάνημα προκειμένου να γίνει 
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συντήρηση του μηχανήματος από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Ποτέ μην συνεχίζετε να χειρίζεστε ένα μηχάνημα που 
μπορεί να παρουσιάζει δυσλειτουργία. 
• Εάν γλιστρήσετε ή παραπατήσετε ή πέσετε στο έδαφος, απελευθερώστε τον διακόπτη του γκαζιού αμέσως. 
• Προσέξτε να μην ρίξετε το μηχάνημα στο έδαφος ή το χτυπήσετε σε κάποια επιφάνεια. 
• Πριν προχωρήσετε στη ρύθμιση ή την επισκευή του μηχανήματος, φροντίστε να θέσετε εκτός λειτουργίας τον κινητήρα. 
• Κάνετε περιοδικές επιθεωρήσεις για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία. Για λεπτομερή επιθεώρηση του 
μηχανήματός σας, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο του κατασκευαστή. 
• Πιστεύεται ότι μια κατάσταση που ονομάζεται φαινόμενο Raynaud, η οποία επηρεάζει τα δάχτυλα ορισμένων ατόμων, 
μπορεί να προκληθεί από έκθεση σε δονήσεις και το κρύο. Κάποια από τα συμπτώματα είναι η απώλεια χρώματος και το 
μούδιασμα στα δάχτυλα. Οι ακόλουθες προφυλάξεις συνιστώνται έντονα επειδή η ελάχιστη έκθεση που μπορεί να 
προκαλέσει την πάθηση είναι άγνωστη. 
• Κρατήστε το σώμα σας ζεστό, ειδικά το κεφάλι, το λαιμό, τα πόδια, τους αστραγάλους, τα χέρια και τους καρπούς. 
• Διατηρήστε καλή κυκλοφορία του αίματος ασκώντας έντονες ασκήσεις του βραχίονα κατά τη διάρκεια συχνών 
διαλειμμάτων και αποφύγετε το κάπνισμα. 
• Περιορίστε τις ώρες λειτουργίας. Προσπαθήστε να βάλετε στο πρόγραμμα κάθε μέρα εργασίες που δεν απαιτούν τη 
λειτουργία του μηχανήματος ή άλλου χειροκίνητου εξοπλισμού. 
• Εάν αισθανθείτε δυσφορία ή παρατηρήσετε ερυθρότητα ή πρήξιμο στα δάκτυλά σας που ακολουθείται από λεύκανση και 
απώλεια αίσθησης, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν εκτεθείτε εκ νέου στο κρύο και τους κραδασμούς. 
• Να φοράτε πάντοτε ακουστικά προστασίας ή ωτοασπίδες, ο θόρυβος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει 
προβλήματα στην ακοή σας. 
• Να φοράτε επαρκή εξοπλισμό προστασίας του προσώπου και κεφαλής σας. 
• Φοράτε ειδικά αντιολισθητικά γάντια εργασίας για να βελτιώσετε τη λαβή σας στην χειρολαβή του μηχανήματος. Τα 
γάντια μειώνουν επίσης τη μετάδοση των κραδασμών του μηχανήματος στα χέρια σας. 
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η περιοχή της κεφαλής κοπής εξακολουθεί να είναι επικίνδυνη, ενώ το μηχάνημα είναι 
απενεργοποιημένο.  
• Κατά τη μεταφορά, το μηχάνημα πρέπει να χειρίζεται προσεκτικά. Μην εκθέτετε τον εαυτό σας ή τους άλλους σε κίνδυνο. 
• Προφυλάξτε την λεπίδα πριν την αποθήκευση. Κρατήστε τα παιδιά μακριά σε απόσταση ασφαλείας από αυτή. 
• Ποτέ μην αφαιρείτε τον προφυλακτήρα του μηχανήματος. 
• Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα σε κλειστούς χώρους όπου οι αναθυμιάσεις των καυσίμων μπορούν να έρθουν σε επαφή 
με κάποια ενεργή φλόγα κάποιας συσκευής όπως είναι οι  θερμαντήρες ζεστού νερού, οι κλίβανοι κα. Αποθηκεύστε το 
μηχάνημα κλειδωμένο σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο. 
• Ποτέ μην τοποθετείτε το μηχάνημα σε μέρη όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά (ξηρό γρασίδι κλπ.), εύφλεκτα αέρια ή 
εύφλεκτα υγρά. 
• Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να δημιουργήσουν περιορισμούς στη χρήση του μηχανήματος. 
• Ποτέ μην κάνετε οποιουδήποτε είδους μετατροπή στο μηχάνημα. 
• Η ακατάλληλη / λανθασμένη χρήση του μηχανήματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ή θανατηφόρα ατυχήματα. 
 
Λάκτισμα (Κλότσημα) και σχετικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 
Το λάκτισμα είναι μια ακαριαία αντίδραση που παρουσιάζεται κατά την περιστροφή των εξαρτημάτων του εργαλείου. Κατά 
την περιστροφή των παρελκόμενων (δίσκοι λείανσης, δίσκοι κοπής, βούρτσες, πέλματα κ.α. ) μπορεί να πιαστούν μέσα στο 
υλικό πράγμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ανάδρομη ώθηση και με την σειρά του σε απώλεια ελέγχου. Για παράδειγμα 
κατά την κατεργασία ενός υλικού ο δίσκος λείανσης μπορεί να πιαστεί μέσα στο υλικό και να τείνει να αναπηδήσει προς τα 
έξω. Η αναπήδηση αυτή μπορεί να έχει κατεύθυνση από και προς το μέρος του χειριστή ανάλογα με την φορά περιστροφής 
του δίσκου. Οι δίσκοι ενδέχεται να σπάσουν υπό αυτές τις συνθήκες. Το λάκτισμα είναι αποτέλεσμα λανθασμένης χρήσης 
του εργαλείου και μπορεί να αποφευχθεί ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. 
Κρατήστε σφικτά και σταθερά το εργαλείο και τοποθετήστε το σώμα σας και τον ώμο σας έτσι ώστε να έχετε την 
δυνατότητα να φέρετε αντίσταση στα λακτίσματα. Χρησιμοποιήστε πάντοτε την βοηθητική λαβή εφόσον παρέχεται, έτσι 
ώστε να έχετε τον πλήρη έλεγχο των λακτισμάτων και άλλων αντιδράσεων που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια την 
εργασίας και την εκκίνηση της. Όλες οι παραπάνω αντιδράσεις μπορούν υπό φυσιολογικές συνθήκες να αντιμετωπιστούν 
από τον χειριστή εάν έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα. 

• Ποτέ μην φέρετε το χέρι σας κοντά στα κινούμενα μέρη, μπορεί να γίνει κλότσημα προς το χέρι σας. 
• Μην τοποθετείτε το σώμα σας στην περιοχή την οποία μπορεί να κινηθεί το εργαλείο όταν γίνει το λάκτισμα. Το λάκτισμα 

συνήθως δημιουργεί την τάση μετακίνησης του σώματος του εργαλείου αντίθετα από την φορά περιστροφής του δίσκου.  
• Δώστε μεγάλη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε γωνίες, αιχμηρές ακμές κτλ. Αποφύγετε τις 

αναπηδήσεις και τα μπλοκαρίσματα των παρελκομένων. Οι γωνίες και οι αιχμές έχουν την ιδιότητα να μπλοκάρουν τα 
περιστρεφόμενα μέρη και με την σειρά τους να οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου. 
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Υπολειπόμενοι κίνδυνοι 
Ακόμα και όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται όπως προδιαγράφεται, δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν όλοι οι 
υπολειπόμενοι παράγοντες κινδύνου. Οι ακόλουθοι κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν σε σχέση με την κατασκευή και το 
σχεδιασμό του εργαλείου: 
1. Βλάβη στους πνεύμονες εάν δεν χρησιμοποιείται ειδική μάσκα προστασίας από την σκόνη. 
2. Βλάβη στην ακοή εάν δεν υπάρχει αποτελεσματική προστασία της ακοής κατά του θορύβου. 
3. Προβλήματα υγείας που οφείλονται στην εκπομπή κραδασμών, εάν το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιείται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή δεν χρησιμοποιείται και συντηρείται σωστά. 
 
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι 
Ακόμα και όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται όπως προδιαγράφεται, δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν όλοι οι 
υπολειπόμενοι παράγοντες κινδύνου. Οι ακόλουθοι κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν σε σχέση με την κατασκευή και το 
σχεδιασμό του εργαλείου: 
1. Βλάβη στους πνεύμονες εάν δεν χρησιμοποιείται ειδική μάσκα προστασίας από την σκόνη. 
2. Βλάβη στην ακοή εάν δεν υπάρχει αποτελεσματική προστασία της ακοής κατά του θορύβου. 
3. Προβλήματα υγείας που οφείλονται στην εκπομπή κραδασμών, εάν το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιείται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή δεν χρησιμοποιείται και συντηρείται σωστά. 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτό το εργαλείο παράγει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κατά τη λειτουργία. Αυτό το πεδίο μπορεί σε 
ορισμένες περιπτώσεις να παρεμβάλλεται στην λειτουργία ενεργών ή παθητικών ιατρικών εμφυτευμάτων. Για να 
μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρών ή θανατηφόρων τραυματισμών, συνιστούμε σε άτομα με ιατρικά εμφυτεύματα να 
συμβουλεύονται το γιατρό τους και τον κατασκευαστή του ιατρικού εμφυτεύματος πριν από την χρήση του 
εργαλείου. 

Σύμβολα ασφαλείας 

 

Αυτό το σύμβολο, συνοδευόμενο από τις λέξεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΚΙΝΔΥΝΟΣ, δίνει 
έμφαση σε μια κατάσταση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ. 

 

Παρακαλούμε να ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ τις οδηγίες που αναγράφονται στο 
εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. 

 

 

Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον απαραίτητο εξοπλισμό ατομικής προστασίας και ασφαλείας 
όπως είναι τα γάντια, η μάσκα, τα υποδήματα ασφαλείας κα. 

  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ 

 

 Η απόσταση μεταξύ των παρευρισκομένων και του εργαλείου πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 μέτρα 

 Οι παρευρισκόμενοι πρέπει να απομακρύνονται από τον χώρο εργασίας 

 Μην εκθέτετε το μηχάνημα στη βροχή και στην υγρασία. 
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 Δώστε μεγάλη προσοχή στην ανάκρουση και στο λάκτισμα (κλότσημα). 

 Προσοχή: Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι κατεστραμμένο ή έχει υποστεί κάποια βλάβη, απενεργοποιήστε 
αμέσως την παροχή ρεύματος. 

 Φοράτε κράνος προστασίας. 

 Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικές λεπίδες! (Εκτός εάν αναφέρεται σε αυτό το εγχειρίδιο). 

 Κρατήστε απόσταση ασφαλείας 15μ και άνω από τους παρευρισκόμενους. 

 

 Φοράτε γάντια και υποδήματα ασφαλείας. 

 
 
 

Προβλεπόμενες και κατάλληλες εφαρμογές 
 
Αυτό το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το νήμα κοπής ως εργαλείο κοπής για την κοπή γρασιδιού και ζιζανίων 
μικρού πάχους και μικρού όγκου και με τον δίσκο κοπής ως θαμνοκοπτικό για κοπή πυκνότερης βλάστησης. Αυτό το 
μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εργασίες κοπής όπου το εργαλείο κοπής πρέπει να σηκωθεί πάνω από το 
έδαφος. Αυτό το μηχάνημα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για ιδιωτική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή 
τροποποίηση αυτού του μηχανήματος απαγορεύεται και συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τάση/Συχνότητα: 230V~50Hz 
Ισχύς: 1400W 
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 7500rpm (trimmer), 10000rpm (θαμνοκοπτικό) 
Πλάτος κοπής: 42CM (trimmer), 25CM (θαμνοκοπτικό) 
Διάμετρος νήματος: 1.6MM x 5m 

No. Περιγραφή εξαρτήματος 
1 Καλώδιο τροφοδοσίας 
2 Κινητήρας 
3 Άνω τμήμα κονταριού  
4 Υποδοχή τοποθέτησης 

ιμάντα 
5 Σύνδεσμος 
6 Κάτω τμήμα κονταριού 
7 Προφυλακτήρας  
8 Λεπίδα κοπής νήματος 
9 Μεταλλικός δίσκος 

κοπής 
10 Γωνιακή μετάδοση 
11 Σύνδεσμος χειρολαβής 
12 Χειρολαβή με 

χειριστήρια ελέγχου 
13 Καλώδιο 
14 Ιμάντας/Αορτήρας 
15 Κεφαλή κοπής 



18 

WWW.NAKAYAMATOOLS.COM 
 

 Συναρμολόγηση 
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 Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στο μηχάνημα, αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος. 
Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα και προσέχετε κατά τη συναρμολόγηση του. Προσοχή κίνδυνος 
τραυματισμού! 

Πριν από την εργασία, πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετήσετε τον προφυλακτήρα και τα δύο τμήματα του κονταριού. 
Για την συναρμολόγηση του μηχανήματος ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες και παρατηρήστε τις φωτογραφίες. 

Σύνδεση των τμημάτων του κονταριού (Εικ. 2) 
1. Σπρώξτε τα δύο μέρη του κονταριού μεταξύ τους (με την οπή να βρίσκεται στην κορυφή του κάτω τμήματος του 
κονταριού) θα ακούσετε ένα κλικ κατά την ασφάλιση τους. 

2. Τοποθετήστε και σφίξτε τον σφικτήρα προς τη σωστή κατεύθυνση. 
3. Πριν θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα, ελέγξτε ότι το κάτω τμήμα του κονταριού είναι σταθερά τοποθετημένο και 
ασφαλισμένο. Πριν από την εκκίνηση του μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι ο άξονας του σωλήνα είναι καλά ασφαλισμένος 
και ότι βρίσκεται στη σωστή θέση. 
 
Αποσυναρμολόγηση 
Για την αποσυναρμολόγηση, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα της διαδικασίας με την αντίθετη σειρά. Ανασηκώστε το 
κάλυμμα, πιέστε την γλωττίδα ασφάλισης και αφαιρέστε το κάτω τμήμα του κονταριού. 
 
Τοποθέτηση της χειρολαβής (Εικ. 3) 
1. Ξεσφίξτε τις 4 βίδες Allen (A) στον επάνω σωλήνα και αφαιρέστε το βραχίονα της χειρολαβής. 
2. Τοποθετήστε την χειρολαβή στο σύνδεσμο. Σφίξτε τη με τον σύνδεση και τις 4 βίδες Allen (όπως φαίνεται στην εικόνα). 
3. Ασφαλίστε την καλωδίωση χρησιμοποιώντας το μεγάλο κλιπ στον επάνω σωλήνα και τ μικρότερο κλιπ στη λαβή 
πολλαπλών λειτουργιών. 
Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση δεν είναι λυγισμένη ή σπασμένη. 
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Τοποθέτηση του προφυλακτήρα (Εικ. 4) 
Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα στον άξονα. Βιδώστε τις βίδες Allen με την βοήθεια της εικόνας. 
 
Τοποθέτηση ενός μεταλλικού δίσκου κοπής (Εικ. 5)  
Κατά την διαδικασία τοποθέτησης ενός μεταλλικού δίσκου καθώς και κατά την διάρκεια της λειτουργίας του μηχανήματος 
φοράτε γάντια προστασίας. 
1. Τοποθετήστε στο άξονα με την σειρά που εμφανίζονται: 
2. Εξάρτημα μετάδοσης της κίνησης, μεταλλικός δίσκος κοπής, ροδέλα του εξαρτήματος, καμπάνα κάλυψης και παξιμάδι 
συγκράτησης. 
3. Ασφαλίστε τον άξονα τοποθετώντας μια μεταλλική ράβδο στο πλάι του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης και του 
εξαρτήματος μετάδοσης της κίνησης. Σφίξτε το παξιμάδι συγκράτησης αριστερόστροφα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο 
κλειδί. 
 
Αποσυναρμολόγηση:  
Τοποθετήστε έναν πείρο ασφάλισης στην οπή στο πλάι του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης και στο εξάρτημα μετάδοσης 
της κίνησης. 
Χαλαρώστε το παξιμάδι συγκράτησης δεξιόστροφα με το κλειδί και αφαιρέστε το κάλυμμα (καμπάνα), τη ροδέλα του 
εξαρτήματος μετάδοσης κίνησης και τον δίσκο κοπής. 
 
Τοποθέτηση της κεφαλής μεσινέζας (εικ. 6) 
1. Προσθέστε τα εξάρτημα μετάδοσης της κίνησης στον άξονα. Προσθέστε και βιδώστε την κεφαλή χειροκίνητα 
αριστερόστροφα όπως φαίνεται στην εικόνα (μπλοκάρετε την περιστροφή του άξονα κίνησης με την εισαγόμενη ράβδο). 
2. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την κεφαλή χωρίς το πλαστικό περίβλημα. 
 
Αποσυναρμολόγηση: 
Αφαιρέστε χειροκίνητα την κεφαλή. Ασφαλίστε τον άξονα κίνησης με τη μεταλλική ράβδο εικόνα 6. 
 
Σύνδεση αορτήρα 
Κατά την χρήση του μηχανήματος, χρησιμοποιείτε πάντοτε τον αορτήρα. Πριν την αποσύνδεση του αορτήρα 
απενεργοποιήστε το μηχάνημα για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς. 
1. Συνδέστε τον αορτήρα. 
2. Ρυθμίστε το μήκος του ιμάντα ώμου με τη ζώνη στα 10 cm κάτω από τους γοφούς. 

 
Περιγραφή βασικής λειτουργίας 
Λειτουργία  
Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς τον προφυλακτήρα. Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα 
λειτουργεί. Βεβαιωθείτε ότι τα χαρακτηριστικά της παροχής ρεύματος ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται 
στην ετικέτα του μηχανήματος. Όταν εργάζεστε με το θαμνοκοπτικό φοράτε πάντοτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας. 
Προστατευτείτε από τον θόρυβο και συμμορφωθείτε με τους εκάστοτε τοπικούς κανονισμούς. Η χρήση της συσκευής 
μπορεί να απαγορεύεται ή να περιορίζεται σε συγκεκριμένες ημέρες (Κυριακές και αργίες), σε συγκεκριμένες ώρες 
(μεσημέρι, βράδυ) ή σε ορισμένες περιοχές. 
 
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση (εικ. 7) 
1. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε όρθια θέση και κρατήστε το μηχάνημα σταθερά και με τα δύο χέρια. Μην τοποθετείτε την κεφαλή 
κοπής στο πάτωμα. 
2. Για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα, πατήστε την ασφάλεια με το δεξιό αντίχειρα (B) και πατήστε ή αφήστε το διακόπτη 
(A). Απελευθερώστε την ασφάλεια. 
3. Για να απενεργοποιήσετε το μηχάνημα, απελευθερώστε το διακόπτη M / A (A). Η εναλλαγή για συνεχή λειτουργία δεν 
είναι δυνατή. Αφού απενεργοποιήσετε το μηχάνημα, η κεφαλή συνεχίζει να περιστρέφεται για αρκετά δευτερόλεπτα. Ο 
διακόπτης M / A δεν πρέπει να είναι ασφαλισμένος. 
Όταν απελευθερωθεί, ο κινητήρας πρέπει να σταματήσει. Αν ο διακόπτης έχει υποστεί κάποια βλάβη, μην συνεχίσετε να 
εργάζεστε με το μηχάνημα. 
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Επέκταση του νήματος κοπής 
Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με ένα μηχανισμό αυτόματης τροφοδότησης νήματος, πατήστε το κουμπί της κεφαλής 
στο έδαφος, τη στιγμή που βρίσκεται το μηχάνημα σε λειτουργία, το νήμα θα βγει αυτόματα. Το μήκος των νημάτων θα 
ρυθμιστεί αυτόματα από τη λεπίδα κοπής που βρίσκεται στον προφυλακτήρα. 
Προσοχή: Καθαρίστε τακτικά την λεπίδα για να εξασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία κοπής του νήματος. 
Ελέγχετε τακτικά ότι το νήμα κοπής δεν είναι κατεστραμμένο και έχει πάντα το σωστό μήκος. 
Εάν η απόδοση κοπής μειωθεί, ενεργοποιήστε τη συσκευή και κρατήστε την πάνω από το γρασίδι. Αγγίξτε το έδαφος με το 
κεφάλι. Τα νήματα θα πρέπει να επεκτείνονται αυτόματα. 
Όταν το άκρο του νήματος είναι μικρότερο από 2,5 cm: 
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την, 
• πιέστε τη μεσινέζα για να την σταθεροποιήσετε και τραβήξτε το υπόλοιπο νήμα. 
• Τα πολύ κοντά νήματα δεν έχουν αρκετή φυγόκεντρο δύναμη για να επιμηκυνθούν αυτόματα. 
Εάν δεν βλέπετε το τέλος του νήματος: 
• Αντικαταστήστε την κεφαλή κοπής (βλέπε κεφάλαιο Συντήρηση και καθαρισμός). 
 
Οδηγίες διαδικασίας κοπής 
• Κατά την διάρκεια χρήσης του μηχανήματος φοράτε πάντα τον κατάλληλο αορτήρα και ρουχισμό προστασίας. 
• Κατά την εκκίνηση ή κατά την διάρκεια της εργασίας, βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή κοπής δεν έρχεται σε επαφή με 
οποιαδήποτε επιφάνεια (πχ. πέτρες, χαλίκια, σύρματα ή άλλα ξένα σώματα). 
• Κατά τη χρήση, αποφύγετε την υπερφόρτωση του εξοπλισμού. 
• Αποφύγετε την επαφή με σταθερά αντικείμενα (πέτρες, τοίχους, φράχτες, σανίδες, κλπ.). 
• Μην περνάτε πάνω από το καλώδιο όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβες. Το 
καλώδιο πρέπει να βρίσκεται πίσω από τον χειριστή. 
• Ενεργοποιήστε το μηχάνημα πριν πλησιάσετε τη βλάστηση. 
• Ξεκινήστε την εργασία σας από τα σημεία της ηλεκτρικής σύνδεσης, μην πλησιάζετε την κεφαλή κοπής στο ηλεκτρικό 
καλώδιο, απομακρύνετε την από το ηλεκτρικό καλώδιο. 
• Κόψτε το ψηλό γρασίδι τμηματικά από πάνω προς τα κάτω. 
• Μην κόβετε βρεγμένο ή γρασίδι με αυξημένα ποσοστά υγρασίας. 
 
Κεφαλή μεσινέζας 
• Τα μικρού μήκους ή φθαρμένα νήματα κάνουν κακής ποιότητας κοπή. Αν υπάρχει αναποτελεσματική κοπή, ελέγξτε αν 
υπάρχει κάποιο μπλοκαρισμένο τμήμα νήματος στην κεφαλή. Διαβάστε την παράγραφο που αναφέρεται στην επέκταση 
του νήματος κοπής. 
• Κατά τη διάρκεια της χρήσης, κρατάτε την κεφαλή κοπής ελάχιστα πάνω από το έδαφος και περιστρέψτε αργά και 
σταθερά το μηχάνημα. Κάντε αργές και σταθερές κινήσεις και κρατήστε το μηχάνημα με κλίση περίπου 30 ° προς τα εμπρός. 
 
Μεταλλικός δίσκος κοπής 
Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί σωστά. Αντικαταστήστε τον δίσκο σε περίπτωση που έχει φθαρεί εκτεταμένα ή 
είναι στομωμένος. Κίνδυνος τραυματισμού! 
• Οι δίσκοι κοπής κόβουν μόνο ελεύθερες επιφάνειες. Επιθεωρήστε προσεκτικά την περιοχή και αφαιρέστε οποιαδήποτε 
ξένα σώματα. Αποφύγετε την επαφή με πέτρες, μεταλλικά αντικείμενα ή άλλα εμπόδια. Οι δίσκοι κοπής μπορεί να 
υποστούν βλάβη και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. 
• Ελέγχετε τακτικά την λειτουργική κατάσταση των δίσκων κοπής και αντικαταστήστε τους εφόσον χρειάζεται. 
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να κόψετε κλαδιά. 
• Κατά τη διάρκεια της χρήσης, κρατήστε την κεφαλή πάνω από το πάτωμα και περιστρέψτε τη συσκευή εκτελώντας 
αριστερά και δεξιά τόξα. 
• Μην κρατάτε την κεφαλή κοπής με γωνία. 
 

Συντήρηση και αποθήκευση 
 
Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία στο ίδιο το μηχάνημα, αποσυνδέστε το από την πρίζα. 
Εάν η εργασία δεν περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο, πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό.  
Χρησιμοποιήστε γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά και προσέχετε κατά την τοποθέτηση του δίσκου κοπής. Υπάρχει 
κίνδυνος τραυματισμού! 
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φθαρμένα ή μη αυθεντικά εξαρτήματα. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα. Ποτέ μην 
χρησιμοποιείτε μεταλλικά νήματα κοπής. Η χρήση μη αυθεντικών εξαρτημάτων ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στην υγεία και να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στο μηχάνημα καθώς και την άμεση ακύρωση της εγγύησης. 
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Συντήρηση του συστήματος γωνιακής μετάδοσης της κίνησης 
Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε και προσθέστε, αν είναι απαραίτητο, γράσο γωνιακής μετάδοσης (Σχήμα 8Α). 
Αφαιρέστε τη βίδα στο πλάι του περιβλήματος επιστροφής.  
 
Αντικατάσταση της κεφαλής κοπής (σχήμα 9) 
1. Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος. 
2. Γυρίστε τη συσκευή προς τα πάνω για να σηκώσετε την κεφαλή. 
3. Για να ανοίξετε την κεφαλή μεσινέζας, αφαιρέστε το κάλυμμα (A) από το κάλυμμα (C). Αφαιρέστε την κεφαλή (Β). 
4. Το πηνίο υποστηρίζεται από ένα ελατήριο, σε κάθε πλευρά του ελατηρίου υπάρχει μια ροδέλα (πάνω και κάτω). 
5. Για να τοποθετήσετε στο πηνίο D το νήμα, τραβήξτε τις άκρες των νημάτων μέσα από τις οπές (E) του περιβλήματος. 
Κρατήστε τα νήματα στις οπές (E) του περιβλήματος του πηνίου. Σπρώξτε το πηνίο μέσα στο περίβλημα. Τραβήξτε τις δυο 
άκρες του νήματος. Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά. Αντικαταστήστε το κάλυμμα της μεσινέζας. 
6. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (D) και τραβήξτε το νήμα αρκετά πέρα από τον αυτόματο κόπτη νήματος. 
 
Αντικατάσταση της λεπίδας (εικόνα 10) 
Ελέγξτε τη λεπίδα. 
1. Χαλαρώστε τις βίδες στερέωσης (B) και αφαιρέστε τη λεπίδα (A). 
2. Τοποθετήστε μια νέα λεπίδα και ασφαλίστε τη χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι. 
 
Καθαρισμός 
• Καθαρίστε και συντηρείτε το μηχάνημα τακτικά. Αυτό θα διασφαλίσει την απόδοση και την αντοχή του. 
• Μετά από κάθε χρήση, αφαιρέστε τα χόρτα και το χώμα από το μηχάνημα και τον προφυλακτήρα. 
• Κρατήστε τις οπές αερισμού ψύξης καθαρές. 
• Καθαρίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα ή ένα πανί. 
Μην ψεκάζετε νερό στη συσκευή και μην την βυθίζετε στο νερό ή σε άλλα υγρά. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ή 
διαλύτη για τον καθαρισμό της, κάτι τέτοιο θα προκαλέσει σοβαρή βλάβη. Οι χημικές ουσίες μπορούν να αλοιώσουν τα 
πλαστικά τμήματα της συσκευής. 
 
Service και ανταλλακτικά 
Ελέγξτε την λειτουργική κατάσταση του μηχανήματός σας παραδίδοντάς το σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό και επιλέξτε τα 
γνήσια ανταλλακτικά που συστήνει ο κατασκευαστής. Αυτό θα διασφαλίσει την διασφάλιση της λειτουργικής ασφάλειας 
του εργαλείου. Εάν χρειάζεστε τεχνικές συμβουλές, επισκευή ή γνήσια ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο 
εξουσιοδοτημένο τμήμα σέρβις. 
Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών, παρακαλείσθε να αναφέρετε τον αριθμό του εξαρτήματος. 
 
Αποθήκευση 
• Καθαρίζετε το μηχάνημα καθώς και τα εξαρτήματά του μετά από κάθε χρήση. Αυτό αποτρέπει το σχηματισμό 
συσσωματωμάτων. 
• Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε ένα χώρο με χαμηλά ποσοστά υγρασίας, μη προσβάσιμο στα παιδιά και απαλλαγμένο από 
την σκόνη. 
• Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα σε σημείο όπου έχει επαφή με άμεση ηλιακή ακτινοβολία. 
• Μην τοποθετείτε το μηχάνημα σε πλαστικές σακούλες καθώς μπορεί να εμφανιστεί μούχλα. 
• Μην καλύπτετε το μηχάνημα με προστατευτικά καλύμματα. Κρεμάστε το σε έναν τοίχο από το πάνω μέρος της λαβής. 
Βεβαιωθείτε ότι ο προφυλακτήρας δεν έρχεται σε επαφή με κάποια επιφάνεια. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος 
παραμόρφωσης του και συνεπώς αλλαγή των χαρακτηριστικών ασφαλείας. 
 

*Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και 
στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την 
απόδοση και λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του 
εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του 
κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε.  
 
* Λάβετε υπόψη ότι ο εξοπλισμός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές 
εφαρμογές. Η εγγύησή μας θα ακυρωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές 
επιχειρήσεις ή για ανάλογους σκοπούς. 
 
* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες 
επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, 
πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή. 
 






