
jqa=mêçÇìÅíë=^âíáÉåÖÉëÉääëÅÜ~Ñí=√=p~~êÄêΩÅâÉå=√=dÉêã~åó

C11
cloj=klK=TSVJMOOUVE
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8

12

10
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7

1

5

11

4

9

3

2

13

14

16

15

Ç~ iÃo=jlqloibbk=^q=hbkab
åä hbkkfpj^hfkd=jbq=rt=j^`efkb
Ñá lmf=qrkqbj^^k=hlkbbpf
åç iÃo=j^phfkbk=ü=hgbkkb
ëî iûo=hûkk^=afk=j^phfk
Éä ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΑΣ

Ç~ iÃo=jlqloibbk=^q=hbkab
åä hbkkfpj^hfkd=jbq=rt=j^`efkb
Ñá lmf=qrkqbj^^k=hlkbbpf
åç iÃo=j^phfkbk=ü=hgbkkb
ëî iûo=hûkk^=afk=j^phfk
Éä ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΑΣ
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Q

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ

_ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇÉäÉå

hçåÉÉå=çë~í

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ

_ÉëâêáîåáåÖ

Περιγραφή των µερών

NK jçíçê VK ^ÑÄêóÇÉê
OK _ÉåòáåÇ‹âëÉä NMK d~ëÜ™åÇí~Ö
PK pí~êíÜ™åÇí~Ö NNK aJÑçêãÉí=Ü™åÇí~Ö
QK q‹åÇê›ê NOK ^Ñëí~åÇëã~åÅÜÉí
RK `ÜçâÉêÜ™åÇí~Ö NPK o›ê
SK pé‹ÇÉéìãéÉ NQK pâ‹êÉÄÉëâóííÉäëÉëëâ‹êã
TK iìÑíÑáäíÉêJ=L=äóÇÇ‹ãéÉêJ

ÄÉëâóííÉäëÉëëâ‹êã
NRK qê™Çëâ‹êÉê
NSK qê™ÇëéçäÉ

UK e™åÇí~Ö

NK jçíçê VK pÅÜ~âÉä~~ê
OK q~åâÇçé NMK d~ëÜÉåÇÉä
PK pí~êíÉêÖêÉÉé NNK aJîçêãáÖÉ=ÖêÉÉé
QK _çìÖáÉ NOK ^Ñëí~åÇëã~åÅÜÉí
RK `ÜçâÉÜÉåÇÉä NPK pÅÜ~ÅÜí
SK ^~åòìáÖéçãé NQK sÉáäáÖÜÉáÇë~ÑëÅÜÉêãáåÖ
TK eìáë=î~å=äìÅÜíÑáäíÉê

Éå=ìáíä~~íéáàé
NRK aê~~ÇëåáàÇÉê
NSK aê~~ÇëéçÉä

UK dêÉÉé

NK jççííçêá VK sáêí~â~íâ~áëáå
OK mçäííç~áåÉë®áäá∏å=âçêââá NMK h~~ëìîáéì
PK h®óååáëíóëâ~Üî~ NNK aJã~ääáåÉå=â®ëáâ~Üî~
QK póíóíóëíìäéé~ NOK s®äáÜçäââá
RK oáâ~ëíáåîáéì NPK s~êëá
SK mêáãÉêJéìãééì NQK pìçàìë
TK fäã~åéìÜÇáëíáãÉå=L=

®®åÉåî~áãÉåíáãÉå=ëìçà~
NRK pááã~å=â~íâ~áëìíÉê®
NSK pááã~é®®

UK h®ëáâ~Üî~

NK jçíçê VK _êóíÉê
OK q~åâäçââ NMK d~ëëé~â
PK pí~êíÉêÜ™åÇí~â NNK aJÑçêãÉí=Ü™åÇí~â
QK qÉååéäìÖÖ NOK ^îëí~åÇëã~åëàÉíí
RK `ÜçâÉëé~â NPK pí~åÖ
SK fååëìÖáåÖëéìãéÉ NQK pâàÉêã
TK iìÑíÑáäíÉê=L=~îÇÉâåáåÖ

Ñçê=äóÇÇÉãéÉê
NRK qê™Çëâà‹êÉê
NSK qê™ÇëéçäÉ

UK e™åÇí~â

NK jçíçê VK píê∏ãÄêóí~êÉ
OK q~åâäçÅâ NMK d~ëëé~â
PK pí~êíëå∏êÉ NNK aJÑçêãáÖí=Ü~åÇí~Ö
QK q®åÇëíáÑí NOK ^îëí™åÇëã~åëÅÜÉíí
RK `ÜçâÉ NPK pâ~Ñí
SK fåëìÖåáåÖëéìãé NQK pâóÇÇ
TK iìÑíÑáäíêÉíë=L=

~îÖ~ëê∏êÉíë=Üìë
NRK qê™Çâåáî
NSK qê™ÇëéçäÉ

UK e~åÇí~Ö

1. Κινητήρας 9. ∆ιακόπτης
2. Τάπα ρεζερβουάρ 10. Σκανδάλη γκαζιού
3. Λαβή µίζας 11. Λαβή σχήµατος D
4. Μπουζί 12. Μανσέτα διαχωρισµού
5. Mοχλός Choke 13. Στέλεχος
6. Αντλία αναρρόφησης 14. Προφυλακτήρας
7. Περίβληµα του φίλτρου 
αέρα / της εξάτµισης

15. Κόφτης πετονιάς
16. Καρούλι πετονιάς

8. Λαβή
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R

cáÖK=N

cáÖK=O

cáÖK=P

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=NÓP

_ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇÉäÉåI=~ÑÄK=NÓP

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=NÓP

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=NÓP

_ÉëâêáîåáåÖ=ÑáÖ=NÓP

Περιγραφή των µερών Ó Εικ. 1Ó3
NK e™åÇí~Ö SK ^Ñëí~åÇëã~åÅÜÉí
OK aJÑçêãÉí=Ü™åÇí~Ö TK c~ëíÖ›êáåÖë~åçêÇåáåÖ
PK sáåÖÉëâêìÉ UK _ÉëâóííÉäëÉëëâ‹êã
QK jÉääÉãä‹ÖëëâáîÉ VK Q=ëâêìÉê
RK _çäí

6

5

2

1

3

4

7

8
9

NK dêÉÉé SK ^Ñëí~åÇëã~åÅÜÉí
OK aJîçêãáÖÉ=ÖêÉÉé TK _ÉîÉëíáÖáåÖëîççêòáÉåáåÖ
PK säÉìÖÉäëÅÜêçÉÑ UK sÉáäáÖÜÉáÇë~ÑëÅÜÉêãáåÖ
QK låÇÉêäÉÖêáåÖ VK sáÉê=ëÅÜêçÉîÉå
RK _çìí

NK h®ëáâ~Üî~ SK s®äáÜçäââá
OK aJã~ääáåÉå=â®ëáâ~Üî~ TK hááååáíáå
PK pááéáêììîá UK pìçàìë
QK ^äìëäÉîó VK Q=êììîá~
RK mìäííá

NK e™åÇí~â SK ^îëí~åÇëã~åëàÉíí
OK aJÑçêãÉí=Ü™åÇí~â TK cÉëíÉáååêÉíåáåÖ
PK sáåÖÉëâêìÉ UK _ÉëâóííÉäëÉëÜÉííÉ
QK råÇÉêä~ÖëëâáîÉ VK Q=ëâêìÉê
RK _çäí

NK e~åÇí~Ö SK ^îëí™åÇëã~åëÅÜÉíí
OK aJÑçêãáÖí=Ü~åÇí~Ö TK c®ëí~åçêÇåáåÖ
PK sáåÖëâêìî UK pâóÇÇ
QK jÉää~åä®ÖÖëÄêáÅâ~ VK Q=ëâêìî~ê
RK _ìäí

1. Λαβή 6. Μανσέτα διαχωρισµού
2. Λαβή σχήµατος D 7. ∆ιάταξη στερέωσης
3. Βίδα πεταλούδα 8. Προφυλακτήρας
4. Ροδέλα ασφαλείας 9. 4 Βίδες
5. Μπουλόνι
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S

cáÖK=Q

cáÖW=R

cáÖK=S

cáÖK=T

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=QÓT

_ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇÉäÉåI=~ÑÄK=QÓT

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=QÓT

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=QÓT

_ÉëâêáîåáåÖ=ÑáÖ=QÓT

Περιγραφή των µερών Ó Εικ. 4Ó7

3

2

1

8

7

64 5

9

NK d~ëÜ™åÇí~Ö SK aêáÑíëéçëáíáçå=EPF
OK píçé=ElF TK `ÜçâÉêÜ™åÇí~Ö
PK pí~êí=EfF UK pé‹ÇÉéìãéÉ
QK cìäÇ=ÅÜçâÉêéçëáíáçå=ENF VK pí~êíëåçê
RK e~äî=ÅÜçâÉê

jáÇíÉêéçëáíáçå=EOF

NK d~ëÜÉåÇÉä SK _ÉÇêáàÑëéçëáíáÉ=EPF
OK ráí=ElF TK `ÜçâÉÜÉåÇÉä
PK ^~å=EfF UK ^~åòìáÖéçãé
QK sçääÉ=ÅÜçâÉéçëáíáÉ=ENF VK pí~êíÉêâççêÇ
RK e~äîÉ=ÅÜçâÉéçëáíáÉ=EOF

NK h~~ëìîáéì SK oáâ~ëíáå=éçáë=é®®äí®=EPF
OK mçáë=é®®äí®=ElF TK oáâ~ëíáåîáéì
PK m®®ää®=EfF UK mêáãÉêJéìãééì
QK oáâ~ëíáå=é®®ää®=ENF VK h®óååáëóëå~êì
RK oáâ~ëíáå=éìçäáíí~áå

é®®ää®=EOF

NK d~ëëé~â SK aêáÑíëéçëáëàçå=EPF
OK ^î=ElF TK `ÜçâÉëé~âÉ
PK m™=EfF UK fååëìÖáåÖëéìãéÉ
QK cìää=ÅÜçâÉéçëáëàçå=ENF VK pí~êíëåçê
RK e~äî=ÅÜçâÉéçëáëàçå

jÉääçãéçëáëàçå=EOF

NK d~ëëé~â SK aêáÑíä®ÖÉ=EPF
OK coük=ElF TK `ÜçâÉ
PK qfii=EfF UK fåëìÖåáåÖëéìãé
QK cìää=ÅÜçâÉ=ENF VK pí~êíëå∏êÉ
RK e~äî=ÅÜçâÉ=Ó

ãÉää~åä®ÖÉ=EOF

1. Σκανδάλη γκαζιού 6. Θέση λειτουργίας (3)
2. Off (O) 7. Μοχλός Choke
3. On (I) 8. Αντλία αναρρόφησης
4. Πλήρης θέση Choke (1) 9. Σχοινί µίζας
5. Μισό Choke
Ενδιάµεση θέση (2)
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T

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=NMÓNN

_ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇÉäÉåI=~ÑÄK=NMÓNN

cáÖK=U

cáÖK=V

cáÖK=NM

cáÖK=NN

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=NMÓNN

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=NMÓNN

_ÉëâêáîåáåÖ=ÑáÖ=NMÓNN

Περιγραφή των µερών Ó Εικ. 10Ó11

NK _çäí QK càÉÇÉê
OK píçéâå~é RK fåÇîÉåÇáÖ=ëéçäÉ
PK rÇîÉåÇáÖ=ëéçäÉ

NK _çìí QK sÉÉê
OK ^~åíáéâåçé RK péçÉä
PK péçÉäÄÉÜìáòáåÖ

1

2

NK mìäííá QK gçìëá
OK k~é~ìíìëåìééá RK pááã~âÉä~
PK pááã~âÉä~å=êìåâç

NK _çäí QK cà‹ê
OK qêóââå~éé RK péçäÉ
PK péçäÉÜìë

NK _ìäí QK cà®ÇÉê
OK hå~éé RK péçäÉ
PK péçäÜìë

1. Μπουλόνι 4. Ελατήριο
2. Κουµπί αφής 5. Καρούλι
3. Περίβληµα καρουλιού

1

2
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U

cáÖK=NO

cáÖK=NP

cáÖK=NQ

cáÖK=NR

cáÖK=NS

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=NOÓNU

_ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇÉäÉåI=~ÑÄK=NOÓNU

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=NOÓNU

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=NOÓNU

_ÉëâêáîåáåÖ=ÑáÖ=NOÓNU

Περιγραφή των µερών Ó Εικ. 12Ó18

cáÖK=NT

cáÖK=NU

NK fåÇÖêÉÄëí‹åÇÉê PK i›ââÉ
OK h‹êîÑçêãÉÇÉ=ÜìääÉê QK eçäÇÉâ‹êîÉ

1

2

3

3

NK pÅÜ~âÉäí~åÇÉå PK iìë
OK päÉìîÉå QK s~ëíÜçìÇëäÉìîÉå

NK iìâáíìëÜ~ãé~~í PK páäãìââ~
OK pçáâáçåã~ääáëÉí=êÉá®í QK máÇ®íáåäçîá

NK hçéäáåÖëíÉååÉê PK pä›óÑÉ
OK eìää=ãÉÇ=âàÉêî QK eçäÇÉâàÉêî

NK hçééäáåÖëâìÖÖ~ê PK £Öä~
OK päáíëÑçêãáÖ~=Ü™ä QK fåÑ®ëíåáåÖë∏ééåáåÖ

1. Οδόντες ζεύξης 3. Θηλιά
2. Σχισµοειδείς τρύπες 4. Σχισµές συγκράτησης

4
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V

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=NVÓOP

_ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇÉäÉåI=~ÑÄK=NVÓOP

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=NVÓOP

cáÖK=NV

cáÖK=OM

cáÖK=ON cáÖK=OO

cáÖK=OP

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=NVÓOP

_ÉëâêáîåáåÖ=ÑáÖ=NVÓOP

Περιγραφή των µερών Ó Εικ. 19Ó23

NK `ÜçâÉêÜ™åÇí~Ö PK iìÑíÑáäíÉê
OK pâêìÉ

NK `ÜçâÉÜÉåÇÉä PK iìÅÜíÑáäíÉê
OK pÅÜêçÉÑ

NK oáâ~ëíáåîáéì PK fäã~åéìÜÇáëíáå
OK oììîá

1

22

3

NK `ÜçâÉëé~â PK iìÑíÑáäíÉê
OK pâêìÉ

NK `ÜçâÉ PK iìÑíÑáäíÉê
OK pâêìî

1. Μοχλός Choke 3. Φίλτρο αέρα
2. Βίδα
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NM

cáÖK=OQ

cáÖK=OR

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=OQÓOR

_ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇÉäÉåI=~ÑÄK=OQÓOR

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=OQÓOR

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=OQÓOR

_ÉëâêáîåáåÖ=ÑáÖ=OQÓOR

Περιγραφή των µερών Ó Εικ. 24Ó25

1

0,63 mm

15

NK qçãÖ~åÖëJ
Ü~ëíáÖÜÉÇëêÉÖìä~íçê

OK q‹åÇê›ê

NK oÉÖÉä~~ê
çåÄÉä~ëí=íçÉêÉåí~ä

OK _çìÖáÉ

NK gçìíçâ®óåíáåçéÉìÇÉå
ë®®Çáå

OK póíóíóëíìäéé~

NK qçãÖ~åÖëêÉÖìäÉêáåÖ OK qÉååéäìÖÖ

NK qçãÖ™åÖëêÉÖìä~íçê OK q®åÇëíáÑí

1. Ρυθµιστής αριθµού
στροφών στο ρελαντί

2. Μπουζί
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SN

Εγγράψτε όλα τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου του 
µηχανήµατός σας στο παρακάτω πεδίο.
Την πινακίδα τύπου θα τη βρείτε κοντά στον κινητήρα.
Τα στοιχεία είναι πολύ σηµαντικά για την µετέπειτα 
αναγνώριση για την παραγγελία ανταλλακτικών του 
µηχανήµατος και για την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης 
των πελατών µας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ
ΑΡΜΟΖΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Το µηχάνηµα αυτό προορίζεται αποκλειστικά
Ó για τη χρήση σύµφωνα µε τις περιγραφές και τις 

υποδείξεις ασφαλείας που δίνονται σ' αυτές τις 
οδηγίες χειρισµού,

Ó για τη χρήση στον οικιακό τοµέα και στην ερασιτεχνική 
κηπουρική,

Ó για το κούρεµα ακριανών περιοχών µε χλόη και µικρών 
ή δυσπρόσιτων επιφανειών µε χλόη (π.χ. κάτω από 
θάµνους).

Το µηχάνηµα αυτό δεν είναι εγκεκριµένο για χρήσεις 
διαφορετικές από αυτές. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη 
για όλες τις ζηµιές σε τρίτους και στην περιουσία τους.
Λειτουργείτε το µηχάνηµα µόνον στην από τον 
κατασκευαστή προδιαγραµµένη τεχνική κατάσταση, 
στην οποία παραδίδεται το µηχάνηµα.
Αυθαίρετες αλλαγές στο µηχάνηµα αποκλείουν την ευθύνη 
του κατασκευαστή για ζηµιές που απορρέουν από αυτές.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χειρισµού. 
Εξοικειωθείτε µε τον χειρισµό και τη σωστή χρήση 
του µηχανήµατος, ιδιαίτερα όµως µε τη θέση του 
µηχανήµατος εκτός λειτουργίας.
Μην επιτρέψετε ποτέ σε παιδιά και εφήβους κάτω των 
16 ετών να χρησιµοποιήσουν το µηχάνηµα. Επιτρέπετε 
σε ενήλικες το χειρισµό του µηχανήµατος, αφού πρώτα 
τους κατατοπίσετε σωστά.
Επιθεωρείτε ή ελέγχετε το µηχάνηµα πριν τη χρήση. 
Αντικαθιστάτε τα µέρη που έχουν πάθει ζηµιά. 
Ελέγχετε για τυχόν διαρροή καυσίµων. Βεβαιωθείτε ότι 
όλα τα στοιχεία σύνδεσης είναι στη θέση τους και 
στερεωµένα. Αντικαθιστάτε τα µέρη του επιθέµατος 
κοπής που φέρουν ρωγµές, που είναι σπασµένα, 
ή έχουν πάθει οποιαδήποτε άλλη ζηµιά. Βεβαιωθείτε 
ότι το επίθεµα κοπής είναι σωστά τοποθετηµένο και 
καλά στερεωµένο. Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό 
κάλυµµα για την προσθήκη κοπής είναι σωστά 
τοποθετηµένο και ότι βρίσκεται στη συνιστώµενη θέση. 
Η µη τήρηση των υποδείξεων αυτών µπορεί να οδηγήσει 
σε τραυµατισµό του χρήστη και των θεατών, όπως και 
σε ζηµιά στο µηχάνηµα.
Να χρησιµοποιείτε µόνο τη γνήσια εφεδρική πετονιά 
διαµέτρου 2 mm. Μη χρησιµοποιήσετε ποτέ σπάγκο, 
σύρµα, αλυσίδα ή συρµατόσχοινο ενισχυµένα µε 
µέταλλο, ή κάτι παρόµοιο. Αυτά µπορεί να σπάσουν 
και να αποτελέσουν επικίνδυνα εκσφενδονιζόµενα 
αντικείµενα.
Να µη χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα αυτό εάν είστε 
κουρασµένος, άρρωστος ή υπό την επήρεια αλκοόλ, 
ναρκωτικών ή φαρµάκων.
Προσοχή για κινδύνους τραυµατισµού στο κεφάλι, 
τα χέρια και τα πόδια.

Καθαρίζετε την περιοχή κοπής πριν από κάθε χρήση. 
Αποµακρύνετε όλα τα αντικείµενα όπως πέτρες, 
σπασµένα γυαλιά, καρφιά, σύρµατα ή σχοινιά που 
µπορούν να εκτοξευτούν ή να µπλεχτούν στο επίθεµα 
κοπής.
Αποµακρύνετε τα παιδιά, τους θεατές και τα ζώα από 
την περιοχή. Κρατάτε τα παιδιά, τους θεατές και 
τα ζώα µακριά σε ακτίνα τουλάχιστον 15 µέτρων. 
Για τους θεατές υπάρχει ακόµα ο κίνδυνος να 
τραυµατιστούν από εκσφενδονιζόµενα αντικείµενα. 
Οι θεατές πρέπει να φορούν προστατευτικά 
µατογυάλια. Εάν κάποιος σας πλησιάσει, σβήστε 
αµέσως τον κινητήρα και το επίθεµα κοπής.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη και 

σε περίπτωση επαφής µε φλόγα οι ατµοί της µπορεί 
να εκραγούν. Λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:
Αποθηκεύετε το καύσιµο µόνο σε ειδικά γι' αυτού 
του είδους προϊόν κατασκευασµένα και εγκεκριµένα 
δοχεία.
Σβήνετε τον κινητήρα και να τον αφήνετε να κρυώσει, 
προτού γεµίσετε το ρεζερβουάρ. Μην αφαιρείτε ποτέ 
την τάπα του ρεζερβουάρ, και µη συµπληρώνετε 
καύσιµα, όσο είναι καυτός ο κινητήρας.
Αναµιγνύετε και συµπληρώνετε βενζίνη σε καθαρό, 
καλά αεριζόµενο χώρο στο ύπαιθρο, όπου δεν 
υπάρχουν σπινθήρες ή φλόγες. Μη γεµίζετε ποτέ 
το ρεζερβουάρ µέσα σε κτίριο. Ξεβιδώνετε αρχικά 
αργά την τάπα του ρεζερβουάρ, µόνον αφού έχετε 
σβήσει τον κινητήρα. Μην καπνίζετε κατά την ανάµιξη 
ή πλήρωση βενζίνης. Σκουπίζετε τη χυµένη βενζίνη 
αµέσως από το µηχάνηµα.
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ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μην ξεκινάτε ποτέ και µη λειτουργείτε ποτέ 
το µηχάνηµα, όταν βρίσκεστε µέσα σε κλειστό 
χώρο ή κτίριο. Τα εισπνεόµενα καυσαέρια µπορεί 
να προκαλέσουν θάνατο. Χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα 
αυτό µόνο στο ύπαιθρο.
Να φοράτε προστατευτικά µατογυάλια και 
ωτασπίδες, όταν λειτουργείτε το µηχάνηµα. 
Φοράτε τα προστατευτικά µατογυάλια συνεχώς, 
δηλ. κατά την προετοιµασία, τη λειτουργία και 
τη συντήρηση.
Φοράτε χοντρά, µακριά παντελόνια, µπότες, γάντια 
και µακρυµάνικο πουκάµισο. Να µη φοράτε κοντά 
παντελόνια, σανδάλια ούτε να είστε ξυπόλητοι.
Ο προφυλακτήρας πρέπει να είναι πάντοτε 
τοποθετηµένος, όταν χρησιµοποιείται το µηχάνηµα. 
Το µήκος της πετονιάς κουρέµατος δεν επιτρέπεται 
να υπερβαίνει το µήκος του προφυλακτήρα.
Το µηχάνηµα είναι εφοδιασµένο µε συµπλέκτη 
και το καρούλι της πετονιάς εξακολουθεί 
να περιστρέφεται, όταν ο κινητήρας βρίσκεται 
στο ρελαντί.
Ρυθµίστε τη λαβή σχήµατος D ανάλογα µε το ύψος 
σας, ώστε να διασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό 
κράτηµα του µηχανήµατος.
Πριν τη θέση του µηχανήµατος σε λειτουργία 
διασφαλίστε, ότι το καρούλι πετονιάς δεν έρχεται 
σε επαφή µε κανένα αντικείµενο.
Ο χειριστής και το µηχάνηµα πρέπει να βρίσκονται 
σε σταθερή θέση κατά την εκκίνηση. Βλ. εικόνα 6 
και οδηγίες για τη θέση του µηχανήµατος σε και 
εκτός λειτουργίας.
Χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα σωστά και µόνο για τους 
προβλεπόµενους σκοπούς.
Μην αγγίζετε τον κινητήρα και την εξάτµιση, επειδή 
αυτά τα στοιχεία θερµαίνονται πολύ κατά τη χρήση. 
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του µηχανήµατος 
τα µέρη αυτά εξακολουθούν να καίνε για ακόµα 
κάµποσο χρόνο.
Μην αφήνετε τον κινητήρα να λειτουργεί µε αυξηµένο 
αριθµό στροφών, όταν δεν εκτελείται διαδικασία 
κουρέµατος.
Αν συναντήσετε ξένο σώµα, σβήστε αµέσως τον 
κινητήρα και ελέγξτε µήπως προέκυψαν βλάβες στο 
µηχάνηµα. Μη χρησιµοποιήσετε ποτέ το µηχάνηµα, 
προτού το επαναφέρετε στην αρχική κατάσταση. 
Μη χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα αν µερικά µέρη του 
δεν είναι καλά στερεωµένα ή είναι κατεστραµµένα.

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ασυνήθιστους 
κραδασµούς στο µηχάνηµα, σβήστε τον κινητήρα 
και αναζητήστε αµέσως την αιτία. ΟΙ κραδασµοί 
είναι γενικά προειδοποιητικό σηµάδι.
Σε κάθε διαδικασία φροντίδας ή συντήρησης και 
κατά την αλλαγή του καρουλιού πετονιάς ή άλλων 
εξαρτηµάτων, σβήνετε τον κινητήρα και τον φέρνετε 
στη θέση Off.
Για τη συντήρηση του µηχανήµατος χρησιµοποιείτε 
µόνο εξαρτήµατα και ανταλλακτικά, τα οποία έχουν 
εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Τα ανταλλακτικά 
µπορείτε να τα προµηθευτείτε από το κατάστηµα, 
απ' όπου αγοράσατε το µηχάνηµα.
Μη χρησιµοποιείτε µέρη, εξαρτήµατα ή επιθέµατα, 
τα οποία δεν είναι εγκεκριµένα για το µηχάνηµα αυτό. 
Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυµατισµούς 
του χρήστη, ζηµιές στο µηχάνηµα και απώλεια της 
εγγύησης.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Προσέξτε τις εθνικές / κοινοτικές προδιαγραφές σχετικά 
µε τις ώρες χρήσης του µηχανήµατος (ενδεχοµένως 
απευθύνεστε στην αρµόδια αρχή του τόπου κατοικίας σας).

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σε περίπτωση που βρίσκονται ακόµα καύσιµα µέσα στο 
ρεζερβουάρ, µην αποθηκεύετε το µηχάνηµα ποτέ µέσα 
σε κτίριο, στο οποίο οι ατµοί θα µπορούσαν να έρθουν 
σε επαφή µε φλόγα ή µε σπινθήρα.
Πριν την αποθήκευση ή τη µεταφορά του µηχανήµατος, 
αφήνετε τον κινητήρα να κρυώσει. Προστατεύετε 
το µηχάνηµα κατά τη µεταφορά.
Καθαρίζετε το µηχάνηµα µετά από κάθε χρήση. 
Βλ. οδηγίες στο Κεφάλαιο ÒΚαθαρισµός και 
αποθήκευσηÒ.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο και διαβάζετε τακτικά 
τις οδηγίες και χρησιµοποιήστε το για την κατάρτιση 
άλλων χρηστών. Σε περίπτωση που δανείσετε 
το µηχάνηµα σε κάποιο πρόσωπο, δίνετε πάντοτε 
µαζί µε το µηχάνηµα και τις οδηγίες.
Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται αποκλειστικά 
από εξειδικευµένο συνεργείο.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
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ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΟΛΑ
Αυτό το εγχειρίδιο χειριστή περιγράφει τα σύµβολα ασφαλείας και τα διεθνή σύµβολα και τα διαγράµµατα που µπορεί 
να εµφανίζονται σ' αυτό το προϊόν. ∆ιαβάστε το εγχειρίδιο χειριστή ή για ολοκληρωµένες πληροφορίες ασφάλειας, 
συναρµολόγησης, λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΗΜΑΣΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ
∆είχνει κίνδυνο, προειδοποίηση ή αιτία προσοχής. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µαζί µε άλλα σύµβολα 
ή εικονογράµµατα.

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Η µη τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας και των προφυλακτικών µέτρων µπορεί να έχει ως συνέπεια 
σοβαρούς τραυµατισµούς.
∆ιαβάστε τις οδηγίες χειρισµού πριν την εκκίνηση ή τη λειτουργία του µηχανήµατος.

ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΩΤΟΑΣΠΙ∆ΕΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκσφενδονιζόµενα αντικείµενα µπορούν να προξενήσουν σοβαρά τραύµατα στα µάτια 
και ο υπερβολικός θόρυβος µπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής.
Φοράτε προστατευτικά µατογυάλια και ωτοασπίδες κατά τη λειτουργία του µηχανήµατος.

ΚΡΑΤΑΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλοι οι θεατές, ιδιαίτερα τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 
15 m µακριά από την περιοχή εργασίας.

ΒΕΝΖΙΝΗ
Χρησιµοποιείτε πάντοτε καθαρή και καινούργια βενζίνη για την ανάµιξη του καυσίµου.

ΛΑ∆ΙΑ
Χρησιµοποιείτε µόνο υγρά λάδια βάσει των οδηγιών χειρισµού για την ανάµιξη βενζίνης.

ΕΚΣΦΕΝ∆ΟΝΙΖΑΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΠΡΟΞΕΝΗΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ:=Μη χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα, όταν το προστατευτικό περίβληµα για την κοπή δεν είναι
σωστά τοποθετηµένο. Κρατάτε απόσταση από το περιστρεφόµενο καρούλι πετονιάς.
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ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΗΜΑΣΙΑ

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ
ON / START / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ
OFF ή STOP

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΥΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
µην αγγίζετε τον καυτό σιγαστήρα, µετάδοση κίνησης ή τον κύλινδρο. είναι δυνατόν να καείτε. 
Τα µέρη αυτά θερµαίνονται εξαιρετικά από τη λειτουργία και παραµένουν ακόµα και παραµένουν 
ακόµα για κάµποσο χρόνο καυτά µετά τη θέση του µηχανήµατος εκτός λειτουργίας.

ΚΟΦΤΕΡΗ ΛΕΠΙ∆Α
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κοφτερή λεπίδα στον προφυλακτήρα. Για να αποφύγετε σοβαρούς τραυµατισµούς, 
µην αγγίζετε τη λεπίδα.

ΜΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΙ∆ΕΣ/ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΠΗΣ
Η λειτουργία επιτρέπεται µόνο µε πετονιά κοπής. Μη χρησιµοποιήσετε λεπίδες/µαχαίρια κοπής.
Κίνδυνος τραυµατισµού!

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ CHOKE
1 √=ΠΛΗΡΕΣ CHOKE θέση εκκίνησης
2 √=ΜΙΣΟ CHOKE  ενδιάµεση θέση
3 √=Θέση λειτουργίας

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
µην αφήνετε το µηχάνηµα να δουλεύει γρηγορότερα απ' ότι µε τον µέγιστο αριθµό στροφών.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ D
1. Για την ασφάλειά σας πρέπει να είναι συναρµο-

λογηµένη η ράβδος λαβής σχήµατος D µπροστά από 
τη µανσέτα διαχωρισµού. Ωθήστε τη ράβδο λαβής προς 
τα κάτω πάνω από το στέλεχος έτσι, ώστε η λαβή να 
βρίσκεται σε λοξή θέση ως προς τον κινητήρα (Εικ. 1).

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ:=Μην ωθήσετε τη ράβδο 
λαβής σχήµατος D πάνω από τη µανσέτα διαχωρισµού. 
Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε ζηµιά της ράβδου λαβής 
ή του µηχανήµατος.

2. Τοποθετήστε και σφίξτε τα µπουλόνια, τη ροδέλα 
ασφαλείας και το παξιµάδι πεταλούδα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ D
1. Λύστε την πεταλούδα. ∆εν χρειάζεται να αφαιρέσετε 

τις βίδες και τη ροδέλα ασφαλείας.

2. Γυρίστε τη λαβή σχήµατος D, για να τοποθετηθεί 
η λαβή πάνω από το στέλεχος.

3. Κρατώντας το µηχάνηµα στη θέση λειτουργίας 
(Εικ. 13), φέρτε τη λαβή σχήµατος D στη θέση, 
η οποία διασφαλίζει το καλύτερο δυνατό κράτηµα 
του µηχανήµατος και βιδώστε την πεταλούδα (Εικ. 1).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ
1. Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα επάνω στο στέλεχος 

πάνω από τη διάταξη στερέωσης (Εικ. 2).
2. Γέρνετε τον προφυλακτήρα για το κούρεµα επάνω 

στο πάνω µέρος της διάταξης κουρέµατος, στρέφετε 
κατόπιν το περίβληµα, ώστε να έχει αυτό κατεύθυνση 
ανάλογη µε τα ανοίγµατα, για να τοποθετήσετε 
τις βίδες και να µπορέσετε να τις εισάγετε στην 
προβλεπόµενη θέση (Εικ. 3).

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΛΑ∆ΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΕΙ∆ΟΣ ΛΑ∆ΙΟΥ
Χρησιµοποιείτε µόνον υψηλής ποιότητας λάδι διαβάθµισης 
ΑPI TC (TSC-3), το οποίο διατίθεται για αερόψυκτους 
δίχρονους κινητήρες. Αναµιγνύετε το λάδι για δίχρονους 
κινητήρες σύµφωνα µε τις οδηγίες στο δοχείο 1:40 (2,5%).

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Χρησιµοποιείτε πάντοτε καθαρή, φρέσκια αµόλυβδη 
βενζίνη. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΙΞΗ
ΛΑ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Το παλιό ή λανθασµένα αναµεµιγµένο καύσιµο είναι 
οι κύριες αιτίες, σε περίπτωση που το µηχάνηµα δεν 
λειτουργεί σωστά. Χρησιµοποιείτε πάντοτε φρέσκια, 
καθαρή αµόλυβδη βενζίνη. Ακολουθείτε µε ακρίβεια 
τις οδηγίες για το σωστό µίγµα βενζίνης / λαδιού.
Παρασκευάζετε το σωστό µίγµα από λάδι για δίχρονους 
κινητήρες και αµόλυβδη βενζίνη στην αναλογία 1: 40 (2,5%). 
Μην αναµιγνύετε απευθείας µέσα στο ρεζερβουάρ.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1. Αναµίξτε βενζίνη (καύσιµο για κινητήρες Otto) µε λάδι. 

Γεµίστε το ρεζερβουάρ µε το µίγµα λαδιού και βενζίνης. 
Γεµίστε το ρεζερβουάρ µε το µίγµα λαδιού και βενζίνης.

2. Φέρτε τον διακόπτη στη θέση ΟΝ [Ι] (Εικ. 4).

3. Πατήστε την αντλία αναρρόφησης αργά και πλήρως 
10 φορές. Το καύσιµο πρέπει να φαίνεται µέσα στην 
αντλία (Εικ. 5). ΑΝ αυτό δε συµβαίνει, πατήστε άλλες 
τρεις φορές ή τόσες φορές, µέχρι να φαίνεται 
το καύσιµο στην αντλία.

4. Φέρτε τον µοχλό Choke στη θέση 1 (Εικ. 5).

5. Με το µηχάνηµα στο έδαφος, πατήστε τη σκανδάλη 
γκαζιού και κρατήστε τη σκανδάλη πατηµένη.

6. Τραβήξτε 5 φορές το σχοινί της µίζας µε ελεγχόµενη 
και συνεχή κίνηση.

7. Φέρτε τον µοχλό Choke στη θέση 2 (Εικ. 5).
8. Ενώ συνεχίζετε να κρατάτε πατηµένη τη σκανδάλη 

γκαζιού, τραβήξτε το σχοινί του εκκινητήρα µε µια 
ελεγχόµενη και συνεχή κίνηση 1 έως 5 φορές, για να 
ανάψει ο κινητήρας (Εικ. 6).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κινητήρας (µόνο τύπος 710) χρησιµοποιεί 
Advanced Starting TechnologyTM (διαδικασία εκκίνησης 
µε υποστήριξη ελατηρίου), όπου η απαιτούµενη δύναµη 
για την εκκίνηση µειώνεται σηµαντικά. Εσείς πρέπει 
να τραβήξετε το σκοινί της µίζας µόνον τόσο, ώστε 
ο κινητήρας να ανάψει από µόνος του 
(υποστηριζόµενος από το ελατήριο). ∆εν είναι αναγκαίο 
να τραβήξτε δυνατά το σκοινί Ó δεν υπάρχει καµία 
ισχυρή αντίσταση στην έλξη. Παρακαλείσθε να 
προσέξετε ότι αυτή η µέθοδος εκκίνησης είναι τελείως 
διαφορετική (και πολύ πιο εύκολη) απ' ότι έχετε 
συνηθίσει µέχρι τώρα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για την εκκίνηση µηχανήµατος, 
το οποίο δε χρησιµοποιήθηκε για µεγαλύτερο 
χρονικό διάστηµα (ή είναι ολοκαίνουργιο ή δεν 
µπορείτε να το ανάψετε εύκολα), πατήστε 
20 φορές την αντλία αναρρόφησης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Προσέξτε να έχει 
κουµπώσει η µίζα στη θέση (1).
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9. Πατήστε τη σκανδάλη γκαζιού, για να ζεσταθεί 

ο κινητήρας επί 15 έως 30 δευτερόλεπτα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε χαµηλότερες θερµοκρασίες 

ο κινητήρας µπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, 
για να ζεσταθεί και να φθάσει στη µέγιστη ταχύτητα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το µηχάνηµα έχει ζεσταθεί σωστά, όταν 
ο κινητήρας επιταχύνει χωρίς να καθυστερεί.

10. Μόλις ζεσταθεί ο κινητήρας, φέρτε τον µοχλό Choke 
στη θέση 3 (Εικ. 5). Το µηχάνηµα είναι τότε έτοιµο 
για λειτουργία.

ΟΤΑΝ... ο κινητήρας ρετάρει φέρτε τον µοχλό Choke 
στη θέση 2 (Εικ. 5) και αφήστε τον να ζεσταθεί ακόµα.

ΟΤΑΝ... ο κινητήρας δεν ανάβει, επαναλαµβάνετε 
τα βήµατα 3Ó7.

ΟΤΑΝ... Φέρτε τον µοχλό Choke στη θέση 3 (Εικ. 5), 
όταν ο κινητήρας µπουκώσει κατά την προσπάθεια 
εκκίνησης. Πατήστε την σκανδάλη γκαζιού. 
Τραβήξτε στο σχοινί του εκκινητήρα. Ο κινητήρας 
πρέπει να ξεκινήσει µετά από 3 έως 8 προσπάθειες.

ΟΤΑΝ... ∆εν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσετε 
το Choke για να ανάψετε ένα ζεστό κινητήρα. 
Φέρτε τον διακόπτη στη θέση On [I] και τον µοχλό 
του Choke στη θέση 2 (Εικ. 5).

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Αφήστε τη σκανδάλη γκαζιού ελεύθερη (Εικ. 4). 

Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει στο ρελαντί.
2. Φέρτε τον διακόπτη στη θέση Off [O] (Εικ. 4).

ΚΡΑΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΚΟΣΑΣ
Πριν τη χρήση του µηχανήµατος, πάρτε µία θέση 
κατάλληλη για αυτή την εργασία µε το µηχάνηµα (Εικ. 7).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
ΤΗΣ ΠΕΤΟΝΙΑΣ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ
Το καρούλι πετονιάς καθιστά δυνατή την ελευθέρωση της 
πετονιάς, χωρίς να σβήσετε τον κινητήρα. Για τον σκοπό 
αυτό προσκρούστε ελαφρά το καρούλι στο έδαφος (Εικ. 8), 
όπου η µηχανοκίνητη κόσα θα πρέπει να δουλεύει µε υψηλή 
ταχύτητα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η πετονιά κουρέµατος θα πρέπει να έχει 
πάντοτε το µέγιστο µήκος. Είναι πολύ δύσκολο 
να ελευθερωθεί η πετονιά, όταν η πετονιά κουρέµατος 
έχει κοπεί πολύ κοντή.

Αν ελευθερωθεί µεγάλο µήκος πετονιάς, µία λεπίδα στο 
προστατευτικό περίβληµα κόβει την πετονιά κουρέµατος 
πίσω στο σωστό µήκος. Για να έχετε καλύτερα 
αποτελέσµατα, προσκρούστε το καρούλι επάνω σε λείο 
δάπεδο ή σκληρό έδαφος. Αν προσπαθήσετε να 
ελευθερώσετε την πετονιά, προσκρούοντας το καρούλι 
σε υψηλή χλόη, τότε µπορεί να σβήσει ο κινητήρας.
Η πετονιά κουρέµατος µπορεί 
να σπάσει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Κανονική φθορά της πετονιάς. 
Χτύπηµα της πετονιάς σε κάποιο αντικείµενο, όπως 
τοίχος ή πάσσαλος φράχτη.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ

Κρατάτε το καρούλι της πετονιάς παράλληλα στο 
έδαφος.
Μην πιέζετε επάνω στο καρούλι. Εκτελείτε την 
εργασία µε την άκρη της πετονιάς, ιδιαίτερα κατά 
µήκος των τοίχων. ΑΝ χρησιµοποιηθεί για το κούρεµα 
περισσότερη από την άκρη τότε µειώνεται 
η αποτελεσµατικότητα κοπής και µπορεί 
να υπερφορτωθεί ο κινητήρας.
Κουρεύετε τη χλόη πάνω από 20 cm από πάνω προς 
τα κάτω σε µικρές βαθµίδες, για να αποφύγετε την 
πρόωρη φθορά της πετονιάς και την αντίσταση του 
κινητήρα.
Αν είναι δυνατόν, κουρεύετε από αριστερά προς 
τα δεξιά. Εκτελώντας τις κινήσεις για το κούρεµα 
προς τα δεξιά βελτιώνεται η ικανότητα κοπής του 
µηχανήµατος. Τα κατάλοιπα της κοµµένης χλόης 
εκτοξεύονται σε επαρκή απόσταση από τον χρήστη.
Κινείτε το κουρευτικό αργά στο επιθυµητό ύψος µέσα 
και έξω από την περιοχή κουρέµατος. Κινείστε εσείς 
είτε προς τα εµπρός και προς τα πίσω είτε από πλευρά 
σε πλευρά. Το κούρεµα µικρών κοµµατιών δίνει 
καλύτερα αποτελέσµατα.

∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ
Αυτό πραγµατοποιείται µε το κούρεµα όλων των φυτών 
γύρω από τα δέντρα, τους στύλους, φράχτες κτλ.
Στρέψτε ολόκληρο το µηχάνηµα έτσι, ώστε να κρατάτε 
το επίθεµα κοπής σε γωνία 30ø από το έδαφος (Εικ. 9).
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΟΝΙΑΣ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ
Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τόσο την εγκατάσταση της 
πετονιάς Split-LineTM όσο και της απλής στάνταρ πετονιάς.
Χρησιµοποιείτε πάντοτε εφεδρική πετονιά κουρέµατος µε 
διάµετρο 2 mm. Αν χρησιµοποιήσετε πετονιά διαφορετικού 
µήκους από αυτό που συνιστάται εδώ, τότε µπορεί 
να ζεσταθεί υπερβολικά ή να υποστεί βλάβη ο κινητήρας.
Η αντικατάσταση της πετονιάς κουρέµατος µπορεί να γίνει 
µε δύο τρόπους:

Τυλίγοντας την καινούργια πετονιά στο εσωτερικό 
καρούλι,
τοποθετώντας ένα εσωτερικό καρούλι µε προτυλιγµένη 
πετονιά.

Περιτύλιξη της πετονιάς 
στο υπάρχον εσωτερικό καρούλι
1. Κρατάτε το εξωτερικό καρούλι µε το ένα χέρι και 

ξεβιδώνετε το κουµπί αφής, στρέφοντας αντίθετα 
προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού µε το άλλο 
χέρι (Εικ. 10). Ελέγξτε αν η βίδα µέσα στο κουµπί αφής 
µπορεί να κινηθεί ελεύθερα. Αντικαταστήστε το κουµπί 
αφής, σε περίπτωση που αυτό είναι χαλασµένο.

2. Πάρτε το εσωτερικό από το εξωτερικό καρούλι (Εικ. 11).
3. Αφαιρέστε το ελατήριο από το εσωτερικό καρούλι 

(Εικ. 11).
4. Για τον καθαρισµό του εσωτερικού καρουλιού, του 

ελατηρίου, του άξονα και της εσωτερικής επιφάνειας 
του εξωτερικού καρουλιού χρησιµοποιείτε ένα καθαρό 
πανί (Εικ. 12).

5. Ελέγχετε την οδόντωση στο εσωτερικό και 
το εξωτερικό καρούλι για φθορά (Εικ. 12). 
Αν είναι απαραίτητο αφαιρείτε τα γρέζια 
ή αντικαθιστάτε τα καρούλια.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Η Split-LineTM (διπλή πετονιά) µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί µόνο σε ένα καρούλι µε 
σχισµοειδείς τρύπες. Η απλή πετονιά µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί και στους δύο τύπους καρουλιού. 
Χρησιµοποιήστε την εικόνα 13 για την αναγνώριση 
του τύπου του καρουλιού σας.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Χρησιµοποιείτε κατά την εγκατάσταση της 
πετονιάς κουρέµατος στο µηχάνηµα πάντοτε το σωστό 
µήκος. Σε περίπτωση που η πετονιά είναι πολύ µακριά, 
τότε µπορεί ανάλογα µε τις περιστάσεις να µην 
ελευθερωθεί σωστά.

Εγκατάσταση της απλής πετονιάς
Για την εγκατάσταση της Split-LineTM

παρακαλείσθε να συνεχίσετε µε το σηµείο 8.
6. Πάρτε περίπου 7,6 µέτρα νέα πετονιά και διπλώστε την 

στο µισό µήκος. Περάστε από µία άκρη πετονιάς µέσα 
από µία από τις δύο τρύπες στο καρούλι (Εικ. 14). 
Τραβήξτε τις πετονιές µέσα από το καρούλι έτσι, 
ώστε η θηλιά να είναι όσο το δυνατόν πιο µικρή.

7. Τυλίξτε τις πετονιές σε στενές, οµοιόµορφες στρώσεις 
επάνω στο καρούλι (Εικ. 15). Περιτυλίξτε την πετονιά 
στην κατεύθυνση που δίνεται στο καρούλι. 
Τοποθετήστε τον δείκτη σας ανάµεσα στις δύο 
πετονιές, για να εµποδίσετε την αλληλοεπικάλυψη. 
Μην αλληλοεπικαλύψετε τις άκρες της πετονιάς. 
Συνεχίστε µε το βήµα 11.

Split-LineTM

8. Πάρτε περίπου 3,65 µέτρα νέα πετονιά. Περάστε από 
µία άκρη της πετονιάς µέσα από µία από τις δύο τρύπες 
στο καρούλι (Εικ. 16). Τραβήξτε την πετονιά µέσα από 
το καρούλι, µέχρι να υπολείπονται ακόµα µόνο περίπου 
10 cm.

9. Περάστε την άκρη της πετονιάς µέσα στην ανοιχτή 
τρύπα του καρουλιού και τεντώστε την πετονιά, για 
να είναι η θηλιά όσο το δυνατόν πιο µικρή (Εικ. 16).

10. Πριν την τύλιξη χωρίστε την πετονιά σε µήκος περίπου 
15 cm.

11. Τυλίξτε την πετονιά σε στενές, οµοιόµορφες στρώσεις 
στην κατεύθυνση που δίνεται επάνω στο καρούλι.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Αν η πετονιά δεν τυλιχτεί στην κατεύθυνση 
που δίνεται στο καρούλι, τότε για τον λόγο αυτό δεν 
κινείται σωστά το επίθεµα κοπής.

12. Οδηγήστε τις άκρες της πετονιάς µέσα στις δύο 
σχισµές συγκράτησης (Εικ. 17).

13. Οδηγήστε τις άκρες της πετονιάς µέσα από τους 
οφθαλµούς των εδράνων στο περίβληµα του καρουλιού 
και τοποθετήστε το καρούλι µε το ελατήριο στο 
περίβληµα του καρουλιού (Εικ. 18). Πιέστε µαζί 
το καρούλι και το περίβληµά του. Κρατήστε το καρούλι 
και το περίβληµα του καρουλιού και πιάστε ταυτόχρονα 
τις άκρες της πετονιάς και τραβήξτε τες γερά, για 
να λυθεί η πετονιά από τις σχισµές συγκράτησης στο 
καρούλι.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Το ελατήριο πρέπει να είναι στερεωµένο πάνω 
στο καρούλι, προτού επανατοποθετηθεί το επίθεµα 
κοπής.

14. Κρατήστε το καρούλι στη θέση του και τοποθετήστε 
το κουµπί αφής, στρέφοντάς το προς τα δεξιά. Σφίξτε 
το γερά.

Τοποθέτηση καρουλιού µε προτυλιγµένη πετονιά
1. Κρατάτε το εξωτερικό καρούλι µε το ένα χέρι και 

ξεβιδώνετε το κουµπί αφής, στρέφοντας αντίθετα 
προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού µε το άλλο 
χέρι (Εικ. 10). Ελέγξτε αν η βίδα µέσα στο κουµπί αφής 
µπορεί να κινηθεί ελεύθερα. Αντικαταστήστε το κουµπί 
αφής, σε περίπτωση που αυτό είναι χαλασµένο.

2. Πάρτε το παλιό εσωτερικό καρούλι από το εξωτερικό 
καρούλι (Εικ. 11).

3. Αφαιρέστε το ελατήριο από το εσωτερικό καρούλι 
(Εικ. 11).

4. Για τον καθαρισµό του εσωτερικού καρουλιού, του 
ελατηρίου, του άξονα και της εσωτερικής επιφάνειας 
του εξωτερικού καρουλιού χρησιµοποιείτε ένα καθαρό 
πανί.

5. Τοποθετήστε το ελατήριο µέσα στο νέο εσωτερικό 
καρούλι.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το ελατήριο πρέπει να είναι τοποθετηµένο 
στο εσωτερικό καρούλι, προτού επανατοποθετηθεί 
το καρούλι πετονιάς.

6. Περάστε τις άκρες της πετονιάς στα θηλύκια του 
εξωτερικού καρουλιού (Εικ. 18).
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7. Τοποθετήστε το νέο εσωτερικό καρούλι µέσα στο 

εξωτερικό καρούλι (Εικ. 18). Κατόπιν πιέστε, για να 
ενωθούν µεταξύ τους τα δύο καρούλια. Κρατώντας το 
εσωτερικό και το εξωτερικό καρούλι, πιάστε τις άκρες 
της πετονιάς και τραβήξτε τες γερά, για να λυθεί η 
πετονιά από τις σχισµές συγκράτησης του καρουλιού.

8. Κρατάτε το εσωτερικό καρούλι και στρέφοντας 
το κουµπί αφής στη φορά των δεικτών του ρολογιού 
το ξανασφίγγετε γερά.

ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ
Αφαίρεση του περιβλήµατος 
του φίλτρου αέρα / της εξάτµισης
1. Ωθήστε τον µοχλό του Choke στην ενδιάµεση θέση (2).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο µοχλός Choke πρέπει για να µπορεί 

να αφαιρεθεί το περίβληµα του φίλτρου αέρα / της 
εξάτµισης να βρίσκεται στην ενδιάµεση θέση (2).

2. Αφαιρέστε τις τέσσερεις (4) βίδες, οι οποίες 
συγκρατούν το περίβληµα του φίλτρου αέρα / της 
εξάτµισης (Εικ. 19). Χρησιµοποιήστε για τον σκοπό αυτό 
ένα πλακέ κατσαβίδι ή κατσαβίδι µε τερµατικό τεµάχιο 
Torx Νο T20.

3. Αφαιρέστε το περίβληµα από τον κινητήρα χωρίς την 
άσκηση βίας.

Καθαρισµός του φίλτρου αέρα
Μετά από δέκα ώρες λειτουργίας καθαρίζετε το φίλτρο 
αέρα και το λιπαίνετε. Είναι πολύ σηµαντική η καλή 
συντήρηση αυτών των µερών. Αν το φίλτρο αέρα δεν 
καθαρίζεται και δεν συντηρείται, παύει να ισχύει κάθε 
αξίωση παροχής εγγύησης σε περίπτωση βλάβης 
(Εγγύηση).
1. Αφαιρέστε το περίβληµα του φίλτρου αέρα / της 

εξάτµισης. Βλ. Κεφάλαιο ÒΑφαίρεση του περιβλήµατος 
του φίλτρου αέρα / της εξάτµισηςÒ.

2. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα κάτω από το κάλυµµα του 
φίλτρου αέρα / της εξάτµισης (Εικ. 20).

3. Πλύντε το φίλτρο µε απορρυπαντικό και νερό (Εικ. 21). 
Ξεπλύνετε το φίλτρο καλά. Αφήστε το να στραγγίσει 
και να στεγνώσει τελείως.

4. Λαδώστε το φίλτρο ελαφρά χρησιµοποιώντας επαρκές 
καθαρό λάδι (Εικ. 22).

5. Στύψτε το φίλτρο, για να κατανεµηθεί οµοιόµορφα το 
λάδι και να φύγει το περίσσευµα του λαδιού (Εικ. 23).

6. Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα κάτω από το κάλυµµα του 
φίλτρου αέρα / της εξάτµισης (Εικ. 20).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Από τη χρήση του µηχανήµατος χωρίς 
φίλτρο αέρα και χωρίς το περίβληµα του φίλτρου αέρα / 
της εξάτµισης παύει να ισχύει η αξίωση παροχής 
εγγύησης σε περίπτωση (Εγγύηση).

Τοποθέτηση του περιβλήµατος 
του φίλτρου αέρα / της εξάτµισης
1. Βάλτε το περίβληµα του φίλτρου αέρα / της εξάτµισης 

πάνω στην πίσω µεριά του καρµπυρατέρ και της 
εξάτµισης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο µοχλός Choke πρέπει, για να µπορεί 
να επανατοποθετηθεί το περίβληµα του φίλτρου αέρα / 
της εξάτµισης, να βρίσκεται στην ενδιάµεση θέση (2) 
(Εικ. 19).

2. Τοποθετήστε τις τέσσερις (4) βίδες στα ανοίγµατα 
του περιβλήµατος του φίλτρου αέρα / της εξάτµισης 
(Εικ. 19) και σφίξτε τες. Χρησιµοποιήστε για τον σκοπό 
αυτό ένα πλακέ κατσαβίδι ή κατσαβίδι µε τερµατικό 
τεµάχιο Torx Νο T20. Μην παρασφίξετε τις βίδες ούτε 
να τις σφίξετε µε άσκηση βίας.

Έλεγχος του µίγµατος καυσίµων
Η χρήση παλιού ή λανθασµένα αναµεµιγµένου καυσίµου 
είναι η κύρια αιτία, για τη µη σωστή λειτουργία 
του µηχανήµατος. Πριν από κάθε ρύθµιση αδειάστε 
το ρεζερβουάρ και γεµίστε το µε φρέσκο, σωστά 
αναµεµιγµένο καύσιµο.
Καθαρισµός του φίλτρου αέρα
Η κατάσταση του φίλτρου αέρα παίζει ουσιαστικό ρόλο για 
τη λειτουργία του µηχανήµατος. Το λερωµένο φίλτρο αέρα 
εµποδίζει τη ροή αέρα και αλλάζει το µίγµα αέρας / καύσιµο. 
Οι συνέπειες από αυτό συχνά αποδίδονται λανθασµένα 
σε ενδεχοµένως κακή ρύθµιση του καρµπυρατέρ. Πριν 
τη ρύθµιση του ρελαντί, ελέγξτε την κατάσταση του 
φίλτρου. Βλ. Κεφάλαιο ÒΦροντίδα του φίλτρου αέραÒ.
Ρύθµιση του ρελαντί
Αφού ελέγξετε το µίγµα καυσίµου και καθαρίσετε το 
φίλτρο αέρα και ο κινητήρας εξακολουθεί να µη λειτουργεί 
σωστά στο ρελαντί, κάνετε την ακόλουθη ρύθµιση:
1. Ανάψτε τον κινητήρα και αφήστε τον να ζεσταθεί επί 

2Ó3 λεπτά σε υψηλή ταχύτητα (µε το γκάζι στο τέρµα).
2. Αφήστε ελεύθερη τη σκανδάλη γκαζιού και αφήστε τον 

κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί. Αν ο κινητήρας 
σταµατήσει, εισάγετε ένα µικρό σταυροκατσάβιδο 
ή ένα πλακέ κατσαβίδι µέσα στο άνοιγµα του 
περιβλήµατος του φίλτρου αέρα / της εξάτµισης 
(Εικ. 24). κατά το ένα όγδοο περιστροφής προς 
τα δεξιά (αν χρειάζεται), µέχρι να δουλεύει οµαλά 
ο κινητήρας  Στρέφετε τη βίδα ρύθµισης του ρελαντί 
κάθε φορά κατά το ένα όγδοο περιστροφής στη φορά 
των δεικτών του ρολογιού (ανάλογα µε τις ανάγκες), 
µέχρι να διατηρεί ο κινητήρας τις στροφές στο ρελαντί. 
Βλ. ”Οδηγίες για τον αριθµό στροφών / λεπτό στο 
ρελαντί”.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το µηχάνηµα δεν είναι εφοδιασµένο 
µε συµπλέκτη και το καρούλι της πετονιάς εξακολουθεί 
να περιστρέφεται, όταν ο κινητήρας βρίσκεται στο 
ρελαντί.

3. Για τη µείωση της ταχύτητας στο ρελαντί, στρέφετε 
τη βίδα ρύθµισης κάθε φορά κατά το ένα όγδοο 
περιστροφής αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του 
ρολογιού (ανάλογα µε τις ανάγκες).

Τα περισσότερα προβλήµατα που αφορούν τον κινητήρα, 
µπορούν να λυθούν µε τον έλεγχο του µίγµατος καυσίµου, 
τον καθαρισµό του φίλτρου αέρα και τη ρύθµιση του 
ρελαντί.
Σε περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν 
προβλήµατα, απευθυνθείτε για τη ρύθµιση του 
καρµπυρατέρ σε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό µας, όταν 
παρουσιαστεί το εξής:

Το ρελαντί δεν λειτουργεί.
Κατά την επιτάχυνση ο κινητήρας ρετάρει ή σβήνει.
Ο κινητήρας έχει χαµηλότερη απόδοση.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΜΠΟΥΖΙΟΥ
Χρησιµοποιείτε µπουζί τύπου Champion RDJ7Y (ή ισάξιο). 
Η σωστή απόσταση των ηλεκτροδίων είναι 0,63 mm.
Ελέγξτε το µπουζί µετά από 50 ώρες λειτουργίας.
1. Σβήνετε τον κινητήρα και τον αφήνετε να κρυώσει. 

Αφαιρέστε το καπάκι του µπουζιού.
2. Καθαρίστε το µπουζί.
3. Αλλάξτε το µπουζί, όταν έχει σπάσει ή είναι λερωµένο. 

Αποκαταστήστε µία απόσταση των 0,63 mm.
4. Τοποθετήστε το µπουζί στον κύλινδρο. Βιδώστε γερά, 

στρέφοντας το µπουζί στη φορά των δεικτών του 
ρολογιού.

Μην το παρασφίξετε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Για τον καθαρισµό των εξωτερικών µερών του 
µηχανήµατος χρησιµοποιείτε µία µικρή βούρτσα. 
Μη χρησιµοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά. 
Τα απορρυπαντικά οικιακής χρήσης περιέχουν αρωµατικά 
λάδια όπως λάδια κωνοφόρων ή λεµόνι καθώς και 
διαλυτικά όπως κηροζίνη µπορούν να προκαλέσουν ζηµιές 
στη λαβή ή στο περίβληµα από πλαστικό υλικό. 
Αποµακρύνετε µε τη βοήθεια στεγνού πανιού κάθε ίχνος 
υγρασίας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μην αποθηκεύσετε το µηχάνηµα ποτέ σε τόπους όπου 
οι ατµοί µπορεί να έρθουν σε επαφή µε σπινθήρες 
ή ανοιχτή φλόγα, όταν υπάρχει βενζίνη µέσα στο 
ρεζερβουάρ.
Πριν την αποθήκευση αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει.
Αποθηκεύετε το µηχάνηµα σε στεγνό µέρος που µπορεί 
να κλειδωθεί ή ψηλά, ώστε να εµποδιστούν η κατά 
λάθος χρήση ή ζηµιές. Φυλάτε το µηχάνηµα µακριά από 
παιδιά.

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αν το µηχάνηµα πρόκειται να αποθηκευτεί για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες:
1. Αδειάστε τελείως τα καύσιµα από το ρεζερβουάρ και 

χύστε τα µέσα σε δοχείο µε το ίδιο µίγµα για δίχρονους 
κινητήρες. Μη χρησιµοποιήσετε πλέον τα καύσιµα 
τα οποία αποθηκεύτηκαν πάνω από 60 ηµέρες.

2. Ανάψτε τον κινητήρα και αφήστε τον να δουλέψει, 
µέχρι να σβήσει από µόνος του. Έτσι µπορεί 
να διασφαλιστεί, ότι αδειάστηκε όλη η ποσότητα 
των καυσίµων από το καρµπυρατέρ.

3. Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει. Αφαιρέστε το µπουζί 
και χύστε µέσα στον κύλινδρο 30 ml ενός υψηλής 
ποιότητας λαδιού για δίχρονους κινητήρες. Τραβάτε 
αργά το σκοινί της µίζας, για να κατανεµηθεί 
οµοιόµορφα το λάδι. Επανατοποθετήστε το µπουζί.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μετά την αποθήκευση, προτού το 
κουρευτικό πετονιάς πρόκειται να ξανατεθεί σε 
λειτουργία, βγάλτε το µπουζί και χύστε όλο το λάδι έξω 
από τον κύλινδρο.

4. Καθαρίστε καλά το µηχάνηµα και ελέγξτε 
το για χαλαρά ή χαλασµένα µέρη. Επισκευάστε 
τα χαλασµένα µέρη ή αντικαταστήστε 
τα µε καινούργια και αν χρειάζεται σφίξτε 
εκ νέου τις βίδες, τα παξιµάδια και τα µπουλόνια. 
Το µηχάνηµα είναι τώρα έτοιµο για αποθήκευση.

5. Αποθηκεύετε το µηχάνηµα σε στεγνό µέρος που µπορεί 
να κλειδωθεί ή αρκετά ψηλά, ώστε να εµποδίζονται 
η κατά λάθος χρήση ή οι ζηµιές. Φυλάτε το µηχάνηµα 
µακριά από παιδιά.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν 
από την εταιρεία µας ή από τον εισαγωγέα. Βλάβες 
επιδιορθώνουµε στο µηχάνηµά σας δωρεάν στα πλαίσια 
της εγγύησης, εφόσον η αιτία θα είναι ελάττωµα υλικού 
ή σφάλµα κατασκευής.
Σε περίπτωση παροχής εγγύησης απευθύνεστε στο 
κατάστηµα, από το οποίο αγοράσατε το µηχάνηµα 
ή στο πλησιέστερο υποκατάστηµά µας.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων απευθυνθείτε στο αρµόδιο κατάστηµα  του τόπου κατοικίας σας.
Κάθε πληροφορία, εικόνες και τεχνικές ιδιαιτερότητες στο εγχειρίδιο αυτό βασίζονται στις τελευταίες διαθέσιµες 
πληροφορίες για το προϊόν τη στιγµή της εκτύπωσης. Τηρούµε το δικαίωµα να προβούµε σε αλλαγές ανά πάσα στιγµή 
και χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση.

Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ∆ΕΝ ΑΝΑΒΕΙ
ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο διακόπτης ανάφλεξης είναι στο OFF. Ρυθµίστε τον διακόπτη στο ΟΝ.

Το ρεζερβουάρ είναι άδειο. Γεµίστε το ρεζερβουάρ.

Τη αντλία αναρρόφησης δεν είναι επαρκώς πατηµένη προς 
τα κάτω.

Πατήστε την αντλία αναρρόφησης 10 φορές αργά µέχρι 
το τέρµα προς τα κάτω.

Ο κινητήρας µπούκωσε. Χρησιµοποιήστε τη διαδικασία εκκίνησης µε τον µοχλό 
Choke στη θέση λειτουργίας.

Παλιό ή λανθασµένα αναµεµιγµένο καύσιµο. Αδειάστε το ρεζερβουάρ. Γεµίστε το µε φρέσκο µίγµα 
καυσίµου.

Λερωµένο µπουζί. Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το µπουζί.

Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ∆Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΜΑΛΑ ΣΤΟ ΡΕΛΑΝΤΙ
ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Το φίλτρο του αέρα είναι βουλωµένο. Καθαρίστε το φίλτρο του αέρα ή αλλάξτε το.

Παλιό ή λανθασµένα αναµεµιγµένο καύσιµο. Αδειάστε το ρεζερβουάρ. Γεµίστε το µε φρέσκο µίγµα 
καυσίµου.

Το καρµπυρατέρ είναι λανθασµένα ρυθµισµένο. Ρυθµίστε το σύµφωνα µε τις οδηγίες.

Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ
ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Παλιό ή λανθασµένα αναµεµιγµένο καύσιµο. Αδειάστε το ρεζερβουάρ. Γεµίστε το µε φρέσκο µίγµα 

καυσίµου.

Το καρµπυρατέρ είναι λανθασµένα ρυθµισµένο. Ρυθµίστε το σύµφωνα µε τις οδηγίες.

Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ Ή ΣΒΗΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ
ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Στην κεφαλή κοπής έχει περιτυλιχτεί χλόη. Σβήστε τον κινητήρα κι καθαρίστε το επίθεµα κοπής.

Το φίλτρο του αέρα είναι λερωµένο. Καθαρίστε το φίλτρο του αέρα ή αλλάξτε το.

Παλιό ή λανθασµένα αναµεµιγµένο καύσιµο. Αδειάστε το ρεζερβουάρ. Γεµίστε το µε φρέσκο µίγµα 
καυσίµου.

Το καρµπυρατέρ είναι λανθασµένα ρυθµισµένο. Ρυθµίστε το σύµφωνα µε τις οδηγίες.

Η ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ ∆ΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΤΟΝΙΑ
ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Στην κεφαλή κοπής έχει περιτυλιχτεί χλόη. Σβήστε τον κινητήρα κι καθαρίστε το επίθεµα κοπής.

∆εν υπάρχει πετονιά στην κεφαλή κοπής. Περιτυλίξτε καινούργια πετονιά.

Το καρούλι είναι µαγκωµένο. Τοποθετήστε καρούλι.

Η κεφαλή κοπής είναι λερωµένη. Καθαρίστε το καρούλι και το περίβληµά του.

Η πετονιά έχει λειώσει. Αποσυναρµολογήστε το, αφαιρέστε το λειωµένο κοµµάτι 
και περιτυλίξτε εκ νέου την πετονιά.

Η πετονιά στρίφτηκε κατά τη πλήρωση. Αποσυναρµολογήστε το και περιτυλίξτε εκ νέου 
την πετονιά.

∆εν ελευθερώθηκε επαρκώς πετονιά. Πατήστε το κουµπί αφής και τραβήξτε την πετονιά προς τα 
έξω, µέχρι να βρίσκονται 10 cm πετονιάς έξω από 
το επίθεµα κοπής.
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