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Στοιχεία στην πινακίδα 
τύπου
Αυτά τα στοιχεία έχουν μεγάλη 
σημασία για την μετέπειτα 
αναγνώριση, π. χ. για την 
παραγγελία ανταλλακτικών του 
μηχανήματος και για την υπηρεσία 
εξυπηρέτησης πελατών.
Θα βρείτε την πινακίδα του 
μηχανήματος κοντά στον κινητήρα. 
Αναγράψτε όλα τα στοιχεία που 
δίνονται σ' αυτή την πινακίδα τύπου 
στο ακόλουθο πεδίο.

Αυτά και άλλα στοιχεία σχετικά με 
το μηχάνημα θα βρείτε στην 
ξεχωριστή Δήλωση Πιστότητας 
CE, η οποία αποτελεί μέρος αυτών 
των οδηγιών χειρισμού.
Παραστάσεις με εικόνες

Ανοίξτε τις σελίδες με τις εικόνες 
στην αρχή των οδηγιών χειρισμού. 
Σ' αυτές τις οδηγίες χειρισμού 
περιγράφονται διάφορα μοντέλα . 
Οι γραφικές παραστάσεις είναι 
δυνατόν να αποκλίνουν στις 
λεmομέρειες από το μηχάνημα 
που αγοράσατε.

Για την ασφάλειά σας
Σωστή χρησιμοποίηση του 
μηχανήματος
Αυτό το μηχάνημα είναι 
εγκεκριμένο μόνο
– για χρήση με περιγραφές και τις 

υποδείξεις ασφαλείας που 
δίδονται στο παρόν εγχειρίδιο 
οδηγιών χρήσης.

– για το κούρεμα επιφανειών με 
γκαζόν σε κήπους κατοικιών και 
χώρων αναψυχής.

Κάθε άλλη χρήση είναι μη 
αρμόζουσα. Η μη αρμόζουσα 
χρήση έχει ως συνέπεια την παύση 
ισχύος της εγγύησης και την 
άρνηση ανάληψης κάθε ευθύνης 
απότηνπλευράτουκατασκευαστή. 
Ο χρήστης ευθύνεται για όλες τις 
ζημιές, οι οποίες προξενούνται σε 
τρίτους και στην περιουσία τους 
από τη χρήση του μηχανήματος. 
Αλλαγές στο μηχάνημα, οι οποίες 
γίνονται με δική σας πρωτοβουλία, 
αποκλείουν οποιαδήποτε ευθύνη 
του κατασκευαστή για ζημιές που 
ενδεχομένως προκύψουν από 
αυτές.
Τη ρ είτε τις υποδείξεις 
ασφαλείας και χειρισμού
Ως χρήστης αυτού του 
μηχανήματος διαβάστε πριν την 
πρώτη χρήση προσεκτικά αυτές 
τις οδηγίες χειρισμού. Τηρήστε τες 
και φυλάξτε τες για μετέπειτα 
χρήση. Μην επιτρέψετε ποτέ σε 
παιδιά ή σε άλλα πρόσωπα, που 
δεν γνωρίζουν αυτές τις οδηγίες, 
να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα. 
Σε περίmωση αλλαγής ιδιοκτήτη 
δίνετε μαζί με το μηχάνημα και τις 
οδηγίες χειρισμού.
Γενικές υποδείξεις 
ασφαλείας
Στην ενότητα αυτή θα βρείτε 
γενικές υποδείξεις ασφαλείας. 
Προειδοποιητικές υποδείξεις, οι 
οποίες αναφέρονται ειδικά σε επί 
μέρους τμήματα του 
μηχανήματος, λειτουργίες και 
εργασίες, θα βρείτε στο εκάστοτε 
κεφάλαιο αυτού του εγχειριδίου.

Πριν από την εργασία με το 
μηχάνημα
Σε περίπτωση κόπωσης και 
ασθενείας δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται το μηχάνημα.
Τα άτομα, τα οποία χρησιμοποιούν 
το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να 
βρίσκονται υπό την επήρεια 
ναρκωτικών ουσιών, όπως π . χ. 
αλκοόλ, ναρκωτικά και φάρμακα.
Άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών 
δεν επιτρέπεται να χειρίζονται το 
μηχάνημα. Οι τοπικές διατάξεις 
μπορούν να καθορίζουν την 
κατώτερη ηλικία του χρήστη.
Το μηχάνημα αυτό δεν 
προορίζεται για τη χρήση από 
άτομα (συμπεριλαμβανομένων 
των παιδιών) με περιορισμένες 
φυσικές , αισθητήριες ή νοητικές 
ικανότητες ή με έλλειψη πείρας 
και/ή με έλλειψη γνώσεων, εκτός 
αν αυτά επιβλέπονται ή 
κατατοπίστηκαν σχετικά με τη 
χρήση του μηχανήματος από το 
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους 
άτομο.
Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, 
ώστε να διασφαλιστεί, ότι δεν 
παίζουν με το μηχάνημα.
Προτού αρχίσετε την εργασία με 
το μηχάνημα, εξοικειωθείτε με όλα 
τα συστήματα και τα στοιχεία 
χειρισμού καθώς και με τις 
λειτουργίες αυτών.
Στο ύπαιθρο χρησιμοποιείτε μόνο 
τα γι' αυτό εγκεκριμένα και 
αντίστοιχα σεσημασμένα 
τροφοδοτικά καλώδια , π. χ. 
H07RN - F 3 χ 1 ,5 mm 2  
(μέγ. 50 m).
Τα μέρη σύνδεσης τροφοδοτικών 
καλωδίων πρέπει να φέρουν 
προστασία από τα πιτσιλίσματα 
νερού από καουτσούκ ή να είναι 
επικαλυμμένα με καουτσούκ.
Πριν να είναι από κάθε χρήση 
εξετάζετε, μήπως έχει πάθει ζημιά 
το τροφοδοτικό καλώδιο ή μήπως 
είναι πορώδες ή έχει στριφτεί.
Γι' αυτό απενεργοποιήστε το 
μηχάνημα και βγάλτε το φις από 
την πρίζα. Χρησιμοποιείτε μόνον 
τροφοδοτικά καλώδια που είναι σε 
άριστη κατάσταση.
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Πριν τη χρήση εξετάστε, αν
– λειτουργεί το σύστημα συλλογής 

χλόης και αν κλείνει το κλαπέτα 
εξόδου. 
Αντικαθιστάτε αμέσως τα 
κατεστραμμένα, φθαρμένα ή τα 
εξαρτήματα που λείπουν.

– ο μηχανισμός κοπής, τα 
μπουζόνια στερέωσης και 
ολόκληρη η μονάδα κοπής 
παρουσιάζουν φθορές ή έχουν 
χαλάσει. Δώστε να σας 
αντικαταστήσουν σε 
εξειδικευμένο συνεργείο τα 
φθαρμένα ή χαλασμένα μέρη 
μόνον όλα μαζί, για να 
αποφύγετε τυχόν ανωμαλίες 
στη ζυγοστάθμιση.

– έχει πάθει ζημιά το καλώδιο 
μεταξύ του κινητήρα και του 
συνδυασμού διακόπτη/φις. 
Απευθυνθείτε αμέσως σε 
εξειδικευμένο συνεργείο για την 
αλλαγή του κατεστραμμένου 
καλωδίου.

Τα ανταλλακτικά και τα 
εξαρτήματα πρέπει να πληρούν 
τις από τον κατασκευαστή 
καθορισμένες απαιτήσεις.
Γι' αυτό χρησιμοποιείτε μόνον 
γνήσια ανταλλακτικά και 
εξαρτήματα ή τα από τον 
κατασκευαστή εγκεκριμένα 
ανταλλακτικά και εξαρτήματα.
Οι επισκευές πρέπει να 
εκτελούνται αποκλειστικά από 
εξειδικευμένο συνεργείο.
Κατά την εργασία με το 
μηχάνημα
Όταν γίνονται εργασίες με ή στο 
μηχάνημα πρέπει να φοράτε 
ανάλογο ρουχισμό εργασίας, όπως 
για παράδειγμα:
– υποδήματα ασφαλείας,
– μακριά παντελόνια,
– εφαρμοστά ρούχα,
– προστατευτικά ματογυάλια.
Λειτουργείτε το μηχάνημα μόνον, 
όταν αυτό βρίσκεται στην τεχνική 
κατάσταση που προδιαγράφεται 
και στην οποία παραδίδεται από 
τον κατασκευαστή.

Πριν από όλες τις 
εργασίες σ' αυτό το 
μηχάνημα
Για προστασία από 
τραυματισμούς πριν από όλες τις 
εργασίες (π. χ. εργασίες 
συντήρησης και ρύθμισης) στο 
παρόν μηχάνημα
– σταματάτε τον κινητήρα,
– περιμένετε, μέχρι να 

ακινητοποιηθούν τελείως όλα τα 
κινούμενα μέρη,

– βγάζετε το φις από την πρίζα,
– αφήνετε τον κινητήρα να 

κρυώσει (περ. 30 λεπτά).
Μετά από την εργασία με 
το μηχάνημα
Πάντοτε, προτού εγκαταλείψετε 
το μηχάνημα, βγάζετε το φις από 
την πρίζα.
Συστήματα ασφαλείας
Εικόνα 1

! Κίνδυνος
Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ το 
μηχάνημα αν είναι χαλασμένα ή 
δεν έχουν τοποθετηθεί τα 
συστήματα ασφαλείας.
Τόξο ασφαλείας (1)
Το τόξο ασφαλείας εξυπηρετεί 
την ασφάλειά σας για το 
σταμάτημα του κινητήρα και του 
μηχανισμού κοπής σε περίπτωση 
κινδύνου.
Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια 
παραγκώνισης αυτής της 
λειτουργίας.
Κλαπέτα εξόδου (2) ή 
προστασία πρόσκρουσης (3)
Το κλαπέτα εξόδου/η προστασία 
πρόσκρουσης σάς προστατεύει 
από τραυματισμούς από τον 
μηχανισμό κοπής ή από σκληρά 
αντικείμενα που εκτινάσσονται 
προς τα έξω. Το μηχάνημα 
επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο με 
τοποθετημένο το κλαπέτα εξόδου 
ή την προστασία πρόσκρουσης.
Σήματα στο μηχάνημα
Στο μηχάνημα θα βρείτε διάφορα 
aυτοκόλλητα σήματα. Στο σημείο 
αυτό δίδεται η εξήγηση της 
σημασίας των σημάτων:

Προσοχή! Πριντη 
θέση σε λειτουργία 
διαβάστε τις οδηγίες 
χρήσης! 

Κρατάτε τρίτους 
μακριά από την 
επικίνδυνη περιοχή!

Κρατάτε το 
τροφοδοτικό καλώδιο 
μακριά από τα 
εργαλεία κοπής!

Μη φέρνετε ποτέ τα 
χέρια και/ή τα πόδια 
σας κοντά σε 
περιστρεφόμενα 
μέρη.
Πριν από εργασίες 
στα εργαλεία κοπής 
βγάζετε το φις από 
την πρίζα! Κρατάτε 
τα δάχτυλα και τα 
πόδια σας μακριά από 
τον μηχανισμό κοπής! 
Πριν τη ρύθμιση ή τον 
καθαρισμό του 
μηχανήματος ή πριν 
τον έλεγχο, μήπως 
είναι πιασμένα ή 
τραυματισμένο το 
τροφοδοτικό καλώδιο, 
θέτετε το μηχάνημα 
εκτός λειτουργίας και 
βγάζετε το φις από 
την πρίζα. Κρατάτε το 
τροφοδοτικό καλώδιο 
μακριά από τα 
εργαλεία.

Διατηρείτε αυτά τα σήματα στο 
μηχάνημα πάντοτε σε 
ευανάγνωστη κατάσταση.
Αντικαθιστάτε τα κατεστραμμένα 
ή μη ευανάγνωστα πλέον 
σύμβολα.
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Σήματα στο εγχειρίδιο
Στο παρόν εγχειρίδιο γίνεται 
χρήση σημάτων, τα οποία 
εφιστούν την προσοχή σε 
κινδύνους ή χαρακτηρίζουν 
σημαντικές υποδείξεις. Στο σημείο 
αυτό δίδεται η εξήγηση της 
σημασίας των σημάτων:

! Κίνδυνος
Εφιστάται η προσοχή σας σε 
κινδύνους, οι οποίοι σχετίζονται με 
την περιγραφόμενη εργασία, κατά 
την οποία υπάρχει κίνδυνος για 
πρόσωπα.

Προσοχή
Εφιστάται η προσοχή σας σε 
κινδύνους, που σχετίζονται με την 
περιγραφόμενη εργασία και οι 
οποίοι μπορεί να προκαλέσουν 
ζημία στο μηχάνημα.

Υπόδειξη
Επισημαίνει σημαντικές 
πληροφορίες και συμβουλές 
εφαρμογής.
Υπόδειξη απόσυρσης
Αποσύρετε τα κατάλοιπα της 
συσκευασίας, τις παλιές συσκευές 
κτλ. σύμφωνα με τις τοπικές 
διατάξεις.

Αποσύρετε τα κατάλοιπα 
της συσκευασίας, τις 
παλιές συσκευές κτλ. 
σύμφωνα με τις τοπικές 
διατάξεις.

Γι' αυτό θα θέλαμε να σας 
παρακαλέσουμε να μας 
υποστηρίξετε στην προσπάθειά 
μας για τη διατήρηση των πηγών 
πρώτων υλών και την προστασία 
του περιβάλλοντος συμβάλλοντας 
ενεργά με την παράδοση το 
παρόντος μηχανήματος στα 
αντίστοιχα Κέντρα Συλλογής 
παλιών ηλεκτρικών συσκευών - αν 
υπάρχουν.

Συναρμολόγηση του 
μηχανήματος
Στο επισυναπτόμενο φυλλάδιο 
σας δείχνουμε με εικόνες, πώς θα 
συναρμολογήσετε σε λίγα βήματα 
το μηχάνημά σας και πώς θα το 
καταστήσετε έτοιμο για 
λειτουργία.

Χειρισμός
! Κίνδυνος

Ηλεκτροπληξία
– Χρησιμοποιείτε στην 

χρησιμοποιούμενη πρίζα 
διακόπτη προσωπικής 
προστασίας ( = διακόπτη 
προστασίας από ρεύμα διαρροής 
με ρεύμα ενεργοποίησης το πολύ 
30 mA).

– Σε περίπτωση που κατά το 
κούρεμα της χλόης κόψετε το 
καλώδιο, υπάρχει κίνδυνος για τη 
ζωή σας ή κίνδυνος 
τραυματισμού. Απομακρυνθείτε 
αργά και με μικρά βήματα από το 
μηχάνημα. Βγάλτε το φις από την 
πρίζα. Προσέχετε κατά το 
κούρεμα να μη βρεθεί ποτέ το 
τροφοδοτικό καλώδιο στην 
περιοχή κοπής.

Ατύχημα
– Πρόσωπα, παιδιά και ζώα δεν 

επιτρέπεται να βρίσκονται ποτέ 
κοντά στο μηχάνημα κατά το 
κούρεμα. 
Κίνδυνος τραυματισμού από 
εκτινασσόμενες πέτρες ή άλλα 
αντικείμενα.

Πτώση
– Οδηγείτε το μηχάνημα μόνο σε 

ταχύτητα βηματισμού.
– Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, 

όταν κουρεύετε προς τα πίσω και 
τραβάτε το μηχάνημα προς το 
μέρος σας.

– Κατά το κούρεμα σε απότομα 
πρανή μπορεί το μηχάνημα να 
ανατραπεί κι εσείς να 
τραυματιστείτε. Κουρεύετε 
εγκάρσια στο πρανές, ποτέ προς 
τα πάνω και προς τα κάτω. Μην 
κουρεύετε σε απότομα πρανή με 
κλ{ση μεγαλύτερη από 20%.

– Να προσέχετε ιδια{τερα κατά την 
αλλαγή της κατεύθυνσης 
οδήγησης και να προσέχετε 
πάντοτε να έχετε καλή 
σταθερότητα θέσης, ιδιαίτερα σε 
πρανή.

– Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού 
κατά το κούρεμα σε οριακές 
περιοχές. Το κούρεμα κοντά σε 
άκρα, φράχτες ή απότομα πρανή 
είναι επικ{νδυνο. Κρατάτε την 
απόσταση ασφαλείας κατά το 
κούρεμα.

– Κατά το κούρεμα βρεγμένης 
χλόης το μηχάνημα ενδέχεται 
λόγω μειωμένης πρόσφυσης στο 
έδαφος να γλιστρήσει κι εσείς να 
πέσετε. Κουρεύετε τη χλόη 
μόνον, όταν αυτή ε{ ναι στεγνή.

– Εργάζεστε μόνον όταν επικρατεί 
φως ημέρας ή επαρκής τεχνητός 
φωτισμός.

Τραυματισμός
– Τηρείτε πάντοτε την απόσταση 

ασφαλε{ας από τον 
περιστρεφόμενο μηχανισμό 
κοπής, η οποία καθορίζεται από 
τα κοντάρια οδήγησης.

– Η περιοχή εργασίας του χειριστή 
βρ{σκεται κατά τη λειτουργ{α 
π{σω από το κοντάρι οδήγησης.

– Μη βάζετε ποτέ τα χέρια ή τα 
πόδια σας μέσα ή κάτω από 
περιστρεφόμενα μέρη.

– Σβήνετε τον κινητήρα, όταν 
πρόκειται να γείρετε το 
μηχάνημα και για τη μεταφορά 
πάνω από άλλες επιφάνειες 
εκτός από χλόη.

– Μην ανασηκώνετε και μη 
μεταφέρετε ποτέ το μηχάνημα με 
αναμμένον τον κινητήρα. 
Τραβήξτε προηγουμένως το φις 
από την πρίζα.

– Σβήνετε τον κινητήρα και 
βγάζετε το φις από την πρίζα, 
όταν απομακρύνετε αντικε{μενα 
που έχουν μπλοκάρει ή βουλώσει 
το κανάλι εξόδου ή πριν τον 
έλεγχο, τον καθαρισμό, τη 
μεταφορά, τη ρύθμιση του 
χλοοκοπτικού ή την εκτέλεση 
εργασιών στο μηχάνημα.

– Κατά την αφαίρεση του 
συστήματος συλλογής χλόης 
μπορείτε να τραυματιστείτε εσείς 
ή άλλοι από εκτινασσόμενη χλόη 
ή ξένα σώματα. Ποτέ μην 
αδειάζετε το σύστημα συλλογής 
χλόης όταν ο κινητήρας είναι σε 
λειτουργία. 
Γι' αυτό θέτετε το μηχάνημα 
εκτός λειτουργίας.
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–  Ελέγξτε το έδαφος στο οποίο 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το 
μηχάνημα και αφαιρέστε όλα τα 
αντικείμενα, τα οποία θα 
μπορούσαν να εμπλακούν και να 
εκτιναχθούν προς κάθε 
κατεύθυνση.

– Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα 
σε άσχημες καιρικές συνθήκες, 
όπως π. χ κίνδυνος βροχής ή 
καταιγίδας.

– Σε περίπτωση που το εργαλείο 
κοπής προσκρούσει σε ξένο 
σώμα (π. χ πέτρα) ή σε περίπτωση 
που αρχίσουν ασυνήθιστοι 
κραδασμοί στο μηχάνημα: 
σβήστε αμέσως τον κινητήρα και 
βγάλτε το φις από την πρίζα. 
Πριν την περαιτέρω λειτουργία 
απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο 
συνεργείο για τον έλεγχο του 
μηχανήματος για ζημιές.

– Σε δρεπανοειδή κουρευτικά μην 
στέκεστε ποτέ μπροστά από τα 
ανοίγματα εξόδου χλόης.

– Πάντοτε, προτού εγκαταλείψετε 
το μηχάνημα, βγάζετε το φις από 
την πρίζα.

Παραπάτημα
– Κατά το γύρισμα του 

μηχανήματος μπορεί να 
παραπατήσετε, αν μπερδευτείτε 
στο τροφοδοτικό καλώδιο και να 
τραυματιστείτε. Οδηγείτε το 
καλώδιο πάντοτε έτσι, ώστε να 
μην μπορεί να βρεθεί ποτέ στην 
περιοχή βάδισης και κουρέματος.

– Οδηγείτε το μηχάνημα μόνο σε 
ταχύτητα βηματισμού.

Προσοχή
Ζημίες στο μηχάνημα.
– Πέτρες, παραπεταμένα κλαδιά ή 

παρόμοια αντικείμενα μπορεί να 
οδηγήσουν σε ζημιές στο 
μηχάνημα και στον τρόπο 
λειτουργίας. 
Πριν από κάθε χρήση, 
απομακρύνετε στερεά 
αντικείμενα από την περιοχή 
εργασίας.

– Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα 
μόνον, όταν αυτό βρίσκεται σε 
άριστη κατάσταση. Πριν από 
κάθε λειτουργία κάνετε οπτικό 
έλεγχο. Ελέγχετε ιδιαίτερα τις 
διατάξεις ασφαλείας, τα 
ηλεκτρικά στοιχεία χειρισμού, τα 
ηλεκτροφόρα καλώδια και τις 
κοχλιοσυνδέσεις για ζημιές και 
σταθερή εφαρμογή. 
Αντικαθιστάτε τα ελαπωματικά 
μέρη πριν τη θέση του 
μηχανήματος σε λειτουργία.

'Ωρες λειτουργίας
Τηρείτε τους εθνικούς/ δημοτικούς 
κανονισμούς ωρών λειτουργίας 
(αν χρειάζεται, ρωτήστε σχετικά 
την αρμόδια υπηρεσία).

Ενδείξεις πλευρών
Όταν πρόκειται για ενδείξεις 
πλευρών του μηχανήματος (π. χ. 
αριστερά, δεξιά) παίρνουμε σαν 
βάση την κατεύθυνση πορείας του 
μηχανήματος από τη θέση του 
μοχλού πορείας.
1. Τοποθέτηση του 

συστήματος συλλογής 
χλόης

Εικόνα 2
 Σηκώνετε το κλαπέτα εξόδου 

και κρεμάτε στο σύστημα 
συλλογής χλόης.

2. Ρύθμιση του ύψους 
κοπής
Προσοχή

Επιλέξτε το ύψος κοπής σε 
ανώμαλο έδαφος έτσι, ώστε το 
μαχαίρι κοπής να μην έρχεται ποτέ 
σε επαφή με το έδαφος.
Εικόνα 3
Ρυθμίζετε κατά βούληση το ύψος 
κοπής της χλόης.
Δυνατότητα ρύθμισης (ανάλογα 
με το μοντέλο) από περ. 3 cm έως 
9 cm τo πολύ.

Υπόδειξη
Σε μηχανήματα με ξεχωριστή 
ρύθμιση τροχών ρυθμίστε όλους 
τους τροχούς στο ίδιο ύψος.
Μοντέλο Á:
 Ξεβιδώνετε τους τροχούς και 

τους φέρνετε στην αντίστοιχη 
ρύθμιση ύψους.

Μοντέλο B:
 Τραβάτε το αφτί και το 

κουμπώνετε στην επιθυμητή 
θέση.

Μοντέλο C:
 Σπρώχνετε τον μοχλό της 

κεντρικής ρύθμισης ύψους προς 
τα εμπρός ή προς τα πίσω και τον 
κουμπώνετε στην επιθυμητή 
θέση.

Μοντέλο D:
 Πιέζετε την ασφάλιση και 

ταυτόχρονα τραβώντας ή 
πιέζοντας τη χειρολαβή/τον 
μοχλό ρυθμίζετε το επιθυμητό 
ύψος. Κατά την ελευθέρωση η 
ασφάλιση κουμπώνει την 
επιλεγμένη ρύθμιση.

Μοντέλο E:
 Τραβάτε τον τροχό προς τα 

εμπρός και τον κουμπώνετε 
στην επιθυμητή θέση.

3. Τροφοδοτικό καλώδιο
Εικόνα 4
 Στερεώνετε το τροφοδοτικό 

καλώδιο στην ανακούφιση έλξης 
του καλωδίου.

 Βάλτε το τροφοδοτικό καλώδιο 
πρώτα στον συνδυασμό 
διακόπτη/φις στο μηχάνημα και 
μετά σε πρίζα 230 ν.

4. Εκκίνηση κινητήρα
! Κίνδυνος

Κρατάτε τα χέρια και τα πόδια 
σας μακριά από τον μηχανισμό 
κοπής.

Προσοχή
– Μη γέρνετε το μηχάνημα κατά 

την εκκίνηση.
– Στην προσπάθεια να εκκινήσετε 

το μηχάνημα σε υψηλή χλόη, 
μπορεί να υπερθερμανθεί ο 
κινητήρας και να υποστεί ζημιά.

Εικόνα 5
 Παρκάρετε το μηχάνημα σε 

επίπεδη επιφάνεια με κατά το 
δυνατόν κοντή ή λίγη χλόη.

 Βρισκόμενοι πίσω από το, 
μηχάνημα- πιέζετε το κουμπι 
ασφάλισης και το κρατάτε 
πατημένο.

 Τραβήξτε το τόξο ασφαλείας 
και κρατήστε το, αφήστε 
ελεύθερο το κουμπί ασφάλισης.
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Ο κινητήρας και το εργαλείο 
κοπής ξεκινούν. Μπορείτε να 
αρχίσετε με την εργασία.
5. Θέση της τροχο-, 

κίνησης 9ε και εκτος 
λειτουργιας

(μόνο σε μηχανήματα με 
τροχοκίνηση)
Εικόνα 9
Θέση της τροχοκίνησης σε 
λειτουργία :
 Τραβάτε τον μοχλό και 

κρατήστε τον.
Θέση της τροχοκίνησης εκτός 
λειτουργίας :
 Αφήνετε τον μοχλό ελεύθερο.
6. Σταμάτημα του 

κινητήρα,
 Αφήνετε το τοξο ασφαλειας 

ελεύθερο. 
Ο κινητήρας και ο μηχανισμός 
κοπής σταματούν μετά από 
σύντομο χρόνο.

7. Αφαίρεση και άδειασμα 
του συστηματος 
συλλογής χλόης

Εικόνα 2
Όταν παραμένει κομμένη χλόη στο 
έδαφος ή η ένδειξη της στάθμης 
πλήρωσης (προαιρετικά, Εικόνα 
10), ότι το καλάθι έχει γεμίσει:
 Αφήστε το τόξο ασφαλείας 

ελεύθερο και περιμένετε, μέχρι 
να ακινητοποιηθεί ο κινητήρας.

 Σηκώνετε το κλαπέτα εξόδου 
και ξεκρεμάτε το σύστημα 
συλλογής χλόης .

 Αδειάζετε το περιεχόμενο .
8. Εργασία χωρίς 

σύστημα συλλογής 
χλόης

Όταν aφαιρείτε το σύστημα 
συλλογής χλόης, το κλαπέτα 
εξόδου στρέφεται προς τα κάτω. 
Κατά την εργασία χωρίς σύστημα 
συλλογής χλόης η κομμένη χλόη 
εξέρχεται απευθείας προς τα 
κάτω.
9. Μετατροπή για το 

γύρισμα ή κυλισμα της 
χλόης

(μόνο για μηχανήματα με 
εξαρτήματα γυρίσματος ή, 
κυλίσματος χλόης/προαιρετικα).

Μηχανήματα με έξοδο στο οπίσθιο 
μέρος:
Εικόνα 7A
 Ανασηκώνετε το κλαπέτα 

εξόδου.
 Αφαίρεση του συστήματος 

συλλογής χλόης.
 Τοποθέτηση της σφήνας 

γυρίσματος ή κυλίσματος χλόης 
(ανάλογα με το μοντέλο).

 Κατεβάζετε το κλαπέτα εξόδου.

Υπόδειξη
Τα μοντέλα με ενσωματωμένη 
λειτουργία κύλισης δεν 
χρειάζονται ξεχωριστό σφηνοειδές 
εξάρτημα κύλισης - τη λειτουργία 
αυτή _αναλαμβάνει ένα ειδικά 
μορφωμενο κλαπετο στο οπίσθιο 
μέρος (εικόνα 7Β).
Μηχανήματα με πλευρική 
έξοδο:
 Αφαιρέστε την πλευρική έξοδο - 

η προστασία πρόσπτωσης/το 
κλείθρο κύλισης κλείνει 
αυτόματα (εικόνα 8Α).

10. Μετατροπή 
μηχανημ,άτων σε 
πλευρικη εξοδο

(ανάλογα με την παραλλαγή)
 Όταν υπάρχει: 

Αφαιρέστε την περισυλλογή 
χλόης και κατεβάστε το 
κλαπέτα της οπίσθιας εξόδου.

 Ανασηκώστε την προστασία 
πρόσπτωσης/το κλείθρο κύλισης 
και συναρμολογήστε την 
πλευρική έξοδο (Εικόνα 8Β).

11. Μετά το τέλος της 
εργασίας

 Αδειάστε το σύστημα συλλογης 
χλόης.

 Βγάλτε το φις από την πρίζα και 
από το μηχάνημα.

 Αφήνετε τον κινητήρα να 
κρυώσει (περ. 30 λεmά), πριν 
τον καθαρισμό, τη συντήρηση, 
την αποθήκευση ή την 
μακρόχρονη ακινητοποίηση του 
μηχανήματος.

Συμβουλές για την  
περιποιηση της χλοης
Κούρεμα
Η χλόη αποτελείται από διάφορα 
είδη χορταριών. Αν την κουρ~υετε 
συχνά, τότε ευνοείται 
περισσοτερο η ανάmυξη 
χορταριών με ισχυρό ρίζωμα, τα 
οποία σχηματιζουν μια σκληρή 
κρούστα με το έδαφος.
Αν την κουρεύετε σπάνια, τότε 
αναmύσσονται καλύτερα 
χορτάρια με ψηλή καλαμιά και 
άλλα αγριόχορτα (π. χ τριφύλλι, 
αστρολούλουδο).
Το κανονικό ύψος της χλόης 
κυμαίνεται μεταξύ 4 και 5 cm 
περίπου. Το ύψος της χλόης που 
κόβεται κατά το κούρεμα θα 
πρέπει να αντιστοιχεί περ. στο 1/3 
του συνολικού ύψους, δηλαδη σε 
7-8 cm κόβετε στο κανονικό ύψος. 
Μην κουρεύετε τη χλόη κάτω από 
ύψος 4 cm, διότι σε περίοδο 
ξηρασίας καταστρέφεται η 
κρούστα με το ρίζωμα.
Κουρεύετε τη χλοη, η οποια εχει 
αναmυχθείκαιψηλώσειπολύ (π. χ 
μετά τις διακοπές), σταδιακά 
μέχρι το κανονικο υψος.
Κατά το κούρεμα της χλόης 
δουλεύετε έτσι, ώστε οι λωρίδες 
κοπής να αλληλοεπικαλύmονται 
πάντοτε για λίγο.
Γύρισμα ή κύλισμα της 
χλόης (με το εξάρτημα)
Κατά το κούρεμα η χλόη κόβεται 
σε μικρά κομμάτια (περ. 1 cm) και 
παραμένει επάνω στο έδαφος. 
Έτσι παραμένουν στη χλόη πολλά 
θρεmικά συστατικά. Για ένα καλό 
αποτέλεσμα η χλόη πρέπει να 
διατηρείται χαμηλή, βλ. επίσης και 
στην παράγραφο "Κούρεμα". Για 
το γύρισμα ή κύλισμα της χλόης 
προσέχετε τις ακόλουθες 
υποδείξεις:
– Μην κουρεύετε βρεγμένη χλόη .
– Μην κουρεύετε περισσότερο 

από 2 cm το πολύ του συνολικού 
μήκους της χλόης.

– Οδηγείτε αργά.
– Καθαρίζετε τακτικά τον 

μηχανισμό κοπής.
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Μεταφορά
! Κίνδυνος

Πριν τη μεταφορά επάνω ή μέσα 
σε όχημα: σβήνετε τον κινrιτήρα 
και aφαιρείτε το τροφοδοτικό 
καλώδιο. Αφήνετε τον κινrιτήρα να 
κρυώσει (περ. 30 λεπτά).
Σε περίπτωση μεταφοράς του 
μηχανήματος επάνω ή μέσα σε 
ένα όχημα ασφαλίζετέ το 
επαρκώς από αθέλητη 
μετατόπιση. Πριν το ανασήκωμα ή 
τη μεταφορά του μηχανήματος 
βγάζετε το φις από την πρίζα. Για 
να κινήσετε το μηχάνημα πάνω 
από επιφάνειες, όπως π. χ. 
πεζοδρόμια ή αυλές, σβήνετε 
προηγουμένως τον κινητήρα.

Προσοχή
Μη μαγκώνετε και μην τσακίζετε 
το καλώδιο μεταξύ του κινητήρα 
και του συνδυασμού διακόπτη/φις.
Εικόνα 6
 Για την ευκολότερη 

αποθήκευση με οικονομία 
χώρου μπορείτε να διπλώσετε 
το κοντάρι οδήγησης.

Συντήρηση/
Καθαρισμός
! Κίνδυνος

Για προστασία από 
τραυματισμούς πριν από όλες τις 
εργασίες στο μηχάνημα
– σταματάτε τον κινrιτήρα,
– περιμένετε, μέχρι να 

ακινητοποιηθούν τελείως όλα τα 
κινούμενα μέρη,

– βγάζετε το φις από την πρίζα,
– αφήνετε τον κινητήρα να 

κρυώσει (περ. 30 λεπτά).

Συντήρηση
! Κίνδυνος

Για προστασία από 
τραυματισμούς από τον 
μηχανισμό κοπής απευθύνεστε για 
όλες τις εργασίες, όπως αλλαγή ή 
τρόχισμα του μαχαιριού κοπής, 
μόνο σε εξειδικευμένο συνεργείο 
(απαιτούνται ειδικά εργαλεία).

Πριν από κάθε λειτουργία
 Ελέγχετε το τροφοδοτικό 

καλώδιο.
 Ελέγχετε τις κοχλιοσυνδέσεις 

για καλή εφαρμογή.
 Ελέγχετε τις διατάξεις 

ασφαλείας.
 Έλεγχος του μηχανήματος - βλ. 

"Πριν την εργασία με το 
μηχάνημα".

Ελέγχετε το σημείο εμπλοκής 
της ζεύξης:
(μόνο σε μηχανήματα με 
τροχοκίνηση)
– Με αναμμένον τον κινητήρα και 

aπενεργοποιημένη την 
τροχοκίνηση το μηχάνημα δεν 
επιτρέπεται να κινείται προς τα 
εμπρός.

– Με αναμμένον τον κινητήρα και 
ενεργοποιημένη την 
τροχοκίνηση το μηχάνημα 
πρέπει να κινείται προς τα 
εμπρός.

 Αν χρειάζεται, ρυθμίζετε το 
σημείο εμπλοκής με τον 
τροχίσκο/παξιμάδι ρύθμισης 
στον μοχλό τροχοκίνησης ή το 
συρματόσκοινο.

Μία φορά κάθε σεζόν
 Γρασάρετε τα σημεία των 

αρθρώσεων και τα ελατήρια 
περιστροφής στο κλαπέτο 
εξόδου.

 Αναθέσατε στο τέλος της σεζόν 
τον έλεγχο και τη συντήρηση 
του μηχανήματος σε ένα 
εξειδικευμένο συνεργείο.

Καθαρισμός
Προσοχή

– Μην πλένετε το μηχάνημα με 
νερό, γιατί διαφορετικά μπορούν 
vα πάθουν ζημιά τα ηλεκτρικά 
μέρη.

– Καθαρίζετε το μηχάνημα μετά 
από κάθε λειτουργία. Ένα 
μηχάνημα που δεν έχει 
καθαριστεί οδηγεί σε ζημίες 
υλικού και λειτουργικές βλάβες.

Καθάρισμα του συστήματος 
συλλογής χλόης
Ευκολότερος είναι ο καθαρισμός 
αμέσως μετά το κούρεμα.
 Αφαιρείτε και αδειάζετε το 

σύστημα συλλογής χλόης.
 Το σύστημα συλλογής χλόης 

μπορεί να καθαριστεί με μια 
ισχυρή ριπή νερού (λάστιχο 
νερού του κήπου).

 Αφήνετε το σύστημα συλλογής 
χλόης να στεγνώσει εντελώς 
πριν από την επόμενη 
χρησιμοποίησή του.

Καθαρισμός κουρευτικού
! Κίνδυνος

Κατά την εργασία στο μηχανισμό 
κοπής υπάρχει κίνδυνος να 
τραυματιστείτε. Φοράτε γάντια 
εργασίας για τη δική σας προστασία.
Καθαρίζετε το μηχάνημα κατά το 
δυνατόν αμέσως μετά το 
κούρεμα.
 Γέρνετε το μηχάνημα στο πλάι,
 καθαρίζετε το θάλαμο κοπής και 

το κλαπέτα εξόδου με μια 
βούρτσα, μια σκούπα ή ένα 
μάκτρο,

 ετήνετε το μηχάνημα στις ρόδες 
του και καθαρίζετε όλα τα 
εμφανή κατάλοιπα χόρτου και 
βρωμιάς.

Μακρόχρονη θέση 
εκτός λειτουργίας

Προσοχή
Ζημιές υλικού στο μηχάνημα
Αποθηκεύετε το μηχάνημα με 
κρύο κινητήρα μόνο σε καθαρούς 
και στεγνούς χώρους.
Σε περίπτωση μακροχρόνιας 
αποθήκευσης, π. χ τον χειμώνα, 
προστατεύετε το μηχάνημα 
οπωσδήποτε από τη σκουριά.
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Μετά το τέλος της σεζόν ή όταν το 
μηχάνημα δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για διάστημα 
μεγαλύτερο από ένα μήνα,
 Καθαρίζετε το μηχάνημα και το 

σύστημα συλλογής χλόης.
 Για προστασία από τη σκουριά 

σκουπίζετε όλα τα μεταλλικά 
μέρη με ένα λαδωμένο πανί 
(λάδι χωρίς ρητίνη) ή ψεκάζετε 
με λάδι ψεκασμού. 
 
 

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

Αναζήτηση και 
αντιμετωπιση βλαβών
Βλάβες στη λειτουργία του 
κουρευτικού σας έχουν συχνά 
απλές αιτίες, τις οποίες θα πρέπει 
να γνωρίζετε και εν μέρει να 
μπορείτε να τις αντιμετωπίζετε οι 
ίδιοι. Σε περίmωση αμφιβολιών 
ευχαρίστως θα σας βοηθήσει με 
συμβουλές και στην πράξη ο 
προμηθευτής σας ή ένα 
εξειδικευμένο συνεργείο.

Πρόβλημα Πιθανή(ές) αιτία(ες) Αντιμετώπιση

Ο κινητήρας δεν τίθεται σε 
λειτουργία.

Μη συνδεμένο ή χαλασμένο 
τροφοδοτικό καλώδιο.

Ελέγξτε το καλώδιο, αν χρειάζεται 
να αντικατασταθεί ή να 
επισκευαστεί από τον ειδικό.

Υπερφορτωμένη ασφάλεια στον 
πίνακα του σπιτιού.

Ενεργοποιήστε την ασφάλεια, 
χρησιμοποιήστε ενδεχομένως 
ισχυρότερα ασφαλισμένη οικιακή 
σύνδεση ή απευθυνθείτε στον 
ειδικό για την εγκατάσταση 
ισχυρότερης ασφάλειας.

Χαλασμένος συνδυασμός 
διακόmη/φις.

Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο 
συνεργείο για επισκευή.

Ο κινητήρας κάνει θόρυβο, 
αλλά δεν λειτουργεί.

Το κουρευτικό βρίσκεται πάνω σε 
ψηλό χόρτο.

Παρκάρετε το κουρευτικό 
μηχάνημα σε επιφάνεια με κοντό 
χόρτο .

Μαχαίρια μπλοκαρισμένα. Βγάλτε το φις από την πρίζα, 
αφαιρέστε ό,τι μπλοκάρει το 
εργαλείο.

Ο κινητήρας σβήνει απότομα. Το φις είναι μόνο χαλαρά μέσα 
στην πρίζα.

Ελέγξτε το καλώδιο, διασφαλίστε, 
ότι αυτό έχει αναρτηθεί στην 
εκτόνωση έλξης καλωδίου, 
ξαναβάλτε το φις μέσα στην πρίζα.

Η προστασία υπερφόρτωσης έχει 
aπενεργοποιήσει το μηχάνημα 
(ανάλογα με το μοντέλο).

Βγάζετε το φις από την πρίζα, 
aφαιρείτε ό,τι έχει βουλώσει την 
έξοδο, περιμένετε περ. 30 λεmά, 
θέτετε το μηχάνημα ξανά σε 
λειτουργία.

Ασυνήθιστοι θόρυβοι (θόρυβοι, 
κρότοι, κροτάλισμα).

Χαλαρές βίδες, παξιμάδια ή άλλα 
εξαρτήματα στερέωσης.

Στερεώστε τα μέρη, αν παραμεί- 
νουν οι θόρυβοι: Απευθυνθείτε σε 
εξειδικευμένο συνεργείο.
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Ισχυροί κραδασμοί. Κατεστραμμένος άξονας 
μαχαιριού ή χαλασμένο μαχαίρι 
κοπής.

Θέτετε το μηχάνημα αμέσως εκτός 
λειτουργίας.
Αναθέτετε σε εξειδικευμένο 
συνεργείο την αλλαγή των 
χαλασμένων μερών.

Η τροχοκίνηση δεν λειτουργεί. Χαλασμένος τραπεζοειδής 
ιμάντας ή αντίστοιχα χαλασμένη 
μετάδοση κίνησης.

Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο 
συνεργείο για την αντικατάσταση 
χαλασμένων εξαρτήματων.

Η κοπή δεν είναι καθαρή ή ο 
αριθμός στροφών πέφτει.

Χόρτο πολύ μακρύ. Ρυθμίζετε μεγαλύτερο ύψος κοπής, 
στην ανάγκη κουρεύετε δύο φορές.

Η χλόη παραμένει στο έδαφος ή 
το σύστημα περισυλλογής 
χλόης δεν γεμίζει.

Η χλόη έχει μεγάλη υγρασία. Αφήνετε τη χλόη να στεγνώσει.

Βουλωμένη έξοδος. Βγάζετε το φις από την πρίζα, 
απομακρύνετε ό,τι έχει βουλώσει 
το μηχάνημα.

Τα μαχαίρια είναι στομωμένα. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο 
συνεργείο για την αντικατάσταση ή 
το τρόχισμα των μαχαιριών.

Γεμάτο καλάθι συλλογής. Απενεργοποιείτε το χλοοκοmικό, 
αδειάζετε την περισυλλογή χλόης.

Ακάθαρτο καλάθι συλλογής. Απενεργοποιείτε το χλοοκοmικό, 
καθαρίζετε τις σχισμές αερισμού 
στην περισυλλογή χλόης.

Πρόβλημα Πιθανή(ές) αιτία(ες) Αντιμετώπιση




