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R

aÉëÅêáéíáçå=çÑ=íÜÉ=é~êíë

aÉëÅêáéíáçå=ÇÉë=éá≠ÅÉë

_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=qÉáäÉ

aÉëÅêáòáçåÉ=ÇÉääÉ=é~êíá

aÉëÅêá´©ç=Ç~ë=éÉ´~ë

aÉëÅêáéÅáµå=ÇÉ=ä~ë=é~êíÉë

_ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇÉäÉå

Περιγραφή των µερών

NK ^áê=ÑáäíÉê=ÅçîÉê VK e~åÇäÉ

OK q~åâ=Å~é NMK fÖåáíáçå=ëïáíÅÜ

PK fåí~âÉ=éìãéLéêáãÉê NNK qÜêçííäÉ

QK pé~êâ=éäìÖ NOK aJëÜ~éÉÇ=Ü~åÇäÉ

RK bñÜ~ìëí=ÅçîÉê NPK pÜ~Ñí

SK bñÜ~ìëí NQK iáåÉ=ÅìííÉê

TK pí~êíÉê=Ü~åÇäÉ NRK dì~êÇ

UK aáéëíáÅâ NSK iáåÉ=Åçáä

NK `çìîÉêÅäÉ=Çì=ÑáäíêÉ=¶=~áê VK mçáÖå¨É

OK _çìÅÜçå=Çì=ê¨ëÉêîçáê NMK fåíÉêêìéíÉìê=ÇD~ääìã~ÖÉ

PK mçãéÉ=ÇD~ãçê´~ÖÉ=L_çìíçå=NNK j~åÉííÉ=ÇÉë=Ö~ò

ÇD~ãçê´~ÖÉ NOK mçáÖå¨É=Éå=ÂaÊ

QK _çìÖáÉ NPK ^êÄêÉ

RK `çìîÉêÅäÉ=Çì=éçí= NQK aáëéçëáíáÑ=ÅçìéÉJÑáä

ÇD¨ÅÜ~ééÉãÉåí NRK `çìîÉêÅäÉ=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå

SK mçí=ÇD¨ÅÜ~ééÉãÉåí NSK _çÄáåÉ=ÇÉ=Ñáä

TK mçáÖå¨É=Çì=ä~åÅÉìê

UK g~ìÖÉ=ÇDÜìáäÉ

NK iìÑíÑáäíÉê~ÄÇÉÅâìåÖ VK dêáÑÑ

OK q~åâÇÉÅâÉä NMK wΩåÇëÅÜ~äíÉê

PK ^åë~ìÖéìãéÉLmêáãÉê NNK d~ëÜÉÄÉä

QK wΩåÇâÉêòÉ NOK aJÑ∏êãáÖÉê=dêáÑÑ

RK ^ìëéìÑÑ~ÄÇÉÅâìåÖ NPK pÅÜ~Ñí

SK ^ìëéìÑÑ NQK c~ÇÉå~ÄëÅÜåÉáÇÉê

TK pí~êíÉêÖêáÑÑ NRK pÅÜìíò~ÄÇÉÅâìåÖ

UK £äãÉëëëí~Ä NSK c~ÇÉåëéìäÉ

NK `çéÉêÅÜáç=Ñáäíêç=~êá~ VK j~åáÖäá~

OK q~ééç=ÇÉä=ëÉêÄ~íçáç NMK fåíÉêêìííçêÉ=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ

PK mçãé~=Çá=~ëéáê~òáçåÉL NNK iÉî~=ÇÉääD~ÅÅÉäÉê~íçêÉ

áåáÉííçêÉ NOK j~åáÖäá~=~=Ñçêã~=Çá=a

QK `~åÇÉä~=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ NPK ^ëí~

RK `çéÉêÅÜáç=ÇÉää~=ã~êãáíí~ NQK i~ã~=í~Öäáç=Ñáäá

SK j~êãáíí~ NRK `çéÉêíìê~=Çá=éêçíÉòáçåÉ

TK j~åáÖäá~=Çá=~îîá~ãÉåíç NSK _çÄáå~=~=Ñáäá=Çá=åóäçå

UK ^ëí~=Çá=äáîÉääç=ÇÉääDçäáç

NK q~ãé~=Çç=Ñáäíêç=ÇÉ=~ê VK mìåÜç

OK q~ãé~=Çç=ÇÉéµëáíç NMK fåíÉêêìéíçê=ÇÉ=áÖåá´©ç

PK _çãÄ~=ÇÉ=~ëéáê~´©çL NNK ^ä~î~åÅ~=ÇÉ=~ÅÉäÉê~´©ç

ÂmêáãÉêÊ NOK mìåÜç=Éã=Ñçêã~=ÇÉ=a

QK sÉä~=ÇÉ=áÖåá´©ç NPK i~å´~

RK q~ãé~=Çç=ÉëÅ~éÉ NQK ißãáå~=ÇÉ=ÅçêíÉ=Çç=Ñáç

SK bëÅ~éÉ NRK `çÄÉêíìê~=ÇÉ=éêçíÉÅ´©ç

TK mìåÜç=ÇÉ=~êê~åèìÉ NSK _çÄáå~=Çç=Ñáç

UK s~êÉí~=áåÇáÅ~Ççê~=ÇÉ=å∞îÉä=

Çç µäÉç

NK `çÄÉêíìê~=ÇÉä=Ñáäíêç=ÇÉ=~áêÉ VK j~åáà~

OK q~é~=ÇÉä=í~åèìÉ NMK `çåãìí~Ççê=ÇÉ=ÉåÅÉåÇáÇç

PK _çãÄ~=ÇÉ=~ëéáê~ÅáµåLéêáãÉêNNK ^ÅÉäÉê~Ççê

QK _ìà∞~ NOK j~åáà~=Éå=Ñçêã~=ÇÉ=a

RK `çÄÉêíìê~=ÇÉä=ÉëÅ~éÉ NPK bãéì¥~Çìê~

SK bëÅ~éÉ NQK `çêí~Ççê=é~ê~=Éä=Üáäç

TK j~åáà~=ÇÉä=~êê~åÅ~Ççê NRK `çÄÉêíìê~=ÇÉ=éêçíÉÅÅáµå

UK pçåÇ~=ÇÉ=ãÉÇáÅáµå=ÇÉä=åáîÉä=NSK _çÄáå~=é~ê~=Éä=Üáäç

ÇÉ=~ÅÉáíÉ

NK iìÅÜíÑáäíÉê~ÑÇÉââáåÖ VK dêÉÉé

OK q~åâÇÉâëÉä NMK `çåí~ÅíëÅÜ~âÉä~~ê

PK ^~åòìáÖéçãéLéêáãÉê NNK d~ëÜÉåÇÉä

QK _çìÖáÉ NOK aJîçêãáÖÉ=ÖêÉÉé

RK ráíä~~í~ÑÇÉââáåÖ NPK pÅÜ~ÅÜí

SK ráíä~~í NQK aê~~Ç~ÑëåáàÇÉê

TK pí~êíÉêÖêÉÉé NRK sÉáäáÖÜÉáÇë~ÑÇÉââáåÖ

UK läáÉéÉáäëíçâ NSK aê~~ÇëéçÉä

NK Κάλυµµα φίλτρου αέρα VK Λαβή
OK Καπάκι ρεζερβουάρ NMK ∆ιακόπτης ανάφλεξης
PK Αντλία αναρρόφησης/ NNK Σκανδάλη γκαζιού

∆ιασκορπιστήρας NOK Λαβή σχήµατος D
QK Μπουζί NPK Στέλεχος
RK Κάλυµµα εξάτµισης NQK Κόφτης πετονιάς
SK Εξάτµιση NRK Προφυλακτήρας
TK Λαβή µίζας NSK Καρούλι πετονιάς
UK Βέργα µέτρησης στάθµης 

λαδιού



S

1
N

2 4

5

3

O

8

7

6P

10

14
11

13

11

9

Q

15

17

16

R



T

aÉëÅêáéíáçå=çÑ=íÜÉ=é~êíë=Ó=cáÖëK=NÓR

aÉëÅêáéíáçå=ÇÉë=éá≠ÅÉë=Ó=cáÖK=NÓR

_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=qÉáäÉ=Ó=^ÄÄK=NÓR

aÉëÅêáòáçåÉ=ÇÉääÉ=é~êíá=Ó=cáÖK=NÓR

aÉëÅêá´©ç=Ç~ë=éÉ´~ë=Ó=cáÖK=NÓR

aÉëÅêáéÅáµå=ÇÉ=ä~ë=é~êíÉë=Ó=cáÖìê~ë=N=~=R

_ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇÉäÉåI=~ÑÄK=NÓR

Περιγραφή των µερών – Εικ.=1Ó5

NK cáääáåÖ=Å~é NMK aáëí~åÅÉ=Åçää~ê

OK láäJÑáääáåÖ=çêáÑáÅÉ NNK aJëÜ~éÉÇ=Ü~åÇäÉ

PK aáéëíáÅâ NOK _çäí

QK lJêáåÖ NPK táåÖ=åìí

RK fåäÉí=åçòòäÉ NQK t~ëÜÉê

SK q~åâ=áåäÉí=åçòòäÉ NRK qê~åëãáëëáçå

TK q~åâ=Å~é NSK dì~êÇ

UK cìÉä=í~åâ NTK _çäí

VK e~åÇäÉ

NK `çáÑÑÉ=ÇDçÄíìê~íáçå VK mçáÖå¨É

OK lêáÑáÅÉ=ÇÉ=êÉãéäáëë~ÖÉ= NMK j~åÅÜÉííÉ=ÇD¨Å~êíÉãÉåí

ÇDÜìáäÉ NNK mçáÖå¨É=Éå=ÂaÊ

PK g~ìÖÉ=ÇDÜìáäÉ NOK sáë

QK gçáåí=íçêáèìÉ NPK °Åêçì=¶=~áäÉííÉë

RK lêáÑáÅÉ=ÇÉ=êÉãéäáëë~ÖÉ NQK oçåÇÉääÉ=áåíÉêÅ~ä~áêÉ

SK lêáÑáÅÉ=ÇÉ=êÉãéäáëë~ÖÉ=Çì= NRK qê~åëãáëëáçå

ê¨ëÉêîçáê NSK `çìîÉêÅäÉ=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå

TK _çìÅÜçå=Çì=ê¨ëÉêîçáê NTK sáë

UK o¨ëÉêîçáê=ÇÉ=Å~êÄìê~åí

NK sÉêëÅÜäìëëâ~ééÉ NMK ^Äëí~åÇëã~åëÅÜÉííÉ

OK £äÉáåÑΩää∏ÑÑåìåÖ NNK aJÑ∏êãáÖÉê=dêáÑÑ

PK £äãÉëëëí~Ä NOK pÅÜê~ìÄÉ

QK lJoáåÖ NPK cäΩÖÉäãìííÉê

RK báåÑΩääëíìíòÉå NQK råíÉêäÉÖëÅÜÉáÄÉ

SK q~åâÉáåÑΩääëíìíòÉå NRK dÉíêáÉÄÉ

TK q~åâÇÉÅâÉä NSK pÅÜìíò~ÄÇÉÅâìåÖ

UK hê~ÑíëíçÑÑí~åâ NTK pÅÜê~ìÄÉ

VK dêáÑÑ

NK `~ééìÅÅáç=Çá=ÅÜáìëìê~ VK j~åáÖäá~

OK cçêç=Çá=êáÉãéáãÉåíç=çäáç NMK j~åáÅçííç=Çáëí~åòá~íçêÉ

PK ^ëí~=Çá=äáîÉääç=ÇÉääDçäáç NNK j~åáÖäá~=~=Ñçêã~=Çá=a

QK lJêáåÖ NOK sáíÉ

RK _çÅÅÜÉííçåÉ=Çá=êáÉãéáãÉåíç NPK a~Çç=~Ç=~äÉííÉ

SK _çÅÅÜÉííçåÉ=Çá=êáÉãéáãÉåíç=NQK oçåÇÉää~

ëÉêÄ~íçáç NRK qê~ëãáëëáçåÉ

TK q~ééç=ÇÉä=ëÉêÄ~íçáç NSK `çéÉêíìê~=Çá=éêçíÉòáçåÉ

UK pÉêÄ~íçáç=ÇÉä=Å~êÄìê~åíÉ NTK sáíÉ

NK `~é~=ÇÉ=ÑÉÅÜç UK aÉéµëáíç=ÇÉ=ÅçãÄìëí∞îÉä

OK ^ÄÉêíìê~=ÇÉ=ÉåÅÜáãÉåíç= VK mìåÜç

ÇÉ µäÉç NMK _~êê~=Çáëí~åÅá~Ççê~

PK s~êÉí~=áåÇáÅ~Ççê~=ÇÉ=å∞îÉä= NNK mìåÜç=Éã=Ñçêã~=ÇÉ=a

ÇÉ µäÉç NOK m~ê~Ñìëç

QK ÂlJoáåÖÊ=EZ~åÉä=Éã=lF NPK mçêÅ~=ÇÉ=çêÉäÜ~ë

RK _çÅ~ä=ÇÉ=ÉåÅÜáãÉåíç NQK ^êêìÉä~=éä~å~

SK _çÅ~ä=ÇÉ=ÉåÅÜáãÉåíç= NRK båÖêÉå~ÖÉã

Çç ÇÉéµëáíç NSK `çÄÉêíìê~=ÇÉ=éêçíÉÅ´©ç

TK q~ãé~=Çç=ÇÉéµëáíç NTK m~ê~Ñìëç

NK `~é~=ÇÉ=ÅáÉêêÉ VK j~åáà~

OK ^ÄÉêíìê~=é~ê~=ä~=Å~êÖ~= NMK j~åÖìáíç=Çáëí~åÅá~Ççê

ÇÉ ~ÅÉáíÉ NNK j~åáà~=ÇÉå=Ñçêã~=ÇÉ=a

PK pçåÇ~=ÇÉ=ãÉÇáÅáµå=ÇÉ=åáîÉä= NOK qçêåáääç

ÇÉ=~ÅÉáíÉ NPK j~êáéçë~

QK lJoáåÖ NQK ^ê~åÇÉä~

RK qìÄç=ÇÉ=Å~êÖ~ NRK båÖê~å~àÉ

SK qìÄç=ÇÉ=Å~êÖ~=ÇÉä=í~åèìÉ NSK `çÄÉêíìê~=ÇÉ=éêçíÉÅÅáµå

TK q~é~=ÇÉä=í~åèìÉ NTK qçêåáääç

UK q~åèìÉ=ÇÉ=ÅçãÄìëíáÄäÉ

NK päìáíÇçé NMK ^Ñëí~åÇëã~åÅÜÉí

OK läáÉîìäçéÉåáåÖ NNK aJîçêãáÖÉ=ÖêÉÉé

PK läáÉéÉáäëíçâ NOK pÅÜêçÉÑ

QK lJêáåÖ NPK säÉìÖÉäãçÉê

RK sìä~~åëäìáíëíìâ NQK låÇÉêäÉÖêáåÖ

SK q~åâîìä~~åëäìáíëíìâ NRK qê~åëãáëëáÉ

TK q~åâÇçé NSK sÉáäáÖÜÉáÇë~ÑÇÉââáåÖ

UK _ê~åÇëíçÑí~åâ NTK pÅÜêçÉÑ

VK dêÉÉé

NK Καπελάκι κλεισίµατος VK Λαβή
OK Άνοιγµα πλήρωσης λαδιού NMK Μανσέτα διαχωρισµού
PK Βέργα µέτρησης στάθµης NNK Λαβή σχήµατος D

λαδιού NOK Βίδα
QK Λαστιχάκι NPK Παξιµάδι πεταλούδα
RK Στόµιο πλήρωσης NQK Ροδέλα ασφαλείας
SK Στόµιο συµπλήρωσης NRK Μετάδοση κίνησης

καυσίµων NSK ροφυλακτήρας
TK Καπάκι ρεζερβουάρ NTK Βίδα
UK Ρεζερβουάρ
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V

aÉëÅêáéíáçå=çÑ=íÜÉ=é~êíë=Ó=cáÖëK=SÓU

aÉëÅêáéíáçå=ÇÉë=éá≠ÅÉë=Ó=cáÖK=SÓU

_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=qÉáäÉ=Ó=^ÄÄK=SÓU

aÉëÅêáòáçåÉ=ÇÉääÉ=é~êíá=Ó=cáÖK=SÓU

aÉëÅêá´©ç=Ç~ë=éÉ´~ë=Ó=cáÖK=SÓU

aÉëÅêáéÅáµå=ÇÉ=ä~ë=é~êíÉë=Ó=cáÖìê~ë=S=~=U

_ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇÉäÉåI=~ÑÄK=SÓU

Περιγραφή των µερών – Εικ.=SÓU

NK lÑÑ=ElF TK e~äÑ=ÅÜçâÉ=éçëáíáçå=EOF

OK lk=EfF EáåíÉêãÉÇá~íÉ=éçëáíáçåF

PK qÜêçííäÉ UK léÉê~íáåÖ=éçëáíáçå=EPF

QK `ÜçâÉ=äÉîÉê VK pí~êíÉê=Å~ÄäÉ

RK fåí~âÉ=éìãéLéêáãÉê NMK qÜêçííäÉ

SK cìää=ÅÜçâÉ=éçëáíáçå=ENF

NK ^êêÆí=EMF SK pí~êíÉê=Éå=éçëáíáçå=~ÅíáîÉ=ENF

OK j~êÅÜÉ=EfF TK pí~êíÉê=¶=ãáJéçëáíáçå=EOF

PK j~åÉííÉ=ÇÉë=Ö~ò Emçëáíáçå=áåíÉêã¨Çá~áêÉF

QK j~åÉííÉ=ÇÉ=ëí~êíÉê UK mçëáíáçå=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=EPF

RK mçãéÉ=ÇD~ãçê´~ÖÉ=L= VK `çêÇçå=Çì=ä~åÅÉìê

_çìíçå=ÇD~ãçê´~ÖÉ NMK j~åÉííÉ=ÇÉë=Ö~ò

NK ^ìë=EMF TK e~äÄÉ=`ÜçâÉéçëáíáçå=EOF

OK báå=EfF EwïáëÅÜÉåéçëáíáçåF

PK d~ëÜÉÄÉä UK _ÉíêáÉÄëéçëáíáçå=EPF

QK `ÜçâÉÜÉÄÉä VK pí~êíÉêëÉáä

RK ^åë~ìÖéìãéÉLmêáãÉê NMK d~ëÜÉÄÉä

SK sçääÉ=`ÜçâÉéçëáíáçå=ENF

NK péÉåíç=ElF TK mçëáòáçåÉ=ëí~êíÉê=~=ãÉí¶=EOF

OK ^ÅÅÉëç=EfF EáåíÉêãÉÇá~F

PK iÉî~=ÇÉääD~ÅÅÉäÉê~íçêÉ UK mçëáòáçåÉ=Çá=

QK iÉî~=ÇÉääç=ëí~êíÉê Ñìåòáçå~ãÉåíç EPF

RK mçãé~=Çá=~ëéáê~òáçåÉL VK cìåÉ=ÇD~îîá~ãÉåíç

áåáÉííçêÉ NMK iÉî~=ÇÉääD~ÅÅÉäÉê~íçêÉ

SK mçëáòáçåÉ=ëí~êíÉê=

íìíí~ ~éÉêí~ ENF

NK aÉëäáÖ~Çç=EMF TK mçëá´©ç=áåíÉêã¨Çá~=

OK iáÖ~Çç=ENF Çç Éëíê~åÖìä~Ççê=EOF

PK ^ä~î~åÅ~=ÇÉ=~ÅÉäÉê~´©ç Emçëá´©ç=áåíÉêã¨Çá~F

QK ^ä~î~åÅ~=ÇÉ=Éëíê~åÖìä~Ççê= UK mçëá´©ç=ÇÉ=

ÇÉ=~ê=EZ=`elhbF ÑìåÅáçå~ãÉåíç EPF

RK _çãÄ~=ÇÉ=~ëéáê~´©çL VK `~Äç=ÇÉ=~êê~åèìÉ

ÂmêáãÉêÊ NMK ^ä~î~åÅ~=ÇÉ=~ÅÉäÉê~´©ç

SK mçëá´©ç=Çç=Éëíê~åÖìä~Ççê=

ÑÉÅÜ~Çç=ENF

NK ^é~Ö~Çç=EMF TK mçëáÅáµå=ãÉÇá~=

OK båÅÉåÇáÇç=EfF ÇÉä ÅÉÄ~Ççê EOF

PK ^ÅÉäÉê~Ççê EéçëáÅáµå=áåíÉêãÉÇá~F

QK m~ä~åÅ~=ÇÉä=ÅÉÄ~Ççê UK mçëáÅáµå=ÇÉ=ã~êÅÜ~=EPF

RK _çãÄ~=~ëéáê~ÅáµåLéêáãÉê VK `ìÉêÇ~=ÇÉ=~êê~åèìÉ

SK mçëáÅáµå=ã•ñáã~= NMK m~ä~åÅ~=ÇÉä=~ÅÉäÉê~Ççê

ÇÉä ÅÉÄ~Ççê=ENF

NK ráí=ElF TK pí~åÇ=Ü~äîÉ=ÅÜçâÉ=EOF

OK ^~å=EfF EíìëëÉåëí~åÇF

PK d~ëÜÉåÇÉä UK _ÉÇêáàÑëëí~åÇ=EPF

QK `ÜçâÉÜÉåÇÉä VK pí~êíÉêâççêÇ

RK ^~åòìáÖéçãéLéêáãÉê NMK d~ëÜÉåÇÉä

SK pí~åÇ=îçääÉ=ÅÜçâÉ=ENF

NK Off (O) TK Μισή θέση Choke (2)
OK On (I) (Ενδιάµεση θέση)

PK Σκανδάλη γκαζιού UK Θέση λειτουργίας (3)
QK Μοχλός Choke VK Σχοινί µίζας
RK Αντλία αναρρόφησης/ NMK Σκανδάλη γκαζιού

∆ιασκορπιστήρας
SK Πλήρης θέση Choke (1)



NM

21
NO

NP

4

3

5

NQ

6

7

NR

8

NS

NT

NU

8

NV

9

OM



NN

aÉëÅêáéíáçå=çÑ=íÜÉ=é~êíë=Ó=cáÖëK=NOÓOM

aÉëÅêáéíáçå=ÇÉë=éá≠ÅÉë=Ó=cáÖK=NOÓOM

_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=qÉáäÉ=Ó=^ÄÄK=NOÓOM

aÉëÅêáòáçåÉ=ÇÉääÉ=é~êíá=Ó=cáÖK=NOÓOM

aÉëÅêá´©ç=Ç~ë=éÉ´~ë=Ó=cáÖK=NOÓOM

aÉëÅêáéÅáµå=ÇÉ=ä~ë=é~êíÉë=Ó=cáÖìê~ë=NO=~=OM

_ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇÉäÉåI=~ÑÄK=NOÓOM

Περιγραφή των µερών – Εικ.=NOÓOM

NK máå SK o~íÅÜÉí=íÉÉíÜ

OK _ìãé=ÜÉ~Ç TK päçííÉÇ=ÜçäÉë

PK péççä=ÜçìëáåÖ UK iççé

QK péêáåÖ VK eçäÇáåÖ=ëäçíë

RK péççä

NK dçìàçå SK aÉåíë=ÇÉ=Åçããìí~íáçå

OK _çìíçå=~Åíáçåå¨=é~ê=äÉ=ëçä TK qêçìë=çÄäçåÖë

PK `~êíÉê=ÇÉ=ÄçÄáåÉ UK _çìÅäÉ

QK oÉëëçêí VK cÉåíÉë=ÇÉ=êÉíÉåìÉ

RK _çÄáåÉ

NK _çäòÉå SK pÅÜ~äíò®ÜåÉ

OK ^ìÑíáééâåçéÑ TK pÅÜäáíòÑ∏êãáÖÉ=i∏ÅÜÉê

PK péìäÉåÖÉÜ®ìëÉ UK pÅÜä~ìÑÉ

QK cÉÇÉê VK e~äíÉëÅÜäáíòÉ

RK péìäÉ

NK mÉêåç SK aÉåíá=Çá=ëÅ~ííç

OK mìäë~åíÉ=~=éÉêÅìëëáçåÉ TK cçêá=~=ÑÉëëìê~

PK pÅ~íçä~=éçêí~ÄçÄáå~ UK `~ééáç

QK jçää~ VK cÉëëìê~=Çá=~êêÉëíç

RK _çÄáå~

NK máåç RK _çÄáå~

OK q~ãé~=ÇÉ=ÄäçèìÉáç=ÇÉ=Ñáç= SK aÉåíÉë=ÇÉ=äáÖ~´©ç=Ç~=ÄçÄáå~

Ç~ ÄçÄáå~ TK cìêçë=Éã=Ñçêã~=ÇÉ=ê~åÜìê~

PK `~áñ~=Ç~=ÄçÄáå~ UK m~ê~Ñìëç

QK jçä~ VK o~åÜìê~=ÇÉ=êÉíÉå´©ç

NK mÉêåç SK aáÉåíÉë=ÇÉ=Åçåãìí~Åáµå

OK _çíµå=ÇÉ=~ëáÉåíç TK lêáÑáÅáçë=Åçå=Ñçêã~=ÇÉ=ê~åìê~

PK `~êÅ~ë~=ÇÉ=ä~=ÄçÄáå~ UK _ìÅäÉ

QK jìÉääÉ VK o~åìê~ë=ÇÉ=ëìàÉÅáµå

RK _çÄáå~

NK _çìí SK pÅÜ~âÉäí~åÇÉå

OK ^~åíáéâåçé TK päÉìÑîçêãáÖÉ=Ö~íÉå

PK péçÉäÜìáë UK iìë

QK sÉÉê VK s~ëíÜçìÇëäÉìÑ

RK péçÉä

NK Μπουλόνι SK Οδόντες ζεύξης
OK Κουµπί αφής TK Σχισµοειδείς τρύπες
PK Περίβληµα καρουλιού UK Θηλιά
QK Ελατήριο VK Σχισµές συγκράτησης
RK Καρούλι



NO

aÉëÅêáéíáçå=çÑ=íÜÉ=é~êíë=Ó=cáÖëK=ONÓOQ

aÉëÅêáéíáçå=ÇÉë=éá≠ÅÉë=Ó=cáÖK=ONÓOQ

_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=qÉáäÉ=Ó=^ÄÄK=ONÓOQ

aÉëÅêáòáçåÉ=ÇÉääÉ=é~êíá=Ó=cáÖK=ONÓOQ

aÉëÅêá´©ç=Ç~ë=éÉ´~ë=Ó=cáÖK=ONÓOQ

aÉëÅêáéÅáµå=ÇÉ=ä~ë=é~êíÉë=Ó=cáÖìê~ë=ON=~=OQ

_ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇÉäÉåI=~ÑÄK=ONÓOQ

Περιγραφή των µερών – Εικ.=ONÓOQ

1

3

4

2

ON

1

5

2

OO

OP

OQ

6

NK aáéëíáÅâ QK jáåáãìã=ã~êâ

OK lJêáåÖ RK fåäÉí=åçòòäÉ

PK j~ñáãìã=ã~êâ SK cáääáåÖ=èì~åíáíó=VM=ãä

NK g~ìÖÉ=ÇDÜìáäÉ RK lêáÑáÅÉ=ÇÉ=êÉãéäáëë~ÖÉ

OK gçáåí=íçêáèìÉ SK nì~åíáí¨=ÇÉ=êÉãéäáëë~ÖÉ=

PK oÉé≠êÉ=ÇÉ=ã~ñáãìã VM ãä

QK oÉé≠êÉ=ÇÉ=ãáåáãìã

NK £äãÉëëëí~Ä QK jáåáãìãJj~êâáÉêìåÖ

OK lJoáåÖ RK báåÑΩääëíìíòÉå

PK j~ñáãìãJj~êâáÉêìåÖ SK cΩääãÉåÖÉ=VM=ãä

NK ^ëí~=Çá=äáîÉääç=ÇÉääDçäáç RK _çÅÅÜÉííçåÉ=Çá=êáÉãéáãÉåíç

OK lJêáåÖ SK nì~åíáí¶=Çá=êáÉãéáãÉåíç

PK fåÇáÅÉ=Çá=ã~ëëáãç VM ãä

QK fåÇáÅÉ=Çá=ãáåáãç

NK s~êÉí~=áåÇáÅ~Ççê~=ÇÉ=å∞îÉä= QK j~êÅ~=ÇÉ=ã∞åáãç=

Çç µäÉç RK _çÅ~ä=ÇÉ=ÉåÅÜáãÉåíç

OK lJoáåÖ=EZ^åÉä=Éã=lF SK nì~åíáÇ~ÇÉ=ÇÉ=ÉåÅÜáãÉåíç=

PK j~êÅ~=ÇÉ=ã•ñáãç VM=ãä

NK pçåÇ~=ÇÉ=ãÉÇáÅáµå=ÇÉ=åáîÉä= QK j~êÅ~=ÇÉ=åáîÉä=ã∞åáãç

ÇÉ=~ÅÉáíÉ RK qìÄç=ÇÉ=Å~êÖ~

OK lJêáåÖ SK `~åíáÇ~Ç=~=Å~êÖ~êW=VM=ãä

PK j~êÅ~=ÇÉ=åáîÉä=ã•ñáãç

NK läáÉéÉáäëíçâ QK jáåáãìãã~êâÉêáåÖ

OK lJêáåÖ RK sìä~~åëäìáíëíìâ

PK j~ñáãìãã~êâÉêáåÖ SK sìäÜçÉîÉÉäÜÉáÇ=VM=ãä

NK Βέργα µέτρησης στάθµης QK Σηµάδι Minimum
λαδιού RK Στόµιο πλήρωσης

OK Λαστιχάκι SK Ποσότητα πλήρωσης 90 ml
PK Σηµάδι Maximum



NP

aÉëÅêáéíáçå=çÑ=íÜÉ=é~êíë=Ó=cáÖëK=ORÓOT

aÉëÅêáéíáçå=ÇÉë=éá≠ÅÉë=Ó=cáÖK=ORÓOT

_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=qÉáäÉ=Ó=^ÄÄK=ORÓOT

aÉëÅêáòáçåÉ=ÇÉääÉ=é~êíá=Ó=cáÖK=ORÓOT

aÉëÅêá´©ç=Ç~ë=éÉ´~ë=Ó=cáÖK=ORÓOT

aÉëÅêáéÅáµå=ÇÉ=ä~ë=é~êíÉë=Ó=cáÖìê~ë=OR=~=OT

_ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇÉäÉåI=~ÑÄK=ORÓOT

Περιγραφή των µερών – Εικ.=ORÓOT

1

3

2

OR

OS

OT

5

64

NK ^áê=ÑáäíÉê QK eçìëáåÖ

OK ^áê=ÑáäíÉê=ÅçîÉê RK päçíë

PK oÉí~áåáåÖ=éä~íÉ SK päçí=áå=íÜÉ=ÜçìëáåÖ

NK cáäíêÉ=¶=~áê QK `~êíÉê

OK `çìîÉêÅäÉ=Çì=ÑáäíêÉ=¶=~áê RK cÉåíÉë

PK m~ííÉ=ÇÉ=êÉíÉåìÉ SK cÉåíÉ=Ç~åë=äÉ=Å~êíÉê

NK iìÑíÑáäíÉê QK dÉÜ®ìëÉ

OK iìÑíÑáäíÉê~ÄÇÉÅâìåÖ RK pÅÜäáíòÉ

PK e~äíÉä~ëÅÜÉ SK pÅÜäáíò=áã=dÉÜ®ìëÉ

NK cáäíêç=~êá~ QK `çêéç=ÇÉä=Ñáäíêç

OK `çéÉêÅÜáç=ÇÉä=Ñáäíêç=~êá~ RK cÉëëìê~

PK má~ëíêáå~=Çá=~êêÉëíç SK cÉëëìê~=åÉä=Åçêéç=ÇÉä=Ñáäíêç

NK cáäíêç=ÇÉ=~ê QK `~áñ~

OK q~ãé~=Çç=Ñáäíêç=ÇÉ=~ê RK o~åÜìê~ë

PK _ê~´~ÇÉáê~=ÇÉ=êÉíÉå´©ç SK o~åÜìê~=å~=Å~áñ~

NK cáäíêç=ÇÉ=~áêÉ QK `~êÅ~ë~

OK `çÄÉêíìê~=ÇÉä=Ñáäíêç=ÇÉ=~áêÉ RK o~åìê~ë

PK bÅäáë~=ÇÉ=ëìàÉÅáµå SK o~åìê~=Éå=ä~=Å~êÅ~ë~

NK iìÅÜíÑáäíÉê QK _ÉÜìáòáåÖ

OK iìÅÜíÑáäíÉê~ÑÇÉââáåÖ RK päÉìîÉå

PK s~ëíÜçìÇëíêáé SK päÉìÑ=áå=ÄÉÜìáòáåÖ

NK Φίλτρο αέρα QK Περίβληµα
OK Κάλυµµα φίλτρου αέρα RK Σχισµές
PK Αφτί συγκράτησης SK Σχισµή στο περίβληµα



NQ

aÉëÅêáéíáçå=çÑ=íÜÉ=é~êíë=Ó=cáÖëK=OUÓPM

aÉëÅêáéíáçå=ÇÉë=éá≠ÅÉë=Ó=cáÖK=OUÓPM

_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=qÉáäÉ=Ó=^ÄÄK=OUÓPM

aÉëÅêáòáçåÉ=ÇÉääÉ=é~êíá=Ó=cáÖK=OUÓPM

aÉëÅêá´©ç=Ç~ë=éÉ´~ë=Ó=cáÖK=OUÓPM

aÉëÅêáéÅáµå=ÇÉ=ä~ë=é~êíÉë=Ó=cáÖìê~ë=OU=~=PM

_ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇÉäÉåI=~ÑÄK=OUÓPM

Περιγραφή των µερών – Εικ.=OUÓPM
NK fÇäÉ=~ÇàìëíáåÖ=ëÅêÉï SK cêçåí=ëäçí

OK båÖáåÉ=ÅçîÉê TK cêçåí=åçíÅÜ

PK oÉ~ê=ëäçíLåçíÅÜ UK båÖáåÉ=ÅçîÉê

QK jáÇÇäÉ=ëäçí VK _çäí

RK jáÇÇäÉ=åçíÅÜ NMK bñÜ~ìëí

NK sáë=ÇÉ=ê¨Öä~ÖÉ=Çì=ê~äÉåíá SK cÉåíÉ=~î~åí

OK `~éçí=ãçíÉìê TK `ê~å=~î~åí

PK cÉåíÉ=L=Åê~å=~êêá≠êÉ UK `~éçí=ãçíÉìê

QK cÉåíÉ=ã¨Çá~åÉ VK sáë

RK `ê~å=ã¨Çá~å NMK mçí=ÇD¨ÅÜ~ééÉãÉåí

NK iÉÉä~ìÑÉáåëíÉääëÅÜê~ìÄÉ SK sçêÇÉêÉê=pÅÜäáíò

OK jçíçê~ÄÇÉÅâìåÖ TK sçêÇÉêÉ=o~ëíÉ

PK eáåíÉêÉê=pÅÜäáíòLo~ëíÉ UK jçíçê~ÄÇÉÅâìåÖ

QK jáííäÉêÉê=pÅÜäáíò VK pÅÜê~ìÄÉ

RK jáííäÉêÉ=o~ëíÉ NMK ^ìëéìÑÑ

1
OU

7

6

2

4

3

5

OV

PM 8

10

9

NK sáíÉ=Çá=êÉÖçä~òáçåÉ= SK cÉëëìê~=~åíÉêáçêÉ

ÇÉä=ãáåáãç TK ^êêÉëíç=~åíÉêáçêÉ

OK `çéÉêíìê~=ÇÉä=ãçíçêÉ UK `çéÉêíìê~=ÇÉä=ãçíçêÉ

PK cÉëëìê~L~êêÉëíç=éçëíÉêáçêÉ VK sáíÉ

QK cÉëëìê~=áåíÉêãÉÇá~ NMK j~êãáíí~

RK ^êêÉëíç=áåíÉêãÉÇáç

NK m~ê~Ñìëç=ÇÉ=êÉÖìä~´©ç RK båí~äÜÉ=ÅÉåíê~ä

ÇÉ=éçåíç=ãçêíç SK o~åÜìê~=Ç~=ÑêÉåíÉ

=EZ=ã~êÅÜ~=Éã=î~òáçF TK båí~äÜÉ=Ç~=ÑêÉåíÉ

OK q~ãé~=Çç=ãçíçê UK q~ãé~=Çç=ãçíçê

PK o~åÜìê~=íê~ëÉáê~LÉåí~äÜÉ VK m~ê~Ñìëç

QK o~åÜìê~=ÅÉåíê~ä NMK bëÅ~éÉ

NK qçêåáääç=ÇÉ=~àìëíÉ=é~ê~ RK qê~Ä~=ÅÉåíê~ä

ä~=îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=Öáêç=Éå SK o~åìê~=~åíÉêáçê

éìåíç=ãìÉêíç TK qê~Ä~=~åíÉêáçê

OK `çÄÉêíìê~=ÇÉä=ãçíçê UK `çÄÉêíìê~=ÇÉä=ãçíçê

PK o~åìê~=éçëíÉêáçê=L=íê~Ä~ VK qçêåáääç

QK o~åìê~=ÅÉåíê~ä NMK bëÅ~éÉ

NK fåëíÉäëÅÜêçÉÑ=çåÄÉä~ëí=äçéÉå SK sççêëíÉ=ëäÉìÑ

OK jçíçê~ÑÇÉââáåÖ TK sççêëíÉ=åçâ

PK ^ÅÜíÉêëíÉ=ëäÉìÑLåçâ UK jçíçê~ÑÇÉââáåÖ

QK jáÇÇÉäëíÉ=ëäÉìÑ VK pÅÜêçÉÑ

RK jáÇÇÉäëíÉ=åçâ NMK ráíä~~í

NK Βίδα ακριβούς ρύθµισης SK Εµπρόσθια σχισµή
ρελαντί TK Εµπρόσθιο κούµπωµα

OK Καπό κινητήρα UK Καπό κινητήρα
PK Οπίσθια σχισµή/κούµπωµα VK Βίδα
QK Μεσαία σχισµή NMK Εξάτµιση
RK Μεσαίο κούµπωµα



NR

aÉëÅêáéíáçå=çÑ=íÜÉ=é~êíë=Ó=cáÖëK=PNÓPO

aÉëÅêáéíáçå=ÇÉë=éá≠ÅÉë=Ó=cáÖK=PNÓPO

_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=qÉáäÉ=Ó=^ÄÄK=PNÓPO

aÉëÅêáòáçåÉ=ÇÉääÉ=é~êíá=Ó=cáÖK=PNÓPO

aÉëÅêá´©ç=Ç~ë=éÉ´~ë=Ó=cáÖK=PNÓPO

aÉëÅêáéÅáµå=ÇÉ=ä~ë=é~êíÉë=Ó=cáÖìê~ë=PN=~=PO

_ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇÉäÉåI=~ÑÄK=PNÓPO

Περιγραφή των µερών – Εικ.=PNÓPO

NK bñÜ~ìëí RK _çäí

OK pé~êâ=~êêÉëíçê SK päçí

PK eçäÇÉê TK pé~êâ=éäìÖ

QK pé~êâ=~êêÉëíçê=ÅçîÉê

NK mçí=ÇD¨ÅÜ~ééÉãÉåí RK sáë

OK dêáääÉ=~åíáJ¨íáåÅÉääÉë SK cÉåíÉ

PK cáñ~íáçå TK _çìÖáÉ

QK `çìîÉêÅäÉ=ÇÉ=ä~=ÖêáääÉ=

~åíáJ¨íáåÅÉääÉë

NK ^ìëéìÑÑ RK pÅÜê~ìÄÉ

OK cìåâÉåÖáííÉê SK pÅÜäáíò

PK e~äíÉêìåÖ TK wΩåÇâÉêòÉ

QK cìåâÉåÖáííÉê~ÄÇÉÅâìåÖ

1 2

6 43 5

PN

7

0.6 mm

PO

NK j~êãáíí~ RK sáíÉ

OK dêáÖäá~=é~ê~ëÅáåíáääÉ SK cÉëëìê~

PK pìééçêíç TK `~åÇÉä~=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ

QK `çéÉêíìê~=ÖêáÖäá~=é~ê~ëÅáåíáääÉ

NK bëÅ~éÉ RK m~ê~Ñìëç

OK dêÉäÜ~=ÇÉ=áÖåá´©ç SK o~åÜìê~

PK pìéçêíÉ TK sÉä~=ÇÉ=áÖåá´©ç

QK `çÄÉêíìê~=Ç~=ÖêÉäÜ~=

ÇÉ áÖåá´©ç

NK bëÅ~éÉ RK qçêåáääç

OK oÉàáää~=ëìéêÉëçê~=ÇÉ=ÅÜáëé~ë SK o~åìê~

PK pçéçêíÉ TK _ìà∞~

QK `çÄÉêíìê~=ÇÉ=ä~=êÉàáää~=

ëìéêÉëçê~=ÇÉ=ÅÜáëé~ë

NK ráíä~~í RK pÅÜêçÉÑ

OK sçåâÉåêççëíÉê SK päÉìÑ

PK eçìÇÉê TK _çìÖáÉ

QK sçåâÉåêççëíÉê~ÑÇÉââáåÖ

NK Εξάτµιση RK Βίδα
OK Πλέγµα σπινθήρων SK Σχισµή
PK Συγκράτηση TK Μπουζί
QK Κάλυµµα πλέγµατος 

σπινθήρων



VP

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
ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ

∆ιαβάστε αυτές τις υποδείξεις προσεκτικά. 
Εξοικειωθείτε µε τον χειρισµό και τη σωστή χρήση 
του µηχανήµατος.
Να µη χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα αυτό εάν είστε 
κουρασµένος, άρρωστος ή υπό την επήρεια αλκοόλ, 
ναρκωτικών ή φαρµάκων.
Παιδιά και έφηβοι κάτω των 16 ετών δεν επιτρέπεται 
να χρησιµοποιούν το µηχάνηµα.
Επιθεωρείτε 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.
Μην υποτιµάτε ποτέ τον κίνδυνο τραυµατισµού στο 
κεφάλι, χέρια και πόδια.
Πιέζετε την σκανδάλη γκαζιού. Αυτή πρέπει να 
επιστρέφει αυτόµατα στη µηδενική (νεκρά) θέση. 
Κάνετε όλες τις ρυθµίσεις ή επισκευές πριν 
τη λειτουργία του µηχανήµατος.

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 ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ 
ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΑ ΠΕΤΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη και 

οι ατµοί της µπορεί να εκραγούν εάν αναφλεγούν. 
Λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις.
Αποθηκεύετε τη βενζίνη µόνο σε ειδικά γι' αυτή 
προβλεπόµενα και εγκεκριµένα δοχεία.
Αποφεύγετε τη δηµιουργία πηγής ανάφλεξης σε 
περίπτωση που τυχόν έχει διαρρεύσει βενζίνη. 
Ανάβετε τον κινητήρα, αφού πρώτα έχουν εξατµιστεί 
πλήρως οι ατµοί της βενζίνης.
Σβήνετε πάντοτε 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. 
Μη λειτουργείτε ποτέ το µηχάνηµα χωρίς 
τοποθετηµένη και καλά βιδωµένη την τάπα καυσίµων. 
Ξεβιδώνετε αργά την τάπα του ρεζερβουάρ ώστε να 
µειωθεί αργά η πίεση στο ρεζερβουάρ.
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ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Γεµίζετε το ρεζερβουάρ µε βενζίνη σε καθαρή, 
καλά αεριζόµενη περιοχή στο ύπαιθρο, όπου δεν 
υπάρχουν σπινθήρες ή φλόγες. 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.
Μετακινήστε το µηχάνηµα τουλάχιστον 10 µέτρα από 
τον σταθµό πλήρωσης καυσίµων, προτού ανάψετε τον 
κινητήρα. Μην καπνίζετε και κρατάτε τους σπινθήρες 
και τις ανοιχτές φλόγες µακριά από την περιοχή, ενώ 
συµπληρώνετε βενζίνη ή χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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. Σε περίπτωση 
εργασίας υπό έκλυση σκόνης φοράτε προστασία 
προσώπου ή µάσκα προστασίας από σκόνη. 
Συνιστώνται µακρυµάνικα ρούχα.
Φοράτε χοντρά, µακριά παντελόνια, µπότες και γάντια. 
Να µη φοράτε χαλαρά ρούχα, κοσµήµατα, κοντά 
παντελόνια, σανδάλια ούτε να είστε ξυπόλητοι. ∆έστε 
ή καρφώστε τα µαλλιά σας πάνω από τους ώµους.
Ο προφυλακτήρας του επιθέµατος κοπής πρέπει να 
είναι πάντοτε τοποθετηµένος κατά τη χρήση του 
µηχανήµατος ως κουρευτικό χλόης. Για τη λειτουργία 
πρέπει να έχουν τραβηχτεί προς τα έξω και οι δύο 
πετονιές κουρέµατος και να έχει τοποθετηθεί η σωστή 
πετονιά. Η πετονιά δεν επιτρέπεται να έχει τραβηχτεί 
πέρα από το τέλος της προστατευτικής λαµαρίνας.
Ρυθµίστε ο κοντάρι λαβής στο ύψος σας ώστε να 
διασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό κράτηµα του 
µηχανήµατος.
Το µηχάνηµα δεν είναι εφοδιασµένο µε συµπλέκτη και 
το καρούλι της πετονιάς εξακολουθεί να περιστρέφεται, 
όταν ο κινητήρας βρίσκεται στο ρελαντί.
Πριν τη θέση του µηχανήµατος σε λειτουργία 
διασφαλίστε, ότι το καρούλι πετονιάς δεν έρχεται σε 
επαφή µε κανένα αντικείµενο.
Μην αγγίζετε το επίθεµα κοπής του µηχανήµατος.
Χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα µόνο στο φως ηµέρας 
ή σε επαρκή τεχνητό φωτισµό.
Αποφεύγετε τις αθέλητες εκκινήσεις. Να είστε πάντοτε 
έτοιµοι για τον χειρισµό του µηχανήµατος, όταν τραβήξετε 
το σχοινί της µίζας. Ο χειριστής και το µηχάνηµα πρέπει 
να βρίσκονται σε σταθερή θέση κατά την εκκίνηση. 
Προσέξτε τις υποδείξεις Start/Stop.
Χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα µόνο για την αρµόζουσα 
χρήση.
Μην προσπαθείτε να τεντωθείτε για να φτάσετε πιο 
µακριά. Στέκεστε πάντοτε σταθερά και διατηρείτε την 
ισορροπία σας.
Κρατάτε πάντοτε το µηχάνηµα µε τα δύο χέρια. 

Κρατάτε τα χέρια, το πρόσωπο και τα πόδια µακριά 
από όλα τα κινούµενα µέρη. Μην αγγίζετε το επίθεµα 
κοπής, όσο περιστρέφεται και µην προσπαθήσετε 
ποτέ να το ακινητοποιήσετε.
Μην πιάνετε τον κινητήρα και τον σιγαστήρα. Τα µέρη 
αυτά θερµαίνονται ισχυρά κατά τη χρήση. Επίσης µετά 
την απενεργοποίηση καίνε ακόµα για κάµποσο χρόνο.
Μην αφήνετε τον κινητήρα να δουλεύει γρηγορότερα, 
απ' ότι χρειάζεται για το κούρεµα και κλάδεµα των 
ακρών. Μην αφήνετε τον κινητήρα να δουλεύει µε 
πολλές στροφές χωρίς να κουρεύετε.
Σβήνετε πάντοτε τον κινητήρα, όταν καθυστερεί το 
κούρεµα ή όταν περπατάτε από τη µία θέση στην άλλη.
Αν συναντήσετε ξένο σώµα ή αν µπερδευτεί σ' αυτό 
η πετονιά, σβήστε αµέσως τον κινητήρα και ελέγξτε 
µήπως προέκυψε βλάβη. Μη χρησιµοποιήσετε το 
µηχάνηµα ποτέ µε χαλαρά ή κατεστραµµένα µέρη.
Σβήνετε ΑΜΕΣΩΣ τον κινητήρα σε περίπτωση 
ασυνήθιστων κραδασµών. Οι κραδασµοί αποτελούν 
ένδειξη προβληµάτων. Ελέγχετε επισταµένα για 
χαλαρά µπουλόνια, παξιµάδια ή άλλες ζηµιές, προτού 
συνεχίσετε το κούρεµα. Αν είναι απαραίτητο 
επισκευάστε ή αντικαταστήστε τα αντίστοιχα µέρη.
Σταµατάτε και σβήνετε τον κινητήρα για τη συντήρηση, 
επισκευή ή για την αλλαγή του επιθέµατος κοπής 
ή άλλων επιθεµάτων. Τραβήξτε επιπλέον το 
µπουζοκαλώδιο από το µπουζί.
Για την επισκευή αυτών των µερών χρησιµοποιείτε 
µόνο γνήσια ανταλλακτικά. 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. 
Οι συνέπειες από τέτοια συµπεριφορά µπορεί να είναι 
σοβαροί τραυµατισµοί για τον χρήστη και βλάβες στο 
µηχάνηµα. Εκτός αυτού παύει να ισχύει η αξίωση 
παροχής εγγύησης σε περίπτωση βλάβης.
∆ιατηρείτε το µηχάνηµα καθαρό και προσέχετε να µην 
επικαθίσουν φυτά ή άλλα αντικείµενα ανάµεσα στο 
επίθεµα κοπής και στον προφυλακτήρα.
Για να µειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, παρακαλείσθε να 
αντικαθιστάτε έγκαιρα τον σιγαστήρα και τον σβεστήρα 
σπινθήρων που έχουν βλάβη και να καθαρίζετε τον 
κινητήρα και τον σιγαστήρα από χόρτο, φύλλα, 
παραπανίσιο γράσο και στρώµατα αιθάλης.
Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται αποκλειστικά 
από εξειδικευµένο συνεργείο.

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

Όσο υπάρχει βενζίνη µέσα στο ρεζερβουάρ, 
µην αποθηκεύετε το µηχάνηµα ποτέ µέσα σε κτίριο, 
όπου οι ατµοί θα µπορούσαν να έρθουν σε επαφή 
µε σπινθήρες ή ανοιχτή φλόγα.
Πριν τη µεταφορά ή την αποθήκευση αφήνετε τον 
κινητήρα να κρυώνει. Στερεώνετε το µηχάνηµα καλά 
για τη µεταφορά.
Αποθηκεύετε το µηχάνηµα σε στεγνό, κλειστό ή υψηλό 
µέρος, για την αποφυγή αναρµόδιας χρήσης και 
ζηµιών. Κρατάτε το µηχάνηµα µακριά από παιδιά.

Μη χύνετε και µην πιτσιλίζετε ποτέ νερό ή άλλα υγρά 
στο µηχάνηµα. ∆ιατηρείτε το κοντάρι λαβής στεγνό, 
καθαρό και χωρίς σκόνη. Το καθαρίζετε µετά από κάθε 
χρήση, προσέξτε τις υποδείξεις για τον καθαρισµό και 
την αποθήκευση.
Αποσύρετε την παλιά βενζίνη /το παλιό λάδι ή τα 
κατάλοιπα συσκευασίας σύµφωνα µε τις τοπικές 
προδιαγραφές.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Τις διαβάζετε συχνά και 
τις χρησιµοποιείτε τες, για να κατατοπίσετε άλλους 
χρήστες. Σε περίπτωση που δανείσετε το µηχάνηµα 
αυτό, δώστε µαζί και τις οδηγίες αυτές. 

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες

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.

ΦΟΡΑΤΕ ΚΡΑΝΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ:=Πίπτοντα αντικείµενα µπορούν να προκαλέσουν βαριές εγκεφαλικές κακώσεις. Φοράτε κράνος 
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. 
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ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΗΜΑΣΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΗ
Χρησιµοποιείτε πάντοτε καθαρή και καινούργια αµόλυβδη βενζίνη.

ΛΑ∆ΙΑ
Χρησιµοποιείτε µόνον εγκεκριµένα λάδια βάσει των οδηγιών χειρισµού.

ΕΚΣΦΕΝΤΟΝΙΖΟΜΕΝΑ 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 και τη λεπίδα κοπής.

∆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 καθώς και κοφτερή λεπίδα κοπής. Για να αποφύγετε 
σοβαρούς τραυµατισµούς, µην αγγίζετε τη λεπίδα.
   

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.

ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ
Κατά τη λειτουργία του µηχανήµατος αυτού φοράτε ανθεκτικές µπότες και γάντια εργασίας.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ D
1. Για την ασφάλειά σας πρέπει να είναι 

συναρµολογηµένη 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. 4).

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. 9), 

φέρτε τη λαβή σχήµατος D στη θέση, η οποία 
διασφαλίζει το καλύτερο δυνατό κράτηµα του 
µηχανήµατος και βιδώστε την πεταλούδα (Εικ. 4).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ 
1. Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα επάνω στο στέλεχος 

πάνω από τη διάταξη στερέωσης (Εικ. 5).
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. 5).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΑ∆Ι ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το µηχάνηµα παραδίδεται για λόγους 

µεταφοράς χωρίς λάδι κινητήρα.
Ó Πριν την θέση για πρώτη φορά σε λειτουργία γεµίστε 

τον κινητήρα µε λάδι.
Ó Ελέγχετε τη στάθµη του λαδιού πριν από κάθε 

λειτουργία.
Ó Χρησιµοποιείτε µόνον λάδια για 4χρονους κινητήρες 

SAE 30 της κατηγορίας SF, SG, SH.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΛΑ∆Ι
Εικ. 1 και 2
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Ανάλογα µε την παραλλαγή µαζί µε το 
µηχάνηµα παραδίδεται και λάδι (90 ml) για την πρώτη 
πλήρωση (Εικ. 1).

Τοποθετήστε το µηχάνηµα επάνω σε επίπεδη 
επιφάνεια (Εικ. 2).
Ξεβιδώστε τη βέργα µέτρησης στάθµης λαδιού (Εικ. 2).
Γεµίστε το αντίστοιχο δοχείο µε 90 ml λάδι.

Υπόδειξη: Μη χύσετε ποτέ το λάδι µέσα στο ρεζερβουάρ 
ούτε να το αναµίξετε µε τη βενζίνη.
Ξαναβιδώστε τη βέργα µέτρησης στάθµης λαδιού.

ΚΑΥΣΙΜΟ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ: Η βενζίνη είναι υπό ορισµένες συνθήκες 

εξαιρετικά εύφλεκτη και εκρηκτική.
Ó Συµπληρώνετε καύσιµα µόνο σε καλά αεριζόµενο 

περιβάλλον και µε σβηστό τον κινητήρα. 
Στο περιβάλλον του ρεζερβουάρ ή στον χώρο 
αποθήκευσης των καυσίµων µην καπνίζετε και σβήστε 
όλες τις πηγές ανάφλεξης.

Ó Μην παραγεµίζετε το ρεζερβουάρ µε βενζίνη 
(δεν επιτρέπεται να βρίσκονται καύσιµα στο στόµιο 
πλήρωσης). Μετά τη συµπλήρωση καυσίµων 
προσέχετε να είναι κλεισµένο και ασφαλισµένο 
το καπάκι του ρεζερβουάρ.

Ó Προσέχετε, να µην χυθούν καύσιµα κατά τη 
συµπλήρωση καυσίµων. Τα χυµένα καύσιµα ή οι ατµοί 
της βενζίνης µπορούν να αναφλεχθούν. Σε περίπτωση 
που χύθηκαν καύσιµα, προσέχετε να στεγνώσει 
η περιοχή, προτού επανατεθεί ο κινητήρας σε 
λειτουργία.

Ó Αποφεύγετε την επανειληµµένη ή µακρότερη επαφή 
µε το δέρµα ή την εισπνοή των ατµών.

Χρησιµοποιείτε πάντοτε καθαρή, φρέσκια αµόλυβδη 
βενζίνη (το πολύ 60 ηµερών). 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ
Εικ. 3

Αφαιρέστε το καπάκι του ρεζερβουάρ.
Γεµίστε το ρεζερβουάρ. Μη το παραγεµίσετε ποτέ!
Ξανακλείστε καλά το ρεζερβουάρ.
Αποµακρύνετε το µηχάνηµα περ. 10 m από το σηµείο 
συµπλήρωσης καυσίµων / το δοχείο καυσίµων, 
προτού ανάψετε τον κινητήρα.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ: Ανάβετε το µηχάνηµα µόνο στο ύπαιθρο. 

Τοποθετήστε το µηχάνηµα βάσει της εικόνας 8 επάνω 
σε επίπεδη επιφάνεια και κρατήστε το.

1. Ελέγξτε τη στάθµη του λαδιού, ενδεχοµένως 
συµπληρώστε λάδι.

2. Γεµίστε µε καύσιµα.
3. Φέρτε τον διακόπτη στη θέση ΟΝ [Ι] (Εικ. 6).
4. Πατήστε την αντλία αναρρόφησης αργά και πλήρως 10 

φορές. Το καύσιµο πρέπει να φαίνεται µέσα στην 
αντλία (Εικ. 7). ΑΝ αυτό δε συµβαίνει, πατήστε άλλες 
τρεις φορές ή τόσες φορές, µέχρι να φαίνεται το 
καύσιµο στην αντλία.

5. Φέρτε τον µοχλό Choke στη θέση 1 (Εικ. 7).
6. Με το µηχάνηµα στο έδαφος, πατήστε τη σκανδάλη 

γκαζιού και κρατήστε τη σκανδάλη πατηµένη.
7. Τραβήξτε γερά το σχοινί της µίζας (γενικά 5 

προσπάθειες) (Εικ. 8).
8. Φέρτε τον µοχλό Choke στη θέση 2 (Εικ. 7).
9. Για την εκκίνηση του κινητήρα τραβήξτε 1 έως 5 φορές 

γερά στο σχοινί της µίζας (Εικ. 8).
10. 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.

11. Μόλις ζεσταθεί ο κινητήρας, φέρτε τον µοχλό Choke 
στη θέση 3 (Εικ. 7). Το µηχάνηµα είναι τότε έτοιµο για 
λειτουργία.

ΟΤΑΝ...=ο κινητήρας δεν ανάβει, επαναλαµβάνετε τα 
βήµατα 4Ó7.

ΟΤΑΝ...=Φέρτε τον µοχλό Choke στη θέση P (Εικ. 7), όταν 
ο κινητήρας µπουκώσει κατά την προσπάθεια 
εκκίνησης. Πατήστε την σκανδάλη γκαζιού. Τραβήξτε 
γερά το σκοινί της µίζας. 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 lå [f] και τον µοχλό του Choke στη 
θέση 2 (Εικ. 7).

ΣΒΗΣΙΜΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1. Αφήστε τη σκανδάλη γκαζιού ελεύθερη (Εικ. 6). 

Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει στο ρελαντί.
2. Φέρτε τον διακόπτη στη θέση Off [O] (Εικ. 6).
ΚΡΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΤΟΝΙΑΣ
Προτού χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα, πάρτε οι ίδιοι 
τη θέση εργασίας (Εικ. 9). Ελέγξτε τα εξής:

Ο χρήστης φοράει προστατευτικά µατογυάλια και το 
σωστό ρουχισµό.
Ο δεξιός βραχίονας είναι ελαφρά λυγισµένος και 
το χέρι κρατά τη λαβή στέλεχος.
Ο αριστερός βραχίονας είναι ευθύς και κρατά τη λαβή 
σχήµατος D.
Το µηχάνηµα είναι κάτω από το ύψος της µέσης σας.
Κρατάτε το επίθεµα κοπής παράλληλα στο έδαφος, 
ώστε να µπορείτε να φθάσετε εύκολα στα φυτά 

που πρόκειται να κοπούν, χωρίς να χρειάζεται 
ο χρήστης να σκύβει προς τα εµπρός.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 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. 10), 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 επίθεµα κοπής παράλληλα στο έδαφος.
Κουρεύετε πάντοτε µε την άκρη της πετονιάς, ιδιαίτερα 
κατά µήκος τοίχων. Το κούρεµα µε περισσότερη από 
την άκρη µειώνει την ικανότητα κοπής και µπορεί να 
υπερφορτώσει τον κινητήρα.
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. Με το κούρεµα προς τα δεξιά βελτιώνεται 
η ικανότητα κοπής του µηχανήµατος. 
Έτσι εκτοξεύονται καλύτερα τα κατάλοιπα 
της κοµµένης χλόης 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 µικρότερων κοµµατιών δίνει 
καλύτερα αποτελέσµατα.
Κουρεύετε µόνον, όταν η χλόη και τα αγριόχορτα είναι 
στεγνά.

Η διάρκεια ζωής της πετονιάς εξαρτάται από το:

Ακολουθήστε τις παραπάνω συµβουλές για το 
κούρεµα,
είδος των προς κόψιµο φυτών,
που κουρεύετε.
Για παράδειγµα η πετονιά φθείρεται γρηγορότερα κατά 
το κούρεµα σε τοίχο σπιτιού απ' ότι κατά το κούρεµα 
γύρω από ένα δέντρο. 
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∆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. 11).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από όλες τις εργασίες στο µηχάνηµα:
Ó Σβήνετε τον κινητήρα.
Ó Περιµένετε, µέχρι να ακινητοποιηθούν πλήρως όλα τα 

κινούµενα µέρη, ο κινητήρας πρέπει να έχει κρυώσει.
Ó Αφαιρέστε το µπουζοκαλώδιο από το µπουζί στον 

κινητήρα, έτσι ώστε να µην είναι πλέον δυνατή 
η αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα.

Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται αποκλειστικά 
από εξειδικευµένο συνεργείο.

Στο τέλος της σεζόν απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο 
συνεργείο για τον έλεγχο και τη συντήρηση του 
µηχανήµατος.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1) Αυτές οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευµένο 
συνεργείο.

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. 12). 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. 13).

3. Αφαιρέστε το ελατήριο από το εσωτερικό καρούλι 
(Εικ. 13).

4. Για τον καθαρισµό του εσωτερικού καρουλιού, 
του ελατηρίου, του άξονα και της εσωτερικής 
επιφάνειας του εξωτερικού καρουλιού χρησιµοποιείτε 
ένα καθαρό πανί (Εικ. 14).

5. Ελέγχετε την οδόντωση στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό καρούλι για φθορά (Εικ. 14). 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 15 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. 16). 
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. 17). 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.

Εργασία 
συντήρησης

πριν από 
κάθε 
χρήση

µετά τις 
πρώτες 
10 ώρες

ανά 
10ώρες

ανά 
25ώρες

Γεµίζετε το 
ρεζερβουάρ και 
ελέγχετε τη στάθµη 
του λαδιού

ñ

Αλλάζετε το λάδι ñ ñ

Καθαρίζετε το 
φίλτρο αέρα/το 
λαδώνετε

ñ

Kαθαρίζετε το 
φίλτρο σπινθήρων ñ

Ελέγχετε τον τζόγο 
της βαλβίδας / τον 
ρυθµίζετε 1)

ñ ñ

Ελέγχετε το 
µπουζί/το 
µπουζοκαλώδιο

ñ
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8. Πάρτε περίπου 3,65 µέτρα νέα πετονιά. Περάστε από 
µία άκρη της πετονιάς µέσα από µία από τις δύο 
τρύπες στο καρούλι (Εικ. 18). 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. 18).

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. 19).

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. 20). 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.



NMN

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
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. 
12). 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. 13).

3. Αφαιρέστε το ελατήριο από το εσωτερικό καρούλι 
(Εικ. 13).

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. 20).

7. Τοποθετήστε το νέο εσωτερικό καρούλι µέσα στο 
εξωτερικό καρούλι (Εικ. 20). 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.

Ελέγχετε τη στάθµη του λαδιού
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση. 

Μη χρησιµοποιήσετε ποτέ το µηχάνηµα, αν η στάθµη 
του λαδιού βρίσκεται κάτω από το σηµάδι για το 
ελάχιστο (Minimum) στη βέργα µέτρησης στάθµης 
λαδιού. Η στάθµη του λαδιού πρέπει να βρίσκεται 
πάντοτε στο σηµάδι για το µέγιστο (Maximum) 
(Εικ. 21).

1. Τοποθετήστε το µηχάνηµα επάνω σε επίπεδη 
επιφάνεια.

2. Καθαρίστε την περιοχή γύρω από τη βέργα µέτρησης 
στάθµης λαδιού.

3. Ξεβιδώστε τη βέργα µέτρησης, σκουπίστε την και 
ξαναβιδώστε την.

4. Ξεβιδώστε τη βέργα µέτρησης και ελέγξτε τη στάθµη 
του λαδιού. Η στάθµη του λαδιού πρέπει να βρίσκεται 
πάνω στο σηµάδι για το µέγιστο (Maximum).

5. Αν η στάθµη του λαδιού είναι πολύ χαµηλή, 
συµπληρώστε λάδι σε µικρές ποσότητες µέχρι 
το σηµάδι για το µέγιστο (Maximum).

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Μην συµπληρώσετε πάρα πολύ λάδι! 
Προσέχετε, να έχει το λαστιχάκι (Εικ. 22) σωστή εφαρµογή 
στη βέργα µέτρησης.
Αλλαγή λαδιού
ΠΡΟΣΟΧΗ:=Τηρείτε τις συχνότητες συντήρησης σύµφωνα 
µε το πρόγραµµα συντήρησης. Η µη τήρηση µπορεί να 

οδηγήσει σε σοβαρές βλάβες στον κινητήρα. Φοράτε 
γάντια εργασίας.
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Ο κινητήρας πρέπει να είναι ακόµα ζεστός 
Eόχι καυτόςFK
1. Ξεβιδώστε τη βέργα µέτρησης.
2. Χύστε όλο το λάδι από το άνοιγµα πλήρωσης µέσα σε 

ένα δοχείο. Για τον σκοπό αυτό στρέψτε το µηχάνηµα 
σε όρθια θέση προς τα πάνω (Εικ. 23).

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Αποσύρετε το λάδι σύµφωνα µε τις τοπικές 
προδιαγραφές.

3. Σκουπίστε τα κατάλοιπα λαδιού/ τους ρύπος.
4. Γεµίστε τον κινητήρα µε 90 ml λάδι για 4χρονους 

κινητήρες SAE30 της κατηγορίας SF, SG, SH.
5. Βιδώνετε πάντοτε τη βέργα µέτρησης.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τηρείτε τις συχνότητες συντήρησης σύµφωνα 
µε το πρόγραµµα συντήρησης. Η µη τήρηση µπορεί να 
οδηγήσει σε σοβαρές βλάβες στον κινητήρα.
1. Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου αέρα. Πιέστε το αφτί 

συγκράτησης (3) και ανοίξτε το καπάκι (2) προς τα 
αριστερά (Εικ. 25).
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Ενδεχοµένως είναι απαραίτητο, 
να αποµακρύνετε το καπάκι του ρεζερβουάρ.

2. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα (1) (Εικ. 25).
3. Καθαρίστε το φίλτρο µε απορρυπαντικό οικιακής 

χρήσης και νερό. Ξεπλύνετε καλά και αφήστε το 
να στεγνώσει (Εικ. 26).

4. Λαδώστε ελαφρά το φίλτρο µε καθαρό λάδι SAE30.
5. Στύψτε το φίλτρο, για να αποµακρυνθεί το πλεόνασµα 

του λαδιού (Εικ. 26).
6. Τοποθετήστε το φίλτρο.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Η λειτουργία χωρίς φίλτρο οδηγεί στην 
ακύρωση της ισχύος της εγγύησης.

7. Ξανακλείστε το καπάκι του φίλτρου αέρα, 
προσέχοντας να κουµπώσει αισθητά (Εικ. 27).

8. Ξαναστερώστε το καπάκι του ρεζερβουάρ 
(αν αποµακρύνθηκε προηγουµένως).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ
Ο αριθµός στροφών στο ρελαντί µπορεί να ρυθµιστεί στη 
βίδα (Εικ. 28). Αυτή η ρύθµιση πρέπει να εκτελείται µόνο 
από εξειδικευµένο συνεργείο.
ΕΛΕΓΧΟΣ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΥΖΙ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τηρείτε τις συχνότητες συντήρησης σύµφωνα 
µε το πρόγραµµα συντήρησης. Σε περίπτωση αλλαγής 
χρησιµοποιείτε µόνο αυθεντικά µπουζιά.

1. Σβήνετε τον κινητήρα και τον αφήνετε να κρυώσει. 
2. Τραβήξτε το µπουζοκαλώδιο από το µπουζί.
3. Αποµακρύνετε τους ρύπους γύρω από το µπουζί. 
4. Ξεβιδώστε το µπουζί µε κλειδί για µπουζιά στρέφοντας 

προς τα αριστερά.
5. Ελέγξτε/Ρυθµίστε την απόσταση των ηλεκτροδίων σε 

MIS=ãã (Εικ. 32).
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Αντικαταστήστε το χαλασµένο, 
καµένο ή λερωµένο µπουζί.
6. Βιδώστε το µπουζί και σφίξτε το µε ροπή σύσφιξης των 

12,3Ó13,5 Nm. Μην το παρασφίξετε.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΓΜΑΤΟΣ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ
1. Αφαιρέστε το κάλυµµα της εξάτµισης, πιέζοντας 

τα κουµπώµατα συγκράτησης (Εικ. 29).
2. Αφαιρέστε τη βίδα (5) (Εικ. 31).
3. Αφαιρέστε το κάλυµµα του πλέγµατος σπινθήρων (4) 

(Εικ. 31).
4. Καθαρίστε το πλέγµα σπινθήρων (2) µε 

συρµατόβουτσα ή αντικαταστήστε το (Εικ. 31).
5. Επανασυναρµολογήστε το πλέγµα σπινθήρων, 

το κάλυµµα του πλέγµατος σπινθήρων και το κάλυµµα 
της εξάτµισης.

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 αρκετά ψηλά, ώστε να 
εµποδίζονται η κατά λάθος χρήση ή οι 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 όλα τα καύσιµα από το ρεζερβουάρ σε δοχείο 

καυσίµων. 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 γεµίστε τον κύλινδρο µε 15 ml υψηλής ποιότητας 
λάδι κινητήρων για 4χρονους 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. Αλλάζετε το λάδι. Αποσύρετε τα παλιά λάδια σύµφωνα 
µε τις τοπικές προδιαγραφές.

5. 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.

6. 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.
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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.

∆εν πατήθηκε επαρκώς προς τα κάτω 
ο διασκορπιστήρας

Πατήστε τον διασκορπιστήρα 10 φορές αργά µέχρι το 
τέρµα προς τα κάτω

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

Παλιά καύσιµα Γεµίστε το ρεζερβουάρ µε φρέσκα καύσιµα

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.

Παλιά καύσιµα Γεµίστε το ρεζερβουάρ µε φρέσκα καύσιµα

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

Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ
ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Παλιά καύσιµα Γεµίστε το ρεζερβουάρ µε φρέσκα καύσιµα

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.

Παλιά καύσιµα Γεµίστε το ρεζερβουάρ µε φρέσκα καύσιµα

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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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος κινητήρα ........................................................................................................................................αερόψυκτος, 4χρονος
Κυβισµός ........................................................................................................................................................................  26 cm3

Αριθµός στροφών λειτουργίας .......................................................................................................................  6800Ó9800 min-1

Αριθµός στροφών στο ρελαντί .......................................................................................................................  3200Ó4600 min-1

Ανάφλεξη ................................................................................................................................................................  ηλεκτρονική
∆ιακόπτης ανάφλεξης .............................................................................................................................  ∆ιακόπτης ανατροπής
Λάδι κινητήρα ........................................................................................................................................................ SAE30/90 ml 

Καύσιµο ..........................................................................................................................................................βενζίνη αµόλυβδη
Περιεχόµενο ρεζερβουάρ ................................................................................................................................................ 355 ml

Καρµπυρατέρ ............................................................................................................................................................µεµβράνης
Σκανδάλη γκαζιού ............................................................................................................................. Μοχλός πίεσης µε το χέρι
Μίζα .........................................................................................................................................................  αυτόµατη επαναφορά

ΑΞΟΝΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΟΠΗΣ
Περίβληµα άξονα κίνησης............................................................................................................................Ατσάλινος σωλήνας
Βάρος µηχανήµατος (χωρίς καύσιµα) ..................................................................................................................... περ. 6,0 kg

Μηχανισµός κοπής ........................................................................Ελευθέρωση της πετονιάς µε ελαφρύ χτύπηµα στο έδαφος
∆ιάµτρος πετονιάς κοπής .................................................................................................................................................  2 mm 

∆ιάµετρος ταινίας κοπής................................................................................................................................................... 38 cm

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.




