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Προσοχή! 
Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει, προς αποφυγή τραυματισμών, να τηρούνται και να 
λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας. Διαβάστε για το λόγο αυτό προσεκτικά αυτές τις 
Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Φυλάξτε τις καλά για να έχετε τις πληροφορίες 
πάντα στη διάθεσή σας. Εάν παραδώσετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, δώστε μαζί και 
αυτές τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για 
ατυχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε μη τήρηση αυτών των Οδηγιών χρήσης και των 
Υποδείξεων ασφαλείας. 
 

1. Υποδείξεις ασφαλείας 
Θα βρείτε τις ανάλογες υποδείξεις ασφαλείας στο επισυναπτόμενο βιβλιάριο! 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Διαβάστε όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση 
παραλείψεων και μη τήρησης των Υποδείξεων ασφαλείας, η συνέπεια μπορεί να είναι 
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαροί τραυματισμοί. 
 
Φυλάξτε για μελλοντική χρήση όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες 
χρήσης. 
 
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με 
περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας ή/και 
έλλειψη γνώσεων, εκτός εάν επιτηρούνται από άτομο αρμόδιο για την ασφάλεια ή εάν 
έλαβαν οδηγίες για το πώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί η συσκευή. Τα παιδιά να 
επιβλέπονται για να είναι σίγουρο πως δεν παίζουν με τη συσκευή. 
 
Εξήγηση της ετικέτας στη συσκευή (βλ. εικ. 12) 
 
1. Προσοχή! 
2. Να προστατεύετε τη συσκευή από βροχή και υγρασία! 
3. ΠΡΟΣΟΧΗ – πριν τη χρήση για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμών διαβάστε 
προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης. 
4. Βγάλτε αμέσως το βύσμα από την πρίζα εάν το καλώδιο είναι ελαττωματικό ή κομμένο. 
5. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά για τα  μάτια, κράνος  και ωτοασπίδες. 
6. Να φοράτε παπούτσια εργασίας 
7. Να φοράτε γάντια εργασίας 
8. Να βγάζετε το φις από την πρίζα πριν από κάθε εργασία συντήρησης, επισκευής και 
καθαρισμού. 
9. Άτομα ξένα προς την εργασία να είναι μακριά από τον χώρο εργασίας σας. 
10. Να είστε τουλάχιστον 10 μέτρα μακριά από  τα καλώδια παροχής ρεύματος (ΔΕΗ). 
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2. Περιγραφή της συσκευής και συμπαραδιδόμενα 
 
2.1 Περιγραφή της συσκευής (εικ.1/2) 
1. Λόγχη 
2. Λαβή καθοδήγησης 
3. Χειρολαβή 
4. Βάση στήριξης καλωδίου 
5.Καλώδιο ρεύματος  
6. Προστασία λόγχης 
7. Διακόπτης ανοίγματος / κλεισίματος 
8. Διακόπτης ασφαλείας 
9. Προέκταση 
10. Ιμάντας ανάρτησης 
11. Μονάδα μοτέρ 
12. Μοχλός ασφάλισης 
13.Μοχλός μπολκαρίσματος 
14.Προστατευτικό κάλλυμα 
15.Απασφάλιση και ρύθμιση χειρολαβής 
 
2.2. Συμπαραδιδόμενα 

 Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε προσεκτικά τη συσκευή. 

 Απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας καθώς και τα συστήματα προστασίας της 
συσκευασίας / μεταφοράς (εάν υπάρχουν). 

 Ελέγξτε εάν είναι πλήρες το περιεχόμενο. 

 Ελέγξτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ για ενδεχόμενες ζημιές από τη μεταφορά. 

 Φυλάξτε τη συσκευασία αν γίνεται μέχρι την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
H συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια! Τα παιδιά δεν επιτρέπεται 
να παίζουν με πλαστικές σακούλες, πλαστικές μεμβράνες και μικροαντικείμενα! 
Υφίσταται κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας! 
 
Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης 
Υποδείξεις ασφαλείας 
 

3. Ενδεδειγμένη χρήση 
Προσοχή! Αυτό το ψαλίδι μπορντούρας προορίζεται για να κόβετε πρασιές, μικρούς και 
μεγάλους θάμνους. Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό για 
τον οποίο προορίζεται. Κάθε πέραν τούτου χρήση θεωρείται ως μη ενδεδειγμένη. Για 
ζημιές ή τραυματισμούς παντός είδους που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση 
ευθύνεται ο χρήστης / χειριστής και όχι ο κατασκευαστής. 
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Παρακαλούμε να προσέξετε, πως οι συσκευές μας δεν έχουν κατασκευαστεί για 
επαγγελματική, βιοτεχνική και βιομηχανική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε καμία εγγύηση, 
εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε βιοτεχνίες ή βιομηχανίες ή σε παρόμοιες εργασίες. 
 

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Τάση δικτύου: .................. 230-240 V ~ 50 Hz 
Απορρόφηση ισχύος: ...... 900 W 
Μήκος κοπής: .................. 410 χιλιοστά 
Μήκος λόγχης: ................ 480 χιλιοστά 
Απόσταση δοντιών: ......... 20 χιλιοστά 
Μέγ. πάχος κοπής: .......... 15 χιλιοστά 
Κοπές/λεπτό: ................... 2100 
Βάρος: ............................. 4,7 κιλά 
 
Θόρυβος και δόνηση 
O θόρυβος και οι δονήσεις μετρήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745. 
 
Στάθμη ηχητικής πίεσης LpA ............. 87,5 dB(A) 
Αβεβαιότητα KpA .............................. 3 dB (A) 
Στάθμη ακουστικής ισχύος LWA .......... 97,86 dB(A) 
Αβεβαιότητα KWA ............................... 3 dB (A) 
Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος Lwa 105dB (A), Μετρημένη δόνηση στο μπράτσο 
του χεριού στην μπροστινή χειρολαβή από <2,458 m/s2 μετρημένη δόνηση στο μπράτσο 
του χεριού στην πίσω χειρολαβή από < 2,5m/s2 
Αβεβαιότητα 1,5m/s2.  
 
Ο θόρυβος της συσκευή μπορεί να υπερβεί τα 85dB (A). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει 
να λάβετε μέτρα προστασίας.  Ο θόρυβος μετρήθηκε σύμφωνα με το ΕΝ 60745-1.  Οι 
τιμές δόνησης στην χειρολαβή μετρήθηκαν σύμφωνα με το ΕΝ 60745-1. 
 
Να χρησιμοποιείτε ωτοασπίδες. 
Η επίδραση του θορύβου μπορεί να προκαλέσει την απώλεια της ακοής. 
Τιμές μετάδοσης δονήσεων (άθροισμα τριών κατευθύνσεων) υπολογισμένες σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΝ 60745. 
 
Προσοχή! 
Η αναφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης μετρήθηκε βάσει τυποποιημένης μεθόδου 
ελέγχου και μπορεί να μεταβληθεί ή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις να κυμαίνεται άνω της 
αναφερόμενης τιμής, ανάλογα από τον τρόπο χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου. 
 
H αναφερόμενη μετάδοση δονήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σύγκριση με άλλο 
ηλεκτρικό εργαλείο. 
Η αναφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για αρχική 
εκτίμηση της έκθεσης. 
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Περιορίστε τη δημιουργία θορύβου και δόνησης στο ελάχιστο! 
 

 Να χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές σε άψογη κατάσταση. 

 Να συντηρείτε και να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή. 

 Προσαρμόστε τον τρόπο εργασίας σας στη συσκευή. 

 Προσέξτε να μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. 

 Ενδεχομένως δώστε τη συσκευή για έλεγχο. 

 Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. 

 Να φοράτε γάντια. 
 
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι 
Aκόμη και σε περίπτωση σωστής και κανονικής χρήσης αυτού του ηλεκτρικού 
εργαλείου, υφίστανται πάντα υπολειπόμενοι κίνδυνοι. Oι ακόλουθοι κίνδυνοι 
μπορούν να παρουσιαστούν ανάλογα με το είδος κατασκευής και το μοντέλο αυτού 
του ηλεκτρικού εργαλείου: 
 
1. Bλάβες της ακοής, εάν δεν χρησιμοποιηθεί κατάλληλη ηχοπροστασία. 
2. Βλάβες της υγείας που προκαλούνται από δονήσεις χεριού-βραχίονα, εάν η συσκευή 
χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή δεν τηρείται και δεν συντηρείται 
σωστά. 
3. Βλάβες στο μπράτσο από τις δονήσεις αν το δουλεύετε συνέχεια ή από μη σωστή 
χρήση. 
 

5. Πριν τη θέση σε λειτουργία 

 Πριν τη σύνδεση βεβαιωθείτε πως τα στοιχεία στην ετικέτα της συσκευής συμφωνούν 
με τα στοιχεία του δικτύου παροχής ρεύματος. 

 Πριν κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή να βγάζετε πάντα το βύσμα από την πρίζα. 
 
Προειδοποίηση: 
Πριν από κάθε ρύθμιση βγάλτε το φις από την πρίζα. 
Το φις πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα.  Δεν επιτρέπονται αλλαγές στο φις. 
Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες μαζί με εργαλεία που έχουν προστασία γείωσης. 
Σωστά φις και σωστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
Αποφύγετε την επαφή με επιφάνειες που είναι γειωμένες όπως σωλήνες, θέρμανση, 
κουζίνες ηλεκτρικές και ψυγεία.  Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αν είστε σε 
επαφή με τη γη χωρίς προστασία. 
Αν δουλεύετε έξω στον κήπο να χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες που είναι κατάλληλες για 
εξωτερικό χώρο, μειώνουν το κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
 
Αν είναι απαραίτητο να εργαστείτε σε περιβάλλον με μεγάλη υγρασία, χρησιμοποιείστε 
ρελιέ ασφαλείας.  Το ρελιέ ασφαλείας μειώνει επίσης τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
Καλό είναι να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ρεύμα που έχει ρελιέ ασφαλείας στον 
ηλεκτρικό πίνακα που σταματάει την παροχή ρεύματος, το μέγιστο 30mA. 
 
Συναρμολόγηση της χειρολαβής (εικ. 3a-3c) 
Λύνουμε τη βίδα στερέωσης (εικ. 3a/σημείο A) από την χειρολαβή και  ανοίγουμε το γάντζο 
στερέωσης (εικ. 3b/σημείο Β).  Τώρα τοποθετούμε τη λαβή καθοδήγησης όπως δείχνει η 
εικόνα 3b στην μονάδα του μοτέρ (εικ.3b/σημείο 11).  Στο τέλος κλείνουμε το γάντζο 
στερέωσης και τον ασφαλίζουμε με την βίδα σταθεροποίησης. 
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Συναρμολόγηση της προέκτασης της λάμας (εικ. 4a-4c) 
Ανάλογα με το ύψος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μπορντουροψάλιδο με  ή χωρίς 
την προέκταση (εικ. 2/ σημείο 9).  Εδώ πρέπει να λασκάρετε τη βίδα σταθεροποίησης 
στην μονάδα του μοτέρ. (εικ. 4a/σημείο c). 
Βγάλτε το καπάκι (εικ. 2/σημείο 14) από την προέκταση και βάλτε την προέκταση στην 
υποδοχή της μονάδας του μοτέρ. 
Κατά την τοποθέτηση πρέπει να προσέχετε το κουμπί ασφαλείας να κουμπώνει στην 
τρύπα της υποδοχής (εικ. 4b/σημείο d).  Τώρα ασφαλίζουμε την προέκταση με τη βίδα 
σταθεροποίησης. 
Για να βάλουμε τη λάμα, λασκάρουμε την βίδα σταθεροποίησης (εικ. 4c/σημείοc).  
Βγάζουμε το προστατευτικό καπάκι (εικ. 2/σημείο 14) από την μονάδα της λάμας και 
τοποθετούμε την μονάδα μαχαιριών στην υποδοχή της προέκτασης. 
Εδώ πρέπει να προσέχουμε το κουμπί ασφαλείας να μπαίνει στην τρύπα της υποδοχής 
(εικ. 4b/σημείο D).  Τώρα σταθεροποιούμε τη λάμα και με την βίδα σταθεροποίησης. 
 
Ρύθμιση γωνίας κοπής (εικ. 5a-εικ.5c) 
Προσοχή: βγάλτε το φις από την πρίζα πριν από κάθε ρύθμιση. 
Για ιδανική εργασία μπορείτε να ρυθμίσετε την λάμα κοπής. 
Τραβήξτε το μοχλό ασφαλείας (εικ. 5a/σημείο 12) προς τα πίσω.  Στο τέλος πιάστε το 
μοχλό ρύθμισης (εικ. 5b/σημείο Ε) 
Χειριστείτε με το δάχτυλο το μοχλό μπλοκαρίσματος (εικ. 5b/σημείο 13) και αφήστε τον 
αφού ρυθμίσετε την επιθυμητή γωνία εργασίας κοπής. 
Να προσέξετε να έχει μπει σωστά στη θέση του και να έχει κλείσει σωστά ο μοχλός 
μπλοκαρίσματος. 
Στο τέλος σέρνουμε προς τα μπρος το μοχλό ασφαλείας (εικ. 5c/σημείο 12). 
Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός ασφαλείας και ο μοχλός μπλοκαρίσματος έχουν μπει 
σωστά στη θέση τους. 
Προσοχή: το σασμάν μπορεί να ζεσταθεί κατά την ώρα εργασίας. 
 
Τοποθέτηση ιμάντα ανάρτησης. 
Προσοχή: όταν δουλεύετε να φοράτε πάντα τον ιμάντα ανάρτησης.  Να κλείνετε πάντα τη 
συσκευή πριν βγάλετε τον ιμάντα ανάρτησης. 
Κίνδυνος τραυματισμού. 
 
1. Κουμπώστε το γάντζο ανάρτησης όπως δείχνει η εικ. 6/σημείο G) 
2. Τοποθετήστε τον ιμάντα πάνω από τους ώμους σας 
3. Ρυθμίστε το μήκος κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το κράτημα να βρίσκεται στο ύψος του 
ισχίου έτσι έχετε πιο ξεκούραστη εργασία. 
 
Υποδείξεις: 
Ο ιμάντας είναι εξοπλισμένος με μια ασφάλεια γρήγορης απασφάλισης (εικ. 6/σημειο F) 
ώστε σε περίπτωση ανάγκης να απομακρυνθείτε γρήγορα από την συσκευή.  Για το 
σκοπό αυτό τραβήξετε το κουμπί απασφάλισης προς τα πάνω. 
 
Ρύθμιση χειρολαβής (εικ. 6) 
Πριν τη ρύθμιση βγάλετε το φις από την πρίζα.  Πιέστε την απασφάλιση (εικ. 6/σημείο 15) 
για να φέρετε την χειρολαβή στην επιθυμητή θέση (-90°/45°/0°/45°/90°) 
Προσοχή στο σωστό κούμπωμα. 
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6. Χειρισμός 
 
Συνδέστε το φις στην πρίζα της μπαλαντέζας (εικ. 7/σημείο Β) και βεβαιωθείτε ότι το 
καλώδιο στηρίζεται στην βάση στήριξης καλωδίου (εικ. 7/σημείο 4) 
 
Το ψαλίδι μπορντούρας είναι εξοπλισμένο με διακόπτη ασφαλείας δύο χεριών. Λειτουργεί 
μόνο όταν πιεσθεί με το ένα χέρι ο διακόπτης στη λαβή οδήγησης (εικ. 6/αρ 8) και με το 
άλλο χέρι κατά επιλογή ο επάνω διακόπτης στη χειρολαβή (εικ. 6/αρ. 7). Εάν αφεθεί 
ελεύθερος ένας διακόπτης, ακινητοποιούνται τα μαχαίρια. 
 
Να προσέχετε την έξοδο των μαχαιριών. 

 Να ελέγχετε τη λειτουργία των μαχαιριών. Τα δίκοπα μαχαίρια λειτουργούν με αντίθετη 
περιστροφή και εξασφαλίζουν έτσι εξαιρετική απόδοση και ήσυχη λειτουργία. 

 Πριν τη χρήση στερεώστε το καλώδιο επέκτασης στο σύστημα ανακούφισης έλξης 
καλωδίου (βλέπε εικ. 7). 

 Για τη λειτουργία στο ύπαιθρο να χρησιμοποιείται τις εγκεκριμένες μπαλαντέζες. 
 
Διαλέξτε τη σωστή στάση κατά την εργασία και να κρατάτε τη συσκευή με τα δύο χέρια 
σας σε απόσταση από το σώμα σας και σταθερά.  Πριν την εκκίνηση βεβαιωθείτε ότι δεν 
ακουμπάει διάφορα αντικείμενα. 
 
Υποδείξεις για την εργασία 

 Ένα ψαλίδι μπορντούρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για πρασιές, αλλά και για 
μεγάλους και μικρούς θάμνους. 

 Πετυχαίνετε την καλύτερη δυνατή απόδοση της συσκευής σας, όταν την κρατάτε έτσι 
ώστε τα δόντια των μαχαιριών να βρίσκονται σε γωνία περ. 15° προς την πρασιά (βλέπε 
εικ. 3). 

 Τα δίκοπα και αντίστροφα κινούμενα μαχαίρια εξασφαλίζουν την κοπή και στις δύο 
κατευθύνσεις (βλέπε εικ. 8).  

 Για να πετύχετε ομοιόμορφο ύψος κοπής, συνιστάται να τεντώσετε ένα σπάγκο για ίσια 
γραμμή κατά μήκος της πρασιάς ή του θάμνου. Έτσι κόβονται τα προεξέχοντα κλαδιά 
(βλέπε εικ. 9). 

 Οι πλευρές μίας πρασιάς κόβονται με κινήσεις σε μορφή τόξου από κάτω προς τα 
επάνω (βλέπε εικ. 10). 
° 
Προσοχή στους τοπικούς κανόνες ηχοπροστασίας.  Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μόνο σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες σύμφωνα με τους κανονισμούς κοινής ησυχίας. 
 
Προσοχή: όταν εργάζεστε να προσέχετε εκεί που κόβετε ότι δεν υπάρχουν συρμάτινοι 
φράχτες, πάσσαλοι φυτών κτλ..  αυτά μπορεί να βλάψουν τη συσκευή. 
 
Να κρατάτε τη συσκευή πάντα με δύο χέρια, σταθερά με το ένα χέρι την πίσω χειρολαβή 
και με το άλλο την μπροστινή, τα δάχτυλα πρέπει να είναι κολλημένα πάνω στη συσκευή. 
 
Κλείστε τη συσκευή αμέσως αν μπλοκάρει σε κάποιο κλαδί.  Αποσυνδέστε την από το 
ρεύμα και ελευθερώστε το αντικείμενο. 
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Να δουλεύετε πάντα απομακρυνόμενοι από την πρίζα.  Για αυτό καθορίστε πριν 
ξεκινήσετε την εργασίας σας την κατεύθυνση εργασίας. 
 
Να προσέχετε η μπαλαντέζα να είναι μακριά από το χώρο που κόβετε.  Ποτέ μη βάζετε το 
καλώδιο πάνω στα φυτά που κόβετε. 
 
Αποφεύγετε υπερφόρτωση της συσκευής. 
 
Σας συστήνουμε να κόβετε τα φυτά σε τραπεζοειδή φόρμα για να αποφύγετε μπλοκάρισμα 
της συσκευής από παλιά κλωνάρια που είναι στο κάτω μέρος.  Αυτό επιτρέπει να κόβετε 
τα φρέσκα κλωνάρια και να δουλεύετε ευχάριστα. 
 
 
Ηλεκτρικό φρένο 
Για λόγους ασφαλείας η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα ηλεκτρικό σύστημα φρένου, το 
οποίο ακινητοποιεί το ταχύτερο δυνατό τα μαχαίρια κοπής κατά την απενεργοποίηση. Για 
το λόγο αυτό δεν αποκλείεται κατά την απενεργοποίηση της συσκευής να παρουσιαστεί 
ελαφριά οσμή ή σπινθηροβολία. Αυτό δεν επιδρά στην λειτουργικότητα ή στην ασφάλεια 
της συσκευής! Να αποφεύγετε να αναβοσβήνετε συχνά χωρίς λόγο τη συσκευή. 
 

7. Αντικατάσταση καλωδίου σύνδεσης με το δίκτυο 
Εάν το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο αυτής της συσκευής είναι ελαττωματικό, πρέπει, 
προς αποφυγή κινδύνων, να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το τμήμα του 
εξυπηρέτησης πελατών ή από παρόμοια εξειδικευμένο άτομο. 
 

 

8. Καθαρισμός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών 
 
Πριν από όλες τις εργασίες τοποθέτησης να βγάζετε το φις από την πρίζα 
 
8.1 Καθαρισμός 

 Να κρατάτε όσο πιο ελεύθερα από σκόνη και ακαθαρσίες γίνεται τα συστήματα 
προστασίας, τις σχισμές εξαερισμού και το κέλυφος του μοτέρ. Σκουπίζετε τη συσκευή με 
ένα καθαρό πανί, ή καθαρίστε την με πεπεισμένο αέρα σε χαμηλή πίεση. 

 Συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως μετά από κάθε χρήση. 

 Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά με ένα νωπό πανί και λίγο μαλακό σαπούνι. Μη 
χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες, γιατί δεν αποκλείεται να καταστρέψουν την 
επιφάνεια της συσκευής. Προσέξτε να μην περάσει νερό στο εσωτερικό της συσκευής. 
 
8.2 Ψήκτρες 
Σε περίπτωση σπινθηρισμού παρακαλώ να γίνει έλεγχος στις ψήκτρες από εξειδικευμένο 
άτομο 
 
8.3 Συντήρηση 

 Για να έχετε πάντα άριστη απόδοση, να καθαρίζονται και να λαδώνονται τακτικά τα 
μαχαίρια. Να απομακρύνετε τις εναποθέσεις με μία βούρτσα και να λαδώνετε ελαφρά 
(βλέπε εικ. 7). 

 Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήματα που χρειάζονται συντήρηση. 
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8.4 Παραγγελία ανταλλακτικών 
Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών να αναφέρετε τα εξής: 
 
Τύπος της συσκευής 
Αριθμός είδους της συσκευής 
Αριθμός ταύτισης της συσκευής 
Αριθμός ανταλλακτικού 
 
Θα βρείτε τις ισχύουσες τιμές και πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.isc-gmbh.info 
 

9. Βλάβες 
Η συσκευή δεν λειτουργεί.   
Ελέγξτε αν είναι σωστά συνδεδεμένη στο ρεύμα.  Αν παρ’ όλα αυτά δεν δουλεύει στείλτε 
τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο μας. 
 

10. Φύλαξη 
Nα διατηρείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της σε σκοτεινό, στεγνό χώρο, χωρίς παγετό, 
και μακριά από παιδιά. Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης είναι μεταξύ 5 και 30 °C. Για 
τη φύλαξη του ψαλιδιού μπορντούρας μπορείτε να το κρεμάσετε στον τοίχο από την τρύπα 
(εικ. 8/αρ. Α) με τις κατάλληλες βίδες και τα βίσματα. 
 

11. Διάθεση στα απορρίμματα και επαναχρησιμοποίηση 
Η συσκευή βρίσκεται σε μία συσκευασία προς αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά Αυτή η 
συσκευασία αποτελείται από πρώτες ύλες και έτσι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να 
ανακυκλωθεί. Η συσκευή και τα εξαρτήματά της αποτελούνται από διάφορα υλικά, όπως 
π.χ. μέταλλο και πλαστικά υλικά. Να παραδίδετε τα ελαττωματικά εξαρτήματα σε κέντρα 
συλλογής ειδικών απορριμμάτων. Ενημερωθείτε στα ειδικά καταστήματα ή στην διοίκηση 
της κοινότητας!  
  

http://www.isc-gmbh.info/
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