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Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης 
Xλοοκοπτικό με μπαταρία 
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Κίνδυνος! - Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού. 
 
 
 
 
 
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Τα παιδιά πρέπει εποπτεύονται έτσι ώστε να 
μην παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από 
παιδιά. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή 
διανοητική ικανότητα ή από άτομα με ανεπαρκή γνώση ή εμπειρία, εκτός εάν εποπτεύεται ή 
καθοδηγούνται από άτομο που είναι υπεύθυνο για αυτά. 
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Κίνδυνος! 
Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει, προς αποφυγή τραυματισμών, να τηρούνται και να 
λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας. Διαβάστε για το λόγο αυτό προσεκτικά 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! 
Κίνδυνος! 
Διαβάστε όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες. Εάν δεν ακολουθήσετε τις Υποδείξεις 
ασφαλεία και τις Οδηγίες δεν αποκλείονται ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαροί τραυματισμοί. 
Φυλάξτε προσεκτικά όλες τις Υποδείξεις ασφαλεάις και τις Οδηγίες για το μέλλον. 
 
Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται 
(βλ. εικόνα 14) 
1 "Προειδοποίηση - Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού" 
2 κρατήστε την απόσταση σας! 
3 προσέξτε! - Αιχμηρές λεπίδες κοπής - τραβήξτε το βύσμα ασφαλείας πριν από τη συντήρηση Οι 
λεπίδες κοπής συνεχίζουν να περιστρέφονται μετά την απενεργοποίηση του κινητήρα! 
4 Προστατέψτε τη συσκευή από βροχή και υγρασία 
5 Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος 
6 Διαθέστε τη μπαταρία σωστά 
7 Για χρήση μόνο σε στεγνά δωμάτια. 
8 Κατηγορία προστασίας II 
9 Αποθήκευση μπαταριών μόνο σε στεγνά δωμάτια με θερμοκρασία περιβάλλοντος + 10 ° C - + 40 ° 
C. Αποθηκεύστε τις μπαταρίες μόνο όταν είναι φορτισμένες (τουλάχιστον 40% φορτισμένες). 
 
2. Περιγραφή της συσκευής και συμπαραδιδόμενα 
2.1 Περιγραφή της συσκευής (εικ. 1/2) 
1. Βραχίονα ενεργοποίησης 
2. Επάνω βραχίονας ώθησης 
3. Φις ασφαλείας 
4. Χειρολαβή 
5. Ρύθμιση ύψους κοπής 
6. Κάλυμμα εξαγωγής 
7. Kαλάθι συλλογής χόρτων 
8. Μπαταρία 
9. Φορτιστής 
10. Αριστερός κάτω βραχίονας ώθησης 
11. Δεξιός κάτω βραχίονας ώθησης 
12. 2 βίδες στερέωσης για τον κάτω βραχίονα ώθησης 
13. 2 βίδες στερέωσης για τον επάνω βραχίονα ώθησης με λειτουργία ταχυσύσφιξης 
14. Κλιπ στερέωσης καλωδίου 
15. Ένδειξη βαθμού πλήρωσης 
16. κάλυψη πτερύγιου 
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2.2 Συμπαραδιδόμενα 
Βάσει της περιγραφής των συμπαραδιδόμενων παρακαλούμε να ελέγξετε την πληρότητα του 
προϊόντος. Σε περίπτωση ελλείψεων τμημάτων παρακαλούμε να αποτανθείτε εντός 5 εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία 
αγοράς στο Κέντρο Σέρβις (Service Center) της εταιρείας μας ή στο κατάστημα από το οποίο 
αγοράσατε τη συσκευή, προσκομίζοντας την ισχύουσα απόδειξη αγοράς. Παρακαλούμε να προσέξετε 
τον πίνακα εγγύησης στους όρους 
εγγύησης στο τέλος των οδηγιών. • Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε προσεκτικά τη συσκευή.  
• Απομακρύντε 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. 
 
Κίνδυνος! 
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! 
• Χλοοκοπτικό μπαταρίας  
• μπαταρία (δεν συμπαραδίδονται στο μοντέλο 34.132.66)  
• 2 φορτιστές ((δεν συμπαραδίδονται στο μοντέλο 34.132.66)  
• Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης  
• Υποδείξεις ασφαλείας 
 
3. Σωστή χρήση 
Το χλοοκοπτικό προορίζεται για ιδιωτική χρήση στο σπίτι ή στον κήπο. 
Σαν χλοοκοπτικά για ιδιωτική χρήση στο σπίτι και σε ιδιωτικούς κήπους θεωρούνται οι συσκευές που 
δεν χρησιμοποιούνται κατά κανόνα πάνω από 50 ώρες ετησίως και που προβλέπονται κατά κύριο 
λόγο για την περιποίηση χλόης ή γκαζόν, όχι όμως σε δημόσια πάρκα, αθλητικά γήπεδα, σε δρόμους 
στην γεωργία και δασοκομία. 
 
Προσοχή! Λόγω σωματικού κίνδυνου του χρήστη δεν επιτρέπεται η χρήση του χλοοκοπτικού για 
κόψιμο θάμνων, πρασιών, για τον τεμαχισμό αναρριχόμενων φυτών ή για χλόη σε σκεπές ή σε 
γλάστρες μπαλκονιών και για τον καθαρισμό (αναρρόφηση) πεζοδρομίων ή για τεμαχισμό κλαδιών 
από θάμνους και πρασιές. Επίσης το 
χλοοκοπτικό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σαν σκαπτικό ή για επιπεδοποίηση εδάφους, όπως 
π.χ. λοφάκια από τυφλοπόντικες. Για λόγους ασφαλείας το χλοοκοπτικό δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται σαν μηχάνημα 
προώθησης για άλλα εργαλεία και σετ εργαλειών παντός είδους, εκτός εάν υπάρχει η ρητή άδεια του 
κατασκευαστή. 
Η μηχανή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κάθε πέραν 
τούτου χρήση δεν ανταποκρίενται στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Για βλάβες που οφείλονται 
σε παρόμοια χρήση ή για 
τραυματισμούς παντός είδους ευθύνεται ο χρήσητς/χειριστής και όχι ο κατασκευαστής. 
Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται και δεν έχουν κατασκευαστεί για 
επαγγελματική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε εγγύηση σε περίπτωση κατά 
την οποία η συσκευή χρησιμοποιήθηκε σε συνεργεία, βιοτεχνίες ή στη βιομηχανία ή σε εργασίες 
παρόμοιες με αυτές. 
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4. Τεχνικά στοιχεία 
Τάση .................................................................... 18 V dc 
Ταχύτητα κινητήρα στροφές: ................................ 3400 min-1 
Κατηγορία προστασίας:  ...................................... IPX1 
Κλάση προστασίας:  ............................................ III 
Βάρος:  ................................................................ 10,2 κιλά 
Πλάτος κοπής: ..................................................... 33 cm 
Όγκος σάκου συλλογής: ...................................... 30 λίτρα 
Μέτρηση στάθμης ηχητικής πίεσης LpA ............... 76,17 dB (A) 
Αβεβαιότητα KpA ................................................. 3 dB (A) 
Μετρήσιμες μονάδες 
Επίπεδο ηχητικής ισχύος LWA: ........................... 86,51 dB (A) 
Αβεβαιότητα KWA: ............................................... 1,26 dB (A) 
Εγγυημένη στάθμη ισχύος ήχου LWA: ................. 96 dB (A) 
Δόνηση στο τιμόνι: ............................................... ≤ 2,5 m / s2 
Αβεβαιότητα Κ: .................................................... 1,5 m / s2 
Ρύθμιση ύψους κοπής: ........................................ 25-65 mm; 5-στάδιο 
Li-Ion μπαταρία Power X-Change 
Τάση: ................................................................... 18 V d.c. 
Χωρητικότητα: ..................................................... 4.0 Αh 
Αριθμός κυψελών ................................................ 10 
 
Φορτιστής Power X-Charge 
Τάση εισόδου: ...................................................... 200-250 V ~ 50-60 Hz 
Τάση εξόδου: ....................................................... 20 V d.c. 
Ρεύμα εξόδου: ..................................................... 3 A 
Κατηγορία προστασίας: ....................................... ΙΙ /  
 
Προσοχή! 
Ο φορτιστής επιτρέπεται μόνο για τις μπαταρίες Li-Ion της σειράς Power X-Change μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί! 
 
Περιορίστε την δημιουργία θορύβου και τις δονήσεις στο ελάχιστο!  
• Να χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές σε άψογη κατάσταση.  
• Να συντηρείτε και να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.  
• Να προσαρμόζετε στη συσκευή τον τρόπο εργασίας σας.  
• Προσέξτε να μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.  
• Αφήστε τη συσκευή ενδεχομένως να ελεγχθεί από ειδικό τεχνίτη.  
• Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε.  
• Να φοράτε γάντια. 
 
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι 
Ακόμα κι αν χρησιμοποιείτε αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο σωστά, υπάρχουν πάντα υπολειπόμενοι 
κίνδυνοι.  
Οι ακόλουθοι κίνδυνοι μπορεί να συμβούν σε σχέση με την κατασκευή και το σχεδιασμό αυτού του 
ηλεκτρικού εργαλείου: 
1. Βλάβη στους πνεύμονες εάν δεν φορεθεί κατάλληλη μάσκα σκόνης. 
2. Βλάβη στην ακοή εάν δεν φορεθεί κατάλληλη προστασία ακοής. 
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Προειδοποίηση! 
Αυτή η συσκευή δημιουργεί ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κατά τη λειτουργία. Αυτό το πεδίο μπορεί, 
υπό ορισμένες συνθήκες, να επηρεάσει ενεργά ή παθητικά ιατρικά εμφυτεύματα. 
Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, συνιστούμε στα άτομα με ιατρικά 
εμφυτεύματα να συμβουλευτούν το γιατρό τους και τον κατασκευαστή του ιατρικού εμφυτεύματος 
προτού χειριστούν τη συσκευή. 
 
5. Πριν τη θέση σε λειτουργία 
Κατά την παράδοση το χλοοκοπτικό είναι αποσυναρμολογημένο. Πριν τη χρήση του χλοοκοπτικού 
να συναρμολογηθούν ο πλήρης βραχίονας προώθησης και το καλάθι συλλογής. 
Να ακολουθήσετε τις οδηγίες χρήσης βήμα προς βήμα και να προσανατολίζεστε με τη βοήθεια των 
εικόνων, ώστε η συναρμολόγηση να είναι απλή. 
Σημείωση! Τα απαραίτητα εξαρτήματα συναρμολόγησης (βίδες, οδηγοί καλωδίων κ.λπ.) ή 
λειτουργικά μέρη (π.χ. βύσματα, κλειδιά κ.λπ.) βρίσκονται στα χυτά μέρη της συσκευασίας ή στη 
συσκευή. 
 
Συναρμολόγηση του βραχίονα ώθησης (εικ. 3 έως 5) 
Πρώτα από όλα πρέπει να στερεώσετε τους κάτω βραχίονες ώθησης αριστερά (εικ. 3/ΑΡ. 10) και 
δεξιά (εικ 3/αρ. 11) με τις βίδες στερέωσης (εικ. 3/αρ. 12, 13a) στο περίβλημα του χλοοκοπτικού. 
Κατόπιν πρέπει να κουμπωθεί ο επάνω βραχίονας ώθησης στους κάτω βραχίονες ώθησης και να 
στερεωθεί με τις βίδες (εικ. 4/αρ. 13, 13a). Υπάρχουν στους κάτω βραχίονες ώθησης 2 διαφορετικές 
τρύπες για να προσαρμοστεί το ύψος στις ανάγκες του χρήστη. Στο τέλος στερεώνετε με τα 
στηρίγματα των καλωδίων (εικ 5/αρ. 14) το καλώδιο σύνδεσης στον βραχίονα ώθησης. 
 
Συναρμολόγηση του καλαθιού συλλογής (βλέπε εικ. 6) 
Για να κρεμάσετε το σάκο συλλογής πρέπει να σβηστεί ο κινητήρας και δεν επιτρέπεται να 
περιστρέφεται πλέον το μαχαίρι. Ανασηκώστε το κάλυμμα εξαγωγής (εικ. 6/αρ. 6) με ένα χέρι. Με το 
άλλο χέρι κρατήστε το καλάθι συλλογής στη χειρολαβή και κρεμάστε το από επάνω (εικ. 6). 
 
Ένδειξη στάθμης καλαθιού συλλογής χλόης 
Το σύστημα συλλογής χλόης διαθέτει ένδειξη στάθμης (εικ. 1/αρ. 15). Η ένδειξη ανοίγει με τον αέρα 
που παράγει το χλοοκοπτικό κατά τη λειτουργία. Όταν κλεισει το κλαπέτο κατά την διάρκεια της κοπής 
της χλόης, το σύστημα 
συλλογής είναι γεμάτο και πρέπει να αδειαστεί. Για άψογη λειτουργία της ένδειξης στάθμης 
περιεχομένου πρέπει να είναι πάντα καθαρές και διαπερατές οι τρύπες κάτω από το κλαπέτο. 
 
Ρύθμιση του ύψους κοπής 
Προειδοποίηση! 
Η ρύθμιση του ύψους κοπής επιτρέπεται να εκτελεσθεί μόνο αφού σβηστεί ο κινητήρας και τραβηχτεί 
το φις ασφαλείας από την πρίζα. 
Η ρύθμιση του ύψους κοπής να εκτελείται ως ακολούθως (βλέπε εικόνα 7): 
1. Πιέστε προς τα κάτω τον μοχλό (5). 
2. Ρυθμίστε το μοχλό (5) στο επιθυμούμενο ύψος κοπής 
3. Αφήστε ελεύθερο το μοχλό (5) και ελέγξτε τη ασφαλή στερέωση στο σύστημα ασφάλισης. 
 
Ρύθμιση του ύψους κοπής 
Το ύψος κοπής ρυθμίζεται σε 5 βαθμίδες από 25-65 mm και μπορεί να διαβαστεί στην κλίμακα. 
 
Πριν ξεκινήσετε το κούρεμα, βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο κοπής δεν είναι αμβλύ και ότι οι σύνδεσμοί 
σας δεν έχουν υποστεί ζημιά. Αντικαταστήστε τα αμβλύ ή / και κατεστραμμένα εργαλεία κοπής, 
ώστε να μην δημιουργηθεί ανισορροπία. Κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμής, σβήστε τον κινητήρα 
και βγάλτε το βύσμα ασφαλείας. 
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Φόρτιση της μπαταρίας (Εικ. 8) 
1. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το κουμπί ασφάλισης 
(Εικ. 9 / Στοιχείο C). 
2. Συγκρίνετε αν η τάση δικτύου που καθορίζεται στην πινακίδα ταιριάζει με την υπάρχουσα τάση 
δικτύου. Τοποθετήστε το φις του φορτιστή (9) στην πρίζα. Το πράσινο LED αρχίζει να αναβοσβήνει. 
3. Τοποθετήστε την μπαταρία (8) στο φορτιστή (9). 
4. Στην ενότητα "Οθόνη φορτιστή" θα βρείτε έναν πίνακα με τις έννοιες της οθόνης LED στο φορτιστή. 
Η μπαταρία μπορεί να θερμανθεί ελαφρά κατά τη φόρτιση. Ωστόσο, αυτό είναι φυσιολογικό. 
Εάν η μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί, ελέγξτε 
• Εάν η τάση δικτύου είναι διαθέσιμη στην πρίζα 
• εάν οι επαφές φόρτισης βρίσκονται σε τέλεια επαφή. 
Εάν εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας, παρακαλώ 
• Ο φορτιστής 
• και την μπαταρία 
Να σταλεί στην εξυπηρέτηση πελατών μας. 
 
Για επαγγελματική αποστολή, επικοινωνήστε με το iSC GmbH, Eschenstraße 6, 94405 Landau / Isar 
(Γερμανία) www.isc-gmbh.info. 
 
Κατά την αποστολή ή την απόρριψη μπαταριών ή εργαλείων μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι 
συσκευάζονται ξεχωριστά σε πλαστικές σακούλες για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα και πυρκαγιά! 
Για λόγους μεγάλης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι η μπαταρία 
επαναφορτίζεται εγκαίρως. Αυτό είναι σίγουρα απαραίτητο εάν παρατηρήσετε ότι το χλοοκοπτικό 
επιβραδύνεται. 
Ποτέ μην αποφορτίζετε πλήρως την μπαταρία. Αυτό οδηγεί σε ελάττωμα της μπαταρίας! 
 
Ένδειξη δυναμικότητας της μπαταρίας (εικ. 9) 
Πιέστε το πλήκτρο για την ένδειξη δυναμικότητας της μπαταρίας (αρ. Α). Η ένδειξη δυναμικότητας των 
μπαταριών (αρ. Β) σας δείχνει την κατάσταση φόρτισης των μπαταριών με 3 LED. 
Είναι αναμμένα και τα 3 LED: 
Η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως. 
Είναι αναμμένα 2 ή 1 LED: 
Η μπαταρία είναι ακόμη αρκετά φορτισμένη. 
Αναβοσβήνει ένα LED: 
Η μπαταρία είναι άδεια, φορτίστε την. 
Αναβοσβήνουν όλα τα LED: 
Η μπαταρία έχει εκφορτιστεί βαθιά και είναι ελαττωματική. Μία ελαττωματική μπαταρία δεν είναι 
δυνατόν να επαναφορτιστεί! 
Συναρμολόγηση της μπαταρίας (Εικ. 10) 
Σημείωση:  
• Το πτερύγιο κάλυψης (16) κλείνει αυτόματα και συγκρατείται από μαγνήτες. 
Ανοίξτε και κρατήστε πατημένο το πτερύγιο κάλυψης (16). 
Σύρετε την μπαταρία στην υποδοχή μπαταρίας που παρέχεται. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ασφάλισης 
(στοιχείο C ) ασφαλίζει μόλις εισαχθεί πλήρως η μπαταρία. Η μπαταρία αφαιρείται με αντίστροφη 
σειρά. 
 
 
  

http://www.isc-gmbh.info/
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6. Χειρισμός 
Προσοχή! 
Το χλοοκοπτικό διαθέτει ένα σύστημα ασφαλείας και εμποδίζει την χρήση από μη αρμόδιο άτομο. 
Αμέσως μετά τη θέση λειτουργίας του χλοοκοπτικού τοποθετήστε το φις ασφαλείας (εικ. 12 θέση 3) 
και αφαιρέστε το σε κάθε διακοπή ή στο τέλος της εργασίας. 
Προσοχή! 
Προς αποφυγή αθέλητης ενεργοποίησης, το χλοοκοπτικό διαθέτει σύστημα ακινητοποίησης (εικ. 
11/αρ. Α) που πρέπει να πιεστεί προτού μπορεί να πιεστεί ο βραχίονας ενεργοποίησης (εικ. 11/αρ. 
1). Εάν αφήσετε ελεύθερο το 
βραχίονα ενεργοποίησης, απενεργοποιείται το χλοοκοπτικό. Κάντε αυτή τη διαδικασία μερικές φορές 
για να είστε σίγουροι πως η συσκευή λειτουργεί σωστά. Πριν εκτελέσετε επισκευές ή εργασίες 
συντήρησης στη συσκευή να 
σιγουρευτείτε πως δεν περιστρέφεται το μαχαίρι και πως το φις ασφαλείας δεν είναι στην πρίζα. 
 
Προειδοποίηση! Ποτέ μην ανοίγετε το κάλυμμα εξαγωγής, όταν αδειάζετε το καλάθι και κινείται 
ακόμη ο κινητήρας. Το περιστρεφόμενο μαχαίρι μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. 
Να στερεώνετε πάντα προσεκτικά κάλυμμα εξαγωγής και το καλάθι συλλογής χόρτων. Κατά την 
απομάκρυνση να σβήνετε πρώτα τον κινητήρα. 
 
Η απόσταση ασφαλείας που προδιαγράφεται από τις λόγχες οδήγησης μεταξύ του περιβλήματος του 
μαχαιριού και του χρήστη πρέπει να τηρείται πάντοτε. Κατά το κόψιμο και την αλλαγή κατεύθυνσης 
σε πλαγιές να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή. Να προσέχετε για σταθερότητα, να φοράτε παπούτσια με 
αντιολισθητικές σόλες και μακριά πανταλόνια. 
Να κόβετε πάντα κάθετα προς την πλαγιά. Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται να κόβετε γρασίδι 
σε πλαγιές με κλίση άνω των 15 μοιρών. 
Ιδιαίτερη προσοχή να δίνετε όταν προχωράτε προς τα πίσω και τραβώντας το χλοοκοπτικό. 
Κίνδυνος παραπατήματος! 
 
Υποδείξεις για σωστό κόψιμο χλόης 
Συνιστάται υπερκαλύπτουσα μέθοδος κοψίματος (η μία λωρίδα να καλύπτει την άλλη). 
Να εργάζεστε μόνο με καλά ακονισμένα μαχαίρια, για να μην τραβιούνται τα χόρτα και να κιτρινίζει το 
γρασίδι. 
Για καλό κόψιμο να οδηγείτε εάν γίνεται το χλοοκοπτικό σε όσο γίνεται ίσιες λωρίδες. Οι λωρίδες αυτές 
να υπερκαλύπτουν η μία την άλλη ώστε να μη παραλείπινται γραμμές. 
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, και επομένως η κάλυψη της περιοχής σε τετραγωνικά μέτρα μπορεί 
να είναι δυνατή με μία φόρτιση της μπαταρίας, εξαρτάται όμως σε μεγάλο βαθμό από τις υπάρχουσες 
ιδιότητες του γκαζόν (π.χ. πυκνότητα, υγρασία, μήκος, ύψος κοπής ...) και την ταχύτητα κοπής 
(ρυθμός περπατήματος). Για μεμονωμένη ρύθμιση της απόδοσης της περιοχής, συνιστάται να κόβετε 
το γκαζόν πιο συχνά, με μεγαλύτερο ύψος κοπής και σε κατάλληλο επίπεδο με ρυθμό κοπής. Η συχνή 
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής κατά τη διαδικασία κοπής μειώνει επίσης την 
κάλυψη της περιοχής. Πρέπει η διάρκεια ζωής της μπαταρίας (κάλυψη περιοχής) παρά τα παραπάνω 
μέτρα δεν είναι ικανοποιητικές, οι μπαταρίες με μεγαλύτερη χωρητικότητα (Ah) μπορούν να 
βοηθήσουν. 
Το πόσο συχνά χρειάζεται κόψιμο, εξαρτάταιαπό την ταχύτητα ανάπτυξης του γρασιδιού. 
Στον κύριο χρόνο ανάπτυξης (Μάϊος – Ιούνιος) δύο φορές την εβδομάδα, αλλιώς μία φορά την 
εβδομάδα. Το ύψος κοπής να κυμαίνεται μεταξύ 4-6cm και 4-5cm να είναι η ανάπτυξη μέχρι το 
επόμενο κόψιμο. Εάν μία φορά μεγαλώσει περισσότερο το γρασίδι, μη κάνετε το λάθος να το κόψετε 
αμέσως στο σωστό ύψος. Έτσι 
βλάπτετε το γρασίδι. Ποτέ μην κόβετε πάνω από το ήμισυ του ύψους του γρασιδιού. 
Η κάτω πλευρά του κέλυφους του χλοοκοπτικού να διατηρείται πάντα καθαρή και να απομακρύνονται 
οπωσδήποτε οι εναποθέσεις γρασιδιού. Οι εναποθέσεις δυσκολεύουν την εκκίνηση, μειώνουν την 
ποιότητα του κοψίματος της χλόης και την εξαγωγή των κομμένων χόρτων. 
Σε πλαγιές να κόβετε πάντα σε λωρίδες κάθετα προς την πλαγιά. Αποφεύγετε το γλίστρημα 
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του χλοοκοπτικού με λοξή θέση του προς επάνω. Επιλέξτε το ύψος κοπής ανάλογα με το πραγματικό 
ύψος του γρασιδιού. Εκτελέστε περισσότερες κοπές έτσι ώστε κάθε φορά να κόβετε μάξιμουμ 4 εκ. 
γρασίδι. 
Πριν από οποιουσδήποτε ελέγχους του μαχαιριού να σβήνετε τον κινητήρα. Μη ξεχνάτε πως το 
μαχαίρι μετά την απενεργοποίηση συνεχίζει να περιστρέφεται για λίγο. Ποτέ μη προσπαθήσετε να 
σταματήσετε το μαχαίρι. Να 
ελέγχετε τακτικά εάν είναι καλά στερεωμένο το μαχαίρι, εάν βρίσκεται σε καλή κατάσταση 
και αν είναι καλά ακονισμένο. Σε αντίθετη περίπτωση, ακονίστε το ή αντικαταστήστε το. Εάν το 
κινούμενο μαχαίρι κτυπήσει σε κάποιο αντικείμενο, σταματήστε το χλοοκοπτικό και περιμένετε την 
απόλυτη ακινητοποίηση του 
μαχαιριού. Κατόπιν ελέγξτε την κατάσταση του μαχαιριού και της υποδοχής του. Εάν έχουν κάποια 
ζημιά, πρέπει να αντικατασταθούν. 
Μόλις αρχίζουν να μένουν υπολείμματα γρασιδιού κατά το κόψιμο του γρασιδιού, πρέπει 
να αδειάσετε το καλάθι.  
Προσοχή! Πριν την αφαίρεση του καλαθιού συλλογής, σβήστε τη μηχανή και περιμένετε την 
ακινητοποίηση του 
κοπτικού εργαλείου. 
Για την αφαίρεση του καλαθιού συλλογής ανασηκώστε με ένα χέρι το κάλυμμα του ανοίγματος 
εξαγωγής και με το άλλο βγάλτε έξω το καλάθι πιάνοντάς το στη χειρολαβή. 
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας το κάλυμμα εξαγωγής κλείνει αυτόματα κατά την αφαίρεση 
του καλαθιού και κλείνει το πίσω άνοιγμα. Εάν παραμείνουν υπολείμματα ρασιδιού στο άνοιγμα, τότε 
για πιο εύκολη 
εκκίνηση του χλοοκοπτικού κάντε 1 μέτρο προς τα πίσω. 
Μη μαζεύετε με το χέρι ή με τα πόδια τα υπολείμματα γρασιδιού στο περίβλημα της μηχανής, αλλά 
με κατάλληλα βοηθητικά μέσα, π.χ. με βούρτσα ή σκουπάκι. 
Για καλύτερη περισυλλογή, η σακούλα και ιδιαίτερα το πλέγμα να καθαρίζονται από μέσα μετά τη 
χρήση. 
Να κρεμάτε το καλάθι συλλογής μόνο με απενεργοποιημένο κινητήρα και ακινητοποιημένο εργαλείο 
κοπής. 
Ανασηκώστε το άνοιγμα εξαγωγής με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι κρατήστε το καλάθι συλλογής 
στη χειρολαβή και κρεμάστε το από επάνω. 
 
7. Καθαρισμός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών 
Κίνδυνος! 
Πριν από όλες τις εργασίες καθαρισμού να βγάζετε το φις ασφαλείας (εικ. 12 αρ. 3). 
 
7.1 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 το 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. Η διείσδυση νερού σε ηλεκτρική 
συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
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7.2 Συντήρηση  
• Τα φθαρμένα ή τα ελαττωματικά μαχαίρια, οι φορείς των μαχαιριών και τα μπουλόνια να 
αντικαθίστανται ανά ζεύγη από αρμόδιο ειδικευμένο προσωπικό για να διατηρείται η ζυγοστάθμιση.  
• Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός του χλοοκοπτικού με τρεχούμενο νερό, ιδιαίτερα με υψηλή πίεση. 
Φροντίστε να είναι πάντα καλά σφιγμένα όλα τα στοιχεία στερέωσης (βίδες, παξιμάδια), έτσι ώστε να 
μπορείτε να εργάζεστε με απόλυτη ασφάλεια με το χλοοκοπτικό σας.  
• Να ελέγχετε τακτικά το σύστημα περισυλλογής χότρτων για ενδεχόμενες φθορές.  
• Να αντικαθίστανται τα φθαρμένα ή ελαττωματικά εξαρτήματα ή τμήματα.  
• Να φυλάγετε το χλοοκοπτικό σε στεγνό χώρο.  
• Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής να καθαρίζονται και κατόπιν να λαδώνονται όλα τα βιδωτά εξαρτήματα 
καθώς και οι τροχοί και οι άξονες.  
• Η τακτική περιποίηση του χλοοκοπτικού σας όχι μόνο σας εξασφαλίζει την λειτουργία και 
αποδοτικότητά του για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά συμβάλει και στο προσεκτικό και απλό κόψιμο 
της χλόης σας. Να καθαρίζετε το χλοοκοπτικό σας αν γίνεται με βούρτσες ή πανιά. Μη χρησιμοποιείτε 
διαλύτες ή νερό για να το καθαρίσετε.  
• Το εξάρτημα που φθείρεται γρηγορότερα είναι το μαχαίρι. Να ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του 
μαχαιριού καθώς και τη στερέωσή του. Εάν έχει φθαρεί το μαχαίρι, πρέπει αμέσως να αντικατασταθεί 
ή να τροχιστεί. Εάν παρουσιαστούν υπερβολικές δονήσεις του χλοοκοτπικού σας, αυτό σημαίνει πως 
δεν είναι σωστά ζυγοσταθμισμένο το μαχαίρι ή πως παραμορφώθηκε από κρούσεις. Στην περίπτωση 
αυτή πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί. • Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν 
εξαρτήματα που χρειάζονται συντήρηση. 
 
7.3 Αλλαγή μαχαιριού 
Για λόγους ασφαλείας συνιστούμε να δώσετε το χλοοκοπτικό σε συμβεβλημένο συνεργείο για την 
αλλαγή του μαχαιριού.  
Προσοχή! Να φοράτε προστατευτικά γάντια εργασίας! 
Να χρησιμοποιείτε μόνο το γνήσιο μαχαίρι, διότι διαφορετικά ενδεχομένως να μην είναι εγγυημένη η 
άψογη εργασία και η ασφάλεια. 
Για την αλλαγή του μαχαιριού ακολουθήστε τα εξής βήματα: 
1. Λύστε τη βίδα στερέωσης (βλέπε εικ. 13). 
2. Αφαιρέστε το μαχαίρι και αντικαταστήστε το. 
3. Κατά την τοποθέτηση νέου μαχαιριού να προσέχετε τη σωστή κατεύθυνση. Τα πτερύγια του 
μαχαιριού πρέπει να 
προεξέχουν στο χώρο του κινητήρα (βλέπε εικ. 13). Οι υποδοχές πρέπει να συμφωνούν με τις τρύπες 
του μαχαιριού. 
4. Κατόπιν σφίγγετε πάλι τη βίδα στερέωσης με το κλειδί γενικής χρήσης. Η ροπή στρέψης να 
ανέρχεται σε περ. 25 Nm. Στο τέλος της σαιζόν να κάνετε γενικό έλεγχο του χλοοκοπτικού και να 
απομακρύνετε όλα τα κατάλοιπα. Πριν από την αρχή κάθε σαιζόν να ελέγχετε οπωσδήποτε την 
κατάστασητου μαχαιριού. Σε περίπτωση επισκευών επικοινωνήστε με το τμήμα μας εξυπηρέτησης 
πελατών. Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. 
 
7.4 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 
Ανταλλακτικό μαχαίρι  Αρ. είδους: 34.054.52 
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8. Αποθήκευση και μεταφορά 
 
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. Να φυλάξετε την ηλεκτρική 
σας συσκευή στην 
πρωτότυπη συσκευασία της. 
 
Μεταφορά 
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το βύσμα ασφαλείας πριν τη μεταφέρετε. 
• Συνδέστε συσκευές προστασίας μεταφοράς, εάν υπάρχουν. 
• Προστατέψτε τη συσκευή από ζημιές και έντονες δονήσεις, οι οποίες εμφανίζονται ιδιαίτερα κατά τη 
μεταφορά σε οχήματα. 
• Ασφαλίστε τη συσκευή από ολίσθηση και ανατροπή. 
 
9. 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. Δεν επιτρέπεται η 
απόρριψη ελαττωματικών συσκευών στα οικιακά απορρίμματα. Σωστή απόρριψη είναι η παράδοση 
σε κατάλληλα κέντρα συλλογής μεταχειρισμένων συσκευών. Εάν δεν γνωρίζετε πού βρίσκεται 
παρόμοιο κέντρο συλλογής μεταχειρισμένων συσκευών, ρωτήστε στη διοίκηση της κοινότητάς σας. 
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10. Πίνακας αναζήτησης αιτίας βλάβης 
 

Σφάλμα Ενδεχόμενη αιτία Αποκατάσταση 
 

Δεν παίρνει μπροστά ο 
κινητήρας 
 

α) Ελαττωματικός 
συμπυκνωτής 
β) χαλαρώθηκαν οι συνδέσεις 
στον 
κινητήρα ή στον συμπυκνωτή 
γ) η συσκευή στέκεται σε ψηλή 
χλόη 
δ) βουλωμένο περίβλημα 
χλοοκοπτικού 
ε) Δεν έχει τοποθετηθεί σωστά 
η μπαταρία 
 

α) από το συνεργείο του 
τμήματος εξυπηρέτησης 
πελατών 
β) από το συνεργείο του 
τμήματος εξυπηρέτησης 
πελατών 
γ) Σε χαμηλή χλόη ή σε σημεία 
με 
ήδη κομμένη χλόη, να 
αλλάζετε 
ενδεχομένως το ύψος κοπής. 
Καθαρίστε το περίβλημα για 
να περιστρέφεται ελεύθερα το 
μαχαίρι 
δ) Βάλτε το φις ασφαλείας 
(βλέπε 6.) 
ε) Αφαιρέστε και 
επανατοποθετήστε τη 
μπαταρία (βλέπε 5.) 
 

Μειώνεται η ισχύς 
του κινητήρα 
 

α) πολύ ψηλή ή υγρή χλόη 
β) βουλωμένο κέλυψος 
γ) Πολύ φθαρμένο μαχαίρι 
δ) Μειώνεται η δυναμικότητα 
της 
μπαταρίας 
 

α) Διορθώστε το ύψος κοπής 
β) Καθαρίστε το κέλυφος 
γ) Αλλάξτε μαχαίρι 
δ) Ελέγξτε τη δυναμικότητα 
της μπαταρίας και 
ενδεχομένως 
φορτίστε την (βλέπε 5.) 
 

Δεν κόβει καλά α) Φθαρμένο μαχαίρι 
β) Λάθος ύψος κοπής 
 

α) Αλλάξτε ή τροχίστε το 
μαχαίρι 
β) Διορθώστε το ύψος κοπής 
 

 
Υπόδειξη! Για να προστατευθεί ο κινητήρα έχει εξοπλιστεί με θερμοδιακόπτη που 
απενεργοποιεί τη συσκευή σε περίπτωση υπερφόρτωσης και την επανενεργοποιεί μετά από 
σύντομη φάση ψύξης! 
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11. Ένδειξη φορτιστή 
 

Κατάσταση 
εμφάνισης 

Ένδειξη Επίλυση 

Κόκκινο LED Πράσινο 
LED 

Σημασία και μέτρο 

Σβηστό Αναβοσβήνει Ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο και είναι έτοιμος για 
χρήση, η μπαταρία δεν βρίσκεται στο φορτιστή 

Ανοικτό Σβηστό Φορτίζω 
φορτιστής φορτίζει την μπαταρία σε λειτουργία γρήγορης φόρτισης. 
Μπορείτε να βρείτε τους αντίστοιχους χρόνους φόρτισης απευθείας 
στο φορτιστή. 
Σημείωση! Ανάλογα με την υπάρχουσα φόρτιση της μπαταρίας, η 
πραγματική 
Οι χρόνοι φόρτωσης διαφέρουν ελαφρώς από τους καθορισμένους 
χρόνους φόρτωσης. 

Σβηστό Ανοικτό Η μπαταρία είναι φορτισμένη και έτοιμη για χρήση. 
Μετά από αυτό, το σύστημα μεταβαίνει σε ήπια φόρτιση έως ότου 
φορτιστεί πλήρως. 
Αφήστε την μπαταρία για περίπου 15 λεπτά. περισσότερο στο 
φορτιστή. 
Μετρήστε: 
Αφαιρέστε την μπαταρία από το φορτιστή. Αποσυνδέστε το 
φορτιστή από το δίκτυο. 

Αναβοσβήνει Σβηστό Χρέωση προσαρμογής 
Ο φορτιστής βρίσκεται σε απαλή λειτουργία φόρτισης. 
Η μπαταρία φορτίζεται πιο αργά για λόγους ασφαλείας 
και χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Αυτό μπορεί να έχει τις 
ακόλουθες αιτίες: 
- Η μπαταρία δεν έχει φορτιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
- Η θερμοκρασία της μπαταρίας δεν είναι στο ιδανικό εύρος μεταξύ 
10 ° C και 
45 ° C. 
Μετρήστε: 
Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτωσης 
Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί. 

Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Λάθος 
Η φόρτωση δεν είναι πλέον δυνατή. Η μπαταρία είναι ελαττωματική. 
Μετρήστε: 
Η ελαττωματική μπαταρία δεν πρέπει να φορτίζεται πλέον. 
Αφαιρέστε την μπαταρία από το φορτιστή. 

Ανοικτό Ανοικτό Διαταραχή θερμοκρασίας 
Η μπαταρία είναι πολύ ζεστή (π.χ. άμεσο ηλιακό φως) ή πολύ κρύα 
(κάτω από 0 ° C) 
Μετρήστε: 
Αφαιρέστε την μπαταρία και φυλάξτε την 
1 ημέρα σε θερμοκρασία δωματίου (περίπου 20 ° C). 
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Μόνο για κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
 
Μη πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα! 
 
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ για απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού και την ενσωμάτωσή της σε εθνικό δίκαιο, πρέπει η παλιές ηλεκτρικές συσκευές να 
συγκεντρώνονται και να παραδίδονται για ανακύκλωση φιλική για το περιβάλλον. 
 
Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης αντί για επιστροφή 
Ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής συσκευής υποχρεούται αντί της επιστροφής να συμβάλει στη σωστή 
ανακύκλωση σε περίπτωση που δεν συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη συσκευή. Η παλιά συσκευή μπορεί 
να παραχωρηθεί σε κέντρο επιστροφής ηλεκτρικών συσκευών με την έννοια των εθνικών νόμων 
ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα τμήματα παλιών συσκευών 
και τα βοηθητικά στοιχεία χωρίς ηλεκτρικά εξαρτήματα. 
 
Η ανατύπωση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αναπαραγωγή της τεκμηρίωσης ή άλλων 
δικαιολογητικών που αναφέρονται στα προϊόντα, ακόμη και αποσπασματικά, επιτρέπεται μόνο με 
ρητή συγκατάθεση της iSC GmbH. 
 
Mε επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων 
 
 
 
 
 
 
Αυτή η αποστολή περιέχει μπαταρίες ιόντων λιθίου. 
Σύμφωνα με την ειδική διάταξη 188, αυτή η αποστολή δεν υπόκειται στις διατάξεις της ADR. 
Χειριστείτε με προσοχή. Κίνδυνος ανάφλεξης σε περίπτωση βλάβης της συσκευασίας. Εάν το πακέτο 
είναι κατεστραμμένο: 
Ελέγξτε και, εάν είναι απαραίτητο, επανασυσκευασία. 
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 0049 9951 95920-66. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 GR 

 

 

 

 

 

Ενημέρωση για το σέρβις 
Σε όλες τις χώρες που αναφέρονται στην εγγύηση έχουμε αρμόδια συνεργεία που συνεργάζονται μαζί 
μας, η διεύθυνση των οποίων προκύπτει από την εγγύηση. Τα συνεργεία αυτά βρίσκονται στη 
διάθεσή σας για επισκευές, ανταλλακτικά ή αξεσουάρ ή για την αγορά αναλώσιμων. 
 
Προσέξτε ότι στη συσκευή αυτή τα ακόλουθα εξαρτήματα υπόκεινται σε κοινή φθροά ή ότι χρειάζονται 
τα ακόλουθα αναλώσιμα. 
 
 

Κατηγορία Παράδειγμα 

Φθειρόμενα εξαρτήματα* Ψήκτρες, Συσσωρευτής 

Αναλώσιμα υλικά/αναλώσιμα τμήματα* Μαχαίρι 

Ελλείψεις  

 
* δεν συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στο περιεχόμενο της συσκευασίας! 
 
Σε περίπτωση ελαττωμάτων ή σφαλμάτων σας παρακαλούμε να δηλώστε την περίπτωση στο 
ίντερνετ στο www.isc-gmbh.info. Προσέξτε να περιγράψετε με ακρίβεια το σφάλμα και απαντήστε στις 
ακόλουθες ερωτήσεις: 
• Λειτούργησε σωστά η συσκευή ή είχε από την αρχή κάποιο ελάττωμα?  
• Μήπως προσέξατε κάτι περίεργο προτού παρουσιαστεί το ελάττωμα (σύμπτωμα ή βλάβη)?  
• Ποια δυσλειτουργία παρατηρείται στη συσκευή (κύριο σύμπτωμα)? 
Περιγράψετε αυτή τη δυσλειτουργία. 
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Εγγύηση 
Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, 
τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο ποιότητας. Εάν η συσκευή αυτή παρ΄όλα αυτά κάποτε 
δεν λειτουργήσει άψογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποτανθείτε προς το τμήμα μας 
εξυπηρέτησης πελατών στην διεύθυνση που αναφέρεται στην κάρτα αυτή. Ευχαρίστως είμαστε και 
τηλεφωνικά στη διάθεσή σας στον αριθμό σέρβις που αναφέρεται στην κάρτα εγγύησης. 
Για την αξίωση της εγγύησης ισχύουν τα εξής: 
1. Αυτοί οι όροι εγγύησης ισχύουν μόνο για καταναλωτές, δηλ. για φυσικά πρόσωπα που δεν 
χρησιμοποιούν το προϊόν αυτό ούτε για επαγγελματικούς σκοπούς ούτε για άλλη ανεξάρτητη 
απασχόληση. Αυτοί οι όροι εγγύησης ρυθμίζουν πρόσθετες παροχές εγγύησης που υπόσχεται ο πιο 
κάτω κατασκευαστής πέραν της νόμιμης εγγύησης στους αγοραστές των νέων συσκευών του. Δεν 
θίγονται από την εγγύηση αυτή οι νόμιμες αξιώσεις σας εγγύησης. Η εγγύησή μας σας παρέχεται 
δωρεάν. 
2. Η εγγύηση επεκτείνεται αποκλειστικά και μόνο σε ελαττώματα σε μία συσκευή του πιο κάτω 
κατασκευαστή και που αφορούν ελαττώματα υλικού ή κατασκευής και περιορίζεται κατά την κρίση 
μας στην αποκατάσταση αυτών των ελαττωμάτων της συσκευής ή στην αντικατάστασή της. 
Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται για επαγγελματική, βιοτεχνική ή 
βιομηχανική χρήση. Για το λόγο αυτό δεν συνάπτεται σύμβαση εγγύησης σε περίπτωση κατά την 
οποία η συσκευή χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εγγύησης σε βιομηχανικές ή βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις ή εάν εκτέθηκε σε παρόμοια εντατική χρήση. 
3. Από την εγγύησή μας εξαιρούνται τα εξής: 
- Βλάβες της συσκευής που οφείλονται σε μη τήρηση των οδηγιών συναρμολόγησης ή σε όχι σωστή 
εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης (όπως π.χ. σύνδεση σε εσφαλμένη τάση ή σε λάθος 
είδος ρεύματος) ή σε μη τήρηση των όρων συντήρησης και ασφαλείας ή σε περίπτωση έκθεσης της 
συσκευής σε ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες ή σε έλλειψη φροντίδας και συντήρησης. 
- Βλάβες της συσκευής που οφείλονται σε καταχρηστική ή εσφαλμένη χρήση (όπως π.χ. 
υπερφόρτωση της συσκευής ή χρήση μη εγκεκριμένων εργαλείων ή αξεσουάρ), σε είσοδο ξένων 
αντικειμένων στη συσκευή (όπως π.χ. άμμος, πέτρες ή σκόνη, βλάβες μεταφοράς), άσκηση βίας ή 
ξένη επέμβαση (όπως π. χ. βλάβη από πτώση). 
- Βλάβες της συσκευής ή τμημάτων της συσκευής που οφείλονται σε συνήθη ή φυσική φθορά. 
4. Η διάρκεια της εγγύησης ανέρχεται σε 24 μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία της αγοράς της 
συσκευής. Οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να εγερθούν πριν τη λήξη της διάρκειας της εγγύησης εντός 
δύο εβδομάδων από την διαπίστωση του ελαττώματος. Αποκλείονται αξιώσεις εγγύησης μετά την 
πάροδο της διάρκειας της εγγύησης. Η επισκευή ή η αντικατάσταση δεν συνεπάγεται την επέκταση 
της διάρκειας της εγγύησης ούτε την νέα έναρξη της διάρκειας της εγγύησης για τη συσκευή ή για 
ενδεχομένως χρησιμοποιηθέντα νέα ανταλλακτικά. Αυτό ισχύει και στην 
περίπτωση σέρβις επί τόπου. 
5. Για την αξίωση της εγγύησης παρακαλούμε να δηλώσετε την ελαττωματική σας συσκευή στο: 
www.isc-gmbh.info. Να έχετε μαζί σας την απόδειξη της νέας συσκευής. Οι συσκευές που 
αποστέλλονται χωρίς αποδείξεις και χωρίς πινακίδα στοιχείων, αποκλείονται από την εγγύηση λόγω 
μη δυνατότητας ταξινόμησης. Εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύηση, θα σας επιστραφεί 
αμέσως είτε η επισκευασμένη συσκευή είτε μία καινούργια συσκευή. 
 
Ευχαρίστως επισκευάζουμε ελαττώματα της συσκευής έναντι πληρωμής, εάν τα ελαττώματα αυτά 
δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε να στείλετε τη συσκευή στη 
διεύθυνση του σέρβις μας. 
 
Για αναλώσιμα και σε περίπτωση που λείπουν εξαρτήματα παραπέμπουμε στους περιορισμούς 
αυτής της εγγύησης σύμφωνα με τους πληροφορίες σέρβις αυτών των οδηγιών χρήσης. 
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