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Αγαπητή πελάτισσα, 
Αγαπητέ πελάτη, 
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Πριν ξεκινήσετε... 

 

Σωστή χρήση του προϊόντος 

 
Όταν χρησιµοποιείται για τον προβλεπόµενο σκοπό, αυτό το εργαλείο ανταποκρίνεται στις τελευταίες 
εξελίξεις της τεχνολογίας, καθώς και στις τρέχουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ίσχυαν κατά τον χρόνο 
διάθεσής της. 
 
Το παρόν ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται για εκσκαφή του ελαφρού χώµατος γύρω από δέντρα ή 
λουλούδια σε κήπους. 
 
Το εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. 
 
Το εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης. Η ακατάλληλη χρήση ή η 
τροποποίηση του εργαλείου ή η χρήση εξαρτηµάτων που δεν έχουν δοκιµαστεί και εγκριθεί από τον 
κατασκευαστή µπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες ζηµιές! 
Τυχόν χρήση που παρεκκλίνει από την προβλεπόµενη και δεν περιλαµβάνεται σε αυτές τις οδηγίες 
θεωρείται µη εξουσιοδοτηµένη και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από τη νοµική του ευθύνη. 
 
 

Ποια είναι η σηµασία των συµβόλων που χρησιµοποιούνται; 

 
Στις οδηγίες χρήσης 
 
Οι σηµειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σηµειώσεις προσδιορίζονται µε σαφήνεια 
στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα σύµβολα: 
 

 
 
 
 
 

 

∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες 
ασφαλείας 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! 
Άµεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυµατισµού! 
Άµεσα επικίνδυνη κατάσταση που µπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς 
τραυµατισµούς. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! 
Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυµατισµού! 
Γενικά επικίνδυνη κατάσταση που µπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς 
τραυµατισµούς. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Πιθανός κίνδυνος τραυµατισµού! 
Επικίνδυνη κατάσταση που µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµό. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Κίνδυνος ζηµιάς στο εργαλείο! 
Κατάσταση που µπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζηµιές. 

 

Σηµείωση: 

Αυτό το σύµβολο υποδεικνύει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε 
καλύτερα τις διαδικασίες που περιγράφονται. 
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Στο σκαπτικό µηχάνηµα 

 
Η πινακίδα χαρακτηριστικών του εργαλείου σας περιλαµβάνει ορισµένα σύµβολα. Αυτά αντιστοιχούν 
σε σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν ή οδηγίες σχετικά µε τη χρήση του. 
 

 
 
 
 
 

 

∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες 
ασφαλείας 

 

Τα παρακάτω προειδοποιητικά σύµβολα αποτελούν υπενθυµίσεις σχετικά µε τα µέτρα 
ασφαλείας που πρέπει να λαµβάνονται κατά τη χρήση του σκαπτικού. 

 

Μη χρησιµοποιείτε ποτέ το προϊόν σε βροχή ή όταν έχει πολλή υγρασία. Προστατεύετε 
το προϊόν από την υγρασία. 

 

∆ιατηρείτε το καλώδιο πάντα µακριά από πηγές θερµότητας, λάδια και αιχµηρά άκρα. 
Αποσυνδέστε αµέσως το βύσµα από την πρίζα αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι 
κατεστραµµένο ή µπερδεµένο. 

 

∆ιατηρείτε τα χέρια, τα πόδια, τα µαλλιά και τα ρούχα σας µακριά από τα κινούµενα 
µέρη του σκαπτικού. Τα δόντια εξακολουθούν να περιστρέφονται για µικρό χρονικό 
διάστηµα µετά την απενεργοποίηση του εργαλείου. 

 

Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας µακριά από κινούµενα µέρη και εξαρτήµατα κοπής. 

 

Υπάρχει κίνδυνος να εκτοξευτούν πέτρες και άλλα αντικείµενα από το σκαπτικό. Άλλα 
άτοµα και κατοικίδια πρέπει να παραµένουν σε ασφαλή απόσταση. 

 
Συσκευή κατηγορίας προστασίας II 
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Για την ασφάλειά σας 

 

Γενικές οδηγίες ασφαλείας 

 
• Προκειµένου να χρησιµοποιήσει αυτό το εργαλείο µε ασφάλεια, ο χρήστης θα πρέπει να έχει 

διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες χρήσης, προτού χρησιµοποιήσει το εργαλείο για πρώτη 
φορά. 

• Αν πωλήσετε ή µεταβιβάσετε το εργαλείο σε άλλο άτοµο, πρέπει να του παραδώσετε και αυτές τις 
οδηγίες λειτουργίας. 

 

Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ηλεκτρικών εργαλείων  

 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! 
∆ιαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. 
Η µη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά 
ή/και σοβαρό τραυµατισµό. 
• Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για µελλοντική αναφορά. O όρος 

ηλεκτρικό εργαλείο στις προειδοποιήσεις αναφέρεται στο ηλεκτρικό εργαλείο που λειτουργεί µε 
ηλεκτρικό ρεύµα (ενσύρµατο) ή σε ηλεκτρικό εργαλείο που λειτουργεί µε µπαταρία (ασύρµατο). 

• Εξοικειωθείτε µε τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του εξοπλισµού. 
 

Ασφάλεια του χώρου εργασίας 

 
• ∆ιατηρείτε την περιοχή εργασίας καθαρή και καλά φωτισµένη. Οι ακατάστατες και σκοτεινές 

περιοχές µπορεί να προκαλέσουν ατυχήµατα. 
• Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατµόσφαιρες, όπως σε µέρη όπου 

υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δηµιουργούν σπινθήρες, οι 
οποίοι µπορεί να αναφλέξουν τη σκόνη ή τις αναθυµιάσεις. 

• Κρατάτε µακριά τα παιδιά και τους παρευρισκόµενους κατά το χειρισµό του ηλεκτρικού εργαλείου. 
Μπορεί να χάσετε τον έλεγχο, εάν αποσπαστεί η προσοχή σας. 

• Επισηµαίνεται ότι ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυχήµατα ή κινδύνους που 
προκύπτουν και αφορούν άλλα άτοµα ή ιδιοκτησία. 

• Μην εργάζεστε ποτέ εάν υπάρχουν κοντά άλλα άτοµα, ιδιαίτερα παιδιά, ή κατοικίδια. 
• Εργάζεστε µόνο κατά τη διάρκεια της ηµέρας ή µε καλό τεχνητό φωτισµό. 
• Φροντίζετε πάντα να πατάτε σταθερά στο έδαφος, σε κεκλιµένες επιφάνειες. 
• Μην τρέχετε ποτέ µε το µηχάνηµα. 
• Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την αλλαγή κατεύθυνσης όταν βρίσκεστε σε έδαφος µε κλίση. 
• Μην εργάζεστε σε έδαφος µε υπερβολικά έντονη κλίση. 
• Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν αντιστρέφετε το µηχάνηµα και όταν το τραβάτε προς τα εσάς. 
• Μη σηκώνετε και µη µεταφέρετε το µηχάνηµα εάν βρίσκεται σε λειτουργία. 
• ∆ιατηρείτε όλα τα παξιµάδια, τα µπουλόνια και τις βίδες βιδωµένα σφιχτά, για να διασφαλίζετε την 

ασφαλή κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισµού. 
 

Ηλεκτρική ασφάλεια 

 
• Το βύσµα του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει µε την πρίζα. Ποτέ µην 

τροποποιείτε το βύσµα µε κανένα τρόπο. Μην χρησιµοποιείτε βύσµατα µε προσαρµογέα 
στα γειωµένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα µη τροποποιηµένα βύσµατα και οι κατάλληλες πρίζες θα 
µειώσουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

• Αποφύγετε την επαφή του σώµατος µε γειωµένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, 
ηλεκτρικές κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν γειωθεί το 
σώµα σας. 

• Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή υγρές συνθήκες. Εάν εισέλθει νερό στο 
ηλεκτρικό εργαλείο, θα αυξηθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

• Μην κάνετε κακή χρήση του καλωδίου. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε το καλώδιο για να 
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µεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο ή για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα. ∆ιατηρείτε το 
καλώδιο µακριά από θερµότητα, λάδια, αιχµηρά άκρα ή κινούµενα µέρη. Τα φθαρµένα ή 
µπερδεµένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, πρέπει να το αντικαταστήσετε µε ειδικό καλώδιο ή 
εξάρτηµα που παρέχεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις. 

• Όταν χειρίζεστε το ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιµοποιείτε καλώδιο 
προέκτασης κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου 
για χρήση σε εξωτερικούς χώρους µειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

 

Προσωπική ασφάλεια 

 
• Μείνετε σε εγρήγορση, κοιτάτε αυτό που κάνετε και χρησιµοποιείτε κοινή λογική κατά το 

χειρισµό του ηλεκτρικού εργαλείου. Μην χρησιµοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε 
κουρασµένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρµάκων. Η στιγµιαία απώλεια της 
προσοχής κατά το χειρισµό του ηλεκτρικού εργαλείου µπορεί να προκαλέσει σοβαρό 
τραυµατισµό. 

• Χρησιµοποιείτε εξοπλισµό ατοµικής προστασίας. Φοράτε πάντα προστατευτικά µατιών. Ο 
προστατευτικός εξοπλισµός, όπως µάσκα σκόνης, αντιολισθητικά υποδήµατα ασφαλείας, κράνος 
ή προστασία ακοής, ο οποίος χρησιµοποιείται για κατάλληλες συνθήκες, θα µειώσει τους 
προσωπικούς τραυµατισµούς. 

• Αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίηση του εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης 
βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης πριν συνδέσετε στην πηγή ρεύµατος το εργαλείο. Η 
µεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων µε το δάχτυλο στο διακόπτη ή η ενεργοποίηση των ηλεκτρικών 
εργαλείων µε ενεργοποιηµένο διακόπτη µπορεί να προκαλέσει ατυχήµατα. 

• Αφαιρέστε τυχόν κλειδιά ρύθµισης ή µηχανικά κλειδιά πριν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό 
εργαλείο. Τυχόν κλειδιά που έχουν αφεθεί προσαρτηµένα σε κάποιο περιστρεφόµενο µέρος του 
ηλεκτρικού εργαλείου µπορεί να προκαλέσουν προσωπικό τραυµατισµό. 

• Μην εκτείνεστε υπερβολικά. Να πατάτε καλά στα πόδια σας και να διατηρείτε την 
ισορροπία σας συνεχώς. Αυτό επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε 
απρόβλεπτες καταστάσεις. 

• Να ντύνεστε κατάλληλα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσµήµατα. Κρατήστε τα µαλλιά, τα 
ρούχα και τα γάντια σας µακριά από κινούµενα µέρη. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσµήµατα ή τα 
µακριά µαλλιά µπορεί να πιαστούν σε κινούµενα µέρη. Φοράτε πάντα γερά παπούτσια και µακρύ 
παντελόνι κατά την εργασία. Μη χρησιµοποιείτε τον εξοπλισµό εάν δεν φοράτε παπούτσια ή εάν 
φοράτε ανοιχτά σανδάλια. 

• Εάν παρέχονται εξαρτήµατα για τη σύνδεση συστηµάτων εξαγωγής και συλλογής σκόνης, 
βεβαιωθείτε ότι συνδέονται και χρησιµοποιούνται σωστά. Η χρήση αυτών των εξαρτηµάτων 
µπορεί να µειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται µε τη σκόνη. 

 

Χρήση και φροντίδα του ηλεκτρικού εργαλείου 

 
• Μην καταπονείτε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιµοποιήστε το κατάλληλο ηλεκτρικό 

εργαλείο για την εργασία σας. Το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο θα λειτουργεί καλύτερα και 
ασφαλέστερα στην τάση για την οποία σχεδιάστηκε. 

• Μην χρησιµοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν δεν λειτουργεί ο διακόπτης ενεργοποίησης 
και απενεργοποίησης. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν ελέγχεται µε το διακόπτη είναι 
επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί. 

• Αποσυνδέστε το βύσµα από την πρίζα ή βγάλτε την µπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο 
πριν πραγµατοποιήσετε ρυθµίσεις, αλλάξετε εξαρτήµατα ή αποθηκεύσετε το ηλεκτρικό 
εργαλείο. Αυτά τα προληπτικά µέτρα µειώνουν τον κίνδυνο ακούσιας ενεργοποίησης του 
ηλεκτρικού εργαλείου. 

• Φυλάσσετε τα ανενεργά ηλεκτρικά εργαλεία µακριά από παιδιά και µην επιτρέπετε να 
χειρίζονται το ηλεκτρικό εργαλείο άτοµα που δεν έχουν εξοικειωθεί µε το ηλεκτρικό 
εργαλείο ή µε αυτές τις οδηγίες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία ενέχουν κινδύνους όταν 
χρησιµοποιούνται από µη εκπαιδευµένα άτοµα. 

• Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για κακή ευθυγράµµιση ή ένωση κινούµενων 
µερών, σπασµένα εξαρτήµατα και οτιδήποτε άλλο µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του 
ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν έχει υποστεί ζηµιά το ηλεκτρικό εργαλείο, επισκευάστε το πριν 
τη χρήση. Πολλά ατυχήµατα οφείλονται στην ελλειπή συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων. 
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• Τα εξαρτήµατα κοπης πρέπει να διατηρούνται αιχµηρά και καθαρά. Τα κατάλληλα 
συντηρηµένα εξαρτήµατα κοπής µε αιχµηρά άκρα κοπής είναι λιγότερο πιθανό να πιαστούν και 
ελέγχονται ευκολότερα. 

• Χρησιµοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα παρελκόµενα, τα εξαρτήµατα κοπής κ.λπ. 
σύµφωνα µε αυτές τις οδηγίες, λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία 
που θα πραγµατοποιηθεί. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από 
αυτές για τις οποίες προορίζεται µπορεί να προκαλέσει κινδύνους.  

• Πριν από τη χρήση, ελέγχετε πάντα οπτικά τα εργαλεία για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν φθαρεί ή 
υποστεί ζηµιά. Αντικαθιστάτε τα κατεστραµµένα ή φθαρµένα στοιχεία και µπουλόνια σε σετ, για να 
διατηρείτε την ισορροπία. 

 

Συντήρηση – Service 

 
• Αναθέστε την επισκευή του ηλεκτρικού εργαλείου σας σε εξειδικευµένο τεχνικό 

χρησιµοποιώντας µόνο πανοµοιότυπα ανταλλακτικά. Αυτό θα διασφαλίσει τη διατήρηση της 
ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου. 

• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και των παιδιών) 
περιορισµένης σωµατικής, αισθητηριακής  ή νοητικής ικανότητας, στερούµενα της κατάλληλης 
εµπειρίας και γνώσης, παρά µόνο εφόσον βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή έχουν λάβει τις 
κατάλληλες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτοµο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

• Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή. 
 

Σηµειώσεις ασφαλείας για σκαπτικά εργαλεία 

 
• ∆ιαβάζετε τις οδηγίες µε προσοχή. Εξοικειωθείτε µε τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του 

εξοπλισµού. 
• Το µηχάνηµα δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ποτέ από παιδιά ή άτοµα µη εξοικειωµένα µε τις 

οδηγίες χρήσης του µηχανήµατος.  
• Μην εργάζεστε ποτέ εάν υπάρχουν κοντά άλλα άτοµα, ιδιαίτερα παιδιά, ή κατοικίδια. 
• Επισηµαίνεται ότι ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυχήµατα ή κινδύνους που 

προκύπτουν και αφορούν άλλα άτοµα ή ιδιοκτησία. 
• Φοράτε πάντα γερά παπούτσια και µακρύ παντελόνι κατά την εργασία. Μη χρησιµοποιείτε τον 

εξοπλισµό εάν δεν φοράτε παπούτσια ή εάν φοράτε ανοιχτά σανδάλια. 
• Ελέγχετε σχολαστικά την περιοχή στην οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ο εξοπλισµός και 

αποµακρύνετε όλα τα αντικείµενα που ενδέχεται να εκτιναχθούν από το µηχάνηµα. 
• Πριν από τη χρήση, ελέγχετε πάντα οπτικά τα εργαλεία για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν 

καταστραφεί ή φθαρεί. Αντικαθιστάτε τα κατεστραµµένα ή φθαρµένα στοιχεία και µπουλόνια 
σε σετ, για να διατηρείτε την ισορροπία. 

• Φροντίζετε πάντα να πατάτε σταθερά στο έδαφος σε επιφάνειες µε κλίση και µην εργάζεστε 
σε επιφάνειες µε υπερβολική κλίση. 

• Μην τρέχετε ποτέ µε το µηχάνηµα. Θέτετε προσεκτικά το µοτέρ σε λειτουργία, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή και βεβαιωθείτε ότι τα πόδια σας δεν βρίσκονται κοντά στα 
εργαλεία. 

• Μην τοποθετείτε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά ή κάτω από περιστρεφόµενα µέρη. 
• Μη σηκώνετε και µη µεταφέρετε το µηχάνηµα εάν βρίσκεται σε λειτουργία το µοτέρ. 
• ∆ιατηρείτε όλα τα παξιµάδια, τα µπουλόνια και τις βίδες βιδωµένα σφιχτά, για να διασφαλίζετε 

την ασφαλή κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισµού. 
• Για την ασφάλειά σας, αντικαθιστάτε τα εξαρτήµατα που έχουν φθαρεί ή καταστραφεί. 
• ∆εν επιτρέπεται η αφαίρεση ή η κάλυψη συµβόλων που υπάρχουν στο εργαλείο. 

Πληροφορίες που υπάρχουν επάνω το εργαλείο και δεν είναι πλέον ευανάγνωστες πρέπει να 
αντικαθίστανται αµέσως. 

 
                          Πριν θέσετε τη µονάδα σε λειτουργία, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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Εναποµείναντες κίνδυνοι 

 
Ακόµα και όταν το εργαλείο χρησιµοποιείται όπως προβλέπεται, δεν είναι εφικτό να 
εξαλειφθούν όλοι οι παράγοντες υπολειπόµενου κινδύνου. Οι ακόλουθοι κίνδυνοι µπορεί να 
προκύψουν λόγω της κατασκευής και της σχεδίασης του εργαλείου: 
 

• Βλάβη στους πνεύµονες, εάν δεν φοράτε κατάλληλη µάσκα σκόνης. 
• Βλάβη στην ακοή, εάν δεν φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ακοής. 
• Προβλήµατα υγείας που προκαλούνται από εκποµπή κραδασµών, όταν το ηλεκτρικό εργαλείο 

χρησιµοποιείται για µεγάλη περίοδο ή δεν γίνεται σωστός χειρισµός και σωστή συντήρηση. 
 

 

 
 

Ρουχισµός ατοµικής προστασίας 

 

 

Φοράτε ωτοασπίδες και γυαλιά ασφαλείας κατά το χειρισµό του 
εργαλείου. 

 

Φοράτε εφαρµοστά ρούχα όταν χειρίζεστε το εργαλείο. 

 

Όταν χρησιµοποιείτε το εργαλείο, φορέστε τα κατάλληλα υποδήµατα 
εργασίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! 

Η εκποµπή κραδασµών κατά την πραγµατική χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου µπορεί 
να διαφέρει από τη δηλωµένη συνολική τιµή ανάλογα µε τους τρόπους χρήσης του 
εργαλείου. 

Θα πρέπει να προσδιοριστούν τα µέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή, τα 
οποία βασίζονται σε εκτίµηση της έκθεσης στις πραγµατικές συνθήκες χρήσης 
(λαµβάνοντας υπόψη όλα τα µέρη του κύκλου λειτουργίας του εργαλείου, όπως τις 
περιόδους απενεργοποίησης, αδράνειας και ενεργοποίησής του). 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! 

Αυτό το µηχάνηµα δηµιουργεί ηλεκτροµαγνητικό πεδίο κατά τη λειτουργία του. Αυτό το 

πεδίο µπορεί υπό ορισµένες συνθήκες να προκαλέσει παρεµβολές σε ενεργά ή 

παθητικά ιατρικά εµφυτεύµατα. Για να µειωθεί ο κίνδυνος σοβαρού ή θανατηφόρου 

τραυµατισµού, συνιστάµε σε άτοµα µε ιατρικά εµφυτεύµατα να συµβουλευτούν τον ιατρό 

τους και τον κατασκευαστή του ιατρικού εµφυτεύµατος πριν από τη χρήση αυτού του 

µηχανήµατος. 
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Η µονάδα σας µε µια µατιά 

 
 

1 Πάνω τµήµα λαβής 6 Μπουλόνι 

2 Μοχλός διακόπτη 7 Πεταλούδα 

3 Περίβληµα µοτέρ 8 Κάτω τµήµα λαβής (δεξιά) 

4 Κλιπ καλωδίου 9 Προστατευτικό 

5 Συγκρατητής καλωδίου  10 Κεφαλή εργασίας 

 
 
 

 
            

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Σηµείωση: 
Εάν οποιοδήποτε από τα εξαρτήµατα λείπει ή είναι ελαττωµατικό, επικοινωνήστε µε το 
κατάστηµα αγοράς. 

1 

2 

5 

6 

7 

4 

8 

3 

9 

10 
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Συναρµολόγηση 

 
Το προϊόν πρέπει να συναρµολογηθεί σωστά πριν από τη χρήση. 
 
1) Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε το µηχάνηµα. Τραβήξτε τον κάδο σκόνης και βγάλτε το κύριο 

τµήµα του µηχανήµατος και τα εξαρτήµατα. 
 
2) Συναρµολόγηση της λαβής 
 
α) Τοποθετήστε την πλαστική εγκάρσια πλάκα 
 

1.δεξιά χειρολαβή 2.αριστερή χειρολαβή 3.πλαστική εγκάρσια πλάκα 1 

4.πλαστική εγκάρσια πλάκα 2 5. βίδα  

 
(1) Τοποθετήστε την πλαστική εγκάρσια πλάκα 1  (Εικ.A0102) 
(2) Τοποθετήστε την πλαστική εγκάρσια πλάκα 2  (Εικ.A0103) 
(3) Τοποθετήστε τη βίδα                                   (Εικ.A0104) 
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β) Τοποθετήστε το πάνω πλαίσιο 
 

1. πάνω πλαίσιο 2. πεταλούδες 3. µπουλόνια 

 
(1) Τοποθετήστε το πάνω πλαίσιο (Εικ.A0201) 
(2) Τοποθετήστε τις πεταλούδες              (Εικ.A0202) 
 

 
 

 
γ) Τοποθετήστε το κάτω πλαίσιο 
 

1. κάτω πλαίσιο 

 
(1)Τοποθετήστε το κάτω πλαίσιο              (Εικ.A0301) 
 
 

 
A0301 
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Λειτουργία 

 

 

 

 

 

                 
 
 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! 
Εάν λείπουν ή έχουν φθαρεί οποιαδήποτε εξαρτήµατα, µη χρησιµοποιείτε το προϊόν εάν 
δεν τα αντικαταστήσετε. Εάν δεν προσέξετε αυτή την προειδοποίηση, ενδέχεται να 
προκύψει σοβαρός τραυµατισµός. Επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! 
Μην επιχειρείτε να τροποποιήσετε το προϊόν ή να δηµιουργήσετε εξαρτήµατα που δεν 
συνιστώνται για χρήση σε συνδυασµό µε το παρόν προϊόν. Τέτοιου είδους µετατροπή ή 
τροποποίηση αποτελεί κακή χρήση και ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση, 
η οποία ενέχει κίνδυνο σοβαρού τραυµατισµού. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! 
Μη συνδέετε το προϊόν στην πρίζα εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η συναρµολόγηση. Σε 
αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί ακούσια εκκίνηση και υπάρχει 
κίνδυνος σοβαρού τραυµατισµού. 
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Ασφαλίστε το καλώδιο επέκτασης στο συγκρατητή καλωδίου (5). Ο βρόχος του καλωδίου επέκτασης 
πρέπει να έχει επαρκές µήκος ώστε να είναι δυνατή η ολίσθηση του συγκρατητή από τη µία πλευρά 
στην άλλη. Συνδέστε το καλώδιο επέκτασης στο βύσµα τροφοδοσίας του σκαπτικού. 
 
Χρησιµοποιείτε το σκαπτικό για θραύση χορτοπλίνθων, προετοιµασία εδάφους για σπορά και για την 
εκσκαφή κήπων και παρτεριών. Το σκαπτικό µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία 
µικρών οπών για φύτευση σπόρων ή για φυτά σε γλάστρες. Μεταφέρετε το σκαπτικό στην περιοχή 
εργασίας πριν θέσετε το µοτέρ σε λειτουργία. 
 
Συγκρατείτε σταθερό το σκαπτικό πριν από την εκκίνηση. Τα δόντια τραβούν το σκαπτικό προς τα 
εµπρός κατά τη λειτουργία. Χαµηλώνετε αργά τα δόντια µε τη ράβδο οδηγό. 
 
Για να θέσετε το σκαπτικό σε λειτουργία, πατήστε το κουµπί κλειδώµατος ασφαλείας (Α) στο διακόπτη 
ασφαλείας και, στη συνέχεια, τραβήξτε το µοχλό σκανδάλης (Β) προς τα πάνω, κόντρα στη χειρολαβή. 
Το µοτέρ τίθεται σε λειτουργία και τα δόντια ξεκινούν να περιστρέφονται. Για να διακόψετε τη 
λειτουργία του σκαπτικού, απλά αφήστε το µοχλό. 
 
Για θραύση χορτοπλίνθων και βαθιά εκσκαφή, αφήστε τα δόντια να τραβήξουν το σκαπτικό προς τα 
εµπρός, µέχρι να τεντώσει το χέρι σας και, στη συνέχεια, τραβήξτε το δυνατά προς τα πίσω. Θα 
επιτύχετε βέλτιστα αποτελέσµατα αφήνοντάς το να µετακινηθεί προς τα εµπρός και τραβώντας το 
προς τα πίσω επανειληµµένα. Τραβώντας το σκαπτικό προς τα εσάς, τα δόντια σκάβουν βαθύτερα και 
µε περισσότερη δύναµη. Για να µην σκοντάψετε, απαιτείται προσοχή κατά την κίνηση προς τα πίσω 
και όταν τραβάτε το σκαπτικό προς τα εσάς. 
 
Εάν το σκαπτικό σκάψει τόσο βαθιά ώστε να παραµείνει σε ένα σηµείο, κουνήστε το δεξιά-αριστερά 
µέχρι να αρχίσει να κινείται ξανά προς τα εµπρός. 
 
Το σκαπτικό δεν πρέπει να διέρχεται ποτέ πάνω από το καλώδιο επέκτασης. Το καλώδιο 
πρέπει να βρίσκεται πάντα σε ασφαλή θέση πίσω σας. 
 
Όταν εργάζεστε σε έδαφος µε κλίση, να στέκεστε πάντα διαγώνια σε σχέση µε την κλίση, για να 
διατηρείτε σταθερό και γερό πάτηµα. Μην εργάζεστε σε έδαφος µε υπερβολικά έντονη κλίση. 
 
Πριν από τη χρήση, αποµακρύνετε ορατές πέτρες και άλλα ξένα σώµατα από την περιοχή. 
 
 

 
 
Αποµάκρυνση ξένων σωµάτων: Κατά τη λειτουργία ενδέχεται να πιαστούν πέτρες ή ρίζες στα 
δόντια, ή να τυλιχτούν ψηλά χόρτα ή ζιζάνια στον άξονα των δοντιών. Για να καθαρίσετε τα δόντια ή 
τον άξονα, αφήστε το µοχλό σκανδάλης, περιµένετε να σταµατήσουν τελείως τα δόντια και 
αποσυνδέστε το βύσµα του σκαπτικού. Αποµακρύνετε τα ξένα σώµατα από τα δόντια ή τον άξονα. Για 
ευκολότερη αποµάκρυνση ψηλού χόρτου ή ζιζανίων από τον άξονα των δοντιών, αφαιρέστε ένα ή 
περισσότερα δόντια (βλ. Αφαίρεση και τοποθέτηση δοντιών σελ. 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Κίνδυνος ζηµιάς στο εργαλείο! 
Πριν από τη µεταφορά του σκαπτικού από µια περιοχή σε µια άλλη, απενεργοποιήστε το 
µοτέρ και περιµένετε να σταµατήσουν τελείως τα δόντια. Τα δόντια δεν πρέπει να 
έρχονται σε επαφή µε το έδαφος κατά τη µεταφορά του σκαπτικού. Ενδέχεται να 
προκληθεί ζηµιά στα δόντια ή ακόµη και στο ίδιο το µηχάνηµα, ακόµη και αν είναι 
απενεργοποιηµένο το µοτέρ. 
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Συντήρηση 

 

 

Κίνδυνος τραυµατισµού! 
Πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, αποσυνδέετε την τροφοδοσία. 

 

 
Καθαρίζετε το κάτω µέρος της πλάκας στήριξης του µοτέρ και το περίβληµα των δοντιών µε βούρτσα 
και µαλακό πανί εµποτισµένο µε µείγµα νερού και σαπουνιού.  
 
Μη χρησιµοποιείτε ποτέ µάνικα για τον καθαρισµό του σκαπτικού! Για την αφαίρεση χώµατος 
και ακαθαρσιών από το σύστηµα µετάδοσης κίνησης και τα δόντια, χρησιµοποιήστε σκληρή βούρτσα 
ή βρεγµένο πανί. Καθαρίζετε τις οπές εξαερισµού του µοτέρ για να αποµακρύνετε τυχόν υπολείµµατα 
ακαθαρσιών και χόρτα. Μετά τον καθαρισµό, σκουπίστε τα δόντια και τον άξονα και απλώστε µια 
µικρή στρώση  λαδιού, για προστασία από τη σκουριά. 
 
 
Αφαίρεση και τοποθέτηση δοντιών  

(Εικ. 6) Τα φθαρµένα δόντια µειώνουν την απόδοση και προκαλούν υπερφόρτωση του µοτέρ. 
Ελέγχετε τα δόντια πριν από κάθε χρήση. Ακονίζετε ή αντικαθιστάτε το συγκρότηµα δοντιών όταν 
απαιτείται. 

 
 

 
Για να αφαιρέσετε ολόκληρο το συγκρότηµα δοντιών από τον άξονα, αφαιρέστε το µπουλόνι µε 
εξαγωνική κεφαλή M8 X 40 από τον άξονα. Αφαιρέστε το συγκρότηµα δοντιών από τον άξονα. Για να 
τοποθετήσετε δόντια, εκτελέστε τα παραπάνω βήµατα µε αντίστροφη σειρά. 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Κίνδυνος ζηµιάς στο εργαλείο! 
Καθαρίζετε πάντα το σκαπτικό µετά από κάθε χρήση. Εάν δεν καθαρίζετε σωστά το 
σκαπτικό, ενδέχεται να υποστεί ζηµιά ή να µειωθεί η απόδοσή του.  

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! 
Υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού κατά την εργασία στα δόντια. Φοράτε προστατευτικά 
γάντια. 
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Λίπανση συστήµατος µετάδοσης κίνησης  
 
(Εικ. 7) Η βιδωτή τάπα αποστράγγισης βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του περιβλήµατος συστήµατος 
µετάδοσης. Ξαπλώστε το σκαπτικό στην αριστερή πλευρά και αποµακρύνετε σκόνη και ακαθαρσίες 
πριν από την αφαίρεση της βιδωτής τάπας αποστράγγισης. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τα 
συγκροτήµατα δοντιών, για καλύτερη πρόσβαση στη βιδωτή τάπα αποστράγγισης. Χρησιµοποιήστε 
εξαγωνικό κλειδί 5mm για να ξεβιδώσετε την τάπα. Αδειάστε το λάδι από το σύστηµα µετάδοσης. 
Αναπληρώστε µε λάδι SAE 30 υψηλής ποιότητας, µέχρι να αρχίσει να τρέχει από την οπή. 
Επανατοποθετήστε τη βιδωτή τάπα αποστράγγισης. 
Αντικαθιστάτε τα εξαρτήµατα που έχουν φθαρεί ή καταστραφεί µόνο µε αυθεντικά ανταλλακτικά. 
Εξαρτήµατα από άλλο σκαπτικό / καλλιεργητή ενδέχεται να µην ταιριάζουν σωστά, µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργούνται επισφαλείς καταστάσεις. 

Βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλισµένες και σε καλή κατάσταση όλες οι προστατευτικές διατάξεις. 

Επισκευάστε ή αντικαταστήστε, εάν είναι απαραίτητο. 

 
 

Αποθήκευση 

 
Αποθηκεύετε το σκαπτικό σε ξηρό, καθαρό χώρο, µακριά από παιδιά. 

Κατά τη διάρκεια µεγάλων περιόδων αποθήκευσης, διασφαλίζετε ότι το σκαπτικό/ ο καλλιεργητής είναι 
προστατευµένα από τη διάβρωση και τον παγετό. 
Στο τέλος της σεζόν, ή εάν το σκαπτικό δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για περισσότερο από ένα 
µήνα, σκουπίστε όλες τις µεταλλικές επιφάνειες µε πανί εµποτισµένο µε λάδι, για προστασία από τη 
σκουριά, ή ψεκάστε µια λεπτή στρώση λαδιού. ∆ιπλώνετε τη ράβδο οδηγό και αποθηκεύετε το 
σκαπτικό σε κατάλληλο χώρο. 
 

Καθαρισµός 

 
Τακτικά και σύµφωνα µε τις συνθήκες λειτουργίας 
 

Τι; Πώς; 

Καθαρίζετε τις οπές εξαερισµού του µοτέρ ώστε 
να αφαιρείται η σκόνη. 

Χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα, βούρτσα 
καθαρισµού ή πινέλο. 

Καθαρίστε το εργαλείο. Σκουπίστε τη µονάδα µε ένα νωπό πανί. 
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Αντιµετώπιση προβληµάτων 

 
Τι να κάνετε σε περίπτωση ελαττωµατικής λειτουργίας. 
 

 

Κίνδυνος τραυµατισµού! 
Οι επισκευές που εκτελούνται από µη επαγγελµατίες ενδέχεται να καταστήσουν τη 
λειτουργία της µονάδας µη ασφαλή. Κάτι τέτοιο θέτει σε κίνδυνο εσάς και το 
περιβάλλον σας. 

 
Σε πολλές περιπτώσεις η βλάβη µπορεί να προκαλείται από κάποιο µικρό ελάττωµα. Συνήθως, 
µπορείτε να επιλύσετε µόνοι σας τέτοια προβλήµατα. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα, πριν 
επικοινωνήσετε µε το κατάστηµα αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να εξοικονοµήσετε πολύ 
κόπο και, συχνά, χρήµατα. 
 

Πρόβληµα Πιθανές αιτίες Αποκατάσταση 

Το µοτέρ δεν 
παίρνει 
µπροστά 

Η µονάδα δεν είναι 
συνδεδεµένη στην πρίζα 

Βάλτε τη µονάδα στην πρίζα 

∆εν υπάρχει ηλεκτρικό 
ρεύµα 

Ελέγξτε την παροχή ρεύµατος. 

Ελαττωµατικό καλώδιο 
Ελέγξτε το καλώδιο. Επικοινωνήστε µε το κατάστηµα 
αγοράς. 

Ελαττωµατικός 
διακόπτης 
ασφαλείας/βύσµα 

Προγραµµατίστε επισκευή 

Είναι ενεργοποιηµένη η 
προστασία 
υπερφόρτωσης 

1. Υπερβολικά µεγάλο βάθος εργασίας, επαναφέρετε 
σε µικρότερο βάθος. 

2. Οι λεπίδες είναι µπλοκαρισµένες, αφαιρέστε τα 
αντικείµενα που τις µπλοκάρουν. 

3. Το έδαφος είναι υπερβολικά σκληρό, επιλέξτε 
σωστό βάθος εργασίας και µετακινήστε το εργαλείο 
προς τα εµπρός και προς τα πίσω αρκετές φορές, 
ελαττώνοντας ταυτόχρονα την ταχύτητα 
λειτουργίας. 

     Πριν συνεχίσετε την εργασία, περιµένετε 15 λεπτά 
µέχρι να κρυώσει το µοτέρ. 

Μη 
φυσιολογικός 
θόρυβος 

Μπλοκάρισµα λεπίδας 
Απενεργοποιήστε το εργαλείο. Περιµένετε µέχρι να 
σταµατήσουν τελείως τα δόντια. Αφαιρέστε τα 
σφηνωµένα αντικείµενα. 

∆εν επαρκεί η λίπανση 
Απαιτείται επισκευή του σκαπτικού. Επικοινωνήστε µε 
το κατάστηµα αγοράς. 

Χαλαρά µπουλόνια, 
παξιµάδια ή άλλα 
εξαρτήµατα. 

Σφίξτε όλα τα εξαρτήµατα. Εάν εξακολουθεί να 
ακούγεται θόρυβος, απαιτείται επισκευή. 

Μη 
φυσιολογικοί 
κραδασµοί 

Φθαρµένες ή 
κατεστραµµένες λεπίδες 

Αντικαταστήστε τις φθαρµένες ή κατεστραµµένες 
λεπίδες. 

Υπερβολικό βάθος 
εργασίας 

Επαναφέρετε σε σωστό βάθος εργασίας. 

Κακή απόδοση 

Υπερβολικά µικρό βάθος 
εργασίας 

Επαναφέρετε σε σωστό βάθος εργασίας. 

Φθαρµένες λεπίδες 
Αντικαταστήστε τις φθαρµένες ή κατεστραµµένες 
λεπίδες. 
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Τεχνικά στοιχεία 

 
 

Αριθµός µοντέλου 115319 

Ονοµαστική τάση 230-240V~, 50 Hz 

Ονοµαστική ισχύς 800 W 

Κλάση προστασίας II 

Ονοµαστική ταχύτητα 390 min
-1

 

Πλάτος εργασίας 360mm 

∆ιάµετρος κεφαλής εργασίας 220mm 

Στάθµη ηχητικής ισχύος (LWA)* 
89,95 dB(A) 
(K = 1.40 dB(A)) 

Στάθµη ηχητικής πίεσης (LPA)* 
80,4 dB(A) 
(K = 3 dB(A)) 

Εγγυηµένη στάθµη ηχητικής ισχύος 
93 dB(A) 
(K=3 dB(A) 

∆όνηση** 
1,582 m/s

2
  

(K = 1,5 m/s
2
) 

Βάρος 8,0kg 

 
 
 
*)  Οι αναφερόµενες τιµές αποτελούν τιµές εκποµπής και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις τιµές ασφαλείας 

για τον εκάστοτε χώρο εργασίας. Παρόλο που τα επίπεδα εκποµπής και όχλησης συσχετίζονται, οι τιµές δεν 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αποφασισθεί αν απαιτείται ή όχι η λήψη πρόσθετων µέτρων ασφαλείας. 
Παράγοντες που επηρεάζουν τα εκάστοτε επίπεδα όχλησης στον χώρο εργασίας είναι, µεταξύ άλλων, το 
είδος του δωµατίου, άλλες πηγές θορύβου, π.χ. ο αριθµός των µηχανών που λειτουργούν στον ίδιο χώρο και 
άλλες διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα κοντά στον χώρο εργασίας. Οι επιτρεπόµενες τιµές για τον χώρο 
εργασίας µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε τη χώρα. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται για την καλύτερη 
εκτίµηση των κινδύνων από τον χρήστη. 

 
**)  Η καθορισµένη τιµή εκποµπής δονήσεων έχει µετρηθεί σύµφωνα µε µια τυποποιηµένη διαδικασία δοκιµών 

και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη σύγκριση εργαλείων µεταξύ τους. Η καθορισµένη τιµή εκποµπής 
δονήσεων µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ως εισαγωγική αξιολόγηση της έκθεσης. Η τιµή εκποµπής 
δονήσεων κατά την πραγµατική χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου µπορεί να διαφέρει από τη δηλωµένη 
συνολική τιµή. Οι διακυµάνσεις αυτές εξαρτώνται από τον τρόπο χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου. 
Προσπαθήστε να διατηρείτε τις δονήσεις στο ελάχιστο επίπεδο. Μια µέθοδος µείωσης του φορτίου δονήσεων 
είναι, για παράδειγµα, ο περιορισµός του χρόνου εργασίας µε το εργαλείο. Όλα τα εξαρτήµατα του κύκλου 
λειτουργίας πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τον σκοπό αυτό (για παράδειγµα, θα πρέπει να 
συµπεριλαµβάνονται και οι χρόνοι κατά τους οποίους το ηλεκτρικό εργαλείο είναι απενεργοποιηµένο και οι 
χρόνοι κατά τους οποίους είναι ενεργοποιηµένο, αλλά λειτουργεί χωρίς φορτίο). 
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Απόρριψη 

 
Απόρριψη του εργαλείου 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
Απόρριψη της συσκευασίας 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα εργαλεία που φέρουν αυτό το σύµβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά 
απορρίµµατα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού αυτού 
του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά σηµεία. 
Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες 
σωστής απόρριψης. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλαιός εξοπλισµός 
αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες µορφές επαναχρησιµοποίησης. Με αυτόν 
τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο 
περιβάλλον. 
 

Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά µε αντίστοιχη σήµανση, που 
µπορούν να ανακυκλωθούν. 
∆ιαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σηµεία ανακύκλωσης. 
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Εγγύηση  

 
 
Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση µε διάρκεια δύο έτη από την ηµεροµηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει 
αγοραστεί από κατάστηµα Praktiker στην Ελλάδα.   
Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη µεταχείριση ή χειρισµό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, 
ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε 
παρεµβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύµφωνες µε τις οδηγίες χρήσης που 
συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική 
φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουµε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν 
σηµαντικές υποδείξεις. 
Για λόγους εξακρίβωσης της ηµεροµηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη 
αγοράς, που αποτελεί το µόνο αποδεικτικό στοιχείο της ηµεροµηνίας αγοράς.  
 
Υποδείξεις : 

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούµε πρώτα εάν η αιτία είναι 
άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγµα λάθος χειρισµός. 

 
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούµε 

απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστηµα αγοράς. 
 
Παρακαλούµε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιµα, ή θα φέρετε  µαζί σας σε κάθε 
περίπτωση τα ακόλουθα: 
 

- Απόδειξη αγοράς 
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα 
- Περιγραφή του εµφανιζόµενου προβλήµατος µε όσο το δυνατόν πιο ακριβή   αναφορά του 

ελαττώµατος. 
 
Εκτός των δικαιωµάτων που παρέχονται µε την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε 
κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις κείµενες διατάξεις και τους νόµους 
σχετικά µε τη σύµβαση πώλησης.  

 
 
 

Praktiker Hellas S.A. 
Πειραιώς 176-177 78  
Ταύρος, Αθήνα 
www.praktiker.gr 

 

 

 

 

 

 

 

∆ήλωση Συµµόρφωσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Praktiker Hellas S.A. 
Πειραιώς 176 - 177 78 

Ταύρος, Αθήνα 
www.praktiker.gr 

 


