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Πριν ξεκινήσετε... 

 

Σωστή χρήση του προϊόντος 

 
Αυτό το εργαλέιο έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την κοπή γκαζόν σε ιδιωτικούς ή ερασιτεχνικούς κήπους.  
Το εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. 
Οποιαδήποτε µη προβλεπόµενη χρήση ή παρέµβαση στο εργαλείο που δεν περιγράφεται σε αυτές τις 
οδηγίες λειτουργίας θεωρείται µη εξουσιοδοτηµένη χρήση εκτός των ορίων της νοµικής ευθύνης του 
κατασκευαστή. 

 

Ποια είναι η σηµασία των συµβόλων που χρησιµοποιούνται; 

 
Οι ειδοποιήσεις κινδύνου και πληροφορίες σηµειώνονται ευκρινώς σε όλη την έκταση αυτού του εγγράφου 
οδηγιών χρήσης. Χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα σύµβολα: 
 

 

 
Προσοχή! 
 
Τα σύµβολα  

 
επισηµαίνουν τον απαιτούµενο εξοπλισµό ατοµικής προστασίας. 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 
Τύπος και πηγή κινδύνου! 
Η παράβλεψη ενός συµβόλου κινδύνου θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωµατική ακεραιότητα. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Τύπος και πηγή κινδύνου! 
Η παράβλεψη ενός συµβόλου κινδύνου µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωµατική 
ακεραιότητα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Τύπος και πηγή κινδύνου! 
Αυτό το σύµβολο προειδοποιεί για κίνδυνο βλάβης στο εργαλείο, στο περιβάλλον ή για κίνδυνο 
καταστροφής ιδιοκτησίας. 

 

Σηµείωση: 
Αυτό το σύµβολο υποδεικνύει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα 
τις διαδικασίες που περιγράφονται. 
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Ρουχισµός ατοµικής προστασίας 

 

 

Κατά την εργασία, φοράτε προστατευτικά γυαλιά. 

 

Φοράτε γάντια προστασίας κατά την εργασία. 

 

Φοράτε εφαρµοστά ρούχα όταν εργάζεστε. 

 

Φοράτε υποδήµατα ασφαλείας κατά την εργασία. 

 

Σύµβολα πάνω στη συσκευή 

 
∆εν επιτρέπεται η αφαίρεση ή η κάλυψη συµβόλων που υπάρχουν στη συσκευή. 
Πληροφορίες που υπάρχουν επάνω στη συσσκευή και δεν είναι πλέον ευανάγνωστες πρέπει να 
αντικαθίστανται αµέσως. 
 

 

∆ιαβάστε το εγχειρίδιο λειτουργίας πριν τη χρήση. 

 

Μην εργάζεστε σε περιβάλλον µε υγρασία. 

 

∆ιατηρείτε πάντα ασφαλή απόσταση. 

 

Κίνδυνος λόγω εκτόξευσης εξαρτηµάτων! 

 

Απενεργοποιήστε αµέσως το προϊόν σε περίπτωση µη 
φυσιολογικής λειτουργίας! 

 

Κίνδυνος λόγω επικίνδυνης ηλεκτρικής τάσης. 

 

Αποσυνδέετε το βύσµα από την πρίζα πριν από όλες τις 
εργασίες συντήρησης ή εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζηµιά και 
διαβάζετε τις οδηγίες χειρισµού. 
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∆ιατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας µακριά από το κοπτικό. 

 

Προσοχή, κίνδυνος λόγω αιχµηρών δοντιών! 

 

Φοράτε προστατευτικά γυαλιά κατά την εργασία. 

 
 
 
 

Για την ασφάλειά σας 

 

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας 

 
• Για τον ασφαλή χειρισµό του προϊόντος, πριν την πρώτη θέση σε λειτουργία, ο χρήστης θα πρέπει να 

έχει διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες χρήσης. 
• Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας! Αν δεν τηρήσετε κάποια από τις οδηγίες ασφαλείας, ενδέχεται να 

θέσετε τον εαυτό σας και άλλους σε κίνδυνο. 
• Φυλάξτε όλες τις οδηγίες για τη χρήση της συσκευής, καθώς και τις οδηγίες ασφαλείας για µελλοντική 

αναφορά. 
• Εάν µεταβιβάσετε τη συσκευή, παραδώστε και τις οδηγίες χρήσης. 
• Φυλάσσετε τη συσκευή µακριά από παιδιά. Αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρο όπου δεν έχουν 

πρόσβαση παιδιά ή µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 
• Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας, πρέπει να έχουν τοποθετηθεί σωστά όλα τα µέρη 

της συσκευής, ιδιαίτερα οι διατάξεις ασφαλείας. 
• Απαγορεύεται η πραγµατοποίηση µετατροπών και µη εξουσιοδοτηµένων τροποποιήσεων, καθώς και 

η χρήση µη εγκεκριµένων εξαρτηµάτων. 
• Η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο εφόσον δεν παρουσιάζει κάποια βλάβη. Αν η συσκευή ή 

ένα εξάρτηµά της παρουσιάσει ελάττωµα, πρέπει να επισκευαστεί από εξειδικευµένο άτοµο. 
• Πάντοτε να συµµορφώνεστε µε όλους τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανονισµούς για την 

ασφάλεια, την υγεία και την εργασία. 
• Η συσκευή πρέπει να τίθεται σε λειτουργία µόνο αν δεν εντοπιστούν ελαττώµατα κατά τον έλεγχο. 

Βεβαιωθείτε ότι κάθε ελαττωµατικό εξάρτηµα αντικαθίσταται πριν χρησιµοποιηθεί ξανά το προϊόν. 
• Ασφαλίζετε πάντα τη συσκευή όταν το απενεργοποιείτε, ώστε να µην ενεργοποιηθεί κατά λάθος. 
• Κατά την εργασία, φροντίστε να πατάτε σταθερά στο έδαφος και ότι η στάση του σώµατός σας είναι 

φυσιολογική. 
• Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Χρησιµοποιείτε τη συσκευή για τους σκοπούς για τους οποίους 

προορίζεται. 
• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα που δεν είναι σε θέση να το χρησιµοποιούν µε 

ασφάλεια και προσοχή λόγω σωµατικών, ψυχολογικών και νευρολογικών προβληµάτων. 
• Χρησιµοποιείτε τη συσκευή µε προσοχή και µόνο εφόσον είστε σε καλή σωµατική κατάσταση: Η 

εργασία µε τη συσκευή ενώ είστε κουρασµένοι, αδιάθετοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρµάκων 
µπορεί να αποβεί επικίνδυνη, καθώς δε θα είστε σε θέση να τη χειριστείτε µε ασφάλεια. 
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Λειτουργία / Χώρος εργασίας 

 
• Μην αφήνετε εργαλεία, αντικείµενα ή καλώδια στο χώρο εργασίας γύρω από τη συσκευή. 
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής φωτισµός κατά την εργασία. 
• ∆εν θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρετικά εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά στον περιβάλλοντα χώρο. 
• ∆εν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από νεαρά άτοµα κάτω των 18 ετών και χρήστες που δεν 

είναι επαρκώς εξοικειωµένοι µε τη λειτουργία της συσκευής. 
• Φοράτε τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό κατά την εργασία µε τη συσκευή. 
• Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή εάν δεν έχετε τοποθετήσει τις προστατευτικές διατάξεις. 
• Παιδιά και άλλα άτοµα πρέπει να παραµένουν µακριά όταν χρησιµοποιείτε τη συσκευή. Μπορεί να 

χάσετε τον έλεγχο της συσκευής εάν αποσπαστεί η προσοχή σας. 
• Φοράτε κατάλληλα ρούχα. 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.  
 

Συντήρηση – Service 

 
• Αναθέστε τη συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου σας σε εξειδικευµένο τεχνικό χρησιµοποιώντας µόνο 

αυθεντικά ανταλλακτικά. Αυτό διασφαλίζει τη διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου σας.  
 

Συντήρηση 

 
• Απενεργοποιείτε πλήρως τη συσκευή πριν εκτελέσετε εργασίες σε αυτό. 
•  Μπορούν να διεξαχθούν µόνο οι εργασίες συντήρησης και οι ενέργειες αντιµετώπισης προβληµάτων 

που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Κάθε άλλη εργασία πρέπει να εκτελείται από 
εξειδικευµένο άτοµο. 

•  Ελέγχετε τακτικά όλες τις βίδες για να βεβαιωθείτε ότι είναι βιδωµένες σφιχτά. Αυτό θα διατηρήσει 
την ασφάλεια της συσκευής. 

•  Χρησιµοποιείτε µόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Μόνο τα συγκεκριµένα ανταλλακτικά έχουν σχεδιαστεί 
ειδικά και είναι κατάλληλα για τη συσκευή. Η χρήση άλλων ανταλλακτικών όχι µόνο ακυρώνει την 
εγγύηση, αλλά προκαλεί επίσης κινδύνους για εσάς και το περιβάλλον σας. 

 

Αποθήκευση και µεταφορά 

 

• Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ξηρό µέρος. 
• Αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρο µε προστασία από παγετό. 
• Προφυλάσσετε τη συσκευή κατά τη µεταφορά, ώστε να µην υποστεί ζηµιά. 
 
 

Ηλεκτρική ασφάλεια 

 
• Το βύσµα σύνδεσης του προϊόντος πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μην τροποποιείτε το βύσµα σε 

καµία περίπτωση. Μην χρησιµοποιείτε µετασχηµατιστές µε γειωµένα ηλεκτρικά εργαλεία. 
 Τα µη τροποποιηµένα βύσµατα και οι κατάλληλες πρίζες µειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
• Αποφύγετε τη σωµατική επαφή µε γειωµένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, ηλεκτρικές 

κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αν το σώµα σας είναι γειωµένο. 
• Φυλάσσετε τα ηλεκτρικά εργαλεία µακριά από βροχή και υγρασία. 
 Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας είναι µεγαλύτερος σε περίπτωση που διεισδύσει νερό σε ηλεκτρικό 

εργαλείο. 
• Σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το βύσµα από 

την πρίζα. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η ακούσια ενεργοποίηση του προϊόντος σε περίπτωση 
επαναφοράς της τάσης. 

• Ελέγχετε εάν είναι ασφαλισµένη η διάταξη κλειδώµατος και απασφαλίστε την εάν είναι απαραίτητο σε 
περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας και κάθε φορά που ρυθµίζετε τη συσκευή. ∆ιαφορετικά, η 
συσκευή ενδέχεται να ενεργοποιηθεί αναπάντεχα κατά την επαναφορά της τροφοδοσίας. 
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• Μη χρησιµοποιείτε το καλώδιο για να µεταφέρετε το προϊόν, να το αναρτήσετε ή να το βγάλετε από 
την πρίζα. ∆ιατηρείτε το καλώδιο µακριά από θερµότητα, λάδια, αιχµηρές άκρες και κινούµενα 
µηχανικά µέρη. 

 Τα φθαρµένα ή µπερδεµένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
• Εάν φθαρεί το καλώδιο σύνδεσης, πρέπει να αντικατασταθεί από κάποιον ειδικό. 
• Εάν πρέπει να χρησιµοποιήσετε καλώδιο επέκτασης, το καλώδιο αυτό πρέπει να είναι εγκεκριµένο 

για το συγκεκριµένο τοµέα εφαρµογής και να διαθέτει επαρκή διατοµή. ∆ιαφορετικά, ενδέχεται να 
προκληθεί απώλεια ισχύος στη συσκευή και υπερθέρµανση του καλωδίου. Εάν δεν είστε σίγουροι, 
επικοινωνήστε µε κάποιον ειδικό. 

• Εάν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιµοποιείτε µόνο καλώδιο επέκτασης 
κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Η χρήση καλωδίου επέκτασης κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό 
χώρο µειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

• Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε περιβάλλον µε υγρασία είναι αναπόφευκτη, 
χρησιµοποιήστε διακόπτη ασφαλείας µε µέγιστο ρεύµα ενεργοποίησης 30 mA. Η χρήση διακόπτη 
ασφαλείας µειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

• Μην υπερφορτώνετε το προϊόν. Χρησιµοποιείτε µόνο το ηλεκτρικό εργαλείο που είναι κατάλληλο για 
την εργασία σας. Με το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο µπορείτε να εργαστείτε καλύτερα και µε 
µεγαλύτερη ασφάλεια εντός του καθορισµένου εύρους απόδοσης. 

• Μην χρησιµοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο µε ελαττωµατικό διακόπτη. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν 
µπορεί πλέον να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί. 

• Βγάζετε το βύσµα από την πρίζα πριν πραγµατοποιήσετε τροποποιήσεις, αντικαταστήσετε 
εξαρτήµατα ή σταµατήσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή. 

 Αυτά τα προληπτικά µέτρα µειώνουν τον κίνδυνο τυχαίας εκκίνησης της συσκευής. 
• Φυλάσσετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν χρησιµοποιείτε µακριά από παιδιά. Το προϊόν δεν πρέπει 

να χρησιµοποιείται από άτοµα µη εξοικειωµένα µε αυτό ή άτοµα που δεν έχουν διαβάσει τις 
παρούσες οδηγίες χειρισµού. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιµοποιούνται από 
άτοµα χωρίς εµπειρία. 

• Χειρίζεστε τα ηλεκτρικά εργαλεία µε προσοχή. Ελέγχετε για σωστή λειτουργία ή κώλυµα των 
κινούµενων µερών, για σπάσιµο ή φθορά εξαρτηµάτων που µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του 
ηλεκτρικού εργαλείου. Επισκευάστε τα εξαρτήµατα που έχουν υποστεί ζηµιά πριν χρησιµοποιήσετε 
το προϊόν. Πολλά ατυχήµατα προκαλούνται από κακώς συντηρηµένα ηλεκτρικά εργαλεία. 

• Χρησιµοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήµατα, τα εναλλασσόµενα εργαλεία κ.λπ. σύµφωνα 
µε αυτές τις οδηγίες. Κατά τη χρήση των εργαλείων αυτών, λαµβάνετε υπόψη τις συνθήκες εργασίας 
και την εργασία που πρόκειται να εκτελεστεί. 

• Η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων για εφαρµογές πέραν των προτεινόµενων µπορεί να οδηγήσει σε 
επικίνδυνες καταστάσεις.  

• Αφαιρέστε τα εργαλεία ρύθµισης ή τα κλειδιά πριν ενεργοποιήσετε το εργαλείο. Τυχόν εργαλείο ή 
κλειδί που βρίσκεται σε περιστρεφόµενο εξάρτηµα του προϊόντος µπορεί να προκαλέσει 
τραυµατισµό.  

• Αποφεύγετε την ακούσια λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη πριν από τη 
σύνδεση στην πρίζα και/ή την µπαταρία, την αφαίρεση ή τη µεταφορά. 
Η µεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου µε το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή ενώ είναι συνδεδεµένο 
στην παροχή ρεύµατος µπορεί να οδηγήσει σε ατυχήµατα. 
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Οδηγίες ασφαλείας για χλοοκοπτικές µηχανές 

 

• Κατά την εργασία µε το προϊόν, πρέπει να στέκεστε σταθερά και σε φυσική στάση. 
• ∆ιατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας µακριά από τις περιστρεφόµενες λεπίδες. Οι λεπίδες µπορεί να 

προκαλέσουν ζηµιά στο καλώδιο και να προκληθεί ηλεκτροπληξία. 
• Μη χρησιµοποιείτε το προϊόν σε υγρό γκαζόν. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση σε υγρό 

γκαζόν, ώστε να µη γλιστρήσετε. 
• Μην αγγίζετε τις περιστρεφόµενες λεπίδες µέχρι να αποσυνδέσετε το προϊόν από την τροφοδοσία και 

να ακινητοποιηθούν πλήρως οι λεπίδες. 
• Κρατάτε πάντα το προϊόν σφιχτά και µε τα δύο χέρια. 
• Πριν ξεκινήσετε την εργασία, ελέγξτε το έδαφος και αποµακρύνετε τυχόν αντικείµενα που ενδέχεται να 

εκτοξευθούν από το προϊόν. 
• Χρησιµοποιείτε τη συσκευή µόνο στο χώρο βάδισης. 
• Εργάζεστε µόνο υπό συνθήκες επαρκούς φωτισµού και ορατότητας. 
• Ο χειριστής πρέπει να φοράει εφαρµοστά ρούχα. Αποφύγετε τα φαρδιά ή χαλαρά ρούχα. Φοράτε 

χοντρά παπούτσια και µακριά παντελόνια. 
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα άτοµα ή ζώα κοντά στο χώρο εργασίας. 
• Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την αλλαγή κατεύθυνσης της κίνησης σε σηµεία µε κλίση. 
• Μην εργάζεστε ποτέ κοντά σε τεχνητές λίµνες κήπου ή πισίνες. 
• Τηρείτε τους τοπικούς κανονισµούς σχετικά µε τις περιόδους ανάπαυσης. 
• Προσέχετε όταν περπατάτε προς τα πίσω. Υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε! 
• Μην αφήνετε ποτέ το προϊόν χωρίς επιτήρηση όταν λειτουργεί το µοτέρ. 
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Το εργαλείο σας µε µια µατιά 

 
 
► Σελίδα 3, Εικ. 1 

 

1. Πάνω πλαίσιο συγκράτησης 7. Τροχός (µπροστά) 

2. Κάτω πλαίσιο συγκράτησης 8. Παξιµάδι µε διάτρητη κεφαλή 

3. Άγκιστρο καλωδίου 9. Σφιγκτήρας καλωδίου 

4. Κάδος συλλογής 10. Κλείδωµα ασφαλείας 

5. Πτερύγιο ασφαλείας 11. Βύσµα τροφοδοσίας 

6. Τροχός (πίσω) 12. Μοχλός ενεργοποίησης 
 

 
 
 

Αποσυσκευασία και συναρµολόγηση  

 

Αποσυσκευασία 

 
Αποσυσκευάστε το εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήµατα  
 
 
Περιεχόµενα συσκευασίας 
 

• Οδηγίες χρήσης • Κάτω πλαίσιο συγκράτησης 

• Χλοοκοπτική µηχανή • ∆ίσκος συλλογής 

• Πάνω πλαίσιο συγκράτησης • Σακούλα µε µικρά τµήµατα 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 

 
 
Τοποθέτηση κάτω πλαισίου συγκράτησης 
 

►Σελίδα 4, Εικ. 2 Εικ. 3 

 

- Ωθήστε τον κάτω βραχίονα συγκράτησης (2) στις υποδοχές αριστερά και δεξιά στο µηχάνηµα και,     
       στη συνέχεια, ασφαλίστε το µε τις βίδες (Α). 
- Ωθήστε τη βίδα µε επίπεδη κεφαλή (13) από το εσωτερικό και µέσα από την υποδοχή στο προϊόν  
       και στον κάτω βραχίονα συγκράτησης (2). 
- Βιδώστε το παξιµάδι µε διάτρητη κεφαλή (8) στη βίδα µε επίπεδη κεφαλή (13) και σφίξτε µε το χέρι. 
- Επαναλάβετε τη διαδικασία στην άλλη πλευρά. 

 
 
Τοποθέτηση τροχών 
 

►Σελίδα 4, Εικ. 4, Εικ. 5 

 

- Τοποθετήστε τον τροχό (6) στο επιθυµητό ύψος κοπής. 
- Σφίξτε τον τροχό (6) χρησιµοποιώντας τη βίδα σύσφιξης (B). 
- Επαναλάβετε τη διαδικασία στην άλλη πλευρά (7). 

 
 
Σύνδεση περιέκτη συλλογής 
 
►Σελίδα 5, Εικ. 8 

 

 

 

 Ανυψώστε το πτερύγιο ασφαλείας (5). 
 

- Συνδέστε τον κάδο συλλογής (4). 
- Χαµηλώστε το πτερύγιο ασφαλείας (5). 

 
 
Σύνδεση του καλωδίου επέκτασης 

 

►Σελίδα 5, Εικ. 7 

 

- Τραβήξτε το καλώδιο επέκτασης µέσα από τη διάταξη ασφάλισής του (3), όπως φαίνεται στην  
           εικόνα. 
- Εισαγάγετε το βύσµα του καλωδίου επέκτασης στην πρίζα (11). 

 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Κίνδυνος τραυµατισµού! 
Τοποθετήστε το προϊόν οριζόντια σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια µε επαρκή φέρουσα ικανότητα. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ  
Κίνδυνος τραυµατισµού! 
Μη χρησιµοποιείτε ποτέ το προϊόν εάν δεν είναι σωστά συνδεδεµένος ο συλλέκτης χόρτου. 
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Λειτουργία 

 

 
 
Ελέγξτε πριν από την ενεργοποίηση! 
  
Ελέγξτε την ασφαλή κατάσταση της συσκευής: 

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ορατές ζηµιές. 
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήµατα του προϊόντος έχουν προσαρτηθεί σταθερά. 
- Βεβαιωθείτε ότι οι διατάξεις ασφαλείας δεν φέρουν ελαττώµατα. 

 

Ενεργοποίηση του προϊόντος 

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ Ζηµιά στο προϊόν! 
Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει φτάσει στη µέγιστη ταχύτητα. 
 

 

► Σελίδα 5, Εικ. 8 

 

- Πατήστε το κλείδωµα ασφαλείας (10) και κρατήστε το πατηµένο. 
- Τραβήξτε και κρατήστε στη θέση του το µοχλό ενεργοποίησης (12). 

 
• Το προϊόν ενεργοποιείται.  
 
 

 
 

Απενεργοποίηση της συσκευής 

 

 
 

- Απασφαλίστε το µοχλό ενεργοποίησης (12). 
 

• ∆ιακόπτεται η λειτουργία του προϊόντος. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ  
Κίνδυνος τραυµατισµού! 
Η συσκευή µπορεί να τεθεί σε λειτουργία µόνο αν δεν υπάρχουν ελαττώµατα ή σφάλµατα. 
Βεβαιωθείτε ότι κάθε ελαττωµατικό εξάρτηµα αντικαθίσταται πριν χρησιµοποιηθεί ξανά το 
προϊόν. 

 

Οδηγία: 
Εφόσον τραβήξετε το µοχλό ενεργοποίησης (12) και το προϊόν έχει τεθεί σε λειτουργία, 
µπορείτε να απελευθερώσετε το κλείδωµα ενεργοποίησης ασφαλείας (10). 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ  
Κίνδυνος τραυµατισµού! 

Το κοπτικό συνεχίζει να περιστρέφεται για µερικά δευτερόλεπτα αφού αφήσετε το µοχλό 
ενεργοποίησης (12). 
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Εργασίες κοπής 

 

 

 

 

 

 
 

• Καθοδηγείτε το προϊόν µε σταθερή, αργή ταχύτητα (ταχύτητα βαδίσµατος), σε όσο το δυνατόν πιο ευθείες   
   γραµµές. 
• Εργάζεστε πάντα κάθετα ως προς τις επιφάνειες µε κλίση. 
• Εάν είναι εφικτό, µην κόβετε υγρά χόρτα. 
• Για οµοιόµορφη εµφάνιση, οι γραµµές κοπής πρέπει να αλληλεπικαλύπτονται ελαφρώς. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ  
Κίνδυνος τραυµατισµού! 
Μην τοποθετείτε ποτέ τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά στο κοπτικό όταν το προϊόν βρίσκεται σε 
λειτουργία. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ  
Κίνδυνος τραυµατισµού! 
Πριν από την κοπή, αποµακρύνετε από το γκαζόν όλα τα ξένα σώµατα που ενδέχεται να 
εκτοξευθούν από το προϊόν. Απαιτείται προσοχή κατά την κοπή, καθώς ενδέχεται να έχετε 
παραλείψει ορισµένα ξένα σώµατα. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ  
Κίνδυνος τραυµατισµού! 
Η λεπίδα κοπής ξεκινά να περιστρέφεται αµέσως κατά την ενεργοποίηση του προϊόντος. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ  
Κίνδυνος τραυµατισµού! 
Μην απασφαλίζετε ποτέ τον πάνω βραχίονα συγκράτησης (1) κατά την εργασία. Μην 
ανασηκώνετε ποτέ το προϊόν εάν λειτουργεί το κοπτικό. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ  
Κίνδυνος τραυµατισµού! 
- Το καλώδιο επέκτασης πρέπει να βρίσκεται πάντα µακριά από το προϊόν. 
- Εάν κάποιο ξένο αντικείµενο µπλοκάρει το κοπτικό, αφήστε αµέσως το µοχλό    
   ενεργοποίησης (12). 
- Εάν παγιδευτεί κάποιο ξένο αντικείµενο, ελέγξτε το προϊόν και παραδώστε το για  
   επισκευή, εάν είναι απαραίτητο. 
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Καθαρισµός και συντήρηση 

 
 
 

 
 
 

 
 

Επισκόπηση διαδικασιών καθαρισµού και συντήρησης  

 
 
Πριν από κάθε χρήση 

Τι; Πώς; 

Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και το  
βύσµα για τυχόν ζηµιές. 

Οπτικός έλεγχος, εάν είναι απαραίτητο, 
αναθέστε σε ειδικευµένο ηλεκτρολόγο την 
αντικατάσταση των φθαρµένων εξαρτηµάτων. 

Ελέγξτε και, εάν είναι απαραίτητο,  
σφίξτε όλες τις βιδωτές συνδέσεις. 

Σφίξτε χρησιµοποιώντας κατάλληλο εργαλείο 

 
 
 
Έπειτα από κάθε χρήση 

Τι; Πώς; 

Αποµακρύνετε τυχόν ακαθαρσίες και  
χόρτα από το προϊόν 

Βλ. Καθαρισµός του προϊόντος 

Αποµακρύνετε ακαθαρσίες και χόρτα  
από τις οπές εξαερισµού του µοτέρ. 

Αποµακρύνετε χρησιµοποιώντας ηλεκτρική 
σκούπα ή βούρτσα. 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεµένη στην πρίζα πριν τη διεξαγωγή συντήρησης 
(αποσυνδέστε την παροχή ρεύµατος). 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ  
Κίνδυνος τραυµατισµού! 
Πραγµατοποιήστε οι ίδιοι µόνο τις εργασίες συντήρησης που περιγράφονται εδώ. 
Οι υπόλοιπες εργασίες, ιδιαίτερα η συντήρηση του µοτέρ και οι επισκευές, πρέπει να 
εκτελούνται από εκπαιδευµένο επαγγελµατία. Οι ακατάλληλες εργασίες µπορεί να προκαλέσουν 
ζηµιά στο προϊόν και τραυµατισµό. 
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Καθαρισµός της συσκευής 

 
 

 
Ο προσεκτικός χειρισµός και ο τακτικός καθαρισµός διασφαλίζουν ότι το προϊόν θα παραµείνει σε καλή 
κατάσταση λειτουργίας για µεγάλο διάστηµα. 
Καθαρίζετε το προϊόν αµέσως µετά από κάθε χρήση. Τα ξεραµένα χόρτα είναι υπερβολικά σκληρά και 
δεν αφαιρούνται εύκολα. 
 

• Αποµακρύνετε τυχόν ακαθαρσίες µε µια βούρτσα. 
• Σκουπίστε το προϊόν µε ένα ελαφρώς υγρό πανί. 
• ∆ιατηρείτε τις οπές αερισµού καθαρές και απαλλαγµένες από σκόνη. 
• Αδειάστε το συλλέκτη χόρτου. 
• Αφαιρέστε τυχόν υπολείµµατα χόρτου χρησιµοποιώντας βούρτσα ή πλαστική ξύστρα (µη   
         χρησιµοποιείτε αιχµηρά αντικείµενα). 
• Αφαιρέστε τυχόν υπολείµµατα από τους τροχούς. 
• Σκουπίστε το προϊόν µε ένα ελαφρώς υγρό πανί. 
 
 

Αποθήκευση, µεταφορά 

 
 

 

Αποθήκευση 

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ  
Ζηµιές στο προϊόν! 

- Μην αποθηκεύετε το προϊόν χωρίς κάλυµµα προστασίας σε χώρους µε υγρασία. 
- Αποθηκεύετε το προϊόν σε στεγνό µέρος. 

 

Μεταφορά 

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ  
Ζηµιές στο προϊόν! 
Ανασηκώνετε το προϊόν µόνο από την κάτω επιφάνεια κοπής. 
- Αποσυναρµολογήστε τα εξαρτήµατα που προεξέχουν από το προϊόν. 
- Όταν θέλετε να µεταφέρετε το προϊόν, προσπαθήστε να χρησιµοποιήσετε την αρχική του συσκευασία. 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ  
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
Ποτέ µην ψεκάζετε το προϊόν µε νερό ούτε να το εκθέτετε σε νερό. 
Ποτέ µην χρησιµοποιείτε καθαριστικά υγρά ή διαλύτες για τον καθαρισµό. Αυτό µπορεί να 
προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζηµιά στο προϊόν. Τα χηµικά µπορεί να φθείρουν τα πλαστικά 
µέρη του µηχανήµατος. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ  
Κίνδυνος τραυµατισµού! 
Αποθηκεύστε το προϊόν µε τρόπο που δεν είναι δυνατή η εκκίνησή του από µη 
εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Βεβαιωθείτε ότι δεν µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός από το 
προϊόν ενώ είναι στατικό. 
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Αντιµετώπιση προβληµάτων 

 
Τι να κάνετε σε περίπτωση ελαττωµατικής λειτουργίας... 
 

 
 
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 του εργαλείου. Με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να εξοικονοµήσετε πολύ κόπο και, συχνά, 
χρήµατα. 
 

Σφάλµα/Βλάβη Αιτία Λύση 

Η µονάδα δεν λειτουργεί. ∆εν υπάρχει τροφοδοσία ρεύµατος. 
Ελέγξτε το καλώδιο, το φις και την 
ασφάλεια. 

 Ελαττωµατικό καλώδιο. Επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς. 

 
Έχει επιτευχθεί η µέγιστη πίεση 
λειτουργίας; 

Περιµένετε έως ότου η πίεση λειτουργίας 
πέσει στο ελάχιστο επίπεδο πίεσης 
λειτουργίας. 

 Είναι ελαττωµατική η συσκευή; Επικοινωνήστε µε έναν ειδικό. 

Ανεπαρκής  
ποιότητα κοπής. 

Φθαρµένο κοπτικό; Ακονίστε το κοπτικό. 

Η µονάδα δονείται ή 
παράγει ασυνήθιστους 
θορύβους. 

Υπερβολικά ψηλό γκαζόν;  
Φθαρµένο κοπτικό; 

Ρύθµιση ύψους κοπής.  
Ακονίστε το κοπτικό. 

 
Αν δεν µπορείτε να επιλύσετε το πρόβληµα µόνοι σας, επικοινωνήστε απευθείας µε το κατάστηµα αγοράς 
του εργαλείου. Θυµηθείτε ότι η εκτέλεση επισκευών από µη επαγγελµατίες ακυρώνει την εγγύησή σας και 
ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον χρεώσεις. 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ  
Κίνδυνος για τη ζωή! 
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. 
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Τεχνικά στοιχεία 

 
 
468433 
 

Ονοµαστική τάση 230 - 240 V ~ / 50 Hz 

Ισχύς 1000 W 

Βαθµός προστασίας IP 24 

Κλάση προστασίας II 

Αρ. περιστροφών 3600 min
-1

 

Πλάτος εργασίας 300 mm 

Βάρος 7.2 kg 

Στάθµη ηχητικής ισχύος (LWA)* 93 dB (A) 

Στάθµη ηχητικής πίεσης (LPA)* 84 dB (A) 

Εγγυηµένη στάθµη ηχητικής ισχύος 96 dB (A) 

Αβεβαιότητα µέτρησης 3 dB (A) 

∆ονήσεις <2,1 m/s
2 
(Κ=1,5 m/s

2
) 

 
*)  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. 
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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 
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∆ήλωση Συµµόρφωσης 
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