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Προσοχή!
Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει, προς αποφυγή τραυματισμών, να τηρούνται και να
λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας. Διαβάστε για το λόγο αυτό προσεκτικά 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!
Προσοχή!
Διαβάστε όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες. Εάν δεν ακολουθήσετε τις
Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες δεν αποκλείονται ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή
σοβαροί τραυματισμοί. Φυλάξτε προσεκτικά όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες
για το μέλλον.
Συστήματα ασφαλείας
Kατά την εργασία με τη συσκευή πρέπει οπωσδήποτε να είναι τοποθετημένο το
προστατευτικό κάλυμμα για λειτουργία με τα μαχαίρια ή με το νήμα ώστε να αποφευχθεί
ο εκσφενδονισμός αντικειμένων. Το μαχαίρι που βρίσκεται ενσωματωμένο στο
προστατευτικό κάλυμμα κόβει αυτόματα το νήμα στο μήκος που χρειάζεται.
Εξήγηση των πινακίδων με υποδείξεις επάνω στη συσκευή (εικ. 14):
1. Προειδοποίηση!
2. Πριν τη θέση σε λειτουργία να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης!
3. Να χρησιμοποιείτε προστασία ματιών/ κεφαλιού και ωτοασπίδες!
4. Να φορά γερά παπούτσια εργασίας!
5. Να φοράτε προστατευτικά γάντια!
6. Να προστατεύετε τη συσκευή από υγρασία και βροχή!
7. Προσέχετε τα εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα.
8. Πριν από εργασίες συντήρησης να σταματάτε τη μηχανή και να βγάζετε το μπουζί
9. Η απόσταση μεταξύ μηχανής και θεατών να είναι τουλάχιστον 15 μέτρα!
10. Το εργαλείο συνεχίζει να κινείται λίγο ακόμη και μετά την απενεργοποίηση!
11. Προσοχή στα καυτά τμήματα της συσκευής. Να κρατάτε απόσταση.
12. Κάθε 20 ώρες εργασίας συμπληρώστε λίγο λιπαντικό (γράσο στα γρανάζια)!
13. Προσοχή στο κλότσημα
14. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους κοπής που δεν προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
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2. Περιγραφή της συσκευής και συμπαραδιδόμενα είδη
2.1 Περιγραφή της συσκευής (εικ.1-13)
1. Σύνδεσμος κονταριού
2. Κοντάρι (άξονας)
3. Λαβή καθοδήγησης
4. Ντίζα εκκίνησης
5. Μοχλός τσοκ
6. Ντεπόζιτο βενζίνης
7. Αντλία βενζίνης (primer)
8. Κάλυμμα φίλτρου
9. Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
10. Φίλτρο αέρα
11. Μοχλός γκαζιού
12. Φραγή μοχλού γκαζιού
13. Μεσηνέζα
14. Κάλυμμα προφύλαξης μεσηνέζας
15. Κάλυμμα προφύλαξης μαχαιριών
16. Καλώδιο για το μπουζί
17. Ιμάντας ανάρτησης
18. Μαχαίρι
19. Βάση στήριξης χειρολαβής
20. Κάλυμμα για το μπουζί
21. Βίδα στήριξης λαβής
22. Υποδοχή δίσκου
23. Πλάκα στερέωσης
24. Κάλυμμα πλάκας
25. Παξιμάδι
26. Δοχείο ανάμειξης λαδιού/βενζίνης
27. Μπουζόκλειδο
28. 3 δεματικά καλωδίων
29. Αλενόκλειδο 4mm
30. Αλενόκλειδο 5mm

!
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2.2 Συμπαραδιδόμενα είδη
Βάσει της περιγραφής των συμπαραδιδόμενων παρακαλούμε να ελέγξετε την πληρότητα
του προϊόντος. Σε περίπτωση ελαττωματικών τμημάτων παρακαλούμε να αποταθείτε
εντός 5 ημερών από την ημερομηνία αγοράς στο Κέντρο Σέρβις (Service Center) της
εταιρείας μας 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.
• Απομακρύνατε 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.
Προσοχή!
H συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια! Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να
παίζουν με πλαστικές σακούλες, πλαστικές μεμβράνες και μικροαντικείμενα! Υφίσταται
κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας!
• Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
• Υποδείξεις ασφαλείας
• Χορτοκοπτικό βενζίνης
• Σωλήνας καθοδήγησης
• Λαβή οδήγησης
• Στήριγμα λαβής καθοδήγησης
• Ιμάντας ανάρτησης
• Μαχαίρι
• Κασέτα με μεσηνέζα
• Υποδοχή δίσκου
• Πλάκα στερέωσης
• Κάλυμμα πλάκας στερέωσης
• Παξιμάδι Μ10 (αριστερόστροφο)
• Δοχείο μείξης βενζίνης/λαδιού
• Μπουζόκλειδο
• Αλενόκλειδο 4mm
• Αλενόκλειδο 5mm
• 3 δερματικά καλωδίων
• Βίδα στήριξης λαβής
• Κάλυμμα μεσηνέζας/μαχαιριού
3. Σωστή χρήση
Το χορτοκοπτικό (με χρήση μαχαιριού κοπής) είναι κατάλληλο για την κοπή λεπτών
κλαδιών, χοντρών άγριων χόρτων και χαμόκλαδων. Ο κόφτης μπορντούρας (χρήση του
πηνίου νήματος με νήμα) είναι κατάλληλος για την κοπή γκαζόν, γρασιδιού και όχι
χοντρών άγριων χόρτων. Η τήρηση της από τον κατασκευαστή επισυναπτόμενης οδηγίας
χρήσης αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή χρήση της συσκευής. Κάθε άλλη χρήση που
δεν επιτρέπεται ρητά στις Οδηγίες αυτές, μπορεί να προκαλέσει ζημιές στη συσκευή και
να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τον χρήστη. Να προσέχετε οπωσδήποτε τους
περιορισμούς στις υποδείξεις ασφαλείας.
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Παρακαλούμε να προσέξετε, πως οι συσκευές μας δεν έχουν κατασκευαστεί για
επαγγελματική, βιοτεχνική και βιομηχανική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε καμία εγγύηση,
εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε βιοτεχνίες ή βιομηχανίες ή σε παρόμοιες εργασίες.
Προσοχή! Λόγω κινδύνου της σωματικής ακεραιότητας του χρήστη το κοπτικό βενζίνας
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για τις ακόλουθες εργασίες: για καθαρισμό σε
πεζοδρόμια και για τεμαχισμό κλαδιών από δέντρα και θάμνους. Επίσης το χορτοκοπτικό
βενζίνας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για επιπεδοποίηση εδάφους, όπως π.χ.
χωμάτων από τυφλοπόντικες. Για λόγους ασφαλείας το χορτοκοπτικό βενζίνας δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σαν μηχάνημα για άλλα εργαλεία και σετ εργαλείων
παντός είδους.
Η μηχανή να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κάθε πέραν
τούτου χρήση δεν είναι ενδεδειγμένη. Για ζημιές ή τραυματισμούς παντός είδους που
οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση ευθύνεται ο χρήστης / χειριστής και όχι ο
κατασκευαστής.
4. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος κινητήρα .................Δίχρονος κινητήρας, αερόψυκτος, κύλινδρος χρωμίου
(Μέγιστη) ισχύς κινητήρα .......................................... 1,5ΚW/2PS
Κυβισμός ................................................................. 51.7cm3
Αριθμός στροφών κινητήρα χωρίς φορτίο ................ 3000±300min-1
Μέγ. αριθμός στροφών κινητήρα .............................. 9600 min-1
Θαμνοκοπτικό: ........................................................ 7200min-1
Χορτοκοπτικό: ......................................................... 7000 min-1
Βάρος (άδειο ντεπόζιτο) .......................................... 6.8kg
Διάμετρος ακτίνας κοπής νήματοςØ ........................ Ø42cm
Διάμετρος ακτίνας κοπής μαχαιριού ........................ Ø25.5cm
Μήκος νήματος ........................................................ 4.0 μέτρα
Διάμετρος νήματος Φ ............................................... 2.4mm
Ανάφλεξη ................................................................ ηλεκτρονική
Μετάδοση κίνησης: Φυγοκεντρικός συμπλέκτης
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ ...................................... 900ml
Μπουζί .................................................................... torch L8RTC
Θόρυβος και δόνηση
Στάθμη ηχητικής πίεσης LpA ............... 96.7 dB(A)
Αβεβαιότητα KpA .......................................1,5 dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος LWA ............... 113.9 dB(A)
Αβεβαιότητα KpA .......................................3dB
Να χρησιμοποιείτε ωτοασπίδες.
Η επίδραση του θορύβου μπορεί να προκαλέσει την απώλεια της ακοής.
Λειτουργία
Εκπομπή δονήσεων ah = 5.14 m/s2
Αβεβαιότητα K = 1,5 m/s2
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Περιορίστε τη δημιουργία θορύβου και δόνησης στο ελάχιστο! • Να χρησιμοποιείτε
μόνο συσκευές σε άψογη κατάσταση.
• Να συντηρείτε και να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.
• Προσαρμόστε τον τρόπο εργασίας σας στη συσκευή.
• Προσέξτε να μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.
• Ενδεχομένως δώστε τη συσκευή για έλεγχο.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Να φοράτε γάντια.
• Να φοράτε γυαλιά και ωτοασπίδες.
5. Συναρμολόγηση
5.1.1. Συναρμολόγηση λαβής καθοδήγησης
Συναρμολογήστε την λαβή όπως δείχνουν οι εικόνες 3a-3c. Σφίξτε την βίδα μόνο όταν
ρυθμίσετε την ιδανική θέση εργασίας με τον ιμάντα ανάρτησης.
Η λαβή οφείλει να είναι όπως δείχνει η εικόνα (1)
Η αποσυναρμολόγηση γίνεται κατά την αντίθετη διαδικασία
5.1.2. Συναρμολόγηση του άξονα (εικ. 4a-4c)
Τραβάμε το μοχλό ασφάλισης (Α) και σπρώχνουμε προσεκτικά τον άξονα (εικ.4b/σημείο
2) στο σημείο σύνδεσης του άξονα, προσέχουμε ταυτόχρονα ο άξονας μετάδοσης κίνησης
να ταιριάξει με τον εσωτερικό άξονα (σε δεδομένη περίπτωση για να ταιριάξει στρίβουμε
λίγο την κεφαλή της μεσηνέζας)
Η μύτη του μοχλού ασφάλισης (Α) πρέπει να κουμπώσει στην τρύπα Β. σφίξτε τώρα τη
βίδα (21) όπως δείχνει η εικόνα 4c.
5.1.3 Συναρμολόγηση του προφυλακτήρα μαχαιριών
Προσοχή: όταν δουλεύουμε με το μαχαίρι πρέπει ο προφυλακτήρας να είναι πάντα
συναρμολογημένος.
Η συναρμολόγηση του προφυλακτήρα γίνεται όπως δείχνουν οι (εικ. 5a-5b)
5.1.4 Μοντάζ/αντικατάσταση του μαχαιριού
Η τοποθέτηση του μαχαιριού προκύπτει από τις εικόνες 12-18. Η αποσυναρμολόγηση
γίνεται στην αντίστροφη σειρά.
• Βάλτε τον σύνδεσμο (22) πάνω στον οδοντωτό άξονα (εικ. 6b)
• Ασφαλίστε τα μαχαίρια κοπής (18) στο σύνδεσμο-δίσκο (εικ. 6c)
• Βάλτε την πλάκα πίεσης (23) πάνω από το σπείρωμα στον οδοντωτό άξονα (εικ. 6d)
• Βάλτε επάνω το κάλυμμα της πλάκας πίεσης (24) (εικ. 6e) ,
• Ψάξτε την οπή του συνδέσμου, συμφωνήστε την με την εγκοπή που βρίσκεται από κάτω
και σταθεροποιήστε με τον συμπαραδιδόμενο κλειδί άλεν (29) για να σφίξετε τώρα το
παξιμάδι (25) (εικ. 6f/6g).
Προσοχή: Αριστερόστροφο σπείρωμα.
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5.1.5 Τοποθέτηση του προστατευτικού καλύμματος του νήματος στο
προστατευτικό κάλυμμα του μαχαιριού
Κατά την εργασία με το νήμα κοπής πρέπει να τοποθετήσετε επιπλέον και το
προστατευτικό κάλυμμα (εικ.7a/σημείο 14).
Η συναρμολόγηση του προφυλακτήρα γίνεται όπως δείχνουν οι εικ. 7a-7b. Στο κάτω
μέρος του προφυλακτήρα υπάρχει 1 μαχαιράκι (εικ.7a/σημείο F) για το αυτόματο κόψιμο
της μεσηνέζας που εξέχει. Αυτό είναι καλυμμένο με ένα καπάκι (εικ. 7a/σημείο G)
Απομακρύνετε αυτό το καπάκι πριν την έναρξη της εργασίας σας και ξαναβάλτε το μόλις
τελειώσετε.
5.1.6 Μοντάζ / αντικατάσταση του πηνίου νήματος
Η τοποθέτηση του πηνίου του νήματος προκύπτει από την εικόνα 7c-7d. Η
αποσυναρμολόγηση γίνεται στην αντίστροφη σειρά.
Ψάξτε την οπή του συνδέσμου, συμφωνήστε την με την εγκοπή που βρίσκεται από κάτω
και σταθεροποιήστε με το συμπαραδιδόμενο κλειδί άλεν (29), για να σφίξετε τώρα το πηνίο
του νήματος στο σπείρωμα.
Προσοχή: Αριστερόστροφο σπείρωμα
5.2.
Ρύθμιση ύψους κοπής
• Τοποθετήστε τον ιμάντα ανάρτησης έτσι όπως περιγράφεται στις εικόνες 8a-8c.
• Κουμπώστε τη συσκευή στο γάντζο (εικ.8d)
• Με τα διάφορα κλιπς ρύθμισης που υπάρχουν στον ιμάντα, ρυθμίστε την ιδανική θέση
εργασίας στο σώμα σας (εικ. 8e).
• Για να διαπιστώσετε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά τον ιμάντα κάντε μερικές κινήσεις της
συσκευής προς τα δεξιά και αριστερά χωρίς να δουλεύει η μηχανή (εικ.9a).
Ο ιμάντας ανάρτησης είναι εξοπλισμένος με ένα μηχανισμό γρήγορης απελευθέρωσης.
Αν χρειαστεί να παρατήσετε την συσκευή γρήγορα, τραβήξτε το κόκκινο κομμάτι του
ιμάντα (βλ. εικ.8f).
Προειδοποίηση:
Να χρησιμοποιείτε τον ιμάντα πάντα όταν δουλεύετε με το μηχάνημα αυτό. Φορέστε τον
ιμάντα όταν βάλετε τη μηχανή σε λειτουργία, και δουλεύει χωρίς να κινούνται τα μαχαίρια.
Κλείστε τη μηχανή πριν βγάλετε τον ιμάντα.
6. Πριν τη θέση σε λειτουργία
Να ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση.
• Στεγανότητα του συστήματος καυσίμου.
• Άψογη κατάσταση των συστημάτων ασφαλείας και του κοπτικού συστήματος.
• Καλή στερέωση όλων των βιδωτών συνδέσμων.
• Ευκινησία όλων των κινούμενων εξαρτημάτων.
6.1 Καύσιμο και λάδι
Συνιστώμενα καύσιμα
Να χρησιμοποιείτε ένα μίγμα από απλή αμόλυβδη βενζίνα και ειδικό λάδι για δίχρονο
κινητήρα. Ανακατέψτε το μίγμα καυσίμου σύμφωνα με τον πίνακα ανάμιξης καυσίμου.
Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε μίγμα καυσίμου που φυλάχθηκε για περισσότερο από 90
ημέρες.
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Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε λάδι για δίχρονο κινητήρα για το οποίο συνιστάται ανάμιξη
σε αναλογία 100:1. Σε περίπτωση βλάβης του κινητήρα λόγω χρήσης λάθος είδους λαδιού
εκπίπτει η εγγύηση του κατασκευαστή για τον κινητήρα. Προσοχή: Για τη μεταφορά και
αποθήκευση του καυσίμου να χρησιμοποιείτε μόνο τους προβλεπόμενους για το σκοπό
αυτό δοχεία.
Βάλτε την εκάστοτε σωστή ποσότητα βενζίνης και λαδιού για δίχρονο κινητήρα στο
συμπαραδιδόμενο δοχείο (βλέπε την τυπωμένη κλίμακα). Ανακινήστε κατόπιν καλά το
δοχείο.
6.2 Πίνακας ανάμιξης καυσίμου:
Διαδικασία ανάμιξης: 40 μέρη βενζίνα σε 1
μέρος λάδι
Βενζίνη
1 λίτρα
5 λίτρα

Λάδι δίχρονου
κινητήρα
25 ml
125 ml

7. Λειτουργία
Παρακαλούμε να προσέξετε τις νόμιμες διατάξεις του Κανονισμού Ηχοπροστασίας, που
ενδεχομένως να διαφέρουν από τόπο σε τόπο. Πριν τη θέση σε λειτουργία αφαιρέστε τα
προστατευτικά καλύμματα από το μαχαίρι.
7.1 Εκκίνηση με ψυχρό κινητήρα
Γεμίστε στο ρεζερβουάρ με την απαιτούμενη ποσότητα μίγματος βενζίνης/λαδιού. Βλέπε
Καύσιμο και λάδι.
1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σκληρή, επίπεδη επιφάνεια.
2. Πιέστε την αντλία καύσιμου (Primer) (εικ. 1/ αρ. 7) 10 φορές.
3. Βάλτε τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (εικ. 1/αρ. 9) στη θέση „I“.
4. Βάλτε το τσοκ (εικ. 1/αρ.5) στη θέση
5. Κρατήστε καλά τη συσκευή και τραβήξτε το σχοινί εκκίνησης (εικ.1/σημείο4) μέχρι την
πρώτη αντίσταση. Τώρα τραβήξτε γρήγορα 2 φορές το σχοινί εκκίνησης.
6. Βάλτε το τσοκ (εικ.1/σημείο 5) στη θέση
7. Κρατάμε σταθερά τη συσκευή και τραβάμε το σχοινί εκκίνησης μέχρι την πρώτη
αντίσταση (εικ. 1/σημείο 4). Τώρα τραβάμε το σχοινί εκκίνησης 4 φορές γρήγορα. Η
μηχανή πρέπει τώρα να έχει πάρει μπροστά.
8. Εάν δεν πάρει μπροστά ο κινητήρας επαναλάβετε τα βήματα που περιγράφονται στο
εδάφιο 4-8
Προσέξτε: Εάν ο κινητήρας δεν πάρει μπροστά ακόμη και μετά από περισσότερες
προσπάθειες, διαβάστε το κεφάλαιο „Αποκατάσταση βλαβών στον κινητήρα“.
Προσέξτε: Να τραβάτε το σχοινί εκκίνησης πάντα ίσια προς τα έξω. Εάν τραβηχτεί σε
γωνία, δημιουργείται τριβή στη θηλιά. Εξαιτίας της τριβής αυτής φθείρεται το σχοινί και
καταστρέφεται ταχύτερα. Να κρατάτε πάντα τη λαβή της μίζας, όταν τραβιέται το σχοινί
πάλι προς τα μέσα.
Μην αφήνετε ποτέ το σχοινί να ξαναπετιέται μέσα αφού το έχετε τραβήξει προς τα έξω
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Υπόδειξη: μην αφήνετε το σχοινί εκκίνησης να πεταχτεί πάλι προς τα πίσω. Αυτό μπορεί
να προκαλέσει ζημιές.
Όταν αρχίσει να παίρνει μπροστά ο κινητήρας, αφήστε τον να ζεσταθεί περ. 10
δευτερόλεπτα.
7.2 Εκκίνηση με ζεστό κινητήρα
(Η συσκευή ήταν ακινητοποιημένη για λιγότερο από 15-20 λεπτά)
1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σκληρή, επίπεδη επιφάνεια.
2. Βάλτε τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στις θέση „I“
3. Κρατήστε καλά τη συσκευή και τραβήξτε το σχοινί εκκίνησης προς τα έξω μέχρι την
πρώτη αντίσταση. Τώρα τραβήξτε γρήγορα το σχοινί εκκίνησης. Η συσκευή πρέπει τώρα
να πάρει μπροστά μετά από 1-2 τραβήγματα. Εάν μετά από 6 τραβήγματα δεν πάρει
μπροστά η συσκευή, επαναλάβετε τα βήματα 1-7 με ψυχρό κινητήρα.
7.3 Σβήσιμο του κινητήρα
Βήματα για απενεργοποίηση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης:
Εάν χρειαστεί να διακοπεί άμεσα η λειτουργία της μηχανής, βάλτε τον διακόπτη
ενεργοποίησης/απενεργοποιούσης στην θέση „ΣΤΟΠ“ ή „0“
Βήματα για απενεργοποίησης σε κανονική διαδικασία: Αφήστε ελεύθερο το μοχλό
γκαζιού και περιμένατε μέχρι να έλθει ο κινητήρας στην ταχύτητα ρελαντί. Τότε βάλτε τον
διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση „ΣΤΟΠ“ ή „0“.
7.4 Υποδείξεις για τον τρόπο εργασίας
Πριν τη χρήση της συσκευής δοκιμάστε όλες τις μεθόδους εργασίας με σβησμένο
κινητήρα. Κάντε μια μικρή εκπαίδευση.
8. Εργασία με το χορτοκοπτικό βενζίνης
Επέκταση του νήματος κοπής
Προσοχή! Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικό σύρμα ή μεταλλικό σύρμα με πλαστικό μανδύα
στο πηνίο νήματος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς στο χρήστη.
Για την επέκταση του νήματος κοπής αφήστε το μοτέρ να λειτουργήσει με μέγιστο αριθμό
στροφών ακουμπήστε το πηνίο του νήματος στο έδαφος. Το νήμα επεκτείνεται αυτόματα.
Το μαχαίρι στην προστατευτική ασπίδα κόβει το νήμα στο επιτρεπόμενο μήκος (εικ. 9b).
Προσοχή: Να απομακρύνετε τακτικά όλα τα υπολείμματα γκαζόν και χόρτων για να
αποφύγετε την υπερθέρμανση του σωλήνα του στελέχους. Υπολείμματα γκαζόν/
χόρτων/και αγριόχορτων πιάνονται κάτω από την προστατευτική ασπίδα (εικ. 9c), αυτό
παρεμποδίζεται την επαρκή ψύξη του σωλήνα του στελέχους. Απομακρύνετε προσεκτικά
τα υπολείμματα με ένα κατσαβίδι ή με κάτι παρόμοιο.
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Διάφοροι τρόποι κοπής
Εάν έχει συναρμολογηθεί σωστά η συσκευή, κόβει αγριόχορτα και ψηλό γρασίδι σε
δυσπρόσιτα σημεία, όπως π.χ. κατά μήκος πρασιών, τοίχων και θεμελίων, αλλά και γύρω
από δένδρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για θέρισμα και για καλύτερη προετοιμασία
της βλάστησης ενός κήπου ή για καθαρισμό ορισμένης περιοχής μέχρι χαμηλά στο
έδαφος.
Προσέξτε: Ακόμη και με προσεκτική χρήση το κόψιμο κοντά σε θεμέλια, πέτρινους ή
τσιμεντένιους τοίχους κλπ. συνεπάγεται φθορά του νήματος πάνω από το κανονικό όριο.
Κόψιμο μπορντούρας / Θέρισμα
Κινήστε τη συσκευή σαν δρεπάνι από πλευρά σε πλευρά. Να κρατάτε το πηνίο του
νήματος πάντα παράλληλα προς το έδαφος. Ελέγξτε την περιοχή και προσδιορίστε το
επιθυμούμενο ύψος κοπής. Οδηγήστε και διατηρήστε το πηνίο νήματος στο επιθυμούμενο
ύψος για ομοιόμορφο κόψιμο (εικ. 28).
Χαμηλό κόψιμο μπορντούρας
Να κρατάτε τη συσκευή με ελαφριά κλίση μπροστά σας, έτσι ώστε η κάτω πλευρά του
πηνίου του νήματος να βρίσκεται πάνω από το έδαφος και το νήμα να πετυχαίνει το σωστό
σημείο κοπής. Να κόβετε πάντα προς την μεριά πέρα από το σώμα σας. Μην τραβάτε τη
συσκευή προς το μέρος σας.
Κόψιμο κοντά σε φράκτες/Θεμέλια
Κατά το κόψιμο να πλησιάζετε αργά σε φράκτες από σύρμα ή ξύλο, σε πέτρινους τοίχους
και θεμέλια για να κόβετε κοντά τους, χωρίς όμως να κτυπάτε με το νήμα στο εμπόδιο.
Εάν το νήμα έλθει σε επαφή π.χ. με πέτρες, πέτρινους τοίχους ή θεμέλια, θα φθαρεί ή θα
ξεφτίσει. Εάν το νήμα κτυπήσει πάνω σε φράκτη, θα κοπεί.
Κόψιμο γύρω από δέντρα
Εάν κόβετε γύρω από δέντρα, να τα πλησιάζετε αργά για να μην έλθει το νήμα σε επαφή
με τον κορμό. Πηγαίνετε γύρω από το δέντρο κόβοντας από αριστερά προς τα δεξιά. Να
πλησιάζετε γρασίδι ή αγριόχορτα με τη μύτη του νήματος και δώστε στο πηνίο του νήματος
ελαφριά κλίση προς τα εμπρός.
Προειδοποίηση: Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί στις εργασίες θερίσματος. Κατά τη
διάρκεια της εργασίας σας να τηρείτε ελάχιστη απόσταση 30 μέτρων μεταξύ χειριστή και
άλλων προσώπων ή ζώων.
Πλήρες θέρισμα
Κατά το θέρισμα κόβετε όλη τη βλάστηση μέχρι χαμηλά κάτω. Δώστε στο πηνίο νήματος
κλίση 30 μοιρών προς τα δεξιά. Βάλτε τη λαβή στην επιθυμούμενη θέση. Προσέξτε τον
αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού καθώς και τον κίνδυνο υλικών ζημιών από
εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα (π.χ. πέτρες) (εικ. 29).
Προειδοποίηση: Μην απομακρύνετε με τη συσκευή αντικείμενα από πεζοδρόμια κλπ.! Η
συσκευή αυτή είναι ένα ισχυρό εργαλείο και μπορεί να εκσφενδονίσει μικρές πέτρες και
άλλα αντικείμενα 15 μέτρα και περισσότερο προκαλώντας έτσι ζημιές σε αυτοκίνητα,
σπίτια και παράθυρα.
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Πριόνισμα
Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για πριόνισμα.
Μπλοκάρισμα
Εάν το μαχαίρι μπλοκάρει λόγω πυκνής βλάστησης, σβήστε αμέσως τον κινητήρα.
Απαλλάξτε τη συσκευή από τα χόρτα και κλαδιά πριν την ενεργοποιήσετε ξανά.
Αποφυγή αντίκρουσης
Κατά την εργασία με το μαχαίρι κοπής υφίσταται κίνδυνος αντίκρουσης, όταν κτυπήσετε
με τη συσκευή σε εμπόδια (κορμός δέντρου, κλαδί, ρίζα δέντρου, πέτρα ή παρόμοια). Η
συσκευή εκσφενδονίζεται στην περίπτωση αυτή αντίθετα προς την κατεύθυνση του
εργαλείου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια του ελέγχου επί της μηχανής. Μη
χρησιμοποιείτε το μαχαίρι κοντά σε φράκτες, μεταλλικούς στύλους, πέτρες ή θεμέλια. Για
να κόψετε πυκνά κλαδιά πάρτε τη θέση που εξηγείται στην εικ. 30 για να αποφύγετε
ενδεχόμενες αντικρούσεις.
9. Συντήρηση
Πριν από όλες τις εργασίες συντήρησης να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να
βγάζετε το βύσμα του μπουζί (13).
9.1 Αντικατάσταση πηνίου νήματος/νήματος κοπής
1. Αποσυναρμολογείτε το πηνίο νήματος (13) όπως περιγράφεται στο εδάφιο 5.1.6.
Συμπιέστε το πηνίο (εικ. 12a) και αφαιρέστε το ήμισυ του κελύφους (εικ. 12b).
2. Αφαιρέστε το δίσκο του πηνίου από το κέλυφος του πηνίου (εικ. 12c).
3. Αφαιρέστε ενδεχόμενα περίσσια νήματα.
4. Διπλώστε στη μέση το νέο νήμα και κρεμάστε τη δημιουργούμενη θηλιά στην εσοχή του
δίσκου του πηνίου. (Εικ. 12d)
5. Τυλίξτε αριστερόστροφα και σφικτά το νήμα. Το διαχωριστικό χωρίζει τα δύο μισά του
νήματος. (Εικ. 12e)
6. Κρεμάστε τα τελευταία 15 εκατοστά των δύο άκρων του νήματος στο απέναντι στήριγμα
του νήματος στο δίσκο του πηνίου νήματος. (Εικ. 12f).
7. Περάστε τις δύο άκρες του νήματος από τις μεταλλικές τρύπες του περιβλήματος του
πηνίου νήματος (εικ. 12c).
8. Πιέστε το δίσκο νήματος στο περίβλημα του πηνίου νήματος.
9. Τραβήξτε σύντομα και δυνατά τις δύο άκρες του νήματος για να τις βγάλετε από τα
στηρίγματα του πηνίου νήματος.
10. Κόψτε το περίσσιο νήμα ώστε να έχει μήκος μόνο 13 εκ. Έτσι μειώνεται η επιβάρυνση
του κινητήρα κατά την εκκίνηση και προθέρμανση.
11. Επανατοποθετήστε το πηνίο νήματος (βλ. εδάφιο 5.1.6). εάν αντικατασταθεί
ολόκληρο το πηνίο νήματος να μη λάβετε υπόψη σας τα εδάφια 3-6.
9.2 Ακόνισμα του μαχαιριού του προστατευτικού καλύμματος
Το μαχαίρι του προστατευτικού καλύμματος μπορεί να αμβλύνει με το διάστημα του
χρόνου. Εάν διαπιστώσετε κάτι τέτοιο, ξεβιδώστε τις βίδες με τις οποίες είναι στερεωμένο
το μαχαίρι του προστατευτικού καλύμματος στο προστατευτικό κάλυμμα. Στερεώστε το
μαχαίρι με μέγγενη. Τροχίστε το μαχαίρι με πλακέ λίμα και προσέξτε να διατηρήσετε τη
γωνία των άκρων κοπής. Να λιμάρετε μόνο προς μία κατεύθυνση.
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9.3 Εργασίες συντήρησης του φίλτρου του αέρα (εικ. 10a-10c)
Τα ακάθαρτα φίλτρα του αέρα μειώνουν την ισχύ του κινητήρα λόγω μειωμένης παροχής
αέρα στο καρμπυρατέρ. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητος ο συνεχής έλεγχος. Το φίλτρο
του αέρα (10) να ελέγχεται κάθε 25 ώρες λειτουργίας και να καθαρίζεται όταν χρειαστεί.
Εάν ο αέρας είναι πολύ σκονισμένος, να ελέγχεται συχνότερα το φίλτρο του αέρα.
1. Αφαιρέστε το καπάκι του φίλτρου του αέρα (εικ. 10a)
2. Αφαιρέστε το φίλτρο του αέρα (εικ. 10b-10c)
3. Καθαρίστε το φίλτρο του αέρα κτυπώντας το ή φυσώντας.
4. Η συναρμολόγηση εκτελείται στην αντίστροφη σειρά.
Προσοχή:
Ποτέ μην καθαρίζετε το φίλτρο του αέρα με βενζίνη ή εύφλεκτους διαλύτες.
9.4 Συντήρηση του μπουζί (εικ. 11a-11c)
Σπινθηριστής μπουζί = 0,6mm. Σφίξτε το μπουζί με 12 έως 15 Nm. Να ελέγξετε για πρώτη
φορά το μπουζί μετά από 10 ώρες λειτουργίας για ακαθαρσίες και καθαρίστε το
ενδεχομένως με χάλκινη συρματόβουρτσα. Κατόπιν η συντήρηση του μπουζί να γίνεται
κάθε 50 ώρες λειτουργίας.
1. Βγάλτε το κάλυμμα του μπουζί (20) όπως δείχνει η εικ. 11a
2. Τραβήξτε το καλώδιο του μπουζί (16) (βλ. εικ. 1b).
3. Βγάλτε το μπουζί (εικ. 11c με το κλειδί (27) σας παραδώσαμε
4. Η συναρμολόγηση εκτελείται κατά την αντίστροφη σειρά.
Προσοχή:
Ποτέ μην καθαρίζετε το φίλτρο του αέρα με βενζίνη ή εύφλεκτους διαλύτες
9.5 Ρυθμίσεις καρμπυρατέρ
Προσοχή! Οι ρυθμίσεις στο καρμπυρατέρ επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από
συμβεβλημένο συνεργείο εξυπηρέτησης πελατών.
Για όλες τις εργασίες στο καρμπυρατέρ πρέπει πρώτα να αποσυναρμολογηθεί το κάλυμμα
του φίλτρου του αέρα όπως φαίνεται στην εικόνα 31 και 32.
Ρύθμιση της ντίζας γκαζιού:
Εάν ο μέγιστος αριθμός στροφών της συσκευής δεν επιτυγχάνεται μετά από ορισμένο
χρονικό διάστημα και εφόσον αποκλείονται όλες οι άλλες αιτίες σύμφωνα με το εδάφιο 12
Αποκατάσταση βλαβών, μπορεί να χρειαστεί ρύθμιση του συρματόσχοινου. Για το σκοπό
αυτό ελέγξτε πρώτα εάν το καρμπυρατέρ ανοίγει τελείως όταν πιεστεί πλήρως το γκάζι.
Αυτό συμβαίνει όταν ο σύρτης του καρμπυρατέρ (εικ. 13a) είναι τελείως ανοικτός και
συγχρόνως έχει γίνει χειρισμός του γκαζιού. Από την εικόνα 13a προκύπτει η σωστή
ρύθμιση. Εάν ο σύρτης του καρμπυρατέρ δεν είναι τελείως ανοικτός, χρειάζεται να γίνει
ξανά ρύθμιση. Για η νέα ρύθμιση της ντίζας του γκαζιού ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Ξεβιδώστε το παξιμάδι (εικ. 13b/σημείο C) με μερικές στροφές.
Ξεβιδώστε τη βίδα στερέωσης (εικ. 13b/σημείο D) μέχρι να είναι τελείως ανοικτός ο σύρτης
του καρμπυρατέρ με πλήρως πιεσμένο γκάζι, όπως φαίνεται στην εικόνα 13a.
Μετά από την εκτέλεση της ρύθμισης σφίξτε πάλι το παξιμάδι.

GR

9.6 Ρύθμιση ρελαντί:
Προσοχή! Ρυθμίστε το ρελαντί με ζεστή μηχανή.
Η ρύθμιση του ρελαντί γίνεται μόνο από εξειδικευμένο συνεργείο. Οι στροφές του
μαχαιριού κοπής πρέπει να είναι 1,25 φορές των στροφών του μοτέρ χωρίς φορτίο.
9.7 Λίπανση του κιβωτίου
Κάθε 20 ώρες εργασίας συμπληρώστε λίγο
λιπαντικό (περ. 10 g.) στα σημεία λίπανσης C (εικ. 7c)
10. Καθαρισμός, φύλαξη, μεταφορά και παραγγελία ανταλλακτικών
10.1 Καθαρισμός
• Όταν χρειαστεί, να καθαρίζετε τη συσκευή με ένα νωπό πανί και ενδεχομένως με ήπιο
απορρυπαντικό.
Προσοχή!
Πριν από κάθε εργασία καθαρισμού να βγάζετε το φις του μπουζί. Ποτέ μη βυθίζετε τη
συσκευή σε νερό ή σε άλλα υγρά για να την καθαρίσετε.
Να φυλάγετε το αλυσοπρίονο σε ασφαλή και στεγνό χώρο μακριά από παιδιά.
10.2 Φύλαξη
Προσοχή: Ποτέ μην φυλάγετε ένα αλυσοπρίονο πάνω από 30 ημέρες χωρίς να λάβετε
υπόψη σας τα ακόλουθα.
Φύλαξη της συσκευής
Εάν φυλάξετε τη συσκευή πάνω από 30 ημέρες, πρέπει να την προετοιμάσετε για το
σκοπό αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση εξατμίζεται το υπόλοιπο καύσιμο που βρίσκεται στο
καρμπυρατέρ και παραμένει ένα λαστιχοειδές ίζημα. Αυτό θα μπορούσε να φέρει
δυσκολίες στην εκκίνηση και να έχει σαν συνέπεια πολυέξοδες επισκευές.
1. Να αφαιρείτε αργά το πώμα του καυσίμου για να διαφύγει ενδεχόμενος ατμός από το
ντεπόζιτο. Αδειάστε προσεκτικά το ντεπόζιτο.
2. Βάλτε μπροστά τον κινητήρα και αφήστε τον να λειτουργήσει, μέχρι να ακινητοποιηθεί
το πριόνι, για να αφαιρέσετε το καύσιμο από το καρμπυρατέρ.
3. Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει (περ. 5 λεπτά)
4. Απομακρύνατε το μπουζί (βλέπε εδάφιο 9.4).
5. Προσθέστε 1 κουτάλι του καφέ καθαρό λάδι δίχρονου κινητήρα στο θάλαμο καύσης.
Τραβήξτε περισσότερες φορές το σχοινί εκκίνησης για την επίστρωση των εσωτερικών
εξαρτημάτων.
Επανατοποθετήστε το μπουζί.
Υπόδειξη: Φυλάξτε τη συσκευή σε στεγνό χώρο μακριά από οποιεσδήποτε πηγές
φωτιάς., π.χ. σόμπες, μπόιλερ θερμού νερού με αέριο, στεγνωτήρα γκαζιού, κλπ.
Νέα θέση σε λειτουργία
1. Απομακρύνατε το μπουζί (βλέπε εδάφιο 9.4).
2. Τραβήξτε γρήγορα το σχοινί εκκίνησης για να αφαιρέσετε επιπλέον λάδι από το θάλαμο
καύσης.
3. Καθαρίστε το μπουζί και προσέξτε τη σωστή απόσταση ηλεκτροδίων στο μπουζί ή
βάλτε το νέο μπουζί με τη σωστή απόσταση ηλεκτροδίων.
4. Προετοιμάστε τη συσκευή για τη λειτουργία
5. Γεμίστε το ντεπόζιτο με το σωστό μίγμα λαδιού/μίγματος. Βλέπε το εδάφιο Καύσιμο και
λάδι
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10.3 Μεταφορά
Όταν θέλετε να μεταφέρετε τη συσκευή, αδειάστε προηγουμένως το ντεπόζιτο βενζίνης
όπως εξηγείται στο εδάφιο 10. Καθαρίστε τη συσκευή με μία βούρτσα ή με ένα σκουπάκι
από τις χοντρές ακαθαρσίες. Αποσυναρμολογήστε το μοχλό χειρισμού όπως
περιγράφεται στο εδάφιο 5.2.
10.4 Παραγγελία ανταλλακτικών
Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών να αναφέρετε τα εξής:
• Τύπος της συσκευής
• Αριθμός είδους της συσκευής
• Αριθμός ταύτισης της συσκευής
• Αριθμό ανταλλακτικού
Θα βρείτε τις ισχύουσες τιμές και πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.isc-gmbh.info
11. Διάθεση στα απορρίμματα και επαναχρησιμοποίηση
Η συσκευή βρίσκεται σε μία συσκευασία προς αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά Αυτή η
συσκευασία αποτελείται από πρώτες ύλες και έτσι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να
ανακυκλωθεί. Η συσκευή και τα εξαρτήματά της αποτελούνται από διάφορα υλικά, όπως
π.χ. μέταλλο και πλαστικά υλικά. Να παραδίδετε τα ελαττωματικά εξαρτήματα σε κέντρα
συλλογής ειδικών απορριμμάτων. Ενημερωθείτε στα ειδικά καταστήματα ή στην διοίκηση
της κοινότητας!
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12. Πίνακας αναζήτησης αιτίας βλάβης
Στον ακόλουθο πίνακα θα βρείτε ενδεχόμενα σφάλματα και την περιγραφή για την
αποκατάστασή τους, σε περίπτωση που κάποτε δεν λειτουργήσει καλά η συσκευή σας.
Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το πρόβλημα, αποταθείτε στο συνεργείο εξυπηρέτησης
πελατών.
Βλάβη
Δεν παίρνει
μπροστά η
συσκευή.

Ενδεχόμενη αιτία
- Λάθος διαδικασία εκκίνησης.
- Καπνισμένο ή υγρό μπουζί
- Λάθος ρυθμίσεις καρμπυρατέρ

Η συσκευή παίρνει
μπροστά, αλλά δεν
φτάνει την πλήρη
ισχύ του.

- Λάθος ρύθμιση του τσοκ.
- Ακάθαρτο φίλτρο αέρα.
- Λάθος ρυθμίσεις καρμπυρατέρ

Ανομοιόμορφη
λειτουργία του μοτέρ

- Λάθος απόσταση ηλεκτροδίων
του μπουζί
- Λάθος ρυθμίσεις καρμπυρατέρ

Το μοτέρ καπνίζει
υπερβολικά

- Λάθος μίγμα καυσίμου.
- Λάθος ρυθμίσεις καρμπυρατέρ

Αποκατάσταση
- Ακολουθήστε τις οδηγίες για την
εκκίνηση.
- Καθαρίστε το μπουζί ή αντικαταστήστε
το.
- Συμβουλευθείτε συμβεβλημένο
συνεργείο εξυπηρέτησης πελατών ή
στείλτε τη συσκευή στο σέρβις μας.
- Βάλτε το τσοκ στη θέση „ “.
- Καθαρισμός φίλτρου αέρα.
- Συμβουλευθείτε συμβεβλημένο
συνεργείο εξυπηρέτησης πελατών
ή στείλτε τη συσκευή στο σέρβις μας
- Καθαρίστε το μπουζί και ρυθμίστε την
απόσταση των ηλεκτροδίων ή
αντικαταστήστε το.
- Συμβουλευθείτε συμβεβλημένο
συνεργείο εξυπηρέτησης πελατών ή
στείλτε τη συσκευή στο σέρβις μας
- Χρησιμοποιήστε το σωστό μίγμα
καυσίμου (βλέπε πίνακα ανάμιξης
καυσίμου)
- Συμβουλευθείτε συμβεβλημένο
συνεργείο εξυπηρέτησης πελατών ή
στείλτε τη συσκευή στο σέρβις μας

Η ανατύπωση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αναπαραγωγή της τεκμηρίωσης ή άλλων
δικαιολογητικών που αναφέρονται στα προϊόντα, ακόμη και αποσπασματικά, επιτρέπεται
μόνο με ρητή συγκατάθεσή της Isc GmbH.
Με επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων
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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 φθορά ή ότι χρειάζονται τα ακόλουθα αναλώσιμα.
Κατηγορία
Φθειρόμενα εξαρτήματα*
Αναλώσιμα υλικά/αναλώσιμα τμήματα*
Ελλείψεις

Παράδειγμα
Καρβουνάκια, μπαταρία
Δίσκοι τροχίσματος

* 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.

GR

Εγγύηση
Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη,
τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο ποιότητας. Εάν η συσκευή αυτή παρόλα
αυτά κάποτε δεν λειτουργήσει άψογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να
αποταθείτε 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
ατά 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.

