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Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας. 
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4. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
5. Πριν τη λειτουργία 
6. Χειρισµός 
7. Καθαρισµός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών 
8. Ανακύκλωση – επαναχρησιµοποίηση 
9. Βλάβες 
10. Ενδείξεις φορτιστή 

 

 

Προσοχή! 
Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει, προς αποφυγή τραυµατισµών, να τηρούνται 
και να λαµβάνονται ορισµένα µέτρα ασφαλείας. ∆ιαβάστε για το λόγο αυτό 
προσεκτικά αυτές τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Φυλάξτε τις καλά για 
να έχετε  τις πληροφορίες πάντα στη διάθεσή σας. Εάν παραδώσετε τη συσκευή σε 
άλλα άτοµα, δώστε µαζί και αυτές τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. ∆εν 
αναλαµβάνουµε καµµία 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! 
 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
 
∆ιαβάστε όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας  και τις Οδηγίες. Σε περίπτωση 
παραλείψεων κατά την τήρηση των Υποδείξεων ασφαλείας η συνέπεια µπορεί να 
είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαροί τραυµατισµοί. Φυλάξτε για µελλοντική 
χρήση όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας  και τις οδηγίες. 
 
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε 
περιορισµένες σωµατικές, αισθητικές ή πνευµατικές ικανότητες ή ελλείψει πείρας 
ή/και ελλείψει γνώσεων, εκτός εάν επιτηρούνται από άτοµο αρµόδιο για την ασφάλεια 
ή εάν έλαβαν οδηγίες για το πώς πρέπει να χρησιµοποιηθεί η συσκευή. Τα παιδιά να 
επιβλέπονται για να είναι σίγουρο πως δεν παίζουν µε τη συσκευή. 
 
Εξήγηση της ετικέτας στη συσκευή (βλ. εικ. 3) 
 
1.   Προσοχή! 
2.   Να προστατεύετε  τη συσκευή από βροχή και υγρασία! 
3.   ΠΡΟΣΟΧΗ – για ελάττωση του κινδύνου τραυµατισµού διαβάστε τις Οδηγίες 
χρήσης! 
4.   Να φοράτε προστασία µατιών και ωτοασπίδες. 
 
 
 



 

2. Περιγραφή της συσκευής και συµπαραδιδόµενα (εικ. 1/2) 
 
2.1 Περιγραφή συσκευής 
 
1. Λόγχη 
2. Προστασία χεριών 
3. Λαβή οδήγησης µε διακόπτη 
4. Λαβή οδήγησης µε διακόπτη 
5. Φορτιστής µπαταρίας 
6. Μπαταρία 
7. Προστασία λόγχης 
8. Προστασία πρόσκρουσης 
9. ∆ιακόπτης απελευθέρωσης µπαταρίας 
 
2.2. Συµπαραδιδόµενα 
 
Παρακαλούµε ελέγξτε αν σας παραδόθηκαν όλα σωστά σύµφωνα µε την λίστα που 
περιγράφουµε.  Αν λείπει κάτι παρακαλούµε απευθυνθείτε εντός 5 ηµερών από την 
ηµεροµηνία αγοράς στο συνεργείο µας ή στο κατάστηµα που το αγοράσατε.  Λάβετε 
υπόψη σας τον πίνακα που υπάρχει στο τέλος σχετικά µε τις εγγυήσεις που 
καλύπτουµε. 
 

• Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε προσεκτικά τη συσκευή. 

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

• Ελέγξτε  εάν είναι πλήρες το περιεχόµενο. 

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

• Φυλάξτε τη συσκευασία αν γίνεται µέχρι την πάροδο της προθεσµίας της 
εγγύησης. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
H συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια! Τα παιδιά δεν 
επιτρέπεται να παίζουν µε πλαστικές σακούλες, πλαστικές µεµβράνες  και 
µικροαντικείµενα! Υφίσταται κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας! 
 

• Θαµνοκόπτης 

• Προστασία λόγχης 

• Μπαταρία (στον κωδικό 3410642 δεν υπάρχει) 

• Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης 

• Υποδείξεις ασφαλείας 
 
 
3. Ενδεδειγµένη χρήση 
 
Προσοχή! Αυτό το θαµνοκοπτικό προορίζεται για να κόβετε πρασιές, µικρούς και 
µεγάλους θάµνους. 
 
Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο για τον σκοπό για τον οποίο 
προορίζεται. Κάθε πέραν τούτου χρήση θεωρείται ως µη ενδεδειγµένη. Για ζηµιές ή 
τραυµατισµούς παντός είδους που οφείλονται σε µη ενδεδειγµένη χρήση ευθύνεται ο 
χρήστης / χειριστής και όχι ο κατασκευαστής. 
 



 

Παρακαλούµε να προσέξετε, πως οι συσκευές µας δεν έχουν κατασκευαστεί  για 
επαγγελµατική, βιοτεχνική και βιοµηχανική χρήση. ∆εν αναλαµβάνουµε καµµία 
εγγύηση, εάν η συσκευή χρησιµοποιηθεί σε βιοτεχνίες ή βιοµηχανίες ή σε παρόµοιες 
εργασίες. 
 
 
4. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Αριθµός στροφών ρελαντί: 1600min-1 
Μήκος κοπής:   460mm 
Μήκος λόγχης:  520mm 
Απόσταση δοντιών:  15mm 
Μεγ. Πάχος κοπής:  11mm 
Κοπές/λεπτό:   2200 
Βάρος:    2.0kg 
 
Χρόνος φόρτισης µπαταρίας 0,5 ώρες 
Στάθµη ηχητικής πίεσης LpA  64.8dB 
Στάθµη ακουστικής ισχύος LwA 84.8dB 
Αβεβαιότητα K  3dB 
∆όνηση ahv  < 2.5m/s2 
Αβεβαιότητα K  1.5dB 
 
Μπαταρία 
Τάση     18v dc 
Χωρητικότητα   1.5Ah 
Φορτιστής µπαταρίας 
Τάση ρεύµατος  230V-50Hz 
Τάση εξόδων / ρεύµατος 21v d.c/3A 
 
Να χρησιµοποιείτε ωτοασπίδες. 
Η επίδραση του θορύβου µπορεί να προκαλέσει την απώλεια της ακοής. 
 
Τιµές µετάδοσης δονήσεων (άθροισµα τριών κατευθύνσεων) υπολογισµένες 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 60745. 
 
Εκποµπή δονήσεων ah = 3,513 m/s² 
Αβεβαιότητα K = 1,5 m/s² 
 
Προσοχή! 
Η αναφερόµενη τιµή µετάδοσης δόνησης µετρήθηκε βάσει τυποποιηµένης µεθόδου 
ελέγχου και µπορεί να µεταβληθεί ή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις να κυµαίνεται 
άνω της αναφερόµενης τιµής, ανάλογα από τον τρόπο χρήσης του ηλεκτρικού 
εργαλείου. 
 
H αναφερόµενη µετάδοση δονήσεων µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για σύγκριση µε 
άλλο ηλεκτρικό εργαλείο. 
 
Η αναφερόµενη τιµή µετάδοσης δόνησης µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και για 
αρχική εκτίµηση της έκθεσης. 
  



 

 
Περιορίστε  τη δηµιουργία θορύβου και δόνησης στο ελάχιστο! 
Να χρησιµοποιείτε µόνο συσκευές σε άψογη κατάσταση. 
Να συντηρείτε και να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή. 
Προσαρµόστε τον τρόπο εργασίας σας στη συσκευή. 
Προσέξτε να µην υπερφορτώνετε τη συσκευή. 
Ενδεχοµένως δώστε τη συσκευή για έλεγχο. 
Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν χρησιµοποιείται. 
Να φοράτε γάντια. 
 
Υπολειπόµενοι κίνδυνοι 
Aκόµη και σε περίπτωση σωστής και κανονικής χρήσης αυτού του ηλεκτρικού 
εργαλείου, υφίστανται πάντα υπολειπόµενοι κίνδυνοι. Oι ακόλουθοι κίνδυνοι 
µπορούν να παρουσιαστούν ανάλογα µε το είδος κατασκευής και το µοντέλο 
αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου: 
 
 
1.   Bλάβες της ακοής, εάν δεν χρησιµοποιηθεί κατάλληλη ηχοπροστασία. 
2.   Βλάβες της υγείας που προκαλούνται από δονήσεις χεριού-βραχίονα, εάν η 
συσκευή χρησιµοποιηθεί για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ή δεν τηρείται και δεν 
συντηρείται σωστά. 
 
 
5. Πριν τη θέση σε λειτουργία 
 
5.1 Τοποθέτηση της µπαταρίας (εικ. 4) 
 
Πιέστε όπως δείχνει η εικόνα 4 το κουµπί της µπαταρίας και σπρώξτε την στην 
προβλεπόµενη υποδοχή. Όταν µπει η µπαταρία στην θέση της όπως φαίνεται στην 
εικόνα 1µπορεί να δουλέψει η συσκευή.  Η αποσύνδεση της µπαταρίας γίνεται κατά 
την αντίθετη σειρά. 
 
5.2 Φόρτιση µπαταρίας (εικ. 5) 
 
1 Βγάζουµε την µπαταρία από την συσκευή πιέζοντας τον πλευρικό διακόπτη 
απελευθέρωσης. 
2 Συγκρίνουµε την τάση του ρεύµατος µε αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα της 
συσκευής . 
3 Βάζουµε την µπαταρία (6) στον φορτιστή (5) 
4 στον πίνακα «Ενδείξεις φορτιστή θα βρείτε τι σηµαίνουν οι ενδείξεις led στον 
φορτιστή. 
 
Κατά την φόρτιση µπορεί η µπαταρία να ζεσταθεί λίγο. Αυτό είναι φυσιολογικό. 
 
 
Αν δεν φορτίζει η µπαταρία παρακαλώ ελέγξτε: 

• Αν υπάρχει ρεύµα 

• Αν υπάρχει σωστή επαφή µε το ρεύµα 
 
Αν παρ’ όλα αυτά δεν είναι δυνατή η φόρτιση παρακαλούµε να στείλετε το φορτιστή 
και τη µπαταρία σε ένα υποκατάστηµά µας. 
Για µακροζωία της µπαταρίας πρέπει να φορτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  
Αυτό είναι απαραίτητο ειδικά όταν διαπιστώνετε ότι η απόδοση της συσκευής δεν 
είναι η αναµενόµενη.  Μην ξεφορτίζετε τη µπαταρία εντελώς.  Αυτό µπορεί να 
προκαλέσει ζηµιά στην µπαταρία. 



 

 
6. Χειρισµός 
 
Άνοιγµα / κλείσιµο 
 
Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε σύστηµα ασφάλειας δύο χεριών.  Ξεκινάει µόνο όταν 
µε το ένα χέρι πιέζετε το διακόπτη στη λαβή καθοδήγησης  (εικ. 1/σηµείο 3) και µε το 
άλλο χέρι πιέζετε το διακόπτη στη χειρολαβή (εικ. 1/σηµείο 4). 
Αν αφήσετε ένα από τους διακόπτ4ες σταµατάει να λειτουργεί. 
Παρακαλώ προσέξτε την κίνηση των µαχαιριών. 
 
 
Τρόπος εργασίας 

• Με την συσκευή αυτή µπορείτε να κόβετε και να φορµάρετε διάφορα φυτά. 

• Η καλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται όταν κρατάτε τη συσκευή κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε τα δόντια να δηµιουργούν γωνία 15° (βλ. εικ. 7). 

• Κοπή επιτυγχάνεται και στις δύο κατευθύνσεις (εικ. 8). 

• Για να επιτύχετε οµοιόµορφο κόψιµο πρέπει να σηµαδέψετε το ύψος µε σχοινί 
(εικ. 9). 

• Οι πλευρές των θάµνων πρέπει να κόβονται από κάτω προς τα πάνω (εικ.10) 
 
 
7. Καθαρισµός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών 
 
Πριν από όλες τις εργασίες τοποθέτησης να βγάζετε το φις από την πρίζα. 
 
7.1 Καθαρισµός 
 

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

• Συνιστούµε να καθαρίζετε τη συσκευή αµέσως µετά από κάθε χρήση. 

• Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά µε ένα νωπό πανί και λίγο µαλακό 
σαπούνι.  µη χρησιµοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες, γιατί δεν αποκλείεται να 
καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής.  Προσέξτε να µην περάσει νερό 
στο εσωτερικό της συσκευής. 

 
7.2 Καρβουνάκια 
 
Αν δηµιουργείται µεγάλος σπινθηρισµός αλλάξτε τα καρβουνάκια σε ένα 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο µας. 
 
Προσοχή: τα καρβουνάκια αλλάζονται µόνο εξειδικευµένο άτοµο. 
 
 
7.3 Συντήρηση 
Για να έχετε  πάντα άριστη απόδοση, να καθαρίζονται και να λαδώνονται τακτικά τα 
µαχαίρια. Να αποµακρύνετε τις εναποθέσεις µε µία βούρτσα και να λαδώνετε ελαφρά 
(βλέπε εικ. 9). 
Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήµατα που χρειάζονται συντήρηση. 
  



 

 
7.4 Παραγγελία  ανταλλακτικών 
Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών να αναφέρετε τα εξής: 
n   Τύπος της συσκευής 
n   Αριθµός είδους της συσκευής 
n   Αριθµός ταύτισης της συσκευής 
n   Αριθµός ανταλλακτικού 
Θα βρείτε τις ισχύουσες τιµές και πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.isc-gmbh.info 
 

 
8. ∆ιάθεση 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! 
 
 
9. Βλάβες 
 
Η συσκευή δεν δουλεύει 
Ελέγξτε αν η µπαταρία είναι φορτισµένη και αν δουλεύει ο φορτιστής.  Αν παρ’ όλα 
αυτά δεν δουλεύει στείλτε το σε ένα εξουσιοδοτηµένο συνεργείο µας. 
  



 

 
10. Ενδείξεις φορτιστή 
 
 

Ένδειξη κόκκινο 
LED 

Ένδειξη πράσινο 
LED 

Σηµασία και µέτρα 

Κλειστό Αναβοσβήνει Έτοιµο για χρήση.  Ο φορτιστής είναι συνδεδεµένος στο 
ρεύµα και έτοιµος για χρήση.  Η µπαταρία δεν είναι στο 
φορτιστή. 

Ανοιχτό  Κλειστό Φόρτιση.  Ο φορτιστής φορτίζει την µπαταρία σε 
γρήγορη λειτουργία. 

Κλειστό  Ανοιχτό Η µπαταρία είναι κατά 85% φορτισµένη και έτοιµη για 
χρήση (χρόνος φόρτισης µπαταρίας 1,5Ah:30min) 
           (χρόνος φόρτισης µπαταρίας 3,0Ah:60min) 
Μετά το χρόνο αυτό γυρίζει ο φορτιστής σε µια καλή 
φόρτιση µπαταρίας µέχρι να φορτίσει εντελώς. 
(συνολικός χρόνος φόρτισης µπαταρίας 1,5Ah:~40min) 
(συνολικός χρόνος φόρτισης µπαταρίας 3,0Ah:~75min) 
Μέτρα: Βγάλτε την µπαταρία από τον φορτιστή.  Βγάλτε 
τη µπαταρία από τον φορτιστή. 

Αναβοσβήνει Κλειστό Φόρτιση προσαρµογής 
Ο φορτιστής βρίσκεται σε στάση ωραίας φόρτισης.  
Εδώ για λόγους ασφαλείας η µπαταρία φορτίζεται πιο 
συχνά και χρειάζεται περίπου 1 ώρα.  Αυτό µπορεί να 
έχει τις παρακάτω αιτίες: 

• Η µπαταρία δεν φορτίστηκε για πολύ µεγάλο 
χρονικό διάστηµα ή συνεχίστηκε εκφόρτωση 
µιας ταλαιπωρηµένης µπαταρίας (βαθιά εκ 
φόρτιση) 

• Η θερµοκρασία της µπαταρίας δεν βρίσκεται στα 

ιδανικά πλαίσια µεταξύ 10° και 45°C 
Μέτρα: Περιµένετε µέχρι να τελειώσει εντελώς η 
διαδικασία φόρτισης.  Η µπαταρία µπορεί να συνεχίζει 
να φορτίζει. 

Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Λάθος 
Η διαδικασία φόρτισης δεν είναι δυνατή.  Μπαταρία 
χαλασµένη. 
Μέτρα: Μια χαλασµένη µπαταρία δεν πρέπει να 
ξαναφορτιστεί.  Βγάλτε τη µπαταρία από τον φορτιστή. 

Ανοιχτό  Ανοιχτό Βλάβη υπερθέρµανσης 
Η µπαταρία είναι πολύ ζεστή (π.χ. εκτεθειµένη στον 

ήλιο) ή πολύ κρύα (κάτω από 0°C) 
Μέτρα: Βγάλτε την µπαταρία και κρατήστε µια µέρα σε 

χώρο µε θερµοκρασία περίπου 20°C 
 


