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GE-LC 18 Li
GE-LC 18 Li Solo
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Κίνδυνος!
Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει, προς αποφυγή τραυµατισµών, να τηρούνται και
να λαµβάνονται ορισµένα µέτρα ασφαλείας. ∆ιαβάστε 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. ∆εν αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη για ατυχήµατα ή βλάβες που
οφείλονται σε µη τήρηση αυτών των Οδηγιών χρήσης και των Υποδείξεων ασφαλείας.
1. Υποδείξεις ασφαλείας
Θα βρείτε τις ανάλογες υποδείξεις ασφαλείας στο επισυναπτόµενο βιβλιάριο!
Κίνδυνος!
∆ιαβάστε 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.
Εξήγηση των συµβόλων στη συσκευή (εικ. 28):
1. ∆ιαβάστε τις Οδηγίες χρήσης
2. Να φοράτε προστασία µατιών (γυαλιά)
3. Να χρησιµοποιείτε ηχοπροστασία (ωτοασπίδες)
4. Μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή
5. Μέγιστο µήκος κοπής / Ταχύτητα αλυσίδας vu: 4,3 m/s
6. Απασφαλίστε το φρένο της αλυσίδας πριν τη θέση σε λειτουργία!
Αποθήκευση µπαταριών µόνο σε ξηρό περιβάλλον µε θερµοκρασία χώρου από +10° +40°C. Οι µπαταρίες αποθηκεύονται µόνο φορτισµένες (τουλάχιστον 40% φορτισµένες)
2. Περιγραφή της συσκευής και συµπαραδιδόµενα είδη
2.1 Περιγραφή της συσκευής (εικ. 1-3)
1. ∆αγκάνες
2. Μπροστινή προστασία χεριού
3. Μπροστινή λαβή
4. Πίσω λαβή
5. Φραγή ενεργοποίησης
6. ∆ιακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
7. Καπάκι δοχείου λαδιού
8. Κάλυµµα τροχού αλυσίδας
9. Βίδα στερέωσης καλύµµατος τροχού αλυσίδας
10. Βίδα σύσφιξης αλυσίδας
11. ∆είκτης στάθµης λαδιού
12. Μπαταρία (στον κωδικό 4501761 δεν παραδίδεται)
13. Απασφάλιση της µπαταρίας
14. Πίσω προστασία χεριού
15. Λόγχη (λάµα αλυσίδας)
16. Αλυσίδα
17. Προστασία λόγχης (λάµας)
18. Φορτιστής (στον κωδικό 4501761 δεν παραδίδεται)
19. Αντάπτορας δίσκου
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2.2 Συµπαραδιδόµενα είδη
Βάσει της περιγραφής των συµπαραδιδόµενων παρακαλούµε να ελέγξετε την
πληρότητα του προϊόντος. Σε περίπτωση ελλείψεων τµηµάτων παρακαλούµε να
αποτανθείτε εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αγοράς στο Κεντρικό
Σέρβις (Service Center) της εταιρείας µας ή στο κατάστηµα από το οποίο αγοράσατε τη
συσκευή, προσκοµίζοντας την ισχύουσα απόδειξη αγοράς.
Παρακαλούµε να προσέξετε τον πίνακα εγγύησης στους όρους εγγύησης στο τέλος των
οδηγιών.
• Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε προσεκτικά τη συσκευή.
• 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.
Κίνδυνος!
H συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια! Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να
παίζουν µε πλαστικές σακούλες, πλαστικές µεµβράνες και µικροαντικείµενα! Υφίσταται
κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας!
• Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
• Υποδείξεις ασφαλείας
3. Σωστή χρήση
Το αλυσοπρίονο προορίζεται για κόψιµο δέντρων, για κόψιµο, κλαδιών, ξύλινων
δοκαριών, σανίδων κλπ. Και µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για εγκάρσιες, όσο και για
κατά µήκος κοπές. ∆εν προορίζεται για το κόψιµο άλλων υλικών εκτός από ξύλο.
Η µηχανή επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί µόνο για τον σκοπό για τον οποίο
προορίζεται. Κάθε πέραν τούτου χρήση δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο
προορίζεται. Για βλάβες που οφείλονται σε παρόµοια χρήση ή για τραυµατισµούς
παντός είδους ευθύνεται ο χρήστης / χειριστής και όχι ο κατασκευαστής.
Παρακαλούµε να προσέξετε πως οι συσκευές µας δεν προορίζονται κα δεν έχουν
κατασκευαστεί για επαγγελµατική, βιοτεχνική ή βιοµηχανική χρήση. ∆εν αναλαµβάνουµε
εγγύηση σε περίπτωση κατά την οποία η συσκευή χρησιµοποιήθηκε σε συνεργεία,
βιοτεχνίες ή στη βιοµηχανία ή σε εργασίες παρόµοιες µε αυτές.
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4. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τροφοδοσία τάσης κινητήρα: ........................................ 18V d.c
Στροφές χωρίς φορτίο: .................................................. 2400min-1
Τάση εξόδου φορτιστή: ................................................. 21V d.c.
Ρεύµα εξόδου φορτιστή: ................................................ 3A
Τάση δικτύου φορτιστή: ................................................. 200-250V~50-60Hz
Τύπος µπαταρίας: ......................................................... λιθίου-ιόντων
Χωρητικότητα µπαταρίας:.............................................. 3Ah
Αριθµός κυψελών: ......................................................... 10
Μήκος λόγχης: .............................................................. 250mm
Μήκος κοπής µέχρι.: ..................................................... 230mm
Ταχύτητα κοπής µε ονοµαστικό αριθµό στροφών: ......... 4.3µέτρα/δευτερόλεπτο
Χωρητικότητα ντεπόζιτου λαδιού: .................................. 200ml
Βάρος µε λόγχη + αλυσίδα & µπαταρία: ........................ 3.6kg
Κίνδυνος!
Θόρυβος και δονήσεις
Ο θόρυβος και οι δονήσεις µετρήθηκαν σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 60745-1 και ΕΝ
60745-2-13.
Στάθµη ηχητικής πίεσης LpA ........................... 85.7dB(A)
Αβεβαιότητα KpA ............................................. 3dB
Στάθµη ηχητικής ισχύος LwA ........................... 95.4 dB(A)
Αβεβαιότητα KwA ............................................. 2.47dB
Στάθµη ακουστικής ισχύος εγγυµένη LwA ........ 98dB (A)
Να χρησιµοποιείτε ηχοπροστασία
Η επίδραση θορύβου µπορεί να έχει σαν συνέπεια την απώλεια της ακοής.
Συνολική τιµή δονήσεων (άθροισµα διανύσµατος τριών κατευθύνσεων) διαπιστωθείσα
σύµφωνα µε ΕΝ 60745-1 και EN ISO 60745-2-13.
Χειρολαβή υπό φορτίο
Τιµή εκποµπής δονήσεων µπροστινής χειρολαβής ah=4.88m/s2
Τιµή εκποµπής δονήσεων πίσω χειρολαβής ah=4m/s2
Αβεβαιότητα Κ=1,5m/s2
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.
Η αναφερόµενη τιµή µετάδοσης δόνησης µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και για
αρχική εκτίµησης της έκθεσης.

GR

Περιορίστε την δηµιουργία θορύβου και τις δονήσεις στο ελάχιστο!
• να χρησιµοποιείτε µόνο συσκευές σε άψογη κατάσταση
• να συντηρείτε και να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή
• να προσαρµόζετε στη συσκευή τον τρόπο εργασίας σας
• προσέξτε να µην υπερφορτώνετε τη συσκευή
• αφήστε τη συσκευή ενδεχοµένως να ελεγχθεί από ειδικό τεχνίτη
• να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιµοποιείτε.
• να φοράτε γάντια
5. Πριν τη θέση σε λειτουργία
Προειδοποίηση!
Βγάλτε πρώτα τη µπαταρία, πριν κάνετε τις ρυθµίσεις στη συσκευή.
Κίνδυνος! Τοποθετήστε τη µπαταρία µόνο αφού συναρµολογηθεί πλήρως το
αλυσοπρίονο και ρυθµιστεί το τέντωµα της αλυσίδας. Προς αποφυγή ατυχηµάτων να
φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια όταν εκτελείτε εργασίες στο αλυσοπρίονο.
5.1 Συναρµολόγηση λάµας και αλυσίδας
• Ξεπακετάρετε προσεκτικά όλα τα εξαρτήµατα και ελέγξτε εάν είναι πλήρη (Εικ. 2-3)
• Ανοίξτε τη βίδα στερέωσης για το κάλυµµα της αλυσίδας (Εικ. 4)
• Αφαιρέστε το κάλυµµα της αλυσίδας (Εικ. 5)
• Τοποθετήστε την αλυσίδα όπως προκύπτει από την εικόνα στο περιστρεφόµενο αυλάκι
του κονταριού (Εικ. 6/αρ. A)
• Τοποθετήστε την λάµα και την αλυσίδα όπως προκύπτει από την εικόνα στην υποδοχή
(Εικ. 6). Περάστε την αλυσίδα γύρω από γρανάζια (Εικ. 6/ αρ. B).
• Τοποθετήστε και στερεώστε µε τη βίδα στερέωσης το κάλυµµα της αλυσίδας (Εικ. 7).
Προσοχή!
Θα σφίξετε τελειωτικά τη βίδα στερέωσης µόνο µετά τη ρύθµιση του τεντώµατος της
αλυσίδας (βλέπε εδάφιο 5.2).
5.2 Τέντωµα της αλυσίδας
Προσοχή! Πριν τον έλεγχο των εργασιών ρύθµισης να βγάζετε πάντα τη µπαταρία. Προς
αποφυγή τραυµατισµών να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια όταν εργάζεστε µε το
αλυσοπρίονο.
• Χαλαρώστε τη βίδα στερέωσης για το κάλυµµα του τροχού της αλυσίδας (Εικ. 4)
• Ρυθµίστε την ένταση της αλυσίδας µε τη βίδα σύσφιξης της αλυσίδας (Εικ. 8/ αρ. 10).
• Περιστροφή προς τα δεξιά αυξάνει την ένταση της αλυσίδας, περιστροφή προς τα
αριστερά µειώνει την ένταση της αλυσίδας. Η αλυσίδα είναι σωστά τεντωµένη, όταν
µπορεί να ανασηκωθεί στη µέση της λάµας κατά περ. 3-4 χιλ. (Εικ.9).
• Σφίξτε τη βίδα στερέωσης για το κάλυµµα του τροχού της αλυσίδας.
Κίνδυνος! Όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας πρέπει να κυλούν σωστά στο αυλάκι της λάµας.
Υποδείξεις για το τέντωµα της αλυσίδας:
Η αλυσίδα πρέπει να είναι σωστά τεντωµένη για να εξασφαλίζεται η άψογη λειτουργία
της. Η αλυσίδα είναι σωστά τεντωµένη, όταν µπορεί να ανασηκωθεί στη µέση της λάµας
κατά περ. 3-4 χιλ. .Επειδή η αλυσίδα θερµαίνεται µε το πριόνισµα και έτσι µεταβάλλεται
το µήκος της, να ελέγχετε κάθε 10 λεπτά το τέντωµα της αλυσίδας και να τη ρυθµίζετε
εάν χρειάζεται. Αυτό ισχύει κυρίως για νέες αλυσίδες. Μετά τη λήξη της εργασίας σας να
χαλαρώνετε την αλυσίδα, διότι µειώνεται το µήκος της όταν κρυώσει. Έτσι αποφεύγετε
κάθε ενδεχόµενη ζηµιά της αλυσίδας.
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5.3 Λίπανση αλυσίδας
Προειδοποίηση! Πριν τον έλεγχο και πριν τις εργασίες ρύθµισης να αφαιρείτε πάντα τη
µπαταρία από τη συσκευή. Προς αποφυγή ατυχηµάτων να φοράτε πάντα προστατευτικά
γάντια όταν εκτελείτε εργασίες στο αλυσοπρίονο.
Υπόδειξη! Ποτέ µη χρησιµοποιείτε το αλυσοπρίονο όταν δεν έχει λιπανθεί η αλυσίδα! Η
χρήση του αλυσοπρίονου χωρίς να έχει λιπανθεί η αλυσίδα ή όταν η στάθµη του λαδιού
είναι κάτω από την ελάχιστη επιτρεπτή στάθµη µε το ανάλογο σηµάδι (Εικ.10/αρ.B)
µπορεί να έχει σαν συνέπεια την καταστροφή του αλυσοπρίονου!
Υπόδειξη! Να προσέχετε τις συνθήκες θερµοκρασίας: ∆ιαφορετικές θερµοκρασίες
περιβάλλοντος απαιτούν λιπαντικά µε τελείως διαφορετικό ιξώδες. Σε χαµηλές
θερµοκρασίες χρειάζεστε αραιά λάδια (χαµηλό ιξώδες) για τον σχηµατισµό επαρκούς
φιλµ λαδιού. Εάν λοιπόν χρησιµοποιήσετε το ίδιο λάδι το καλοκαίρι, τότε µόνο και µόνο
µε τις υψηλές θερµοκρασίες θα αραιώσει ακόµη περισσότερο.
Έτσι το φιλµ λαδιού µπορεί να σχηµατίσει ρωγµές, συνέπεια θα είναι η υπερθέρµανση
της αλυσίδας και ζηµιάς για το αλυσοπρίονο. Πέραν τούτου καίγεται το λιπαντικό λάδι και
ρυπαίνει άσκοπα το περιβάλλον.
Πλήρωση του δοχείου λαδιού:
• Ακουµπήστε το αλυσοπρίονο σε επίπεδη επιφάνεια.
• Καθαρίστε την περιοχή γύρω από το κάλυµµα του δοχείου του λαδιού (Εικ. 10/αρ. A)
και ακολούθως ανοίξτε το.
• Γεµίστε το δοχείο µε λάδι για αλυσοπρίονα.
Προσέξτε να µην µπουν ακαθαρσίες στο δοχείο λαδιού για να µην βουλώσει το
ακροστόµιο του λαδιού
• κλείστε το κάλυµµα του δοχείου λαδιού.
5.4 Φόρτιση της µονάδας συσσωρευτή LI (εικ. 11-12)
Η µπαταρία προστατεύεται από βαθιά εκφόρτιση. Ένα ενσωµατωµένο σύστηµα
ασφαλείας απενεργοποιεί τη συσκευή σε περίπτωση που αδειάσει η µπαταρία πλήρως.
Προειδοποίηση! Μην χειρίζεστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πλέον,
όταν το σύστηµα ασφαλείας απενεργοποίησε τη συσκευή. Αυτό θα µπορούσε να
προκαλέσει βλάβη στη µπαταρία.
1. Βγάλτε τη µονάδα της µπαταρίας (12) από τη χειρολαβή πιέζοντας τα πλήκτρα
απασφάλισης (13) στην αριστερή και δεξιά πλευρά.
2. Συγκρίνετε εάν η τάση που αναφέρεται στην ετικέτα αντιστοιχεί µε την τάση του
δικτύου. Βάλτε το βύσµα του φορτιστή (18) στην πρίζα. Ανάβει το κόκκινο LED.
3. Βάλτε τη µπαταρία (12) πάνω στον φορτιστή (18).
4. Στο εδάφιο 12 (ένδειξη φορτιστή) θα βρείτε πίνακα µε τις εξηγήσεις της ένδειξης του
LED στο φορτιστή.
Εάν δεν είναι δυνατή η φόρτιση της µπαταρίας, παρακαλούµε να ελέγξετε
• εάν υπάρχει τάση στην πρίζα του ρεύµατος.
• εάν υπάρχει άψογη επαφή στις επαφές φόρτισης του φορτιστή (18).
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Εάν δεν είναι δυνατή η φόρτιση της µπαταρίας, παρακαλούµε να αποστείλετε
• τον φορτιστή τον προσαρµογέα φόρτισης και την µπαταρία στο τµήµα εξυπηρέτησης
πελατών µας.
Προς εξασφάλιση µακράς διάρκειας ζωής της µπαταρίας να φροντίσετε για έγκαιρη
επαναφόρτιση της µπαταρίας Li. Αυτό είναι οπωσδήποτε απαραίτητο όταν διαπιστώσετε
πως µειώνεται η ισχύς του αλυσοπρίονου µπαταρίας.
6. Χειρισµός
6.1 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
Ενεργοποίηση
• Κρατήστε το αλυσοπρίονο µε τα δύο χέρια σας όπως φαίνεται στην Εικ. 13 (αντίχειρας
κάτω από τη χειρολαβή).
• Πιέστε τη φραγή εκκίνησης (Εικ. 1/αρ. 5) και κρατήστε την πιεσµένη.
• Ενεργοποιήστε το αλυσοπρίονο µε το διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
(Εικ. 1/αρ. 6). Τώρα µπορείτε να αφήσετε ελεύθερη τη φραγή εκκίνησης.
Απενεργοποίηση
Αφήστε ελεύθερο το διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (Εικ. 1/αρ. 6).
Το ενσωµατωµένο φρένο ακινητοποιεί την περιστρεφόµενη αλυσίδα εντός συντοµότατου
χρόνου. Όταν διακόπτετε την εργασία να βγάζετε το φις από την πρίζα.
Προειδοποίηση! Να µεταφέρετε το αλυσοπρίονο µόνο από τη µπροστινή λαβή! Εάν
κρατάτε το αλυσοπρίονο που είναι συνδεδεµένο µε το δίκτυο µόνο από την πίσω λαβή
µε τα στοιχεία και εξαρτήµατα ελέγχου, µπορεί να συµβεί να πιέζετε συγχρόνως χωρίς
να το θέλετε και τη φραγή εκκίνησης και το διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
και να αρχίσει να λειτουργεί το αλυσοπρίονο.
6.2 Σύστηµα ασφαλείας
Φρένο κινητήρα
Ο κινητήρας φρενάρει την αλυσίδα, µόλις αφεθεί ελεύθερος ο διακόπτης
ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (Εικ.1/αρ. 6) ή µόλις διακοπεί η παροχή ρεύµατος. Με
τον τρόπο αυτό µειώνεται σηµαντικά ο κίνδυνος τραυµατισµού από την αλυσίδα που
συνεχίζει να κινείται για σύντοµο χρόνο.
Φρένο αλυσίδας
Το φρένο της αλυσίδας αποτελεί ένα προστατευτικό µηχανισµό που ενεργοποιείται µέσω
της µπροστινής προστασίας χεριών (Εικ.1/αρ.2). Εάν το αλυσοπρίονο τιναχτεί προς τα
πίσω µετά από αντίκρουση, ενεργοποιείται το φρένο της αλυσίδας και ακινητοποιεί το
αλυσοπρίονο σε λιγότερο από 0,1 δευτερόλεπτα. Να ελέγχετε τακτικά τη λειτουργία του
φρένου της αλυσίδας. Για το σκοπό αυτό αναδιπλώστε την προστασία χεριού
(Εικ.1/αρ.2) προς τα εµπρός και ενεργοποιήστε σύντοµα το αλυσοπρίονο. Τώρα δεν
επιτρέπεται να λειτουργήσει το αλυσοπρίονο. Τραβήξτε την µπροστινή προστασία
χεριών (Εικ.1/αρ.2) προς τα πίσω, µέχρι να βρει αντίσταση, για να ανοίξετε το φρένο της
αλυσίδας.
Κίνδυνος! Μη χρησιµοποιείτε το αλυσοπρίονο όταν δεν λειτουργούν άψογα τα
συστήµατα ασφαλείας. Μη προσπαθήσετε να επισκευάσετε εσείς οι ίδιοι τα συστήµατα ή
εξαρτήµατα που σχετίζονται µε την ασφάλεια, αλλά αποταθείτε προς το τµήµα µας
εξυπηρέτησης πελατών ή προς παρόµοιο εξειδικευµένο συνεργείο.
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Προστασία χεριών
Η µπροστινή προστασία χεριών (συγχρόνως και φρένο αλυσίδας) (Εικ. 1/αρ.2) και η
πίσω προστασία χεριών (Εικ. 2/ αρ. 14) προστατεύουν τα δάκτυλά σας από
τραυµατισµούς µετά από επαφή µε την αλυσίδα του πριονιού, σε περίπτωση κατά την
οποία κοπεί η αλυσίδα από υπερφόρτωση.
7. Εργασία µε το αλυσοπρίονο
7.1 Προετοιµασία
Πριν από κάθε χρήση να ελέγχετε τα εξής, ώστε να είστε σίγουροι πως εργάζεστε µε
απόλυτη ασφάλεια:
Κατάσταση του αλυσοπρίονου, Να ελέγχετε το αλυσοπρίονο πριν την έναρξη της
εργασίας για ενδεχόµενες βλάβες στο περίβληµα, στην αλυσίδα και στη λάµα. Ποτέ µη
χρησιµοποιείτε µία συσκευή µε εµφανή ελαττώµατα.
∆οχείο λαδιού
Στάθµη λαδιού στο δοχείο του λαδιού. Να ελέγχετε και κατά τη διάρκεια της εργασίας εάν
έχετε πάντα αρκετό λάδι. Για να αποφύγετε την καταστροφή του αλυσοπρίονου µη
χρησιµοποιείτε το πριόνι, όταν δεν έχετε λάδι ή όταν η στάθµη του λαδιού είναι
χαµηλότερη από το σηµάδι min (ελάχ.) (εικ. 10/αρ. B).
Ένα γεµάτο δοχείο λαδιού αρκεί κατά µέσο όρο για 15 λεπτά, ανάλογα µε τα διαλείµµατα
και το φορτίο.
Αλυσίδα πριονιού
Τέντωµα της αλυσίδας, κατάσταση των κοπτήρων. Όσο πιο καλά τροχισµένη είναι η
αλυσίδα, τόσο πιο καλά ελέγχεται το αλυσοπρίονο. Το ίδιο ισχύει και για την ένταση της
αλυσίδας. Για περισσότερη ασφάλειά σας, να ελέγχετε και κατά τη διάρκεια της εργασίας
κάθε 10 λεπτά την ένταση της αλυσίδας! Ιδιαίτερα τα καινούργια αλυσοπρίονα τείνουν
προς µεγαλύτερη διαστολή.
Φρένο αλυσίδας
Ελέγξτε τη λειτουργία του φρένου της αλυσίδας όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο
„Συστήµατα ασφαλείας“ και λύστε το.
Προστατευτικός ρουχισµός
Να φοράτε οπωσδήποτε τα ανάλογα προστατευτικά και εφαρµοστά ρούχα, δηλαδή
πανταλόνι µε ασφάλεια από κοψίµατα, προστατευτικά γάντια και υποδήµατα ασφαλείας.
Ωτοπροστασία και προστατευτικά γυαλιά.
Σε εργασίες κοπής δέντρων και σε δασοκοµικές εργασίες να φοράτε οπωσδήποτε
προστατευτικό κράνος µε ενσωµατωµένη ωτοπροστασία και προστασία προσώπου. Η
Έτσι θα προστατεύεστε από κλαδιά που πέφτουν και που εκσφενδονίζονται.
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7.2 Εξήγηση της σωστής συµπεριφοράς σε βασικές εργασίες
Ρίξιµο δέντρων (Εικ. 14-17)
Εάν κόβετε και ρίχνετε ένα δέντρο συγχρόνως µε άλλο ένα άτοµο, τότε η απόσταση
µεταξύ του ατόµου που είναι υπεύθυνο για την κοπή του δέντρου και του ατόµου που
είναι υπεύθυνο για το ρίξιµο του δέντρου πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιο από το
ύψος του δέντρου που θα ρίξετε (Εικ.14). Κατά το ρίξιµο των δέντρων να προσέξετε, να
µην κινδυνεύουν άλλα άτοµα, να µην ζηµιώνονται αγωγοί τροφοδοσίας και να µη
προξενούνται υλικές ζηµιές. Εάν ένα δέντρο έλθει σε επαφή µε αγωγό παροχής
ρεύµατος, πρέπει να ενηµερωθεί αµέσως η αρµόδια Επιχείρηση Ενέργειας.
Σε εργασίες πριονίσµατος σε ανηφόρες/ κατηφόρες πρέπει ο χρήστης του
αλυσοπρίονου να βρίσκεται πάνω από το δέντρο που θα κοπεί, διότι όταν κοπεί το
δέντρο, θα πέσει ή θα κυλίσει προς τα κάτω (Εικ.15). Πριν το ρίξιµο του δέντρου πρέπει
να σχεδιάσετε ενδεχόµενο δρόµο διαφυγής ο οποίος, εάν χρειάζεται, πρέπει να
καθαριστεί για να είναι ελεύθερος. Ο δρόµος διαφυγής πρέπει να οδηγεί λοξά προς τα
πίσω από την αναµενόµενη κατεύθυνση πτώσης του δέντρου, όπως παριστάνεται στην
εικόνα 16 (A= επικίνδυνη περιοχή, B= κατεύθυνση πτώσης, C=
πεδίο διαφυγής). Πριν το ρίξιµο να λάβετε υπόψη σς την φυσική κλίση του δέντρου, τη
θέση µεγαλύτερων κλαδιών και την κατεύθυνση του αέρα, ώστε να είστε σε θέση να
υπολογίσετε την κατεύθυνση πτώσης του δέντρου.
Να αποµακρύνετε από το δέντρο ακαθαρσίες, πέτρες, χαλαρούς φλοιούς, καρφιά, και
σύρµατα.
Σφηνοειδής τοµή (Εικ. 17)
Κάντε µία εγκοπή σε ορθή γωνία προς την κατεύθυνση του ριξίµατος (A) µε βάθος 1/3
της διαµέτρου του κορµού του δέντρου, όπως παριστάνεται στην εικόνα 17. Κάντε
πρώτα την οριζόντια σφηνοειδή τοµή (1). Έτσι αποφεύγετε ο µπλοκάρισµα της αλυσίδας
ή της τροχιάς όταν θα αρχίσετε µε τη δεύτερη σφηνοειδή τοµή.
Τοµή ριξίµατος (Εικ. 17)
Αρχίστε την τοµή ριξίµατος τουλάχιστον 50 χιλιοστά πάνω από την οριζόντια σφηνοειδή
τοµή. Εκτελέστε την τοµή ριξίµατος (B) παράλληλα προς την οριζόντια σφηνοειδή τοµή.
Εκτελέστε την τοµή ριξίµατος µόνο σε τόσο βάθος, ώστε να παραµένει ακόµη ένα τµήµα
που δεν έχει κοπεί (D), που µπορεί να δράσει σαν µεντεσές. Αυτό το τµήµα εµποδίζει το
να στραφεί το δέντρο και να πέσει στη λάθος κατεύθυνση. µην κόψτε αυτό το τµήµα.
Όταν πλησιάσει η κοπή ριξίµατος στο τµήµα αυτό, πρέπει το δέντρο να αρχίσει να
πέφτει. Εάν δείτε πως το δέντρο ενδεχοµένως δεν πέσει στην επιθυµούµενη κατεύθυνση
(C), ή κλίνει προς τα πίσω και πως µπλοκάρει η αλυσίδα, διακόψτε την τοµή ριξίµατος
και χρησιµοποιήστε για την υποστήριξη του δέντρου σφήνες από ξύλο, πλαστικό ή
αλουµίνιο.
Όταν το δέντρο αρχίσει να πέφτει, αποµακρύνατε το αλυσοπρίονο από την εγκοπή,
απενεργοποιήστε το, ακουµπήστε το στην άκρη και εγκαταλείψτε την επικίνδυνη περιοχή
από τον δρόµο διαφυγής. Προσέξτε τα κλαδιά που πέφτουν και προσέξτε να µην
σκοντάψετε Αφαίρεση κλαδιών Αυτό σηµαίνει την αφαίρεση των κλαδιών από το
κοµµένο δέντρο. Κατά την αφαίρεση των κλαδιών αφήστε στην αρχή ακόµη τα
µεγαλύτερα κλαδιά που είναι στραµµένα προς τα κάτω, µέχρι να κοπεί ο κορµός. Τα
µικρότερα κλαδιά κόψτε τα όπως φαίνεται στην εικόνα 18 (A= κατεύθυνση κοπής κατά
την αφαίρεση των κλαδιών, B= µακριά από το έδαφος! Αφήστε ακόµη τα υποβοηθούντα
κλαδιά, µέχρι να κοπεί ο κορµός. Τα κόβετε από κάτω προς τα επάνω µε µία κοπή. Τα
κλαδιά που βρίσκονται υπό ένταση να κόβονται από κάτω προς τα επάνω, για να
αποφευχθεί το µπλοκάρισµα του αλυσοπρίονου.
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Κοπή του κορµού του δέντρου Αυτός σηµαίνει το κόψιµο του κορµού του δέντρου σε
τµήµατα. Προσέξτε να στέκεστε σταθερά και να κατανέµεται το βάρος του σώµατος σας
και στα δύο σας πόδια. Εάν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ο κορµός από κλαδιά,
δοκάρια ή σφήνες. Ακολουθήστε τις απλές οδηγίες για εύκολο πριόνισµα. Εάν
ακουµπάει ο κορµός οµοιόµορφα σε όλο του το µήκος, όπως φαίνεται στην εικόνα 19, το
πριόνισµα γίνεται από πάνω. Προσέξτε να µη κόβετε στο έδαφος.
Εάν ακουµπάει ο κορµός µε τη µία του άκρη όπως φαίνεται στην εικόνα 20, κόψτε
πρώτα 1/3 της διαµέτρου του κορµού από την κάτω πλευρά προς τα επάνω (A) για να
αποφύγετε τα θρύµµατα. Η δεύτερη κοπή από επάνω (2/3 της διαµέτρου) να εκτελεσθεί
στο ύψος της πρώτης κοπής (B) (για να αποφευχθεί το µπλοκάρισµα).
Εάν ο κορµός ακουµπάει και στις δύο άκρες του όπως φαίνεται στην εικόνα 21, κόψτε
καταρχήν 1/3 της διαµέτρου από την επάνω πλευρά προς αποφυγή θρυµµάτων (A). Η
δεύτερη κοπή από επάνω (2/3 της διαµέτρου) να εκτελεσθεί στο ύψος της πρώτης
κοπής (B) (για να αποφευχθεί το µπλοκάρισµα).
Σε εργασίες κοπής δέντρων σε ανηφόρες/ κατηφόρες να στέκεστε πάντα πάνω από τον
κορµό του δέντρου όπως φαίνεται στην εικόνα 15. Για να έχετε τον πλήρη έλεγχο τη
στιγµή που κόβεται τελείως το δέντρο να µειώνετε την πίεση κατά το τέλος της κοπής
χωρίς να χαλαρώσετε το δυνατό κράτηµα στις λαβές του αλυσοπρίονου. Προσέξτε να
µην έλθει το αλυσοπρίονο σε επαφή µε το έδαφος. Μετά την περάτωση της κοπής,
περιµέντενα ακινητοποιηθεί πρώτα η αλυσίδα προτού αποµακρύνετε το αλυσοπρίονο
από το σηµείο αυτό. Να απενεργοποιείτε πάντα τον κινητήρα του αλυσοπρίονου προτού
πάτε σε άλλο δέντρο.
7.3 Αντίκρουση
Αντίκρουση σηµαίνει το απότοµο κτύπηµα προς τα επάνω ή και προς τα πίσω του εν
λειτουργία αλυσοπρίονου. Η αιτία είναι συνήθως η επαφή του κατεργαζόµενου
αντικειµένου µε τη µύτη της λάµας ή το µπλοκάρισµα της αλυσίδας.
Σε περίπτωση αντίκρουσης δηµιουργούνται απότοµα µεγάλες δυνάµεις. Έτσι το
αλυσοπρίονο αντιδρά τελείως ανεξέλεγκτα. Συνέπεια είναι σοβαρότατοι τραυµατισµοί
του χρήστη ή ατόµων που βρίσκονται κοντά του. Ειδικά σε πλαϊνές κοπές, εγκάρσιες ή
και κατά µήκος κοπές είναι ιδιαίτερα µεγάλος ο κίνδυνος αντίκρουσης. Για το λόγο ατυτό
να αποφεύγετε ει δυνατόν αυτά τα είδη κοπών και εάν δεν µπορείτε να τα αποφύγετε, να
εργάζεστε ιδιαίτερα προσεκτικά!
Ο κίνδυνος αντίκρουσης είναι ιδιαίτερα µεγάλος, όταν ακουµπάτε το πριόνι µε τη µύτη
της λάµας, διότι εκεί είναι µεγαλύτερη η ενέργεια του µοχλού (Εικ. 22). Για το λόγο αυτό
να ακουµπάτε στην αρχή το αλυσοπρίονο όσο πιο επίπεδα γίνεται και κοντά στην
υποδοχή της λάµας (Εικ.23).
Προειδοποίηση!
• Να προσέχετε πάντα το σωστό τέντωµα της αλυσίδας!
• Να χρησιµοποιείτε µόνο αλυσοπρίονα που βρίσκονται σε άψογη κατάσταση!
• Να εργάζεστε µόνο µε σωστά τροχισµένο αλυσοπρίονο!
• Ποτέ µην κόβετε πάνω από το ύψος του ώµου σας!
• Ποτέ µη κόβετε µε την επάνω άκρη ή τη µύτη της λάµας!
• Να κρατάτε το αλυσοπρίονο πάντα καλά και µε τα δύο χέρια!
• Εάν γίνεται να χρησιµοποιείται πάντα την υποδοχή της λάµας σαν σηµείο µοχλού
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Πριόνισµα ξύλων υπό ένταση
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν κόβετε ξύλα που είναι υπό ένταση! Τα υπό ένταση
ευρισκόµενα ξύλα, που ανακουφίζονται από την ένταση µε το κόψιµο, αντιδρούν µερικές
φορές τελείως ανεξέλεγκτα, πράγµα που µπορεί να προξενήσει σοβαρότατους αλλά και
θανατηφόρους τραυµατισµούς. (Εικ.24-26).
Οι εργασίες αυτές επιτρέπεται να εκτελούνται µόνο από ειδικά εκπαιδευµένα πρόσωπα.
8. Καθαρισµός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών
Προσοχή!
• Πριν από κάθε εργασία καθαρισµού να αφαιρείτε τη µπαταρία.
• Μη βυθίζετε τη συσκευή για τον καθαρισµό της σε νερό ή σε άλλα υγρά.
8.1 Καθαρισµός
• Να καθαρίζετε τακτικά το µηχανισµό τεντώµατος µε πεπιεσµένο αέρα ή µε βούρτσα.
Μη χρησιµοποιείτε εργαλεία για τον καθαρισµό.
• Οι λαβές να είναι ελεύθερες από λάδια προς αποφυγή ολίσθησής σας.
• Εάν χρειαστεί, να καθαρίζετε τη συσκευή µε ένα υγρό πανί και ενδεχοµένως και µε
ήπιο απορρυπαντικό.
• Εάν το αλυσοπρίονο δεν χρησιµοποιηθεί για ένα µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα,
αφαιρέστε το λάδι της αλυσίδας από το δοχείο του λαδιού. Τοποθετήστε την αλυσίδα και
τη λάµα για σύντοµο χρονικό διάστηµα σε λουτρό λαδιού και κατόπιν τυλίξτε την αλυσίδα
και τη λάµα λαδόχαρτο.
8.2 Συντήρηση
Αντικατάσταση αλυσίδας και κονταριού Το κοντάρι πρέπει να αντικατασταθεί όταν
• έχει φθαρεί το αυλάκι οδήγησης του κονταριού.
• έχει καταστραφεί ή έχει φθαρεί ο µπροστινός τροχός στο κοντάρι.
Ακολουθήστε τα βήµατα που περιγράφονται στο κεφάλαιο „τοποθέτηση κονταριού και
αλυσίδας“!
Έλεγχος της αυτόµατης λίπανσης της αλυσίδας
Να ελέγχετε τακτικά τη λειτουργία του συστήµατος αυτόµατης λίπανσης για να
αποφύγετε την υπερθέρµανση και έτσι την ενδεχόµενη ζηµιά της λάµας και της
αλυσίδας. Για το σκοπό αυτό τείνετε τη µύτη της λάµας προς µία λεία επιφάνεια (σανίδα,
σηµείο έναρξης της κοπής δέντρου) και αφήστε το αλυσοπρίονο να λειτουργήσει. Εάν
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής παρουσιασθεί αυξανόµενο ίχνος λαδιού, το
σύστηµα αυτόµατης λίπανσης της αλυσίδας λειτουργεί άψογα. Εάν δεν εµφανισθεί
σαφές ίχνος λαδιού, παρακαλούµε να διαβάσετε τις ανάλογες υποδείξεις στο κεφάλαιο
„Αναζήτηση βλάβης“! Και εάν και αυτές οι υποδείξεις δεν βοηθούν περισσότερο, να
αποταθείτε προς το συνεργείο µας εξυπηρέτησης πελατών ή προς παρόµοιο
εξειδικευµένο συνεργείο.
Κίνδυνος! Να µην αγγίξετε τώρα την επιφάνεια.
Να τηρείτε επαρκή απόσταση ασφαλείας (περίπου 20 εκ.).
Τρόχισµα της αλυσίδας
Αποτελεσµατική εργασία µε το αλυσοπρίονο είναι εφικτή µόνο όταν η αλυσίδα είναι σε
καλή κατάσταση και καλά τροχισµένη. Έτσι µειώνεται ο κίνδυνος αντικρούσεων. Η
αλυσίδα µπορεί να τροχιστεί σε οποιοδήποτε ειδικό κατάστηµα. Μη προσπαθήσετε να
τροχίσετε εσείς την αλυσίδα εάν δεν διαθέτετε κατάλληλα εργαλεία και την απαιτούµενη
πείρα.

GR

8.3 Παραγγελία ανταλλακτικών:
Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών να αναφέρετε τα εξής:
• Τύπος της συσκευής
• Αριθµός είδους της συσκευής
• Αριθµός ταύτισης της συσκευής
• Αριθµός ανταλλακτικού
Θα βρείτε τις ισχύουσες τιµές και πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.isc-gmbh.info
9. Υποδείξεις για την προστασία του περιβάλλοντος / διάθεση απορριµµάτων
Όταν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε πλέον τη συσκευή να προσέξετε να τη
διαθέσετε σωστά στα απορρίµµατα. Κόψτε το καλώδιο για να αποφύγετε ενδεχόµενη
κατάχρηση. Μη πετάξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίµµατα, αλλά, για να συµβάλετε
στην προστασία του περιβάλλοντος, παραδώστε τη σε κέντρο συλλογής ηλεκτρικών
συσκευών. Παραδώστε επίσης τα υλικά της συσκευασίας και τα φθαρµένα αξεσουάρ
στα κέντρα συλλογής παρόµοιων υλικών.
10. Φύλαξη / αποθήκευση
Να διατηρείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της σε σκοτεινό, στεγνό χώρο, χωρίς παγετό,
και µακριά από παιδιά. Η ιδανική θερµοκρασία αποθήκευσης είναι µεταξύ 5 και 30 °C.
Να φυλάξετε την ηλεκτρική σας συσκευή στην πρωτότυπη συσκευασία της.

GR

11. Αναζήτηση βλαβών
Κίνδυνος!
Πριν την αναζήτηση της βλάβης απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε τη µπαταρία.
Από τον ακόλουθο πίνακα προκύπτουν ενδεχόµενες βλάβες και περιγράφεται η
δυνατότητα αποκατάστασής τους, εάν κάποτε η µηχανή σας δεν λειτουργεί σωστά. Εάν
παρόλη τη βοήθεια αυτή δεν µπορείτε να εντοπίσετε το πρόβληµα και να επισκευάσετε
τη συσκευή, αποτανθείτε προς το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών.
Αιτία
∆εν λειτουργεί το
αλυσοπρίονο

Βλάβη
- Ενεργοποιήθηκε το φρένο αντίστροφης
κίνησης
- Έλλειψη παροχής ρεύµατος
- Εξωτερική κακή επαφή
- Εσωτερική κακή επαφή
- Ελαττωµατικός διακόπτης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Αποκατάσταση
- Τραβήξτε πίσω την προστασία
χεριού
- Ελέγξτε την τροφοδοσία ρεύµατος
- Αποταθείτε σε ειδικευµένο
συνεργείο
- Αποταθείτε σε ειδικευµένο
συνεργείο
- Αποταθείτε σε ειδικευµένο
συνεργείο

- ∆εν υπάρχει πλέον λάδι στο δοχείο
- Βουλωµένος ο αερισµός στο πώµα
του ντεπόζιτου λαδιού
- Βουλωµένη η έξοδος του λαδιού
- Πρόβληµα µε µηχανισµό
ενεργοποίησης στη µπροστινή
προστασία χεριού

- Γεµίστε λάδι
- Καθαρίστε πώµα ντεπόζιτου
λαδιού
- Καθαρίστε την έξοδο λαδιού
- Αποταθείτε σε ειδικευµένο
συνεργείο

Ζεστάθηκε η
αλυσίδα / ο οδηγός

- ∆εν υπάρχει λάδι στο ντεπόζιτο
- Βουλωµένος ο αερισµός στο πώµα του
ντεπόζιτου λαδιού
- Βουλωµένη έξοδος λαδιού
- Αµβλεία αλυσίδα

Το αλυσοπρίονο
πηδάει, κοµπάζει ή δεν
κόβει καλά.

- ∆εν είναι καλά τεντωµένη η αλυσίδα
- Αµβλεία αλυσίδα
- Φθαρµένη αλυσίδα
- Τα δόντια της αλυσίδας του πριονιού
δείχνουν προς την λάθος κατεύθυνση

- Γεµίστε λάδι
- Καθαρίστε πώµα ντεπόζιτου
λαδιού
- Καθαρίστε την έξοδο λαδιού
- Τροχίστε ή αντικαταστήστε την
αλυσίδα
- Ρυθµίστε την ένταση της αλυσίδας
- Τροχίστε ή αντικαταστήστε την
αλυσίδα
- Αντικαταστήστε την αλυσίδα
- Νέα τοποθέτησης της αλυσίδας µε
τα δόντια προς τη σωστή
κατεύθυνση

Το αλυσοπρίονο
λειτουργεί µε διαλείψεις

Στεγνή αλυσίδα

∆εν λειτουργεί
το φρένο της
αλυσίδας
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12. Ένδειξη φορτιστή
Κατάσταση ένδειξης
Κόκκινο LED
Πράσινο LED
ΑπενεργοΑναβοποίηση
σβήνει
(OFF)
ΕνεργοπΑπενεργποιηµένος
οποίηση
ΑπενερΕνεργοπγοποίηση
οιηµένος
(OFF)

Αναβοσβήνει

Απενεργοποίηση
(OFF)

Αναβοσβήνει

Αναβοσβήνε

Ενεργοποιηµένος

Ενεργοποιηµένος

Σηµασία και µέτρα
Ετοιµότητα για λειτουργία
Ο φορτιστής είναι συνδεδεµένος µε το δίκτυο και έτοιµος για
λειτουργία. Η µπαταράι δεν είανι µέσα στο φορτιστή.
Φόρτιση
Ο φορτιστής φορτίζει τη µπαταρία σε λειτουργία ταχείας φόρτισης.
Η µπαταρία είναι φορτισµένη κατά 85% και έτοιµη για χρήση.
(διάρκεια φόρτισης µπαταρίας 1,5 Ah: 30 λεπτά)
(διάρκεια φόρτισης µπαταρίας 2,0 Ah: 40 λεπτά)
(διάρκεια φόρτισης µπαταρίας 3,0 Ah: 60 λεπτά)
(διάρκεια φόρτισης µπαταρίας 4,0 Ah: 80 λεπτά)
(διάρκεια φόρτισης µπαταρίας 5,2 Ah: 130 λεπτά)
Κατόπιν γίνεται µεταγωγή σε φόρτιση ασφαλείας µέχρι την πλήρη
φόρτιση.
(συνολική διάρκεια φόρτισης µπαταρίας 1,5 Ah: περ. 40 λεπτά)
(συνολική διάρκεια φόρτισης µπαταρίας 2,0 Ah: περ. 50 λεπτά)
(συνολική διάρκεια φόρτισης µπαταρίας 3,0 Ah: περ. 75 λεπτά)
(συνολική διάρκεια φόρτισης µπαταρίας 4,0 Ah: περ. 100 λεπτά)
(συνολική διάρκεια φόρτισης µπαταρίας 5,2 Ah: περ. 140 λεπτά)
Τι πρέπει να κάνετε:
Αφαιρέστε τη µπαταρία από τον φορτιστή. ∆ιακόψτε την παροχή
ρεύµατος προς τον φορτιστή.
Φόρτιση προσαρµογής
Ο φορτιστής βρίσκεται στη λειτουργία για προσεκτική φόρτιση. Για
λόγους ασφαλείας ο φορτιστής φορτίζεται πιο αργά και χρειάζεται
πάνω από 1 ώρα. Αυτό µπορεί να οφείλεται στα εξής:
- Η µπαταρία δεν φορτίστηκε για πολύ καιρό ή συνεχίστηκε η
εκφόρτιση µίας εξαντληµένης µπαταρίας (βαθιά εκφόρτιση)
- Η θερµοκρασία της µπαταρίας δεν κυµαίνεται στα ιδινικά πλαίσια
µεταξύ 25°C και 45°C.
Τι πρέπει να κάνετε:
Περιµένετε µέχρι να περατωθεί η διαδικασία φόρτισης, παρόλα αυτά
µπορεί να συνεχιστεί η φόρτιση της µπαταρίας.
Σφάλµα
∆εν είναι δυνατή πλέον η φόρτιση. Η µπαταρία είναι ελαττωµατική.
Τι πρέπει να κάνετε:
Μία ελαττωµατική µπαταρία δεν είναι δυνατόν να επαναφορτιστεί.
Αφαιρέστε τη µπαταρία από τον φορτιστή.
Βλάβη θερµοκρασίας:
Η µπαταρία είναι πολύ ζεστή (π. χ. άµεση ηλιακή ακτινοβολία) ή πολύ
κρύα (κάτω από 0°C).
Τι πρέπει να κάνετε:
Αφαιρέστε τη µπαταρία και φυλάξτε την αυτή τη 1 ηµέρα σε
θερµοκρασία δωµατίου (περ. 20° C).

Υπόδειξη: Υπό ορισµένες προϋποθέσεις είναι δυνατό να µειώνει το σύστηµα ρύθµισης
της φόρτισης το ρεύµα φόρτισης για λόγους ασφαλείας. Κατά συνέπεια ενδεχοµένως να
παραταθεί η διάρκεια φόρτισης.
Αυτό συµβαίνει στις εξής περιπτώσεις:
• Βαθιά εκ φόρτιση της µπαταρίας
• Η θερµοκρασία της µπαταρίας δεν κυµαίνεται στο πεδίο αναφοράς (πεδίο αναφοράς
περ. µεταξύ 10° και 40°C).
Στην περίπτωση αυτή συνεχίστε τη διαδικασία φόρτισης µέχρι την πλήρη φόρτιση της
µπαταρίας.
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Μόνο για κράτη-µέλη της Ε.Ε.
Μη πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίµµατα!
Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ για απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού και την ενσωµάτωσή της σε εθνικό δίκαιο, πρέπει η παλιές
ηλεκτρικές συσκευές να συγκεντρώνονται και να παραδίδονται για ανακύκλωση φιλική
για το περιβάλλον.
Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης αντί για επιστροφή Ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής
συσκευής υποχρεούται αντί της επιστροφής να συµβάλει στη σωστή ανακύκλωση σε
περίπτωση που δεν συνεχίζει να χρησιµοποιεί τη συσκευή. Η παλιά συσκευή µπορεί να
παραχωρηθεί σε κέντρο επιστροφής ηλεκτρικών συσκευών µε την έννοια των εθνικών
νόµων ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. ∆εν συµπεριλαµβάνονται τα τµήµατα
παλιών συσκευών και τα βοηθητικά στοιχεία χωρίς ηλεκτρικά εξαρτήµατα.
Η ανατύπωση ή οποιασδήποτε άλλης µορφής αναπαραγωγή της τεκµηρίωσης ή άλλων
δικαιολογητικών που αναφέρονται στα προϊόντα, ακόµη και αποσπασµατικά,
επιτρέπεται µόνο µε ρητή συγκατάθεση της iSC GmbH.
Mε επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων
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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 φθροά ή ότι χρειάζονται τα ακόλουθα αναλώσιµα.

Κατηγορία
Φθειρόµενα εξαρτήµατα*
Αναλώσιµα υλικά/αναλώσιµα τµήµατα*
Ελλείψεις

Παράδειγµα
Καρβουνάκια, µπαταρία
∆ίσκοι 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.
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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. ∆εν 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.

