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 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΗΠΟΥ 

 

 

Οδηγίες χρήσης 

Ηλεκτρικό χλοοκοπτικό NAC 
 

Πρωτότυπο LE12-32-PB-S LE15-37-PB-S LE18-40-PB-S 

Ονομαστική ισχύ 1200 W 1500 W 1800 W 

Τύπος κινητήρα ηλεκτρικός / με συλλέκτη 

Τάση 230V ~ 50 Hz 

Ταχύτητα περιστροφής ~3300 περ./λεπτά 

Φάρδος θερισμού 32 cm 37 cm 40 cm 

Ύψος θερισμού 
3 επίπεδα 25/43/62 

mm από χέρι 

5 επίπεδα 

25/38/51/65/75 mm κεντρική 

Κατηγορία προστασίας II 

Βαθμός προστασίας IPX4 

Περίβλημα πλαστικό 

Χωρητικότητα κάδου 30 λίτρα 35 λίτρα 40 λίτρα 

Εγγυημένο επίπεδο ακουστικής δύναμης LWA 96 dB (A) 

Βάρος 8.1 κιλά 9.5 κιλά 10.36 κιλά 

Έτος παραγωγής 2019 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο εξοπλισμός προορίζεται για την χρησιμοποίηση σε χώρο γύρω από το σπίτι. Η χρησιμοποίηση του 

εξοπλισμού για επαγγελματική χρήση , ημι-επαγγελματική ή κερδοσκοπική χρήση προκαλεί την ακύρωση της 

εγγύησης. 

 

 

 

 

 

 
 

2019 έκδοση I Μετάφραση πρωτότυπων οδηγιών από την πολωνική γλώσσα 

Προσοχή! Πριν την έναρξη της εγκατάστασης ή της 

χρησιμοποίησης πρέπει να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. 
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Το κείμενο που σημαίνεται με αυτό το σήμα είναι ειδικά σημαντικό για τη διατήρηση της ασφάλειας 

χρήσης του εξοπλισμού. Στην περίπτωση της ακατανοησίας των οδηγιών χρήσης, ή μέρους της, 

πρέπει να επικοινωνήσει κανείς με τον πωλητή της κατασκευής ή με τον εισαγωγέα με σκοπό την 

επεξήγηση των αμφιβολιών. 
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Εικονογράμματα προειδοποίησης και σημάνσεις ελέγχου 

Τα εικονογράμματα προειδοποίησης βρίσκονται στο περίβλημα του χλοοκοπτικού. 

 

1. Προσοχή! Κίνδυνος. 
2. Σημαντικό. Να διαβαστούν οι οδηγίες χρήσης πριν την χρήση. 

3. Προσοχή: απομακρυσμένα αντικείμενα. Να κρατάτε απόσταση από 
παρευρισκόμενα άτομα. 

4. Να κρατάτε την ασφαλή απόσταση. 

5. Να μη θερίζετε πλαγιές σε κατεύθυνση κλίσης. 

6. Προσοχή: Να αποσυνδέεται το καλώδιο τροφοδότησης πριν την συντήρηση και 

την επιδιόρθωση. 
7. Προσοχή: Να κρατάτε τα χέρια και τα πόδια Σας μακριά από τα αιωρούμενα 

εξαρτήματα. 

8. Προσοχή: Να κρατάτε τα χέρια και τα πόδια Σας μακριά από τα μαχαίρια. 
9. Απαγορεύεται η εργασία με το καπάκι πετάγματος σκουπιδιών ανεβασμένο. 

10. Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και ακουστικά. 

11 Πριν την εκκίνηση της εργασίας πρέπει να καθαρίσετε την περιοχή. 
12. Τα τρίτα άτομα δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά στο εργαζόμενο χλοοκοπτικό. 

13. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Φόρα καλά 
αντιολισθητικά παπούτσια. 

14.  Κρατήστε τον εξοπλισμό μακριά από παιδιά. 
15 Ηλεκτρικός κίνδυνος. 

16 Να είσαι προσεχτικός κατά τον θερισμό ώστε το 

ηλεκτρικό καλώδιο να είναι σε ασφαλή απόσταση 

από τα μαχαίρια του χλοοκοπτικού 

17 Να μην αφήνεται στη βροχή. 
18 Τα μαχαίρια περιστρέφονται για λίγα δευτερόλεπτα 

μετά την απενεργοποίηση του χλοοκοπτικού. 

19 Σιγουρέψου, πως τα μαχαίρια και όλα τα κινητά 
μέρη, σταμάτησαν πριν τον καθαρισμό, την επισκευή 

ή την επιθεώρηση του χλοοκοπτικού. 
20 Διπλή ηλεκτρική προστασία. 

21 Απαγόρευση του πετάγματος σε τυχαίο κάδο 

σκουπιδιών. 

 
 

 

 

Το ονομαστικό πινακάκι βρίσκεται στο 
πίσω μέρος του περιβλήματος του 

χλοοκοπτικού. Οι πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στο πινακάκι αυτό 

είναι απαραίτητες για τον καθορισμό 

των κατάλληλων ανταλλακτικών και 

των λειτουργιών συντήρησης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το εγχειρίδιο αυτή αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της μηχανής. Όλες οι 

σημαντικές πληροφορίες που εκτυπώνεται 

με χοντρές χαρακτήρες , ή με ετικέτα που 

περιέχει το κατάλληλο εικονόγραμμα. 
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Όχι Όχι 
 
 
 
 
 
 
Όχι Ναι 

 

 

 

Εισαγωγή 

 

Το διάβασμα και η εφαρμογή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης θα έχουν ως 

αποτέλεσμα, το μηχάνημα να χρησιμοποιείται με ασφαλή τρόπο όπως για τον χρήστη, έτσι και για το ίδιο 

το μηχάνημα. Πρέπει να φυλάσσονται οι οδηγίες χρήσης καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης του 

μηχανήματος, επειδή πάντα μπορεί να υπάρξει η ανάγκη της θύμησης των πληροφοριών που 

περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης, και επίσης πρέπει να μεταφέρονται μαζί με τον εξοπλισμό σε 

περίπτωση πώλησης του μηχανήματος ή αλλαγής του χρήστη. 

 

 

 

 

Γενικές πληροφορίες 

 

Που αφορούν την προετοιμασία πριν το θέρισμα: 

Η περιοχή της εργασίας του χλοοκοπτικού πρέπει να καθαριστεί από όλα τα αντικείμενα, που μπορούν να 

καταστρέψουν το σύστημα κοπής του χλοοκοπτικού, ή μπορεί να πεταχτούν από το εργαζόμενο 

χλοοκοπτικό και να τραυματίσουν τα παρευρισκόμενα άτομα. 

Ο θερισμός πρέπει να γίνει κατά τον φυσικό φωτισμό ή τεχνητό υπό την προϋπόθεση διατήρησης καλής 

ορατότητας. 

Δεν πρέπει να θερίζεται τo βρεγμένο γρασίδι, όπως επίσης δεν πρέπει να θερίζετε όταν βρέχει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν πρέπει να ενεργοποιείτε το χλοοκοπτικό κατά την παρουσία παρευρισκομένων ατόμων, ο χειριστής 

είναι υπεύθυνος για τα ατυχήματα και τους κινδύνους που προκαλούνται από το εργαζόμενο χλοοκοπτικό. 

 

Αφορούν τον χειριστή και το μηχάνημα: 

Ο χειριστής του χλοοκοπτικού θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιεί τα μέσα της προσωπικής ασφάλειας 

(προστατευτικά ακουστικά και γυαλιά), να φορά ανθεκτικά παπούτσια και μακριά παντελόνια. 

Δεν πρέπει να χειρίζεστε το μηχάνημα με ανοιχτά παπούτσια ή σαντάλια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πριν την κάθε έναρξη εργασίας πάντα πρέπει οπτικά να ελεγχθεί η κατάσταση των ενώσεων των 

βιδών, τη γενική κατάσταση του μηχανήματος, και επίσης την κατάσταση του συστήματος κοπής, 

καθώς και την σιγουριά των μαχαιριών. 

Ένα χρησιμοποιημένο ή κατεστραμμένο μαχαίρι πρέπει άμεσα να αλλαχτεί με καινούριο. 
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Χρήση 

 

 

Πρέπει να διατηρήσετε ειδική προσοχή κατά την υποχώρηση. 

Πάντα πρέπει να απενεργοποιήσετε τον κινητήρα και να περιμένετε μέχρι να σταματήσει το μαχαίρι εάν το 

χλοοκοπτικό περνά από ανισότητες (άκρες, πεζοδρόμια ή άλλα) καθώς και στην μετακίνηση του 

χλοοκοπτικού σε άλλες επιφάνειες εκτός του γκαζόν ή κατά την πρόσβαση στον τόπο εργασίας και πίσω. 

Ειδική προσοχή πρέπει να έχετε κατά την υποτροπή, επειδή υπάρχει δυνατότητα για το χάσιμο της 

ισορροπίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό με κατεστραμμένα τα καλύμματα ή περιβλήματα καθώς και 

χωρίς τα εγκατεστημένα εξαρτήματα ασφάλισης, όπως για παράδειγμα: κάδους για το χόρτο, οθόνες κτλ. 

Δεν πρέπει να ενεργοποιείτε τον κινητήρα, όταν οποιοσδήποτε βρίσκεται απέναντι στο τιμόνι πετάγματος 

του χόρτου ή όταν στο περιβάλλον του μηχανήματος βρίσκονται τυχαία άτομα. 

 

Να μην έχετε τα χέρια και τα πόδια Σας κοντά στα περιστρεφόμενα μέρη ή κάτω από αυτά. 

Δεν πρέπει να μεταφέρεται ή να σηκώνεται το χλοοκοπτικό ούτε κανένα μέρος του κατά τη λειτουργία του 

κινητήρα. 

Πρέπει να απενεργοποιούμε τον κινητήρα κάθε φορά που το καθαρίζουμε καθώς και όταν διεξάγουμε 

οποιεσδήποτε επιδιορθώσεις, ρυθμίσεις ή επιθεωρήσεις, μετά το χτύπημα του περιστρεφόμενου μαχαιριού 

σε ξένο αντικείμενο πριν τον έλεγχο για άλλες βλάβες και την ενδεχόμενη αποκατάστασή τους, πριν τον 

έλεγχο των αιτιών της δημιουργίας των μη φυσικών δονήσεων του χλοοκοπτικού. 

 

Ηλεκτρική ασφάλεια 

Η τάση του ρεύματος τροφοδότησης πρέπει να αντιστοιχεί σε αξίες που αναφέρονται στο ονομαστικό 

πινακάκι του χλοοκοπτικού (230 V, 50 Hz). Να μην χρησιμοποιείτε άλλον τύπο τροφοδότησης. 

Να χρησιμοποιούνται στη γραμμή τροφοδότησης ασφάλειας επιβάρυνσης υπερέντασης με τη ρύθμιση 

σύμφωνα με το ονομαστικό πινακάκι του μηχανήματος με ρεύμα 10 Α και του διακόπτη ρεύματος 

διαρροής με το ρεύμα 30 mA. Να μην τραβάτε τη μπαλαντέζα σε αιχμηρά άκρα και αντικείμενα που 

μπορούν να καταστρέψουν τις μονώσεις. Να μην τραβάτε τη μπαλαντέζα από τα ανοίγματα των πορτών ή 

τις τρύπες στα παράθυρα. 

Η πρίζα της μπαλαντέζας πρέπει να είναι αδιάβροχη, η διάμετρος του καλωδίου πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 2,5 mm όταν το μήκος του καλωδίου είναι 50 μ. 

Να μην χρησιμοποιούνται μπαλαντέζες που είναι κατεστραμμένες ή ελαττωματικές. 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ποτέ να μην περνάτε με το ενεργοποιημένο χλοοκοπτικό πάνω από το 

καλώδιο τροφοδότησης, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 

Λαμβάνοντας υπόψη την εκπομπή δονήσεων, η αναγκαιότητα της διακοπής της εκμετάλλευσης, ο χρόνος 

εργασίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τη 1 ώρα ή 2 ώρες κατά το ημερήσιο 8 εργασίας. 

Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα στη βροχή. 
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Η χρήση του χλοοκοπτικού 

 

Το μηχάνημα τίθεται σε λειτουργία αποκλειστικά ως χλοοκοπτικό για γκαζόν σύμφωνα με την περιγραφή 

και τους κανόνες ασφαλείας που περιέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. 

Η κάθε χρήση του χλοοκοπτικού που δε συμφωνεί με την περιγραφή που περιλαμβάνεται στις παρούσες 

οδηγίες χρήσης αναγνωρίζεται ως λάθος και ο παραγωγός δεν λαμβάνει την ευθύνη για τις βλάβες και τις 

ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τέτοια συμπεριφορά. 

Η σωστή χρήση του χλοοκοπτικού περιλαμβάνει επίσης τον σεβασμό των θεσπισμένων από τον παραγωγό 

συνθηκών εργασίας , συντήρησης, αποθήκευσης και επιδιόρθωσης. 

Το μηχάνημα πρέπει να επιδιορθώνεται και να συντηρείται μόνο σε εξουσιοδοτημένα σημεία επισκευών. 

 

 

Το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για: 

- το κλάδεμα 

- τον τεμαχισμό των κλαδιών 

- το σκούπισμα των φύλλων 

 

Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης 

Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει άμεσα να σταματήσετε / απενεργοποιήσετε το μηχάνημα και να 

καλέσετε την βοήθεια (εάν αυτό χρήζει η κατάσταση)! 

Σε περίπτωση awarii należy σταματήσετε / απενεργοποιήσετε το μηχάνημα και να επικοινωνήσετε με το 

εξουσιοδοτημένο σέρβις με σκοπό την αφαίρεση της βλάβης. 

 

 

 

 

 

 

 

Όλοι οι κανόνες της ασφαλούς χρήσης, πρόληψης ατυχημάτων και αποφυγή των κινδύνων, πρέπει να 

τηρούνται. 

Οποιεσδήποτε αλλαγές στην κατασκευή του μηχανήματος που εισάγονται από τον χρήστη 

απελευθερώνουν τον παραγωγό από την ευθύνη για τις ζημιές ή ατυχήματα που προκλήθηκαν. 

 

Κανόνες ασφαλείας 

 

Πριν την κάθε έναρξη εργασίας έλεγξε την αποδοτικότητα του χλοοκοπτικού. 

Πάντα να ακολουθείτε τους κανόνες ασφαλείας και τις αρχές συμπεριφοράς που περιλαμβάνονται σε αυτές 

τις οδηγίες χρήσης. Διάβασε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Σιγουρέψου, πως εξοικειώθηκες με τα 

εξαρτήματα χειρισμού του χλοοκοπτικού και τη λειτουργία τους. 

Το μηχάνημα δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται χωρίς να έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Να φυλάς τις 

οδηγίες χρήσης σε μέρος που να επιτρέπει τη συχνή χρήση τους και να προστατεύει από την καταστροφή, 

χάσιμο ή την μη ανάγνωση τους, επειδή οι πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτές είναι πολύ σημαντικές 

και θα είναι χρήσιμες σε όλη τη διάρκεια της χρήσης του μηχανήματος. 

Θα πρέπει πριν να γνωριστείτε με τη λειτουργία των εξαρτημάτων χειρισμού και όλο τον εξοπλισμό του 

χλοοκοπτικού, τον χειρισμό και τις λειτουργίες , διότι κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορεί να είναι αργά. 

Σε καμιά περίπτωση να μην αφήνετε να το χειρίζονται τα παιδιά. 

Άτομα παρευρισκόμενα και ειδικά τα παιδιά, και τα οικιακά ζώα δεν πρέπει να βρίσκονται στην περιοχή 

εργασίας του χλοοκοπτικού. 

Η συνιστάμενη ένδυση του χειριστή: 

- προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά ακουστικά 

- άκαμπτα και σκληρά υποδήματα 

- πρέπει να αποφεύγονται τα χαλαρά μέρη της ένδυσης της γκαρνταρόμπας. 

Να ασφαλίσετε το χλοοκοπτικό από την αυτόματη διολίσθηση καθώς και από τη χρήση από τα 

ανεπιθύμητα άτομα πριν αφήσεις το μηχάνημα χωρίς επιτήρηση. 
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Προετοιμασία για την εργασία 

 

 

Πριν την ενεργοποίηση 

 

 

Προστασία του χλοοκοπτικού από την επιβάρυνση 

 

 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση στην οποία είναι συνδεδεμένο το χλοοκοπτικό θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη 

σε διακόπτη υπερέντασης με ρυθμιστή που να συμφωνεί με το ονομαστικό πινακάκι του μηχανήματος με 

ρεύμα 10
 
Α. Αυτό θα ασφαλίσει από την επιβάρυνση, και σε αποτέλεσμα πριν την καύση του κινητήρα του 

χλοοκοπτικού. 

 

Η διαφορά δυναμικού θα πρέπει να είναι τέτοια , όπως υποδεικνύεται στο ονομαστικό πινακάκι. Πριν την 

έναρξη της εργασίας πρέπει να βεβαιωθείτε, πως το χλοοκοπτικό λειτουργεί σωστά και είναι ασφαλή στη 

χρήση. Πρέπει επίσης να ελέγξετε, εάν το φρένο του χλοοκοπτικού λειτουργεί καλά. 

 

 

Η χρήση της μπαλαντέζας 

 

 

Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο μπαλαντέζες που προορίζονται για τη χρήση εξωτερικά από κλειστούς 

χώρους. Η τομή του καλωδίου θα πρέπει να ισούται τουλάχιστον με 2,5 mm ( μέγιστο μήκος καλωδίου – 

50 μ). Να προσαρμοστούν οι ενώσεις του μηχανήματος στη μπαλαντέζα εισάγοντάς τον στην ανάρτηση 

του καλωδίου που βρίσκεται στο χερούλι (Σχήμα 1 σημείο 5). 

Η μπαλαντέζα μήκους πάνω από 50 μέτρα θα προκαλέσει την ελάττωση της επίδοσης του χλοοκοπτικού 

και υπάρχει η περίπτωση της βλάβης της. 

 

 

 

 

 

 

 

Παράδοση 

Το χλοοκοπτικό παραδίδεται από τον παραγωγό σε χάρτινη συσκευασία σε κατάσταση μερικώς 

αποσυναρμολόγησης. Μετά την ανάγνωση με λεπτομέρεια των οδηγιών χρήσης καθώς και με τα σχήματα 

συναρμολόγησης, η συναρμολόγηση του χλοοκοπτικού δεν θα πρέπει να δημιουργήσει μεγαλύτερες 

δυσκολίες. Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη συναρμολόγηση βρίσκονται εντός της συσκευασίας. 

 

 

Αποσυσκευασία 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η οδηγίες χρήσης αποτελούν στοιχειώδες τμήμα του μηχανήματος. Όλες οι σημαντικές 

πληροφορίες που αφορούν την ασφαλή χρήση του χλοοκοπτικού είναι εκτυπωμένες με έντονη 

γραμματοσειρά, ή σημαίνονται με κατάλληλο εικονόγραμμα. 
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Συναρμολόγηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα. 1a 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα. 1 

 

 
 

φωτογραφία κατάρτισης 
 

1 - Χειρολαβή 

2 - Ασφάλεια του διακόπτη 

3 - Μοχλός διακόπτη 

4 - Ένωση του καλωδίου τροφοδότησης 

5 - Χερούλι που μπλοκάρει το καλώδιο 

τροφοδότησης 

6 - Κινητήρας 

7 - Ηλεκτρικό καλώδιο του κινητήρα 

8 - Σκελετός του χλοοκοπτικού 

9 - Ενωτικό χειρολαβής 

10 - Ρόδα 

11 - Πίσω κάλυμμα του χλοοκοπτικού 

12 - Κάδος (φωτογραφία κατάρτισης) 

13 - Μαχαίρι 

14 - Προσαρμογέας μαχαιριού (προστασία) 

15 - Βίδα και δίσκος τοποθέτησης 

16 - Μόχλος ρύθμισης ύψους θερισμού (αφορά το 

πρωτότυπο SF7A104/105) 
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Συναρμολόγηση του χλοοκοπτικού 

 

Όλα τα εξαρτήματα του χλοοκοπτικού έχουν προ εγκατασταθεί. Μόνο η χειρολαβή χειρισμού του 

χλοοκοπτικού είναι εγκατεστημένη σε θέση αποθήκευσης. Για να ρυθμίσετε τη χειρολαβή σε θέση χρήσης, 

πρέπει να συμπεριφέρεστε σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η συναρμολόγηση του κάδου για το χόρτο 

 

 

Για να επισυνάψετε το καλάθι (5) στο θεριστή πρέπει να 

αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα του θεριστή (1), 

κρατώντας το καλάθι από το βραχίονα (2), φέρτε το 

καλάθι στα σημεία προσαρμογής (3) στο τέλος του 

περιβλήματος (4), όπως φαίνεται στο σχήμα, στη 

συνέχεια χαμηλώστε το πίσω κάλυµµα (1). 

 

 

 

 

Προειδοποίηση: Ελέγξτε συχνά, την κατάσταση του καλαθιού για το χωρτάρι. Εάν οποιαδήποτε μέρη 

είναι φθαρμένα ή καταστραμμένα, πρέπει να αντικατασταθούν από νέα, τα οποία είναι διαθέσιμα στα 

σημεία σέρβις . Απαγορεύεται ο θερισμός με τη υπερυψωμένη βαλβίδα χωρίς να τοποτεθεί το καλάθι 

πρώτα.(φωτογραφία κατάρτισης) 
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Ρύθμιση ύψους θερισμού 

αφορά το πρωτότυπο LE12-32-PB-S 

Προειδοποίηση: Όταν ο κινητήρας είναι ενεργοποιημένος, τα μαχαίρια κοπής περιστρέφονται. Πριν την 

αλλαγή του ύψους του θερισμού θα πρέπει να αποσυνδέσετε το χλοοκοπτικό από το ρεύμα και να 

αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδότησης. 

Για να ρυθμίσετε το κατάλληλο ύψος του θερισμού, θα πρέπει: 

- 1 Να τοποθετήσετε το χλοοκοπτικό ανάποδα. 

- 2 Βγάλτε τον άξονα της ρόδας στην κατεύθυνση του μπροστινού μέρους του χλοοκοπτικού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρωτότυπο LE12-32-PB-S 
Την καλύτερη επίδραση του θερισμού και συλλογής της χλόης είναι ο θερισμός στο υψηλότερο και στο μεσαίο 

επίπεδο. 

 

Στα πρωτότυπα LE15-37-PB-S 

LE18-4--PB-S παρουσιάζεται η 

κεντρική ρύθμιση ύψους 

θερισμού 

 

 

 

 

 

Χρήση του χλοοκοπτικού 

 

Ενεργοποίηση του χλοοκοπτικού 

Μετά την απελευθέρωση του μοχλού του 

διακόπτη ο κινητήρας και το μαχαίρι κοπής 

σταματά αυτόματα. 

 

 

1 - Χειρολαβή 

2 - Μοχλός του διακόπτη στη θέση 

ενεργοποιημένη 

3 - Μοχλός του διακόπτη στη θέση 

απενεργοποιημένη 

4 - Ασφάλεια του διακόπτη 
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Εκκίνηση του κινητήρα 

Προειδοποίηση: Όταν ο κινητήρας είναι ενεργοποιημένος, τα μαχαίρια κοπής περιστρέφονται. 

Να σιγουρευτείτε εάν το καλώδιο δε βρίσκεται κοντά στο μαχαίρι του χλοοκοπτικού. 

Με σκοπό της ασφάλισης του χλοοκοπτικού πριν την τυχαία ενεργοποίηση το χλοοκοπτικό εξοπλίστηκε σε 

πρόσθετο κουμπί ασφαλείας (4), χειρολαβή (1). Η πρόβα ενεργοποίησης του χλοοκοπτικού χωρίς το 

πατημένο συγχρόνως κουμπιού ασφαλείας θα είναι αδύνατη, όμως θα ακουστεί σιγανό ‘’κλικ’’ του 

μηχανήματος ασφάλισης. Μετά την ενεργοποίηση του χλοοκοπτικού, η απελευθέρωση του μοχλού 

ενεργοποίησης προκαλεί την επιστροφή του κουμπιού ασφαλείας στην αρχική θέση. 

 

 

Απενεργοποίηση του κινητήρα 

 

 

Για να σταματήσετε τον κινητήρα, πρέπει να απελευθερώσετε το μοχλό του διακόπτη, ενώ σε περίπτωση 

πραγματοποίησης εργασιών χειρισμού ή και καθαρισμού του χλοοκοπτικού, για να προλάβετε την 

ενδεχόμενη ενεργοποίηση του κινητήρα, πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδότησης. 

Πριν την επόμενη ενεργοποίηση του κινητήρα έλεγξε τα ηλεκτρικά καλώδια εάν δε φέρουν ίχνη 

φθορών. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Κάθε φορά που είναι απαραίτητη η ρύθμιση του χλοοκοπτικού πρέπει να 

σιγουρευτεί κανείς εάν ο δρομέας του χλοοκοπτικού είναι ακίνητος, ενώ το φις είναι βγαλμένο από τη 

πρίζα. 

Άδειασμα του κάδου για το γκαζόν 

Προειδοποίηση: Πριν το άδειασμα και την αποσυναρμολόγηση του κάδου πρέπει να απενεργοποιήσετε 

τον κινητήρα. Να μην μετακινείτε τον κάδο στο έδαφος κατά την μεταφορά σε τόπο διάθεσης του γκαζόν. 

Καθαρισμός του περιβλήματος του συστήματος θερισμού 

Προειδοποίηση: Όταν ο κινητήρας είναι ενεργοποιημένος, τα μαχαίρια κοπής περιστρέφονται. Πριν τον 

καθαρισμό του περιβλήματος πρέπει να απενεργοποιήσετε τον κινητήρα και να αποσυνδέσετε το καλώδιο 

τροφοδότησης. 

- Το γκαζόν και τα σκουπίδια, που βρίσκονται κάτω από το περίβλημα του χλοοκοπτικού, μπορούν να 

διαταράξουν την εργασία του κινητήρα. Μετά τη λήξη του θερισμού να καθαρίσετε το περίβλημα του 

χλοοκοπτικού, χρησιμοποιώντας την παρακάτω διαδικασία: 

- απενεργοποίησε τον κινητήρα. 

- αποσύνδεσε το καλώδιο τροφοδότησης. 

- βγάλε τον κάδο του χλοοκοπτικού. 

- καθάρισε το περίβλημα του χλοοκοπτικού. 
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Μερικές πρακτικές συμβουλές που αφορούν τον θερισμό 

 

 

Το γκαζόν πρέπει να είναι στεγνό. Όταν το γκαζόν είναι βρεγμένο, ο θερισμός θα είναι πιο δύσκολος, 

επειδή το βρεγμένο γκαζόν θα είναι κολλητικό, που αποτρέποντας την ίση εργασία του μαχαιριού. 

Το γκαζόν δεν πρέπει να είναι πολύ υψηλό. Το μέγιστο ύψος του γκαζόν κατά τον αποτελεσματικό 

θερισμό ισούται με περίπου 10 εκ. Ρύθμισε το ύψος έτσι, ώστε να θερίζετε μόνο το ένα τρίτο του ύψους 

του γκαζόν. 

Προσοχή! Το μήκος του κομμένου γκαζόν δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 5 εκ. Το πιο μακρύ 

γκαζόν δεν θα πετάγεται στον κάδο. 

Εάν το ύψος του γκαζόν ξεπερνά τα 10 εκ., πρέπει να θερίζεται δύο φορές. Την πρώτη φορά του 

θερισμού οι ρυθμίσεις να ρυθμίζονται όσο πιο ψηλά γίνεται. Κατά το δεύτερο θερισμό οι ρυθμίσεις να 

κατεβαίνουν στο ύψος που θέλετε. 

Το μαχαίρι κοπής πρέπει να είναι καλά ακονισμένο. Το αμβλύ μαχαίρι προκαλεί τράβηγμα των άκρων 

των κάρφων του γκαζόν, και σε αποτέλεσμα το κιτρίνισμά τους. 

Πρέπει επίσης να καθαρίζεται εσωτερικά, το πίσω μέρος του περιβλήματος του χλοοκοπτικού (κοίτα 

ενότητα Καθαρισμός περιβλήματος του συστήματος θερισμού). Το πλεόνασμα του γκαζόν και άλλων 

απορριμμάτων μπορεί να προκαλέσει, πως το χλοοκοπτικό δεν θα θερίζει με σωστό τρόπο. 

 

 

 

Για την καλυτέρευση της ποιότητας του θερισμού πρέπει να λειτουργείτε με τον παρακάτω τρόπο: 

-να τοποθετήσετε το ύψος που θέλετε του θερισμού του γκαζόν σε υψηλότερη θέση. 

-να θερίζετε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα 

-να οδηγείτε το χλοοκοπτικό με μικρή ταχύτητα. 

-κατά την πραγματοποίηση των επόμενων επαναφορών πρέπει να θερίζετε με μικρότερο φάρδος από το 

φάρδος του χλοοκοπτικού 

 

 

 

Να αποφεύγεται 

Να μην θερίζετε σε γκρεμούς, χαντάκια, επιχώματα ή αναχώματα. 

Να μην θερίζετε βρεγμένο γκαζόν. 

 

 

 

Χειρισμός, ρύθμιση 

 

Για κρατάτε το χλοοκοπτικό σε καλή τεχνική κατάσταση, πρέπει να εφαρμόζετε τις οδηγίες, που 

περιγράφονται σε αυτή την ενότητα. 

 

Αλοιφή 

1. Για να διατηρήσετε το χλοοκοπτικό σε καλή τεχνική κατάσταση, πρέπει να αλείφετε όλες τις ρόδες και 

τους τριβείς με λάδι κινητήρα κάθε 25 ώρες. 

2. Καλά είναι επίσης να αλείψετε με οποιοδήποτε λιπαντικό τα ελατήρια των ασφαλειών και των 

βυσμάτων. 

 

 

 

 

 

Προειδοποίηση: Πριν τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων, του χειρισμού, των ρυθμίσεων ή του καθαρισμού 

ή της επιδιόρθωσης, πρέπει να σταματήσετε τον κινητήρα και να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδότησης. 
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Χειρισμός των μαχαιριών κοπής 

 

Προειδοποίηση: Πριν τον έλεγχο των μαχαιριών κοπής ή του κυλίνδρου τοποθέτησης των μαχαιριών 

πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδότησης. Εάν το μαχαίρι χτυπήσει σε κάποιο αντικείμενο, 

σταματήστε τον κινητήρα. Αποσύνδεσε το καλώδιο τροφοδότησης από την πηγή τροφοδότησης. Έλεγξε 

τις βλάβες του χλοοκοπτικού. 

 

Συχνά να ελέγχεις το μαχαίρι κοπής όσον αφορά τις φθορές και τις βλάβες, όπως οι ρωγμές. Συχνά να 

ελέγχεις τη βίδα, που κρατά το μαχαίρι. Η βίδα πρέπει να είναι καλά βιδωμένη . Εάν το μαχαίρι χτυπήσει 

σε κάποιο αντικείμενο, σταματήστε τον κινητήρα. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδότησης. ‘Έλεγξε εάν 

δεν καταστράφηκε (λύγισε) o κύλινδρος ή ο προσαρμογέας στον οποίο βρίσκονται τοποθετημένα τα 

μαχαίρια. Ο προσαρμογέας είναι η ασφάλιση του χλοοκοπτικού ( αυτό το στοιχείο δεν υπάγεται στην 

εγγύηση), προστατεύει από τη φθορά τον κινητήρα κατά το χτύπημα σε άλλα αντικείμενα εκτός του 

γκαζόν (δηλ. πέτρες, ξύλα, φωλιές τυφλοπόντικων). 

Έλεγξε εάν το μαχαίρι δεν είναι λυγισμένο ή κατεστραμμένο, εάν δεν έχει φθαρεί, εάν δεν έχει 

οποιεσδήποτε άλλες φθορές. Τα κατεστραμμένα εξαρτήματα πρέπει να ανταλλάσσονται με καινούργια, 

πρωτότυπα, συνιστάμενα από τον παραγωγό. Για την ασφάλεια πρέπει να αλλάζετε τα μαχαίρια κάθε δύο 

χρόνια. Τα μαχαίρια πρέπει να είναι καλά ακονισμένα. Τα αμβλύ μαχαίρια δεν κόβουν το γκαζόν μόνο το 

τραβάνε με αποτέλεσμα το κιτρίνισμα των άκρων του. 

 

Αποσυναρμολόγηση του μαχαιριού 

 

Προειδοποίηση: Πριν την αποσυναρμολόγηση του μαχαιριού πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο 

τροφοδότησης. Πριν τον οποιονδήποτε έλεγχο του μαχαιριού να αποσυνδέσετε απαραίτητα το καλώδιο 

από την πρίζα και να ελέγξετε εάν ο κινητήρας είναι απενεργοποιημένος. Πρέπει να θυμάστε πως τα 

μαχαίρια περιστρέφονται για ακόμα λίγο μετά την απενεργοποίηση του χλοοκοπτικού. 

 

Προσοχή! Ποτέ να μην προσπαθήσετε να ακινητοποιήσετε το περιστρεφόμενο μαχαίρι. 

Τα μαχαίρια έχουν κοφτές άκρες. Για να προστατεύσετε τα χέρια Σας από τον τραυματισμό, να φοράτε 

γάντια ή να περιτυλίξετε τα μαχαίρια με ύφασμα. 

 

Προσοχή! Κατά την συναρμολόγηση του μαχαιριού πρέπει να δώσετε ειδική προσοχή στα 

τοποθετημένα στο μαχαίρι βελάκια η λάθος συναρμολόγηση του μαχαιριού μπορεί να επιφέρει τον 

τραυματισμό του χρήστη ή να έχει επιρροή στο θερισμό. 

 

Το μαχαίρι είναι βιδωμένο με βίδα με κεφαλή από πλαστική ύλη που πρέπει να ξεβιδώνεται με κλειδί 

επικάλυψης ή με αγγλικό κλειδί. Μπλοκάροντας το μαχαίρι κατά το ξεβίδωμά του πρέπει να διατηρείτε 

την ειδική προσοχή λόγω των κοφτερών άκρων. 

 

 

 

 

1 - Μαχαίρι 

2 - Προσαρμογέας 

3 - Ασφάλεια προσαρμογέα 

4 - Βίδα 
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Ακόνισμα του μαχαιριού 

Το ακόνισμα του μαχαιριού πρέπει να διεξάγεται σε αλεστή συνεργείου ή δια χειρός με λήμμα. Πρέπει να 

θυμάστε πως σε αποτέλεσμα του ακονίσματος θα πρέπει εκτός της λήψης των κοφτερών άκρων θα πρέπει 

να επιστραφεί η στατική ισορροπία του μαχαιριού. Γι΄ αυτό κατά το τέλος ακονίσματος πρέπει κάθε 

διάστημα να ελέγχετε την ισορροπία του μαχαιριού ( όπως στο παρακάτω σχήμα). 

 

Το μαχαίρι είναι ισορροπημένο όταν είναι κρεμασμένο κεντρικά σε ράβδο για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα παραμένοντας οριζόντια. Το ακόνισμα του μαχαιριού θα πρέπει να τελειώσει και το μαχαίρι να 

αλλαχτεί με νέο όταν: η ισορρόπηση του μαχαιριού είναι αδύνατη, στο μαχαίρι φαίνονται φθορές ή και 

άλλες ζημιές, επειδή ως αποτέλεσμα των επόμενων επεμβάσεων ακονίσματος ακονίστηκε περίπου το 2/3 

του φάρδους του μαχαιριού. 

 

 

 

 

 

Τοποθέτηση του μαχαιριού 

 

Το μαχαίρι να τοποθετηθεί με τις λυγισμένες άκρες ανάποδα στην κατεύθυνση του κινητήρα. Εάν το 

μαχαίρι θα τοποθετηθεί ανάποδα, δεν θα κόβει το γρασίδι με σωστό τρόπο και μπορεί να προκαλέσει 

ατύχημα. 

Βίδωσε μέχρι τέλος τη βίδα που κρατά το μαχαίρι. 

 

Προειδοποίηση: Η βίδα που κρατά το μαχαίρι θα πρέπει πάντα να είναι καλά βιδωμένη. Η μη 

βιδωμένη βίδα ή το μαχαίρι μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. 

 

Προετοιμασία για μεταφορά 

 

Για τη μεταφορά του χλοοκοπτικού δεν χρειάζεται κάποια προετοιμασία. 

Για την ενδεχόμενη σμίκρυνση των εξαρτημάτων του θα πρέπει να βγάλετε τη χειρολαβή χειρισμού και 

τον κάδο 

 

Αποθήκευση και συντήρηση 

– Καθάρισε το εσωτερικό μέρος του περιβλήματος του χλοοκοπτικού και ενδεχομένως προστάτευσε το 

με διαβρωτικό  

– Καθάρισε όλο το χλοοκοπτικό και χρησιμοποιώντας βερνίκι προστάτευσε τη λάκα. 

– Το χλοοκοπτικό πρέπει να φυλάσσεται σε καλά αεριζόμενο χώρο σε στεγνό και ξεσκονισμένο μέρος 

– Έλεγξε εάν ο κάδος για το γκαζόν είναι άδειος και καλά καθαρισμένος. Το γκαζόν που θα απομείνει θα 

σαπίσει φέροντας φθορές σε αυτό. 

 

Διάλυση 

Κάθε μηχάνημα έχει συγκεκριμένη περίοδο τεχνικής ζωής. Μετά από αυτή την περίοδο το μηχάνημα δεν 

κάνει για την εκμετάλλευση. 

Τέτοια σήμανση πληροφορεί , πως το ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό μηχάνημα, μετά την 

περίοδο χρήσης του δεν πρέπει να τοποθετείται μαζί με άλλα απορρίμματα οικιακής 

χρήσης. Ο χρήστης τέτοιου μηχανήματος υποχρεούται να παραδώσει το μηχάνημα σε 

εταιρία που μαζεύει τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μηχανήματα. 

 

Λειτουργώντας σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται στις οδηγίες χρήσης 

του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού έχουμε τη σιγουριά πως είναι ασφαλές 

για εμάς καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης, ενώ, όταν γίνει απόρριμμα μόνο η παράδοσή του σε τόπο, που θα 

γίνει η αποσυναρμολόγησή του σύμφωνα με τους κανόνες της προστασίας του περιβάλλοντος, και 

επομένως θα γίνει η ανακύκλωσή του ή η εξουδετέρωση των στοιχείων του εγγυείτο την μείωση του 

υπολειπόμενου κινδύνου της άμεσης ή έμμεσης επαφής με τα περιεχόμενα σε αυτό χημικά συστατικά. 

Αυτά τα συστατικά μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία μας. 



14 

` Υπολειπόμενος κίνδυνος 
 

Παρόλο που ο παραγωγός του χλοοκοπτικού λαμβάνει την ευθύνη για την κατασκευή της που 

εξουδετερώνει τον κίνδυνο, κάποια εξαρτήματα του ρίσκου κατά την εργασία είναι αναπόφευκτα. Ο 

υπολειπόμενος κίνδυνος προκύπτει από τη λάθος συμπεριφορά του χειριστή του μηχανήματος 

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος εμφανίζεται κατά την πραγματοποίηση των παρακάτω απαγορευμένων 

λειτουργειών: 

–  η χρησιμοποίηση του χλοοκοπτικού από τα παιδιά 

– η χρησιμοποίηση του χλοοκοπτικού για άλλους σκοπούς, από αυτούς που περιγράφονται στις οδηγίες 

χρήση, όταν άλλα άτομα, και ειδικά παιδιά ή ζώα βρίσκονται κοντά  

– η χρησιμοποίηση του χλοοκοπτικού από άτομα που δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες χρήσης 

– η χρησιμοποίηση του χλοοκοπτικού χωρίς την κατάλληλη, προστατευτική ένδυση του χρήστη και 

υπόδηση που προστατεύει τα πόδια 

– η χρησιμοποίηση του χλοοκοπτικού με κατεστραμμένα τα καλύμματα ή το περίβλημα, καθώς και χωρίς 

την κατάλληλη συναρμολόγηση των προστατευτικών συσκευών, όπως: κάλυμμα για την έξοδο του 

χόρτου ή του κάδου 

 

Η εκτίμηση του υπολειπόμενου κινδύνου 

 

Κατά την συμμόρφωση με τις συστάσεις που δίνονται στις οδηγίες χρήσης ο υπολειπόμενος κίνδυνος κατά 

την χρήση της συσκευής μπορεί να εξαλείφεται. 

Υπάρχει ρίσκο σε περίπτωση της μη εφαρμογής στις παραπάνω συστάσεις. 

 
Επιθεωρήσεις 

Επιθεωρήσεις 
Πριν και μετά από 

κάθε χρήση 

Μετά από κάθε 25 
ώρες εργασίας ή μια 

φορά τη σεζόν 
Πριν την αποθήκευση 

Μαχαίρι κοπής 
έλεγξε x   

ακόνισε  x  

Προσαρμογέας έλεγξε x   

Ενώσεις βιδών έλεγξε x  x 

Πάτος του χλοοκοπτικού 
καθάρισε x   

συντήρησε   x 

Αλοιφή εκτέλεσε  x x 

Ετήσια επαναλαμβανόμενη, πριν η μετά τη σεζόν επιθεώρηση που διεξάγεται σε σέρβις θα επιτρέψει την αποφυγή των 
προβλημάτων κατά τη σεζόν 

Αφαίρεση βλαβών 
Πρόβλημα Αιτία Λύση 

Ο κινητήρας 
δεν εργάζεται 

Έλλειψη τροφοδότησης 

Ελέγξτε την τάση, την πρίζα, το καλώδιο και την 
υποδοχή της τροφοδότησης 

Φθαρμένο καλώδιο: να δοθεί για επισκευή στο 
τεχνικό σέρβις. Απαγορεύεται η επισκευή του 

καλωδίου με την χρησιμοποίηση του κολλητικής 
ταινίας 

Ο κατεστραμμένος διακόπτης πρέπει να αλλαχτεί 
από το τεχνικό σέρβις 

Το χλοοκοπτικό 
δεν πετά το 
γκαζόν στον 

κάδο 

Πολύ υψηλό γκαζόν Να θερίσετε δύο φορές 

Βρεγμένο γκαζόν Να μην θερίσετε 

Ανάποδα τοποθετημένος / το μαχαίρι κοπής έχει 
φθαρεί 

Να τοποθετηθεί καλά / Να αλλαχτεί 

Βρώμικος ή γεμάτος κάδος Καθάρισε 

Βρώμικος πάτος του χλοοκοπτικού Αδειασμός και να καθαρισμός καλαθιού 

Μεγάλες 
δονήσεις 

Φθαρμένος ο προσαρμογέας του μαχαιριού Αγορά και αντικατάσταση 

Στραβός ο δρομέας του κινητήρα Να απενεργοποιήσετε άμεσα τον κινητήρα και να 
αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδότησης. Να 

βιδωθούν καλά όλες οι βίδες και να γίνουν άλλες 
επιδιορθώσεις. Εάν η δόνηση δεν σταματήσει να 
δώσετε το μηχάνημα σε εξουσιοδοτημένο σημείο 

σέρβις. 

Χαλαρά βιδωμένα τα εξαρτήματα 
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Δηλωση Συμμορφωσησ 
 

 
 

 

 

    

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 

 

Κατασκευαστής: 

 επωνυμία:  NAC Sp. z o.o. 

 διεύθυνση:  Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska 

με αποκλειστική ευθύνη  δηλώνεται ότι το μηχάνημα: 

 όνομα:   Ηλεκτρικό χλοοκοπτικό  

μοντέλο:   LE12-32-PB-S 

 συριακός αριθμός:  041 19 2067855027 0000 000001 - 041 23 2067855027 0000 999999 

είναι συμμορφωμένο με τις κύριες απαιτήσεις: 

 της Οδηγίας 2006/42/EΚ, 

 της Οδηγίας 2014/30/EΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, 

 της Οδηγίας 2000/14/EΚ παράρτημα VI και της Οδηγίας 2005/88/EΚ, 

 της Οδηγίας 2011/65/UΕ, 

και δηλώνω ότι έχουν εφαρμοσθεί τα εξής εναρμονισμένα πρότυπα: 

o EN 60335-1:2012,  

o EN 60335-2-77:2010,  

o EN 62233:2008,  

o EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011,  

o EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008,  

o EN 61000-3-2:2014,  

o EN 61000-3-3:2013. 

2000/14/EK 

 μετρο  μενη στ  θμη ακουστικη  ς ισχυ  ος LWA είναι 88 dB(A), 

 εγγυημε  νη στα θμη ακουστικη  ς ισχυ  ος LWA είναι  96 dB(A), 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης διεκπεραιώθηκαν με τη συμβουλή του κοινοποιημένου οργανισμού: 

επωνυμία:  Intertek Testing & Certification Ltd. 

διεύθυνση:  25 Savile Row, London, W1S 2ES, England 

αριθμός αναγνώρισης:   0359 

 

NAC Sp. z o.o.  

Al. Krakowska 39,  

05-090 Raszyn 

     Jarosław Malinowski     

    Quality Control and Certification Manager 

Raszyn 22-10-2018           

τόπος, ημερομηνία 
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Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 

 

Κατασκευαστής: 

 επωνυμία:  NAC Sp. z o.o. 

 διεύθυνση:  Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska 

με αποκλειστική ευθύνη  δηλώνεται ότι το μηχάνημα: 

 όνομα:   Ηλεκτρικό χλοοκοπτικό  

μοντέλο:   LE15-37-PB-S 

 συριακός αριθμός:  041 19 2067855034 0000 000001 - 041 23 2067855034 0000 999999 

είναι συμμορφωμένο με τις κύριες απαιτήσεις: 

 της Οδηγίας 2006/42/EΚ, 

 της Οδηγίας 2014/30/EΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, 

 της Οδηγίας 2000/14/EΚ παράρτημα VI και της Οδηγίας 2005/88/EΚ, 

 της Οδηγίας 2011/65/UΕ, 

και δηλώνω ότι έχουν εφαρμοσθεί τα εξής εναρμονισμένα πρότυπα: 

o EN 60335-1:2012,  

o EN 60335-2-77:2010,  

o EN 62233:2008,  

o EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011,  

o EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008,  

o EN 61000-3-2:2014,  

o EN 61000-3-3:2013. 

2000/14/EK 

 μετρο  μενη στ  θμη ακουστικη  ς ισχυ  ος LWA είναι 88 dB(A), 

 εγγυημε  νη στα θμη ακουστικη  ς ισχυ  ος LWA είναι  96 dB(A), 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης διεκπεραιώθηκαν με τη συμβουλή του κοινοποιημένου οργανισμού: 

επωνυμία:  Intertek Testing & Certification Ltd. 

διεύθυνση:  25 Savile Row, London, W1S 2ES, England 

αριθμός αναγνώρισης:   0359 

 

NAC Sp. z o.o.  

Al. Krakowska 39,  

05-090 Raszyn 

     Jarosław Malinowski     

    Quality Control and Certification Manager 

Raszyn 22-10-2018           

τόπος, ημερομηνία 
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Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 

 

Κατασκευαστής: 

 επωνυμία:  NAC Sp. z o.o. 

 διεύθυνση:  Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska 

με αποκλειστική ευθύνη  δηλώνεται ότι το μηχάνημα: 

 όνομα:   Ηλεκτρικό χλοοκοπτικό  

μοντέλο:   LE18-40-PB-S 

 συριακός αριθμός:  041 19 2067855041 0000 000001 - 041 19 2067855041 0000 0999999 

είναι συμμορφωμένο με τις κύριες απαιτήσεις: 

 της Οδηγίας 2006/42/EΚ, 

 της Οδηγίας 2014/30/EΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, 

 της Οδηγίας 2000/14/EΚ παράρτημα VI και της Οδηγίας 2005/88/EΚ, 

 της Οδηγίας 2011/65/UΕ, 

και δηλώνω ότι έχουν εφαρμοσθεί τα εξής εναρμονισμένα πρότυπα: 

o EN 60335-1:2012,  

o EN 60335-2-77:2010,  

o EN 62233:2008,  

o EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011,  

o EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008,  

o EN 61000-3-2:2014,  

o EN 61000-3-3:2013. 

2000/14/EK 

 μετρο  μενη στ  θμη ακουστικη  ς ισχυ  ος LWA είναι 88 dB(A), 

 εγγυημε  νη στα θμη ακουστικη  ς ισχυ  ος LWA είναι  96 dB(A), 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης διεκπεραιώθηκαν με τη συμβουλή του κοινοποιημένου οργανισμού: 

επωνυμία:  Intertek Testing & Certification Ltd. 

διεύθυνση:  25 Savile Row, London, W1S 2ES, England 

αριθμός αναγνώρισης:   0359 

 

NAC Sp. z o.o.  

Al. Krakowska 39,  

05-090 Raszyn 

     Jarosław Malinowski     

    Quality Control and Certification Manager 

Raszyn 22-10-2018           

τόπος, ημερομηνία 
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Οι φωτογραφίες και οι περιγραφές των παραπάνω οδηγιών χρήσης είναι ιδιοκτησία της εταιρίας NAC. 

Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 94 Αριθμός 24 σημείο 83, τροποποίηση Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως 94 Αριθμός 43 σημείο 170, η αντιγραφή, η επεξεργασία και η αναδημοσίευση αυτών των 

υλικών εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει χωρίς την συμφωνία της εταιρίας NAC απαγορεύεται και αποτελεί την 

διαταραχή των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

Αγαπητέ Πελάτη. 

Σε περίπτωση προβλήματος, εάν δεν βρεις τη λύση του στις 

Οδηγίες Χρήσης, πριν προβείς στην καταγγελία του προϊόντος, 

επικοινώνησε με το Κεντρικό Σέρβις υπό τον αριθμό τηλεφώνου 

HACO S.A.4b Plateon street 

18540 Piraeus, Greece 

phone number +30 210 4123841 

 

αυτό θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση του πολύτιμου χρόνου Σας και το 

περιττό στρες. 
 

 
 

 

 

 

Οι παρούσες οδηγίες της σκούπας κήπου δεν ενδείκνυνται τα στοιχεία της αγορασμένης από 

Εσάς συσκευής στην εμβέλεια, στην οποία δεν έχουν την άμεση επιρροή στη χρήση του, την 

οποία αφορούν οι οδηγίες χρήσης, με το ίδιο τα λεπτομερή τεχνικά στοιχεία που 

υποδεικνύονται στις οδηγίες χρήσης μπορούν να αλλάξουν κάτι για το οποίο η εταιρία NAC 

δε φέρει καμιά ευθύνη. 
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