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Πριν από την εκκίνηση 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
Το χλοοκοπτικό Recycler της TORO στηρίζεται 
σε µία επαναστατική τεχνική κοπή που αφήνει 
τον χλοοτάπητα καθαρό χωρίς υπολείµµατα 
παρ' όλο που δεν χρησιµοποιείται καλάθι 
συλλογής. Το χλοοκοπτικό είναι εφοδιασµένο 
µε ειδικά εξαρτήµατα τα οποία αυξάνουν την 
ικανότητα του να κόβει και να ξανά-κόβει το 
γρασίδι, τα υπολείµµατα του και τα φύλλα του 
κήπου, σε πολύ µικρά µέρη και να τα εκτοξεύει 
µέσα στο χλοοτάπητα. 
 
Αυτά τα µέρη είναι : 
Α. Ειδικού τύπου 
λεπίδα µε επιταχυντή 
(εικ. 1)  
Β. Τρία σηµεία 
εκτροπής 
τοποθετηµένα σε 
ειδικές θέσεις στην 
εσωτερική πλευρά του 
σώµατος του 
χλοοκοπτικού (εικ. 1). 
Γ. Μία ειδική θήκη ασφαλίζει µέσα στη θυρίδα 
αποκοµιδής (ένα τέταρτο σηµείο εκτροπής είναι 
πάνω στη θήκη) (εικ. 2). 
 

Η λεπίδα και τα τρία σηµεία 
εκτροπής είναι µόνιµα µέρη του 
χλοοκοπτικού. Η λεπίδα 
αφαιρείται µόνο για ακόνισµα ή 
αντικατάσταση. Τα σηµεία 
εκτροπής δεν πρέπει να 
αφαιρεθούν ποτέ εκτός εάν 
πρέπει να αντικατασταθούν. 
∆εν δηµιουργούν κανένα 

πρόβληµα όταν χρησιµοποιείτε το καλάθι 
συλλογής του χόρτου. 
Η θήκη, είναι ένα εξάρτηµα που αφαιρείται 
όπως το καλάθι συλλογής χόρτου. ∆εν 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη θήκη σε 
συνδυασµό µε το καλάθι συλλογής. 
Μπορείτε να χρησιµοποιείτε το χλοοκοπτικό 
χωρίς τη θήκη κλείνοντας τη θυρίδα 
αποκοµιδής.  
 
Η εµφάνιση του χλοοτάπητα θα είναι όµως 
πολύ πιο ικανοποιητική εάν χρησιµοποιήσετε 
τη θήκη αφού έχει ακόµα ένα σηµείο εκτροπής 
(εικ. 2) το οποίο βοηθά να πηγαίνουν τα 
υπολείµµατα µέσα στο χλοοτάπητα. 
 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΕΑΝ : 
 
1. Η θυρίδα αποκοµιδής είναι ανοικτή 

υπολείµµατα του χλοοτάπητα και άλλα 
αντικείµενα όπως µικρές πέτρες µπορεί να 
πεταχτούν µακριά και να προκαλέσουν 
τραυµατισµό του χειριστή ή των θεατών. 

2. Η θήκη του διαδρόµου αποκοµιδής δεν 
είναι ασφαλισµένη. 

3. Το καλάθι συλλογής δεν είναι ασφαλισµένο 
στη θέση του. 

4. Το πορτάκι της θυρίδας αποκοµιδής δεν 
είναι κλειστό και ασφαλισµένο. 

 
 
    ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : 
• Βρεγµένο χορτάρι µπορεί να προκαλέσει 

γλίστρηµα του χειριστή και επαφή µε το 
µαχαίρι κοπής (λεπίδα). 

• Η επαφή µε το µαχαίρι κοπής προκαλεί 
σοβαρό τραυµατισµό κόβετε το χορτάρι 
ξηρό. 

 
 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ  

 Η χρησιµοποίηση του χλοοκοπτικού χωρίς 
τον επιταχυντή µπορεί να προκαλέσει το 
λύγισµα ή σπάσιµο της λεπίδας. 

 Μία σπασµένη λεπίδα µπορεί να 
προκαλέσει το τραυµατισµό του χειριστή. 

 Μη χρησιµοποιείτε το χλοοκοπτικό χωρίς 
επιταχυντή. ΕΙΚΟΝΑ 1 

1. Εκτροπέας  
2. Επιταχυντής 

 Τοποθετείτε τη ρύθµιση ύψους κοπής των 
µπροστινών τροχών µια θέση χαµηλότερα 
απ' αυτή των πίσω. (π.χ. βάλτε τους 
µπροστινούς τροχούς στη θέση C και τους 
πίσω στη θέση D). 

 
 
 
 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ Ο∆ΗΓΗΣΗ 
 

  

ΕΙΚΟΝΑ 2 
1. Θήκη  

2 Εκτροπέας 

   
 

Για να θέσετε σε λειτουργία την 
αυτοκινούµενη οδήγηση αυτό που πρέπει 
να κάνετε είναι απλά να περπατήσετε κατά 
µήκος µε τα χέρια σας στο πάνω χερούλι 
(εικ.8). Όσο πιο γρήγορα περπατάτε  θα 
γλιστράει και θα πηγαίνει και το χλοοκοπτικό 
πιο γρήγορα(εικ.10). 
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Πριν από τη χρήση 
 
 
Α. Γεµίστε το  ∆οχείου Λαδιού : 
Γεµίστε το δοχείο λαδιού µε λάδι SAE30 ή 
10W30 µέχρι να φθάσει στην ένδειξη FULL. 

 
Χρησιµοποιήστε το δείκτη ελέγχου λαδιού 
όπως στην εικ.5 Η ποσότητα λαδιού που 
απαιτείται είναι 0,75lt.  
Πριν από κάθε χρήση σιγουρευτείτε ότι η 
στάθµη του λαδιού είναι µεταξύ των ενδείξεων 
ADD-FULL του δείκτη. 
Προσθέστε λάδι εάν η στάθµη είναι πιο κάτω. 
 
 
 
 

1. Τοποθετείστε το χλοοκοπτικό σε 
επίπεδη επιφάνεια. 

 
2. Αφαιρέστε τον δείκτη λαδιού 

γυρνώντας κατά ¼ προς τ' αριστερά. 
 

3. Σκουπίστε τον δείκτη και ξανά-
τοποθετήστε. Κλείστε το καπάκι 
γυρίζοντας δεξιά κατά ¼. Μετά βγάλτε 
τον δείκτη και ελέγξτε τη στάθµη του 
λαδιού (εικ. 3). Εάν η στάθµη είναι 
χαµηλή προσθέστε τόσο λάδι όσο 
πρέπει για να ανέβει στο σηµείο 
FULL. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ : 
ΜΗΝ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 
FULL ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΟΤΑΝ ΘΑ 
ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ. ΡΙΧΝΕΤΕ ΤΟ ΛΑ∆Ι ΣΙΓΑ - ΣΙΓΑ. 
 

4. Τοποθετείστε το δείκτη µέσα στο 
δοχείο λαδιού και γυρίστε κατά ¼ 
δεξιά για να κλείσει. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
Ελέγχετε τη στάθµη του λαδιού κάθε φορά που 
η µηχανή έχει χρησιµοποιηθεί (δουλέψει) 5 
ώρες (κάθε 4 - 5 κουρέµατα). 
Αρχικά αλλάξτε το λάδι µετά από 2 ώρες 
λειτουργίας, µετά οι επόµενες αλλαγές λαδιού 
θα γίνονται κάθε 20 ώρες. 
Ποιο συχνές αλλαγές λαδιού απαιτούνται όταν 
υπάρχει σκόνη ή βρωµιά και ιδιαίτερα κατά την 
διάρκεια του καλοκαιριού. 
 
 

 
Β. Καύσιµα 
  
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : 
Η ΒΕΝΖΙΝΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΦΛΕΚΤΗ ΚΑΙ 
ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ. ΜΗ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ  ΤΟ 
ΚΑΥΣΙΜΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΕΣ ΚΑΙ 
ΣΠΙΘΕΣ. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 30 
ΗΜΕΡΕΣ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΣΕ ΕΝΑ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ∆ΟΧΕΙΟ. ΈΧΕΤΕ ΤΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ. 
 
Γεµίζετε το ντεπόζιτο του χλοοκοπτικού σε 
εξωτερικό χώρο και όταν η µηχανή έχει 
κρυώσει. Μη γεµίζετε µέχρι πάνω το δοχείο 
βενζίνης. Γεµίστε µέχρι 6 - 13mm από το πάνω 
µέρος του δοχείου. Αυτός ο κενός χώρος 
χρησιµοποιείται για την εκτόνωση του 
καυσίµου. 
Χρησιµοποιείτε πάντα ένα χωνί ή ένα σωλήνα. 
Σκουπίζετε εάν χυθεί βενζίνη. 
 
Σηµείωση : Η εταιρεία TORO προτείνει τη 
χρήση καλής ποιότητας ΑΜΟΛΥΒ∆ΗΣ 
βενζίνης. Η αµόλυβδη καίγεται καλύτερα και 
παρατείνει τη ζωή του κινητήρα, προσφέρει 
καλύτερη καύση µειώνοντας τη δηµιουργία 
υπολειµµάτων στο θάλαµο καύσης. Η κανονική 
βενζίνη µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο όταν 
δεν υπάρχει αµόλυβδη. 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ :  
ΜΗΝ ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΤΕ ΤΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΜΕ ΛΑ∆Ι. 
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΠΟΤΟ ΜΕΘΑΝΟΛΗ, 
ΒΕΝΖΙΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΕΘΑΝΟΛΗ, ή 
ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ 
ΣΟΒΑΡΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ. 
   
1. Aποσυνδέστε το καλώδιο του σπινθήρα.  
 
2. Καθαρίστε εξωτερικά το δοχείο βενζίνης, 

αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο και 
γεµίστε µε αµόλυβδη 6mm έως 13mm από 
την κορυφή του δοχείου. Μην γεµίσετε 
µέχρι πάνω το δοχείο. 

3.  Ανοίξτε τον εξαερισµό που βρίσκεται στο 
κάλυµµα του δοχείου καυσίµου (εικ. 7) 
γυρίζοντας τη βίδα προς τα αριστερά. 

 
 

  
 

 

3



       

 

Σηµείωση : Ο εξαερισµός πρέπει να είναι 
κλειστός όταν ανασηκώνουµε το 
χλοοκοπτικό για τις διάφορες εργασίες. 
 

4. Τοποθετείστε την τάπα στο δοχείο και 
σκουπίστε τα τυχόν υπολείµµατα βενζίνης. 

 
5. Επανασυνδέστε το σπινθηριστή (µπουζί). 
 
 

 
 
 
Γ.    Πριν από κάθε κόψιµο  
Βεβαιωθείτε ότι η αυτοκίνηση και η µπάρα 
ελέγχου λειτουργούν κανονικά. Όταν αφήνουµε 
τη µπάρα ελέγχου πρέπει η αυτοκίνηση να 
σταµατά. 
 
O έλεγχος αυτοκίνησης και το σχοινί εκκίνησης 
βρίσκονται στο επάνω µέρος. (Εικ. 6). 
Συνδέστε το καλώδιο του σπινθηριστή 
(µπουζί). 
 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΟΨΙΜΟ 
ΤΟΥ ΓΡΑΣΙ∆ΙΟΥ : 
 
Πολλές φορές µπορεί να αντιµετωπίσετε 
καταστάσεις όπου δεν θα µπορούν να 
ενσωµατωθούν όλα τα υπολείµµατα του 
ψιλοκοµµένου γρασιδιού και φύλλων (όταν 
φυσικά δεν χρησιµοποιείτε καλάθι) µέσα στο 
έδαφος. 
Ακολουθείστε τις παρακάτω συµβουλές για 
καλύτερα αποτελέσµατα και άψογη εµφάνιση 
του χλοοτάπητα. 
 
• Φροντίστε να έχετε κοφτερή λεπίδα σε 

όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
 
• Καθαρίζετε όλα τα υπολείµµατα κάτω 

από το σώµα του χλοοκοπτικού τους 
εκτροπείς και τη θήκη. Ακολουθείστε τις 
συµβουλές του "Καθαρισµός 
χλοοκοπτικού. 

 
• Όταν κόβετε γρασίδι που είναι ψηλότερο 

από 15cm πρέπει να το κόβετε σε δύο 
στάδια (ύψους) ώστε σταδιακά να 
ενσωµατώνονται όλα τα υπολείµµατα. 

 
• Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι 

καλύτερα να κόβεται το γρασίδι στα ύψη 
C, D, E. Μόνο το 1/3 του ύψους πρέπει 

να αφαιρείται κάθε φορά. ∆εν συνιστάται 
το κόψιµο σε ύψος κάτω από το C, παρά 
µόνο όταν ο χλοοτάπητας είναι αραιός ή 
προς το τέλος του φθινοπώρου όταν 
αρχίζει και µειώνεται η ανάπτυξη του 
γρασιδιού.  

 
• Εάν πρέπει να κόψετε πολύ υψηλό 

γρασίδι πρέπει να χρησιµοποιείτε 
υψηλότερη ρύθµιση ύψους και µικρότερη 
ταχύτητα κίνησης. Μετά ξανά-κόψτε το 
γρασίδι µε χαµηλότερη ρύθµιση. 

 
•  Εάν το γρασίδι είναι πάρα πολύ υψηλό 

και "πλαγιάζει" πάνω στο χλοοτάπητα το 
χλοοκοπτικό θα µπουκώσει και θα 
σβήσει η µηχανή. 

 
• Αλλάζετε τη διεύθυνση κοπής. Αυτό 

ευνοεί την καλλίτερη κατανοµή 
υπολειµµάτων του γρασιδιού για 
οµοιόµορφη λίπανση. 

 
Εάν η εµφάνιση του κοµµένου χλοοτάπητα 
δεν είναι ικανοποιητική ακολουθείστε τα 
παρακάτω : 
 
o Ακονίστε τις λεπίδες. 
o Προχωρείτε µε σιγανότερο βήµα. 
o Αλλάξτε τη ρύθµιση ύψους κοπής προς 

τα πάνω. 
o Κόβετε το γρασίδι σας συχνότερα. 
o Είναι καλύτερα να υπερκαλύπτετε πάντα 

τις γραµµές κοπής. 
o Τοποθετείτε τη ρύθµιση ύψους κοπής 

των µπροστινών τροχών µια θέση 
χαµηλότερα απ' αυτή των πίσω. (π.χ. 
βάλτε τους µπροστινούς τροχούς στη 
θέση C και τους πίσω στη θέση D). 

 
 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΟΨΙΜΟ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 
 
Μπορείτε να κόβετε τα φύλλα το φθινόπωρο 
αντί να τα µαζεύετε. Εάν αποφασίσετε να τα 
µαζεύετε µε το Recycler, θα χρησιµοποιείτε 
πολύ λιγότερες σακούλες κόβοντας το σε 
πολύ µικρά κοµµατάκια πριν τα µαζέψετε. 
Μερικά κοµµατάκια φύλλων θα εκτοξευτούν 
µέσα στο χώµα.  
Όταν θα έλθει η άνοιξη τα υπολείµµατα θα 
έχουν αποσυντεθεί και τα πολύτιµα στοιχεία 
θα έχουν επιστρέψει στο έδαφος. 
 
 Βεβαιωθείτε ότι τα φύλλα είναι ξερά. 

 
 Όταν τελειώσετε το κόψιµο βεβαιωθείτε ότι 
το 50% του χλοοτάπητα φαίνεται µέσα 
από τα κοµµένα ξερά φύλλα. Για να γίνει 
αυτό µπορεί να απαιτείται ένα ή 
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περισσότερα περάσµατα πάνω από τα 
φύλλα. 

 
 Για λίγα φύλλα τοποθετήστε σε όλους τους 
τροχούς στην ίδια ρύθµιση ύψους κοπής. 

 
 Εάν υπάρχουν φύλλα σε πάχος 
περισσότερο από 15cm επάνω στο 
χλοοτάπητα τοποθετήστε τη ρύθµιση των 
µπροστινών τροχών 1 ή 2 θέσεις 
υψηλότερα από αυτή των πίσω τροχών. 
Αυτό διευκολύνει την τροφοδοσία του 
χλοοκοπτικού µε φύλλα. 

 
 Εάν τα φύλλα δεν κόβονται αρκετά λεπτά 
ώστε να ενσωµατωθούν στο χλοοτάπητα 
προχωρείτε µε µικρότερη ταχύτητα. 

 

Εκκίνηση 
 

 

 

 
1.Bεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι 
συνδεδεµένο µε τον σπινθήρα. (εικ. 6). 
 
2.Πιέστε τον εγχυτή βενζίνης  3 φορές, 
περιµένοντας ενδιάµεσα από κάθε πάτηµα 2 
δευτερόλεπτα (εικ. 9). 
 
3. Πιέστε την µπάρα ελέγχου κίνησης  πάνω 
στη χειρολαβή και κρατήστε την.(εικ. 9). 
 
4.Τραβήξτε το σχοινάκι µαλακά µέχρι να 
αισθανθείτε αντίσταση και µετά απότοµα.(εικ. 
8). 
 
ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ 
Ελευθερώστε την µπάρα ελέγχου. 
Η µηχανή και η λεπίδα πρέπει να 
σταµατήσουν. Αν δεν σταµατήσει σωστά 
καλέστε το εξουσιοδοτηµένο service. 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΣΤΗ ΘΥΡΙ∆Α 
ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ. 
1. Βεβαιωθείτε ότι η µηχανή είναι σβηστή.  
 
2. Ανοίξτε τη πόρτα που κλείνει τη θυρίδα 

αποκοµιδής, τραβώντας προς τα εµπρός 
το χερούλι και µετακινώντας το προς τα 
πίσω.  

 

 
3. Κρατήστε το χερούλι της πόρτας ώστε να 

µη µπορεί το ελατήριο να την επαναφέρει 
στην κλειστή θέση ενώ βάζετε τη θήκη. 

 
4. Επειδή η θήκη είναι ελαφρά φαρδύτερη 

από το άνοιγµα του διαδρόµου αποκοµιδής 
πρέπει να την περιστρέψετε ελαφρά προς 
τα δεξιά καθώς θα τη βάζετε (Εικ. 13). 

 
5. Βεβαιωθείτε ότι το βέλος που υπάρχει 

επάνω στο αυτοκόλλητο δείχνει προς τα 
πάνω. 

 
6. Σπρώξτε τη θήκη µέχρι µέσα ώστε να 

κλείσει το κούµπωµα που είναι στη βάση 
της. (Εικ. 14). 

 
 

 
 
7. Αφήστε ελεύθερο το χερούλι της πόρτας 

ώστε να ασφαλίσει το άνοιγµα της θήκης. 
 
8. Για να αφαιρέσετε τη θήκη  

i. Μετακινήστε το χερούλι της πόρτας 
προς πίσω ενώ την ίδια στιγµή 
ανασηκώνετε το κούµπωµα που 
είναι στη βάση της. 

ii. Όταν η θήκη απασφαλιστεί τραβήξτε 
την έξω από το διάδροµο 
αποκοµιδής. 

 
 
ΚΑΛΑΘΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ 
Μπορεί περιστασιακά να χρειασθεί να 
χρησιµοποιήσετε το καλάθι συλλογής χόρτο 
όταν το γρασίδι είναι πολύ πλούσιο ή πολύ 
µακρύ ή υπάρχουν πάρα πολλά φύλλα. 
 
1. Σβήστε τη µηχανή και περιµένετε µέχρι να 

σταµατήσουν όλα τα κινούµενα µέρη. 
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2. Βεβαιωθείτε ότι το χερούλι της πόρτας του 
διαδρόµου αποκοµιδής είναι τελείως 
µπροστά και η ασφάλεια στη θέση της (Εικ. 
13). 

3. Τοποθετείστε τη τρύπα που βρίσκεται στο 
πλαίσιο του καλαθιού στον ειδικό πύρο 
που βρίσκεται στο σώµα του χλοοκοπτικού 
(Εικ. 10) και βάλτε το πίσω µέρος του 
πλαισίου στο κάτω µέρος της θήκης. 

 
 

 
 
 
4. Τραβήξτε το χερούλι της πόρτας µπροστά 

µέχρι να απελευθερωθεί η ασφάλεια και 
µετά κινήστε το χερούλι προς τα πίσω 
ώστε η ασφάλεια να κλειδώσει στην ειδική 
εγκοπή του καλαθιού (Εικ. 12). Η πόρτα 
του διαδρόµου αποκοµιδής είναι τώρα 
ανοικτή. 

 
Για να αδειάσετε το καλάθι. 

I. Σβήστε τη µηχανή και περιµένετε να 
σταµατήσουν όλα τα κινούµενα µέρη. 

II. Σηκώστε το χερούλι της πόρτας και 
µετακινείστε το µπροστά ώστε να 
κλείνει η πόρτα  

III. Πιάστε το καλάθι από µπροστά και από 
πίσω και ανασηκώστε το από το 
χλοοκοπτικό. 

IV. Ανασηκώστε το πλαίσιο του καλαθιού 
ώστε να αδειάσει από το κοµµένο 
γρασίδι. 

 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 
 Υπολείµµατα γρασιδιού και άλλα 

αντικείµενα µπορεί να πεταχτούν έξω, όταν 
η θυρίδα του διαδρόµου αποκοµιδής είναι 
ανοικτή και είναι δυνατόν να προκαλέσουν 
τραυµατισµό του χειριστή ή των θεατών. 

 Ποτέ µην ανοίγετε την πόρτα στη θυρίδα 
αποκοµιδής όταν η µηχανή λειτουργεί, 
παρά µόνο όταν έχει τοποθετηµένο καλάθι 
για τη συλλογή χόρτου. 

 Ένα φθαρµένο καλάθι συλλογής χόρτου 
είναι δυνατόν ν' αφήσει µικρές πέτρες και 
άλλα µικρά σκουπίδια να πεταχτούν προς 
τον χειριστή ή τους θεατές και να 
προκαλέσει τον τραυµατισµό τους. 
Ελέγχετε συχνά το καλάθι. Εάν υπάρχουν 
τρύπες ή είναι κατεστραµµένο, αλλάξτε το 

 

µε ένα αυθεντικό καλάθι της TORO που θα 
έχ αρ . ει π όµοιες προδιαγραφές

 
Για να επανατοποθετείστε το καλάθι 

 
5. υ 

µπορεί να πεταχτούν 

6. 

ν 
µπορεί να κλείσει, τότε αφαιρέστε τα 

 µε το χέρι σας. 

 ρόδα ατοµικά (εικ. 
πορεί να είναι : 

’(51mm),  

3-1/2’’(86mm).
 

ακολουθήστε τα βήµατα 3 – 4. 

Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα το διαδρόµου 
αποκοµιδής είναι καλά κλειστή, 
διαφορετικά 
αντικείµενα και να προκαλέσουν σοβαρό 
τραυµατισµό. 
Εάν η πόρτα του διαδρόµου αποκοµιδής 
δεν µπορεί να κλείσει (π.χ. εµποδίζεται 
από υπολείµµατα χόρτου) σταµατήστε τη 
µηχανή και µαλακά µετακινείστε το χερούλι 
της πόρτας µπροστά - πίσω µέχρι να 
κλείσει τελείως. Μην σπρώχνετε την πόρτα 
µε δύναµη για να κλείσει γιατί µπορεί να 
προκαλέσετε ζηµιά. Εάν η πόρτα πάλι δε

εµπόδια µε ένα ξύλο ΟΧΙ
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ. 
Μπορείτε να ρυθµίσετε κάθε
11). Το ύψος κοπής µ
1’’(25mm),  
1-1/2’’(38mm), 2’
2-1/2’’(64mm), 3’’(74mm) και  

  

  
 

 
1.Τράβηξε το ρυθµιστή ύψους κοπής(εικ. 11) 

.Ελευθερώστε το ρυθµιστή και τοποθετήστε 
λεια στην εγκοπή (εικ.11). 

ΡΟΣΟΧΗ 
. 

και µετακίνησέ το στην επιθυµητή θέση. 
 
2
τον µε ασφά
 
Π
Ρυθµίστε όλες τις ρόδες στο ίδιο ύψος κοπής
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Συντήρηση  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : 
Η µηχανή µπορεί να εκκινήσει τυχαία και να προκαλέσει τραυµατισµό του χειριστή ή των θεατών. 
Αποσυνδέστε το καλώδιο του σπινθηριστή πριν προχωρήσετε σε ρυθµίσεις ή συντήρηση. 
 
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ  

 

Μετά από 25 ώρες 
λειτουργίας.  
Πιο συχνή συντήρηση 
απαιτείται όταν 
χρησιµοποιείται το 
χλοοκοπτικό σε µέρη όπου 
υπάρχει πολύ σκόνη. 

1. Σταµατήστε τη µηχανή και αποσυνδέστε το καλώδιο του 
σπινθηριστή. 

2. Αφαιρέστε το κάλυµµα του φίλτρου αέρος αφού περιστρέψετε 
τον ειδικό διακόπτη που το ασφαλίζει.  

3. Βάλτε καινούργιο φίλτρο αέρα (εικ. 20)  . 
4. Εγκαταστήστε το καθαρό κάλυµµα αέρα και ασφαλίστε το µε τη 

βίδα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε το χαρτί φίλτρου. 

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ 
ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ. 
 

Αντικαταστήστε τον µετά 
από 25 ώρες λειτουργίας. 
Χρησιµοποιείστε Champion 
RJ19LM ή άλλο ισοδύναµο. 
∆ιάκενο αέρος : 0,76mm 

1. Σταµατήστε τη µηχανή και τραβήξτε το καλώδιο του σπινθηριστή. 
2. καθαρίστε γύρω από το σπινθηριστή και βγάλτε τον από την 

κεφαλή του κυλίνδρου. 
3. ρυθµίστε το διάκενο του σπινθηριστή στα 0,76mm (Εικ. 32). 

Τοποθετείστε και πάλι τον σπινθηριστή προσέχοντας να βιδωθεί 
καλά. 

ΜΠΟΥΖΙ 
(ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗΣ) 

 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ή ΒΡΩΜΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ.  
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΩΝ ή ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ∆ΙΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟ. 

Α∆ΕΙΑΣΜΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ  
Μόνο από κρύα µηχανή. 

1. Σταµατήστε τη µηχανή και τραβήξτε το καλώδιο του σπινθηριστή. 
2.  Βγάλτε το καπάκι από τη δεξαµενή καυσίµου (Εικ. 7) και 
χρησιµοποιήστε µια αντλία υγρού (τρόµπα) για να αδειάσετε το 
καύσιµο σε δοχείο καυσίµου. 
3.   Συνδέστε το καλώδιο του σπινθηριστή. 
4.  Ανοίξτε το διακόπτη τροφοδοσίας πριν χρησιµοποιήσετε και πάλι το 
χλοοκοπτικό σας. 
 

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑ∆ΙΩΝ 

 

 
1η αλλαγή λαδιών µετά τις 
δύο πρώτες ώρες 
λειτουργίας. 
Κάθε 25 ώρες λειτουργίας.  
600-700ml SAE 30 

1. ∆ουλέψτε τη µηχανή µέχρι να σβήσει µόνη της. ∆οκιµάστε να 
εκκινήσετε τη µηχανή ακόµη µια φορά ώστε να σιγουρευτείτε ότι 
δεν υπάρχει βενζίνη στο καρµπυρατέρ. 

2. Αφαιρέστε τα καλώδια του σπινθηριστή. 
3. Αφαιρέστε το δείκτη στάθµης λαδιού και τοποθετείστε µια λεκάνη 

στα αριστερά του χλοοκοπτικού. 
4. Ανασηκώστε το χλοοκοπτικό στην αριστερή του πλευρά έτσι ώστε 

να αδειάσει το λάδι στη λεκάνη (Εικ. 17). 
5. Όταν αδειάσετε το λάδι επαναφέρετε το χλοοκοπτικό σε όρθια 

θέση και προσθέστε νέο λάδι στη µηχανή όπως αναφέρεται στο 
κεφάλαιο "Γέµισµα δοχείο λαδιού. 

6. επανασυνδέστε το καλώδιο του σπινθηριστή. 
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ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ   
Χρησιµοποιείτε το 
χλοοκοπτικό πάντα µε 
ακονισµένη λεπίδα, µε αυτό 
τον τρόπο κόβει καθαρά 
χωρίς σχίσιµο ή κοµµάτιασµα 
των φύλλων του γρασιδιού, 
όπως συµβαίνει µε τις 
στοµωµένες λεπίδες. 
Ελέγξτε περιοδικά τις λεπίδες 
για φθορά ή καταστροφή. 
Αντικαταστήστε µια φθαρµένη 
ή κατεστραµµένη λεπίδα. 

 

1. Γυρίστε το διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση OFF. (Εικ. 3). 
2. Γυρίστε δεξιά τη βίδα εξαερισµού στο καπάκι του καυσίµου ώστε 

να κλείσεις (Εικ. 2). 
3. Εκκινήστε τη µηχανή και περιµένετε µέχρι να σβήσει µόνη της. 

∆οκιµάστε να εκκινήσετε τη µηχανή ακόµη µια φορά ώστε να 
σιγουρευτείτε ότι το καρµπυρατέρ είναι άδειο από βενζίνη. 

4. Τραβήξτε το καλώδιο από το µπουζί. 
5. Εάν έχετε τοποθετήσει καλάθι περισυλλογής χόρτου βγάλτε το 

και ασφαλίστε το άνοιγµα. 
6. Ανασηκώστε το χλοοκοπτικό στα αριστερά (Εικ. 20). Αποφύγετε 

να µετακινήσετε τη λεπίδα γιατί µπορεί να προκληθεί εκκίνηση. 
7. Έλεγχος λεπίδας : Ελέγξτε προσεκτικά τη λεπίδα για ακόνισµα 

και φθορά, ειδικά στα σηµεία όπου επίπεδα και καµπυλωτά µέρη 
συναντιόνται (Εικ. 21α). Επειδή η άµµος και τα υλικά λείανσης 
µπορεί να φθείρουν το µέταλλο που συνδέει τα επίπεδα και τα 
καµπύλα τµήµατα, ελέγξτε καλά τη λεπίδα πριν χρησιµοποιήσετε 
το χλοοκοπτικό. Εάν παρατηρηθεί φθορά ή σχισµή (Εικ. 21β & 
21γ) αντικαταστήστε µε καινούργια λεπίδα όπως αναφέρεται στο 
στάδιο 8. 

8. Αφαίρεση Λεπίδας :  
i. Πιάστε την λεπίδα από την άκρη χρησιµοποιώντας 

γάντια ή χοντρό ύφασµα.  
ii. Αφαιρέστε την βίδα που συγκρατεί την λεπίδα, και  
iii. Αφαιρέστε την λεπίδα και τον επιταχυντή (Εικ. 20). 

9. Ακόνισµα της Λεπίδας :  
Χρησιµοποιώντας µία λίµα ακονίστε το πάνω µέρος της λεπίδας 
και διατηρήστε την αρχική καµπύλη κοπής (Εικ. 22).  
Η λεπίδα θα παραµείνει ισορροπηµένη εάν η ίδια ποσότητα 
υλικών αφαιρεθεί και από τις δύο άκρες κοπής. 

10. Τοποθετείστε την ακονισµένη και ισορροπηµένη λεπίδα της 
TORO, τον επιταχυντή και την βίδα. Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά 
της λεπίδας µε την καµπύλη είναι προς το εσωτερικό του 
σώµατος του χλοοκοπτικού.  
Σφίξτε τη λεπίδα µε δυναµό-κλειδο 68Nm. 

11. Επαναφέρετε το χλοοκοπτικό στην όρθια θέση. 
12. Ανοίξτε τον εξαερισµό στο δοχείο καυσίµου, ανοίξτε το διακόπτη 

τροφοδοσίας και επανασυνδέστε το καλώδιο στο σπινθηριστή. 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Για καλύτερη λειτουργία της λεπίδας τοποθετήστε καινούργια λεπίδα πριν να αρχίσει η εποχή κοπής. Κατά τη διάρκεια του έτους 
λιµάρετε εάν χρειαστεί έτσι ώστε να διατηρήσετε την επιφάνεια κοπής σε καλή κατάσταση. 
 

ΕΙΚΟΝΑ 20 
1. Λεπίδα 

2. Επιταχυντής 
3 Βίδα λεπίδας 

ΕΙΚΟΝΑ 21 
α. Κυρτό µικρής 
λεπίδας 
β. Επίπεδο 
 τµήµα λεπίδας. 
γ. Φθορά 
δ. Πολύ φθαρµένο 
µε σχισµή 

 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ : 
Μία φθαρµένη ή κατεστραµµένη λεπίδα µπορεί να σπάσει και κοµµάτια της µπορεί να πεταχτούν και να προκαλέσουν 
σοβαρό τραυµατισµό του χειριστή ή των θεατών. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : 
Ελέγξτε την ισορροπία της λεπίδας βάζοντας την στον ειδικό ζυγό λεπίδας, που µπορείτε να βρείτε σε καταστήµατα 
εργαλείων. Η εξισορροπηµένη λεπίδα ισορροπεί οριζόντια, ενώ µια λεπίδα µη ισορροπηµένη, γέρνει προς τη βαρύτερη 
πλευρά. Εάν η λεπίδα δεν είναι ισορροπηµένη λιµάρετε περισσότερο τη βαριά πλευρά. 
 
ΛΙΠΑΝΣΗ 

 
 
Οι τροχοί πρέπει να 
καθαριστούν και να 
λιπανθούν : 
µετά από 25 ώρες 
λειτουργίας ή 
στο τέλος της περιόδου 

 
1.  Βάλτε 2 - 3 σταγόνες από ένα ελαφρό λάδι µέσα στους   

µπροστά και έξω από όλους τους τροχούς. 
2. Γυρίστε τους τροχούς ώστε να πάει το λάδι παντού. 
3. Καθαρίστε από τα υπολείµµατα λαδιού. 
4. Ρυθµίστε το ύψος κοπής των πίσω τροχών στο επίπεδο "C". 
5. Καθαρίστε τα γρασαρισµένα µέρη µε ένα καθαρό πανί (Εικ. 

23). 
6. Με ένα γρασαδόρο βάλτε λίγες σταγόνες από #Νο2 Multi 

Lithium Base Grease στις ειδικές οπές. Προσοχή στην 
ποσότητα γιατί µπορεί να καταστρέψετε τις φλάντζες. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 

 
Μετά από κάθε χρήση. 
Αφαιρέστε την θήκη και 
καθαρίστε την καλά από 
όλα τα υπολείµµατα.  
∆ιατηρείτε το κάτω µέρος 
του χλοοκοπτικού καθαρό. 
Ειδικότερα δώστε µεγάλη 
προσοχή στους εκτροπείς 
χόρτου (Εικ. 24). 
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα 
της θυρίδας αποκοµιδής 
του χόρτου είναι 
ασφαλισµένη όταν το 
χερούλι ελευθερώνεται. 
Εάν κοµµάτια χόρτου δεν 
επιτρέπουν την πόρτα να 
κλείσει καθαρίστε πολύ 
καλά τη θυρίδα αποκοµιδής 
και την πόρτα. 
 

 
1.  Εκκινήστε τη µηχανή και περιµένετε µέχρι να σβήσει µόνη της. 
∆οκιµάστε να εκκινήσετε τη µηχανή ακόµα µια φορά ώστε να 
σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει καθόλου βενζίνη µέσα στο 
καρµπυρατέρ. 
2.  Τραβήξτε το καλώδιο από το σπινθηριστή. 
3. Ανασηκώστε το χλοοκοπτικό στην αριστερή του πλευρά (Εικ. 
24). Μη γυρίζετε τις λεπίδες γιατί µπορεί να προκληθεί εκκίνηση. 
4. Αφαιρέστε βρωµιές και κοµµάτια χόρτου που έχουν κολλήσει στο 
κάτω µέρος του σώµατος µε ξύλινη ξύστρα. Προσοχή στη λεπίδα. 
5.   Επαναφέρεται το χλοοκοπτικό σε όρθια θέση. 
7. Αφαιρέστε τα υπολείµµατα από το εσωτερικό του διαδρόµου 

αποκοµιδής. 
8. Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν το κάλυµµα του ιµάντα 

στο σώµα του χλοοκοπτικού. Ανασηκώστε το κάλυµµα και 
βουρτσίστε όλα τα υπολείµµατα από την περιοχή του ιµάντα. 
Επανατοποθετήστε το κάλυµµα. 

9. Καθαρίστε τη θυρίδα αποκοµιδής. 
10. Ανοίξτε την εξαέρωση του δοχείου καυσίµου, ανοίξτε το 

διακόπτη τροφοδοσίας και επανασυνδέστε το καλώδιο του 
σπινθηριστή. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 23 
Υποδοχή 

γρασαρίσµατος

ΕΙΚΟΝΑ 24 
Εκτροπείς χόρτου 
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 

  
1.Για µακρά αποθήκευση υπάρχουν δύο επιλογές όσον αφορά την 
βενζίνη: 

i. Αδειάζετε την βενζίνη ή 
ii. Προσθέτετε ειδικά προσθετικά. 

Σε περίπτωση που : 
a. Αδειάσετε την βενζίνη : 

Α. Αφού αδειάσετε τη βενζίνη εκκινήστε τη µηχανή και αφήστε τη να 
σβήσει µόνη της ώστε να καταναλωθεί όλο το καύσιµο. 
Β. Εκκινήστε 2 ακόµη φορές της µηχανή έτσι ώστε να σιγουρευτείτε 
ότι δεν υπάρχει καθόλου βενζίνη µέσα στο καρµπυρατέρ. 

Εάν : 
ii. Προσθέσετε ειδικά πρόσθετα : 

Εάν δεν αδειάσετε το καύσιµο και δεν προστεθεί κάποιος 
σταθεροποιητής καυσίµου θα δηµιουργηθούν κολλώδη ιζήµατα που θα 
προκαλέσουν κακή λειτουργία της µηχανής ή ακόµη και προβλήµατα 
εκκίνησης. 
Η TORO δεν συνιστά σταθεροποιητή µε βάση το οινόπνευµα όπως 
αιθανόλη, µεθανόλη ή ισοπροπυνόλη. Χρησιµοποιείτε σταθεροποιητές 
καυσίµου στις συνιστώµενες ποσότητες που αναφέρονται στο δοχείο 
συσκευασίας τους. 
Κάτω από κανονικές συνθήκες τα προσθετικά παραµένουν ενεργά για 6 - 
8 µήνες. 
2. Αδειάστε το λάδι. Μετά το άδειασµα µην ξαναγεµίσετε το δοχείο εάν 

δεν ακολουθήσετε τα βήµατα 3 - 10. 
3. Αφαιρέστε το σπινθηριστή και βάλτε 2 κουταλιές SAE30 λάδι στην 

οπή στην κεφαλή του κυλίνδρου. Τραβήξτε το κορδόνι εκκίνησης 
σιγά ώστε να περάσει το λάδι στον κύλινδρο. Τοποθετείστε το 
σπινθηριστή και σφίξτε µε δύναµη 19Nm. Μην τοποθετείτε το 
καλώδιο. 

4. Καθαρίστε το σώµα του χλοοκοπτικού. 
5. Ελέγξτε την κατάσταση λεπίδας. 
6. Σφίξτε όλες τις βίδες και τα παξιµάδια. 
7. Καθαρίστε τη λάσπη, τις βρωµιές και τα άχυρα απ΄ τον κύλινδρο, την 

κεφαλή και το σώµα του ανεµιστήρα. Επίσης, αφαιρέστε τα 
υπολείµµατα γρασιδιού, λάσπη ή βρωµιά και από τα εξωτερικά 
τµήµατα της µηχανής και του καλύµµατος του σώµατος του 
χλοοκοπτικού. 

8. Καθαρίστε το φίλτρο αέρος. 
9. Λαδώστε τους τροχούς. 
10. Βάψτε όλα τα σκουριασµένα ή κτυπηµένα - βαµµένα µέρη του 

µηχανήµατος.  
11. Γεµίστε το Κάρτερ λαδιού µε λάδι. 
12. Αποθηκεύστε το χλοοκοπτικό σε ένα καθαρό - στεγνό µέρος. 

Καλύψτε το χλοοκοπτικό µε κάλυµµα για να το προστατέψετε. 
 

ΕΙΚΟΝΑ 23 
1. Κάλυµµα ιµάντα 

2. Βίδες. 
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