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Προετοιµασία µηχανής 
 
Σηµαντικό: Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυµα 
το οποίο καλύπτει τη µηχανή. 

 
Τοποθέτηση χειρολαβής 
 
∆εν απαιτούνται εξαρτήµατα. 
 
Προσοχή!!  
Εάν δεν διπλώσετε ή ξεδιπλώσετε 
σωστά τη χειρολαβή µπορεί να 
καταστρέψετε τα καλώδια, και να µη 
λειτουργεί σωστά η µηχανή. 
 

• Προσοχή στα καλώδια όταν 
διπλώνετε και ξεδιπλώνετε τη 
χειρολαβή. 

• Εάν καταστραφεί το καλώδιο, 
επικοινωνήστε µε τον 
αντιπρόσωπο. 

 
1. Αφαιρέστε τις ασφάλειες (εικόνα 

3) 
 
Σηµαντικό: Τα καλώδια πρέπει να είναι 
στην εξωτερική πλευρά των ασφαλειών 
καθώς τοποθετείτε τη χειρολαβή. 
 

 
εικόνα 3 

 
2. Τοποθετείστε τη χειρολαβή σε 

θέση λειτουργίας. 

3. Τοποθετείστε και σφίξτε τις 
ασφάλειες τις οποίες αφαιρέσατε 
στο βήµα 1 (εικόνα 3). 

 
Γέµισµα ∆οχείου Λαδιού 
 
∆εν απαιτούνται εξαρτήµατα. 
 
Σηµαντικό: Η µηχανή δεν περιέχει λάδι. 
Πριν βάλετε µπροστά τη µηχανή, γεµίστε το 
τεπόζιτο λαδιού. 
Μέγιστο γέµισµα: (0,59 L), τύπος: SAE 30. 
 
Σηµείωση:  Όταν το δοχείο είναι άδειο, 
γεµίστε µέχρι τα ¾ και µετά ακολουθήστε τη 
παρακάτω διαδικασία: 
 

1. Τοποθετήστε τη µηχανή σε 
επίπεδη επιφάνεια. 

2. Αφαιρέστε το δείκτη λαδιού  
(εικόνα 4) 

 

 
εικόνα 4 

 
1. ∆είκτης λαδιού 

 
 

3. Σκουπίστε το δείκτη µε ένα 
καθαρό πανί. 

4. Τοποθετήστε το δείκτη λαδιού 
µέσα στο δοχείο και µετά 
αφαιρέστε το. 

5. Ελέξγτε το επίπεδο λαδιού. 
 
Σηµείωση: Εάν το επίπεδο λαδιού είναι 
κάτω από την ένδειξη Add, ρίξτε µικρή 
ποσότητα λαδιού στο δοχείο και επαναλάβετε 
τη διαδικασία, µέχρι ο δείκτης λαδιού να είναι 
στην ένδειξη Full (εικόνα 4) 
 



Σηµαντικό:  Μη γεµίσετε πολύ το δοχείο µε 
λάδι. Σταγγίξτε το λάδι που περισεύει µέχρι ο 
δείκτης λαδιού να είναι στην ένδειξη Full. 

6. Τοποθετείστε το δείκτη στο δοχείο 
λαδιού και ασφαλίστε το. 

 
Σηµαντικό: Αλλάξτε τα λάδια µετά από τις 5 
πρώτες ώρες λειτουργίας, κατόπιν η αλλαγή 
λαδιών θα γίνεται µια φορά το χρόνο. 
∆είτε: Αλλαγή λαδιού. 
 
Περιγραφή  
 

 
εικόνα 5 

 
1. Χειρολαβή 
2. Ράβδος ελέγχου κοπτικής λεπίδας 
3. ∆ιακόπτης λειτουργίας (ηλεκτρικά 

µοντέλα µόνο) 
4. Τάπα δοχείου καυσίµου 
5. ∆είκτης δοχείου λαδιού 
6. Θύρα έκπλυσης (δεν φαίνεται) 
7. Μπουζί 
8. Μοχλός ύψους κοπής (4) 
9. Φίλτρο αέρα 
10. Εκτροπέας πλευρικής εναπόθεσης 
11. Μοχλός συλλογής χόρτου κατ’ 

απαίτηση 
12. Ασφάλεια χειρολαβής (2) 
13. Κορδονιέρα 

 
 

 
εικόνα 6 

 
1. Κάδος συλλογής χόρτου 
2. Εκτροπή πλευρικής εναπόθεσης 

Προδιαγραφές 
 
Μοντέλο Βάρος Μήκος Πλάτος Ύψος 
20955 37 kg 150cm 58cm 107cm 
 
 
 

Λειτουργία 
 
Γέµισµα δοχείου βενζίνης 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ !! 
Η ΒΕΝΖΙΝΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΕΚΤΗ!!  
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΕΚΡΗΞΗ!! 
 

• Πριν γεµίσετε µε βενζίνη το 
ντεπόζιτο, η µηχανή δεν πρέπει 
να είναι πάνω σε όχηµα ούτε 
πάνω σε κάποιο αντικείµενο. 
Πρέπει να είναι στο έδαφος. 

• Γεµίζετε το ντεπόζιτο σε 
έξωτερικό χώρο, όταν η µηχανή 
είναι κρύα. Σκουπίζετε εάν χυθεί 
βενζίνη. 

• Μη καπνίζετε. 
• Αποθηκεύστε τη βενζίνη σε 

ειδικό δοχείο καυσίµου, µακριά 
από παιδιά. 

 
Γεµίστε το δοχείο βενζίνης µε καλής 
ποιότητας ΑΜΟΛΥΒ∆Η βενζίνη (εικόνα 
7) 
 
Σηµείωση: Μη χρησιµοποιείτε µεθανόλη, 
βενζίνη που περιέχει µεθανόλη ή βενζίνη που 
να περιέχει περισσότερο από 10% αιθανόλη 
γιατί µπορεί να καταστρέψει το σύστηµα 
καυσίµου. Μην αναµιγνύετε λάδι µε βενζίνη. 
 
Σηµαντικό: Για να µην έχετε προβλήµατα 
κατά την εκκκίνηση της µηχανής, προσθέστε 
βελτιωτικό καυσίµου αναµιγνύοντας το µε τη 
βενζίνη. Η βενζίνη να µην χρησιµοποιείται εάν 
έχουν περάσει  πάνω από 30 ηµέρες. 
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εικόνα 7 

 
 

Έλεγχος επιπέδου λαδιού 
 
Σέρβις: Μετά από κάθε χρήση ή 
καθηµερινά. 
Μέγιστο γέµισµα: (0,59 L), τύπος: SAE 
30. 
 

1. Μεταφέρετε τη µηχανή σε 
επίπεδη επιφάνεια. 
2. Αφαιρέστε το δείκτη λαδιού 
(εικόνα 8). 

 

 
εικόνα 8 

 
1. ∆είκτης λαδιού 

 
 

3. Σκουπίστε το δείκτη λαδιού µε 
ένα καθαρό πανί. 

4. Τοποθετείστε το δείκτη λαδιού 
µέσα στο δοχείο. 

5. Αφαιρέστε τον δείκτη και ελέγξτε 
τη στάθµη. 

 
Σηµείωση: Εάν η στάθµη του λαδιού 
είναι κάτω από από την ένειξη Add 
ρίξτε µικρή ποσότητα λαδιού στο 
δοχείο και επαναλάβετε τη διαδικασία, 
µέχρι ο δείκτης λαδιού να φτάσει στην 
ένδειξη Full. 
 
Σηµαντικό:  Μη γεµίσετε πολύ το 
δοχείο µε λάδι. Στραγγίξτε το λάδι που 
περισεύει µέχρι η στάθµη του λαδιού να 
είναι στην ένδειξη Full. 
 

6. Τοποθετείστε το δείκτη στο 
δοχείο λαδιού και ασφαλίστε. 

 
 
Ρύθµιση ύψους κοπής 
 
Προειδοποίηση !! 
Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης του 
ύψους κοπής µπορεί να ακουµπήσετε  
κινούµενη λεπίδα, και µπορεί να 
προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός. 

• Σταµατήστε τη µηχανή και 
περιµένετε µέχρι να 
σταµατήσουν όλα τα κινούµενα 
µέρη. 

• Μην βάζετε τα δάχτυλα σας 
κάτω από το προστατευτικό 
κάλυµµα κατά τη διάρκεια της 
ρύθµισης του ύψους κοπής. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ !! 
Εάν η µηχανή είναι σε λειτουργία, το κάλυµµα 
έχει ζεσταθεί και αν το ακουµπήσετε µπορεί να 
δηµιουργηθεί έγκαυµα. 
 
Ρυθµίστε το ύψος κοπής όσο 
επιθυµείτε. Ρυθµίστε τους µπροστινούς 
τροχούς στο ίδιο ύψος όπως µε τους 
πίσω (εικόνα 9). 
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Σηµείωση: Για να σηκώσετε τη µηχανή, 
µετακινήστε τους µπροστινούς µοχλούς ύψους 
κοπής προς τα πίσω και τους µπροστινούς 
προς τα εµπρός. 
 
Για να χαµηλώσει η µηχανή, µετακινήστε τους 
µπροστινούς µοχλούς ύψους κοπής προς τα 
εµπρός και τους πίσω µοχλούς προς τα πίσω. 
 

 
εικόνα 9 

 
1. Ρύθµιση ύψους κοπής προς τα 

πάνω. 
2. Ρύθµιση ύψους κοπής προς τα 

κάτω. 
 
 
Σηµείωση: Οι ρυθµίσεις ύψους κοπής είναι 
25mm; 35mm; 44mm; 54mm; 64mm; 73mm; 
83mm; 92mm; και 102mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εκκίνηση της µηχανής 
 

1. Κρατήστε τη µπάρα ελέγχου του 
µαχαιριού µαζί µε τη χειρολαβή. 

 

 
εικόνα 10 

 
1. Μπάρα ελέγχου µαχαιριού 

 
 
Όταν τραβήξετε την κορδονιέρα, 
τραβήξτε τη ελαφρά µέχρι να 
αισθανθείτε αντίσταση. Κατόπιν 
τραβήξτε την απότοµα (εικόνα 11). 
Αφήξτε την κορδονιέρα σιγά-σιγά. 
 

 
εικόνα 11 

 
 
Σηµείωση: Εάν η µηχανή δεν ξεκινήσει µετά 
από αρκετές προσπάθειες, επικοινωνήστε µε 
τον αντιπρόσωπο. 
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Λειτουργία αυτόµατης κίνησης 
Για να µπει σε λειτουργία η αυτόµατη 
κίνηση, κρατήστε µαζί τη χειρολαβή και 
τη µπάρα λειτουργίας αυτόµατης 
κίνησης (εικόνα 12). 
 

 
εικόνα 12 

 
Σηµείωση: Εάν η µηχανή δεν προχωρά 
εύκολα προς τα πίσω, µετά την 
αυτοπροώθηση, σταµατήστε το περπάτηµα, και 
αφήστε τη µηχανή να κυλήσει µερικά εκατοστά 
προς τα εµπρός για να απεµπλακεί ο τροχός. 
Εάν η µηχανή συνεχίζει να µην πηγαίνει προς 
τα πίσω εύκολα, επικοινωνήστε µε τον 
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. 
 
∆ιακοπή λειτουργίας της 
µηχανής 
Για να σταµατήσει η µηχανή, αφήστε τη 
µπάρα ελέγχου του µαχαιριού. 
 
Σηµαντικό: Όταν αφήσετε τη µπάρα ελέγχου 
του µαχαιριού, η µηχανή και το µαχαίρι θα 
σταµατήσουν µέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Εάν δεν 
σταµατήσουν, µη χρησιµοποιήσετε άλλο τη 
µηχανή και επικοινωνήστε µε τον 
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. 
 
Ανακυκλώνοντας το κοµµένο 
χόρτο 
Η µηχανή είναι έτοιµη από το 
εργοστάσιο να ανακυκλώσει το 
κοµµένο χόρτο. 
Εάν ο κάδος συλλογής χόρτου είναι 
τοποθετηµένος και ο µοχλός είναι στη 
θέση συλλογής χόρτου, µετακινήστε το 

µοχλό στη θέση ανακύκλωσης (δείτε τη 
λειτουργία συλλογή χόρτου κατ’ 
απαίτηση) πριν να ανακυκλώσετε το 
χόρτο. 
Εάν ο αγωγός πλευρικής εναπόθεσης 
είναι στη µηχανή, αφαιρέστε τον (δείτε 
αφαίρεση αγωγού πλευρικής 
εναπόθεσης) πριν να ανακυκλώσετε το 
χόρτο. 
 
Αποθήκευση χόρτου 
Χρησιµοποιήστε το κάδο συλλογής 
χόρτου όταν θέλετε να συλλέξετε το 
κοµµένο χόρτο. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ !! 
Εάν ο κάδος συλλογής χόρτου είναι 
φθαρµένος µπορεί να πεταχτούν έξω 
κοµµένα χόρτα µικρές πέτρες και µπορεί να 
προκληθεί τραυµατισµός σε 
παρευρισκόµενους ή στο χειριστή. 
 
Να ελέγχετε συχνά το κάδο. Εάν έχει 
καταστραφεί αντικαταστήστε τον µε 
καινούργιο. 
 
Εάν ο αγωγός πλευρικής εναπόθεσης 
είναι τοποθετηµένος στη µηχανή 
αφαιρέστε τον (δείτε αφαίρεση αγωγού 
πλευρικής εναπόθεσης), πριν να 
συλλέξετε το κοµµένο χόρτο. Εάν ο 
µοχλός συλλογής χόρτου είναι στη 
θέση ανακύκλωσης, µετακινήστε τον 
στη θέση για τον κάδο (δείτε Λειτουργία 
συλλογής χόρτου κατ’ απαίτηση). 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ !! 
Η λεπίδα είναι πολύ κοφτερή, και µπορεί να 
προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός. 
Σταµατήστε τη µηχανή και περιµένετε όλα τα 
κινούµενα µέρη να σταµατήσουν. 
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Τοποθέτηση του κάδου 
συλλογής χόρτου 
 

1. Σηκώστε και κρατήστε προς τα 
πάνω το πλαστικό κάλυµµα 
(εικόνα 13) 

 

 
εικόνα 13 

 
1. Εγκοπή 
2. Πλαστικό κάλυµµα 
3. Περόνη κάδου  

 
 
2. Τοποθετήστε τον κάδο, 

προσέχοντας οι περόνες να 
έχουν µπει στις εγκοπές της 
χειρολαβής. 

3. Χαµηλώστε το κάλυµµα. 
 

Αφαίρεση κάδου συλλογής 
χόρτου 
Για να αφαιρέσετε τον κάδο, 
επαναλάβετε τα παραπάνω βήµατα 
αντίστροφα. 
 
Λειτουργία µοχλού κατ’ 
απαίτηση (bag-on-demand) 
Ο µοχλός λειτουργίας κατ’ απαίτηση 
σας επιτρέπει να συλλέξετε ή να 
ανακυκλώσετε το κοµµένο χόρτο ενώ ο 
κάδος είναι τοποθετηµένος στη µηχανή. 
 

• Για να συλλέξετε το κοµµένο 
χόρτο, πιέστε τον µοχλό και 
µετακινήστε τον προς τα 
εµπρός. (εικόνα 14) 

 

 
εικόνα 14 

 
1. Μοχλός λειτουργίας κατ’ 

απαίτηση (bag-on-demand) 
 
 

• Για να ανακυκλώσετε το κοµµένο 
χόρτο πιέστε το µοχλό προς τα 
πίσω. 

 
 
Σηµαντικό: Για την σωστή λειτουργία, 
αφαιρέστε υπολείµµατα χόρτου ή σκουπιδιών 
από την είσοδο του µοχλού λειτουργίας 
επιλογής κατ’ απαίτηση (bag-on-demand) και 
το άνοιγµα (εικόνα 15) πριν τοποθετήσετε το 
µοχλό από τη µια θέση στην άλλη. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ !! 
Το µαχαίρι είναι πολύ κοφτερό, και µπορεί να 
προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός.  
Επίσης εάν  παραµείνει ανοικτό το πίσω µέρος 
της µηχανής, µπορεί να πεταχτούν µικρά 
πετραδάκια ή άλλα σκουπίδια και να 
τραυµατίσουν τον χειριστή ή 
παρευρισκόµενους. 
Σταµατήστε τη µηχανή και περιµένετε όλα τα 
κινούµενα µέρη να σταµατήσουν πριν 
καθαρίσετε την είσοδο του µοχλού λειτουργίας 
κατ’ επιλογή (bag-on-demand). 
 

 
εικόνα 15 

 
1. Καθαρίστε αυτό το σηµείο 

 
 
Πλευρική εναπόθεση του 
κοµµένου χόρτου 
Χρησιµοποιήστε τη µέθοδο πλευρικής 
εναπόθεσης όταν θέλετε να κουρέψετε 
πολύ ψηλό χόρτο. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ !! 
Το µαχαίρι είναι πολύ κοφτερό, µπορεί να 
προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός. 
Σταµατήστε τη µηχανή και περιµένετε όλα τα 
κινούµενα µέρη να σταµατήσουν όταν δεν 
θέλετε να την χρησιµοποιήσετε άλλο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τοποθέτηση της χοάνης για 
την πλαϊνή εναπόθεση 
Σηκώστε το πλαϊνό κάλυµµα και 
τοποθετείστε τη χοάνη (εικόνα 16). 
 

 
 

εικόνα 16 
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Αφαίρεση της χοάνης πλαϊνής 
εναπόθεσης 
 
Για να αφαιρέσετε τη χοάνη, σηκώστε 
το πλαινό κάλυµµα και αφαιρέστε τη. 
Κατόπιν κατεβάστε το κάλυµµα. 
 
Συµβουλές για την καλή λειτουργία 
του µηχανήµατος 

• Καθαρίστε το χώρο από 
ξυλαράκια, πέτρες, καλώδια, 
κλαριά και άλλα σκουπίδια στα 
οποία µπορεί να χτυπήσει το 
µαχαίρι. 

 
• Μη χτυπάτε το µαχαίρι πάνω σε 

στερεά σώµατα. Μη κουρεύετε 
σκόπιµα πάνω από 
οποιοδήποτε αντικείµενο. 

 
• Εάν η µηχανή χτυπήσει πάνω σε 

κάποιο αντικείµενο ή ξεκινήσει 
να έχει κραδασµούς, σταµατήστε 
αµέσως τη µηχανή και ελέγξτε 
για τυχόν πρόβληµα. 

 
• Για την καλύτερη λειτουργία της 

µηχανής, τοποθετείστε 
καινούργιο µαχαίρι πριν 
ξεκινήσει η καινούργια εποχή 
κουρέµατος. 

 
• Αντικαταστήστε το µαχαίρι 

(λεπίδα) µε γνήσιο της TORO. 
 
 
Κούρεµα χλοοτάπητα 
 
• Κουρεύετε µόνο στο 1/3 του 

µαχαιριού τη φορά. Μην 
κουρεύετε κάτω από 54mm 
εκτός και αν ο χλοοτάπητας είναι 
αραιός ή όταν είναι τέλος του 
φθινοπώρου που η ανάπτυξη 
του χλοοτάπητα µειώνεται. 
∆είτε: Ρύθµιση ύψους κοπής. 

 
• Όταν ο χλοοτάπητας είναι πάνω 

από 15cm ψηλός, ξεκινήστε να 
κουρεύετε από το ψηλότερο 
σηµείο κοπής περπατώντας 
αργά. Μετά κουρέψτε ξανά 
ρυθµίζοντας χαµηλότερα το 
ύψος κοπής για την καλύτερη 
εµφάνιση του χλοοτάπητα. 

 
• Να κουρεύετε όταν ο 

χλοοτάπητας είναι στεγνός. 
Όταν ο χλοοτάπητας είναι υγρός 
κατά το κούρεµα, σχηµατίζεται 
µια συµπαγής µάζα και φράζει η 
µηχανή ή µπλοκάρει ο 
κινητήρας. 

 
Προσοχή!! 
Μπορεί να προκληθεί ατύχηµα όταν το χόρτο 
είναι βρεγµένο µπορεί να γλιστρίσετε και να 
ακουµπήσετε το µαχαίρι.  
Κουρεύετε µόνο όταν ο χλοοτάπητας είναι 
στεγνός. 
 

• Να είστε προσεκτικοί σε 
περίπτωση πιθανής φωτιάς όταν 
υπάρχει ξηρασία, συµορφωθείτε 
µε τις προειδοποιήσεις που 
έχουν δοθεί και καθαρίστε τη 
µηχανή από τα ξερά χόρτα και 
υπολείµµατα φύλλων. 

 
• Να εναλλάσετε την φορά του 

κουρέµατος. Αυτό βοηθά στον 
καλύτερο διασκορπισµό του 
κοµµένου χόρτου στο 
χλοοτάπητα και στη σωστότερη 
λίπανση του. 

 
• Εάν κατά το τέλος της κοπής του 

χλοοτάπητα το αποτέλεσµα δεν 
είναι ικανοποιητικό τότε.... 

- Αντικαταστήστε το 
µαχαίρι ή ακονίστε το. 

- Να περπατάτε ποιό σιγά 
καθώς κουρεύετε. 
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- Ανεβάστε το ύψος κοπής 
της µηχανής. 

- Κουρεύετε συχνότερα το 
χλοοτάπητα. 

- Κατά τη διάρκεια του 
κουρέµατος να γίνεται 
αλληλοκάλυψη των 
λωρίδων κοπής. 

- Ρυθµίστε το ύψος κοπής 
στις µπροστινές ρόδες µια 
εγκοπή χαµηλότερα σε 
σχέση µε τις πίσω. 
Παράδειγµα: Ρυθµίστε τις 
µπροστινές ρόδες στα 
54mm και τις πίσω ρόδες 
στα 64mm. 

 
Κοπή φύλλων 

• Αφού κουρέψετε τον 
χλοοτάπητα, να ελέξγτε εάν ο 
χλοοτάπητας είναι εµφανής µετά 
την εναπόθεση των κοµµένων 
φύλλων. Μπορεί να χρειαστεί να 
κάνετε κι άλλο ένα πέρασµα 
πάνω από τα κοµµένα φύλλα. 

• Εάν υπάρχουν περισσότερο από 
13cm από φύλλα στο 
χλοοτάπητα, ρυθµίστε τις 
µπροστινές ρόδες µια ή δυο 
εγκοπές ψηλότερα από το πίσω 
ύψος κοπής. 

• Μειώστε τη ταχύτητα όταν 
κουρεύετε στην περίπτωση που 
η µηχανή δεν κουρεύει 
ικανοποιητικά. 

 
 
Συντήρηση 
 
Σηµείωση: Προσδιορίστε την αριστερή 
και την δεξιά πλευρά της µηχανής από 
τη θέση λειτουργίας. 
 
 
 
 

Προτεινόµενο Πρόγραµµα Συντήρησης 
 

Εργασίες 
συντήρησης 

 
∆ιαδικασία συντήρησης 

Μετά από τις 5 
πρώτες ώρες 

 

• Αλλαγή λαδιών 
 

Πριν από κάθε 
χρήση 
ή 

καθηµερινά 

• Έλεγχος επιπέδου 
λαδιού. 

• Να γίνεται έλεγχος άν η 
µηχανή σταµατάει µέσα 
σε 3 δευτερόλεπτα από 
τη στιγµή που θα 
αφήσετε τη µπάρα 
κίνησης του µαχαιριού. 

• Καθαρίστε τη µηχανή.  

Κάθε 25 ώρες 
 

• Αντικασταστήστε το 
φίλτρο αέρα. Αν οι 
συνθήκες λειτουργίας 
είναι δυσκολότερες 
αντικαταστήστε το 
φίλτρο συχνότερα. 

Πριν την 
αποθήκευση 

• Αδειάστε το δοχείο 
καυσίµου πριν από 
οποιαδήποτε επισκευή 
και πριν την ετήσια 
αποθήκευση. 

Ετησίως 

• Αλλάξτε τα λάδια. 
• Αντικαταστήστε τη 
λεπίδα ή ακονίστε τη. 

• Καθαρίστε το σύστηµα 
ψύξης αέρα. 

• Για οποιεσδήποτε 
πρόσθετες ετήσιες 
διαδικασίες συντήρησης 
δείτε το εγχειρίδιο 
οδηγιών της µηχανής. 

 
 
 
Σηµαντικό: Για οποιεσδήποτε πρόσθετες 
ετήσιες διαδικασίες συντήρησης δείτε το 
εγχειρίδιο οδηγιών της µηχανής. 
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Προετοιµασία για την 
συντήρηση 
 

1. Σταµατήστε τη µηχανή και 
περιµένετε όλα τα κινούµενα 
µέρη να σταµατήσουν. 

2. Αποσυνδέστε το καλώδιο από 
του σπινθηριστή (µπουζί) πριν 
ξεκινήσετε οποιαδήποτε 
διαδικασία συντήρησης (εικόνα 
17) 

 

 
εικόνα 17 

 
 

3. Μετά τη συντήρηση συνδέστε 
ξανά το καλώδιο του 
σπινθηριστή (µπουζί). 

 
Σηµαντικό: Πριν γύρετε τη µηχανή για να 
αλλάξετε λάδι ή να αντικαταστήσετε τη λεπίδα,  
καταναλώστε πλήρως το καύσιµο.   
Εάν πρέπει να γύρετε τη µηχανή πριν τελειώσει 
το καύσιµο, χρησιµοποιήστε µια αντλία 
καυσίµου για να το αφαιρέσετε.  
Πάντοτε να πλαγιάζετε τη µηχανή από την 
αντίθετη πλευρά έτσι ώστε το φίλτρο αέρα να 
είναι επάνω. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!! 
Πλαγιάζοντας τη µηχανή µπορεί να τρέξει 
καύσιµο. Η βενζίνη είναι εύφλεκτη και µπορεί 
να προκληθεί τραυµατισµός. 
∆ουλέψτε τη µηχανή µέχρι να τελειώσει η 
βενζίνη ή αφαιρέστε το καύσιµο µε µια αντλία 
χειρός. Ποτέ µην αδειάζετε τη βενζίνη σε 
σιφόνι. 
 
 
 

Αντικατάσταση φίλτρου αέρα 
 
Χρόνος συντήρησης: Κάθε 25 ώρες. 
 

1. Χρησιµοποιήστε ένα κατσαβίδι 
για να ανοίξετε το κάλυµµα του 
φίλτρου (εικόνα 18) 

 

 
 

εικόνα 18 
 
 

2. Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα 
(εικόνα 19) 

 

 
 

εικόνα 19 
 
 

3. Τοποθετείστε το κάλυµµα 
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Αλλαγή Λαδιών 
 
Χρόνος Συντήρησης:  

• Μετά από τις πρώτες 5 ώρες 
• Ετησίως 

 
∆ουλέψτε τη µηχανή για λίγα λεπτά για 
να ζεσταθεί πριν αλλάξετε τα λάδια. 
Όταν ζεσταθεί το λάδι ρέει καλύτερα και 
παρασύρει µαζί του περισσότερα 
υπολείµµατα. 
 

1. Τοποθετείστε τη µηχανή σε 
επίπεδη επιφάνεια. 

2. Ακολουθείστε τις διαδικασίες 
προετοιµασίας συντήρησης. 

3. Αφαιρέστε το δείκτη λαδιού 
(εικόνα 20) 

 

 
 

εικόνα 20 
 
1. ∆είκτης λαδιού 
 

4. Γυρίστε τη µηχανή στο πλάι µε 
το φίλτρο επάνω για να 
αδειάσετε το λάδι (εικόνα 21) 

 

 
εικόνα 21 

 
 
5. Γυρίστε τη µηχανή σε θέση 

λειτουργίας. 
6. Γεµίστε µε λάδι περίπου στα ¾ . 
7. Σκουπίστε το δείκτη λαδιού µε 

ένα καθαρό πανί. 
8. Τοποθετείστε ξανά το δείκτη στο 

δοχείο. 
9. Βγάλτε το δείκτη και ελέγξτε τη 

στάθµη του λαδιού. 
 
Σηµείωση: Εάν η στάθµη του λαδιού 
είναι κάτω από από την ένειξη Add 
ρίξτε µικρή ποσότητα λαδιού στο 
δοχείο και επαναλάβετε τη διαδικασία, 
µέχρι ο δείκτης λαδιού να φτάσει στην 
ένδειξη Full. 
 
Σηµαντικό:  Μη γεµίσετε πολύ το 
δοχείο µε λάδι. Σταγγίξτε το λάδι που 
περισεύει µέχρι η στάθµη του λαδιού να 
φθάσει στην ένδειξη Full. 
 

10. Τοποθετείστε το δείκτη λαδιού 
και κλείστε το δοχείο. 

11. Ανακυκλώστε το 
χρησιµοποιηµένο λάδι σε τοπικό 
κέντρο ανακύκλωσης. 
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Αντικατάσταση λεπίδας 
 
Χρόνος Συντήρησης: Ετήσιος 
 
Σηµαντικό: Θα χρειαστείτε ένα γαλλικό 
κλειδί για να τοποθετήσετε το µαχαίρι 
σωστά. Εάν δεν έχετε γαλλικό κλειδί ή 
δεν µπορείτε να αλλάξετε το µαχαίρι 
επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο. 
 
Να ελέγχετε το µαχαίρι κάθε φορά που 
τελειώνει η βενζίνη. Εάν το µαχαίρι έχει 
φθαρεί ή ραγίσει αντικαταστήστε το 
αµέσως.  
Εάν η άκρη του µαχαιριού δεν κόβει να 
το ακονίσετε ή να το αντικαταστήσετε. 
 
Προσοχή !! στην επαφή µε το µαχαίρι. 
Μπορεί να τραυµατισθείτε. 
 
Κατά τη συντήρηση του µαχαιριού 
να φοράτε γάντια. 
 

1. ∆είτε τη διαδικασία 
προετοιµασίας για τη 
συντήρηση. 

2. Γυρίστε τη µηχανή στο πλάι µε 
το φίλτρο επάνω. 

3. Χρησιµοποιήστε ένα ξύλο για να 
κρατήσετε το µαχαίρι σταθερό 
(εικόνα 22). 

 

 
εικόνα 22 

 
 

4. Αφαιρέστε το µαχαίρι και 
φυλάξτε τα εξαρτήµατα 
συναρµολόγησης (εικόνα 22) 

5. Τοποθετήστε τη νέα λεπίδα και 
τα εξαρτήµατα συναρµολόγησης 
(εικόνα 23) 

 

 
 

εικόνα 23 
 
Σηµαντικό: Τοποθετείστε την κυρτή 
µεριά της λεπίδας προς το περίβληµα 
της µηχανής. 
 

6. Χρησιµοποιήστε ένα γαλλικό 
κλειδί για να σφίξετε το παξιµάδι 
του µαχαιριού. 

 
 
Ρύθµιση του καλωδίου της 
αυτοκίνησης 
 
Μπορείτε να ρυθµίσετε το καλώδιο για 
την αυτοκίνηση όταν είναι καινούργιο ή 
όταν έχει χάσει τη ρύθµιση του. 
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1. Χαλαρώστε το παξιµάδι (εικόνα 
24) 

 

 
εικόνα 24 

 
 

1. Τραβήξτε το περίβληµα του 
καλωδίου προς τα κάτω µέχρι να 
απελευθερωθεί από τη βάση 
(εικόνα 25) 

 
 

εικόνα 25 
 

2. Σφίξτε το παξιµάδι 
 
 

Καθάρισµα χλοοκοπτικού 
 
Χρόνος συντήρησης: Πριν από 
κάθε χρήση ή καθηµερινά. 
 
Προσοχή!! 
Μπορεί να πεταχτούν κοµµάτια 
χόρτου τα οποία είναι κάτω από το 
καπάκι. 
 
• Φορέστε προστατευτικά γυαλιά. 
 

• Να παραµένετε πάντοτε πίσω 
από τη µηχανή όταν αυτή είναι 
σε λειτουργία. 

 
• Να µην υπάρχουν 

παρευρισκόµενοι στο σηµείο 
που βρίσκεστε.  

 
Για καλύτερα αποτελέσµατα, καθαρίστε 
αµέσως τη µηχανή µόλις τελειώσετε. 
 

1. Κατεβάστε τη µηχανή στο 
χαµηλότερο σηµείο κοπής. ∆είτε 
τις οδηγίες ρύθµισης ύψους 
κοπής. 

2. Τοποθετείστε τη µηχανή σε 
πλακόστρωτο σηµείο. 

3. Ξεπλένετε το πίσω κάλυµµα από 
κάτω, και το σηµείο γύρω από τη 
χοάνη προς το κάδο συλλογής 
χόρτου. 

 
Σηµείωση: Όταν ξεπλένετε το 
σηµείο αυτό ο µοχλός επιλογής κατ’ 
απαίτηση (bag-on-demand), να είναι 
στη θέση προς τα εµπρός και στη 
θέση προς τα πίσω. 
 
4. Τοποθετείστε ένα λάστιχο 

ποτίσµατος το οποίο να είναι 
συνδεδεµένο µε τη βρύση, στη 
θύρα έκπλυσης που βρίσκεται 
στο κάλυµµα της µηχανής 
(εικόνα 26). 

 
εικόνα 26 

 
1. Θύρα έκπλυσης 
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5. Ανοίξτε το νερό. 
6. Ξεκινήστε τη µηχανή και αφήστε 

τη να δουλεύει για να φύγει η 
βρωµιά και τα υπολείµµατα του 
κοµµένου χόρτου. 

7. Σταµατήστε τη µηχανή. 
8. Κλείστε το νερό και 

αποσυνδέστε το λάστιχο από τη 
µηχανή. 

9. Βάλτε µπροστά τη µηχανή και 
αφήστε τη να δουλέψει για λίγο 
για να στεγνώσει το κάλυµµα 
έτσι ώστε να µην σκουριάσει. 

10. Αφήστε τη µηχανή να κρυώσει 
πριν την αποθηκεύσετε σε 
κλειστό χώρο. 

 
Αποθήκευση 
Αποθηκεύστε τη µηχανή σε  καθαρό και 
χωρίς υγρασία χώρο. 
 
Προετοιµασία της µηχανής για 
αποθήκευση 
 
Προσοχή!! 
Αναθυµιάσεις από τη βενζίνη µπορεί να 
προκαλέσουν έκρηξη. 

• Μην αποθηκεύετε τη βενζίνη για 
περισσότερο από 30 ηµέρες. 

• Μην αποθηκεύετε τη µηχανή 
κοντά σε εστία φωτιάς. 

• Αφήστε τη µηχανή να κρυώσει 
πριν την αποθηκεύσετε. 

 
1. Κατά το τελευταίο ετήσιο 

γέµισµα µε βενζίνη, προσθέστε 
και βελτιωτικό σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. 

 
2. Πετάξτε το καύσιµο που δεν έχει 

χρησιµοποιηθεί. Ανακυκλώστε 
το σύµφωνα µε τις οδηγίες 
ανακύκλωσης. 

 
Σηµείωση: Εάν υπάρχει καύσιµο στη 
µηχανή που έχει να χρησιµοποιηθεί 

καιρό, η µηχανή δεν παίρνει εύκολα 
µπροστά.  
Μην αποθηκεύετε καύσιµο χωρίς 
βελτιωτικό για περισσότερο από 30 
ηµέρες και µην αποθηκεύετε καύσιµο 
µε βελτιωτικό για περισσότερο από 90 
ηµέρες. 
 

3. Βαλτε µπροστά τη µηχανή και 
αφήστε τη να δουλέψει µέχρι να 
τελειώσει το καύσιµο. 

4. Βάλτε µπροστά τη µηχανή ξανά. 
5. Αφήστε τη µηχανή να δουλέψει 

µέχρι να σταµατήσει από µόνη 
της. Όταν δεν µπορείτε πλέον να 
την ξαναβάλετε µπροστά, τότε 
έχει τελειώσει η βενζίνη. 

6. Αποσυνδέστε το καλώδιο του 
σπινθηριστή (µπουζί). 

7. Αφαιρέστε το µπουζί και 
προσθέστε 30ml λάδι στην 
υποδοχή και τραβήξτε την 
κορδονιέρα αργά, αρκετές φορές 
για να πάει το λάδι σε όλο τον 
κύλινδρο έτσι ώστε να µη 
διαβρωθεί όσο καιρό δεν 
χρησιµοποιείται. 

8. Τοποθετείστε το µπουζί. 
9. Σφίξτε όλα τα παξιµάδια και τις 

βίδες. 
 
∆ίπλωµα χειρολαβής 
 
Προσοχή!! 
∆ιπλώνοντας και ξεδιπλώνοντας τη 
χειρολαβή µε λάθος τρόπο, µπορεί να 
καταστρέψετε τα καλώδια και να 
δηµιουργήσετε πρόβληµα στη 
λειτουργία της µηχανής. 
 

• Προσέξτε να µην καταστρέψετε 
τα καλώδια όταν διπλώνετε και 
ξεδιπλώνετε τη χειρολαβή 

• Εάν καταστραφεί κάποιο 
καλώδιο, επικοινωνήστε µε τον 
αντιπρόσωπο. 
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1. Χαλαρώστε τις ασφάλειες έτσι 

ώστε να κινείται η χειρολαβή 
ελεύθερα. 

2. ∆ιπλώστε τη χειρολαβή προς τα 
εµπρός όπως φαίνεται στην 
εικόνα 27 

 

       
εικόνα 27 

 
 

3. Για να ξεδιπλώσετε τη 
χειρολαβή, επαναλάβετε τα 
παραπάνω βήµατα αντίστροφα. 

 
Προετοιµασία µηχανής για χρήση 
µετά την αποθήκευση 
 

1. Συνδέστε το καλώδιο του 
σπινθηριστή (µπουζί). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ 
www.geomechaniki.gr 
Τηλ.210 9350054 
 

 
 
 

 16


