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Περιγραφή Προϊόντος 
 

 
 
1. Μοχλός κίνησης 
2. Φρένο 
3. Μοχλός ύψους κοπής 
4. Καπάκι καυσίµου (δύο πλευρές) 
5. Μοχλός ανύψωσης 
6. Χειριστήριο 
7. Ζώνη ασφαλείας 
8. Roll Bar 
9. Καπάκι µηχανής 
 
 
Χειριστήρια 
Εξοικειωθείτε µε το χειρισµό πριν  
ξεκινήσετε σε λειτουργία το 
µηχάνηµα. 
 

 
 
1. Ωρόµετρο 
2. ∆ιακόπτης ανάφλεξης 
3. ∆ιακόπτης προθέρµανσης 
4. Προθέρµανση 
5. Ένδειξη θερµοκρασίας 
6. Έλεγχος γκαζιού 

7. ∆ιακόπτης ελέγχου λεπίδων (ΡΤΟ) 
8. Ηχητικός συναγερµός 
9. ∆ιακόπτης επιλογής καυσίµου 
 
Ωρόµετρο 
Το ωρόµετρο καταγράφει τον αριθµό 
των ωρών λειτουργίας της µηχανής. 
Λειτουργεί όταν η µηχανή δουλεύει. 
Χρησιµοποιείτε αυτούς τους χρόνους 
για την προγραµµατισµένη 
διαδικασία συντήρησης. 
 
Προθέρµανση 
Η ένδειξη προθέρµανσης ανάβει 
όταν ο διακόπτης έχει ενεργοποιηθεί. 
 
∆ιακόπτης προθέρµανσης 
Κρατήστε  πατηµένο το διακόπτη για 
10 δευτερόλεπτα πριν το ξεκίνηµα. 
 
Λυχνία  θερµοκρασίας 
Το φωτάκι θερµοκρασίας ανάβει 
όταν η µηχανή υπερθερµανθεί. 
 
Ηχητική σήµανση 
Η µηχανή διαθέτει ηχητική σήµανση. 
Ειδοποιεί τον χειριστή να κλείσει τη 
µηχανή  αν προκύψει βλάβη από 
υπερθέρµανση. 
 
∆ιακόπτης επιλογής καυσίµου 
Η διακόπτης επιλογής καυσίµου 
βρίσκεται πίσω από το κάθισµα. 
Κλείστε τον διακόπτη επιλογής όταν 
µεταφέρετε ή αποθηκεύετε το 
χλοοκοπτικό. 
Μετακινήστε τον επιλογέα προς την 
αριστερή ή δεξιά θέση για λειτουργία. 
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Λειτουργία 
 
Σηµείωση: Ορίστε  την αριστερή και 
τη δεξιά πλευρά του µηχανήµατος 
από τη θέση λειτουργίας. 
 
Προσθέτοντας καύσιµο 
Η µηχανή λειτουργεί µε καθαρό 
πετρέλαιο. 
Σηµαντικό: Μη χρησιµοποιείτε 
κηροζίνη ή βενζίνη θα καταστραφεί ο 
κινητήρας. 
 
Γέµισµα του κινητήρα µε καύσιµο 
 
1. Κλείστε το κινητήρα και βάλτε 

χειρόφρενο. 
 
2.  Καθαρίστε γύρω – γύρω την τάπα 

και ανοίξτε. Προσθέστε καύσιµο 
και στα δύο ντεπόζιτα καυσίµου 
έως και  ¼  έως ½  ίντσα (6 έως 
13 mm) κάτω από το λαιµό του 
φίλτρου. Αυτός ο άδειος χώρος 
στο δοχείο επιτρέπει στο καύσιµο 
να διασταλεί. Μη γεµίζετε τα 
δοχεία µέχρι επάνω. 

 
3. Κλείστε τα δοχεία πολύ καλά και 

σκουπίστε εάν έχει χυθεί καύσιµο 
έξω από το ντεπόζιτο. 

 
4. Εάν είναι δυνατό, γεµίζετε τα 

ντεπόζιτα µετά από κάθε χρήση. 
Με αυτό τον τρόπο µειώνεται η 
πιθανότητα σταδιακής 
συµπύκνωσης µέσα στο δοχείο 
καυσίµου. 

 
Έλεγχος λαδιού 
Πριν ξεκινήσετε τη µηχανή, ελέγξτε 
τα λάδια. 
 
 
 

Αλλαγή δοχείων καυσίµου 
 
Σηµαντικό: Μη λειτουργείτε  τη 
µηχανή όταν έχει τελειώσει το 
καύσιµο. Μπορεί να προκληθεί 
βλάβη στη µηχανή. 
 
Ο διακόπτης επιλογής καυσίµου 
βρίσκεται πίσω από την αριστερή 
πλευρά του καθίσµατος. 
Υπάρχουν δυο δοχεία καυσίµου. Το 
ένα είναι από την αριστερή πλευρά 
και το άλλο από τη δεξιά. Κάθε 
δοχείο συνδέεται µε τον διακόπτη 
επιλογής καυσίµου και από κει στη 
µηχανή. 
 
Για να χρησιµοποιήσετε το αριστερό 
δοχείο καυσίµου γυρίστε τον 
διακόπτη επιλογής καυσίµου προς 
τα αριστερά LH. Για να 
χρησιµοποιήσετε τη δεξιά γυρίστε το 
διακόπτη επιλογής καυσίµου προς 
τα δεξιά RH. 
Κλείστε το διακόπτη επιλογής 
καυσίµου πριν µεταφέρετε ή 
αποθηκεύσετε το µηχάνηµα. 

 
1. Αριστερό δοχείο καυσίµου 
2. ∆ιακόπτης επιλογής καυσίµου 
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Σύστηµα προστασίας από 
ανατροπή (ROPS) 
Για να αποφευχθεί τραυµατισµός ή 
ακόµα και θάνατος από ανατροπή : 
Το roll bar να είναι πάντοτε 
σηκωµένο – ασφαλισµένο και να 
φοράτε τη ζώνη ασφαλείας. 
 

 
  
Επίσης ελέγξτε ότι το πίσω µέρος   
του καθίσµατος είναι ασφαλισµένο µε  
το σύρτη του. 
 
 

 
 
∆εν υπάρχει καµία προστασία όταν 
το Roll Bar είναι κατεβασµένο. 
 
Κατεβάστε το Roll Bar  µόνο όταν 
είναι απολύτως αναγκαίο. 
 
Μη βάζετε τη ζώνη ασφαλείας όταν 
το Roll Bar είναι κατεβασµένο. 
 
Οδηγείτε σιγά και προσεκτικά. 
 
Σηκώστε το Roll Bar όσο το δυνατό 
ποιο γρήγορα. 
 
Ελέγξτε προσεκτικά εάν υπάρχουν 
από πάνω σας (π.χ. κλαδιά, 
ηλεκτρικά καλώδια κλπ.) πριν 
περάσετε από κάτω προσέξτε να 
µην τα ακουµπήσετε. 
 
Σηµαντικό: Χαµηλώστε το Roll Bar 
µόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο. 
 
1.  Για να χαµηλώσετε το Roll Bar, 

χαλαρώστε τις µπροστινές λαβές. 
 
2.  Αφαιρέστε τη  φουρκέτα και 

βγάλτε τις δυο περόνες. 

 
3.  Χαµηλώστε το Roll Bar στη κάτω 

θέση. Υπάρχουν δυο θέσεις προς 
τα κάτω. 

 
4.  Ξαναβάλτε τις περόνες και 

ασφαλίστε τη κάθε µια από αυτές 
µε τη φουρκέτα. 

 
 

 
 
1. Πλήρης κάτω θέση 
2. Κάτω θέση µε εγκατεστηµένο καλάθι 
 
 

 
  
Επίσης ελέγξτε ότι το πίσω µέρος   
του καθίσµατος είναι ασφαλισµένο µε  
το σύρτη του. 
 
5. Για να σηκώσετε το Roll Bar, 

αφαιρέστε τη φουρκέτα και τις 
δυο περόνες. 

6.  Σηκώστε το Roll Bar στη πάνω 
θέση, βάλτε τις δυο περόνες στη 
θέση τους και µετά τις φουρκέτες. 

 
Σηµαντικό: Χρησιµοποιείτε πάντοτε 
τη ζώνη ασφαλείας όταν το Roll Bar 
είναι στην επάνω θέση. 
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1. Roll Bar  2. Επάνω θέση 
3. Περόνη  4. Φουρκέτα 
 
Σηµαντικό: Σφίξτε τις µπροστινές 
λαβές. 
 

 
 
1. Μπροστινό χερούλι 
 
 
Φρένο Στάθµευσης 
 
1. Μετακινήστε τους µοχλούς 
κίνησης στη νεκρά. 
 
2. Τραβήξτε προς τα πάνω και προς 
τα πίσω το µοχλό του φρένου για να 

βάλετε χειρόφρενο. Το φρένο πρέπει 
να σταθερό στο σηµείο εµπλοκής. 
 
Λύσιµο φρένου 
Σπρώξτε προς τα εµπρός και κάτω 
το µοχλό του φρένου. Το φρένο έχει 
ξεµπλοκάρει και ο µοχλός παραµένει 
ακίνητος. 

 
1. Φρένο σε λειτουργία – ΟΝ 
2. Φρένο σε αδράνεια – OFF 
3. Στοπ φρένου 
 
 
Εκκίνηση και ∆ιακοπή 
λειτουργίας της Μηχανής 
 
Εκκίνηση της µηχανής σε 
φυσιολογικές συνθήκες 
 
1. Σηκώστε το Roll Bar και 
ασφαλίστε. Καθίστε στο κάθισµα και 
βάλτε ζώνη. 
 
2. Μετακινήστε τους µοχλούς 
κίνησης στην νεκρά θέση. 
 
3. Βάλτε φρένο. 
 
4. Μετακινήστε το διακόπτη (ΡΤΟ) 
στη θέση OFF. 
 
5. Μετακινήστε το γκάζι στη µεσαία 
σκάλα. 
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6.  Γυρίστε το κλειδί δεξιά στη 
θέση λειτουργίας. 
 
7. Πιέστε τον διακόπτη 
προθέρµανσης για 10 δευτερόλεπτα. 
Θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη. 
 
8.  Αφήστε το διακόπτη 
προθέρµανσης µετά τα 10 
δευτερόλεπτα και η φωτεινή ένδειξη 
θα σβήσει. 
 

 
1. Ωρόµετρο 
2. ∆ιακόπτης λειτουργίας 
3. ∆ιακόπτης προθέρµανσης 
4. Φωτεινή ένδειξη  
5.Φωτεινή λειτουργίας θερµοκρασίας 
6. Μοχλός γκαζιού 
7. ∆ιακόπτης ΡΤΟ 
8. Ηχητικός συναγερµός 
9. Βαλβίδα επιλογής καυσίµου 
 
 
9. Γυρίστε το κλειδί η φωτεινή 
ένδειξη θα ανάψει ξανά. Όταν 
ξεκινήσει η µηχανή αφήστε το κλειδί. 
 
Σηµαντικό: Αρχικά οι εκκινήσεις να 
µην είναι περισσότερο από 30 
δευτερόλεπτα το λεπτό για να 
αποφύγετε υπερθέρµανση της µίζας. 
 
10. Εάν η µηχανή δεν ξεκινήσει 
αµέσως, µετακινήστε το µοχλό του 
γκαζιού στην ένδειξη γρήγορα. 
 

Σηµείωση: Μπορεί να χρειάζεται να 
εκκινήσετε το µηχάνηµα µερικές 
φορές περισσότερο όταν θα 
λειτουργήσει για πρώτη φορά και 
από τη στιγµή που το σύστηµα 
καυσίµου ήταν χωρίς καύσιµα. 
 

 
1. ∆ιακόπτης λειτουργίας 
2. Κλειστό 
3. Σε Λειτουργία 
4. Μίζα – εκκίνηση 
 
 

 
1. Γκάζι – Γρήγορα 
2. Γκάζι – Αργά 
 
 
∆ιακοπή λειτουργίας της Μηχανής 
 
1. Απεµπλέξτε το ΡΤΟ, µετακινήστε 
τους µοχλούς στη νεκρά και σηκώστε 
χειρόφρενο. 
 
2. Μετακινήστε το γκάζι στη µέση 
περίπου της ένδειξης γρήγορα -
αργά. 
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3. Αφήστε τη µηχανή να δουλέψει 
στο ρελαντί για 60 δευτερόλεπτα. 
 
4. Γυρίστε το κλειδί στη θέση OFF. 
Περιµένετε να σταµατήσουν όλα τα 
κινούµενα µέρη. 
 
5. Βγάλτε το κλειδί έτσι ώστε να µην  
µη δουλέψει το µηχάνηµα, πριν το 
µεταφέρετε ή αποθηκεύσετε. 
 
6. Πριν να µεταφέρετε ή 
αποθηκεύσετε το χλοοκοπτικό, 
κλείστε τη βαλβίδα καυσίµου. 
 
Σηµαντικό: Να ελέγχετε πάντοτε ότι 
η βαλβίδα καυσίµου είναι κλειστή 
πριν τη µεταφορά ή αποθήκευση του  
γιατί υπάρχει πιθανότητα διαρροής 
καυσίµου. Πριν µεταφέρετε το 
χλοοκοπτικό να έχετε σηκώσει το 
φρένο παρκάρισµατος. 
 
Σηµαντικό: Να βγάζετε πάντοτε το 
κλειδί γιατί υπάρχει περίπτωση η να 
τρέξει καύσιµο από την αντλία 
καυσίµου και να δηµιουργηθεί 
πρόβληµα στη µπαταρία και να 
αποφορτιστεί. 
 
 
Λειτουργία κοπτικού 
στοιχείου ΡΤΟ 
 
Ο µοχλός του κοπτικού στοιχείου 
ΡΤΟ ξεκινά και σταµατά τις λεπίδες 
του χλοοκοπτικού. 
 
Εµπλοκή κοπτικού στοιχείου ΡΤΟ 
 
1. Εάν η µηχανή είναι κρύα, αφήστε 
να ζεσταθεί για 5 έως 10 λεπτά πριν 
να θέσετε σε λειτουργία τα µαχαίρια. 
 

2. Καθώς είσαστε καθισµένοι στο 
κάθισµα, βάλτε τους µοχλούς 
ελέγχου στη νεκρά. 
3. Βάλτε το γκάζι στην γρήγορη 
θέση. 
 
Σηµείωση: Εάν βάλετε σε λειτουργία 
το µοχλό ΡΤΟ µε το γκάζι να είναι 
περίπου στη µέση, θα προκληθεί 
υπερβολική φθορά στους ιµάντες 
προώθησης. 
 
4. Τραβήξτε προς τα έξω το  µοχλό 
ΡΤΟ για να µπει σε λειτουργία. 

 
1. ΡΤΟ – σε λειτουργία 
2. ΡΤΟ – εκτός λειτουργίας 
 
 
∆ιακοπή Λειτουργίας του ΡΤΟ 
 
Για να σταµατήσετε τη λειτουργία του 
ΡΤΟ γυρίστε το µοχλό στη θέση 
OFF. 
 
 
Σύστηµα Ασφαλείας 
Το σύστηµα ασφαλείας έχει 
σχεδιαστεί για να εµποδίζει τη 
µηχανή να ξεκινήσει εκτός και εάν: 

• Κάθεστε στο κάθισµα. 
• Το φρένο είναι σε λειτουργία. 
• Ο µοχλός ΡΤΟ είναι εκτός 

λειτουργίας. 
• Οι µοχλοί κίνησης είναι στη 

νεκρά. 
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Έλεγχος του Συστήµατος 
Ασφαλείας 
 
Ελέγχετε το σύστηµα ασφαλείας 
κάθε φορά πριν χρησιµοποιήσετε το 
χλοοκοπτικό.  
Εάν το σύστηµα ασφαλείας δεν 
λειτουργεί όπως περιγράφεται 
παρακάτω, να απευθυνθείτε 
επειγόντως σε εξουσιοδοτηµένο 
συνεργείο. 
 
1. Καθώς κάθεστε στο κάθισµα, 
βάλτε φρένο, γυρίστε το µοχλό του 
ΡΤΟ στο ΟΝ. Προσπαθήστε να 
ξεκινήσετε το χλοοκοπτικό. Ο 
κινητήρας δεν θα πρέπει να ξεκινά. 
 
2. Καθώς κάθεστε στο κάθισµα 
βάλτε φρένο και γυρίστε το µοχλό 
του ΡΤΟ στο OFF. Μετακινείστε  το 
µοχλό ελέγχου (εκτός νεκράς). 
Προσπαθήστε να ξεκινήσετε τη 
µηχανή. Ο κινητήρας δεν πρέπει να 
ξεκινήσει. Επαναλάβετε το ίδιο και 
για τον άλλο µοχλό ελέγχου. 
 
3. Καθώς κάθεστε στο κάθισµα 
βάλτε φρένο και γυρίστε το µοχλό 
του ΡΤΟ στο OFF και βάλτε τους 
µοχλούς ελέγχου στη νεκρά. Τώρα 
ξεκινήστε το χλοοκοπτικό. Καθώς ο 
κινητήρας δουλεύει, λύστε το φρένο 
βάλτε σε λειτουργία το ΡΤΟ και 
σηκωθείτε ελαφρά από το κάθισµα, ο 
κινητήρας πρέπει να σβήσει. 
 
4. Καθώς κάθεστε στο κάθισµα 
βάλτε φρένο και γυρίστε το µοχλό 
του ΡΤΟ στο OFF και βάλτε τους 
µοχλούς ελέγχου στη νεκρά. Τώρα 
ξεκινήστε το χλοοκοπτικό. Καθώς ο 
κινητήρας δουλεύει κεντράρετε και 
τους δυο µοχλούς ελέγχου και 

προχωρήστε (εµπρός ή πίσω), ο 
κινητήρας θα πρέπει να σβήσει. 
Επαναλάβετε το ίδιο και για τον άλλο 
µοχλό κίνησης. 
 
5. Καθώς κάθεστε στο κάθισµα 
βάλτε φρένο και γυρίστε το µοχλό 
του ΡΤΟ στο OFF και βάλτε τους 
µοχλούς ελέγχου στη νεκρά. 
Προσπαθήστε να βάλετε σε 
λειτουργία το χλοοκοπτικό ο 
κινητήρας δεν πρέπει να 
λειτουργήσει. 
  
Οδήγηση προς τα Εµπρός ή 
Όπισθεν 
 
Ο µοχλός ελέγχου ρυθµίζει τη 
ταχύτητα της µηχανής καθώς 
υπολογίζεται σε (rpm) περιστροφή το 
λεπτό. Βάλτε το µοχλό του γκαζιού 
στη γρήγορη θέση για καλύτερη 
λειτουργία. Πάντοτε το γκάζι να είναι 
στο γρήγορο όταν κουρεύετε. 
 
Οδήγηση προς τα εµπρός 
 
1. Λύστε το φρένο. 
 
2. Βάλτε τους µοχλούς στο κέντρο, 
στη θέση που δεν κλειδώνουν. 
 
3. Για να πάτε προς τα εµπρός 
σπρώξτε σιγά – σιγά τους µοχλούς 
ελέγχου. 
 
Σηµείωση: H µηχανή θα 
καταστραφεί εάν θέσετε τους 
µοχλούς κίνησης σε λειτουργία και 
έχετε βάλει χειρόφρενο. 
 
Για να πάτε ευθεία εφαρµόστε την 
ίδια πίεση και στους δυο µοχλούς. 
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Για να στρίψετε βάλτε τον µοχλό στη 
νεκρά προς τη διεύθυνση που 
θέλετε. 
 
Όσο πιο πολύ κινείτε τους µοχλούς 
ελέγχου προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση τόσο περισσότερο 
κινείται το µηχάνηµα. 
 
Για να σταµατήσετε τραβήξτε τους 
µοχλούς κίνησης στη νεκρά. 

 
1. Θέση µοχλών ελέγχου κίνησης – νεκρά 
ταχύτητα 
2. Μοχλοί σε λειτουργία 
3. Εµπρός 
4. Όπισθεν 
 
 
Οδήγηση – Όπισθεν 
 
1. Μετακινήστε τους µοχλούς στο 
κέντρο. 
 
2. Για να κάνετε όπισθεν, τραβήξτε 
αργά το µοχλό προς τα πίσω. 
 
Για να πάτε ευθεία εφαρµόστε την 
ίδια πίεση και στους δυο µοχλούς. 
 
Για να στρίψετε µη πιέζετε το µοχλό 
από τη πλευρά που θα στρίψετε. 
 
Για να σταµατήσετε σπρώξτε τους 
µοχλούς ελέγχου στη νεκρά. 
 

Ακινητοποίηση του 
Μηχανήµατος 
 
Για να σταµατήσετε το µηχάνηµα, 
µετακινήστε τους µοχλούς ελέγχου 
στη νεκρά και µετά στο σηµείο που 
κλειδώνουν. Απεµπλέξτε το κοπτικό 
στοιχείο ΡΤΟ και κλείστε το διακόπτη 
της µηχανής. 
 
Να βάζετε χειρόφρενο όταν δεν είστε 
στο µηχάνηµα. Να αφαιρείτε πάντοτε 
το κλειδί από τη µηχανή. 
 
Ρύθµιση Ύψους Κοπής 
 
Το ύψος κοπής ρυθµίζεται από 38-
127mm (1-1/2 έως 5 inch) σε βήµατα 
των 6mm (1/4inch) τοποθετώντας 
την φουρκέτα σε διαφορετική 
υποδοχή. 
 
1. Ανεβάστε το ύψος κοπής. 
 
2. Για να κάνετε µια ρύθµιση 
αφαιρέστε τη φουρκέτα από το 
βραχίονα ύψους κοπής. 
 
3. Επιλέξτε την υποδοχή στο 
βραχίονα οι οποία θα αντιστοιχεί στο 
ύψος που επιθυµείτε και 
τοποθετείστε ξανά τη φουρκέτα. 
 
4. Μετακινήστε το µοχλό στο 
επιλεγµένο ύψος. 
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1. Μοχλός ύψους κοπής 
2. Φουρκέτα 
 
 
Ρύθµιση κυλίνδρων Anti-
Scalp 
 
Όποτε αλλάζετε το ύψος κοπής 
προτείνεται να ρυθµίζετε και το ύψος 
των  κυλίνδρων anti-scalp. 
1. Απεµπλέξτε το ΡΤΟ, µετακινήστε 
το µοχλό ελέγχου στη νεκρά και 
βάλτε φρένο. 
 
2. Σταµατήστε τη µηχανή, βγάλτε το 
κλειδί και περιµένετε µέχρις ότου όλα 
τα κινούµενα µέρη να σταµατήσουν. 
 
3. Αφού ρυθµίσετε το ύψος κοπής 
ρυθµίστε τους κυλίνδρους 
αφαιρώντας το παξιµάδι της 
φλάντζας, τον άξονα και τη βίδα. 
 
Σηµείωση: Οι δυο µεσαίοι κύλινδροι 
δεν θα έχουν αποστάτη. 
 
4. Επιλέξτε µια υποδοχή έτσι ώστε οι 
κύλινδροι να αντιστοιχούν στο 
επιθυµητό ύψος κοπής. 
 
5. Τοποθετείστε τη φλάντζα, τον 
άξονα το παξιµάδι, τον αποστάτη και 
τη βίδα. 
 

6. Επαναλάβετε την ίδια ρύθµιση και 
στους άλλους κυλίνδρους. 
 

 
1. Κύλινδροι anti-scalp 2. Αποστάτης 
3. Άξονας   4. Παξιµάδι 
5. Βίδα 
 

 
1. Κύλινδρος anti-scalp 
2. Άξονας 
3. Παξιµάδι 
4. Βίδα 
 
 

 
1. Κύλινδρος anti-scalp 
2. Αποστάτης 
3. Άξονας 
4. Παξιµάδι 
5. Βίδα 
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Ρύθµιση Καθίσµατος 

λλαγή της θέσης του Καθίσµατος 

υ 

 

. Για να ρυθµίσετε - ξεκλειδώσετε το 

. Τοποθετείστε το κάθισµα στη  

λλαγή της Ανάρτησης του 

ο κάθισµα µπορεί να ρυθµιστεί έτσι 

ια να ρυθµίσετε το κάθισµα γυρίστε 

 
Α
Το κάθισµα µπορεί να µετακινηθεί 
προς τα εµπρός και προς τα πίσω. 
Ρυθµίστε το κάθισµα στο σηµείο πο
πιστεύετε εσείς ότι θα έχετε καλύτερο 
έλεγχο του µηχανήµατος και θα 
κάθεστε άνετα. 
 
1
κάθισµα, µετακινήστε το µοχλό 
πλαγίως. 
 
2
θέση που θέλετε και κλειδώστε µε το 
µοχλό. 
 
Α
Καθίσµατος 
 
Τ
ώστε να παρέχει άνετη οδήγηση στο 
χειριστή.  
 
Γ
το κουµπί ρύθµισης από τη µια ή 
από την άλλη πλευρά . 
 

 
1. Κουµπί ρύθµισης καθίσµατος 
2. Μοχλός ρύθµισης καθίσµατος 
 
 
 

Ώθηση της µηχανής 
χειροκίνητα 
 
Σηµαντικό: Πάντοτε να σπρώχνετε 
το χλοοκοπτικό χειροκίνητα.  
Μη το ρυµουλκείτε γιατί θα 
προκαλέσετε ζηµιά στο υδραυλικό 
σύστηµα. 
 
Χειροκίνητη ώθηση 
 
1. Απεµπλέξτε το κοπτικό στοιχείο 
ΡΤΟ και γυρίστε το κλειδί στο OFF. 
Μετακινήστε τους µοχλούς στη νεκρά 
και βάλτε φρένο. Βγάλτε το κλειδί. 
 
2. Γυρίστε τις βαλβίδες παράκαµψης 
αριστερόστροφα και σπρώξτε. Με 
αυτό τον τρόπο ελευθερώνεται υγρό, 
παρακάµπτεται η αντλία και έτσι 
µπορούν να γυρίσουν οι τροχοί. 
 
Σηµαντικό: Μη γυρίσετε πάνω από 
µια στροφή τη βαλβίδα παράκαµψης. 
Γιατί εµποδίζει τις αντλίες να βγουν 
από το σώµα και να τρέξει έξω το 
υγρό. 
 
3. Λύστε το φρένο πριν αρχίσετε να 
σπρώχνετε. 
 
 
Αλλαγή Λειτουργίας µε Μηχανική 
Κίνηση 
Γυρίστε τις βαλβίδες παράκαµψης 
δεξιόστροφα 1 φορά για να 
επιστρέψετε στη µηχανική κίνηση. 
 
Σηµείωση: Μη σφίγγετε υπερβολικά 
τις βαλβίδες.  
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Συντήρηση Μηχανής 
 
Σέρβις Φίλτρου Αέρα 
Ελέγξτε ή αντικαταστήστε το φίλτρο 
αέρα µετά από 250 ώρες λειτουργίας 
ή ποιο συχνά όταν οι συνθήκες είναι 
πιο δύσκολες (πχ. σκόνη). 
 
Σηµείωση: Να ελέγχετε τα φίλτρα 
πιο συχνά εάν υπάρχει πολύ σκόνη 
ή άµµος. 
 
 
Αφαίρεση Φίλτρου Αέρα 
 
1. Απεµπλέξτε τις λεπίδες ΡΤΟ, 

µετακινήστε το µοχλό στη νεκρά 
και βάλτε φρένο. 

 
2. Σταµατήστε τη µηχανή, βγάλτε το 

κλειδί και περιµένετε µέχρις ότου 
όλα τα κινούµενα µέρη να 
σταµατήσουν. 

 
3. Αποδεσµεύστε το σύρτη του 

φίλτρου αέρα και βγάλτε το 
κάλυµµα από το σώµα του 
φίλτρου. 

 
4. Καθαρίστε το εσωτερικό του 

φίλτρου µε πεπιεσµένο αέρα. 
 
5. Προσεκτικά βγάλτε το φίλτρο έξω 

από το κάλυµµα. Προσπαθήστε 
να µην κτυπήσετε το φίλτρο στο 
κάλυµµα. 

 
6. Ελέγξτε το φίλτρο για τυχόν 

φθορές κοιτώντας το καθώς 
πέφτει φως από την εξωτερική 
πλευρά του φίλτρου. Οι τρύπες 
στο φίλτρο θα φαίνονται σαν 
λαµπερές κουκκίδες. Εάν το 
φίλτρο είναι κατεστραµµένο 
πετάξτε το. 

 

 
1. Σώµα φίλτρου  2. Φίλτρο αέρα 
3. Κάλυµµα  4. Σύρτης 
 
 
 
 
Τοποθέτηση του φίλτρου αέρα 
 
1. Εάν τοποθετήσετε καινούργιο 

φίλτρο, ελέγξτε το για τυχόν 
ζηµιές που έγιναν κατά τη 
διάρκεια της αποστολής. 

 
2.  Προσεκτικά βάλτε το φίλτρο αέρα 

µέσα στο σώµα. Σιγουρευτείτε ότι 
έχει τοποθετηθεί σωστά 
πιέζοντας το εξωτερικό άκρο του 
φίλτρου καθώς το τοποθετείτε. 

 
Σηµαντικό: Μη πιέζετε πάνω στη 
µαλακή εσωτερική επιφάνεια του 
φίλτρου. 
 
3. Τοποθετείστε το κάλυµµα και 

κλείστε τα κλιπ ασφαλείας. 
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1. Σώµα φίλτρου  2. Φίλτρο αέρα 
3. Κάλυµµα  4. Κλιπ ασφαλείας 
 
 
 
Αλλαγή Λαδιών 
 
Αλλάξτε τα λάδια ως ακολούθως: 

• Μετά από τις πρώτες 50 ώρες 
λειτουργίας. 

• Κάθε 100 ώρες µετά τις 
πρώτες 25 ώρες. 

 
Τύπος Λαδιού: Υψηλής ποιότητας 
ΑΡΙ λάδι για µηχανές πετρελαίου.  
Μη χρησιµοποιείτε προσθετικά µε τα 
λάδια που προτείνονται. 
 
Χωρητικότητα: 3.9 quarts (3.7 liters) 
 
Συντελεστής ιξώδους:  
∆είτε τον πίνακα παρακάτω 
 

 
 
Έλεγχος Στάθµης Λαδιού 
 
Σηµείωση: Να ελέγχετε πάντοτε το 
επίπεδο λαδιού όταν η µηχανή είναι 
κρύα. 
 
1. Απεµπλέξτε τις λεπίδες ΡΤΟ, 

µετακινήστε το µοχλό στη νεκρά 
και βάλτε φρένο. 

 
2.  Σταµατήστε τη µηχανή, βγάλτε το 

κλειδί και περιµένετε µέχρις ότου 
όλα τα κινούµενα µέρη να 
σταµατήσουν. 

 
3. Καθαρίστε εξωτερικά το δείκτη 

λαδιού έτσι ώστε να µην πέσουν 
βρωµιές µέσα στο φίλτρο και 
καταστρέψουν το κινητήρα. 

 
4. Βγάλτε το δείκτη λαδιού έξω, 

σκουπίστε µε ένα πανί το 
µεταλλικό µέρος. 

 
5. Ξαναβάλτε το δείκτη µέσα στο 

σωλήνα. Τραβήξτε και πάλι το 
δείκτη και ελέγξτε το µεταλλικό 
µέρος. 

 Εάν το επίπεδο λαδιού είναι 
χαµηλό, βάλτε λάδι µέχρι να 
φτάσει στην ένδειξη Full.  
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Σηµαντικό:  
Μη γεµίζετε µέχρι πάνω το δοχείο 
λαδιού γιατί µπορεί να δηµιουργηθεί 
πρόβληµα στο κινητήρα. 
Μη λειτουργείτε τη µηχανή όταν η 
ένδειξη είναι στο LOW (χαµηλό) γιατί 
µπορεί να καταστραφεί ο κινητήρας. 
 

 
 
1. ∆είκτης λαδιού  
2. Μεταλλικό µέρος 
3. Πίσω αριστερή πλευρά της µηχανής. 
 
Αλλαγή Λαδιών 
 
1. Ξεκινήστε τη µηχανή και αφήστε 

τη να δουλέψει για πέντε λεπτά. 
Με αυτό τον τρόπο ζεσταίνεται το 
λάδι και έτσι στραγγίζει καλύτερα. 

 
2. Παρκάρετε τη µηχανή σε επίπεδη 

επιφάνεια. 
 
3. Απεµπλέξτε τις λεπίδες ΡΤΟ, 

µετακινήστε το µοχλό στη νεκρά 
και βάλτε φρένο. 

 

4.  Σταµατήστε τη µηχανή, βγάλτε το 
κλειδί και περιµένετε µέχρις ότου 
όλα τα κινούµενα µέρη να 
σταµατήσουν. 

 
5. Βάλτε ένα δοχείο κάτω από το 

σηµείο που θα τρέξει το λάδι. 
Αφαιρέστε την τάπα και αφήστε 
να τρέξει το λάδι µέχρι που να 
στραγγίσει. 

 
6. Βγάλτε το καπάκι λαδιού από το 

πάνω µέρος του κινητήρα. Με 
αυτό τον τρόπο το λάδι θα 
στραγγίξει καλύτερα. 

 
7.  Ξαναβάλτε τη τάπα . 
 
Σηµείωση: Τα χρησιµοποιηµένα 

λάδια να τα στέλνετε σε κέντρο 
ανακύκλωσης. 

 
 

 
 
1. Πίσω µέρος της µηχανής 
2. Τάπα αποστράγγισης 
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Συµπλήρωµα λαδιού στη µηχανή 
 
1.  Γείρετε το κάθισµα προς τα 

εµπρός, χαλαρώστε τις βίδες 
και αφαιρέστε το µπροστινό 
πλαίσιο της µηχανής. 

 

 
1. Βίδα  
2. Μπροστινό πλαίσιο µηχανής 
 
2. Βγάλτε το καπάκι και τον δείκτη 

λαδιού. 
 

 
 
1. Μηχανή 
2. Καπάκι δοχείου λαδιού 
 
3. Για να προσθέσετε λάδι, 
χρησιµοποιήστε ένα λάστιχο µε χωνί. 
 
4.  Προσθέστε λάδι σιγά, ελέγχοντας 
το επίπεδο συχνά µε το δείκτη µέχρι 

το λάδι να φτάσει την πάνω οπή του 
δείκτη λαδιού. 
Προτεινόµενος τύπος λαδιού είναι 
SAE1040. 
 
 

 
 
1. Λάδι µηχανής  
2. Χωνί και λάστιχο 
 
Σηµαντικό: Να ρίχνετε το λάδι πολύ 
σιγά για να µην περάσει αέρας µέσα 
στο δοχείο και δηµιουργήσει 
πρόβληµα στη µηχανή. 
 
 

 
1.  Παρατηρείστε το ενδιάµεσο κενό που 

υπάρχει γύρω από το στόµιο. 
 
5. Τοποθετείστε πάλι το δείκτη 

λαδιού και το µπροστινό πλαίσιο 
της µηχανής. 

 
6.  Ξεκινήστε το χλοοκοπτικό και 

αφήστε τη να δουλέψει για πέντε 
λεπτά. 

 
7.  Κλείστε τον κινητήρα. 
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8.  Περιµένετε 3 λεπτά, ελέγξτε ξανά 
το επίπεδο λαδιού. 
 
9.  Προσθέστε λάδι εάν χρειάζεται, 
γιατί η στάθµη του λαδιού πρέπει να 
είναι στη πάνω οπή του δείκτη 
λαδιού. 
 
10.  Τοποθετήστε και πάλι το δείκτη 
λαδιού, το καπάκι και το µπροστινό 
πλαίσιο της µηχανής. 
 
11. Ελέγξτε για τυχόν διαρροές. 
 
Σηµαντικό: Μη παραγεµίζετε το 
στροφαλοθάλαµο µε λάδι γιατί 
µπορεί να καταστρέψετε τη µηχανή. 
 
 
 
 
Αλλαγή φίλτρου λαδιού 
 

• Μετά από 50 ώρες 
λειτουργίας 

• Κάθε 200 ώρες µετά από τις 
πρώτες 50 ώρες λειτουργίας. 

 
1. Στραγγίξτε το λάδι από τη µηχανή, 
βάζοντας ένα δοχείο από κάτω. 
 
2. Γυρίστε το φίλτρο αριστερόστροφα 
για να το αφαιρέσετε. 
 
Σηµείωση: Αφαιρέστε το φίλτρο 
λαδιού και ανακυκλώστε σύµφωνα 
µε τους νόµους της κάθε χώρας. 
 
3. Πριν τοποθετήσετε το φίλτρο, 
ελαφρά λαδώστε τη φλάντζα του 
φίλτρου µε καθαρό λάδι. Βιδώστε το 
φίλτρο µε το χέρι µέχρι η φλάντζα 
έρθει σε επαφή µε το φίλτρο. Σφίξτε   
½  φορά έως  και ¾  ακόµα. 
 

4. Προσθέστε λάδι σύµφωνα µε τις 
οδηγίες. 
 

 
1. Φίλτρο Λαδιού  
2. ∆εξιά πλευρά της µηχανής 
 

 
1. Φίλτρο λαδιού 
2. Φλάντζα 
3. Προσαρµογέας 
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Σύστηµα λειτουργίας 
καυσίµου 
 
Συντήρηση φίλτρων καυσίµου 
Αντικαταστήστε τα φίλτρα καυσίµου 
µετά από 400 ώρες λειτουργίας ή 
ετησίως.  
Επίσης να αντικαθιστάτε τα φίλτρα  
ποιο γρήγορα όταν το µηχάνηµα 
λειτουργεί σε συνθήκες που υπάρχει 
πολύ σκόνη ή βρωµιά. 
 
 
Αντικατάσταση του φίλτρου 
καυσίµου 
 
Πρέπει να υπάρχει εγγύηση ότι τα 
φίλτρα λαδιού και οποιαδήποτε άλλα 
εξαρτήµατα από το σύστηµα 
καυσίµου θα αλλαχθούν από 
Εξουσιοδοτηµένο συνεργείο. 
 
Συντήρηση του δοχείου καυσίµου 
Μην προσπαθήσετε να αδειάσετε το 
δοχείο καυσίµου γιατί τα εξαρτήµατα 
που υπάρχουν σε αυτό, χρειάζονται 
ειδικά εργαλεία για την 
επανατοποθέτηση τους.  
Το άδειασµα του δοχείου καυσίµου 
και το σέρβις θα πρέπει να γίνεται 
από Εξουσιοδοτηµένο Συνεργείο. 
 
Συντήρηση Ηλεκτρικού 
Συστήµατος 
 
Σέρβις Μπαταρίας 
 
1. Απεµπλέξτε τις λεπίδες ΡΤΟ, 

µετακινήστε το µοχλό στη νεκρά 
και βάλτε φρένο. 

 
2.  Σταµατήστε τη µηχανή, βγάλτε το 

κλειδί και περιµένετε µέχρις ότου 
όλα τα κινούµενα µέρη να 
σταµατήσουν. 

 

3. Σηκώστε το κάθισµα. 
 
4. Πρώτα αποσυνδέστε το καλώδιο 

από τον αρνητικό πόλο της 
µπαταρίας (-) . 

 
5. Βγάλτε τον κόκκινο ακροδέκτη 

από το θετικό (+) πόλο της 
µπαταρίας. 

 

 
1. Αρνητικός πόλος µπαταρίας 
2. Θετικός πόλος µπαταρίας 
3. Κόκκινο (+) καλώδιο 
4. Μαύρο (-) καλώδιο 
 
 
6. Αφαιρέστε και τα δυο παξιµάδια  

που ασφαλίζουν τη βάση της 
µπαταρίας. 

7. Αφαιρέστε τις δυο βίδες 
κρατώντας το υδραυλικό 
ντεπόζιτο σταθερά. 

 
8.  Βγάλτε το υδραυλικό δοχείο από 

τη µπαταρία. 
 
9. Αφαιρέστε τη µπαταρία. 
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1. Μπαταρία  2. Υδραυλικό δοχείο 
3. Βίδες   4. Παξιµάδι 
5. ∆εξιά πλευρά δοχείου καυσίµου 
 
 
Τοποθέτηση Μπαταρίας 
 
1. Τοποθετήστε τη µπαταρία µε τους 
πόλους απέναντι από το υδραυλικό 
δοχείο. 
 
2. Πρώτα τοποθετείστε το κόκκινο 
καλώδιο στο θετικό (+) πόλο της 
µπαταρίας. 
 
3. Μετά τοποθετείστε το µαύρο 
καλώδιο στον αρνητικό (-) πόλο της 
µπαταρίας. 
 
4. Σφίξτε τα καλώδια καλά µε τις 
βίδες, τις ροδέλες και τα παξιµάδια. 
 
5. Ασφαλίστε τη µπαταρία βάζοντας 
τις ροδέλες και τα παξιµάδια και 
σφίξτε καλά. 
 
Φόρτιση Μπαταρίας 
 
Σηµαντικό:   Η µπαταρία να είναι 
πάντοτε φορτισµένη.  Έτσι δεν 
καταστρέφεται  η µπαταρία  όταν 

η  θερµοκρασία είναι  κάτω    από 
( 0οC ). 
 
1. Σιγουρευτείτε ότι τα καπάκια είναι 
επάνω στη µπαταρία. Φορτώστε τη 
µπαταρία για 10 έως 15 λεπτά στα 
25 έως 30 amps ή 30 λεπτά στα 10 
amps. 
 
2. Όταν η µπαταρία φορτιστεί 
πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή 
από τη πρίζα, µετά αποσυνδέστε τα 
καλώδια από τους πόλους της 
µπαταρίας. 
 
3. Επανατοποθετείστε τη µπαταρία 
στη µηχανή και συνδέστε τα καλώδια 
της µπαταρίας. 
 
Σηµείωση: Μη λειτουργείτε το 
χλοοκοπτικό µε τη µπαταρία 
αποσυνδεδεµένη. Μπορεί να 
προκληθεί ζηµιά. 

 
1. Θετικός πόλος 2. Αρνητικός πόλος 
3. Θετικό (+)  4. Αρνητικό (-) 
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Συντήρηση Ασφαλειών 
Το ηλεκτρικό σύστηµα 
προστατεύεται από ασφάλειες.  
∆εν απαιτείται συντήρηση, ακόµα και 
όταν µια ασφάλεια καεί ελέγξτε το 
κύκλωµα µήπως έχει προκληθεί 
κάποια βλάβη ή βραχυκύκλωµα. 
 
Ασφάλειες: 

• Ανάφλεξης, F1-30 amp. 
• Ψυγείου  F2-30 amp. 
 

1. Ανοίξτε το καπάκι της µηχανής και 
σηκώστε το έτσι ώστε να έχετε 
καλύτερη πρόσβαση στη θήκη 
ασφαλειών. 
 
2. Για να αντικαταστήσετε τις 
ασφάλειες, τραβήξτε την ασφάλεια 
και αφαιρέστε τη. 
 
3. Επανατοποθετείστε µια 
καινούργια. 
 

 
1. Αριστερή πλευρά δοχείου καυσίµου 
2. Ασφάλεια ανάφλεξης -30amp 
3. Ασφάλεια ψυγείου -30amp 
 

Συντήρηση Συστήµατος 
Οδήγησης 
 
Ρύθµιση Πρόσφυσης 
Το µηχάνηµα έχει ένα κοχλία για τη 
ρύθµιση της πρόσφυσης ο οποίος 
βρίσκεται κάτω από το κάθισµα. 
 
Σηµαντικό: Πριν ρυθµίσετε τη 
πρόσφυση η λαβή και το υδραυλικό 
σύστηµα να είναι στη νεκρά. 
 
1. Σπρώξτε και τους δυο µοχλούς 
ελέγχου προς τα εµπρός έχοντας την 
ίδια απόσταση. 
 
2. Ελέγξτε εάν το µηχάνηµα τραβάει 
προς τη µια πλευρά. Εάν ναι, 
σταµατήστε και σηκώστε 
χειρόφρενο. 
 
3. Σηκώστε το κάθισµα προς τα 
εµπρός έτσι ώστε να µπορείτε να 
έχετε πρόσβαση στο κοχλία 
ρύθµισης της πρόσφυσης. 
 
 Σηµείωση: Καθορίστε την 
αριστερή και την δεξιά πλευρά του 
µηχανήµατος από τη θέση χειρισµού. 
 
4. Για να πάει το µηχάνηµα δεξιά, 
γυρίστε τον κοχλία προς τα δεξιά του 
µηχανήµατος. 
 
5. Για να πάει το µηχάνηµα 
αριστερά, γυρίστε τον κοχλία προς 
τα αριστερά του µηχανήµατος. 
 
6. Επαναλάβετε τη ρύθµιση µέχρι η 
πρόσφυση να είναι σωστή. 
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1. Κοχλίας πρόσφυσης 
2. Υδραυλικό δοχείο 
3. Υδραυλικές αντλίες 
4. Γυρίστε προς τα εδώ για δεξιά 
5. Γυρίστε προς τα εδώ για αριστερά 
 
 
Έλεγχος Πίεσης Ελαστικών 
 
Ελέγξτε τη πίεση από τη βαλβίδα του 
ελαστικού  κάθε 50 ώρες λειτουργίας 
ή κάθε µήνα. 
 
∆ιατηρήστε τη πίεση του αέρα στα 
µπροστινά και πίσω λάστιχα. 
Η µη σωστή πίεση των ελαστικών 
µπορεί να δηµιουργήσει 
ανοµοιόµορφη κοπή του 
χλοοτάπητα.  
Ελέγξτε τα ελαστικά όταν είναι κρύα 
για να έχετε καλύτερη ένδειξη 
µέτρησης της πίεσης. 
 

 
 
 
Έλεγχος κεντρικού µπουλονιού 
και παξιµαδιού   
 
Ελέγξτε µετά από 500 ώρες 
λειτουργίας. 
1. Απεµπλέξτε τις λεπίδες ΡΤΟ, 

µετακινήστε το µοχλό στη νεκρά 
και βάλτε φρένο. 

 
2.  Σταµατήστε τη µηχανή, βγάλτε το 

κλειδί και περιµένετε µέχρις ότου 
όλα τα κινούµενα µέρη να 
σταµατήσουν. 

 
3. Αφαιρέστε τη περόνη ασφαλείας. 
 
4. Η ροπή στο κεντρικό παξιµάδι να 

είναι στα 125ft-lb (170N*m) 
 

 
1.  Κεντρικό παξιµάδι 
2. Εµφανίζονται δυο σπειρώµατα ή      
λιγότερα. 
3. Οπή µέσα στο σπείρωµα 
4. Ροδέλα (εάν είναι απαραίτητο) 
 
 
5. Ελέγξτε την απόσταση από το 
κάτω µέρος της σχισµής του 
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παξιµαδιού µέχρι το εσωτερικό της 
οπής. Θα πρέπει να φαίνονται 
τουλάχιστον δύο σπειρώµατα. 
 
6. Εάν φαίνονται περισσότερα από 
δυο σπειρώµατα αφαιρέστε το 
παξιµάδι και βάλτε µια ροδέλα 
ανάµεσα στο µπουλόνι και το 
παξιµάδι. 
 
7. Η ροπή στο κεντρικό παξιµάδι να 

είναι στα 125ft-lb (170N*m) 
 
8. Σφίξτε το παξιµάδι µέχρι το 
επόµενο σετ σχισµών 
ευθυγραµµιστεί µε την οπή του 
άξονα. 
 
9. Επανατοποθετείστε τη περόνη 
ασφαλείας. 
 
Ρύθµιση ρουλεµάν του άξονα 
τροχίσκων 
Ελέγξτε µετά από 500 ώρες 
λειτουργίας ή αποθήκευσης. 
 
1. Απεµπλέξτε τις λεπίδες ΡΤΟ, 

µετακινήστε το µοχλό στη νεκρά 
και βάλτε φρένο. 

 
2.  Σταµατήστε τη µηχανή, βγάλτε το 

κλειδί και περιµένετε µέχρις ότου 
όλα τα κινούµενα µέρη να 
σταµατήσουν. 

 
3. Αφαιρέστε το καπάκι από τον 

τροχίσκο και σφίξτε το παξιµάδι. 
 
4. Σφίξτε καλά το παξιµάδι µέχρι που 

τα ελατήρια και οι ροδέλες να 
είναι επίπεδα και µετά γυρίστε 
ανάποδα κατά ¼ για να 
ρυθµιστούν σωστά τα ρουλεµάν. 

 
 

Σηµαντικό: Να είστε σίγουροι ότι 
τα ελατήρια έχουν µπει σωστά, 
όπως φαίνεται στη παρακάτω 
εικόνα. 

 

 
1. Ελατήρια 
2. Παξιµάδι 
3. Καπάκι 
 

 
Σέρβις του κιβωτίου 
ταχυτήτων 
 
Έλεγχος λαδιού στο κιβώτιο 
ταχυτήτων 
 
Χρησιµοποιήστε συνθετικό λιπαντικό 
SAE 75W-90 
1. Παρκάρετε το µηχάνηµα σε 

επίπεδη επιφάνεια. 
 
2. Απεµπλέξτε τις λεπίδες ΡΤΟ, 

µετακινήστε το µοχλό στη νεκρά 
και βάλτε φρένο. 

 
3.  Σταµατήστε τη µηχανή, βγάλτε το 

κλειδί και περιµένετε µέχρις ότου 
όλα τα κινούµενα µέρη να 
σταµατήσουν. 
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4. Αφαιρέστε την πλευρική τάπα του 
κιβωτίου ταχυτήτων. 

 
5. Το λάδι πρέπει να είναι µέχρι το 

πάνω µέρος του κιβωτίου 
ταχυτήτων.  

 
6. Προσθέστε λάδι εάν χρειάζεται 

για να φτάσει στο σωστό 
επίπεδο. 

 

 
 
1. Κιβώτιο ταχυτήτων 
2. Πλευρική τάπα 
3. Τάπα στο πίσω µέρος 
4. Τροχαλία 
 
 
 
Αλλαγή λαδιού του κιβωτίου 
ταχυτήτων 
 
Επικοινωνήστε µε το 
εξουσιοδοτηµένο σέρβις για την 
αλλαγή λαδιού. 
 
 
 
 
 

Συντήρηση συστήµατος 
ψύξης 
 
Έλεγχος του ψυκτικού υγρού 
 
Ελέγξτε τη στάθµη του ψυκτικού 
υγρού καθηµερινά. 
 
Ελέγξτε τα σωληνάκια κάθε 100 
ώρες. 
 
Τύπος υγρού : 50/50 από  
αντιψυκτικό και νερό. 
 
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού: 4.6L 
(156 ounces) 
 
Σηµείωση: Μην ανοίγετε το καπάκι 
του ψυγείου. Μπορεί να µπει αέρας 
µέσα στο σύστηµα ψύξης. 
 
1. Παρκάρετε σε επίπεδη επιφάνεια, 
σταµατήστε τη µηχανή, και σηκώστε 
το φρένο. 
 
2. Ελευθερώστε το κάθισµα και 
τραβήξτε το προς τα πάνω. 
 
3. Με τη µηχανή κρύα, ελέγξτε τη 
υπερχείλιση. Το υγρό πρέπει να είναι 
πάνω από την αντλία και εξωτερικά 
του δοχείου υπερχείλισης. 
 
4. Εάν είναι χαµηλότερα, προσθέστε 
ένα µίγµα 50/50 από αντιψυκτικό και 
νερό. 
 
5. Προσθέστε το µίγµα στο δοχείο 
υπερχείλισης και γεµίστε µέχρι την 
ένδειξη. 
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1. ∆οχείο υπερχείλισης αντιψυκτικού 
2. Γραµµή ένδειξης στο δοχείο για το 
αντιψυκτικό. 
 
 
 
Καθαρισµός του ψυγείου λαδιού 
και τις γρίλιες του ψυγείου 
 
Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε και 
καθαρίστε τις γρίλιες του ψυγείου και 
το ψυγείο λαδιού.  
Αφαιρέστε υπολείµµατα γρασιδιού 
και χώµατος από το ψυγείο µε 
πεπιεσµένο αέρα. 
 

 
 
1. Ψυγείο λαδιού 
2. Αριστερό πίσω λάστιχο 
3. Γρίλιες ψυγείου 
 
 
Αλλαγή ψυκτικού υγρού 
 
Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο 
συνεργείο. 
 
Συντήρηση Φρένου 
 
Ρύθµιση του φρένου στάθµευσης. 
 
1. Σηκώστε το µοχλό του φρένου 
προς τα πάνω. 
 
2. Μετρήστε το µήκος του ελατηρίου. 
Η µέτρηση θα πρέπει να είναι 2-1/2 
ίντσα (64mm) µεταξύ των δακτυλίων. 
 
3. Εάν είναι απαραίτητη η ρύθµιση, 
λύστε το φρένο, χαλαρώστε το 
παξιµάδι κάτω από το ελατήριο και 
ρυθµίστε το δεύτερο παξιµάδι. 
Γυρίστε το παξιµάδι µέχρι να 
επιτευχθεί η σωστή ρύθµιση. 
Γυρίστε το παξιµάδι δεξιόστροφα για 
να µικρύνετε το µήκος του ελατηρίου 
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και αριστερόστροφα για να 
επιµηκύνετε το ελατήριο. 
 
4. Σφίξτε τα δυο παξιµάδια 
ταυτόχρονα. 
 
5. Σηκώστε το φρένο. Ελέγξτε ξανά 
το µήκος του ελατηρίου. 
 
6. Εάν χρειάζεται ξανά ρύθµιση, 
επαναλάβετε την παραπάνω 
διαδικασία. 
 
7. Επαναλάβετε και στην αντίθετη 
πλευρά του µηχανήµατος. 
 

 
1. Μοχλός φρένου σε θέση εµπλοκής 
2. Ελατήριο 2-1/2 inch (64mm) 
3. Ρύθµιση παξιµαδιών 
 
 
Συντήρηση Ιµάντα 
 
Έλεγχος ιµάντα 
 
Ελέγξτε όλους τους ιµάντες κάθε 100 
ώρες. 
Ελέγξτε µήπως έχουν σκάσει, 
ξεφτίσει, έχουν σηµάδια από κάψιµο 
ή οποιαδήποτε άλλη φθορά. 
Αντικαταστήστε τους φθαρµένους 
ιµάντες. 
 
 
 
 

Αντικατάσταση ιµάντα του 
χλοοκοπτικού 
 
Όταν ο ιµάντας γυρίζει και ακούγεται 
ήχος, οι λεπίδες γλιστρούν καθώς 
κόβουν το γρασίδι, έχει σκασίµατα, 
καψίµατα ή έχει ξεφτίσει, είναι 
δείγµατα ότι  έχει φθαρεί. 
Αντικαταστήστε τον εάν οτιδήποτε 
από τα παραπάνω είναι εµφανές. 
 
1. Απεµπλέξτε τις λεπίδες ΡΤΟ, 

µετακινήστε το µοχλό στη νεκρά 
και βάλτε φρένο. 

 
2.  Σταµατήστε τη µηχανή, βγάλτε το 

κλειδί και περιµένετε µέχρις ότου 
όλα τα κινούµενα µέρη να 
σταµατήσουν. 

 
3. Αφαιρέστε τις βίδες και τα 

καλύµµατα του ιµάντα . 
 
4. Αφαιρέστε το ελατήριο και τον 

οδηγό από την τροχαλία του 
ιµάντα. 

 
5. Αφαιρέστε τον ιµάντα εάν είναι 

αναγκαίο. 
 
6. Τοποθετήστε τον καινούργιο 

ιµάντα γύρω από την τροχαλία 
του χλοοκοπτικού και την 
τροχαλία του κιβωτίου ταχυτήτων 
κάτω από τη µηχανή. 

 
7. Τοποθετήστε το ελατήριο στην 

τροχαλία του ιµάντα. 
 
8. Τοποθετείστε τον οδηγό πάνω 

στο ελατήριο, η τροχαλία να κάνει 
γωνία 45 µοιρών. 

 
9. Τοποθετείστε τα καλύµµατα του 

ιµάντα, τις βίδες και κλείστε τα 
κλιπ ασφαλείας. 
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1. Κάλυµµα ιµάντα 
2. Κλιπ 
3. Βίδα 
4.Τοποθέτηση των άκρων του καλύµµατος 
στα κενά 
 
 
 
 
 

 
1. Ιµάντας χλοοκοπτικού 
2. Τροχαλία µετάδοσης κίνησης 
3. Οδηγός τροχαλίας ιµάντα 
4. Οδηγός ιµάντα 
5. Τροχαλία κιβωτίου ταχυτήτων 
6. Ελατήριο 
 
 
 
 
 
 

Αντικατάσταση ιµάντα λεπίδων 
κοπτικού στοιχείου ΡΤΟ 
 
Όταν ο ιµάντας των λεπίδων (ΡΤΟ) 
γυρίζει και ακούγεται ήχος, οι λεπίδες 
γλιστρούν καθώς κόβουν το γρασίδι, 
έχει σκασίµατα, καψίµατα ή έχει 
ξεφτίσει είναι ενδείξεις ότι  έχει 
φθαρεί. 
 
Αντικαταστήστε εάν οτιδήποτε από 
τα παραπάνω είναι εµφανές. 
 
1. Απεµπλέξτε τις λεπίδες ΡΤΟ, 

µετακινήστε το µοχλό στη νεκρά 
και βάλτε φρένο. 

 
2.  Σταµατήστε τη µηχανή, βγάλτε το 

κλειδί και περιµένετε µέχρις ότου 
όλα τα κινούµενα µέρη να 
σταµατήσουν. 

 
3. Γείρετε το κάθισµα προς τα 

εµπρός, ξεβιδώστε τις βίδες και 
αφαιρέστε το καπάκι. 

 

 
1. ∆ιακόπτης 
2. Μπροστινό καπάκι µηχανής 
 
 
4. Αφαιρέστε το ελατήριο από τον 
άξονα της τροχαλίας. 
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5. Αφαιρέστε το βραχίονα στήριξης. 
 
6. Βγάλτε τον παλιό ιµάντα. 
 
7. Τοποθετήστε τον καινούργιο γύρω 
από την τροχαλία του συµπλέκτη και 
την τροχαλία του κιβωτίου 
ταχυτήτων. 
 
8. Επανατοποθετήστε το βραχίονα 
στήριξης. 
 
9. Τοποθετείστε το ελατήριο στον 
άξονα της τροχαλίας. 
 
 

 
 
1. Ιµάντας µαχαιριών 
2. Συµπλέκτης 
3. Ελατήριο 
4. Άξονας τροχαλίας ελατηρίου 
5. Κιβώτιο ταχυτήτων  
6. Βραχίονας κίνησης 
 
 

 
1. Ιµάντας λεπίδων ΡΤΟ 
2. Σφικτήρας 
3. Οδηγός ελατηρίου 
4. Κιβώτιο ταχυτήτων 
5. Συµπλέκτης 
 
 
Αντικατάσταση ιµάντα 
αντλίας 
 
Ελέγξτε εάν υπάρχουν φθορές στον 
ιµάντα της αντλίας κάθε φορά µετά 
από 50 ώρες λειτουργίας. 
 
Σηµείωση: Αφαιρέστε πρώτα τον 
ιµάντα των λεπίδων ΡΤΟ εάν πρέπει 
να αντικατασταθεί ο ιµάντας της 
αντλίας. 
 
1. Γείρετε το κάθισµα προς τα 
εµπρός και αφαιρέστε το µπροστινό 
καπάκι της µηχανής. 
 
2. Βγάλτε τον ιµάντα ΡΤΟ. 
 
3. Αφαιρέστε το ελατήριο από τον 
άξονα. 
 
4. Τοποθετήστε το καινούργιο ιµάντα 
γύρω από τη µηχανή και την 
τροχαλία της αντλίας. 
 
5. Επανατοποθετείστε τον ιµάντα 
ΡΤΟ. 
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6. Τοποθετείστε το ελατήριο στον 
άξονα. 
 

 
1. Ιµάντας αντλίας 
2. Συµπλέκτης 
3. Οδηγός τροχαλίας ελατηρίου   ιµάντα 
4. Ελατήριο 
 
 
Αντικατάσταση και ρύθµιση 
ιµάντα του εναλλάκτη 
 
Ελέγξτε τον ιµάντα του εναλλάκτη για 
τυχόν φθορές µετά από κάθε 50 
ώρες λειτουργίας. 
 
Αντικατάσταση ιµάντα του 
εναλλάκτη 
 
1. Απεµπλέξτε τις λεπίδες ΡΤΟ, 

µετακινήστε το µοχλό στη νεκρά 
και βάλτε φρένο. 

 
2.  Σταµατήστε τη µηχανή, βγάλτε το 

κλειδί και περιµένετε µέχρις ότου 
όλα τα κινούµενα µέρη να 
σταµατήσουν. 

 
3. Αφαιρέστε τις 4 βίδες που 

κρατούν το κάλυµµα του ψύκτη 
λαδιού στο πίσω πλαίσιο. 

 
4. Αφαιρέστε τις 3 βίδες που κρατούν 

πλευρικά λουριά της µηχανής. 
 

 
1. Κάλυµµα ψύκτη λαδιού 
2. Βίδες 
3. Λουριά µηχανής 
 
 
5. Αφαιρέστε τις 4 βίδες που κρατούν 
τον ανεµιστήρα λαδιού και αφήστε 
τον στην άκρη. 
 
6. Αφαιρέστε τις 2 βίδες που κρατούν 
τον ανεµιστήρα και τη πλακέτα του 
πάνω στη µηχανή. 
 

 
1. Ψύκτης λαδιού 
2. Ανεµιστήρας 
3. Πλακέτα ανεµιστήρα 
4. Ιµάντας εναλλάκτη 
 
 
7. Χαλαρώστε την κάτω βίδα και 
αφαιρέστε τη πάνω βίδα που κρατά 
τον εναλλάκτη και το κάλυµµα. 
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8. Γυρίστε το κάλυµµα του εναλλάκτη 
προς το πλάι και αφαιρέστε τον 
ιµάντα από τις τροχαλίες και τον 
εναλλάκτη. 
 
9. Εγκαταστήστε καινούργιο ιµάντα 
γύρω από τις τροχαλίες και τον 
εναλλάκτη. 
 
10. Τοποθετείστε τον ανεµιστήρα και 
την πλακέτα του µε τις 2 βίδες. 
 
11. Τοποθετείστε τον ψύκτη λαδιού 
µε τις 4 βίδες.  
 
12. Τοποθετείστε το καπάκι του 
ψύκτη λαδιού και τα λουριά της 
µηχανής µε τις 4 βίδες. 
 
13. Τοποθετείστε τα λουριά στο πλάι 
της µηχανής. 
 
14. Σφίξτε την κάτω βίδα και βάλτε 
την πάνω βίδα κρατώντας τον 
εναλλάκτη και το κάλυµµα. 
 
Ρύθµιση Ιµάντα Εναλλάκτη 
 
1. Τοποθετείστε ένα χερούλι µεταξύ 
του εναλλάκτη και του κυλίνδρου. 
 
2. Ρυθµίστε τον εναλλάκτη από έξω 
µέχρι το ¼ έως 11/32 inch (7 έως 9 
mm) απόκλιση του ιµάντα µεταξύ της 
µηχανής και των τροχαλιών  22.1 lbs 
ισχύος (10kgf) 
 
3. Σφίξτε τις βίδες του εναλλάκτη. 
 
4. Ελέγξτε την απόκλιση στον ιµάντα 
ξανά και ρυθµίστε τον εάν είναι 
αναγκαίο. 
 
5. Εάν η απόκλιση είναι σωστή 
σφίξτε την κάτω και την πάνω βίδα. 
 

 
1. Εναλλάκτης 
2. Ιµάντας εναλλάκτη 
3.Απόκλιση ¼ έως 11/32 inch (7 έως  9 mm) 
µε 22.1 lbs ισχύος (10kgf) 
4. Πάνω βίδα 
5. Κάτω βίδα 
 
 
Συντήρηση Συστήµατος 
Ελέγχου 
 
Ρύθµιση του µοχλού στη νεκρά 
ταχύτητα 
 
Εάν οι µοχλοί ελέγχου δεν 
ευθυγραµµίζονται ή δεν κινούνται 
εύκολα στην εγκοπή της κονσόλας, 
απαιτείται ρύθµιση. 
Ρυθµίστε κάθε µοχλό και ελατήριο 
ξεχωριστά. 
 
Σηµείωση: Οι µοχλοί κίνησης 
πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι 
σωστά. 
 
1. Απεµπλέξτε τις λεπίδες ΡΤΟ, 

µετακινήστε το µοχλό στη νεκρά 
και βάλτε φρένο. 
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2.  Σταµατήστε τη µηχανή, βγάλτε το 
κλειδί και περιµένετε µέχρις ότου 
όλα τα κινούµενα µέρη να 
σταµατήσουν. 

 
3. Γείρετε το κάθισµα προς τα 
εµπρός. 
 
4. Ξεκινήστε µε τον αριστερό ή το 
δεξιό µοχλό κίνησης. 
 
5.  Μετακινήστε  το µοχλό στη νεκρά 
αλλά όχι ασφαλισµένο. 
 
6. Τραβήξτε το µοχλό προς τα πίσω 
µέχρι η περόνη (του βραχίονα κάτω 
από τον άξονα περιστροφής) έρθει 
σε επαφή µε το κάτω µέρος της 
υποδοχής. 
 
7. Ελέγξτε τη σχέση του λεβιέ µε την 
εγκοπή στην κονσόλα. Πρέπει να 
είναι κεντραρισµένος και να µπορεί ο 
άξονας του λεβιέ να  παραµένει στη 
νεκρά θέση. 
 
 

 
1. Νεκρά 
2. Λεβιές 
3. Νεκρά 
 
 
 
8. Εάν είναι απαραίτητη η ρύθµιση, 
χαλαρώστε το παξιµάδι, τον 

αποστάτη και το παξιµάδι 
ασφαλείας. 
 
9. Πιέστε ελαφρά  προς τα πίσω το 
µοχλό κίνησης, γυρίστε την κεφαλή 
της βίδας ρύθµισης προς τη σωστή 
κατεύθυνση µέχρι ο µοχλός να 
κεντραριστεί στη νεκρά θέση. 
 
Σηµείωση: Βάζοντας πίεση στο 
µοχλό προς τα πίσω η περόνη 
παραµένει στο κάτω µέρος της 
εγκοπής και έτσι η βίδα µπορεί να 
ρυθµίσει το µοχλό στη σωστή θέση. 
 
10. Σφίξτε το παξιµάδι και το 
παξιµάδι ασφαλείας. 
 
11. Επαναλάβετε για την αντίθετη 
πλευρά της µηχανής. 
 

 
 
1. Μοχλός ύψους κοπής 
2. Παξιµάδι κόντρα 
3. Παξιµάδι ασφαλείας 
4. Υποδοχή περόνης 
5. Βίδα ρύθµισης 
6. Αποστάτης 
7.Ελατήριο 
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Συντήρηση Υδραυλικού 
Συστήµατος 
 
Έλεγχος υγρών στο υδραυλικό 
σύστηµα 
 
Τύπος υγρού: Mobil 1 15W-50 
συνθετικό ή παρόµοιο. 
Χωρητικότητα 132 Ounces (3.9 l) 
Ελέγξτε τα υγρά στο υδραυλικό 
σύστηµα. 

• Πριν ανάψετε τη µηχανή. 
• Μετά από 8 ώρες λειτουργίας. 
• Κάθε 25 ώρες µετά από τις 

πρώτες 8 ώρες λειτουργίας. 
 
Σηµείωση: Υπάρχουν δυο τρόποι 
για να ελέγξετε τα λάδια στο 
υδραυλικό σύστηµα. 
Ο ένας είναι όταν είναι ζεστά και ο 
άλλος είναι όταν το λάδι είναι κρύο. 
Το δοχείο χωρίζεται σε δυο µέρη, 
εξαρτάται εάν το λάδι είναι ζεστό ή 
κρύο. 
 
1. Παρκάρετε το µηχάνηµα σε 
επίπεδη επιφάνεια και βάλτε 
χειρόφρενο. 
 
2. Καθαρίστε γύρω από λαιµό του 
δοχείου. 
 
3. Βγάλτε το καπάκι ελέγξτε εάν 
υπάρχει υγρό µέσα στο δοχείο. 
 
4. Εάν δεν υπάρχει προσθέστε µέχρι 
να φθάσει στο σηµείο της ένδειξης 
κρύο. 
 
5. ∆ουλέψτε τη µηχανή στο ρελαντί 
για 15 λεπτά για να βγει ο αέρας και 
να ζεσταθεί το υγρό. 
 

6. Ελέγξτε ξανά τη στάθµη του υγρού 
όσο είναι ζεστό. Το υγρό θα πρέπει 
να είναι χλιαρό. 
7. Εάν είναι απαραίτητο προσθέστε 
κι άλλο υγρό. 
 
8. Κλείστε µε το καπάκι. 
 

 
1. Καπάκι 
2. ∆ιαχωριστικό 
3. Στάθµη κρύου υγρού – γεµάτο 
4. Στάθµη ζεστού υγρού – γεµάτο 
 
 
Αντικατάσταση Φίλτρου και 
Λαδιού 
 

• Μετά από τις πρώτες 25 ώρες 
λειτουργίας 

• Μετά από τις 25 ώρες 
λειτουργίας η αλλαγή να είναι 
ετήσια. 

Όταν η θερµοκρασία είναι πάνω από 
0οC (32o F) χρησιµοποιήστε το 
φίλτρο για το καλοκαίρι. 
 
Όταν η θερµοκρασία είναι κάτω από 
0οC (32o F) χρησιµοποιήστε το 
φίλτρο για το χειµώνα. 
 
1. Απεµπλέξτε τις λεπίδες ΡΤΟ, 

µετακινήστε το µοχλό στη νεκρά 
και βάλτε φρένο. 

 
2.  Σταµατήστε τη µηχανή, βγάλτε το 

κλειδί και περιµένετε µέχρις ότου 
όλα τα κινούµενα µέρη να 
σταµατήσουν. 
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Σηµαντικό: Μην αντικαθιστάτε το 
φίλτρο µε οποιοδήποτε άλλο γιατί 
θα καταστρέψετε το υδραυλικό 
σύστηµα. 
 
3. Βάλτε ένα δοχείο κάτω από το 
φίλτρο, αφαιρέστε το παλιό και 
σκουπίστε την επιφάνεια και τη 
φλάντζα που προσαρµόζει το φίλτρο. 
 

 
1. Υδραυλικό φίλτρο 
 
 
4. Αφαιρέστε το σωληνάκι που πάει 
στον προσαρµογέα (adapter) και 
βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του 
µηχανήµατος. 
 
5. Αφήστε το λάδι να στραγγίξει µέσα 
σε ένα δοχείο. 
 
6. Εγκαταστήστε το σωληνάκι δεξιά 
στο προσαρµογέα (adapter). 
 

 
1. Υδραυλικό σωληνάκι 
2. Φίλτρο 
3. ∆οχείο 
 
 

7. Απλώστε ένα λεπτό στρώµα στη 
φλάντζα του φίλτρου προς 
αντικατάσταση. 
 
8. Τοποθετείστε το φίλτρο πάνω στο 
προσαρµογέα. Μη το σφίξετε πολύ. 
 
9. Γεµίστε το δοχείο µε υγρό µέχρι να 
ξεχειλίσει το φίλτρο και µετά γυρίστε 
το φίλτρο δεξιόστροφα µέχρι η 
φλάντζα να έρθει σε επαφή µε τον 
προσαρµογέα του φίλτρου. Σφίξτε 
ακόµα  ½  γύρο. 
 
10. Καθαρίστε µε ένα πανί εάν έχουν 
χυθεί υγρά. 
 
12. Ξεκινήστε τη µηχανή και αφήστε 
τη να δουλέψει για δυο λεπτά 
περίπου για να φύγει ο αέρας. 
Σταµατήστε τη µηχανή και ελέγξτε 
για τυχόν διαρροές. Εάν ο ένας από 
τους δυο τροχούς δεν δουλεύει δείτε 
τις οδηγίες για τη ∆ιαρροή στο 
Υδραυλικό Σύστηµα. 
 
13. Ελέγξτε ξανά τη στάθµη του 
υγρού όταν είναι ακόµα ζεστό. Το 
υγρά πρέπει να είναι χλιαρό. 
 
14. Εάν χρειάζεται προσθέστε υγρό 
στο δοχείο. Μην το παραγεµίσετε. 
 

 
1. Υδραυλικό φίλτρο 
2. Φλάντζα 
3. Προσαρµογέας 
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∆ιαρροή στο Υδραυλικό Σύστηµα 
 
Ο κινητήρας έχει διαρροή αν και 
µπορεί να είναι αναγκαία όταν το 
υγρό έχει µόλις αλλαχθεί ή µετά τη 
λειτουργία. 
 
1. Σηκώστε το πίσω µέρος της 
µηχανής έτσι ώστε οι τροχοί να µην 
ακουµπούν στο έδαφος και στηρίξτε 
τους µε γρύλους. 
 
2. Ενεργοποιήστε την κίνηση στη µια 
πλευρά και γυρίστε τον τροχό µε το 
χέρι. 
 
3. Όταν ο τροχός αρχίζει να γυρίζει 
από µόνος του, µπλοκάρετε τον 
µέχρι ο τροχός να αρχίζει να γυρίζει 
οµαλά (τουλάχιστον 2 λεπτά). 
 
4. Ελέγξτε τη στάθµη του υγρού για 
τα υδραυλικά και προσθέστε εάν 
χρειάζεται. 
 
5. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία 
και για τον άλλο τροχό. 
 
Ελέγχοντας τα σωληνάκια στο 
υδραυλικό σύστηµα 
 
Μετά από 100 ώρες λειτουργίας, 
ελέγξτε τα σωληνάκια για τυχόν 
διαρροές, εάν έχουν χαλαρώσει οι 
συνδέσεις τους, εάν έχουν και 
καταστραφεί λόγω καιρικών 
συνθηκών. 
 
Σηµείωση: Το σηµείο γύρω από το 
υδραυλικό σύστηµα να είναι πάντοτε 
καθαρό. 
 
 
 
 

Ρύθµιση της υδραυλικής αντλίας 
στη νεκρά 
 
Σηµείωση: Ρυθµίστε πρώτα το 
χερούλι στη νεκρά. Πρέπει να είναι 
ρυθµισµένο σωστά πριν την επόµενη 
ρύθµιση. 
 
Αυτή η ρύθµιση πρέπει να γίνει 
καθώς γυρίζουν οι τροχοί. 
 
1. Σηκώστε το κάλυµµα και 
µπλοκάρετε τη µηχανή έτσι ώστε οι 
τροχοί να γυρίζουν ελεύθερα. 
 
2. Αποσυνδέστε από το διακόπτη 
ασφαλείας του καθίσµατος. 
 
3. Χαλαρώστε και σηκώστε το 
κάθισµα προς τα εµπρός 
 
4. Αποσυνδέστε το βύσµα του 
καθίσµατος και γείρετε το κάθισµα 
προς τα εµπρός. 
 
Ρύθµιση της δεξιάς υδραυλικής 
αντλίας στη νεκρά . 
1. Ξεκινήστε τη µηχανή, πατήστε το 
γκάζι έως το ½  και λύστε το φρένο. 
 
Σηµείωση: Ο µοχλός κίνησης 
πρέπει να είναι στη νεκρά καθώς 
κάνετε αυτές τις ρυθµίσεις.  
 
2. Ρυθµίστε το µήκος του µοχλού της 
αντλίας, γυρνώντας το διακόπτη 
προς τη σωστή κατεύθυνση µέχρι ο 
τροχός να είναι ακίνητος ή να κινείται 
σιγά αντίθετα. 
 
3. Μετακινήστε το µοχλό κίνησης 
προς τα εµπρός και αντίστροφα µετά 
ξανά στη νεκρά. Ο τροχός πρέπει να 
σταµατήσει να γυρίζει ή να κινείται 
σιγά αντίθετα. 
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4. Ανοίξτε το γκάζι περισσότερο. 
Ελέγξτε ότι ο τροχός παραµένει 
σταµατηµένος ή γυρίζει ελαφρά προς 
την αντίθετη κατεύθυνση. Ρυθµίστε 
εάν είναι αναγκαίο. 
 

 
1. Κοχλίας κίνησης 
2. ∆οχείο 
3. Υδραυλικές αντλίες 
4. Στρίψτε αριστερά 
5. Στρίψτε δεξιά 
 
 
Ρύθµιση της νεκράς θέσης στη 
δεξιά υδραυλική αντλία 
 
1. Χαλαρώστε τα παξιµάδια από 
τους σφαιρικούς συνδέσµους του 
βραχίονα αντλίας. 
 
2. Ξεκινήστε τη µηχανή ανοίξτε το 
γκάζι στο ½ και λύστε το φρένο. 
 
Σηµείωση: Ο µοχλός κίνησης 
πρέπει να είναι στη νεκρά όταν 
κάνετε οποιεσδήποτε ρυθµίσεις. 
 

Σηµείωση: Το µπροστινό παξιµάδι 
στο βραχίονα της αντλίας έχει 
αριστερό σπείρωµα. 
 
3. Ρυθµίστε το βραχίονα της αντλίας 
περιστρέφοντας τα διπλά παξιµάδια 
πάνω στο βραχίονα, προς τη σωστή 
κατεύθυνση µέχρι ο τροχός να είναι 
ακίνητος ή να κινείται αργά 
αντίστροφα. 
 
4. Μετακινήστε το µοχλό ελέγχου 
προς τα εµπρός και αντίστροφα, 
µετά ξανά στη νεκρά. Ο τροχός 
πρέπει να σταµατήσει να γυρίζει ή να 
κινείται αργά αντίστροφα. 
 
5. Ανοίξτε το γκάζι. Σιγουρευτείτε ότι 
ο τροχός παραµένει σταµατηµένος ή 
κινείται αργά αντίστροφα. Ρυθµίστε 
εάν είναι απαραίτητο. 
 
6. Σφίξτε τα παξιµάδια στους 
σφαιρικούς συνδέσµους του 
βραχίονα αντλίας. 
 
 

 
1. ∆ιπλά παξιµάδια 
2. Βραχίονας αντλίας 
3. Βίδα ρύθµισης 
4. Παξιµάδι  
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5. Σφαιρικός σύνδεσµος 
6. Αντλίες 
 
 
7. Αφού ρυθµιστούν και οι δυο 
αντλίες στη νεκρά, κλείστε τη 
µηχανή. 
 
8. Αφαιρέστε το καλώδιο 
βραχυκυκλώµατος από τη πλεξούδα 
και συνδέστε στο διακόπτη του 
καθίσµατος. 
 
9. Συνδέστε το βύσµα του 
καθίσµατος και τοποθετείστε το 
κάθισµα στη θέση του. 
 
10. Αφαιρέστε τους γρύλους. 
 
 
Συντήρηση Λεπίδων Κοπής 
Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο 
συνεργείο. 
Έλεγχος Λεπίδων 
Παρκάρετε το µηχάνηµα σε επίπεδη 
επιφάνεια και ελέγξτε εάν οι λεπίδες 
κοπής έχουν υποστεί οποιαδήποτε 
φθορά. 
 
Εάν παρατηρήσετε οτιδήποτε, 
τοποθετείστε αµέσως καινούργια 
λεπίδα. 
 

 
1. Σηµείο κοπής 
2. Καµπύλο σηµείο 
3. Φθαρµένο σηµείο  
 

Έλεγχος Λυγισµένων Λεπίδων 
 
1. Απεµπλέξτε το ΡΤΟ, βάλτε στη 
νεκρά τους µοχλούς ελέγχου και 
βάλτε φρένο. 
 
2. Σταµατήστε τη µηχανή και 
περιµένετε έως ότου όλα τα 
κινούµενα µέρη να σταµατήσουν. 
 
3. Γυρίστε τις λεπίδες µέχρι οι άκρες 
τους να φαίνονται από το µπροστινό 
µέρος της µηχανής και πίσω. 
Μετρήστε από το κάτω µέρος της 
λεπίδας µέχρι και την επιφάνεια του 
εδάφους. 
 

 
1. Μετρήστε από αυτό το σηµείο έως το 
έδαφος. 
2. Θέση Α 
 
 
4. Γυρίστε τη λεπίδα και φέρτε 
µπροστά την άλλη πλευρά. 
 
5. Επαναλάβετε τη µέτρηση της 
λεπίδας σε σχέση µε το έδαφος. Η 
διαφορά στις µετρήσεις δεν πρέπει 
να ξεπερνά τα 3 mm (1/8 inch).  
Εάν υπάρχει µεγαλύτερη διαφορά η 
λεπίδα έχει λυγίσει και πρέπει να 
αντικατασταθεί. 
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Αντικατάσταση Λεπίδων 
Οι λεπίδες πρέπει να 
αντικατασταθούν αµέσως όταν 
χτυπήσουν σε σταθερό αντικείµενο. 
 
1. Κρατήστε την άκρη της λεπίδας µε 
ένα χοντρό γάντι ή αντίστοιχα πανί. 
 
2. Αφαιρέστε τη βίδα της λεπίδας, το 
ελατήριο και τη λεπίδα από τον 
άξονα. 
 
Λείανση Λεπίδων 
Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο 
συνεργείο. 
 
Τοποθέτηση Λεπίδων 
1. Τοποθετείστε τη λεπίδα στον 
άξονα. 
 
Σηµαντικό: Η καµπυλοειδής πλευρά 
της λεπίδας πρέπει να είναι προς τα 
πάνω. 
 
 

 
1. Κεκλιµένο Σηµείο 
2. Λεπίδα  
3. Ροδέλα 
4. Βίδα 
5. Κωνική ροδέλα 
 
 
2. Τοποθετείστε τη ροδέλα και τη 
βίδα. Η κωνική ροδέλα πρέπει να 
τοποθετηθεί στη κεφαλή της βίδας. 
 
 
 

Καθαρισµός 
 
Καθαρισµός κάτω από το 
χλοοκοπτικό 
Να αφαιρείτε το γρασίδι που 
µαζεύεται κάτω από το χλοοκοπτικό 
καθηµερινά. 
 
1. Ξεµπλοκάρετε το ΡΤΟ, οι µοχλοί 
ελέγχου να είναι στη νεκρά, βάλτε 
χειρόφρενο. 
2. Σταµατήστε τη µηχανή, βγάλτε το 
κλειδί και περιµένετε να 
σταµατήσουν όλα τα κινούµενα µέρη. 
 
3. Σηκώστε το χλοοκοπτικό στη θέση 
µεταφοράς. 
 
Αποθήκευση 
 
Καθαρισµός και Αποθήκευση 
 
1. Ξεµπλοκάρετε το κοπτικό στοιχείο 
(ΡΤΟ), σηκώστε το φρένο, και 
γυρίστε το κλειδί στο OFF. Βγάλτε το 
κλειδί. 
 
2. Αφαιρέστε τα υπολείµµατα από 
γρασίδι και τη συσσωρευµένη 
βρωµιά από τα εξωτερικά µέρη του 
µηχανήµατος ειδικότερα της µηχανής 
και του υδραυλικού συστήµατος. 
Καθαρίστε τη βρωµιά από τα 
πτερύγια του κυλίνδρου της µηχανής 
και του φυσητήρα. 
 
Σηµαντικό: Μπορείτε να πλένετε τη 
µηχανή µε µαλακό απορρυπαντικό 
και νερό. Μη χρησιµοποιείτε νερό µε 
πίεση όταν πλένετε το µηχάνηµα. 
Αποφύγετε την υπερβολική χρήση 
νερού, ειδικότερα κοντά στο 
χειριστήριο, στη µηχανή, στις 
υδραυλικές αντλίες και στα µοτέρ. 
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3. Ελέγξτε το φρένο. 
 
4. Κάνετε σέρβις στον εξαερισµό. 
 
5. Λιπάνετε τη µηχανή. 
 
6. Αλλάξτε λάδια στο 
στροφαλοθάλαµο. 
 
7. Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών. 
 
8. Ξεκινήστε τη µηχανή για να 
εισαχθεί καύσιµο στο σύστηµα 
καυσίµου (5 λεπτά). 
 
9. Σταµατήστε τη µηχανή, αφήστε τη 
να κρυώσει και στραγγίστε το 
ντεπόζιτο καυσίµου. 
 
10. Βάλτε εµπρός τη µηχανή ξανά 
και αφήστε να δουλεύει µέχρι να 
σταµατήσει. 
 
11. Ανακυκλώστε το καύσιµο 
σύµφωνα µε τους νόµους του 
κράτους. 
 
12. Ελέγξτε και σφίξτε όλες τις βίδες 
και τα παξιµάδια. 
 
13. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε 
οποιοδήποτε µέρος έχει 
καταστραφεί. 
 
14. Βάψτε τα σηµεία που έχουν 
γδαρθεί ή τις γυµνές µεταλλικές 
επιφάνειες. Το βάψιµο πρέπει να 
γίνεται από εξουσιοδοτηµένο 
συνεργείο. 
 
15. Αποθηκεύστε το µηχάνηµα σε 
καθαρό χωρίς υγρασία αποθηκευτικό 
χώρο. Βγάλτε το κλειδί από το 
διακόπτη και τοποθετείστε το σε 
σηµείο µακριά από παιδιά ή άτοµα 
που δεν είναι αρµόδια. 

Καλύψτε το µηχάνηµα για να 
παραµένει προστατευµένο και 
καθαρό. 
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