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Ορισµός Συµβόλων 
 
 

 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ! 

 

                                            
∆ιαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες    ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ: Μην βάλετε µπροστά 
χρήσης της µηχανής και του σέρβις.    το Scarifier, εάν υπάρχουν κοντά σας 
Να γνωρίζετε αρκετά καλά τη λειτουργία    παιδιά, άλλα άτοµα ή κατοικίδια. 
της µηχανής πριν τη χρησιµοποιήσετε. 
 
 

                                            
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ – Να µην βάζετε τα χέρια σας ή  ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ – Να βγάζετε το φις από 
τα πόδια σας κάτω από τα κινούµενα µέρη  την πρίζα πριν τη συντήρηση. 
της µηχανής. Να είναι πάντοτε καθαρό                  Προσοχή στις λεπίδες. 
το άνοιγµα εναπόθεσης χόρτου.  
Τα µαχαίρια συνεχίζουν να περιστρέφονται  
ακόµη και όταν σβήσετε τη µηχανή. 

               
Η ΜΗΧΑΝΗ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΑ∆Ι 
 
 
 
ΜΗΝ ΒΑΛΕΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ τη µηχανή πριν γεµίσετε το δοχείο µε λάδι. 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΛΑ∆ΙΟΥ.  
Πριν ξεκινήσετε, διαβάστε το εγχειρίδιο του κινητήρα. 
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Βασικά µέτρα ασφάλειας 
Εκπαίδευση 

 
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

1. ∆ιαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε  το µηχάνηµα.  
 

 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
 

1. Μην επιτρέπετε να χρησιµοποιήσουν το µηχάνηµα  παιδιά ή άτοµα που 
δεν γνωρίζουν τη λειτουργία του. 

2. Μην χρησιµοποιήτε το µηχάνηµα όταν υπάρχει κόσµος κοντά και 
ειδικότερα παιδιά και κατοικίδια. 

3. Να θυµάστε πάντοτε ότι για τυχόν ατυχήµατα  που µπορεί να συµβούν σε 
τρίτους, υπεύθυνος είναι ο χειριστής. 

4. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του µηχανήµατος να φοράτε προστατευτικά 
για τα αυτιά και γυαλιά προστασίας  

5. Οταν χρησιµοποιήτε το µηχάνηµα, να φοράτε πάντοτε κλειστά παπούτσια 
και µακριά παντελόνια.  

6. Ελέγξτε την περιοχή στην οποία θα χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα και άν 
υπάρχουν διάφορα ξένα αντικείµενα όπως πέτρες, ξυλαράκια, καλώδια 
και οτιδήποτε άλλο ξένο αντικείµενο πρέπει να τα µαζέψετε. 

7. ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ – Το καύσιµο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. 
8. Αποθηκεύστε το καύσιµο σε ειδικό δοχείο καυσίµου. 
9. Να εφοδιάζετε µε καύσιµο το µηχανήµα µόνο σε εξωτερικό χώρο και να 

µην καπνίζετε. 
10. Προσθέστε καύσιµο πριν ξεκινήσετε τη µηχανή. Μην αφαιρείτε την τάπα 

του δοχείου καυσίµου ή προσθέτετε καύσιµο κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας του η όταν ο κινητήρας είναι ζεστός. 

11. Εάν χυθεί καύσιµο, µη βάλετε µπροστά τη µηχανή, αλλά µετακινείστε τη 
µακριά από αυτό το σηµείο έτσι ώστε να µην υπάρξει πιθανότητα 
ανάφλεξης µέχρι να εξατµιστεί το καύσιµο. 

12. Κλείστε το δοχείο καυσίµου. 
13. Αν έχει φθαρεί η εξάτµιση αντικαταστήστε τη. 
14. Πριν από κάθε χρήση να ελέγχετε τα µαχαίρια (λεπίδες) και τις βίδες αν 

έχουν φθαρεί ή καταστραφεί. Αν είναι αναγκαίο αντικαταστήστε τα 
µαχαίρια µαζί µε τις βίδες. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

1. Μην βάζετε µπροστά τη µηχανή όταν είναι σε κλειστό χώρο, υπάρχει 
κίνδυνος αναθυµιάσεων. 

2. Να χρησιµοποιείτε τη µηχανή µόνο κατά τη διάρκεια της ηµέρας ή µε καλό 
τεχνητό φως. 

3. Αποφύγετε τη χρήση της µηχανής σε βρεγµένο χόρτο ή πάρτε τις 
κατάλληλες προφυλάξεις για να µην γλιστρίσετε. 

4. Πάντοτε να προσέχετε το βηµατισµό σας όταν βρίσκεστε σε πλαγιές. 
5. Να περπατάτε, και να µην τρέχετε. 
6. Πάντοτε να περπατάτε κατά µήκος της πλαγιάς και ποτέ πάνω – κάτω. 
7. Καθώς αλλάζετε κατεύθυνση στις πλαγιές να είστε πολύ προσεκτικοί. 
8. Να µην χρησιµοποιείτε τη µηχανή σε απότοµες πλαγιές. 
9. Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν γυρνάτε ή τραβάτε τη µηχανή προς το 

µέρος σας. 
10. Σταµατήστε τη µηχανή εάν χρειαστεί να την µεταφέρετε. Οι λεπίδες να µην 

είναι σε λειτουργία όταν διασχίζετε επιφάνειες που δεν υπάρχει χόρτο και 
όταν µεταφέρετε τη µηχανή από τον ένα χώρο εργασίας στον άλλο. 

11. Μην χρησιµοποιείτε τη µηχανή µε ελαττωµατικούς προφυλακτήρες, ή 
χωρίς οι  µηχανισµοί ασφαλείας να είναι στη θέση τους. πχ. ο εκτροπέας ή 
/ και ο συλλέκτης χόρτου. 

12. Μην αλλάζετε τις ρυθµίσεις της µηχανής οι οποίες έχουν γίνει από τον 
κατασκευαστή ή µην επιταχύνετε τη µηχανή πάνω από το όριο της. 

13. Βάλτε µπροστά τη µηχανή σύµφωνα µε τις οδηγίες. Προσέξτε τα πόδια 
σας να είναι αρκετά µακριά από τις λεπίδες. 

14. Μην βάλετε µπροστά τη µηχανή όταν στέκεστε µπροστά από τον αγωγό 
εναπόθεσης χόρτου (discharge chute). 

15. Μην βάζετε τα χέρια σας ή τα πόδια σας κοντά ή κάτω από τα κινούµενα 
µέρη της µηχανής. Να είναι πάντοτε καθαρό το άνοιγµα της εναπόθεσης 
χόρτου. 

16. Μη σηκώνετε ή µεταφέρετε τη µηχανή όταν είναι σε λειτουργία. 
17. Σταµατήστε τη µηχανή, αποσυνδέστε το καλώδιο και για τις µηχανές που 

ξεκινούν µε µπαταρία αφαιρέστε το κλειδί. 
α. Πριν καθαρίσετε τον αγωγό. 
β. Πριν ελέγξετε, καθαρίσετε ή κάνετε άλλες εργασίες στη µηχανή. 
γ. Εάν κτυπήσετε ένα ξένο αντικείµενο, ελέγξτε για τυχόν ζηµιές και   
επισκευάστε πριν ξαναβάλετε σε λειτουργία τη µηχανή. 
δ. Εάν οι κραδασµοί της µηχανής δεν είναι φυσιολογικοί, (ελέγξτε 
αµέσως). 

19. Σταµατήστε τη µηχανή, αποσυνδέστε το καλώδιο και για τις µηχανές που 
ξεκινούν µε µπαταρία αφαιρέστε το κλειδί. 

 α. Κάθε φορά που αφήνετε τη µηχανή. 
 β. Πριν τον ανεφοδιασµό µε καύσιµα. 
20. Μειώστε το γκάζι καθώς σβήνετε τον κινητήρα. Εάν η µηχανή έχει 

βαλβίδα διακοπής, κλείστε το καύσιµο, µετά το τέλος του αερισµού. 
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21.Καθώς η µηχανή είναι σε λειτουργία, η απόσταση ασφαλείας που υπάρχει 
σε σχέση µε τη χειρολαβή, πρέπει να παραµένει πάντοτε η ίδια. 

 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 
1. Να είναι πάντοτε καλά σφιγµένα τα παξιµάδια και οι βίδες έτσι ώστε η 

µηχανή να λειτουργεί σωστά. 
2. Μην αποθηκεύετε τη µηχανή µε καύσιµο στο τεπόζιτο όταν είναι κλειστός 

ο χώρος γιατί µπορεί να προκληθεί φωτιά από ανάφλεξη. 
3. Αφήστε τη µηχανή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε. 
4. Για να µειώσετε τη πιθανότητα φωτιάς, ελέγξτε άν ο κινητήρας, ο 

σιγαστήρας, έχουν χόρτα, βρύα, φύλλα ή υπερβολικό γράσο. 
5. Ελέγξτε τον κάδο συλλογής, συχνά για  τυχόν φθορές. 
6. Για την ασφάλεια σας, να ελέγχετε συχνά τη µηχανή και αντικαταστήστε 

τυχόν φθαρµένα ή κατεστραµµένα µέρη της. 
7. Εάν πρέπει να αδειάσετε το δοχείο καυσίµου, θα πρέπει να βρίσκεστε σε 

εξωτερικό χώρο. 
8. Να ελέγχετε συχνά τις λεπίδες και τις βίδες που τις συγκρατούν εάν είναι  

καλά σφιγµένες. 
9. Η αντικατάσταση των λεπίδων είναι µια πολύπλοκη λειτουργία η οποία 

είναι απαραίτητο να γίνει από κάποιον ειδικό και κατάλληλα εργαλεία. Για 
λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση πρέπει να γίνει από τον 
αντιπρόσωπο. 

 
 
SCARIFICATION – Εξαέρωση χλόης 
 
Κάθε χρόνο και σε κάθε χλοοτάπητα,  ριζώνουν βρύα και αγριόχορτα τα οποία 
δηµιουργούν πρόβληµα. Εξαερώνοντας ελαφρά, η σκληρή επιφάνεια κόβεται και 
έτσι επιτρέπει στον χλοοτάπητα να αναπνεύσει και να δεχτεί θρεπτικές ουσίες 
όπως οξυγόνο και νερό. Πριν εξαερώσετε, κουρέψτε τον χλοοτάπητα σε ύψος 
γύρω στα 40mm (1,57 ίντσες).  
Χρησιµοποιήστε το Scarifier όταν το χόρτο είναι στεγνό. Η καλύτερη εποχή 
εξαέρωσης του χλοοτάπητα είναι κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, από το τέλος 
του Απριλίου έως το τέλος του Σεπτεµβρίου.  Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται 
τουλάχιστον µια φορά το χρόνο. Για να έχετε ένα ωραίο πράσινο αποτέλεσµα , 
σας προτείνουµε να λιπάνετε τον χλοοτάπητα αµέσως µετά την εξαέρωσή του. 
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ 
 
 

                                    
   Εικόνα 1    Εικόνα 2 
   

• Ρυθµίστε το κάτω χερούλι διορθώνοντας το µε τη βίδα (Α) και την 
ασφάλεια (Β) της χειρολαβής όπως στην εικόνα 1. 

• Ρυθµίστε τη πάνω χειρολαβή µε τη βίδα (C) και την ασφάλεια (D) 
όπως στην εικόνα 2. 

 
 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 
 
                                 1                                                             2 

                               
 
                                 3                                                             4 

                                
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ !! 
Η ΜΗΧΑΝΗ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΑ∆Ι ! 
∆είτε τις οδηγίες χρήσης για τη σωστή ποσότητα γεµίσµατος λαδιού. 
Μην υπερπληρώνετε. ∆είτε το εγχειρίδιο χρήσης του κινητήρα για περισσότερες 
πληροφορίες. 
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

1 Μετακινήστε το τσοκ στη θέση   

2    Τοποθετείστε το µοχλό του γκαζιού στη θέση “Fast”   
 
3 Τραβήξτε τον µηχανισµό ασφαλείας  προς τη χειρολαβή µέχρι να 

σταµατήσει. 
 
4 Τραβήξτε την κορδονιέρα σιγά-σιγά µέχρι να αισθανθήτε αντίσταση. Μετά 

τραβήξτε την κορδονιέρα απότοµα για να δηµιουργηθεί συµπίεση. Αφού 
πάρει µπροστά αφήστε την κορδονιέρα σιγά - σιγά.  Επαναλάβετε εάν 

χρειάζεται µε το τσοκ να είναι στη θέση “RUN”    και ο µοχλός του 
γκαζιού στη θέση FAST.  

 Όταν η µηχανή είναι σε λειτουργία, ο µοχλός πρέπει να είναι στη θέση 
FAST και το τσοκ στη θέση “RUN”.  

 
 
∆ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
• Τοποθετείστε το µοχλό του γκαζιού στη κατώτατη θέση  

                             
• Αφήστε το µηχανισµό ασφαλείας. 
 
 
 
ΑΝΥΨΩΣΗ  &  ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΠΙ∆ΑΣ 
 

               
 

• Θέση 1: οι λεπίδες είναι ανυψωµένες για την µεταφορά της 
µηχανής ή την εκκίνηση. 

• Θέσεις από 2 έως 6: σηµείο λειτουργίας κοπής – το βάθος κοπής 
αυξάνεται γύρω στα 5mm σε κάθε ένδειξη. 
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑ∆ΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ 
 

           
 

           
 
• Τοποθετείστε  το µεταλλικό πλαίσιο στο ύφασµα (σχέδιο 1). 
• Στερεώστε τις άκρες του υφάσµατος στις υποδοχές του πλαισίου. 

Χρησιµοποιήστε κάποιο εργαλείο µε στρογγυλεµένες άκρες ή πχ. µε τη λαβή 
ενός κουταλιού (σχέδια 2-3-4).  

• Προτείνουµε να στερεώσετε πρώτα τις µεγάλες πλευρές Α και Β και µετά τις 
στενές πλευρές C και D (σχέδιο 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ 
Τηλ. 210 9350054 – Fax 210 9350973 
www.geomechaniki.gr – info@geomechaniki.gr 
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