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∆HΛΩΣH ΣYMMOPΦΩΣHΣ EK

H εταιρία µας,     Husqvarna Zenoah Co., Ltd.

1-9, Minamidai, Kawagoe, Saitama, Iαπωνία,

δηλώνει µε απ�κλειστική της ευθύνη �τι τα παρακάτω πρ�ϊ�ντα π�υ
ανα�έρ�νται σε αυτήν τη δήλωση, συµµ�ρ�ών�νται µε την

O∆HΓIA 89/336EOK, 98/37/EK

2000/14/EK Παραγωγή εσωτερικ�ύ ελέγ��υ

Tα πρ�ϊ�ντα π�υ ανα�έρ�νται είναι:

XAPAKTHPIΣMOΣ :  ΦYΣHTHPAΣ

MONTEΛA : EBZ3000RH

APIΘMOI ΣEIPAΣ : 70400001 και ε#ής

H παραπάνω εταιρία θα διατηρεί στα αρ�εία της τα ε�ής τε�νικά
έγγρα�α για την περίπτωση ελέγ��υ:
- Oδηγίες λειτ�υργίας
- ∆ιαγράµµατα και Σ�έδια
- Περιγρα�ή των µέτρων π�υ απ�σκ�π�ύν στη διασ�άλιση της

συµµ�ρ�ωσης
- Άλλα τε�νικά έγγρα�α: Φυλλάδι� Πρ�διαγρα�ών

Πρ�τυπ� ελέγ��υ

Saitama, Iαπωνία                 1η ∆εκεµ&ρί�υ 2008

Isamu NAKAZATO
Γενικ�ς ∆ιευθυντής, Tµήµα ∆ιασ�άλισης Π�ι�τητας

ΕΠΕ'ΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒ�ΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΕ∆' Η)'Υ ΕΠΙΠΕ∆' ΚΡΑ∆ΑΣΜΩΝ
ΣΤΗ ΛΑBHISO 11094

LwA
µετρηµέν� εγγυηµέν�

ISO 22867
��υλ γκά5ι

Μ'ΝΤΕΛ'

ρελαντί
EBZ3000RH 29,5 cm3 99,6 dB(A) 100 dB(A) 2,4 m/s2 1,45 m/s2

APIΘMOΣ EΓKPIΣHΣ CE TOY KANONIΣMOY ΠEPI EKΠOMΠHΣ PYΠΩN
(2002/88/EK)

e13*97/68SH2G3*2002/88*0098*02

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ!!!
ΚΙΝ∆ΥΝ�Σ ΠΡ�ΚΛΗΣΗΣ

ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΑΚ�ΗΣ
Φ�ράτε πρ�στατευτικά για τ� κεDάλι, τα µάτια και τα αυτιά.
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ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ
'ι �δηγίες π�υ περιέ��νται στις πρ�ειδ�π�ιήσεις τ�υ
παρ�ντ�ς εγ�ειριδί�υ και �έρ�υν τ� σύµ=�λ� , α��ρ�ύν
σηµαντικά θέµατα τα �π�ία πρέπει να λαµ=άν�νται υπ�ψη
πρ�κειµέν�υ να απ��εύγεται ενδε��µεν�ς σ�=αρ�ς
σωµατικ�ς τραυµατισµ�ς και γι' αυτ� τ� λ�γ� σας συµ=�υ-
λεύ�υµε να δια=άσετε πρ�σεκτικά �λες τις σ�ετικές
�δηγίες και να τις ακ�λ�υθήσετε πιστά.

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΕΙΣ ΣΤ� ΕΓ�ΕΙΡΙ∆Ι�

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ
Αυτ� τ� σήµα υπ�δηλώνει �δηγίες �ι �π�ίες πρέπει να
τηρ�ύνται πρ�κειµέν�υ να απ��εύγ�νται ατυ�ήµατα τα
�π�ία µπ�ρ�ύν να έ��υν ως συνέπεια σ�=αρ� σωµατικ�
τραυµατισµ� ή θάνατ�.

ΣΗΜΑΝΤΙΚ�
Αυτ� τ� σήµα υπ�δηλώνει �δηγίες �ι �π�ίες πρέπει να
τηρ�ύνται δια��ρετικά υπάρ�ει τ� ενδε��µεν� µη�ανικής
=λά=ης, =λά=η λειτ�υργίας ή 5ηµιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτ� τ� σήµα δηλώνει υπ�δεί�εις ή �δηγίες �ρήσιµες για
τη �ρήση τ�υ µη�ανήµατ�ς.

1. Θέση ε#αρτηµάτων

1. Πλαίσι�
2. Iµάντας ώµ�υ
3. Πώµα τ�υ σπινθηριστή
4. M��λ�ς ρύθµισης ισ�ύ�ς
5. ∆ί�τυ
6. Μ��λ�ς έµ�ρα�ης (τσ�κ)
7. Φίλτρα καθαρισµ�ύ τ�υ αέρα
8. K��λιωτ� περί=ληµα
9. Aυτ�κ�λλητ� µε την ένδει�η

“ΠPOΣOXH”
10. Γωνιωτ�ς σωλήνας
11. ∆ε�αµενή καυσίµων
12. Mί5α µε σ��ινί
13. ∆ιακ�πτης ανά�λε�ης
14. Kάλµµα µoτερ
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3. Πινακίδες
πρ�ειδ�π�ίησης τ�υ
µη�ανήµατ�ς

4. Σύµ&�λα τ�υ
µη�ανήµατ�ς
Για ασ�αλή λειτ�υργία και συντήρηση, τα σύµ=�λα είναι
ανάγλυ�α �αραγµένα επάνω στ� µη�άνηµα. Ακ�λ�υθείτε
τις ενδεί�εις και πρ�σέ�ετε να µην κάνετε κάπ�ι� λάθ�ς.

'πή για γέµισµα “ΜΙΓΜΑΤ'Σ ΒΕΝRΙΝΗΣ”
Θέση: ΚΑΠΑΚΙ ∆ΕSΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

∆ιεύθυνση για να κλείσετε τ� τσ�κ
Θέση: ΚΥΡΙ' ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΤΡ'Υ ΑΕΡΑ

∆ιεύθυνση για να αν�ί�ετε τ� τσ�κ
Θέση: ΚΥΡΙ' ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΤΡ'Υ ΑΕΡΑ

2. Πρ�διαγραDές

∆ια&άστε τις �δηγίες λειτ�υργίας πριν
θέσετε σε λειτ�υργία αυτJ τ� µη�άνηµα.

Φ�ράτε πρ�στατευτικά για τ� κεDάλι,
τα µάτια και τα αυτιά.

Πρ�ειδ�π�ίηση/Πρ�σ��ή

Βε&αιωθείτε Jτι δεν &ρίσκ�νται παιδιά, περαστικ�ί και
&�ηθ�ί σε απJσταση 15 µέτρων απJ τ� µη�άνηµα.

Αν κάπ�ια πινακίδα πρ�ειδ�π�ίησης α�αιρεθεί ή
λερωθεί και δυσκ�λεύεται η ανάγνωσή της, πρέπει
να επικ�ινωνήσετε µε τ�ν αντιπρ�σωπ� απ� τ�ν
�π�ί� αγ�ράσατε τ� µη�άνηµα για να παραγγεί-
λετε καιν�ύριες πινακίδες και να τις κ�λλήσετε
στα σηµεία �π�υ απαιτείται.

Π�τέ µην τρ�π�π�ιείτε τ� µη�άνηµα.
Η εγγύηση τ�υ µη�ανήµατ�ς παύει να ισ�ύει, αν
τρ�π�π�ιήσετε τ� Dυσητήρα ή αν δεν κάνετε
σωστή �ρήση τ�υ µη�ανήµατ�ς σύµDωνα µε τ�
εγ�ειρίδι�.

Μ�ΝΤΕΛ� EBZ3000RH
Συν�λικ� µέγεθ�ς (M x Π x Υ) mm 313 x 394 x 420

Βάρ�ς �ωρίς καύσιµα και ε�αρτήµατα (�ωρίς Σωλήνα) kg 6,2

)ωρητικ�τητα ρε5ερ=�υάρ λαδι�ύ liter 1,08

Κινητήρας Τύπ�ς Αερ�ψυκτ�ς δί�ρ�ν�ς =εν5ίνης

Κυ=ισµ�ς cm3 29,5

Pίλτρ� αέρα Σύστηµα �ιλτραρίσµατ�ς �ρέσκιας ρ�ής σε δύ� στάδια

Kαρµπυρατέρ (∆ιά�ραγµα) τύπ�υ =αλ=ίδ�ς Περιστρε��µεν�

Σύστηµα ανά�λε�ης Ψη�ιακή Ανά�λε�η

Μπ�υ5ί NGK CMR7H (Aνθεκτικ� στ� θ�ρυ=�)

Σιγαστήρσ E��πλισµέν� µε απ�ρρ��ητήρα σπινθήρων

Tα�ύτητα Λειτ�υργίας Mη�ανήµατ�ς M�τέρ 3000 έως 6500

Kατανάλωση καυσίµων liter / h 0,58

Μέσ�ς �γκ�ς αέρα (µε τ�ν τυπ�π�ιηµέν� Σωλήνα) Κυ=ικά µέτρα / λεπτ� 10,7

Mέγιστ�ς ]γκ�ς Aέρα (�ωρίς Σωλήνα) Κυ=ικά µέτρα / λεπτ� 13,1

Mέγιστη Ένταση Aέρα µέτρα / δευτερ�λ. 57,4

'ι πρ�διαγρα�ές υπ�κεινται σε αλλαγές �ωρίς πρ�ειδ�π�ίηση.
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1. ∆ια=άστε πρ�σεκτικά τ� παρ�ν
εγ�ειρίδι� µέ�ρι να καταν�ήσετε
πλήρως �λες τις �δηγίες ασ�αλείας
και λειτ�υργίας και ακ�λ�υθήστε
τις.

2. Φυλά�τε τ� παρ�ν εγ�ειρίδι� σε
εύκ�λ� σηµεί� ώστε να ανατρέ�ετε
σε αυτ� �ταν έ�ετε απ�ρίες.
Σηµειώστε, επίσης, πως αν έ�ετε
�π�ιαδήπ�τε απ�ρία την �π�ία δε
µπ�ρεί να σας λύσει τ� εγ�ειρίδι�,
επικ�ινωνήστε µε τ�ν αντιπρ�σωπ�
απ� τ�ν �π�ί� αγ�ράσατε τ�
πρ�ϊ�ν.

3. Μην �ε�νάτε να δίνετε τ� παρ�ν
εγ�ειρίδι� µα5ί µε τ� πρ�ϊ�ν στην
περίπτωση πώλησης, δανεισµ�ύ ή σε
�π�ιαδήπ�τε άλλη περίπτωση
µετα=ί=ασης της κυρι�τητας τ�υ
πρ�ϊ�ντ�ς.

4.  Mην εν�ικιά5ετε ή δανεί5ετε τ�
µη�άνηµά σας �ωρίς τ� εγ�ειρίδι�
λειτ�υργίας τ�υ.

5. Bε=αιωθείτε �τι � εκάστ�τε �ρήστης
της µ�νάδας σας καταλα=αίνει τις
πληρ���ρίες π�υ περιέ��νται στ�
παρ�ν εγ�ειρίδι�.

6.  Mην α�ήνετε π�τέ παιδιά κάτω των
13 ετών να �ρησιµ�π�ι�ύν τ�
µη�άνηµα.

KATAΣTAΣH ΛEITOYPΓIAΣ
1. Aπ��ύγετε τη �ρήση τ�υ �υσητήρα

αν είστε κ�υρασµέν�ς, άρρωστ�ς ή
αναστατωµέν�ς ή αν =ρίσκεστε υπ�
την επήρεια αλκ��λ, ναρκωτικών
�υσιών ή �αρµάκων.

2. Για να µειωθεί � κίνδυν�ς απώλειας
της ακ�ής π�υ σ�ετί5εται µε τη
στάθµη θ�ρύ=�υ, απαιτ�ύνται
πρ�στατευτικά για τα αυτιά.

3. Γι α  ν α  µ ε ι ω θ ε ί  �  κ ί ν δ υ ν � ς
τραυµατισµ�ύ π�υ σ�ετί5εται µε τα
ριπτ�µενα αντικείµενα, ��ράτε
πάντα πρ�στατευτικά µατιών και
π ρ � σ τ α τ ε υ τ ι κ ά  π � δ ι ώ ν .  Tα
πρ�στατευτικά µατιών θα πρέπει να
ανταπ�κρίν�νται στις πρ�διαγρα�ές
ANSI Z87.1.

4. Γι α  ν α  µ ε ι ω θ ε ί  �  κ ί ν δ υ ν � ς
τραυµατισµ�ύ π�υ σ�ετί5εται µε την
εισπν�ή σκ�νης, �ρησιµ�π�ιήστε µία
µάσκα πρ�σώπ�υ �ιλτραρίσµατ�ς σε
συνθήκες σκ�νης.

5. Φ�ράτε υπ�δήµατα ανθεκτικά µε
λαστι�ένια σ�λα ή υπ�δήµατα µε
ά λ λ �  ε ί δ � ς  α ν τ ι � λ ι σ θ η τ ι κ ή ς
πρ�στασίας για να µπ�ρέσετε να
πρ�στατευθείτε ενάντια σε πτώσεις.

6. Γι α  ν α  µ ε ι ω θ ε ί  �  κ ί ν δ υ ν � ς
τραυµατισµ�ύ π�υ σ�ετί5εται µε τα
αντικείµενα π�υ έλκ�νται στα
περιστρε��µενα µέρη, µη ��ράτε
�αρδιά ρ�ύ�α, ��υλάρια, αλυσίδες
λαιµ�ύ, µην α�ήνετε κάτω µακριά
µαλλιά, ή άλλα συνα�ή.

7. Eκτεταµένη �ρήση τ�υ �υσητήρα,
π�υ εκθέτει  τ�ν �ε ιρ ιστή σε
κραδασµ�ύς και κρύ� µπ�ρεί να
πρ�καλέσει την ασθένεια των λευκών
δα�τύλων (�αιν�µεν�
Raynaud), της �π�ίας τα συµπτώµατα

 5. �δηγίες για ασDαλή λειτ�υργία
ε ίνα ι  α ίσθηση �αγ�ύρας  κα ι
καψίµατ�ς ακ�λ�υθ�ύµενη απ�
α π ώ λ ε ι α  � ρ ώ µ α τ � ς  κ α ι  α π �
µ�ύδιασµα στα δά�τυλα. ∆εν είναι
γνωστ�ί �λ�ι �ι παράγ�ντες π�υ
συντελ�ύν στην ασθένεια των
λευκών δα�τύλων, αλλά � κρύ�ς
καιρ�ς ,  � ι  ασθένε ιες  εκ  τ�υ
καπνίσµατ�ς ή η �υσική κατάσταση,
καθώς και µεγάλες περί�δ�ι έκθεσης
σε κραδασµ�ύς ανα�έρ�νται ως
παράγ�ντες. Πρ�κειµέν�υ να µειωθεί
� κίνδυν�ς της ασθένειας των
λευκών δα�τύλων, σας συνιστ�ύµε
ανεπι�ύλακτα τα ακ�λ�υθα µέτρα
πρ��ύλα�ης.

Α) Kρατήστε 5εστ� τ� σώµα σας. Π�τέ
µη �ρησιµ�π�ιήτε τ�ν �υσητήρα
κατά τη διάρκεια =ρ��ής.

Β) Φ�ρέστε ��ντρά αντι-κραδασµικά
γάντια.

Γ) Kάνετε συ�νά διάλειµµα µεγαλύτερ�
απ� 5 λεπτά σε 5εστ� µέρ�ς.

∆) ∆ιατηρείτε σταθερή λα=ή ανά πάσα
στιγµή, αλλά µην πιέ5ετε τα �ερ�ύλια
µε συνε�ή, υπερ=�λική πίεση.

Ε) Aν νιώσετε δυσ��ρία, δείτε κ�κκινίλα
ή πρή�ιµ� των δα�τύλων σας ή
�π�ι�υδήπ�τε άλλ�υ µέρ�υς τ�υ
σώµατ�ς σας, δείτε ένα γιατρ� πριν
�ειρ�τερέψει η κατάστασή σας.

8. T� σύστηµα ανά�λε�ης της µ�νάδας
σας παράγει ένα ηλεκτρ�µαγνητικ�
πεδί� π�λύ �αµηλής τάσεως. Τ� πεδί�
αυτ� µπ�ρεί να κάνει παρεµ=�λές σε
�ρισµέν�υς =ηµατ�δ�τες. Για να
µειωθεί � κίνδυν�ς σ�=αρ�ύ ή
θανάσιµ�υ τραυµατισµ�ύ, άτ�µα µε
= η µ α τ � δ � τ ε ς  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α
συµ=�υλευτ�ύν τ�ν γιατρ� τ�υς και
τ�ν κατασκευαστή τ�υ =ηµατ�δ�τη
πριν �ειριστ�ύν αυτ� τ� εργαλεί�.

ΣYNΘHKEΣ EPΓAΣIAΣ
1. Γι α  ν α  µ ε ι ω θ ε ί  �  κ ί ν δ υ ν � ς

τραυµατισµ�ύ π�υ σ�ετί5εται µε την
εισπν�ή τ�υ αερί�υ της ε�άτµισης, µη
�ειρί5εστε τ� µη�άνηµα σε µη
ε�αερι5�µενη περι��ή. Τα αέρια της
ε�άτµισης περιέ��υν επι=λα=ές
µ�ν��είδι� τ�υ άνθρακα.

2. Απ��ύγετε να �ρησιµ�π�ιείτε τ�ν
�υσητήρα �π�υ τ� σταθερ� πάτηµα
κ α ι  η  ι σ � ρ ρ � π ί α  δ ε ν  ε ί ν α ι
διασ�αλισµένα.

AΠOΦYΓETE TO ΠPOBΛHMA
ΘOPYBOY

 ΣHMANTIKO

Eλέγ#τε και εDαρµJUετε τ�υς
τ�πικ�ύς καν�νισµ�ύς ως πρ�ς τη
στάθµη θ�ρύ&�υ και τις ώρες
εργασίας για τ� Dυσητήρα.
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1. Nα �ειρί5εστε τ�ν ε��πλισµ� µ�ν� σε
λ�γικές ώρες – ��ι νωρίς τ� πρωί ή
αργά τ� =ράδυ �ταν �ι άνθρωπ�ι
µπ�ρεί να εν��ληθ�ύν. Συµµ�ρ�ωθείτε
µε τις καταγεγραµµένες ώρες στις
τ�πικές σας διατά�εις.

2. Για να µειωθεί η στάθµη θ�ρύ=�υ,
π ε ρ ι � ρ ί σ τ ε  τ � ν  α ρ ι θ µ �  τ ω ν
κ�µµατιών τ�υ ε��πλισµ�ύ π�υ
�ρησιµ�π�ιείτε κάθε ��ρά.

3. Nα �ειρί5εστε τ�υς �υσητήρες στη
�αµηλ�τερη δυνατή τα�ύτητα ισ�ύ�ς
για να κάνετε τη δ�υλειά.

4. Eλέγ�τε τ�ν ε��πλισµ� σας πριν απ�
τη λε ιτ�υργία ,  ιδ ια ίτερα τ�ν
σιγαστήρα, τις δι�δ�υς εισαγωγής
αέρ�ς και τα �ίλτρα αέρ�ς.

ΠPOΓPAMMA EPΓAΣIΩN
• ] τ α ν  π ρ � γ ρ α µ µ α τ ί 5 ε τ ε  τ �

�ρ�ν�διάγραµµα εργασιών δας,
α � ή ν ε τ ε  ά � θ � ν �  � ρ � ν �  γ ι α
�εκ�ύραση. Περι�ρίστε τ� �ρ�νικ�
διάστηµα κατά τ� �π�ί� τ� µη�άνηµα
�ρησιµ�π�ιείται συνε��µενα σε
περίπ�υ 30 ~ 40 λεπτά ανά συνεδρία
και κάνετε  10 ~ 20 λεπτά διάλειµµα
ανάµεσα στις συνεδρίες. Επίσης
πρ�σπαθήστε να διατηρήσετε τ�
συν�λικ� π�σ� εργασιών π�υ
εκτελ�ύνται σε µία µ�ν� µέρα κάτω
απ� 2 ώρες ή λιγ�τερ�.

KAYΣIMA

 ΠPOEI∆OΠOIHΣH

Για να µειωθεί � κίνδυν�ς πυρκαγιάς
και εγκαύµατ�ς:

Α) Nα µετα�ειρί5εστε πρ�σεκτικά τα
καύσιµα. Eίναι ε�αιρετικά εύ�λεκτα.

Β) Mην καπνί5ετε ενώ ασ��λείστε µε τα
καύσιµα.

Γ) Mην ανε��διά5ετε έναν 5εστ�µ�τέρ.
∆) Mην ανε��διά5ετε έναν µ�τέρ σε

λειτ�υργία.
Ε) Aπ��ύγετε να �ύσετε καύσιµα ή

λάδια. Nα στεγνώνετε µε πανί τη
µ�νάδα πριν τη �ρησιµ�π�ιήσετε.

Στ) Mετακινηθείτε τ�υλά�ιστ�ν 10
π�δια (3 µέτρα) µακριά απ� τ�
σηµεί� ανε��διασµ�ύ πριν θέσετε
σε λειτ�υργία τ� µ�τέρ.

Z) Aπ�θηκεύετε πάντα τη =εν5ίνη σε
ένα δ��εί�  εγκεκριµέν� γ ια
εύ�λεκτα υγρά.

Η) Bε=αιωθείτε �τι η µ�νάδα είναι
σωστά συναρµ�λ�γηµένη και σε
καλή κατάσταση λειτ�υργίας.

ΠPIN EKKINHΣETE TO MOTEP
• Kάθε ��ρά πριν εκκινήσετε τ�

µ�τέρ, επιθεωρήστε �λη τη µ�νάδα
για να δείτε αν κάθε µέρ�ς είναι σε
καλή κατάσταση και  αν ε ίναι
σ�ιγµέν� σταθερά στη θέση τ�υ. Aν
διαπιστώσετε �π�ιαδήπ�τε 5ηµία στ�
δίκτυ� καυσίµων, στην ε�άτµιση ή
στα καλώδια της ανά�λε�ης, µη
�ρησιµ�π�ιείτε τ�νµ�τέρ µέ�ρι να
επισκευαστεί.

 5. �δηγίες για ασDαλή λειτ�υργία
 ΣHMANTIKO

• Πρ�τ�ύ #εκινήσετε τη λειτ�υργία,
Dρ�ντίστε να ελέγ�ετε πάντα εάν
υπάρ��υν σκ�υπίδια µέσα στ�
σπειρ�ειδές περί&ληµα και στ� δί�τυ.
Τα  σ κ � υ π ί δ ι α  ε ν δ έ � ε τ α ι  ν α
πρ�καλέσ�υν &λά&η στ�ν ανεµιστήρα
και τ� σπειρ�ειδές περί&ληµα, Jπως
και σ�&αρJ τραυµατισµJ.

 ΠPOEI∆OΠOIHΣH

• Ελέγ�τε για τυ��ν ραγίσµατα ή άλλες
5ηµιές στη =άση τ�υ ελατήρι�υ ή στ�
λάστι�� απ�ρρ��ησης κραδασµών.
Σ η µ ε ι ώ σ τ ε  J τ ι  α ν  δ ε ν
αντικαταστήσετε αυτή τη λαστι�ένια
&άση, Jταν αυτή εµDανίUει ραγίσµατα
ή Uηµιές, αυτJ µπ�ρεί να κάνει τ�ν
κινητήρα να �αλαρώσει και να
απελευθερωθεί απJ τ� πλαίσιJ τ�υ
κατά τη �ρήση, �δηγώντας σε πιθανJ
σωµατικJ τραυµατισµJ.

• Aν έ�ει ραγίσει, �ρ�ντίστε να την
α ν τ ι κ α τ α σ τ ή σ ε τ ε  � ω ρ ί ς
καθυστέρηση.

 ΠPOEI∆OΠOIHΣH

• Γι α  ν α  µ ε ι ω θ ε ί  �  κ ί ν δ υ ν � ς
τραυµατισµ�ύ π�υ σ�ετί5εται µε την
επα�ή µε τα περιστρε��µενα µέρη,
σ τ α µ α τ ή σ τ ε  τ η  µ η � α ν ή  π ρ ι ν
εγκαταστήσετε ή α�αιρέσετε
ε�αρτήµατα. Μην τη �ειρίUεστε �ωρίς
τ� δί�τυ στη θέση τ�υ. Απ�συνδέετε
πάντα τ�ν σπινθηριστή (µπ�υ5ί) πριν
πρ��ωρήσετε σε συντήρηση ή πριν
πλησιάσετε τα κιν�ύµενα µέρη.

�PHΣIMOΠOIΩNTAΣ TO ΠPOΪON
1. Eλέγ�τε την περι��ή εργασίας �π�υ

θα �ρησιµ�π�ιηθεί � �υσητήρας και
απ�µακρύνετε ή καλύψτε �λα τα
αντικείµενα α�ίας π�υ µπ�ρεί να
πάθ�υν 5ηµία απ� τ� �ύσηµα αέρ�ς
ή απ� τα ριπτ�µενα υπ�λείµµατα.

2. Γι α  ν α  µ ε ι ω θ ε ί  �  κ ί ν δ υ ν � ς
τραυµατισµ�ύ π�υ σ�ετί5εται µε τα
ριπτ�µενα αντικείµενα

Α) Πρ�σέ�τε για παιδιά, κατ�ικίδια,
αν�ι�τά παράθυρα ή �ρεσκ�πλυµένα
αµά�ια και �υσή�τε τα υπ�λείµµατα
µακριά µε ασ�άλεια.

Β) Xρησιµ�π�ιείτε �λη την πρ�έκταση
ακρ��υσί�υ τ�υ �υσητήρα �ύτως
ώστε τ� ρεύµα αέρ�ς να µπ�ρεί να
ε�αρµ�στεί κ�ντά στ� έδα��ς.

Γ) Mην επιτρέπετε σε τρίτ�υς να
παρευρίσκ�νται στην περι��ή
εργασίας.

∆) Μη σηµαδεύετε µε τ� σωλήνα τ�υ
�υσητήρα άτ�µα ή κατ�ικίδια.

Ε) N α  ε λ έ γ � ε τ ε  π ά ν τ α  γ ι α  ν α
=ε=εαιώνεστε �τι  δεν έ��υν
�υσηθεί υπ�λείµµατα πάνω στην
ιδι�κτησία κάπ�ι�υ άλλ�υ.
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 5. �δηγίες για ασDαλή λειτ�υργία
Στ) Πρ�σέ�τε την κατεύθυνση τ�υ ανέµ�υ,

µην εργά5εστε κ�ντρα στ�ν άνεµ�.
R) Π�τέ µη σηµαδεύετε µε τ� σωλήνα

τ�υ �υσητήρα πρ�ς αν�ι�τή �λ�γα
για να απ��ύγετε την πιθαν�τητα
ανά�λε�ης της µ�νάδας, πρ�κλησης
τραυµατισµ�ύ στ�ν εαυτ� σας ή
=λά=ης στ�ν περι=άλλ�ντα �ώρ�.

3. Για να ελα�ιστ�π�ιήσετε τ� �ρ�ν�
�υσήµατ�ς.

Α) Xρησιµ�π�ιείτε τσ�υγκράνες και
σκ�ύπες για αναµ��λεύσετε τα
υπ�λείµµατα πριν απ� τ� �ύσηµα.

Β) Σε συνθήκες σκ�νης, =ρέ�τε ελα�ρά
τις επι�άνειες ή �ρησιµ�π�ιήστε ένα
ψεκαστικ� ε�άρτηµα �ταν τ� νερ�
είναι διαθέσιµ�.

Γ) E��ικ�ν�µήστε νερ� �ρησιµ�π�ιώντας
�υσητήρες αντί για µάνικες για π�λλές
ε�αρµ�γές σε γρασίδι και κήπ�υς,
συµπεριλαµ=αν�µένων περι��ών
�πως υδρ�ρρ�ές, παραπετάσµατα,
αυλές, σ�άρες, =εράντες και κήπ�υς.

4. Π�τέ µην αγγί5ετε τ�ν σπινθηριστή ή
τ� καλώδι� =ύσµατ�ς ενώ τ� µ�τέρ
=ρίσκεται σε λειτ�υργία. Eάν τ�
κ ά ν ε τ ε ,  µ π � ρ ε ί  ν α  π ά θ ε τ ε
ηλεκτρ�πλη�ία.

5. Π�τέ µην αγγί5ετε τ� σιγαστήρα, τ�ν
σπινθηριστή ή άλλα µεταλλικά µέρη
τ�υ µ�τέρ ή τ�υ καλύµµατ�ς τ�υ
µ�τέρ ενώ τ� µ�τέρ =ρίσκεται σε
λειτ�υργία ή αµέσως µετά τ� σ=ήσιµ�
τ�υ µ�τέρ. Αυτά τα µεταλλικά µέρη
και τ� κάλυµµα τ�υ µ�τέρ αγγί5�υν
υψηλές θερµ�κρασίες κατά τη
διάρκεια της λειτ�υργίας και έτσι
µπ�ρ�ύν να πρ�καλέσ�υν σ�=αρά
εγκαύµατα.

6. A��ύ  �ρησ ιµ�π� ιήσετε  τ�υς
�υσητήρες και άλλ�ν ε��πλισµ�,
KAΘAPIΣTE! Πετά�τε τα υπ�λείµµατα
σε κάδ�υς σκ�υπιδιών.

ΣYNTHPHΣH
1. Πρ�κειµέν�υ να συντηρείτε τ�

πρ�ϊ�ν σας στη σωστή κατάσταση
λειτ�υργίας, εκτελέστε τις εργασίες
συντήρησης και  ελέγ��υ π�υ
περιγρά��νται στ� εγ�ειρίδι� σε
τακτά �ρ�νικά διαστήµατα.

2. Να =ε=αιώνεστε πάντα �τι σ=ήσατε
τ� µ�τέρ και �τι απ�συνδέσατε τ�ν
σπινθηριστή πριν  εκτελέσετε
�π�ιαδήπ�τε εργασία συντήρησης ή
ελέγ��υ.

 ΠPOEI∆OΠOIHΣH

Τα µεταλλικά µέρη και τ� κάλυµµα τ�υ
µ�τέρ αγγίU�υν υψηλές θερµ�κρασίες
αµέσως µετά τ� σ&ήσιµ� τ�υ µ�τέρ.

3. E�ετάστε  τ�ν  �υσητήρα ανά
διαστήµατα για �αλαρές π�ρπες και
σκ�υριασµένα µέρη ή µέρη π�υ
έ��υν υπ�στεί 5ηµία. ∆εί#τε ειδική
Dρ�ντίδα γύρω απJ τ� δίκτυ�
καυσίµων, τ� σιγαστήρα και τα
καλώδια ανάDλε#ης.

4. ]λα τα σέρ=ις τ�υ µ�τέρ εκτ�ς απ�
αυτά π�υ περιγρά��νται στ� παρ�ν
εγ�ειρίδι� θα πρέπει να εκτελ�ύνται
απ� ε�ειδικευµέν� πρ�σωπικ� για τ�
σέρ=ις. Ακατάλληλ� σέρ=ις στ�ν
ανεµιστήρα τ�υ �υσητήρα και στ�
σ ι γ α σ τ ή ρ α  θ α  µ π � ρ � ύ σ ε  ν α
πρ�καλέσει επικίνδυνη =λά=η.

5. ]ταν αντικαθιστάτε �π�ι�δήπ�τε
άλλ� µέρ�ς ή �π�ι�δήπ�τε λιπαντικ�,
ν α  = ε = α ι ώ ν ε σ τ ε  π ά ν τ α  � τ ι
�ρησιµ�π�ιείτε µ�ν� πρ�ϊ�ντα
ZENOAH ή πρ�ϊ�ντα π�υ έ��υν
πιστ�π�ιηθεί απ� τη ZENOAH για
�ρήση σ’ ένα πρ�ϊ�ν της ZENOAH.

6. Σε περίπτωση π�υ �π�ι�δήπ�τε άλλ�
µέρ�ς πρέπει να αντικατασταθεί ή
πρέπει να εκτελεστεί �π�ιαδήπ�τε
άλλη  εργασ ία  συντήρησης  ή
επισκευής π�υ δεν περιγρά�εται σ’
αυτ� τ� εγ�ειρίδι�, παρακαλ�ύµε
�πως επικ�ινωνήσατε µε έναν
εκπρ�σωπ� απ� τ�ν κ�ντιν�τερ�
ε µ π � ρ ι κ �  α ν τ ι π ρ � σ ω π �
ε��υσι�δ�τηµέν� για σέρ=ις απ� τη
ZENOAH για =�ήθεια.

7. Mη �ρησιµ�π�ιείτε �π�ι�δήπ�τε
άλλ� α�εσ�υάρ ή ε�άρτηµα εκτ�ς
απ� αυτά π�υ �έρ�υν τ� σήµα της
ZENOAH και πρ�τείν�νται για τη
µ�νάδα.

8. Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να
απ�συναρµ�λ�γήσετε τ� πρ�ϊ�ν ή να
τ� τρ�π�π�ιήσετε µε �π�ιδήπ�τε
τρ�π�. Εάν τ� κάνετε, µπ�ρεί να
πρ�κληθεί =λά=η τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς κατά
τη λειτ�υργία τ�υ ή  να µην µπ�ρεί
τ� πρ�ϊ�ν να λειτ�υργήσει σωστά.

METAΦOPA
• Aπ�στραγγί�τε τα καύσιµα απ� τη

δε�αµενή καυσίµων πριν απ� τη
µετα��ρά ή τη απ�θήκευση τ�υ
�υσητήρα.

• Στερεώστε πρ�σε�τικά τη µ�νάδα για
να απ�τρέψετε τη µετακίνηση κατά
τη µετα��ρά.

• Η µ�νάδα π�υ δέ�εται ισ�υρ�
κραδασµ� κατά τη µετα��ρά και την
ε κ � � ρ τ ω σ η  µ π � ρ ε ί  ν α
δυσλειτ�υργήσει.

AΠOΘHKEYΣH
• ]ταν απ�θηκεύετε τ�ν �υσητήρα,

επιλέ�τε έναν εσωτερικ� �ώρ� �ωρίς
υγρασία και µακριά απ� παιδιά.
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6. Πρ�ετ�ιµασία
ΣΩΛHNEΣ ΦYΣHTHPA
1. Συνδέστε τ�ν �υσητήρα και τ�ν κ��λία στερεώσεως µε

µία εύκαπτη µάνικα. Σ�ί�τε γερά και τα δύ� άκρα της
εύκαπτης µάνικας µε τα εργαλεία π�υ παρέ��νται µε
τη µ�νάδα.

2. Eυθυγραµµίστε την πρ�ε���ή και την εγκ�πή π�υ
=ρίσκεται πάνω στ� σωλήνα και περιστρέψτε τ� σωλήνα
µέ�ρι να κλειδώσει η σύνδεση.

 ΣHMEIΩΣH

Ένα ελα�ρύ λιπαντικ� µπ�ρεί να �ρησιµ�π�ιηθεί για να
διευκ�λύνει τη συναρµ�λ�γηση τ�υ εύκαµπτ�υ σωλήνα
στ� γωνιωτ� σωλήνα τ�υ �υσητήρα.

MOXΛOΣ PYΘMIΣHΣ IΣXYOΣ
• Τ�π�θετήστε τ� σ�ικτήρα στ�ν κ��λία και σ�ί�τε τη =ίδα

πάνω στ� σ�ικτήρα.

ΚΑΛΩ∆Ι� ΙΣ�Υ�Σ
1. Πρώτα σ�ί�τε ελα�ρά τ� µέσ� τ�υ εύκαµπτ�υ σωλήνα,

περνώντας τ�ν ιµάντα µέσα απ� την �πή (α).
2. Έπειτα σ�ί�τε ελα�ρά τ� καλώδι�, περνώντας τ�ν

ιµάντα µέσα απ� την �πή (=).

(1) Σ�ικτήρας
(2) K��λίας
(3) Bίδα

(1) Εύκαµπτ�ς
σωλήνας

(2) Ιµάντας
(3) Καλώδι�
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1. Μετρήστε τις π�σ�τητες της =εν5ίνης και τ�υ λαδι�ύ
π�υ θα αναµί�ετε.

2. Ρί�τε κάπ�ια π�σ�τητα =εν5ίνης σε ένα καθαρ�,
εγκεκριµέν� για καύσιµα δ��εί�.

3. Αδειάστε µέσα �λ� τ� λάδι και αναµί�τε καλά.
4. Ρί�τε µέσα την υπ�λ�ιπη =εν5ίνη και ανακατέψτε �ανά

τ�υλά�ιστ�ν για ένα λεπτ�. Επειδή �ρισµένα λάδια
αναµιγνύ�νται δύσκ�λα ανάλ�γα µε τα συστατικά τ�υς,
πρέπει να ανακατέψετε τ� µίγµα καλά για να παραταθεί η
διάρκεια 5ωής τ�υ κινητήρα. Πρ�σέ�τε δι�τι, εάν η ανάµι�η
δεν είναι επαρκής, υπάρ�ει σ�=αρ�ς κίνδυν�ς πρ�ωρης
εµπλ�κής τ�υ εµ=�λ�υ ε�αιτίας της κακής υ�ής τ�υ µίγµατ�ς.

5. Αναγράψτε τα περιε��µενα στ� ε�ωτερικ� τ�υ δ��εί�υ
για εύκ�λη αναγνώριση. Για απ��υγή ανάµει�ης µε
δ��εία =εν5ίνης ή άλλα.

■ ΤΡ�Φ�∆�ΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜ� ΤΗ Μ�ΝΑ∆Α
1. Περιστρέψτε και α�αιρέστε τ� καπάκι τ�υ καυσίµ�υ.

Α�ήστε τ� καπάκι σε µια επι�άνεια δί�ως σκ�νη.
2. Ρί�τε στ� ντεπ�5ιτ� καύσιµ� έως τ� 80% της πλήρ�υς

�ωρητικ�τητάς τ�υ.
3. Βιδώστε �ανά σ�ι�τά τ� καπάκι και σκ�υπίστε τυ��ν

σταγ�νίδια π�υ έ��υν �υθεί γύρω απ� τη µ�νάδα.

1. Πραγµατ�π�ιήστε την τρ�D�δ�σία καυσίµ�υ επάνω σε
γυµνJ έδαD�ς.

2. Απ�µακρυνθείτε τ�υλά�ιστ�ν 10 πJδια (3 µέτρα) απJ
τ� σηµεί� τρ�D�δJτησης πρ�τ�ύ θέσετε σε λειτ�υργία
τ�ν κινητήρα.

3. Σταµατήστε τη λειτ�υργία τ�υ κινητήρα πρ�τ�ύ συµπλη-
ρώσετε καύσιµ� στη µ�νάδα. Εκείνη την ώρα, Dρ�ντίστε
να αναµί#ετε καλά τ� µίγµα της &ενUίνης στ� δ��εί�.

4. Μην καπνίUετε ή µην τ�π�θετείτε Uεστά αντικείµενα
κ�ντά στα καύσιµα.

■ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ Η ∆ΙΑΡΚΕΙΑ \ΩΗΣ Τ�Υ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΑΣ, ΑΠ�ΦΥΓΕΤΕ:

1. ΚΑΥΣΙΜ' ∆Ι)ΩΣ ΛΑ∆Ι (ΣΚΕΤΗ ΒΕΝRΙΝΗ) – Θα
πρ�καλέσει π�λύ σύντ�µα σ�=αρή =λά=η στα
εσωτερικά µέρη τ�υ κινητήρα.

2. GASOHOL (Μίγµα αιθαν�λης – =εν5ίνης) – Μπ�ρεί να
πρ�καλέσει διά=ρωση των ελαστικών και/ ή πλαστικών
τµηµάτων και διακ�πή της λίπανσης τ�υ κινητήρα.

3. ΛΑ∆Ι ΓΙΑ )ΡΗΣΗ ΜΕ ΤΕΤΡΑ)Ρ'Ν'ΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ. –
Μπ�ρεί να =ρ�µίσει τ� µπ�υ5ί, να =�υλώσει την
ε�άτµιση ή να κάνει τ� έµ=�λ� να κ�λλάει.

4. Τα µίγµατα καυσίµων π�υ έ��υν µείνει α�ρησιµ�π�ίητα
για ένα µήνα ή περισσJτερ� µπ�ρεί να �ρά��υν τ�
καρµπυρατέρ µε απ�τέλεσµα � κινητήρας να µη
λειτ�υργεί σωστά.

5. Σε περίπτωση π�υ απ�θηκεύσετε τ� πρ�ϊ�ν για µεγάλ�
διάστηµα, καθαρίστε τ� ντεπ�5ιτ� καυσίµ�υ α��ύ πρώτα
τ� αδειάσετε. Έπειτα, θέστε σε λειτ�υργία τ�ν κινητήρα
και αδειάστε τ� καρµπυρατέρ απ� τ� σύνθετ� καύσιµ�.

6. Εάν θέλετε να απ�ρρίψετε τ� �ρησιµ�π�ιηµέν� δ��εί�
τ�υ µίγµατ�ς λαδι�ύ, απ�ρρίψτε τ� σε �ώρ� π�υ έ�ει
εγκριθεί γι αυτ� τ� σκ�π�.

•   Για περισσ�τερες λεπτ�µέρειες σ�ετικά µε τη
διασ�άλιση π�ι�τητας, δια=άστε πρ�σεκτικά την
περιγρα�ή στ� κε�άλαι� Περι�ρισµένη Εγγύηση.
Επιπλέ�ν, η �υσι�λ�γική �θ�ρά και αλλαγή τ�υ
πρ�ϊ�ντ�ς π�υ δεν επηρεά5�υν τη λειτ�υργία τ�υ, δε
καλύπτ�νται απ� την εγγύηση. Επίσης, πρ�σέ�τε δι�τι
εάν δεν τηρηθ�ύν �ι διαδικασίες π�υ περιγρά��νται
στ� εγ�ειρίδι� �δηγιών σ�ετικά µε τ� µίγµα =εν5ίνης,
κλπ, η εγγύηση µπ�ρεί να µην ισ�ύει.

■ ΚΑΥΣΙΜ�

• Η &ενUίνη είναι ιδιαίτερα εύDλεκτη. Απ�Dύγετε να
καπνίUετε ή να πλησιάUετε DλJγες ή σπίθες κ�ντά στ�
καύσιµ�. Φρ�ντίστε να σταµατήσετε τη λειτ�υργία τ�υ
κινητήρα και αDήστε τ�ν να κρυώσει πρ�τ�ύ τ�ν
τρ�D�δ�τήσετε #ανά µε καύσιµ�. Για να &άλετε καύσιµ�
στη µ�νάδα, επιλέ#τε έναν ε#ωτερικJ �ώρ� µε γυµνJ
έδαD�ς και απ�µακρυνθείτε τ�υλά�ιστ�ν 3 µέτρα (10
πJδια) απJ τ� σηµεί� αυτJ πρ�τ�ύ θέσετε σε λειτ�υργία
τ�ν κινητήρα.

• 'ι κινητήρες Zenoah λιπαίν�νται µε λάδι ειδικής
σύνθεσης για �ρήση σε αερ�ψυκτ�υς δί�ρ�ν�υς
=εν5ιν�κινητήρες. Εάν δεν υπάρ�ει διαθέσιµ� λάδι της
Zenoah, �ρησιµ�π�ιήστε ένα αντι��ειδωτικ� λάδι καλής
π�ι�τητας π�υ αναγρά�ει ρητά �τι πρ��ρί5εται για �ρήση
σε αερ�ψυκτ�υς δί�ρ�ν�υς =εν5ιν�κινητήρες (JASO FC
GRADE OIL ή ISO EGC GRADE).

• Μην �ρησιµ�π�ιήσετε ανάµικτ� λάδι BIA ή TCW (για
υδρ�ψυκτ�υς δί�ρ�ν�υς κινητήρες).

■ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΝΑΛ�ΓΙΑ ΜΙΓΜΑΤ�Σ
ΒΕΝ\ΙΝΗ 50 : ΛΑ∆Ι 1

<^ταν �ρησιµ�π�ίται γνήσι� λάδι ZENOAH>

• Η εκπ�µπή των καυσαερίων ελέγ�εται µε τις &ασικές
παραµέτρ�υς και τα ε#αρτήµατα τ�υ κινητήρα  (π.�. ανά-
µι#η καυσίµ�υ/αέρα, �ρ�νισµJς ανάDλε#ης και �ρ�νισµJς
θύρας) �ωρίς την πρ�σθήκη κάπ�ι�υ µεγάλ�υ ε#αρτήµα-
τ�ς ή την εισαγωγή ενJς αδραν�ύς υλικ�ύ κατά την καύση.

• Αυτ�ί �ι κινητήρες είναι πιστ�π�ιηµέν�ι για λειτ�υργία
µε αµ�λυ=δη =εν5ίνη.

• Βε=αιωθείτε �τι �ρησιµ�π�ιείτε =εν5ίνη µε ελά�ιστ�
αριθµ� �κτανίων 89RON (ΗΠΑ/ Καναδάς: 87AL).

• Εάν �ρησιµ�π�ιήσετε =εν5ίνη µε µικρ�τερη τιµή
�κτανίων απ� την πρ�διαγρα��µενη, υπάρ�ει κίνδυν�ς
να αυ�ηθεί η θερµ�κρασία τ�υ κινητήρα και κατά
συνέπεια να πρ�κύψει κάπ�ι� πρ�=ληµα στ�ν κινητήρα,
�πως εµπλ�κή τ�υ εµ=�λ�υ.

• Η αµ�λυ=δη =εν5ίνη συνίσταται για τη µείωση της
µ�λυνσης της ατµ�σ�αιρας πρ�ς ��ελ�ς της υγείας και
τ�υ περι=άλλ�ντ�ς.

• 'ι =εν5ίνες ή τα λάδια κακής π�ι�τητας µπ�ρ�ύν να κατα-
στρέψ�υν τ�υς στεγαν�π�ιητικ�ύς δακτυλί�υς, τις γραµ-
µές τ�υ καυσίµ�υ ή τ� ντεπ�5ιτ� καυσίµ�υ τ�υ κινητήρα.

■ ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΜΙ'ΕΤΕ Τ� ΚΑΥΣΙΜ�

•  ∆ώστε πρ�σ��ή στην πρJσµι#η.

7. Καύσιµα

 ΣHMANTIKO
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8. Λειτ�υργία
EKKINHΣH TOY MOTEP

 ΣHMANTIKO

• Aπ�Dύγετε να �ειρίUεστε τ� Dυσητήρα ενώ είναι
απ�συναρµ�λ�γηµέν�ς � εύκαµπτ�ς σωλήνας και �
κ��λίας στερέωσης. AυτJ θα πρ�καλέσει µείωση τ�υ
αέρα ψύ#ης και τ� µ�τέρ θα µπ�ρ�ύσε να υπ�στεί Uηµία
απJ την υπερθέρµανση.

1. Πιέστε τ�ν σπειρ�ειδή εγ�υτήρα µέ�ρι π�υ τα καύσιµα
να ρέ�υν στ�ν καθαρ� σωλήνα.

2. ]ταν τ� µ�τέρ κρυώσει, κλείστε τ� τσ�κ.

3. T�π�θετήστε τ�ν διακ�πτη ανά�λε�ης στη θέση
εκκίνησης.

4. T�π�θετήστε τ�ν µ��λ� ρύθµισης ισ�ύ�ςστ� 1/3 της
θέσης αν�ι�τ�.

5. Για να εκκινήσετε, κρατήστε γερά τ� πάνω µέρ�ς τ�υ
�υσητήρα µε τ� αριστερ� σας �έρι. Tρα=ή�τε σιγά σιγά
τ� κ�υµπί της µί5ας µέ�ρι να τ� νιώσετε να γίνει
σύµπλε�η και στη συνέ�εια δώστε ένα π�λύ δυνατ�
τρά=ηγµα. (F10)

 ΣHMANTIKO

• Aπ�Dύγετε να τρα&ή#ετε ε#ω τ� καλώδι� της µίUας
τελείως και να αDήσετε τ� καλώδι� της µίUας να
επιστρέψει στη θέση τ�υ απJτ�µα. 'ανατυλί#τε τ� σ��ινί
σιγά σιγά.. AυτJ θα εµπ�δίσει την πρJωρη Uηµία της
µίUας.

• Mην αDήνετε άλλ� άτ�µ� να στέκεται κ�ντά στ�ν
Dυσητήρα ή στην έ#�δ� της ε#άτµισης.

• Π�τέ µην αγγίUετε τ� σιγαστήρα, τ� µπ�υUί ή άλλα
µεταλλικά µέρη τ�υ κινητήρα, ή τ� κάλυµµα τ�υ
κινητήρα, Jταν � κινητήρας &ρίσκεται σε λειτ�υργία ή
αµέσως µετά απJ τ� σ&ήσιµ� τ�υ κινητήρα. Αυτά τα
µεταλλικά µέρη και τ� κάλυµµα τ�υ ανε&άU�υν υψηλές
θερµ�κρασίες κατά τη λειτ�υργία και η επαDή µε αυτά
µπ�ρεί να �δηγήσει σε σ�&αρά εγκαύµατα.

6. Aπ� τη στιγµή π�υ λειτ�υργεί τ� µ�τέρ, αν�ί�τε σταδιακά
τ� τσ�κ αν ήταν κλειστ� και α�ήστε τ�ν κινητήρα να
λειτ�υργεί στ� ρελαντί για ένα λεπτ� για να 5εσταθεί.

 ΣHMEIΩΣH

]ταν τ� µ�τέρ δεν µπ�ρεί να εκκινήσει µετά απ� αρκετές
πρ�σπάθειες επειδή µπ�ύκωσε, αν�ί�τε τ� τσ�κ και
επαναλά=ετε τ� τρά=ηγµα τ�υ καλωδί�υ.

PYΘMIZONTAΣ THN TAXYTHTA ΣTO PEΛANTI
• Η τα�ύτητα στ� ρελαντί είναι ρυθµισµένη στις 2000

στρ��ές ανά λεπτ� απ� τ� εργ�στάσι�. Aν είναι
απαραίτητ� να ρυθµίσετε την τα�ύτητα στ� ρελαντί,
�ρησιµ�π�ιήστε τη =ίδα πρ�σαρµ�γής στην πάνω
πλευρά τ�υ καρµπυρατέρ.

ΣTAMATHMA TOY MOTEP
• Mετακινήστε τ� µ��λ� ρύθµισης ισ�ύ�ς στη θέση

ρελαντί και τ�π�θετήστε τ�ν διακ�πτη ανά�λε�ης στη
θέση σταµατήµατ�ς.

 ΣHMEIΩΣH

Aν τ� µ�τέρ δεν σταµατάει �ταν =ά5ετε τ� διακ�πτη
ανά�λε�ης στη θέση σταµατήµατ�ς, κλείστε τ� µ��λ�
τ�υ τσ�κ και σταµατήστε τ�ν µ�τέρ.
Στην περίπτωση αυτή, παρακαλ�ύµε κάνετε επισκευή
τ�υ µη�ανήµατ�ς στ�ν κ�ντιν�τερ� ε��υσι�δ�τηµέν�
αντιπρ�σωπ� για σέρ=ις.

(1) M��λ�ς τ�υ τσ�κ
(2) KΛEIΣTO
(3) ANOIXTO

(1) Πλήρης ισ�ύς
(2) Pελαντί
(3) ∆ιακ�πτης

ανά�λε�ης

(1) ∆ιακ�πτης
Aνά�λε�ης

(1) Bίδα Πρ�σαρµ�γής
τ�υ Pελαντί

(1)

(1) M��λ�ς τσ�κ
(2) KΛEIΣTO
(3) ANOIXTO

(1) Σπειρ��ειδής
εγ�υτήρας

(1)

(2)

(3)

(1)
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9. Συντήρηση
Συντήρηση, αντικατάσταση ή επισκευή της συσκευής και των συστηµάτων ελέγ��υ εκπ�µπής µπ�ρεί να γίνει απJ συνεργεί�
επισκευής µη�ανών ή άτ�µ� εκτJς απJ αυτά για ��ήµατα.

Kαθηµερινώς Mετά απJ Mετά απJ Mετά απJ
Σύστηµα / E#άρτηµα ∆ιαδικασία ή Πριν απJ κάθε 25 κάθε 50 κάθε 100

τη Xρήση ώρες ώρες ώρες

Φίλτρ�  αέρα Έλεγ��ς/Kαθάρισµα ✔

∆ιαρρ�ές Kαυσίµων Έλεγ��ς/Aντικατάσταση ✔

Φίλτρ�  Kαυσίµων Έλεγ��ς/Aντικατάσταση ✔ ✔

∆ίκτυ� Kαυσίµων Έλεγ��ς/Kαθάρισµα ✔

Mπ�υ5ί Έλεγ��ς/Kαθάρισµα ✔

Σιγαστήρας Έλεγ��ς/Kαθάρισµα ✔

Aπ�ρρ��ητήρας σπινθήρων σιγαστήρα Έλεγ��ς/Kαθάρισµα ✔

Σύστηµα Ψύ�ης Έλεγ��ς/Kαθάρισµα ✔

Bίδες / Πα�ιµάδια / Mπ�υλ�νια Σ�ί�ιµ� ✔

Kύλινδρ�ς E��δ�υ E�ατµίσεως Έλεγ��ς/Kαθάρισµα ✔

 ΠPOEI∆OΠOIHΣH

Bε&αιωθείτε Jτι τ� µ�τέρ έ�ει σταµατήσει και Jτι είναι κρύ�
πριν εκτελέσετε �π�ι�δήπ�τε σέρ&ις στ�ν Dυσητήρα.
ΕπαDή µε τ�ν περιστρεDJµεν� ανεµιστήρα τ�υ Dυσητήρα
ή µε τ� UεστJ σιγαστήρα µπ�ρεί να πρ�καλέσει σ�&αρJ
τραυµατισµJ σας.

ΦIΛTPO KAΘAPIΣMOY TOY AEPA
• Ελέγ�τε τ� �ίλτρ� τ�υ αέρα κάθε 25 ώρες �ρήσης ή

συ�ν�τερα, αν �ρησιµ�π�ιείται κάτω απ� συνθήκες π�υ
περιλαµ=άν�υν σκ�νη. Τ� �ραγµέν� �ίλτρ� αέρα µπ�ρεί
να αυ�ήσει την κατανάλωση καυσίµ�υ και να µειώσει
την ισ�ύ τ�υ κινητήρα. Π�τέ µη λειτ�υργείτε τ�
�υσητήρα �ωρίς τ� �ίλτρ� αέρα ή µε κάπ�ι� στ�ι�εί�
τ�υ �ίλτρ�υ να είναι παραµ�ρ�ωµέν�, καθώς �
α�ιλτράριστ�ς σκ�νισµέν�ς αέρας ίσως γρήγ�ρα
καταστρέψει τ�ν κινητήρα.

KAΘAPIΣMOΣ TOY ΦIΛTPOY AEPA
1. Α�αιρέστε τ� κάλυµµα τ�υ �ίλτρ�υ αέρα.
2. )ρησιµ�π�ιήστε κάπ�ι� �υδέτερ� απ�ρρυπαντικ� και

5εστ� νερ� για να καθαρίσετε τ� �ίλτρ�. Α��ύ τ�
καθαρίσετε, στεγνώστε τελείως τ� �ίλτρ�.

3. Επανατ�π�θετήστε τ� �ίλτρ�. Π�τέ µην �ε�νάτε να
συνδέσετε τη σίτα. Αν δεν συνδέσετε τη σίτα, τ� �ίλτρ�
δεν θα σ�ραγίσει σωστά και �ι σκ�νες θα εισέλθ�υν στ�ν
κύλινδρ�.

(1) Σίτα
(2) Στ�ι�εία
(3) Nτ�υί
(4) Συγκρατητήρας

ΦIΛTPO KAYΣIMΩN
• Ένα �ραγµέν� �ίλτρ� καυσίµων µπ�ρεί να πρ�καλέσει

λίγη επιτά�υνση τ�υ µ�τέρ. Ελέγ�ετέ τ� περι�δικά για
=α δείτε αν τ� �ίλτρ� είναι �ραγµέν� απ� =ρωµιά. T�
�ίλτρ� µπ�ρεί να α�αιρεθεί απ� την έ��δ� καυσίµων
�ρησιµ�π�ιώντας ένα µικρ� γάντ5� απ� σύρµα.
Aπ�συνδέστε τ� σύστηµα τ�υ �ίλτρ�υ απ� τ� σωληνάκι
τ�υ �ίλτρ�υ και �εγαντ5ώστε τ�ν συγκρατητήρα για να
τ� απ�συναρµ�λ�γήσετε. Kαθαρίστε τα ε�αρτήµατα µε
=εν5ίνη.

(1) Στ�ι�εί�
(2) Σίτα
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9. Συντήρηση
ΣΠINΘHPIΣTHΣ
• O σπινθηριστής µπ�ρεί να µα5έψει απ�θέµατα άνθρακα

µε την πυρ�δ�τησή τ�υ και µε λ�γική �ρήση. A�αιρέστε
και κάντε έλεγ�� στ�ν σπινθηριστή κάθε 25 ώρες και
καθαρίστε τα ηλεκτρ�δια �πως απαιτείται µε µία
συρµάτινη =�ύρτσα. Τ� διάκεν� σπινθήρα θα πρέπει να
ρυθµιστεί στις 0,25 ίντσες (0,6~0,7mm).

• Oι κατασκευαστές �ις συνιστ�ύν αντικατάσταση τ�υ �ις
δύ� ��ρές τ� �ρ�ν� για να απ��ύγ�υν τη µη
αναµεν�µενη =λά=η τ�υ �ις σε µία εργασία.
Τ� ΦΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ NGK CMR7H.

 ΣHMANTIKO

• Σηµειώστε �τι αν �ρησιµ�π�ιήσετε �π�ιαδήπ�τε άλλα
µπ�υ5ί εκτ�ς απ� τα καθ�ρισµένα µπ�ρεί να πρ�κληθεί
αδυναµία τ�υ µ�τέρ να λειτ�υργήσει σωστά ή να
υπερθερµανθεί τ� µ�τέρ και να πάθει 5ηµία.

• Για να τ�π�θετήσετε τ�ν σπινθηριστή, πρώτα
περιστρέψτε τ� =ύσµα µέ�ρι να είναι σ�ικτ� µε τ� �έρι,
στη συνέ�εια σ�ί�τε τ� ένα τέταρτ� της στρ��ής
περισσ�τερ� µε ένα ακρ�δεκτικ� κλειδί.

ΣIΓAΣTHPAΣ

 ΠPOEI∆OΠOIHΣH

• Kάνετε περι�δικά έλεγ�� τ�υ σιγαστήρα για �αλαρ�ύς
ιµάντες, �π�ιαδήπ�τε 5ηµία ή διά=ρωση. Aν =ρεθεί
�π�ι�δήπ�τε ένδει�η διαρρ�ής της ε�άτµισης, µη
�ρησιµ�π�ιείτε τ�ν �υσητήρα και στείλτε τ�ν αµέσως
για επισκευή.

• Σηµειώστε Jτι αν παραλείψετε να τ� κάνετε, µπ�ρεί να
πρ�καλέσει να πιάσει Dωτιά τ� µ�τέρ.

 ΣHMANTIKO

• Πρ�τ�ύ �εκινήσετε τη λειτ�υργία,  πάντα να
=ε=αιώνεστε �τι � σιγαστήρας στηρί5εται σωστά σε δύ�
µπ�υλ�νια. (Ρ�πή Σύσ�ι�ης: 7 έως 11 N m)

• Να =ε=αιώνεστε επίσης �τι η �λ�γ�παγίδα και η
συσκευή διά�υσης είναι σωστά εγκατεστηµένες µε δύ�
µπ�υλ�νια. (Ρ�πή Σύσ�ι�ης: 3 έως 3 N m)

• Ακ�µη και αν ένα απ� τα τέσσερα µπ�υλ�νια έ�ει
λασκάρει, αυτ� µπ�ρεί να �δηγήσει σε ανά�λε�η τ�υ
κινητήρα.

AΠOPPOΦHTHPAΣ ΣΠINΘHPΩN
• ' σ ιγαστήρας  ε ίνα ι  ε��πλ ισµέν�ς  µε  έναν

απ�ρρ��ητήρα σπινθήρων για να εµπ�δίσει τ�ν καυτ�
άνθρακα να διαρρεύσει απ� την έ��δ� της ε�άτµισης.
Kάνετε περι�δικά έλεγ�� και καθαρίστε αν είναι
απραίτητ� �ρησιµ�π�ιώντας µία συρµατένια =�ύρτσα.
Στην Π�λιτεία της Kαλι��ρνια απαιτείται απ� τ� ν�µ�
(τµήµα 4442 τ�υ Kώδικα ∆ηµ�σίων Π�ρων) να υπάρ�ει
ένας απ�ρρ��ητήρας αερίων �ταν �ρησιµ�π�ιείται ένα
εργαλεί� π�υ λειτ�υργεί µε αέρα σε �π�ιαδήπ�τε µη
κατ�ικηµένη περι��ή π�υ καλύπτεται απ� δασική
=λάστηση, θάµν�υς ή γρασίδι.

∆IA∆IKAΣIEΣ ΠOY ΠPEΠEI NA EKTEΛEΣTOYN META
AΠO KAΘE 100 ΩPEΣ XPHΣHΣ
1. A�αιρέστε τ� σιγαστήρα, =άλτε τ� κατσα=ίδι στ�ν

αεραγωγ� και καθαρίστε τα υπ�λείµµατα άνθρακα π�υ
έ��υν µα5ευτεί στ�ν αεραγωγ� ε�άτµισης τ�υ
σιγαστήρα και στην έ��δ� τ�υ κυλίνδρ�υ ε�άτµισης
ταυτ��ρ�να.

2. Σ�ί�τε �λες τις =ίδες, τα µπ�υλ�νια και τ�υς
συνδέσµ�υς.

(1) Μπ�υλ�νι
(2) Μπ�υλ�νι
(3) Απ�ρρ��ητήρας σπινθήρων
(4) Σκεδαστήρας
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(1)

(2)

(3)
(4)

10. Απ�θήκευση

9. Συντήρηση
∆IXTY EIΣPOHΣ AEPA

 ΣHMANTIKO

• Τ�ν  αέρα τ�υ �υσητήρα  τ�ν παίρν�υµε απ� ένα δί�τυ
εισρ�ής αέρα. ]ταν η ρ�ή τ�υ αέρα έ�ει πέσει κατά τη
διάρκεια της λειτ�υργίας, σταµατήστε τ� µ�τέρ και
ελέγ�τε αν τ� δί�τυ εισρ�ής τ�υ αέρα είναι
µπλ�καρισµέν� απ� εµπ�δια.

• Σηµειώστε �τι αν δεν απ�µακρύνετε τέτ�ι�υ είδ�υς
εµπ�δια, αυτ� µπ�ρεί να πρ�καλέσει να υπερθερµανθεί
τ� µ�τέρ και να πάθει 5ηµία.

 ΠPOEI∆OΠOIHΣH

Π�τέ µην �ρησιµ�π�ιείτε τ�ν Dυσητήρα �ωρίς τ� δί�τυ τ�υ
Dυσητήρα. Πριν απJ κάθε �ρήση, ελέγ#τε Jτι τ� δί�τυ είναι
στερεωµέν� στη θέση τ�υ και δεν έ�ει υπ�στεί Uηµία.

EΛEΓXOΣ TOY ∆IAKENOY AEPOΣ TOY ΠHNIOY
ANAΦΛE'HΣ

• Aν τ� διάκεν� δεν είναι τ� σύνηθες ή �ταν τ�π�θετείτε
τ� πηνί� ή τ�ν δρ�µέα, ρυθµίστε τ� διάκεν� αέρ�ς
µετα�ύ τ�υ πηνί�υ της ανά�λε�ης και τ�υ πυρήνα
σιδήρ�υ τ�υ δρ�µέα.

∆ιάκεν� Aέρ�ς:
0,40 mm (0,35 - 0,45mm)
0,016” (0,014 - 0,017”)

(1) ∆ί�τυ

(1) ∆ρ�µέας
(2) Πηνί� ανά�λε�ης

11. ΑπJρριψη

ΠPIN AΠOΘHKEYΣETE TON ΦYΣHTHPA
1. Aπ�στραγγί�τε τη δε�αµενή καυσίµων και σπρώ�τε τ�

=αλ=�ειδή εγ�υτήρα µέ�ρι να αδειάσει απ� καύσιµα.
2. Α�αιρέστε τ�ν σπινθηριστή και ρί�τε µία κ�υταλιά έλαι�

2-κύκλων µέσα στ�ν κύλινδρ�. Θέστε τ� µ�τέρ σε
λειτ�υργία αρκετή ώρα και τ�π�θετήστε τ�ν
σπινθηριστή.

3. Aπ�θηκεύστε τη µ�νάδα σε ένα στεγν� µέρ�ς, �ωρίς
σκ�νη και µακριά απ� παιδιά.

ΙΜΑΝΤΑΣ ΩΜ�Υ
• Αν � ιµάντας ώµ�υ πάθει 5ηµιά µπ�ρεί να κ�πεί κατά τη

διάρκεια της �ρήσης, πρ�καλώντας έτσι την πτώση τ�υ
πρ�ϊ�ντ�ς µε απ�τέλεσµα σ�=αρ� τραυµατισµ� σας.
Ακ�λ�υθήστε τις �δηγίες παρακάτω για αντικατάσταση
τ�υ ιµάντα ώµ�υ µε καιν�ύργι�.

1. Τ�π�θετήστε τ� πάνω µέρ�ς τ�υ ιµάντα ώµ�υ στην
εγκ�πή π�υ =ρίσκεται στ� πάνω µέρ�ς τ�υ πλαισί�υ και
περάστε τ� µέσα απ� την αγκρά�α, �πως απεικ�νί5εται
στ� σ�ήµα, και σ�ί�τε τ� γερά.

2. Περάστε τ� άγκιστρ� µέσα απ� τ� κάτω µέρ�ς τ�υ
ιµάντα ώµ�υ, τ� �π�ί� =ρίσκεται στη θέση εγκατάστασης
τ�υ ιµάντα στ� κάτω µέρ�ς τ�υ πλαισί�υ.

Κατά την απ�ρριψη της µ�νάδας σας, των καυσίµων ή τ�υ
λαδι�ύ µη�ανής, �ρ�ντίστε να τηρήσετε τ�υς τ�πικ�ύς
καν�νισµ�ύς.

(1) Αγκρά�α (2) Πλαίσι�
(3) Άγκιστρ� (4) ∆ακτύλι�ς D
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Περι�ρισµένη εγγύηση

Περίπτωση 1. Απ�τυ�ία εκκίνησης

ΕΛΕΓ��Σ ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
δε�αµενή καυσίµ�υ → λάθ�ς καύσιµ� → απ�στραγγίστε και γεµίστε µε τ� σωστ� καύσιµ�

�ίλτρ� καυσίµ�υ → τ� �ίλτρ� καυσίµ�υ έ�ει �ρά�ει → καθάρισµα

=ίδα ρύθµισης καρµπυρατέρ → εκτ�ς καν�νικής λειτ�υργίας → ρυθµίστε την σε καν�νική περι��ή λειτ�υργίας

σπινθήρας (�ωρίς σπινθήρα) → τ� µπ�υ5ί είναι =ρώµικ�/=ρεγµέν� → καθάρισµα/στέγνωµα

→ τ� διάκεν� ακίδας µπ�υ5ί είναι λάθ�ς → σωστ� (∆ΙΑΚΕΝ': 0,6 ~ 0,7 �ιλι�στά)

µπ�υ5ί → απ�συνδεδεµέν� → �ανασ�ί�τε

Περίπτωση 2. Η µη�ανή �εκινά αλλά µετά σταµατά/�εκινά δύσκ�λα.

ΕΛΕΓ��Σ ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
δε�αµενή καυσίµ�υ → λάθ�ς καύσιµ� ή παλι� καύσιµ� → απ�στραγγίστε την και �ρησιµ�π�ιήστε τ� σωστ� καύσιµ�

=ίδα ρύθµισης καρµπυρατέρ → εκτ�ς περι��ής καν�νικής λειτ�υργίας → ρυθµίστε την σε καν�νική περι��ή λειτ�υργίας

σιγαστήρας, κύλινδρ�ς (αγωγ�ς ε�άτµισης) → συσσωρευµέν�ς άνθρακας → καθαρίστε

�ίλτρ� αέρα → �ραγµέν� µε σκ�νη → πλύνετε

πτερύγι� κυλίνδρ�υ, κάλυµµα ανεµιστήρα → �ραγµένα µε σκ�νη → καθάρισµα

'ταν η µη�ανή �αίνεται να �ρή5ει περαιτέρω επιδι�ρθωσης, παρακαλώ συµ=�υλευτείτε τ� ε��υσι�δ�τηµέν� συνεργεί�

της ZENOAH στην περι��ή σας.

12. �δηγJς επίλυσης &λα&ών

Σε περίπτωση =λά=ης τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς σε �µαλές συνθήκες
λειτ�υργίας και εντ�ς τ�υ �ρ�νικ�ύ �ρί�υ της εγγύησης,
τ� ε�άρτηµα τ� �π�ί� υπέστη =λά=η θα αντικατασταθεί ή
θα επισκευαστεί, �ωρίς �ρέωση, απ� ε��υσι�δ�τηµέν�
αντιπρ�σωπ� της ZENOAH.

ΠΕΡΙ'∆'Σ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: 1 �ρ�ν� (6 µήνες αν η �ρήση τ�υ
είναι επαγγελµατική και 30 ηµέρες αν διατίθεται πρ�ς
µίσθωση) απ� την ηµερ�µηνία αγ�ράς.

' ΑΓ'ΡΑΣΤΗΣ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΕΙ ΜΕ ΤΑ ΕS'∆Α
ΜΕΤΑΦ'ΡΑΣ ΤΗΣ Μ'ΝΑ∆ΑΣ ΠΡ'Σ ΚΑΙ ΑΠ' ΤΗΝ
ΑΝΤΙΠΡ'ΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ZENOAH.

' ΑΓ'ΡΑΣΤΗΣ ∆Ε ΘΑ )ΡΕΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 'Π'ΙΑ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ 'ΤΙ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ
Π'Υ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚ', ΕΑΝ Η
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤ'Π'ΙΗΘΕΙ  ΣΕ
ΑΝΤΙΠΡ'ΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ZENOAH.

' ΑΓ'ΡΑΣΤΗΣ Ή ' Ι∆Ι'ΚΤΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝ'Σ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤ'Π'ΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤ'ΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,
'ΠΩΣ ΑΥΤΗ 'ΡΙRΕΤΑΙ ΑΠ' Τ'Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤ'
ΕΓ)ΕΙΡΙ∆Ι' Τ'Υ Ι∆Ι'ΚΤΗΤΗ/ )ΕΙΡΙΣΤΗ.

ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ Π'Υ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ Τ' 'Π'Ι'
∆ΕΝ Ε)ΕΙ ΠΡ'ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤ'ΥΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή Τ'
'Π'Ι' Ε)ΕΙ ΠΡ'ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ Μ'Ν' ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚ'
ΕΛΕΓ)' ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠ'ΚΕΙΤΑΙ  ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η
“ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 'Π'ΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ” ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠ'
ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ 'Σ' ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣ)ΥΕΙ ΑΥΤΗ. ΚΑΘΕ
ΤΜΗΜΑ Π'Υ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ Τ' 'Π'Ι' Ε)ΕΙ
ΠΡ'ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΠΑΙΤ'ΥΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠ' ΤΗΝ
ΠΕΡΙ'∆' ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡ'ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τ'Υ.

ΚΑΘΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ' Π'Υ ΕΙΝΑΙ ΙΣ'∆ΥΝΑΜ' ΣΕ
ΑΠ'∆'ΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚ'ΤΗΤΑ ΜΠ'ΡΕΙ ΝΑ )ΡΗΣΙ-

Μ'Π'ΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤ'Σ ΤΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΚΑΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠ')ΡΕΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 'Σ'Ν ΑΦ'ΡΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥ)'Ν ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΑΛΛΑ
ΕSΑΡΤΗΜΑΤΑ Τ'Υ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Π'Υ ΠΡ'ΚΛΗΘΗΚΑΝ Λ'ΓΩ
ΑΠ'ΤΥ)ΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π'Υ ΕSΑΚ'Λ'ΥΘΕΙ ΝΑ
ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ∆ΕΝ ΙΣ�ΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ Μ'ΝΑ∆ΕΣ ΣΤΙΣ 'Π'ΙΕΣ
ΠΡ'ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΒΛΑΒΕΣ Λ'ΓΩ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ '∆ΗΓΙΩΝ
Π'Υ ΑΝΑΓΡΑΦ'ΝΤΑΙ ΣΤ' ΕΓ)ΕΙΡΙ∆Ι' Τ'Υ Ι∆Ι'ΚΤΗΤΗ/
)ΕΙΡΙΣΤΗ Σ)ΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ )ΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΩΝ Μ'ΝΑ∆ΩΝ, Ή Λ'ΓΩ ΤΥ)ΑΙ'Υ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛ'Υ
)ΕΙΡΙΣΜ'Υ, ΤΡ'Π'Π'ΙΗΣΗΣ, ΚΑΚ'ΜΕΤΑ)ΕΙΡΙΣΗΣ,
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ, )ΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ή
ΑΛΛΩΝ ΕSΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΦ'ΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠ' ΑΥΤΑ Π'Υ
'ΡΙRΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Ή Λ'ΓΩ ΑΛΛΩΝ ΑΙΤΙΩΝ Π'Υ
SΕΠΕΡΝ'ΥΝ ΤΙΣ ∆ΥΝΑΤ'ΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓ)'Υ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Π'Υ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ Λ'ΓΩ ΦΥΣΙ'Λ'ΓΙΚΗΣ ΦΘ'ΡΑΣ Ή
ΑΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ Τ'ΥΣ.

∆ΕΝ ΥΠΑΡ��ΥΝ ΑΛΛΕΣ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.

�Ι ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ'ΜΕΝΩΝ
ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠ'ΡΕΥΣΙΜ'ΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗ-
Λ'ΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝ' ΣΚ'Π' ΠΕΡΙ�-
ΡΙ\�ΝΤΑΙ ΣΕ ∆Υ' (2) ΕΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ [ΕΝΑ (1) ΕΤ'Σ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ )ΡΗΣΗ] ΑΠ' ΤΗΝ ΗΜΕΡ'ΜΗΝΙΑ ΤΗΣ
ΑΡ)ΙΚΗΣ ΠΑΡΑ∆'ΣΗΣ.

ΚΑΘΕ ΣΚ�ΠΙΜΗ Ή ΕΠΑΚ�Λ�ΥΘΗ ΒΛΑΒΗ ∆ΕΝ ΑΠ�ΤΕΛΕΙ
ΥΠ��ΡΕΩΣΗ ΚΑΜΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

ΕΑΝ )ΡΕΙΑRΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣ'ΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡ'Φ'ΡΙΕΣ,
ΠΑΡΑΚΑΛ'ΥΜΕ ΚΑΛΕΣΤΕ Τ' ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡ' ΚΕΝΤΡ'
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡ'ΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ZENOAH WEB
http://www.zenoah.net


