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

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

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

�ρησιµ�π�ιείτε τ�
αλυσ�πρί�ν� και
µε τα δύ� �έρια.

Πρ�ειδ�π�ίηση! Κίνδυν�ς
τινάγµατ�ς.

∆ια�άστε, καταν�ήστε
και ακ�λ�υθήστε λες
τις πρ�ειδ�π�ιήσεις.

APPROVAL NUMBER OF CE EXHAUST EMISSION REGULATION (2002/88/EC)

e13*97/68SH2G3*2002/88*0102*02

Μην αγγί%ετε π�τέ καυτές
επι�άνειες.

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ!!!
ΚΙΝ∆ΥΝ�Σ ΠΡ�ΚΛΗΣΗΣ

ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΑΚ�ΗΣ
Φ�ράτε πρ�στατευτικά για τ� κε$άλι, τα µάτια και τα αυτιά.

Μπρ�στινή
λα�ή

&πισθια
λα�ή

ΕΠΙΠΕ∆& Θ&ΡΥΒ&Υ ΕΠΙΠΕ∆& ΚΡΑ∆ΑΣΜΩΝ
ISO 22868

LwA

ISO 22867
Μ&ΝΤΕΛ&

G5000
Μπρ�στινή λα�ή &πισθια λα�ή

A(8)

49,3 cm3 100,5 dB(A) 112 dB(A) 4,1 m/s2 4,9 m/s2 2,8 m/s2 3,3 m/s2

2002/44/EC

LpA
Kυ�ισµς

Τ� επίπεδ� ταλάντωσης έ�ει τ� περιθώρι� λάθ�υς ±10%.

2000/14/EC
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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜ&ΡΦΩΣΗΣ EC
στην �δηγία 2006/42/EC για τα µη�ανήµατα και στην �δηγία 2004/108/EC για 
την ηλεκτρ�µαγνητική συµ�αττητα και στ�υς καν�νισµ�ύς π�υ διέπ�υν 
την παραγωγή εσωτερικ�ύ ελέγ��υ µετάθεσης. 

ΠΡ&ΣΑΡΜ&FΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ &∆ΗΓΙΑΣ ΜΗ�ΑΝΗΜΑΤΩΝ 
(&δηγία 2006/42/EC) ΚΑΙ ΣΤ&ΥΣ ΕΘΝΙΚ&ΎΣ ΚΑΝ&ΝΙΣΜ&ΥΣ Π&Υ &ΡΙF&ΥΝ 
ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΉ Τ&Υ ΣΤ& ΕMΩΤΕΡΙΚ& :

ΚΑΙ &ΤΙ Ε�ΕΙ ΠΡ&ΜΗΘΕΥΤΕΊ ΕΝΑ ΠΙΣΤ&Π&ΙΗΤΙΚ& CE (ΑΡΙΘ. M3 2992705 
01) απ TUV &µάδα της Ρηνανίας - TUV Ρηνανία Inter Cert kft. Πιστ�π�ίηση 
πρ�ϊντων. �-1061 Β�υδαπέστη, Paulay Ede u. 52, &υγγαρία

Κατασκευαστής : Zenoah Husqvarna Co., ΕΠΕ.
1-9 Minamidai, Kawagoe, Saitama, Ιαπωνία

∆ΗΛΩΝΕΙ &ΤΙ Τ& Σ�Ε∆Ι& ΤΗΣ ΜΗ�ΑΝΗΣ Π&Υ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

 Περιγρα�ή : Αλυσιδ�πρί�ν� 
 Μ�ντέλ� : G5000 
 Σειριακς αριθµς : 2010 000001 και επάνω 
 Κατασκευαστής : Husqvarna Zenoah

Ηµερ�µηνία : 29 ∆εκέµ�ριoς 2009

Υπ�γρα�ή :
Kiyoshi Honda
Γενικς διευθυντής, αναπτυ:ιακ κέντρ� 

Ε:�υσι�δ�τηµέν�ς αντιπρσωπ�ς:
Eusqvarna AB 
SE-561 82 Huskvarna, Σouεδίa

Άτ�µ� εγκεκριµέν� για να συντά:ει τ� τε�νικ αρ�εί�:
Bengt Frögelius
SE-561 82 Huskvarna, Σouεδίa
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To παρν αλυσ�πρί�ν� είναι ειδικά κατασκευασµέν� για τη
συντήρηση των δέντρων και επ�µένως η �ρήση τ�υ επιτρέπεται
µν� σε εκπαιδευµέν�υς �ειριστές ταν αυτ�ί εργά%�νται πάνω
σε δέντρα.

  ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

1. Π�τέ µη �ρησιµ�π�ιείτε τ� αλυσ�πρί�ν�
αν είστε κ�υρασµέν�ι, άρρωστ�ι,
εκνευρισµέν�ι, υπ την επήρεια
�αρµάκων π�υ µπ�ρεί να πρ�καλέσ�υν
υπνηλία ή υπ την επήρεια αλκ�λ ή
ναρκωτικών �υσιών.

2. �ρησιµ�π�ιείτε πρ�στατευτικές µπτες,
ρ�ύ�α ε�αρµ�στά και άνετα και
πρ�στατευτικ ε:�πλισµ για τα µάτια, τα
αυτιά και τ� κε�άλι σας.
Xρησιµ�π�ιείστε τ� αντικραδασµικ
γάντι.

3. Φρ�νίστε η αλυσίδα τ�υ πρι�νι�ύ να είναι
ακ�νισµένη και τ� πρινι, συµπεριλαµ�αν�µέν�υ
τ�υ αντικραδασµικ�ύ συστήµατ�ς, σε
καλή κατάσταση. Μια στ�µωµένη αλυσίδα
θα αυ:ήσει τ�ν �ρν� κ�πής, ενώ η πίεση
της στ�µωµένης αλυσίδας πάνω στ� :ύλ�
θα αυ:ήσει τ�υς κραδασµ�ύς π�υ
µεταδίδ�νται στα �έρια σας. Ένα πρινι
µε �αλαρά τµήµατα ή µε ελατωµµατικ�ύς
ή �θαρµέν�υς αντικραδασµικ�ύς
πρ��υλακτήρες θα έ�ει επίσης
υψηλτερα επίπεδα κραδασµών.

4. Πρ�σέ�ετε ιδιαίτερα ταν �ρησιµ�-
π�ιείται καύσιµα. Καθαρίστε τα καύσιµα
π�υ τυ�ν έ��υν �υθεί και απ�µακρύνετε
τ� αλυσ�πρί�ν� τ�υλά�ιστ�ν 3 µέτρα απ
τ� σηµεί� π�υ γεµίσατε καύσιµα πριν
εκκινήσετε τη λειτ�υργία τ�υ κινητήρα.

5. Απ�µακρύνετε τις πηγές σπινθήρων και
τις �λγες (π.�. τσιγάρα, γυµνές �λγες
ή εργασίες π�υ µπ�ρεί να πρ�καλέσ�υν
τη δηµι�υργία σπινθήρων) απ τα σηµεία
π�υ αναµιγνύετε, γεµί%ετε ή απ�θηκεύετε
καύσιµα.

6. Μην καπνί%ετε ταν µετα�ειρί%εστε
καύσιµα ή ταν �ρησιµ�π�ιείτε τ�
αλυσ�πρί�ν�.

7. Μην επιτρέπετε σε άλλα άτ�µα να
�ρίσκ�νται κ�ντά στ� αλυσ�πρί�ν� ταν
τ� θέτετε σε λειτ�υργία ή πρι�νί%ετε.
Βε�αιωθείτε τι δεν �ρίσκ�νται
περαστικ�ί ή %ώα κ�ντά στην περι��ή
εργασίας. Τα παιδιά, τα κατ�ικίδια και �ι
περαστικ�ί πρέπει να �ρίσκ�νται σε
απσταση τ�υλά�ιστ�ν 10 µέτρων ταν
�ρησιµ�π�ιείτε τ� αλυσ�πρί�ν�.

8. Π�τέ µην :εκινάτε να πρι�νί%ετε αν �
�ώρ�ς εργασίας δεν είναι καθαρς απ
τυ�ν εµπδια, αν δεν πατάτε καλά στ�
έδα��ς και αν δε διαθέτετε διάδρ�µ�
ασ�αλείας να τρα�η�τείτε καθώς πέ�τει
τ� δέντρ�.

9. Κρατάτε πάντα τ� αλυσ�πρί�ν� γερά και
µε τα δύ� �έρια, ενώ � κινητήρας είναι σε
λειτ�υργία. Κρατάτε τις λα�ές τ�υ αλυσ�-
πρί�ν�υ σταθερά, τ�π�θετώντας τ�υς
αντί�ειρες και τα δά�τυλα γύρω απ
αυτές.

10. Μην πλησιά%ετε µέρη τ�υ σώµατς σας
κ�ντά στ� αλυσ�πρί�ν� ταν � κινητήρας
τ�υ είναι σε λειτ�υργία.

11. Πριν θέσετε σε λειτ�υργία τ�ν κινητήρα,
�ε�αιωθείτε τι η αλυσίδα δεν ακ�υµπάει
π�υθενά.

12. Μετα�έρετε πάντα τ� αλυσ�πρί�ν� µε
τ�ν κινητήρα εκτς λειτ�υργίας, τ�ν
�δηγ και την αλυσίδα στ� πίσω µέρ�ς
και τ� σιγαστήρα σε απσταση απ τ�
σώµα σας.

13. Ελέγ�ετε πάντα την αλυσίδα πριν απ
κάθε �ρήση για τυ�ν �θαρµένα,
�αλαρωµένα ή κατεστραµµένα τµήµατα.
Π�τέ µη �ρησιµ�π�ιείτε αλυσ�πρί�ν� π�υ
έ�ει �λά�η, π�υ δεν είναι σωστά
ρυθµισµέν� ή π�υ δεν έ�ει µ�νταριστεί
�λκληρ� και σωστά. Βε�αιωθείτε τι η
αλυσίδα σταµατά να κινείται ταν
α�ήνετε τη σκανδάλη τ�υ γκα%ι�ύ.

14. bλες �ι εργασίες τ�υ σέρ�ις σε
ε:αρτήµατα τ�υ αλυσ�πρί�ν�υ π�υ δεν
ανα�έρ�νται στις &δηγίες �ρήσεως
πρέπει να πραγµατ�π�ι�ύνται απ
αρµδι� πρ�σωπικ σέρ�ις για
αλυσ�πρί�να. (Για παράδειγµα, αν δε
�ρησιµ�π�ιηθ�ύν κατάλληλα εργαλεία
για την α�αίρεση τ�υ ��λάν ή για τη
συγκράτησή τ�υ πρ�κειµέν�υ να
α�αιρεθεί � συµπλέκτης, µπ�ρεί να πρ�-
κληθ�ύν �λά�ες σε αυτ και ενδε�µενη
καταστρ��ή τ�υ.)

15. Πάντα να θέτετε εκτς λειτ�υργίας τ�ν
κινητήρα πριν ακ�υµπήσετε κάτω τ�
αλυσ�πρί�ν�.

16. Πρ�σέ�ετε ιδιαίτερα ταν πρι�νί%ετε
µικρά κλαδιά και κ�ρµ�ύς, καθώς τα µικρά
κλαδιά µπ�ρεί να µαγκώσ�υν στην
αλυσίδα και να τη ρί:�υν πάνω σας ή να
�άσετε την ισ�ρρ�πία σας.

17. &ταν πρι�νί%ετε κλαδιά π�υ είναι
τεντωµένα, πρ�σέ�ετε γιατί µπ�ρεί να
αναπηδήσ�υν και να σας �τυπήσ�υν.

18. Π�τέ µην πρι�νί%ετε ταν επικρατ�ύν
ισ�υρ�ί άνεµ�ι ή κακές καιρικές
συνθήκες, ταν δεν έ�ετε καλή
�ραττητα ή ταν η θερµ�κρασία είναι
σε π�λύ �αµηλά η υψηλά επίπεδα. Να
ελέγ�ετε πάντα τα δέντρα π�υ πρκειται
να κψετε για τυ�ν “:ερά” κλαδιά π�υ
µπ�ρεί να πέσ�υν κατά τ� πρινισµα.

19. ∆ιατηρείτε τις λα�ές στεγνές, καθαρές
και �ωρίς λάδια ή καύσιµα.

20. �ρησιµ�π�ιείτε την αλυσίδα µν� σε καλά
αερι%µεν�υς �ώρ�υς. Π�τέ µη θέτετε
τ�ν κινητήρα σε λειτ�υργία αν �ρίσκεστε

1. �δηγίες για ασ$αλή λειτ�υργία
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ΠΡ�ΦΥΛΑ�ΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΤΙΝΑΓΜΑΤΩΝ Γ ΙΑ  �ΕΙΡ ΙΣΤΕΣ
ΑΛΥΣ�ΠΡΙ�ΝΩΝ

          ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ
• Τίναγµα µπ�ρεί να πρ�κληθεί ταν η µύτη

ή η άκρη τ�υ �δηγ�ύ έρθει σε επα�ή µε
ένα αντικείµεν� ή ταν µαγκώσει η
αλυσίδα στην τ�µή τ�υ :ύλ�υ. Σε
�ρισµένες περιπτώσεις η επα�ή µε την
άκρη της αλυσίδας µπ�ρεί να πρ�καλέσει
αντίστρ��η κίνηση, τίναγµα τ�υ �δηγ�ύ
πρ�ς τα πάνω και µετά πάλι πίσω πρ�ς
την πλευρά τ�υ �ειριστή. Τ� µάγκωµα της
αλυσίδας κατά µήκ�ς τ�υ άνω άκρ�υ τ�υ
�δηγ�ύ µπ�ρεί να πρ�καλέσει τ�
γρήγ�ρ� τίναγµα τ�υ �δηγ�ύ πρ�ς τα
πίσω, στην πλευρά τ�υ �ειριστή.
&π�ιαδήπ�τε απ αυτές τις αντιδράσεις
µπ�ρεί να πρ�καλέσει την απώλεια
ελέγ��υ τ�υ πρι�νι�ύ, η �π�ία µε τη σειρά
της µπ�ρεί να πρ�καλέσει σ��αρ�ύς
τραυµατισµ�ύς.

• Μη �ασί%εστε απ�κλειστικά στ�υς
πρ�στατευτικ�ύς µη�ανισµ�ύς π�υ είναι
τ�π�θετηµέν�ι στ� πρινι σας. Ως
�ειριστής αλυσ�πρί�ν�υ, πρέπει να
λαµ�άνετε επαρκή µέτρα πρ�κειµέν�υ να
�ε�αιωθείτε τι η εργασία σας δε θα πρ�-
καλέσει ατυ�ήµατα ή τραυµατισµ�ύς.

(1) Καταν�ώντας τι είναι τ� τίναγµα, µπ�ρείτε
να µειώσετε ή να ε:αλείψετε την
πιθαντητα απώλειας ελέγ��υ. Η
απτ�µη απώλεια ελέγ��υ µπ�ρεί να
πρ�καλέσει ατυ�ήµατα.

(2) &ταν � κινητήρας είναι σε λειτ�υργία,
κρατάτε τ� πρινι γερά και µε τα δυ�

�έρια: την πίσω λα�ή µε τ� δε:ί �έρι και
την µπρ�στινή λα�ή µε τ� αριστερ �έρι.
Κ ρ α τ ά τ ε  τ η  λ α � ή  σ τ α θ ε ρ ά ,
τ�π�θετώντας τ�υς αντί�ειρες και τα
δά�τυλα γύρω απ τις λα�ές. Τ� σταθερ
κράτηµα συµ�άλλει στη µείωση των
τιναγµάτων και στη διατήρηση τ�υ
ελέγ��υ τ�υ πρι�νι�ύ.

(3) Βε�αιωθείτε τι � �ώρ�ς εργασίας είναι
ελεύθερ�ς απ τυ�ν εµπδια. Κατά τη
�ρήση τ�υ πρι�νι�ύ, µην α�ήνετε τη µύτη
τ�υ �δηγ�ύ να έρθει σε επα�ή µε
κ�ρµ�ύς, κλαδιά ή άλλα εµπδια.

(4) Πάντα να πρι�νί%ετε µε ��υλ γκά%ι.
(5) Μην ανασηκώνεστε ψηλά για να

πρι�νίσετε και µην πρι�νί%ετε πάνω απ
τ� ύψ�ς των ώµων.

(6) Ακ�λ�υθείτε  τ ις  �δηγίες  τ�υ
κατασκευαστή για τ� ακνισµα και τη
συντήρηση της αλυσίδας.

(7) �ρησιµ�π�ιείτε µν� τ�υς τύπ�υς
�δηγ�ύ και αλυσίδας π�υ �ρί%ει �
κατασκευαστής ή τα αντίστ�ι�ά τ�υς.

ΣOBAPEΣ EΠIΠTΩΣEIΣ THΣ ∆ONHΣHΣ
Εάν ε:ακ�λ�υθήσετε να �ρησιµ�π�ιείτε εργαλεία υψηλής
δνησης, τα συµπτώµατα αυτά ενδέ�εται να επιδεινωθ�ύν,
για παράδειγµα:

• τ� µ�ύδιασµα στα �έρια σας µπ�ρεί να καταστεί µνιµ�
και δεν θα µπ�ρείτε να αισθανθείτε απ�λύτως τίπ�τα;

• θα έ�ετε δυσκ�λία να πιάσετε µικρά αντικείµενα πως
�ίδες ή καρ�ιά;

• τ� �αινµεν� τ�υ λευκ�ύ δακτύλ�υ π�υ πρ�καλείται απ
τις δ�νήσεις µπ�ρεί να εµ�ανιστεί πι� συ�νά και να
επηρεάσει πι� π�λλά δάκτυλα.

ΓIA NA ΠPOΣTATEΨETE TO ΣΩMA ΣAΣ AΠO TH ∆ONHΣH
Πρ�κειµέν�υ να πρ�στατέψτε την υγεία σας, τηρήστε τις
ακλ�υθες �δηγίες.

1. Xρησιµ�π�ιείτε πάντ�τε τ� σωστ εργαλεί� για κάθε
εργασία (για να τελειώσετε πι� γρήγ�ρα την εργασία και
για να εκτεθείτε σε λιγτερες δ�νήσεις τ�υ �ερι�ύ και
τ�υ �ρα�ί�να).

2. Eλέγ�ετε τα εργαλεία πρ�τ�ύ τα �ρησιµ�π�ιήσετε για να
�ε�αιωθείτε τι έ�ει γίνει σωστή συντήρηση και επισκευή
πρ�κειµέν�υ να απ��ύγετε τις αυ:ηµένες δ�νήσεις π�υ
πρ�καλ�ύνται λγω ελαττωµάτων ή γενικής �θ�ράς.

3. Bε�αιωθείτε τι τα εργαλεία κ�πής είναι αι�µηρά �ύτως
ώστε να είναι απ�τελεσµατικά.

4. Mειώστε τ� συν�λικ �ρν� συνε�µενης �ρήσης ενς
εργαλεί�υ, κάν�ντας κι άλλες δ�υλειές παράλληλα.

5. Απ��ύγετε να σ�ίγγετε υπερ��λικά ή να ασκείτε
περισστερη δύναµη απ’ ση �ρειά%εται σε ένα εργαλεί�
ή στ� πρ�ς κατεργασία τεµά�ι�.

6. Aπ�θηκεύστε τα εργαλεία σας κατά τρπ�ν ώστε �ι λα�ές
τ�υς να µην είναι π�λύ κρύες κατά την επµενη �ρήση.

7. Eνισ�ύστε την καλή κυκλ���ρία τ�υ αίµατ�ς �ρ�ντί%�ντας
να:

• διατηρείτε τ� σώµα σας %εστ και στεγν (ταν �ρειά%εται,
��ρέστε γάντια, καπέλ�, αδιά�ρ��α ενδύµατα και
�ρησιµ�π�ιείστε θερµαινµενα επιθέµατα, εάν υπάρ��υν);

• σταµατήσετε ή να ελαττώσετε τ� κάπνισµα, διτι τ�
κάπνισµα µειώνει τη ρ�ή τ�υ αίµατ�ς, πως και να κάνετε
µασά% και ασκήσεις στα δά�τυλά σας.

ΑΠ�ΡΡΙΨΗ
• b τ α ν  α π � ρ ρ ί π τ ε τ ε  τ �  µ η � ά ν η µ α ,  µ η ν  τ �

απ�συναρµ�λ�γείτε.
• bταν απ�ρρίπτετε τ� µη�άνηµα , τα καύσιµα , τα λάδια

αλυσίδας, σιγ�υρευτείτε πως ακ�λ�υθείτε τ�υς τ�πικ�ύς
καν�νισµ�ύς.

σε κλειστ �ώρ� ή κτίρι�. &ι αναθυµιάσεις
των καυσίµων περιέ��υν δι�:είδι� τ�υ
άνθρακα.

21. Μη �ρησιµ�π�ιείτε τ� αλυσ�πρί�ν� για
την κ�πή δέντρων, εκτς αν είστε
κατάλληλα εκπαιδευµέν�ι.

22. Πρ�σέ�ετε για τυ�ν τινάγµατα. Τίναγµα
είναι η πρ�ς τα πάνω κίνηση τ�υ �δηγ�ύ,
η �π�ία συµ�αίνει ταν η αλυσίδα στη
µύτη τ�υ �δηγ�ύ έρθει σε επα�ή µε ένα
αντικείµεν�. Τ� τίναγµα µπ�ρεί να
πρ�καλέσει επικίνδυνη απώλεια ελέγ��υ
τ�υ αλυσ�πρί�ν�υ.

23. &ταν µετα�έρετε τ� αλυσ�πρί�ν�,
�ε�αιωθείτε τι έ�ετε τ�π�θετήσει στ�ν
�δηγ την ειδική θήκη.

24. Μην αγγί:τε π�τέ τ�ν πρ��υλακτήρα
σιγαστήρα, τ� �ραγµ �δηγών, τ�
αλυσ�πρί�ν� ή τ� πα:ιµάδι µε γυµνά
�έρια ενώ η µη�ανή είναι σε λειτ�υργία ή
αµέσως α��ύ διακψετε τη λειτ�υργια
της µη�ανής. Αυτ θα µπ�ρ�ύσε να
�δηγήσει σε σ��αρά εγκαύµατα λγω
υψηλής θερµ�κρασίας.

(1) κάλυµµα
(2) �δηγς
(3) αλυσίδα
(4) πα:ιµάδι
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2. Επε-ήγηση συµ/0λων µη5ανήµατ�ς

Είσ�δ�ς ανε��διασµ�ύ “ΜΙΓΜΑΤ&Σ ΒΕΝFΙΝΗΣ”
Θέση: Καπάκι καυσίµων

Είσ�δ�ς για συµπλήρωση λαδι�ύ αλυσίδας
Θέση: Καπάκι λαδι�ύ

Αν γυρίσετε τ� διακπτη στη θέση "I", � κινητήρας τίθεται σε λειτ�υργία.
Στρέ��ντας τ� διακπτη στη θέση “&”, � κινητήρας σταµατά αµέσως.
Θέση: Στ� πίσω αριστερ µέρ�ς της µ�νάδας

Τ� τσ�κ θα κλείσει ταν θα τρα�ή:ετε τ� κ�µ�ί� τ�υ τσ�κ.
Θέση: Κ�µ�ί� τ�υ τσ�κ

Η �ίδα κάτω απ την ένδει:η “Η” είναι η �ίδα ρύθµισης Υψηλών Στρ��ών.

Η �ίδα κάτω απ την ένδει:η “L” είναι η �ίδα ρύθµισης �αµηλών Στρ��ών.

Η �ίδα στα αριστερά απ την ένδει:η “Τ” είναι η �ίδα ρύθµισης τ�υ Ρελαντί.
Θέση: Αριστερά απ την πίσω λα�ή

Υπ�δεικνύει την κατεύθυνση απελευθέρωσης (λευκ �έλ�ς) και ενεργ�π�ίησης
(µαύρ� �έλ�ς) τ�υ �ρέν�υ της αλυσίδας.
Θέση: Μπρ�στιν µέρ�ς τ�υ καλύµµατ�ς της αλυσίδας

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

• Για ασ$αλή λειτ�υργία και συντήρηση, τα σύµ/�λα είναι ανάγλυ$α 5αραγµένα επάνω στ� µη5άνηµα.
Ακ�λ�υθείτε τις ενδεί-εις και πρ�σέ5ετε να µην κάνετε κάπ�ι� λάθ�ς.
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5.  Τ�π�θετήστε τ� κάλυµµα της αλυσίδας στ�ν κινητήρα
και σ�ί:τε τα πα:ιµάδια µε τ� �έρι.

6. Ανασηκώστε την άκρη τ�υ �δηγ�ύ και ρυθµίστε τ�
τέντωµα της αλυσίδας γυρί%�ντας τη �ίδα ρύθµισης,
έως τ�υ �ι ιµάντες σύνδεσης ακ�υµπήσ�υν ελα�ρά
τ� πλαϊν κάτω µέρ�ς τ�υ �δηγ�ύ.

7. Σ�ί:τε τα πα:ιµάδια µε την άκρη τ�υ �δηγ�ύ αναση-
κωµένη (12 ~ 15 N·m). Έπειτα περιστρέψτε την αλυσίδα
µε τ� �έρι για να �ε�αιωθείτε τι περιστρέ�εται εύκ�λα
και τι είναι καλά τεντωµένη. Αν είναι απαραίτητ�,
ρυθµίστε τη :ανά µε τ� κάλυµµα της αλυσίδας �αλα-
ρωµέν�.

8. Σ�ί:τε τη �ίδα ρύθµισης.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τ� µήκ�ς των καιν�ύργιων αλυσίδων αυ:άνεται τ�ν πρώτ�
καιρ της �ρήση τ�υς. Να ελέγ�ετε και να ρυθµί%ετε συ�νά
τ� τέντωµα, καθώς η �αλαρή αλυσίδα µπ�ρεί εύκ�λα να
�γει απ τ�ν �δηγ ή να πρ�κληθεί γρήγ�ρη �θ�ρά της
αλυσίδας και τ�υ �δηγ�ύ.

3. Μ�ντάρισµα oδηγ�ύ και αλυσίδας

Μια �ασική µ�νάδα αλυσ�πρί�ν�υ περιέ�ει τα παρακάτω εικ�νι%µενα τεµά�ια.

Αν�ί:τε τ� κ�υτί και µ�ντάρετε τ�ν �δηγ και την αλυσίδα
µε τ�ν ε:ής τρπ�:

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

Η αλυσίδα έ5ει π�λύ αι5µηρά άκρα. �ρησιµ�π�ιείτε
5�ντρά πρ�στατευτικά γάντια για ασ$άλεια.

1. Τρα�ή:τε την πρ�στατευτική ασ�άλεια πρ�ς τη
µπρ�στινή λα�ή για να �ε�αιωθείτε τι τ� �ρέν� είναι
απελευθερωµέν�.

2. �αλαρώστε τα πα:ιµάδια και α�αιρέστε τ� κάλυµµα
της αλυσίδας.

3. Τ�π�θετήστε την πρ�σαρτηµένη αι�µηρή πρ�ε:��ή στ�ν κινητήρα.

4. Περάστε την αλυσίδα στ�ν �δ�ντωτ τρ�� και, ενώ
τ�π�θετείτε την αλυσίδα στ�ν �δηγ, τ�π�θετήστε τ�ν
�δηγ στ�ν κινητήρα. Ρυθµίστε τη θέση τ�υ πα:ιµαδι�ύ
εντατήρα αλυσίδας π�υ �ρίσκεται στ� κάλυµµα της αλυσίδας
έτσι ώστε να έρθει στην κάτω �πή �δηγ�ύ.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πρ�σέ:τε η κατεύθυνση της αλυσίδας να είναι η σωστή.

(1) Βίδα ρύθµισης
(2) �αλάρωµα
(3) Σ�ί:ιµ�

(1) &πή
(2) Βίδα ρύθµισης

τεντώµατ�ς
αλυσίδας

(3) Κάλυµµα αλυσίδας

Κινητήρας αλυσ�πρί�ν�υ

Πρ�στατευτικ
�δηγ�ύ

&δηγς

Αλυσίδα

Κλειδί για �ύσµα
(Ε:άγωνη υπ�δ��ή(S13/S16) +
�δηγ µε σ�ισµή)

Κατσα�ίδι για ρύθµιση καρµπυρατέρ
(&δηγς µε σ�ισµή)

Κατεύθυνση κίνησης

Αι�µηρή πρ�ε:��ή και �ίδες στερέωσης
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■ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΝΑΛ�ΓΙΑ ΜΙΓΜΑΤ�Σ
ΒΕΝ<ΙΝΗ 50 : ΛΑ∆Ι 1

 (@ταν 5ρησιµ�π�ιείται γνήσι� λάδι ZENOAH)
• Η εκπ�µπή των καυσαερίων ελέγ5εται µε τις /ασικές

παραµέτρ�υς και τα ε-αρτήµατα τ�υ κινητήρα  (π.5.
ανάµι-η καυσίµ�υ/αέρα, 5ρ�νισµ0ς ανά$λε-ης και
5ρ�νισµ0ς θύρας) 5ωρίς την πρ�σθήκη κάπ�ι�υ µεγάλ�υ
ε-αρτήµατ�ς ή την εισαγωγή εν0ς αδραν�ύς υλικ�ύ
κατά την καύση.

• Αυτ�ί �ι κινητήρες είναι πιστ�π�ιηµέν�ι για λειτ�υργία
µε αµλυ�δη �εν%ίνη.

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

• Εάν �ρησιµ�π�ιήσετε �εν%ίνη µε µικρτερη 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 αµλυ�δη �εν%ίνη συνίσταται για τη µείωση της
µλυνσης της ατµσ�αιρας πρ�ς �ελ�ς της υγείας και
τ�υ περι�άλλ�ντ�ς.

• &ι �εν%ίνες ή τα λάδια κακής π�ιτητας µπ�ρ�ύν να
καταστρέψ�υν τ�υς στεγαν�π�ιητικ�ύς δακτυλί�υς, τις
γραµµές τ�υ καυσίµ�υ ή τ� ντεπ%ιτ� καυσίµ�υ τ�υ κινητήρα.

■ ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΜΙ�ΕΤΕ Τ� ΚΑΥΣΙΜ�

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

∆ώστε πρ�σ�5ή στην πρ0σµι-η.

1. Μετρήστε τις π�στητες της �εν%ίνης και τ�υ λαδι�ύ
π�υ θα αναµί:ετε.

2. Ρί:τε κάπ�ια π�στητα �εν%ίνης σε ένα καθαρ,
εγκεκριµέν� για καύσιµα δ��εί�.

3. Αδειάστε µέσα λ� τ� λάδι και αναµί:τε καλά.
4. Ρί:τε µέσα την υπλ�ιπη �εν%ίνη και ανακατέψτε :ανά

τ�υλά�ιστ�ν για ένα λεπτ. Επειδή �ρισµένα λάδια
αναµιγνύ�νται δύσκ�λα ανάλ�γα µε τα συστατικά τ�υς,

4. Καύσιµα και λάδι αλυσίδας
■ ΚΑΥΣΙΜ�

  ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

• Η /ενJίνη είναι ιδιαίτερα εύ$λεκτη. Απ�$ύγετε να
καπνίJετε ή να πλησιάJετε $λ0γες ή σπίθες κ�ντά στ�
καύσιµ�. Φρ�ντίστε να σταµατήσετε τη λειτ�υργία τ�υ
κινητήρα και α$ήστε τ�ν να κρυώσει πρ�τ�ύ τ�ν τρ�$�-
δ�τήσετε -ανά µε καύσιµ�. Για να /άλετε καύσιµ� στη
µ�νάδα, επιλέ-τε έναν ε-ωτερικ0 5ώρ� µε γυµν0 έδα$�ς
και απ�µακρυνθείτε τ�υλά5ιστ�ν 3 µέτρα (10 π0δια) απ0
τ� σηµεί� αυτ0 πρ�τ�ύ θέσετε σε λειτ�υργία τ�ν κινητήρα.

πρέπει να ανακατέψετε τ� µίγµα καλά για να παραταθεί
η διάρκεια %ωής τ�υ κινητήρα. Πρ�σέ:τε διτι, εάν η
ανάµι:η δεν είναι επαρκής, υπάρ�ει σ��αρς κίνδυν�ς
πρωρης εµπλ�κής τ�υ εµ�λ�υ ε:αιτίας της κακής
υ�ής τ�υ µίγµατ�ς.

5. Τ�π�θετήστε µία εµ�ανή ένδει:η στ� ε:ωτερικ τ�υ
δ��εί�υ για να απ��ύγετε να αναµι�θεί τ� περιε�µεν
τ�υ :ανά µε �εν%ίνη ή µε τ� περιε�µεν� άλλων δ��είων.

6. Αναγράψτε τα περιε�µενα στ� ε:ωτερικ τ�υ δ��εί�υ
για να τ� εντ�πί%ετε εύκ�λα.

■ 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 σκνη.
2. Ρί:τε στ� ντεπ%ιτ� καύσιµ� έως τ� 80% της πλήρ�υς

�ωρητικτητάς 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.

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

1. Επιλέ-τε επίπεδ� και γυµν0 έδα$�ς για την πλήρωση
µε καύσιµ�.

2. Απ�µακρυνθείτε τ�υλά5ιστ�ν 10 π0δια (3 µέτρα) απ0
τ� σηµεί� τρ�$�δ0τησης πρ�τ�ύ θέσετε σε λειτ�υργία
τ�ν κινητήρα.

3. Σταµατήστε τη λειτ�υργία τ�υ κινητήρα πρ�τ�ύ
συµπληρώσετε καύσιµ� στη µ�νάδα. Εκείνη την ώρα,
$ρ�ντίστε να αναµί-ετε καλά τ� µίγµα της /ενJίνης
στ� δ�5εί�.

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

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

2. GASOHOL (Μίγµα αιθανλης – �εν%ίνης) – 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 ΣΕ ΤΕΤΡΑ�Ρ&Ν&ΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ. –
Μπ�ρεί να �ρ�µίσει τ� µπ�υ%ί, να ��υλώσει την
ε:άτµιση ή να κάνει τ� έµ��λ� να κ�λλάει.

4. Τα µίγµατα καυσίµων π�υ έ5�υν µείνει α5ρησιµ�π�ίητα
για ένα µήνα ή περισσ0τερ� 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�ϊν για µεγάλ�
διάστηµα, καθαρίστε τ� ντεπ%ιτ� 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.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

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 επηρεά��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 �εν�ίνης, κλπ, η
εγγύηση µπ�ρεί να µην ισ�ύει.

■ ΛΑ∆Ι ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ
�ρησιµ�π�ιείτε λάδι κινητήρων SAE #10 W-30 καθ’ λη τη
διάρκεια τ�υ �ρν�υ ή SAE #30 ~ #40 τ� καλ�καίρι και SAE
#20 τ� �ειµώνα.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μη �ρησιµ�π�ιείτε ά�ρηστ� ή �ρησιµ�π�ιηµέν�
λάδι, καθώς µπ�ρεί να πρ�κληθεί �λά�η στην αντλία
λαδι�ύ.

• &ι κινητήρες Zenoah λιπαίν�νται µε λάδι ειδικής
σύνθεσης για �ρήση σε αερψυκτ�υς δί�ρ�ν�υς
�εν%ιν�κινητήρες. Εάν δεν υπάρ�ει διαθέσιµ� λάδι της
Zenoah, �ρησιµ�π�ιήστε ένα αντι�:ειδωτικ λάδι καλής
π�ιτητας π�υ αναγρά�ει ρητά τι πρ��ρί%εται για
�ρήση σε αερψυκτ�υς δί�ρ�ν�υς �εν%ιν�κινητήρες
(JASO FC GRADE OIL ή ISO EGC GRADE).

• Μην �ρησιµ�π�ιήσετε ανάµικτ� λάδι BIA ή TCW (για
υδρψυκτ�υς δί�ρ�ν�υς κινητήρες).
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 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

Eίναι π�λύ επικίνδυν� να λειτ�υργεί τ� αλυσ�πρί�ν�, αν
κάπ�ια ε-αρτήµατά τ�υ είναι σπασµένα ή λείπ�υν. Πριν
-εκινήσετε τη µη5ανή, /ε/αιωθείτε 0τι 0λα τα ε-αρτήµατα,
συµπεριλαµ/αν�µέν�υ τ�υ �δηγ�ύ και της αλυσίδας,
έ5�υν εγκατασταθεί σωστά.

■ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Τ�Υ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1. Γεµίστε τις δε:αµενές µε καύσιµ� και λάδι αντίστ�ι�α

και κλείστε καλά τα καπάκια.

2. Γυρίστε τ� διακπτη στη θέση “Ι”.

3. Τρα�ή:τε τ� κ�µ�ί� τ�υ τσ�κ στην κλειστή θέση.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

bταν θέτετε τ�ν κινητήρα σε λειτ�υργία αµέσως µετά
α��ύ σ�ήσετε τ�ν κινητήρα, α�ήνετε τ� κ�µ�ί� τ�υ τσ�κ
στην αν�ι�τή θέση.

4. Ακ�υµπήστε τ� αλυσ�πρί�ν� στ� έδα��ς, κρατήστε τ�
και τρα�ή:τε τ� σ��ινί εκκίνησης δυνατά.

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

Μη θέτετε τ�ν κινητήρα σε λειτ�υργία εν0σω τ�
αλυσ�πρί�ν� κρέµεται στ� ένα 5έρι. Η αλυσίδα µπ�ρεί να
ακ�υµπήσει τ� σώµα σας. � κίνδυν�ς είναι µεγάλ�ς.

5. Αν :εκινήσετε πρώτα τ�ν κινητήρα, τρα�ή:τε τ� µ��λ
τ�υ τσ�κ ώστε να επανέλθει τ� κ�µ�ί� τ�υ τσ�κ στην
αρ�ική τ�υς θέση και µετά τρα�ή:τε :ανά τη µί%α για
να :εκινήσει � κινητήρας.

6. Α�ήστε τ�ν κινητήρα να %εσταθεί τρα�ώντας ελα�ρώς
τ� µ��λ τ�υ γκα%ι�ύ.

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

Κρατήστε απ0σταση απ0 την αλυσίδα, καθώς θα -εκινήσει
να περιστρέ$εται αµέσως µ0λις � κινητήρας τεθεί σε
λειτ�υργία.

■ ΕΛΕΓ��Σ ΤΗΣ ΠΑΡ��ΗΣ ΛΑ∆Ι�Υ

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

Bε/αιωθείτε 0τι έ5ετε τ�π�θετήσει τ�ν �δηγ0 και την
αλυσίδα 0ταν ελέγ5ετε την παρ�5ή λαδι�ύ. Σε αντίθετη
περίπτωση, ενδέ5εται να εκτεθ�ύν τα περιστρε$0µενα
µέρη, κάτι π�υ είναι π�λύ επικίνδυν�.

Μλις θέσετε τ�ν κινητήρα σε λειτ�υργία, περιστρέψτε
την αλυσίδα σε µεσαία τα�ύτητα και ελέγ:τε αν �ύνεται
λάδι, πως περιγρά�εται στην εικνα.

Mπ�ρείτε να αλλά:ετε τη ρ�ή τ�υ λαδι�ύ της αλυσίδας
εισάγ�ντας ένα κατσα�ίδι στην �πή π�υ �ρίσκεται στ�
κάτω µέρ�ς, απ την πλευρά τ�υ συµπλέκτη. Ρυθµίστε
σύµ�ωνα µε τις συνθήκες εργασίας.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

’Oταν τ� καύσιµ� �ρησιµ�π�ιηθεί, η δε:αµενή λαδι�ύ
σ�εδν αδειά%ει. Φρ�ντίστε να :αναγεµίσετε τη δε:αµενή
λαδι�ύ κάθε ��ρά π�υ �ά%ετε καύσιµ� στ� πρινι.

■ ΡΥΘΜΙΣΗ Τ�Υ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ

Τ� καρµπυρατέρ τ�υ αλυσ�πρί�ν�υ είναι εργ�στασιακά
ρυθµισµέν�. Ωστσ�, ίσως �ρειαστεί µικρ�ρύθµιση αν
υπάρ:�υν αλλαγές στις συνθήκες λειτ�υργίας τ�υ.
Πριν ρυθµίσετε τ� καρµπυρατέρ, �ε�αιωθείτε τι τα
παρε�µενα �ίλτρα αέρα/καυσίµων είναι καθαρά και
καιν�ύργια κι τι τα καύσιµα είναι σωστά αναµιγµένα.

Για τη ρύθµιση, πραγµατ�π�ιήστε τα ακλ�υθα �ήµατα:

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ρυθµί%ετε τ� καρµπυρατέρ µε τ�ν �δηγ της αλυσίδας
τ�π�θετηµέν�.

5. Θέτ�ντας τ�ν κινητήρα σε λειτ�υργία

(1) Λάδι αλυσίδας
(2) Καύσιµ�

∆ιακπτης

Κ�µ�ί� τ�υ τσ�κ

Λάδι αλυσίδας

Ρύθµιση της ρ�ής
τ�υ λαδι�ύ αλυσίδας

(1) Βελνα L
(2) Βελνα H
(3) Βίδα ρύθµισης ρελαντί

MAX MIN
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■ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ Τ�Υ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1. Α�ήστε τ� µ��λ τ�υ γκα%ι�ύ, ώστε να τρέ:ει για λίγ�

� κινητήρας στ� ρελαντί.
2. Γυρίστε τ� διακπτη στη θέση “&” (STOP).

Μη5ανισµ0ς πρ�στασίας τ�υ καρµπυρατέρ απ0 τ�
πάγωµα
Η �ρήση τ�υ αλυσ�πρί�ν�υ σε θερµ�κρασίες 0 - 5°C και
µε υψηλ�ύς �αθµ�ύς υγρασίας, µπ�ρεί να πρ�καλέσει τη
δηµι�υργία πάγ�υ στ� καρµπυρατέρ, µε απ�τέλεσµα τη
µείωση της ισ�ύ�ς ή τη µη �µαλή λειτ�υργία τ�υ κινητήρα.
Για τ� λγ� αυτ, τ� αλυσ�πρί�ν� διαθέτει θύρα
ε:αερισµ�ύ στη δε:ιά πλευρά τ�υ καλύµµατ�ς τ�υ
κυλίνδρ�υ, επιτρέπ�ντας την είσ�δ� %εστ�ύ αέρα στ�ν
κινητήρα και εµπ�δί%�ντας τη δηµι�υργία πάγ�υ.
Σε καν�νικές συνθήκες, τ� αλυσ�πρί�ν� πρέπει να
�ρησιµ�π�ιείται στ�ν απλ τρπ� λειτ�υργίας, δηλαδή
πως είναι εργ�στασιακά ρυθµισµέν�. Ωστσ�, αν υπάρ�ει
πιθαντητα δηµι�υργίας πάγ�υ, πριν �ρησιµ�π�ιήσετε τ�
αλυσ�πρί�ν�, θέστε τ� σε λειτ�υργία µε πρ�στασία απ
τ� πάγωµα.

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

Η 5ρήση τ�υ αλυσ�πρί�ν�υ σε λειτ�υργία µε πρ�στασία
απ0 τ� πάγωµα 0ταν η θερµ�κρασία έ5ει επανέλθει σε
$υσι�λ�γικά επίπεδα,  µπ�ρεί  να �δηγήσει  σε
πρ�/ληµατική εκκίνηση τ�υ κινητήρα ή σε λειτ�υργία τ�υ
κινητήρα σε µη καν�νικές στρ�$ές και για τ� λ0γ� αυτ0
πρέπει πάντα να θέτετε τ� αλυσ�πρί�ν� στ�ν απλ0 τρ0π�
λειτ�υργίας 0ταν δεν υπάρ5ει κίνδυν�ς δηµι�υργίας
πάγ�υ.

■ ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑ�ΕΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ Τ�Υ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

1. Γυρίστε τ� διακπτη κινητήρα για να σ�ήσετε τ�ν κινητήρα.
2. Α�αιρέστε τ� καπάκι τ�υ �ίλτρ�υ αέρα απ τ� κάλυµµα κυλίνδρ�υ.
3. Mεσ�ί:τε τη �ίδα και α�αιρέστε τη σήτα π�υ �ρίσκεται στ�

πίσω µέρ�ς τ�υ καπακι�ύ τ�υ �ίλτρ�υ αέρα.
4. Γυρίστε τη σήτα κατά µισή στρ��ή και τ�π�θετήστε την :ανά στ� καπάκι.

bταν �ρησιµ�π�ιείτε τ� αλυσ�πρί�ν� στη λειτ�υργία µε
πρ�στασία απ τ� πάγωµα, ελέγ�ετε συ�νά τη σήτα και να
την καθαρί%ετε απ τα πρι�νίδια.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σηµείωση: bταν �ρησιµ�π�ιείτε τ� αλυσ�πρί�ν� ενώ
�ι�νί%ει, η Zenoah συνιστά να �ρησιµ�π�ιήσετε επίσης και
ένα πρ�στατευτικ �ι�νι�ύ π�υ δεν επιτρέπει τ� πάγωµα
τ�υ �ίλτρ�υ αέρα (π.�., τ� πρ�στατευτικ �ι�νι�ύ Z2881-
98610 π�υ πωλείται :ε�ωριστά).

1. &ι �ελνες H και L περι�ρί%�νται εντς τ�υ αριθµ�ύ
στρ��ών π�υ �αίνεται παρακάτω.

Βελνα H : -1/4

Βελνα L : -1/4

2. Βάλτε εµπρς τ�ν κινητήρα και α�ήστε τ�ν να
%εσταθεί σε �αµηλές στρ��ές για λίγα λεπτά.

3. Γυρίστε τη �ίδα ρύθµισης ρελαντί (T) αριστερά έτσι
ώστε τ� αλυσ�πρί�ν� να µην περιστρέ�εται. Eάν �ι
στρ��ές τ�υ ρελαντί είναι π�λύ �αµηλές, γυρίστε τη
�ίδα δε:ιά.

4. Kάντε µια δ�κιµαστική κ�πή και ρυθµίστε τη �ελνα
H έτσι ώστε να έ�ετε �έλτιστη ισ�ύ κ�πής και �ι
µέγιστες στρ��ές.

■ ΑΛΥΣ�ΦΡΕΝ�
Τ� αλυσ�πρί�ν� διαθέτει αυτµατ� �ρέν�, τ� �π�ί�
διακπτει την περιστρ��ή της αλυσίδας σε περίπτωση
τινάγµατ�ς κατά την κ�πή. Ενεργ�π�ιείται αυτµατα λγω
της αδράνειας, η �π�ία ασκείται στ� �άρ�ς π�υ ασκείται
στ� µπρ�στιν πρ�στατευτικ.
Τ� �ρέν� µπ�ρεί να ενεργ�π�ιηθεί και �ειρ�κίνητα, στρέ��ν-
τας τ� πρ�στατευτικ πρ�ς τα κάτω, στ� µέρ�ς τ�υ �δηγ�ύ.
Για να λύσετε τα �ρέν�, τρα�ή:τε τ� µπρ�στιν πρ�στα-
τευτικ πρ�ς τα πάνω, στ� µέρ�ς τ�υ µπρ�στιν�ύ µ��λ�ύ,
µέ�ρι να ακ�ύσετε τ� �αρακτηριστικ ή�� “κλικ”.

[Πρ�σ�5ή]
Κατά τ�ν καθηµεριν έλεγ��, �ε�αιωθείτε τι τ� �ρέν�
λειτ�υργεί σωστά.

Πώς να είστε σίγ�υρ�ι:
1) Σ�ήστε τ�ν κινητήρα.
2) Κρατήστε τ� αλυσ�πρί�ν� �ρι%�ντίως, α�ήστε τη

µπρ�στινή λα�ή, �έρτε την άκρη τ�υ �δηγ�ύ σε επα�ή
µε ένα κλαδί ή :ύλ� και ελέγ:τε τη λειτ�υργία τ�υ
�ρέν�υ. Τ� επίπεδ� λειτ�υργίας π�ικίλει ανάλ�γα µε
τ� µέγεθ�ς τ�υ �δηγ�ύ.

Αν τ� �ρέν� δεν ενεργ�π�ιηθεί, απευθυνθείτε στ�ν
αντιπρσωπ σας για έλεγ�� και επισκευή.
Αν � κινητήρας συνε�ίσει να λειτ�υργεί σε υψηλές
στρ��ές µε τ� �ρέν� ενεργ�π�ιηµέν�, � συµπλέκτης θα
υπερθερµανθεί, πρ�καλώντας �λά�η.
Αν κατά τη διάρκεια της λειτ�υργίας ενεργ�π�ιηθεί τ�
�ρέν�, α�ήστε αµέσως τ� µ��λ τ�υ γκα%ι�ύ για να
σταµατήσει � κινητήρας.

Πρ�στατευτικ �ι�νι�ύ

(4) Θέση καν�νικής λειτ�υργίας
(5) Λειτ�υργία µε πρ�στασία

απ τ� πάγωµα
(6) Σήτα

(1) Κάλυµµα �ίλτρ�υ αέρα
(2) Έλασµα διάτα:ης κλεισίµατ�ς
(3) Βίδα
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6. Πρι0νισµα

• Πριν πραγµατ�π�ιήσετε την
εργασία σας, δια/άστε την
εν0τητα “�δηγίες για ασ$αλή
λειτ�υργία”. Συνιστ�ύµε να
-εκινήσετε µε τ� πρι0νισµα
εύκ�λων κλαδιών. Με τ�ν τρ0π�
αυτ0 θα µπ�ρέσετε να συνη-
θίσετε και τ� αλυσ�πρί�ν0 σας.

• Να ακ�λ�υθείτε πάντα τ�υς
καν�νισµ�ύς ασ$αλείας. Τ�
αλυσ�πρί�ν� πρέπει να 5ρησιµ�-
π�ιείται µ0ν� για την κ�πή
-ύλ�υ. Η κ�πή αντικειµένων απ0
άλλα υλικά δεν επιτρέπεται. �ι
κραδασµ�ί και τα τινάγµατα
αλλάJ�υν, ανάλ�γα µε τ� υλικ0
κ�πής, και έτσι δεν τηρ�ύνται �ι
καν�νισµ�ί ασ$αλείας. Μη
5ρησιµ�π�ιείτε τ� αλυσ�πρί�ν�
ως µέσ� ανύψωσης, µετακίνησης
ή δια5ωρισµ�ύ αντικειµένων.
Μην τ� ασ$αλίJετε σε σταθερές
/άσεις. Η τ�π�θέτηση εργαλείων
ή ε$αρµ�γών άλλων απ0 αυτών
π�υ καθ�ρίJ�νται απ0 τ�ν
κατασκευαστή στ� PTO δεν
επιτρέπεται.

• ∆εν είναι απαραίτητη η άσκηση δύναµης για την
πραγµατ�π�ίηση κ�πής. Ασκείτε µικρή δύναµη
ταν λειτ�υργείτε τ�ν κινητήρα σε ��υλ γκά%ι.

• Αν η αλυσίδα µαγκώσει στην τ�µή, µην
επι�ειρήσετε να τρα�ή:ετε τ� αλυσ�πρί�ν� µε
δύναµη πρ�ς τα έ:ω. �ρησιµ�π�ιήστε µία σ�ήνα
ή ένα µ��λ για να αν�ί:ετε την τ�µή.

• Αν η ρά�δ�ς καθ�δήγησης και η πρι�νική
αλυσίδα πιαστεί στ� :ύλ� κατά τη λειτ�υργία,
σταµατήστε τη µη�ανή.
Μην πιέ%ετε τη λα�ή µε υπερ��λική δύναµη.
�ρησιµ�π�ιείστε αντί αυτ�ύ µία σ�ήνα για να
µετακινήσετε την αλυσίδα.

■ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠ�ΦΥΓΗΣ ΤΙΝΑΓΜΑΤ�Σ

• Αυτ τ� αλυσ�πρί�ν� διαθέτει
αλυσ�ρεν�, τ� �π�ί� σταµατά την
αλυσίδα σε περίπτωση τινάγµατ�ς.
Πρέπει να �ε�αιώνεστε για τη σωστή
λειτ�υργία τ�υ �ρέν�υ πριν απ κάθε
�ρήση, θέτ�ντας τ�ν κινητήρα σε
λειτ�υργία σε ��υλ γκά%ι για 1 - 2
δευτερλεπτα και σπρώ�ν�ντας

µπρ�στά τη µπρ�στινή πρ�στατευτική
διάτα:η �ειρς. Η αλυσίδα πρέπει να
σταµατήσει αµέσως ταν � κινητήρας
λειτ�υργεί σε ��υλ γκά%ι. Αν η
αλυσίδα αργήσει να σταµατήσει ή δε
σταµατήσει, αντικαταστήστε την
ταινία τ�υ �ρέν�υ και τ� τύµπαν� τ�υ
συµπλέκτη πριν �ρησιµ�π�ιήσετε
:ανά τ� αλυσ�πρί�ν�.

• Είναι π�λύ σηµαντικ να ελέγ�ετε τη
λειτ�υργία τ�υ �ρέν�υ αλυσίδας πριν
απ κάθε �ρήση καθώς και την
αι�µηρτητα της αλυσίδας, έτσι ώστε
να διατηρείται τ� επίπεδ� ασ�αλείας
τινάγµατ�ς τ�υ πρι�νι�ύ. Η α�αίρεση
των πρ�στατευτικών διατά:εων, η µη
κατάλληλη συντήρηση ή λανθασµένη
αντικατάσταση τ�υ �δηγ�ύ ή της
αλυσίδας αυ:άν�υν τ�ν κίνδυν�
τραυµατισµ�ύ λγω τινάγµατ�ς.

■ Κ�ΠΗ ∆ΕΝΤΡ�Υ

1. Επιλέ:τε την κατεύθυνση πτώσης ανάλ�γα µε τ�ν
άνεµ�, την κλίση τ�υ δέντρ�υ, την τ�π�θεσία �αριών
κλαδιών, την ευκ�λία τ�υ εγ�ειρήµατ�ς και άλλ�υς
παράγ�ντες.

2. Καθαρίστε τ� �ώρ� γύρω απ τ� δέντρ� και δηµι�υ-
ργήστε ένα �ώρ� για να πατάτε σταθερά καθώς και
ένα διάδρ�µ� για να δια�ύγετε.

3. Πραγµατ�π�ιήστε εγκ�πή �άθ�υς ενς τρίτ�υ της
διαµέτρ�υ τ�υ κ�ρµ�ύ στην πλευρά της πτώσης.

4. Πραγµατ�π�ιήστε τ�µή πτώσης στην απέναντι πλευρά
και ελα�ρώς ψηλτερα απ την εγκ�πή.

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

@ταν κ0/ετε δέντρα, /ε/αιωθείτε 0τι έ5ετε ενηµερώσει
0σ�υς εργάJ�νται στη γύρω περι�5ή.

Κ�πή κ�ρµών και κλαδιών

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

• Βε/αιωθείτε 0τι πατάτε καλά στ� έδα$�ς. Μην πατάτε
πάνω στ� -ύλ�.

• Πρ�σέ5ετε µη σκ�ντάψετε ή γλιστρήσετε πάνω στα
κ�µµένα κλαδιά. Αν εργάJεστε σε κατη$�ρική πλαγιά,
να στέκεστε στην ανη$�ρική µεριά τ�υ -ύλ�υ πρ�ς
κ�πή.

• Ακ�λ�υθήστε τις �δηγίες της εν0τητας “�δηγίες για
ασ$αλή λειτ�υργία” για να απ�$ύγετε τινάγµατα τ�υ
πρι�νι�ύ.

Πριν :εκινήσετε την εργασία, ελέγ:τε πρ�ς π�ια κατεύθυ-
νση θα κινηθεί τ� :ύλ� πρ�ς κ�πή. Να �λ�κληρώνετε την
κ�πή πάντα απ την αντίθετη πλευρά πρ�ς την �π�ία θα
κινηθεί τ� :ύλ�, έτσι ώστε να µην πιαστεί � �δηγς στην τ�µή.

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

Εγκ�πή Τ�µή πτώσης

Κατεύθυνση
πτώσης
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 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

Πριν καθαρίσετε, ελέγ-ετε ή επισκευάσετε τ� αλυσ�πρί�ν�,
/ε/αιωθείτε 0τι � κινητήρας είναι εκτ0ς λειτ�υργίας και
0τι έ5ει κρυώσει. Απ�συνδέστε τ� µπ�υJί για να απ�$ύγετε
µη ηθεληµένη εκκίνηση της λειτ�υργίας τ�υ κινητήρα.

■ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠ� ΚΑΘΕ �ΡΗΣΗ
1. Φίλτρ� αέρα
Η σκνη στην επι�άνεια τ�υ �ίλτρ�υ µπ�ρεί να α�αιρεθεί
�τυπώντας τ� απαλά σε µια σκληρή επι�άνεια. Για να
α�αιρέσετε τη �ρωµιά απ τ� δί�τυ, αν�ί:τε τ� �ίλτρ� στη
µέση και ��υρτσίστε µε �εν%ίνη. Αν �ρησιµ�π�ιείτε αέρα
υπ πίεση, ψεκάστε απ µέσα πρ�ς τα έ:ω.

Για να ενώσετε :ανά τ� �ίλτρ�, πιέστε τα περι�λήµατα µετα:ύ
τ�υς, µέ�ρι να ακ�υστεί � �αρακτηριστικς ή��ς “κλικ”.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

bταν τ�π�θετείτε τ� �ίλτρ�, �ε�αιωθείτε τι �ι εγκ�πές
στα άκρα έ��υν µπει σωστά στις πρ�ε:��ές τ�υ
καλύµµατ�ς τ�υ κυλίνδρ�υ.

2. Θύρα λίπανσης
Mεµ�ντάρετε τ�ν �δηγ και ελέγ:τε τη θύρα λίπανσης για
τυ�ν συσσώρευση �ρωµιάς.

3. �δηγ0ς
Mεµ�ντάρετε τ�ν �δηγ, καθαρίστε τα πρι�νίδια απ τις
εγκ�πές τ�υ �δηγ�ύ και τη θύρα λίπανσης.
Λιπάνετε τα �δ�ντωτά άκρα της θύρας π�υ �ρίσκ�νται
στην άκρη τ�υ �δηγ�ύ.

4. Αλλα
Ελέγ:τε τ� αλυσ�πρί�ν� για τυ�ν διαρρ�ή καυσίµων,
�αλαρωµένες διατά:εις ασ�άλειας, �θ�ρές στα �ασικά
τµήµατα, ιδιαίτερα στ�υς συνδέσµ�υς λα�ών και στις
�άσεις στερέωσης τ�υ �δηγ�ύ. Αν υπάρ��υν �θ�ρές ή
%ηµιές, κάντε τις ανάλ�γες επισκευές πριν �ρησιµ�-
π�ιήσετε :ανά τ� αλυσ�πρί�ν�.

■ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1. Πτερύγια κυλίνδρ�υ
Σε τακτά �ρ�νικά διαστήµατα ελέγ�ετε και καθαρί%ετε τα
πτερύγια τ�υ κυλίνδρ�υ στ� ειδικ κατάστηµα επισκευής.

7. Συντήρηση

Θύρα λίπανσης

Θύρα γράσ�υ

&δ�ντωτ
άκρ�

Θύρα λίπανσης

Κ�ρµ0ς ακ�υµπισµέν�ς στ� έδα$�ς

Πρι�νίστε µέ�ρι τη µέση, κυλήστε τ�ν κ�ρµ και πρι�νίστε
τ� υπλ�ιπ�.

Κ�ρµ0ς πάνω σε στηρίγµατα

Στην περι��ή Α πρι�νίστε τ� ένα τρίτ� της απστασης απ
κάτω πρ�ς τα πάνω και �λ�κληρώστε πρι�νί%�ντας τ�
υπλ�ιπ� απ πάνω πρ�ς τα κάτω. Στην περι��ή Β πρι�νίστε
τ� ένα τρίτ� απ πάνω πρ�ς τα κάτω και �λ�κληρώστε
πρι�νί%�ντας τ� υπλ�ιπ� απ κάτω πρ�ς τα πάνω.

Κ�πή κλαδιών πεσµέν�υ δέντρ�υ

Πρώτα ελέγ:τε πρ�ς π�ια πλευρά θα κινηθεί τ� κλαδί.
Επειτα, πρι�νίστε στην πλευρά πρ�ς την �π�ία θα κινηθεί και
�λ�κληρώστε πρι�νί%�ντας τ� υπλ�ιπ� στην άλλη πλευρά.

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

Πρ�σέ-τε για τυ50ν αναπήδηση τ�υ κ�µµέν�υ κλαδι�ύ.

Κλάδεµα 0ρθι�υ δέντρ�υ

Mεκινήστε πρι�νί%�ντας απ κάτω πρ�ς τα πάνω και �λ�κ-
ληρώστε πρι�νί%�ντας απ πάνω πρ�ς τα κάτω.

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

• Να πατάτε γερά και µη 5ρησιµ�π�ιείτε ασταθείς σκάλες.
• Μη σηκώνεστε στις µύτες των π�διών σας πρ�κειµέν�υ

να $τάσετε ψηλά κλαδιά.
• Μην πρι�νίJετε πάνω απ0 τ� ύψ�ς των ώµων σας.
• Να κρατάτε πάντα τ� αλυσ�πρί�ν� και µε τα δυ� 5έρια.
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Τ�π�θετήστε τη λίµα σε κάθε δντι :ε�ωριστά και σπρώ:τε
ευθεία. Κρατάτε τη λίµα πως �αίνεται στην εικνα.

Α��ύ λιµάρετε καλά λα τα δντια, µετρήστε τα µε τ�
µετρητή �άθ�υς και λιµάρετέ τα στ� κατάλληλ� επίπεδ�,
πως �αίνεται στην εικνα.

4. Μπ�υJί

Καθαρίστε τα ηλεκτρδια µε µια συρµάτινη ��ύρτσα και
επανα�έρετε τ� διάκεν� στα 0,65 mm.

5. �δ�ντωτ0ς τρ�50ς

Ελέγ:τε για τυ�ν ρωγµές ή �θ�ρές π�υ µπ�ρεί να
επηρεά%�υν την κίνηση της αλυσίδας. Αν υπάρ��υν
έντ�νες �θ�ρές, αντικαταστήστε την αλυσίδα µε
καιν�ύργια. Π�τέ µην τ�π�θετείτε καιν�ύργια αλυσίδα σε
�θαρµέν� �δ�ντωτ τρ�� ή �θαρµένη αλυσίδα σε
καιν�ύργι� �δ�ντωτ τρ��.

6.   Μπρ�στιν0ς και πίσω απ�σ/εστήρας
Αντικαταστήστε τ�υς αν τ� ε:άρτηµα στ� �π�ί�
ε�αρµ%�υν έ�ει :ε�λ�υδιστεί ή αν παρατηρήσετε ρωγµή
στ� ελαστικ τ�υς τµήµα.

2. Φίλτρ� καυσίµ�υ
(α) Με ένα λεπτ γαντ%ωτ σύρµα, τρα�ή:τε τ� �ίλτρ�

έ:ω απ την υπ�δ��ή.

(�) Α�αιρέστε τ� �ίλτρ� και καθαρίστε τ� µε �εν%ίνη ή
αντικαταστήστε τ� αν είναι απαραίτητ�.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Μλις α�αιρέσετε τ� �ίλτρ�, κρατήστε τ� σωλήνα
αναρρ�ησης απ τ� ένα άκρ� µε µια τσιµπίδα.

• bταν τ�π�θετήσετε :ανά τ� �ίλτρ�, πρ�σέ:τε να µην
εισέλθ�υν ίνες ή σκνες στ� εσωτερικ τ�υ σωλήνα
αναρρ�ησης.

3.  ΡεJερ/�υάρ λαδι�ύ
Με ένα λεπτ γαντ%ωτ σύρµα, τρα�ή:τε τ� �ίλτρ� λαδι�ύ έ:ω απ την
υπ�δ��ή και καθαρίστε τ� µε �εν%ίνη. bταν τ�π�θετείτε :ανά τ� �ίλτρ�
στ� ρε%ερ��υάρ, �ε�αιωθείτε τι τ� �ίλτρ� �τάνει µέ�ρι τη δε:ιά
µπρ�στινή γωνία. Επίσης, καθαρίστε τ� ρε%ερ��υάρ απ τη �ρ�µιά.

Φίλτρ� καυσίµ�υ

8. Συντήρηση αλυσίδας και oδηγ�ύ

Μετρητής σωστ�ύ �άθ�υς

■ Αλυσίδα

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

Για την �µαλή και ασ$αλή λειτ�υργία τ�υ αλυσ�πρί�ν�υ,
είναι π�λύ σηµαντικ0 να διατηρείτε τα δ0ντια της αλυσίδας
καλά ακ�νισµένα.

Τα δντια πρέπει να ακ�νιστ�ύν ταν:
• Τα πρι�νίδια π�υ δηµι�υργ�ύνται έ��υν υ�ή

π�ύδρας.
• Απαιτείται µεγαλύτερη δύναµη για να πραγµατ�-

π�ιήσετε την τ�µή.
• Η τ�µή δεν είναι ευθεία.
• &ι κραδασµ�ί είναι εντ�ντερ�ι.
• Η κατανάλωση των καυσίµων είναι µεγαλύτερη.

Βασικές �δηγίες ακ�νίσµατ�ς:

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

Βε/αιωθείτε 0τι έ5ετε $�ρέσει πρ�στατευτικά γάντια.

Πριν ακ�νίσετε:
• Βε�αιωθείτε τι κρατάτε την αλυσίδα µε ασ�αλή

τρπ�.
• Βε�αιωθείτε τι η µη�ανή δεν είναι σε λειτ�υργία.
• �ρησιµ�π�ιήστε στρ�γγυλή λίµα µε διάµετρ�

κατάλληλη για την αλυσίδα σας.
Τύπ�ς αλυσίδας: 21BPX
∆ιάµετρ�ς λίµας: 3/16 in (4,8 mm)

Τυπ�π�ιηµέν� �άθ�ς
0.025″″″″″ (0,64 mm)

Λιµάρετε σε στρ�γγυλ σ�ήµα

Φίλτρ� λαδι�ύ

0,6 ~ 0,7 mm NGK
BPMR7A



EL-14

G5000

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

Αυτ0 τ� αλυσ�πρί�ν� διαθέτει έναν απ0 τ�υς παρακάτω
συνδυασµ�ύς µπάρας/αλυσίδας για µειωµέν� κίνδυν�
τινάγµατ�ς:

Αριθµς ε:αρτήµατ�ς Zenoah
Μέγεθ�ς µπάρας Μπάρα �δηγ�ύ Αλυσίδα

14 3644-52113 848CC21B60
16 3645-52114 848CC21B66
18 3646-52114 848CC21B72

Ελέγ:τε την τρ��ιά για τυ�ν �θ�ρές. Τ�π�θετήστε
ένα �άρακα ανάµεσα στ�ν �δηγ και την ε:ωτερική
πλευρά ενς δ�ντι�ύ. Αν υπάρ�ει διάκεν� µετα:ύ τ�υς,
η τρ��ιά είναι �υσι�λ�γική. Αν �ι, η τρ��ιά έ�ει
�θαρεί. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τη.

9. �δηγ0ς επίλυσης πρ�/ληµάτων
Περίπτωση 1.  Απ�τυ5ία εκκίνησης

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

Βε/αιωθείτε 0τι δεν είναι ενεργ�π�ιηµέν� τ� σύστηµα
πρ�στασίας κατά τη δηµι�υργία πάγων.

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

Βε/αιωθείτε 0τι έ5ετε λιµάρει τα δ0ντια σε στρ�γγυλ0
σ5ήµα, έτσι ώστε να µειώσετε τις πιθαν0τητες τινάγµατ�ς
ή σπασίµατ�ς τ�υ ιµάντα.

Βε�αιωθείτε τι λα τα δντια έ��υν τ� ίδι� µήκ�ς και
γωνία, πως �αίνεται στην εικνα.

■ Μπάρα �δηγ�ύ
• Αλλά%ετε τακτικά την πλευρά κ�πής της αλυσίδας για

να απ��ύγετε τη µερική �θ�ρά.
• Η τρ��ιά τ�υ �δηγ�ύ πρέπει να είναι πάντα τετράγωνη.

Μήκ�ς δ�ντι�ύ

Γωνία λιµαρίσµατ�ς

Πλευρική γωνία

 Γωνία κ�πής

�άρακας

∆ιάκεν�

�ωρίς διάκεν�

Η αλυσίδα έ�ει κλίση

Ελέγ:τε τα καύσιµα για
τυ�ν εισρ�ή νερ�ύ ή
πρ�σµί:εις κακής π�ιτητας.

Αντ ικαταστήστε τα µε
κατάλληλ� καύσιµ�.

Ελέγ:τε για τυ�ν ύπαρ:η
νερ�ύ στ�ν κινητήρα.

Ελέγ:τε τ�ν σπινθήρα ανά-
�λε:ης.

Α�αιρέστε και στεγνώστε τ�
µπ�υ%ί. Έπειτα τρα�ή:τε τ�
σ��ινί εκκίνησης �ωρίς
τσ�κ.

Αντικαταστήστε τ� µπ�υ%ί.

Περίπτωση 2. Ανεπαρκής ισ5ύς/Ανεπαρκείς
στρ�$ές/Ανώµαλη λειτ�υργία
ρελαντί

Περίπτωση 3.  Τ� λάδι δεν ε-έρ5εται

Ελέγ:τε τα καύσιµα για
τυ�ν νερ ή µίγµα κακής
π�ιτητας.

Ελέγ:τε τ� �ίλτρ� αέρα
και καυσίµ�υ για τυ�ν
�ρωµιές.

Ελέγ:τε τ� καρµπυρατέρ για
µη σωστές ρυθµίσεις.

Αν τ� αλυσ�πρί�ν� απαιτεί επιπλέ�ν εργασίες σέρ�ις,
απευθυνθείτε στην αντιπρ�σωπεία της περι��ής σας.

Αντικαταστήστε τα µε
κατάλληλ� καύσιµ�.

Καθαρίστε.

Ρυθµίστε :ανά τις στρ��ές
των %ιγκλέρ.

Ελέγ:τε την π�ιτητα τ�υ
λαδι�ύ.

Ελέγ:τε τη δί�δ� και τις
�πές τ�υ λαδι�ύ για τυ�ν
�ρωµιές.

Αντικαταστήστε.

Καθαρίστε.

➜

➜

➜➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜
➜

➜
➜

10. Απ0ρριψη
• b τ α ν  α π � ρ ρ ί π τ ε τ ε  τ �  µ η � ά ν η µ α ,  µ η ν  τ �

απ�συναρµ�λ�γείτε .
• bταν απ�ρρίπτετε τ� µη�άνηµα , τα καύσιµα , τα λάδια

αλυσίδας, σιγ�υρευτείτε πως ακ�λ�υθείτε τ�υς
τ�πικ�ύς καν�νισµ�ύς .
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11. Πρ�διαγρα$ές
Κινητήρας:
Κυ�ισµς (cm3): .............................................................. 49,3
Καύσιµα: ....................................................................... Μίγµα

(Βεν%ίνη 50 : Λάδι για δί�ρ�ν�υς κινητήρες 1)
(bταν �ρησιµ�π�ιείται γνήσι� λάδι ZENOAH)

�ωρητικτητα ρε%ερ��υάρ καυσίµων (cm3): ............... 550
Λάδι αλυσίδας: ...................... Λάδι κινητήρα SAE# 10W-30
�ωρητικτητα ρε%ερ��υάρ λαδι�ύ (cm3): .................... 260
Καρµπυρατέρ: ................................... Τύπ�ς δια�ράγµατ�ς
Σύστηµα ανά�λε:ης: ............................................. Pointless
Μπ�υ%ί: ........................................................... NGK BPMR7A
Σύστηµα τρ���δ�σίας λαδι�ύ: .............. Αυτµατη αντλία
&δ�ντωτς τρ��ς (∆ντι x Βήµα αλυσίδας): ........... 7T x 0,325”
∆ιαστάσεις (Μ x Π x Υ) (mm): ..................... 420 x 235 x 270
Βάρ�ς �ωρίς καύσιµα
Κινητήρας µν� (kg): ....................................................... 5,1

Κε$αλή κ�πής:
&δηγς
     Τύπ�ς: ...................................... Ακρ� �δ�ντωτ�ύ τρ���ύ
     Μέγεθ�ς (ίντσες (mm)): ...... 14 (350), 16 (400), 18 (450)
Αλυσίδα
     Τύπ�ς: ....................................................... Oregon 21BPX
     Βήµα αλυσίδας (ίντσες (mm)): ..................... 0,325 (8,26)
     Πά��ς (ίντσες (mm)): .................................... 0,058 (1,47)
Ισ�ύς  (kw/min-1) ................................................. 2,59/10.000
Μέγιστη τα�ύτητα (min-1) .......................................... 13.000
Ρελαντί (min-1) .............................................................. 2.500

&ι πρ�διαγρα�ές υπκεινται σε αλλαγές �ωρίς πρ�ειδ�-
π�ίηση.

Περι�ρισµένη εγγύηση
Σε περίπτωση �λά�ης τ�υ πρ�ϊντ�ς σε �µαλές συνθήκες
λειτ�υργίας και εντς 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�
αντιπρσωπ� της ZENOAH.

ΠΕΡΙ&∆&Σ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: 1 �ρν� (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 ΕM&∆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 Η & Ι∆Ι&ΚΤΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝ&Σ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤ&Π&ΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤ&ΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝ-
ΤΗΡΗΣΗΣ, &ΠΩΣ ΑΥΤΗ &ΡΙFΕΤΑΙ 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 Η 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 Η 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
ΕMΑΡΤΗΜΑΤΑ Τ&Υ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Π&Υ ΠΡ&ΚΛΗΘΗΚΑΝ Λ&ΓΩ
ΑΠ&ΤΥ�ΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π&Υ ΕMΑΚ&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, Η Λ&ΓΩ ΤΥ�ΑΙ&Υ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛ&Υ
�ΕΙΡΙΣΜ&Υ, ΤΡ&Π&Π&ΙΗΣΗΣ, ΚΑΚ&ΜΕΤΑ�ΕΙΡΙΣΗΣ,
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ, �ΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η
ΑΛΛΩΝ ΕMΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΦ&ΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠ& ΑΥΤΑ Π&Υ
&ΡΙFΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Η Λ&ΓΩ ΑΛΛΩΝ ΑΙΤΙΩΝ Π&Υ
MΕΠΕΡΝ&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 Η
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 Η ΕΠΑΚ�Λ�ΥΘΗ ΒΛΑΒΗ ∆ΕΝ ΑΠ�ΤΕΛΕΙ
ΥΠ��ΡΕΩΣΗ ΚΑΜΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

ΕΑΝ �ΡΕΙΑFΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣ&ΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡ&Φ&ΡΙΕΣ,
ΠΑΡΑΚΑΛ&ΥΜΕ ΚΑΛΕΣΤΕ Τ& ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡ& ΚΕΝΤΡ&
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡ&ΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ZENOAH WEB http://www.zenoah.net


