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�Ν�ΜΑΣΙΑ : ΘamnokoΠtika 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Husqvarna Zenoah Co., Ltd.
Μ�ΝΤΕΛ� : HTZ7500

CHTZ6000
CHTZ7500

ΗΜΕΡ�ΜΗΝΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ  : 2010 και µετά
ΣΕΙΡΑΣ  (Τ� έτ�ς δηλώνεται σα�ώς στην πινακίδα 

  στ�ι�είων, ακ�λ�υθ�ύµεν� απ τ�ν αριθµ σειράς)

Η παρ�ύσα δήλωση συµµ�ρ�ώνεται µε τα ακλ�υθα :
・�∆ΗΓΙΑ 2006/42/EC
   (Ε�αρµστηκαν �ι ε!ής πρ�διαγρα�ές : ISO 12100-1, 2, FprEN 15503: 2009)
・�∆ΗΓΙΑ 2004/108/EC
   (Ε�αρµστηκαν �ι ε!ής πρ�διαγρα�ές : EN 61000-6-1, EN 55012, (CISPR 12: 2005))
・�∆ΗΓΙΑ 2000/14/EC
    διαδικασία α!ι�λγησης συµµρ�ωσης σύµ�ωνα µε τ� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
   (Ε�αρµστηκαν �ι ε!ής πρ�διαγρα�ές : ISO 11094)
・�∆ΗΓΙΑ 2002/88/EC
・EN774 : 1996

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�:
Bo R Jonsson
SE-561 82 Huskvarna, Σouεδίa

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜ�ΡΦΩΣΗΣ EC
(Ισ�ύει µν� για την Ευρώπη)

/ υπ�γεγραµµέν�ς κατασκευαστής,
Husqvarna Zenoah Co.,Ltd.,
1-9, Minamidai, Kawagoe, Saitama, Ιαπωνία,

δηλώνει µε απ�κλειστική τ�υ ευθύνη τι τα ακλ�υθα πρ�ϊντα στα �π�ία 
γίνεται ανα��ρά στην παρ�ύσα δήλωση συµµ�ρ�ών�νται µε τις απαιτήσεις 
της ακλ�υθης /∆ΗΓΙΑΣ Τ/Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚ/Υ ΣΥΜΒ/ΥΛΙ/Υ.

Τα πρ�ϊντα στα �π�ία γίνεται ανα��ρά είναι τα ε!ής :
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ΕΠΕ!ΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒ�ΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

APIΘMOΣ EΓKPIΣHΣ CE TOY KANONIΣMOY ΠEPI EKΠOMΠHΣ PYΠΩN
e13*97/68SH2G3*2002/88*0107*01

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.

HTZ7500

CHTZ6000/CHTZ7500

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.

HTZ7500 23,6 cm3 92 dB(A) 102 dB(A) 8,9 m/s2

CHTZ6000 23,6 cm3 92 dB(A) 100 dB(A) 5,6 m/s2

CHTZ7500 23,6 cm3 91 dB(A) 100 dB(A) 5,5 m/s2

ΕΠΙΠΕ∆/ Θ/PΥB/Υ1) ΕΠΙΠΕ∆/ ΚΡΑ∆ΑΣΜΩΝ2)

LpAV LWA (εγγυηµέν�)
ISO 10517

ahv, eq

Μ/ΝΤΕΛ/
ISO 10517 ISO 11094

* /ι πρ�διαγρα�ές υπκεινται σε αλλαγές �ωρίς πρ�ειδ�π�ίηση
1) /ι εκπ�µπές θ�ρύ&�υ στ� περι&άλλ�ν µετρηµένες ως η�ητική ισ�ύς (LWA) σε συµµρ�ωση µε την �δηγία

ΕΕ2000/14/EC.
Τ� ανα�ερµεν� επίπεδ� η�ητικής ισ�ύ�ς για τ� µη�άνηµα, έ�ει µετρηθεί µε τ� πρωττυπ� ε!άρτηµα
κ�πής π�υ δίνει τ� υψηλτερ� επίπεδ� ισ�ύ�ς.
Η δια��ρά µετα!ύ της εγγυηµένης και της µετρηµένης η�ητικής ισ�ύ�ς είναι τι η εγγυηµένη η�ητική
ισ�ύς περιλαµ&άνει επίσης την διασπ�ρά στ� απ�τέλεσµα της µέτρησης και τις διακυµάνσεις µετα!ύ
δια��ρετικών µη�ανηµάτων τ�υ ίδι�υ µ�ντέλ�υ σύµ�ωνα µε την /δηγία 2000/14/EC.
Tσα δεδ�µένα έ��υν καταγρα�εί σ�ετικά µε τ� ισ�δύναµ� επίπεδ� η�ητικής πίεσης (LpAeq)  στ� αυτί τ�υ
�ειριστή για τ� µη�άνηµα, έ��υν µία τυπική στατιστική διασπ�ρά (τυπική απκλιση) της τά!ης τ�υ 1 db (Α).

2) Tσα δεδ�µένα έ��υν καταγρα�εί σ�ετικά µε τ� ισ�δύναµ� επίπεδ� της δνησης (ahv,eq) στη λα&ή �ειρισµ�ύ
έ��υν µία τυπική στατιστική διασπ�ρά (τυπική απκλιση) της τά!ης τ�υ 1 µ/δ2.
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1. Θέση ε7αρτηµάτων

Περιε��µενα

1. Θέση ε!αρτηµάτων ...................................... 3
2. Πρ�διαγρα�ές .............................................. 5
3. Πινακίδες πρ�ειδ�π�ίησης τ�υ

µη�ανήµατ�ς ................................................. 5
4. Σύµ&�λα τ�υ µη�ανήµατ�ς ......................... 5
5. /δηγίες για ασ�αλή λειτ�υργία ................. 6
6. Καύσιµα ......................................................... 9
7. Λειτ�υργία ................................................... 10
8. Συντήρηση................................................... 13
9. Απ�θήκευση ................................................ 15

10. /δηγς επίλυσης &λα&ών ......................... 16
11. Απρριψη ..................................................... 16

ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ
/ι �δηγίες π�υ περιέ��νται στις πρ�ειδ�π�ιήσεις τ�υ
παρντ�ς εγ�ειριδί�υ και �έρ�υν τ� σύµ&�λ� , α��ρ�ύν
σηµαντικά θέµατα τα �π�ία πρέπει να λαµ&άν�νται υπψη
πρ�κειµέν�υ να απ��εύγεται ενδε�µεν�ς σ�&αρς
σωµατικς τραυµατισµς και γι' αυτ τ� λγ� 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 Zηµιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτ τ� σήµα δηλώνει υπ�δεί!εις ή �δηγίες �ρήσιµες για
τη �ρήση τ�υ µη�ανήµατ�ς.
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HTZ7500
CHTZ6000
CHTZ7500

1. Μπρ�στινή �ειρ�λα&ή
2. /πίσθια �ειρ�λα&ή
3. ∆ιακπτης

ακινητ�π�ίησης
4.  Σκανδάλη τρ���δτησης
5. Κλείστρ� ασ�αλείας
6. Λεπίδες

7. Πρ�στατευτικ
λεπίδων

8. Περί&ληµα κι&ωτί�υ
τα�υτήτων

9. Πµ�λ� εκκίνησης
10. Αντλία καυσίµ�υ
11. ∆��εί� καυσίµ�υ

12. Καπάκι δ��εί�υ καυσίµ�υ
13. Στραγγαλιστικς µ��λς
14. Κάλυµµα �ίλτρ�υ αέρα
15. Καπάκι σπινθηριστή
16. Κάλυµµα λεπίδων
17. Εγ�ειρίδι� �ειριστή

18. Υπ�δ��ή
19. Κατσα&ίδι
20. Ε!άγων� κλειδί
21. Γαλλικ κλειδί
22. ∆έκτης δίσκ�υ
23. Μ��λς κλειδώµατ�ς
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Μ�ΝΤΕΛ� HTZ7500 CHTZ6000 CHTZ7500
τύπ�ς Παλινδρ�µικές, Παλινδρ�µικές, Παλινδρ�µικές,

µ�νπλευρες διπλές λεπίδες  αµ�ίπλευρες διπλές λεπίδες αµ�ίπλευρες διπλές λεπίδες

Βάρ�ς �ωρίς καύσιµα και ε!αρτήµατα 5,9 (kg) 5,8 (kg) 6,1 (kg)
Μέγεθ�ς λεπίδας 750 (mm) 600 (mm) 750 (mm)
Βήµα λεπίδας 35 (mm)
Κι&ώτι� τα�υτήτων Φυγ�κεντρικς συµπλέκτης, Έκκεντρ� περιστρ��ής
γ�ς µείωσης 5,11
Κινητήρας τύπ�ς ∆ί�ρ�ν� &ενZιν�κίνητ�, αερψυκτ�

Μ�ντέλ� Zenoah GZ23N
Κυ&ισµς 23,6 (cm3)
Μέγιστη ισ�ύς 1,09Hp (0,8kW) σε 8000 / min-1 (rpm)
Ρελαντί 3000±200 / min-1 (rpm)
Καύσιµα Μίγµα (ΒενZίνη 50 : Λάδι 1)  (Tταν �ρησιµ�π�ιείται γνήσι� λάδι ZENOAH)

Καρµπυρατέρ Τύπ�ς δια�ράγµατ�ς Walbro
Μπ�υZί NGK CMR7H
`ωρητικτητα ρεZερ&�υάρ λαδι�ύ 0,47 (litter)

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

2. Πρ$διαγρα)ές

3. Πινακίδες
πρ$ειδ$π$ίησης τ$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 ΒΕΝfΙΝΗΣ”
Θέση: ΚΑΠΑΚΙ ∆ΕjΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

∆ιεύθυνση για να κλείσετε τ� τσ�κ
Θέση: ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΙΛΤΡ/Υ ΑΕΡΑ

∆ιεύθυνση για να αν�ί!ετε τ� τσ�κ
Θέση: ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΙΛΤΡ/Υ ΑΕΡΑ

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 αντιπρσωπ� 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$ιήσετε τ$ θαµν$κ$πτικD ή αν δεν κάνετε
σωστή <ρήση τ$υ µη<ανήµατ$ς σύµ)ωνα µε τ$
εγ<ειρίδι$.

4. ΣύµF$λα τ$υ
µη<ανήµατ$ς

(1) ∆ια&άστε τ� εγ�ειρίδι� �ρήσης πρ�τ�ύ
λειτ�υργήσετε αυτ τ� µη�άνηµα.

(2) Φ�ρέστε πρ�στατευτικά για τ� κε�άλι,
τα µάτια και τα αυτιά.

(3) / εσ�αλµέν�ς �ειρισµς αυτ�ύ τ�υ
µη�ανήµατ�ς θα µπ�ρ�ύσε να
πρ�καλέσει ατυ�ήµατα π�υ �δηγ�ύν
σε σ�&αρ τραυµατισµ ή θάνατ�.
∆ια&άστε πρ�σεκτικά αυτ τ�
εγ�ειρίδι� και �ρησιµ�π�ιήστε τ�
ψαλίδι �υτικών �ρακτών µέ�ρι να
µάθετε καλά λες τις λειτ�υργίες και
τη σωστή �ρήση τ�υ.

(4) Είναι π�λύ κ��τερ και µπ�ρεί εύκ�λα
να πρ�καλέσει κ�ψίµατα.
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 5. �δηγίες για ασ)αλή λειτ$υργία
2. Μη �ρησιµ�π�ιείτε π�τέ τ� µη�ά-

νηµα,
α. σε �λισθηρ έδα��ς ή ταν

δεν έ�ετε τη δυναττητα να
διατηρήσετε σταθερή στάση.

&. Τη νύ�τα, σε συνθήκες πυκνής
�µί�λης ή υπ άλλες συνθήκες
κατά τις �π�ίες τ� πεδί� ρα-
σής σας είναι περι�ρισµέν� και
είναι δύσκ�λ� να έ�ετε καθαρή
ψη τ�υ �ώρ�υ εργασίας.

γ. Σ ε  σ υ ν θ ή κ ε ς  & ρ � � ή ς ,
καταιγίδας, δυνατών ανέµων ή
σε άλλες συνθήκες π�υ ίσως
καθιστ�ύν επισ�αλή τη �ρήση
τ�υ πρ�ϊντ�ς.

Σ�Ε∆Ι� ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Π�τέ µη �ρησιµ�π�ιείτε τ� µη�ά-

νηµα υπ την επήρεια �ιν�πνεύµα-
τ�ς, ταν αισθάνεστε ε!άντληση ή
έλλειψη ύπν�υ, ταν αισθάνεστε
υπνηλία ως απ�τέλεσµα λήψης
�αρµάκων ή �π�ιαδήπ�τε άλλη
στιγµή κατά την �π�ία υπάρ�ει τ�
ενδε�µεν� διαταραγµένης κρίσης
ή σε περίπτωση π�υ δεν είστε σε
θέση να �ειριστείτε τ� µη�άνηµα
µε σωστ και ασ�αλή τρπ�.

2. Κατά τ� σ�εδιασµ τ�υ πρ�γράµ-
µατ�ς εργασίας, υπ�λ�γίστε και
αρκετ �ρν� για ανάπαυση. Περι�-
ρίστε τ� συνε�ή �ρν� �ρήσης τ�υ
µη�ανήµατ�ς στα 30 - 40 λεπτά ανά
&άρδια περίπ�υ και αναπαυτείτε
για 10 - 20 λεπτά µετα!ύ των
περιδων εργασίας. Πρ�σπαθήστε,
επίσης,  να  δ ιατηρήσετε τ�
συν�λικ �ρν� εργασίας ανά
ηµέρα κάτω απ 2 ώρες ή λιγτερ�.

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

1. Αν δεν τηρήσετε τ� �ρν� ή τ�ν
τρπ� εργασίας (δείτε “�ΡΗΣΗ
Τ�Υ ΜΗ�ΑΝΗΜΑΤ�Σ”), ενδε��-
µένως να εµ�ανίσετε τραύµατα
στα άνω άκρα ε!αιτ ίας της
παρατεταµένης κπωσης.
Αν νιώσετε δυσ��ρία ή παρατη-
ρήσετε κ�κκινίλες και πρή!ιµ� στα
δά�τυλα ή �π�ι�δήπ�τε άλλ�
σηµεί� τ�υ σώµατς σας, Zητήστε
ιατρική συµ&�υλή πριν να επι-
δεινωθεί η κατάσταση.

2. Για να απ��ύγετε τυ�ν παράπ�να
για τ� θρυ&�, γενικά �ρησιµ�π�ιείτε
τ� πρ�ϊν µετα!ύ 8 π.µ. και 5 µ.µ. τις
καθηµερινές και µετα!ύ 9 π.µ. και 5
µ.µ. τα σα&&ατ�κύριακα.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚ�

Ενηµερωθείτε και ακ�λ�υθήστε τ�υς
τ�πικ�ύς καν�νισµ�ύς σ�ν α��ρά
στ� επίπεδ� ή��υ και τις ώρες λει-
τ�υργίας τ�υ µη�ανήµατ�ς.

1. TO ΣYΓKEKPIMENO MHXANHMA
M Π O P E I  N A  Π P O K A Λ E Σ E I
ΣOBAPOYΣ TPAYMATIΣMOYΣ.
∆ια&άστε πρ�σεκτικά τ� παρν
ε γ � ε ι ρ ί δ ι �  µ έ � ρ ι ς   τ � υ
κ α τ α ν � ή σ ε τ ε  π λ ή ρ ω ς  κ α ι
µπ�ρείτε να ακ�λ�υθήσετε λες
τις �δηγίες ασ�άλειας και
�ειρισµ�ύ. Επίσης, πρέπει να
!έρετε πώς να σταµατήσετε τ�
µη�άνηµα γρήγ�ρα σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης.

2. Φυλά!τε τ� παρν 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�ειρί-
δι�, επικ�ινωνήστε µε τ�ν αντι-
πρσωπ� απ τ�ν �π�ί� αγ�ρά-
σατε τ� πρ�ϊν.

3. Μην !ε�νάτε να δίνετε τ� παρν
εγ�ειρίδι� µαZί µε τ� πρ�ϊν στην
περίπτωση πώλησης, δανεισµ�ύ ή
σε �π�ιαδήπ�τε άλλη περίπτωση
µετα&ί&ασης της κυριτητας τ�υ
πρ�ϊντ�ς.

4. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε
άτ�µα, τα �π�ία δεν είναι σε θέση
να καταν�ήσ�υν πλήρως τις �δη-
γίες π�υ υπάρ��υν στ� εγ�ειρίδι�
να �ειρίZ�νται τ� µη�άνηµα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. /ταν �ρησιµ�π�ιείτε τ� µη�άνηµα,

πρέπει να ��ράτε τα κατάλληλα
ρ�ύ�α και πρ�στατευτικ ε!�πλισµ.

(1) Κράν�ς
(2) Πρ�στατευτικς ε!�πλισµς

για τα αυτιά
(3) Πρ�στατευτικά γυαλιά ή πρ�στα-

τευτικς ε!�πλισµς για τα µάτια
(4) `�ντρά γάντια εργασίας
(5) Μπτες εργασίας µε αντι�-

λισθητική σλα

2. Πρέπει να έ�ετε µαZί σας.
(1) Εργαλεία πρ�σαρτηµένα στ�

σώµα
(2) Κατάλληλα απ�θηκευµένα

καύσιµα
(3) Ε�εδρική λεπίδα
(4) ∆ιατά!εις για τη σήµανση της

περι��ής εργασίας (σ��ινί,
πρ�ειδ�π�ιητικά σήµατα)

(5) Σ�υρί�τρα (για συνεργασία ή
επείγ�υσα ανάγκη)

(6) Τσεκ�ύρι ή πρινι (για απ�µά-
κρυνση των εµπ�δίων)

(7) Κ�υτί πρώτων &�ηθειών

3. Μη ��ράτε �αλαρά ρ�ύ�α, κ�σµή-
µατα, κ�ντά παντελνια, πέδιλα ή
µην είστε µε ακάλυπτα πδια. Μη
��ράτε ρ�ύ�α τα �π�ία ενδε��µέ-
νως να πιαστ�ύν απ κιν�ύµεν�
µέρ�ς της µ�νάδας. Πιάστε τα µαλ-
λιά σας πάνω απ τ� ύψ�ς των ώµων.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Π�τέ µη θέτετε τ� µη�άνηµα σε

λειτ�υργία µέσα σε κλειστ �ώρ�
ή κτίρι�. Τα καυσαέρια περιέ��υν
επι&λα&ές µ�ν�!είδι� τ�υ άνθρακα.
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 5. �δηγίες για ασ)αλή λειτ$υργία
ρ$ής στη θέση υψηλής τα<ύτητας
κατά την εκκίνηση λειτ$υργίας τ$υ
κινητήρα.

• Π$τέ µην ενεργ$π$ιείτε τ$ν
κινητήρα απD την πλευρά τ$υ
κ$)τερ$ύ ε7αρτήµατ$ς.

3. A��ύ θέσετε σε λειτ�υργία τ�ν
κινητήρα, &ε&αιωθείτε τι τ�
ε!άρτηµα κ�πής δεν κινείται ταν
στρέψετε τη ρυθµιστική δικλείδα
πρ�ς τα πίσω µέ�ρι τέλ�υς στην
αρ�ική της θέση. Eάν ε!ακ�λ�υθήσει
να κινείται  ακµα και  α��ύ
στρέψετε τη ρυθµιστική δικλείδα
πρ�ς τα πίσω µέ�ρι τέλ�υς, σ&ήστε
τ�ν κινητήρα και απευθυνθείτε
στ�ν κ�ντιντερ� ε!�υσι�δ�τηµέν�
τε�νικ επισκευών της ZENOAH
για επισκευή.

�ΡΗΣΗ Τ�Υ ΜΗ�ΑΝΗΜΑΤ�Σ

 ΣΗΜΑΝΤΙΚ�

Να �ρησιµ�π�ι�ύνται µν� τα υλικά
κ�πής π�υ συνιστά � κατασκευαστής.
Να �ρησιµ�π�ιείται µν� για εργασίες
π�υ περιγρά��νται στ� εγ�ειρίδι�.

1. Κρατήστε γερά τις λα&ές µε τα δυ�
σας �έρια �ρησιµ�π�ιώντας
�λκληρ� τ� �έρι. Αν�ί!τε ελα�ρά
τα πδια σας (άν�ιγµα λίγ� µεγα-
λύτερ� απ τ� πλάτ�ς των ώµων
σας) ώστε τ� &άρ�ς σας να διανέ-
µεται ίσα κατά µήκ�ς των π�διών
σας και κρατάτε πάντα σταθερή και
ίσια στάση ταν εργάZεστε.

2. ∆ιατηρείτε την τα�ύτητα τ�υ
κινητήρα στ� επίπεδ� π�υ απαι-
τείται πρ�κειµέν�υ να πραγµατ�-
π�ιηθεί η εργασία κ�πής και µην
αυ!άνετε π�τέ την τα�ύτητα τ�υ
κινητήρα πάνω απ τ� απαραίτητ�
επίπεδ�.

3. Αν η µ�νάδα αρ�ίσει να τρέµει ή
να δ�νείται, θέστε τ�ν κινητήρα
εκτς λειτ�υργίας και ελέγ!τε
�λκληρη τη µ�νάδα. Μη τη �ρησι-
µ�π�ιήσετε µέ�ρι να αντιµε-
τωπιστεί τ� πρ&ληµα µε τ�ν
κατάλληλ� τρπ�.

4. Φρ�ντίστε λα τα µέρη τ�υ
σώµατς σας να &ρίσκ�νται µακριά
απ τα ε!αρτήµατα κ�πής και τις
θερµές επι�άνειες.

5. Μην αγγίZετε π�τέ τ� σιγαστήρα,
τ� µπ�υZί ή άλλα µεταλλικά µέρη
τ�υ κινητήρα ενώ αυτς &ρίσκεται
σε λειτ�υργία ή αµέσως µετά τη
διακ�πή λειτ�υργίας τ�υ κινητήρα.
Η µη τήρηση των παραπάνω µπ�ρεί
να έ�ει ως απ�τέλεσµα σ�&αρά
εγκαύµατα ή ηλεκτρ�πλη!ία.

6. Kατά τ� �ειρισµ τ�υ µη�ανήµα-
τ�ς, &ε&αιωθείτε τι έ�ετε πάντ�τε
ασ�αλή  κα ι  σωστή   στάση
� ε ι ρ ι σ µ � ύ ,  ι δ ι α ί τ ε ρ α   τ α ν

ΠΡΙΝ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ
ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ Τ�Ν ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1. Η περι��ή εντς περιµέτρ�υ 15 m

απ τ� άτ�µ� π�υ �ρησιµ�π�ιεί τ�
µη�άνηµα, πρέπει να θεωρείται
επικίνδυνη περι��ή µέσα στην
�π�ία δεν πρέπει να εισέρ�εται
κανείς. Αν είναι απαραίτητ� κίτριν�
πρ�ειδ�π�ιητικ σ��ινί, πρέπει να
τ�π�θετηθεί πρ�ειδ�π�ιητικά
γύρω απ την περίµετρ� της περι�-
�ής. Αν πρκειται να πραγµατ�-
π�ιηθεί ταυτ�ρ�να εργασία απ
δύ� ή περισστερα άτ�µα, πρέπει
να δ�θεί πρ�σ��ή για συνε�ή επι-
τήρηση της περι��ής ή δια��ρε-
τικά έλεγ�� για την παρ�υσία
άλλων ατµων στα σηµεία εργα-
σίας τ�υς ώστε να διατηρείται
επαρκής απσταση µετα!ύ των
ατµων για την ασ�άλειά τ�υς.

2. Ελέγ�ετε την κατάσταση της
περι��ής εργασίας πρ�κειµέν�υ να
απ��εύγ�νται ατυ�ήµατα ε!αιτίας
πρσκρ�υσης µε κρυµµένα εµπ-
δια πως υπ�λείµµατα, πέτρες,
δ��εία ή σπασµένα γυαλιά.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚ�

Απ�µακρύνετε λα τα εµπδια πριν να
!εκινήσετε την εργασία.

3. Ελέγ!τε �λκληρη τη µ�νάδα για
τυ�ν �αλαρ�ύς συνδετήρες και
διαρρ�ή καυσίµων. Βε&αιωθείτε
τι ε!άρτηµα κ�πής είναι σωστά
τ�π�θετηµέν� και στερεωµέν� µε
ασ�άλεια.

ΘΕΤ�ΝΤΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑ
Τ�Ν ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1. Kρατήστε τ�υς περαστικ�ύς,

ιδιαίτερα τα παιδιά και τα Zώα,
τ�υλά�ιστ�ν 15 µέτρα µακριά απ
την περι��ή εργασίας. Αν σας
πλησιάσει κάπ�ι�ς, σταµατήστε
αµέσως τη  λε ιτ�υργ ία  τ�υ
µη�ανήµατ�ς.

 2. T� πρ�ϊν διαθέτει µη�ανισµ
�υγ�κεντρικ�ύ συµπλέκτη, κατά
συνέπεια τ� ε!άρτηµα κ�πής
ενδέ�εται να αρ�ίσει να λειτ�υργεί
α µ έ σ ω ς  µ  λ ι ς  ! ε κ ι ν ή σ ε ι  �
κινητήρας.  /ταν θέτετε σε
λ ε ι τ � υ ρ γ ί α  τ � ν  κ ι ν η τ ή ρ α ,
τ�π�θετείτε τ� µη�άνηµα στ�
έδα��ς σε επίπεδη περι��ή �ωρίς
εµπδια και κρατάτε τ� γερά στη
θέση τ�υ ώστε να διασ�αλίZετε τι
�ύτε τ� ε!άρτηµα κ�πής �ύτε η
&αλ&ίδα ρ�ής έρ��νται σε επα�ή
µε εµπδια  ταν  εκκ ινε ί  �
κινητήρας.

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

• Μην τ$π$θετείτε π$τέ τη FαλFίδα
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Αναπληρώστε
�ταν κρυώσει
� κινητήρας

 5. �δηγίες για ασ)αλή λειτ$υργία

• ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΠΑΡ�ΥΣΙΑΣ ΑΤ�Μ�Υ

1. Πρ��υλάσσετε πάντα κατά των
επικίνδυνων συνθηκών. Πρ�ειδ�-
π�ιήστε τ�υς ενήλικες να κρατή-
σ�υν τα παιδιά και τα Zώα τ�υς
µακριά απ την περι��ή εργασίας.
∆ίνετε ιδιαίτερη πρ�σ��ή ταν σας
πρ�σεγγίZει κάπ�ι�ς. Ενδε��µένως
να πρ�κύψει τραυµατισµς απ τα
εκτ�!ευµενα υπ�λείµµατα.

2. Αν κάπ�ι�ς σας καλέσει ή σας
διακψει την ώρα π�υ εργάZεστε,
θέτετε πάντα τ�ν κινητήρα εκτς
λειτ�υργίας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1. Πρ�κειµέν�υ να διατηρήσετε τ�

µη�άνηµα σε σωστή κατάσταση,
πραγµατ�π�ιείτε τις εργασίες
συντήρησης και ελέγ��υ π�υ
περιγρά��νται στ� εγ�ειρίδι� ανά
τακτά �ρ�νικά διαστήµατα.

2. Φρ�ντίστε πάντ�τε να σ&ήνετε τ�ν
κινητήρα και να απ�συνδέετε τ�
καλώδι� τ�υ µπ�υZί  πρ�τ�ύ
κάνετε �π�ιεσδήπ�τε  εργασίες
συντήρησης  ή ελέγ��υ.

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

Τα µεταλλικά µέρη ανεFάJ$υν υψηλές
θερµ$κρασίες αµέσως µετά τη δια-
κ$πή λειτ$υργίας τ$υ κινητήρα.

3. Κατά την αντικατάσταση τ�υ
ε!αρτήµατ�ς κ�πής ή �π�ι�υ-
δήπ�τε άλλ�υ µέρ�υς ή κατά την
αντικατάσταση τ�υ λαδι�ύ ή άλλ�υ
λιπαντικ�ύ, πάντα να &ε&αιώνεστε
τι <ρησιµ$π$ιείτε µDν$ πρ$ϊDντα
ZENOAH ή πρ$ϊDντα τα $π$ία
έ<$υν την έγκριση της ZENOAH για
<ρήση µε τ$ µη<άνηµα ZENOAH.

4. Στην περίπτωση π�υ πρέπει να
αντικατασταθεί κάπ�ι� ε!άρτηµα ή
στην περίπτωση π�υ πρέπει να
πραγµατ�π�ιηθεί εργασία επιδιρ-
θωσης ή συντήρησης η �π�ία δεν
ανα�έρεται στ� παρν εγ�ειρίδι�,
παρακαλ�ύµε επικ�ινωνήστε µε
τ�ν αντιπρσωπ� τ�υ πλησιέστε-
ρ�υ ε!�υσι�δ�τηµέν�υ καταστή-
µατ�ς ZENOAH.

5. Μη �ρησιµ�π�ιείτε άλλα ανταλ-
λακτικά µέρη ή ε!αρτήµατα εκτς
απ εκείνα π�υ �έρ�υν τ� σήµα
ZENOAH και συνιστώνται για αυτή

�ρησιµ�π�ιείτε σκαλ�πάτια ή
σκάλα.

7.  Ελέγ!τε τ� ε!άρτηµα κ�πής. Μην
�ρησιµ�π�ιείτε π�τέ λεπίδες π�υ
δεν είναι κ��τερές, π�υ είναι
ραγισµένες ή �θαρµένες.

8.  Για να µειώσετε τ�ν κίνδυν�
πυρκαγιάς, καθαρίστε ακαθαρσία,
�ύλλα και περισσευ�ύµεν� γράσ�,
κλπ απ τ�ν σιγαστήρα και τη
µη�ανή.

τη µ�νάδα.
6. ∆εν πρέπει σε καµία περίπτωση να

απ�συναρµ�λ�γήσετε τ� µη�άνη-
µα ή να τ� τρ�π�π�ιήσετε µε
�π�ι�δήπ�τε τρπ�. Η µη τήρηση
των παραπάνω ενδε��µένως να
έ�ει ως απ�τέλεσµα την πρκληση
&λά&ης τ�υ µη�ανήµατ�ς κατά τη
διάρκεια της λειτ�υργίας ή/και
δυσλειτ�υργία.

ΜΕΤΑ�ΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
1. / κινητήρας τ�υ µη�ανήµατ�ς

ZENOAH είναι σ�εδιασµέν�ς για να
λειτ�υργεί µε µίγµα καυσίµων τ�
�π�ί� περιέ�ει ε!αιρετικά εύ�λεκτη
&ενZίνη. Μην απ�θηκεύετε δ��εία µε
καύσιµα ή µην αναπληρώνετε τα
καύσιµα στ� ρεZερ&�υάρ τ�υ
µη�ανήµατ�ς σε σηµεία π�υ
υπάρ��υν λέ&ητες, συσκευές
θέρµανσης,  �ωτιά απ !ύλα,
ηλεκτρικ�ί σπινθήρες, σπινθήρες
απ �!υγ�ν�κλληση ή �π�ιαδήπ�τε
άλλη πηγή θερµτητας ή �ωτιάς η
�π�ία ίσως να πρ�καλέσει την
ανά�λε!η των καυσίµων.

2. Π�τέ µην καπνίZετε ενώ �ειρίZεστε
τη µ�νάδα ή ταν αναπληρώνετε
τα καύσιµα στ� ρεZερ&�υάρ.

3. Tταν αναπληρώνετε τα καύσιµα
στ� ρεZερ&�υάρ, θέτετε πρώτα τ�ν
κινητήρα εκτς λειτ�υργίας και
τ�ν α�ήνετε να κρυώσει. Κ�ιτά!τε
πρ�σεκτικά γύρω σας πρ�κειµέν�υ
να &ε&αιωθείτε τι δεν υπάρ��υν
σπινθήρες ή ακάλυπτες �λγες σε
κ�ντιν σηµεί� πριν να αναπλη-
ρώσετε τα καύσιµα.

4. Καθαρίστε πρ�σεκτικά τα καύσιµα
π�υ τυ�ν έ��υν �υθεί �ρησιµ�-
π�ιώντας ένα στεγν ύ�ασµα, στην
περίπτωση διαρρ�ής καυσίµ�υ
κατά την αναπλήρωση καυσίµων.

5. Μετά την αναπλήρωση καυσίµων,
&ιδώστε σ�ι�τά τ� καπάκι των
καυσίµων στ� ρεZερ&�υάρ και µετά
µετα�έρετε τη µ�νάδα σε σηµεί�
3 ή περισστερων µέτρων µακριά
απ τ� σηµεί� στ� �π�ί� αναπλη-
ρώσατε τα καύσιµα, πριν να θέσετε
σε λειτ�υργία τ�ν κινητήρα.

6. Mην εισπνέετε τα καυσαέρια
καθώς είναι τ�!ικά.

ΜΕΤΑΦ�ΡΑ
1. /ταν µετα�έρετε τ� µη�άνηµα στ�

�έρι, καλύψτε τ� ε!άρτηµα κ�πής
αν �ρειάZεται, ανασηκώστε τ�
µη�άνηµα και µετα�έρετέ τ�
πρ�σέ��ντας τη λεπίδα τ�υ.

2. Μη µετα�έρετε π�τέ τ� µη�άνηµα
µε �ηµα σε τρα�ύ έδα��ς και για
µεγάλες απ�στάσεις �ωρίς πρώτα
να έ�ετε α�αιρέσει λα τα καύσιµα
απ τ� ρεZερ&�υάρ καυσίµων. Αν
δεν τηρήσετε την παραπάνω
�δηγία, ενδε��µένως να διαρρεύ-
σ�υν καύσιµα απ τ� ρεZερ&�υάρ
κατά τη µετα��ρά.
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1. Μετρήστε τις π�στητες της &ενZίνης και τ�υ λαδι�ύ
π�υ θα αναµί!ετε.

2. Ρί!τε κάπ�ια π�στητα &ενZίνης 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 &ενZίνη 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 Zωής 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 &ενZίνη 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�πίZετε 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� ντεπZιτ� 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.

1. Πραγµατ�π�ιήστε την τρ���δ�σία καυσίµ�υ επάνω σε
γυµν έδα��ς.

2. Απ�µακρυνθείτε τ�υλά�ιστ�ν 10 πδια (3 µέτρα) απ
τ� σηµεί� τρ���δτησης 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, �ρ�ντίστε
να αναµί!ετε καλά τ� µίγµα της &ενZίνης στ� δ��εί�.

■ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ Η ∆ΙΑΡΚΕΙΑ RΩΗΣ 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 – &ενZίνης) – 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�υZί, 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 περισσDτερ$ 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� ντεπZιτ� 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 περισστερες λεπτ�µέρειες σ�ετικά µε τη
διασ�άλιση π�ιτητας, 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�ϊντ�ς π�υ δεν επηρεάZ�υν τη λειτ�υργία τ�υ, δε
καλύπτ�νται απ την εγγύηση. Επίσης, πρ�σέ!τε διτι
εάν δεν τηρηθ�ύν �ι διαδικασίες π�υ περιγρά��νται
στ� εγ�ειρίδι� �δηγιών σ�ετικά µε τ� µίγµα &ενZίνης,
κλπ, η εγγύηση µπ�ρεί να µην ισ�ύει.

■ ΚΑΥΣΙΜ�

• Η FενJίνη είναι ιδιαίτερα εύ)λεκτη. Απ$)ύγετε να
καπνίJετε ή να πλησιάJετε )λDγες ή σπίθες κ$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$τήσετε 7ανά µε καύσιµ$. Για να Fάλετε καύσιµ$
στη µ$νάδα, επιλέ7τε έναν ε7ωτερικD <ώρ$ µε γυµνD
έδα)$ς και απ$µακρυνθείτε τ$υλά<ιστ$ν 3 µέτρα (10
πDδια) απD τ$ σηµεί$ αυτD πρ$τ$ύ θέσετε σε λειτ$υργία
τ$ν κινητήρα.

• /ι κινητήρες Zenoah λιπαίν�νται µε λάδι ειδικής
σύνθεσης για �ρήση σε αερψυκτ�υς δί�ρ�ν�υς
&ενZιν�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��ρίZεται για �ρήση
σε αερψυκτ�υς δί�ρ�ν�υς &ενZιν�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).

■ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΝΑΛ�ΓΙΑ ΜΙΓΜΑΤ�Σ
ΒΕΝRΙΝΗ 50 : ΛΑ∆Ι 1
 (Xταν <ρησιµ$π$ιείται γνήσι$ λάδι ZENOAH)

• Η εκπ$µπή των καυσαερίων ελέγ<εται µε τις Fασικές
παραµέτρ$υς και τα ε7αρτήµατα τ$υ κινητήρα  (π.<. ανά-
µι7η καυσίµ$υ/αέρα, <ρ$νισµDς ανά)λε7ης και <ρ$νισµDς
θύρας) <ωρίς την πρ$σθήκη κάπ$ι$υ µεγάλ$υ ε7αρτήµα-
τ$ς ή την εισαγωγή ενDς αδραν$ύς υλικ$ύ κατά την καύση.

• Αυτ�ί �ι κινητήρες είναι πιστ�π�ιηµέν�ι για λειτ�υργία
µε αµλυ&δη &ενZίνη.

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

• Εάν �ρησιµ�π�ιήσετε &ενZίνη 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 &ενZίνη συνίσταται για τη µείωση της
µλυνσης της ατµσ�αιρας πρ�ς �ελ�ς της υγείας και
τ�υ περι&άλλ�ντ�ς.

• /ι &ενZίνες ή τα λάδια κακής π�ιτητας µπ�ρ�ύν να κατα-
στρέψ�υν τ�υς στεγαν�π�ιητικ�ύς δακτυλί�υς, τις γραµ-
µές τ�υ καυσίµ�υ ή τ� ντεπZιτ� καυσίµ�υ τ�υ κινητήρα.

■ ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΜΙ!ΕΤΕ Τ� ΚΑΥΣΙΜ�

•  ∆ώστε πρ�σ��ή στην πρσµι!η.

6. Καύσιµα
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(6)

(5)
(7)

(8)

(7) (6)
(5)

(8)

(6)

(5)
(7)

(8)

(7) (6)
(5)

(8)

(5) ∆ιακπτης παύσης
λειτ�υργίας

(6) RUN
(7) STOP
(8) Μ��λς γκαZι�ύ

7. Λειτ$υργία
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

   ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

• H κε)αλή κ$πής θα αρ<ίσει να κινείται µε τ$ π$υ θα
τεθεί $ κινητήρας σε λειτ$υργία.

1. Τρ���δ�τήστε µε καύσιµ� τ� ντεπZιτ� καυσίµ�υ και
&ιδώστε γερά τ� καπάκι.

2. T�π�θετήστε τη µ�νάδα πάνω σε µια επίπεδη, στέρεη
επι�άνεια. Σηκώστε την κε�αλή κ�πής απ τ� έδα��ς
και απ�µακρύνετε άλλα αντικείµενα γύρω απ’αυτήν
καθώς η λειτ�υργία της θα !εκινήσει αµέσως µλις
θέσετε τ�ν κινητήρα σε λειτ�υργία.

3. Πατήστε µερικές ��ρές την αντλία πλήρωσης ώσπ�υ
να αρ�ίσει να ρέει τ� καύσιµ� στ�ν καθαρ σωλήνα.

     

(1)

4. Tταν � κινητήρας είναι κρύ�ς, µετακινήστε τ� µ��λ
τ�υ αέρα (τσ�κ) στην κλειστή θέση.

     

(2)(3)

(4)

5. Θέστε τ� διακπτη ανά�λε!ης στη θέση RUN.
Απελευθερώστε τ� µ��λ ρύθµισης και &ε&αιωθείτε τι
είναι τελείως πίσω.

6. Κρατώντας σ�ι�τά τη µ�νάδα, τρα&ή!τε γρήγ�ρα τη
�ειρµιZα ώσπ�υ να πάρει µπρ�στά � κινητήρας.

[HTZ7500] [CHTZ6000]
[CHTZ7500]

 ΣΗΜΑΝΤΙΚ�

• Απ��ύγετε να τρα&άτε τη �ειρµιZα έως τ� τέρµα ή να
την α�ήνετε να επιστρέψει στην αρ�ική της θέση
�αλαρών�ντας τη &ίδα. Τέτ�ιες ενέργειες µπ�ρ�ύν να
πρ�καλέσ�υν &λά&ες στη µίZα

7. Μετακινήστε τ� µ��λ τ�υ τσ�κ πρ�ς τα κάτω για να
αν�ί!ει τ� τσ�κ, και &άλτε πάλι εµπρς τ�ν κινητήρα.

(2)(3)

(4)

8. Α�ήστε τ�ν κινητήρα να πρ�θερµανθεί για λίγα λεπτά
πρ�τ�ύ αρ�ίσετε να εργάZεστε.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Tταν θέσετε τ�ν κινητήρα σε λειτ�υργία αµέσως µετά
τ� σταµάτηµά τ�υ, α�ήστε τ� τσ�κ αν�ι�τ.

2. Η υπερ&�λική �ρήση τ�υ τσ�κ µπ�ρεί να δυσκ�λέψει
την εκκίνηση τ�υ κινητήρα λγω τ�υ πλε�νάZ�ντ�ς
πετρελαί�υ. Tταν � κινητήρας απ�τύ�ει να τεθεί σε
λειτ�υργία µετά απ επανειληµµένες πρ�σπάθειες,
αν�ί!τε τ� τσ�κ και τρα&ή!τε !ανά τη �ειρµιZα ή
α�αιρέστε τ� µπ�υZί και σκ�υπίστε τ�.

(1) αντλία πλήρωσης

(2) Μ��λς τσ�κ
(3) Κλειστς
(4) Αν�ι�τς

(2) Μ��λς τσ�κ
(3) Κλειστς
(4) Αν�ι�τς

∆ΙΑΚ�ΠΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤ�ΥΡΓΙΑΣ Τ�Υ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

(5) ∆ιακπτης παύσης
λειτ�υργίας

(6) RUN
(7) STOP
(8) Μ��λς γκαZι�ύ
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1. Απελευθερώστε τη σκανδάλη ρύθµισης ισ�ύ�ς και
α�ήστε τ�ν κινητήρα να λειτ�υργήσει για µισ λεπτ.

2. Μετακινήστε τ� διακπτη παύσης λειτ�υργίας στη θέση
STOP (ΠΑΥΣΗ).

 ΣΗΜΑΝΤΙΚ�

• Εκτς εάν παραστεί έκτακτη ανάγκη, απ��ύγετε να
σταµατάτε τ�ν κινητήρα ταν τρα&άτε τη σκανδάλη
ρύθµισης ισ�ύ�ς.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν δεν !εκινήσει � κινητήρας ταν θέσετε τ� διακπτη
ανά�λε!ης στη θέση διακ�πής (stop), κλείστε τ� τσ�κ και
σταµατήστε τ�ν κινητήρα.
Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλ�ύµε επισκευάστε τ�
µη�άνηµα στ�ν κ�ντιντερ� αντιπρσωπ� σέρ&ις.

ΣΤΡΩΣΙΜ� Τ�Υ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

 ΣΗΜΑΝΤΙΚ�

• Κατά τις πρώτες 20 ώρες λειτ�υργίας, µη �ρησιµ�π�ιείτε
τ� θαµν�κ�πτικ στη µέγιστη ισ�ύ για µεγάλα �ρ�νικά
διαστήµατα.

ΡΥΘΜΙΣΗ Τ�Υ ΡΕΛΑΝΤΙ
• Πριν ρυθµίσετε τ� καρµπιρατέρ, καθαρίστε τ� �ίλτρ�

αέρα και πρ�θερµάνετε τ�ν κινητήρα.

• Η &ίδα τ�υ ρελαντί ρυθµίZεται πρ�κειµέν�υ να
διασ�αλιστεί τι υπάρ�ει επαρκές περιθώρι� ασ�αλείας
µετα!ύ της λειτ�υργίας στ� ρελαντί και της σύµπλε!ης
τ�υ συµπλέκτη.

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

Xταν $ κινητήρας είναι στ$ ρελαντί (3.000 σ.α.λ.), η
λεπίδα δεν θα πρέπει να κινείται. Σας συνιστ$ύµε να
αναθέσετε τυ<Dν πρ$σαρµ$γές τ$υ καρµπυρατέρ στ$ν
ε7$υσι$δ$τηµέν$ αντιπρDσωπD σας ή σε ειδικευµέν$
τε<νικD.

EPΓAΣIA KOΠHΣ

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

• �ι καιρικές συνθήκες και τ$ υψDµετρ$ µπ$ρεί να
επηρεάσ$υν τη λειτ$υργία τ$υ καρµπιρατέρ.

• Μην α)ήνετε κανένα να Fρίσκεται κ$ντά στ$
θαµν$κ$πτικD ενώ εργάJεστε ή κατά τη ρύθµιση τ$υ
καρµπιρατέρ.

ΤΡ�Π�Σ �ΡΗΣΗΣ
ΛΑΒΗ (CHTZ6000, CHTZ7500)
• Για να κ�υράZεστε λιγτερ� κατά την κ�πή των θάµνων,

η λα&ή µπ�ρεί να περιστρα�εί 90° αριστερά ή δε!ιά.

Μην πατάτε τ$ γκάJι κατά τη διάρκεια αυτής της
λειτ$υργίας!

Συνε<ίστε ως ε7ής:
1. Απελευθερώστε τη λα&ή πατώντας τ� µ��λ ασ�άλισης.

2. Γυρίστε τη λα&ή έως τ�υ � µ��λς ασ�άλισης έλθει
στη θέση τ�υ.

3. Tταν η λα&ή ασ�αλίσει στη νέα της θέση, µπ�ρείτε
πλέ�ν να δώσετε πάλι γκάZι.

Μπ�ρείτε να περιστρέψετε τη λα&ή ακµη και ταν �
κινητήρας λειτ�υργεί στ� ρελαντί διτι τ� θαµν�κ�πτικ
διαθέτει �ρέν� λεπίδας, π�υ διατηρεί τις λεπίδες
ακίνητες.

(1) �ίλτρ� αέρα

(1) Βίδα ρελαντί

(1) λα&ή
(2) µ��λς ασ�άλισης

(1) λα&ή
(2) µ��λς ασ�άλισης

7. Λειτ$υργία

(1)
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7. Λειτ$υργία

• Xρησιµ�π�ιήστε τ� µ��λ γκαZι�ύ µν� σ� �ρειάZεται
για να κάνετε τη δ�υλειά σας. ∆εν είναι απαραίτητη η
υπερ&�λική τα�ύτητα στ�ν  κινητήρα.

• Aπ��ύγετε την κ�πή ��ντρών κλαδιών, τα �π�ία θα
πρ�καλέσ�υν  Zηµιά στις λεπίδες και θα µειώσ�υν τη
Zωή τ�υ συστήµατ�ς κίνησης.

• Γέρν�ντας τ� ψαλίδι κατά 5 µε 10 µ�ίρες πρ�ς την
επι�άνεια κ�πής, η δ�υλειά σας θα γίνει ευκ�λτερη
και θα έ�ετε καλύτερ� απ�τέλεσµα.

• Kρατάτε πάντ�τε τ� σώµα σας στην πλευρά τ�υ
ψαλιδι�ύ π�υ είναι πρ�ς τ� καρµπυρατέρ, π�τέ πρ�ς την
πλευρά τ�υ καλύµµατ�ς.

• Tταν λειτ�υργείτε ένα µη�άνηµα για πρώτη ��ρά,
ενδέ�εται κατά τα πρώτα λεπτά να &γει γράσ� απ τ�
πρ�στατευτικ κάρτερ. Εντ�ύτ�ις, επειδή πρκειται για
επιπλέ�ν γράσ�, δεν συντρέ�ει κανένας λγ�ς
ανησυ�ίας. Απλά σκ�υπίστε τ� µε τ�ν κινητήρα κλειστ
για την επµενη �ρήση.

• Nα θυµάστε πάντ�τε τι η AKPH της αλυσίδας είναι αυτή
π�υ κ&ει. Θα επιτύ�ετε καλύτερα απ�τελέσµατα εάν
δεν πιέZετε την αλυσίδα στην περι��ή κ�πής. Α�ήστε
τη µ�νάδα να κλαδέψει µε τ� δικ της ρυθµ.

■ ΤΕ�ΝΙΚΕΣ Κ�ΠΗΣ ΘΑΜΝΩ  Ν
Κψτε τ�υς θάµν�υς πρώτα απ τ� πλάι και ύστερα απ
την κ�ρυ�ή.

Κάθετη κ$πή:
• Με τ� θαµν�κ�πτικ µ�νπλευρης λεπίδας, µ�ντέλ�

HTZ7500, να κ&ετε πάντα απ κάτω πρ�ς τα πάνω.

• Με τ� θαµν�κ�πτικ αµ�ίπλευρης λεπίδας, µ�ντέλ�
CHTZ6000 / CHTZ7500, �ρησιµ�π�ιήστε κ�πή σε σ�ήµα
τ!�υ απ κάτω πρ�ς τα πάνω, και στη συνέ�εια πρ�ς
τα κάτω ώστε να �ρησιµ�π�ιηθ�ύν και �ι δύ� πλευρές
των λεπίδων.

�ριJDντια κ$πή :
• Για να έ�ετε τα καλύτερα δυνατά απ�τελέσµατα κ�πής,

γείρετε ελα�ρώς τη λεπίδα (5÷10°) πρ�ς την
κατεύθυνση της κ�πής.

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ
Τηρείτε πάντα τις πρ$)υλά7εις ασ)αλείας.
Τ$ θαµν$κ$πτικD πρέπει να <ρησιµ$π$ιείται µDν$ για τ$
κλάδεµα θάµνων ή µικρών πυκνών θάµνων. Απαγ$ρεύεται
η κ$πή υλικών άλλ$υ τύπ$υ. Μην <ρησιµ$π$ιείτε τ$
θαµν$κ$πτικD ως µ$<λD για την ανύψωση, µετακίνηση ή
θραύση αντικειµένων $ύτε να τ$ ασ)αλίJετε σ0ε σταθερά
στηρίγµατα. Απαγ$ρεύεται η <ρήση εργαλείων ή $ι
εργασίες, π$υ είναι δια)$ρετικές απD εκείνες π$υ
υπ$δεικνύει $ κατασκευαστής στ$ δυναµ$δDτη τ$υ
θαµν$κ$πτικ$ύ. Μη <ρησιµ$π$ιείτε τ$ θαµν$κ$πτικD για
τ$ κλάδεµα δένδρων ή την κ$πή γρασιδι$ύ.

Κ&ετε αργά, ειδικά ταν �ι θάµν�ι είναι πυκν�ί.
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ΦΙΛΤΡ� ΚΑΥΣΙΜ�Υ
• /ταν η µη�ανή λειτ�υργεί µε λίγ� καύσιµ�, ελέγ!τε τ�

κάλυµµα τ�υ καυσίµ�υ και τ� �ίλτρ� καυσίµ�υ για
πιθανή απ�ρα!η.

(1)

ΜΠ�ΥRΙ
• Η ανεπιτυ�ής εκκίνηση και τ� ρετάρισµα συ�νά πρ�κα-

λ�ύνται απ ένα �ραγµέν� µπ�υZί. Καθαρίστε τ� µπ�υZί
και ελέγ!τε αν είναι στη σωστή θέση. Για τ� &ύσµα αντι-
κατάστασης, �ρησιµ�π�ιήστε τ�ν σωστ τύπ� π�υ
συνιστά η ZENOAH.

0.6~0.7mm

• Τ� ΜΠ�ΥRΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ CHAMPION
RZ7C H NGK CMR7H.

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

• ΒεFαιωθείτε Dτι η µη<ανή έ<ει σταµατήσει και έ<ει
κρυώσει πρ$τ$ύ κάνετε $π$ιαδήπ$τε επιδιDρθωση στη
µη<ανή. Η επα)ή µε κιν$ύµενη κε)αλή κ$πής ή µε καυτD
σιγαστήρα µπ$ρεί να πρ$καλέσει σ$FαρD τραυµατισµD.

ΦΙΛΤΡ� ΑΕΡΑ
• Αν &�υλώσει τ� �ίλτρ� αέρ�ς, η απδ�ση της µη�ανής

θα µειωθεί.  Ελέγ!τε και καθαρίστε τ� �άρτιν� στ�ι�εί�
µε πίεση αέρ�ς αν �ρειάZεται. Αν τ� στ�ι�εί� λερωθεί,
αντικαταστήστε τ� µε ένα καιν�ύργι�.

(1) �ίλτρ� αέρα

(1) �ίλτρ� καυσίµ�υ

8. Συντήρηση
Mετά απ Mετά απ Mετά απ
25 ώρες 50 ώρες 100 ώρες

         Σύστηµα/ε!αρτήµατα         ∆ιαδικασία
Πριν απ

κάθε κάθε κάθε                 Σηµείωση
τη �ρήση

��ρά ��ρά ��ρά
διαρρ�ές καυσίµ�υ, υπερ�είλιση καυσίµ�υ καθάρισµα ✔

δε!αµενή καυσίµ�υ, �ίλτρ� αέρα, �ίλτρ� καυσίµ�υ έλεγ��ς/καθάρισµα ✔ ✔ αντικαταστήστε, αν �ρειάZεται
&λέπω και ρυθµίZω αντικατάσταση τ�υ καρµπυρατέρ&ίδα ρύθµισης ρελαντί
τα�ύτητα ρελαντί

✔
αν �ρειάZεται

καθαρίZω και επαναρυθµίZω ∆ΙΑΚΕΝ/: .025 ίντσες (0,6 ~ 0,7 �ιλι�στά)µπ�υZί
διάκεν� ακίδας µπ�υZί

✔
αντικαταστήστε, αν �ρειάZεται

στµι� εισαγωγής ψυ�ρ�ύ αέρα καθαρίZω ✔

�ειρ�λα&ή ισ�ύ�ς, διακπτης ανά�λε!ης έλεγ��ς λειτ�υργίας ✔

Πάρτε τ� σε έναν αντιπρσωπ�ε!αρτήµατα κ�πής καθαρίZω ✔
αν κάτι δεν πάει καλά

θήκη κι&ωτί�υ τα�υτήτων γράσ� ✔

&ίδες/πα!ιµάδια/µπ�υλνια σ�ίγγω/αντικαθιστώ ✔ ✔ &ίδες µη ρύθµισης
Υπ�δ��ή δίσκ�υ &ε&αιωθείτε τι συνδέσατε ✔

Μ
Η

`
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Ν
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Ν
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 ΣΗΜΑΝΤΙΚ�

• Σηµειώστε τι �ρησιµ�π�ιώντας µπ�υZί δια��ρετικ απ
αυτ π�υ συνιστάται απ τ�ν κατασκευαστή µπ�ρεί να
πρ�κληθεί δυσλειτ�υργία της µη�ανής ή αυτή να
υπερθερµανθεί ή να πάθει &λά&η.

• Για να τ�π�θετήστε τ� µπ�υZί, πρώτα &ιδώστε τ� µπ�υZί
µε τ� �έρι, κατπιν σ�ί!τε τ� για άλλ� ένα τέταρτ� της
στρ��ής µε ένα γαλλικ κλειδί.

ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

• Ελέγ<ετε περι$δικά τ$ σιγαστήρα για <αλαρ$ύς
σ)ιγκτήρες, FλάFες ή διάFρωση.  Αν εντ$πιστεί
$π$ιαδήπ$τε ένδει7η διαρρ$ής στην ε7άτµιση,
σταµατήστε να <ρησιµ$π$ιείτε τ$ µη<άνηµα και
απευθυνθείτε αµέσως στ$ ειδικευµέν$ συνεργεί$
επισκευών για σέρFις.

• Να 7έρετε Dτι αν δεν τ$ κάνετε αυτD, µπ$ρεί η µη<ανή
να πάρει )ωτιά.

ΣΤ�ΜΙ� ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΨΥ�Ρ�Υ ΑΕΡΑ

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

• Π$τέ µην αγγίJετε τ$ν κύλινδρ$, τ$ σιγαστήρα ή τα
µπ$υJί µε γυµνά <έρια αµέσως µετά τ$ σFήσιµ$ της
µη<ανής. Η µη<ανή µπ$ρεί να υπερθερµανθεί Dσ$
λειτ$υργεί και αυτD µπ$ρεί να πρ$καλέσει σ$Fαρά
εγκαύµατα.

• Καθαρίστε τα πτερύγια τ�υ κυλίνδρ�υ µε πεπιεσµέν�
αέρα ή &�ύρτσα.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚ�

• Αν µαZευτ�ύν απ�ρρίµµατα και �ρά!ει η περι��ή γύρω
απ τ� στµι� εισαγωγής ψυ�ρ�ύ αέρα ή τα πτερύγια
τ�υ κυλίνδρ�υ, η µη�ανή µπ�ρεί να υπερθερµανθεί και
αυτ µε τη σειρά τ�υ να πρ�καλέσει µη�ανική &λά&η
στ� θαµν�κ�πτικ.

8. Συντήρηση
ΛΕΠΙ∆Α
• Καθαρίστε την ρητίνη και υπ�λείµµατα �υτών απ την

λεπίδα πριν και µετά τη �ρήση της µη�ανής.
• Ελέγ!τε τις άκρες κ�πής και απ�καταστήστε µε µια

επίπεδη λίµα.

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

• ΒεFαιωθείτε Dτι τα µπ$υλDνια της λεπίδας είναι καλά
στερεωµένα.

• Η συναρµ$λDγηση της λεπίδας είναι σ<εδιασµένη να
επαν$ρθώνει αυτDµατα αν υπάρ<ει <αλάρωµα µετα7ύ
των λεπίδων.

ΣυµF$υλές:
1. ∆ιατηρείστε κ��τερή την ακριανή γωνία.
2. ∆ώστε στρ�γγυλ σ�ήµα στη &άση της άκρης.
3. Tταν τρ��ίZετε,  µην �ρησιµ�π�ιείτε νερ .

ΑΚ�ΝΙΣΜΑ

Φρ�ντίστε να διατηρείτε τη λίµα ή τ� εργαλεί�
ακ�νισµ�ύ σε γωνία 45° ως πρ�ς την λεπίδα, και:
• Φρ�ντίστε να τρ��ίZετε πάντα πρ�ς την κατεύθυνση της

κ�πτικής ακµής.
• Σηµείωση: Ακ�νίZει την κψη µν� πρ�ς µία

κατεύθυνση. Σηκώστε τη λίµα απ τη λεπίδα πριν
αρ�ίσετε νέα περασιά.

• Α�αιρέστε λα τα ρινίσµατα απ την ακµή της λεπίδας
µε ειδική πέτρα.

• Α�αιρέστε σ� τ� δυνατν πι� λίγ� υλικ.
• Πριν επανατ�π�θετήσετε τις ακ�νισµένες λεπίδες,

α�αιρέστε τα ρινίσµατα και στη συνέ�εια &άλτε
γράσ�.

Μην επι�ειρείτε να ακ�νίσετε καταστραµµένη λεπίδα:
αλλά!τε την ή πηγαίνετέ την σε ε!�υσι�δ�τηµέν�
κατάστηµα επισκευής.

Ρ/ΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ :
87 ~ 104 in-lbs
9,8 ~ 11,8 N.m.
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8. Συντήρηση
ΚΙΒΩΤΙ� ΤΑ�ΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΥΠ�Π�ΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜ�
jαναγεµίστε τη θήκη τ�υ κι&ωτί�υ τα�υτήτων κάθε 50 ώρες
εργασίας.

`ρησιµ�π�ιήστε γρασαδρ�. Τ�π�θετήστε γράσ� µέ�ρι
αυτ να &γει απ τις λεπίδες &άσης.

1. Λιπάνετε τη λεπίδα για να µη σκ�υριάσει.
2. Αδειάστε τ� ρεZερ&�υάρ και &άλτε πάλι την τάπα.
3. Βγάλτε τ� µπ�υZί και �ύστε µικρή π�στητα λαδι�ύ

στ�ν κύλινδρ�.
4. Περιστρέψτε τ�ν στρ��αλ��ρ� ά!�να αρκετές

��ρές �ρησιµ�π�ιώντας τ� σκ�ινί εκκίνησης για να
διανεµηθεί τ� λάδι. Τ�π�θετήστε πάλι τ� µπ�υZί.

5. Τυλί!τε τ�ν κινητήρα µε πλαστικ κάλυµµα.
6. Απ�θηκεύστε τ� ψαλίδι σε εσωτερικ �ώρ�, σε

µέρ�ς !ηρ και �ωρίς σκνη, µακριά απ παιδιά, κατά
πρ�τίµηση να µην ακ�υµπάει απευθείας στ� πάτωµα
και µακριά απ πηγές θερµτητας.

9. Απ$θήκευση

Γρασαδρ�ς: τύπ�υ Α

ΚΛΕΙΣΤΡ� ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

• Σταµατήστε την λειτ$υργία αν τ$ κλείστρ$ ασ)αλείας
είναι ελαττωµατικD.

• Τ� κλείστρ� ασ�αλείας είναι η συσκευή π�υ εµπ�δίZει
την επιτά�υνση της σκανδάλης τρ���δτησης �ωρίς
πρθεση. Καθώς πιέZετε τ� κλείστρ� ασ�αλείας
µπ�ρείτε να επιτα�ύνετε την σκανδάλη τρ���δτησης.

1. Ελέγ!τε αν κινείται η σκανδάλη τρ���δτησης ταν δεν
πιέZετε τ� κλείστρ� ασ�αλείας.

2. Ελέγ!τε αν κινείται η σκανδάλη τρ���δτησης ταν
πιέZετε ή ελευθερώνετε τ� κλείστρ� ασ�αλείας.

3. Ελέγ!τε αν τ� κλείστρ� ασ�αλείας επιστρέ�ει στην
αρ�ική τ�υ θέση ταν ελευθερώνετε τ� �έρι σας απ
τ� κλείστρ� ασ�αλείας.

• Εάν διαπιστώσετε �π�ιαδήπ�τε ελαττώµατα µε τ�υς
παραπάνω ελέγ��υς, επικ�ινωνήστε µε τ�ν πλησιέστερ�
αντιπρσωπ� για επισκευή.

(1) Κλείστρ� ασ�αλείας

ΠΡ�ΣΑΡΜ�ΓΗ ΚΑΛΩ∆Ι�Υ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
• / συνηθισµέν�ς τZγ�ς είναι 1 ή 2 mm ταν µετράται

στην πλευρά τ�υ καρµπυρατέρ. Επαναρυθµίστε µε τ�ν
πρ�σαρµ�γέα καλωδί�υ πως απαιτείται και σ�ί!τε τη
&ίδα.

ΑΝΤΙ-ΚΡΑ∆ΑΣΜΙΚ� ΣΥΣΤΗΜΑ

 ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ

• Τ$ αλλ$ιωµέν$ ή )θαρµέν$ αντι-κραδασµικD σύστηµα
µπ$ρεί να πρ$καλέσει σπασίµατα Dπως σαθρDτητα ή
<αλάρωση της µη<ανής και/ή της λεπίδας.

• [HTZ7500] Ελέγ�ετε σε τακτά διαστήµατα αν τα
λαστι�ένια µα!ιλαράκια είναι αλλ�ιωµένα ή �θαρµένα.

•  [CHTZ6000/CHTZ7500] Ελέγ�ετε σε τακτά διαστήµατα
αν τα ελατήρια είναι αλλ�ιωµένα ή �θαρµένα.

(1) Πρ�σαρµ�γέας
καλωδί�υ

(2) .04 in (1 ~ 2 mm)
(3) &ίδες
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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 Εj/∆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 /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 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
ΕjΑΡΤΗΜΑΤΑ Τ/Υ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Π/Υ ΠΡ/ΚΛΗΘΗΚΑΝ Λ/ΓΩ
ΑΠ/ΤΥ`ΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π/Υ ΕjΑΚ/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 ΕjΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΦ/ΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠ/ ΑΥΤΑ Π/Υ
/ΡΙfΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Ή Λ/ΓΩ ΑΛΛΩΝ ΑΙΤΙΩΝ Π/Υ
jΕΠΕΡΝ/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�-
ΡΙR�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 `ΡΕΙΑfΕΣΤΕ 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

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 → εκτς καν�νικής λειτ�υργίας → ρυθµίστε την σε καν�νική περι��ή λειτ�υργίας
σπινθήρας (�ωρίς σπινθήρα) → τ� µπ�υZί είναι &ρώµικ�/&ρεγµέν� → καθάρισµα/στέγνωµα

→ τ� διάκεν� ακίδας µπ�υZί είναι λάθ�ς → σωστ (∆ΙΑΚΕΝ/: 0,6 ~ 0,7 �ιλι�στά)
µπ�υZί → 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 → εκτς περι��ής καν�νικής λειτ�υργίας → ρυθµίστε την σε καν�νική περι��ή λειτ�υργίας
σιγαστήρας, κύλινδρ�ς (αγωγς ε!άτµισης) → συσσωρευµέν�ς άνθρακας → απευθυνθείτε στ� ειδικευµέν� συνεργεί� επισκευών
�ίλτρ� αέρα → �ραγµέν� µε σκνη → πλύνετε
πτερύγι� κυλίνδρ�υ, κάλυµµα ανεµιστήρα → �ραγµένα µε σκνη → απευθυνθείτε στ� ειδικευµέν� συνεργεί� επισκευών

/ταν η µη�ανή �αίνεται να �ρήZει περαιτέρω επιδιρθωσης, παρακαλώ συµ&�υλευτείτε τ� ε!�υσι�δ�τηµέν� συνεργεί�
της ZENOAH στην περι��ή σας.

10. �δηγDς επίλυσης FλαFών

• Tταν απ�ρρίπτετε τ� µη�άνηµα, µην τ� απ�συναρµ�λ�γείτε .
• Tταν απ�ρρίπτετε τ� µη�άνηµα , τα καύσιµα , τα λάδια αλυσίδας, σιγ�υρευτείτε πως ακ�λ�υθείτε τ�υς τ�πικ�ύς

καν�νισµ�ύς .

11. ΑπDρριψη


