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ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ  
∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για την 
καλύτερη λειτουργία και συντήρηση της 
χλοοκοπτικής µηχανής.  
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή σέρβις της 
µηχανής είναι απαραίτητο να έχετε 
σηµειώσει τον αριθµό µοντέλου και τον 
αριθµό σειράς. 
 

 
εικόνα 1 

1. Αριθµός µοντέλου και αριθµός σειράς. 
 
 
Γράψτε το µοντέλο (Model No.) και τον 
αριθµό σειράς (Serial Number) του 
προϊόντος στον πίνακα παρακάτω. 
 

 
 
Εκπαίδευση 

• ∆ιαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. 
Εξικοιωθήτε µε την λειτουργία και 
τη σωστή χρήση της µηχανής. 

• Μην αφήνετε παιδιά ή άτοµα που 
δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες, να 
χρησιµοποιήσουν τη µηχανή. 

 
Βενζίνη 
Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη. 

• Να αποθηκεύετε το καύσιµο σε 
ειδικό δοχείο γι’ αυτό το σκοπό. 

• Να γεµίζετε το δοχείο της 
χλοοκοπτικής µηχανής σε ανοικτό 
χώρο και µην καπνίζετε. 

• Προσθέστε καύσιµο πριν 
ξεκινήσετε τη µηχανή. Ποτέ µην 
ανοίγετε την τάπα του δοχείου 
βενζίνης και µην συµπληρώσετε 
βενζίνη όταν η µηχανή είναι σε 
λειτουργία ή είναι ακόµα ζεστή. 

• Εάν η βενζίνη ξεχειλίσει, µην 
επιχειρήσετε να βάλετε µπροστά 
τη µηχανή. Μετακινήστε τη ποιό 
πέρα για να αποφύγετε 
οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης 
µέχρι η βενζίνη να εξατµισθεί. 

• Κλείστε το τεπόζιτο και το δοχείο 
βενζίνης. 

 
Προετοιµασία 

• Κατά τη διάρκεια του κουρέµατος 
να είστε ντυµένοι κατάλληλα. Μην 
κουρεύετε ξυπόλητοι ή µε 
σανδάλια. 

• Ελέξτε τη περιοχή που θα 
κουρέψετε και αφαιρέστε όλα τα 
πετραδάκια, ξυλαράκια καλώδια 
και άλλα αντικείµενα που τυχόν 
υπάρχουν στο χώρο. 

• Πριν ξεκινήσετε το κούρεµα 
ελέγξτε τις λεπίδες, τις βίδες, το 
κοπτικό στοιχείο για τυχόν 
φθορές. Εάν έχουν φθαρεί πρέπει 
να τα αντικαταστήσετε. 

 
Εκκίνηση 

• Πριν ξεκινήσετε τη µηχανή, βάλτε 
στη νεκρά τους µοχλούς του 
µαχαιριού και της προώθησης. 

• Μη γέρνετε τη µηχανή κατά την 
εκκίνηση εκτός και άν είναι 
αναγκαίο. Σε αυτή την περίπτωση 
γύρετε την πλευρά που είναι 
αντίθετα από τον χρήστη. 

• Ξεκινήστε τη µηχανή σύµφωνα µε 
τις οδηγίες, προσέξτε τα πόδια 
σας να είναι µακριά από το 
µαχαίρι και όχι µπροστά από τη 
χοάνη εναπόθεσης του χόρτου 
(Discharge chute). 

 
Λειτουργία 

• Μην κουρεύετε όταν υπάρχει 
κοντά κόσµος και ειδικότερα 
παιδιά ή ζώα. 

• Κουρέψτε κατά τη διάρκεια της 
ηµέρας ή µε καλό τεχνητό 
φωτισµό. 

• Μη βάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας 
κοντά στα κινούµενα µέρη. Να 
είναι πάντοτε καθαρό το άνοιγµα 
της χοάνης εναπόθεσης του 
χόρτου. 

• Μη σηκώνετε ή µεταφέρετε τη 
µηχανή όταν είναι σε λειτουργία. 

• ΄Οταν κουρεύετε ή περπατάτε µε 
γρήγορο βηµατισµό και να µην 
τρέχετε. 

• Πλαγιές 
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o Μην κουρεύετε 
υπερβολικά απότοµες 
πλαγιές. 

o Να είστε πολύ 
προσεκτικοί. 

o Στις πλαγιές µην 
κουρεύετε ποτέ πάνω 
κάτω. Να είστε 
προσεκτικοί όταν αλλάζετε 
κατεύθυνση. 

 
• Σταµατήστε τη λειτουργία του 

µαχαιριού, σε περίπτωση που 
πρέπει να µεταφέρετε τη µηχανή 
από και προς άλλη περιοχή για 
κούρεµα. 

• Λόγω των αναθυµιάσεων µην 
βάζετε σε λειτουργία τη µηχανή 
όταν είναι σε κλειστό χώρο. 

• Σταµατήστε τη µηχανή: 
o όταν αφήνετε τη µηχανή 

χωρίς επίβλεψη. 
o Πριν γεµίσετε το τεπόζιτο 
o Πριν αφαιρέσετε το καδο 

συλλογής χόρτου. 
o Πριν τη ρύθµιση του 

ύψους κοπής εκτός και 
εάν η ρύθµιση µπορεί να 
γίνει από τη θέση του 
χειριστή. 

 
• Σταµατήστε τη µηχανή και 

αποσυνδέστε το καλώδιο από το 
µπουζί: 

- πριν καθαρίσετε τη χοάνη 
- πριν ελέγξετε, καθαρίσετε 

ή φιάξετε τη µηχανή. 
- Αφού αφαιρέσετε κάποιο 

ξένο αντικείµενο, ελέγξτε 
τη µηχανή για τυχόν 
ζηµιές και επισκευάστε 
την πριν ξεκινήσετε ξανά 
το κούρεµα. 

- Εάν η χλοοκοπτική 
µηχανή αρχίσει να 
δονείται ασυνήθιστα 
(ελέγξτε αµέσως). 

 
Συντήρηση και Αποθήκευση 

• Για την ασφαλή χρήση της 
µηχανής να ελέγχετε πάντα να 
είναι καλά σφιγµένες οι βίδες και 
τα παξιµάδια. 

• Μη χρησιµοποιείτε πιεστικό 
µηχάνηµα για να καθαρίσετε τη 
µηχανή. 

• Μην αποθηκεύετε τη µηχανή σε 
κλειστό χώρο, µε βενζίνη στο 
τεπόζιτο. 

• Αφήστε τη µηχανή να κρυώσει 
πριν την αποθηκεύσετε. 

• Αντικαταστήστε φθαρµένα ή 
κατεστραµένα µέρη της µηχανής 
µε καινούργια. 

• Το άδειασµα του δοχείου βενζίνης 
πρέπει να γίνεται σε εξωτερικό 
χώρο. 

• Μην αλλάζετε τις ρυθµίσεις της 
µηχανής. 

• Να είστε προσεκτικοί κατά τη 
συναρµολόγηση της µηχανής 
προς αποφυγή τραυµατισµού. 

 
 

 
 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 
 
∆ιαδικασία 

1. Απασφαλίστε τις ασφάλειες της 
χειρολαβής, µετακινήστε τη 
πτυσσόµενη χειρολαβή σε θέση 
λειτουργίας, και κλειδώστε τις 
ασφάλειες (Εικόνα 2). 

 

 
Εικόνα 2 

 
 
 
2. Απασφαλίστε τις πάνω 

ασφάλειες, γυρίστε τη χειρολαβή 
προς τα πάνω και ασφαλείστε 
στο σηµείο  που είναι καλύτερα 
για σας (εικόνα 3). 
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Εικόνα 3 

1. Υψηλότερη θέση 
2. Μεσαία θέση 
3. Χαµηλότερη θέση 

 
 
Σηµείωση: Μπορείτε να ρυθµίσετε το 
πάνω µέρος της χειρολαβής από τη θέση 
1 έως 3. 
 
Σηµείωση: Εάν χαλαρώσει κάποια 
ασφάλεια, ανοίξτε τον και γυρίστε τον 
δεξιόστροφα 1 ή 2 στροφές για να σφίξει, 
µετά ασφαλίστε ξανά. 
 

 
 

Εικόνα 4 
 
 
Γέµισµα δοχείου λαδιού 
 
Η χλοοκοπτική µηχανή δεν περιέχει 
λάδι. 
 

1. Αφαιρέστε τον δείκτη λαδιού 
(Εικόνα 5) 

 

 
Εικόνα 5 

 
 

2. Γεµίστε µε λάδι το δοχείο λαδιού. 
Μέχρι να φθάσει στην ένδειξη Full 
του δείκτη (Εικόνα 5). 

Προσοχή στη ποσότητα λαδιού. Μη 
γεµίζετε πάνω από την ένδειξη Full. 
(Μέγιστη πλήρωση: 0.59L, τύπος SAE 
30) 
3. Τοποθετείστε τον δείκτη στη θέση 

του. 
 
Σηµαντικό: Αλλάξτε τα λάδια µετά από τις 
5 πρώτες ώρες λειτουργίας, κατόπιν η 
αλλαγή λαδιών θα γίνεται κάθε χρόνο. 
 
∆είτε:  Αλλαγή λαδιού. 
 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Γέµισµα δοχείου βενζίνης 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 
Η ΒΕΝΖΙΝΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΦΛΕΚΤΗ!! ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΕΚΡΗΞΗ 
 
 

• Πριν γεµίσετε µε βενζίνη το δοχείο 
η µηχανή δεν πρέπει να βρίσκεται 
πάνω σε όχηµα ούτε σε κάποιο 
αντικείµενο. Πρέπει να είναι πάνω 
στο έδαφος. 

• Γεµίζετε το ντεπόζιτο του 
χλοοκοπτικού σε εξωτερικό χώρο 
και όταν η µηχανή είναι κρύα. 
Σκουπίζετε εάν χυθεί  βενζίνη. 

• Μην καπνίζετε 
• Αποθηκεύετε τη βενζίνη σε ειδικό 

δοχείο καυσίµου, µακριά από 
παιδιά. 

 
Γεµίστε το δοχείο βενζίνης µε καλής 
ποιότητας ΑΜΟΛΥΒ∆Η βενζίνη (Εικόνα 6). 
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Σηµαντικό: Για να µην έχετε προβλήµατα 
κατά την  εκκίνηση της µηχανής, 
προσθέστε βελτιωτικό καυσίµου 
αναµιγνύοντας το µε τη βενζίνη. 

 
Εικόνα 6 

 
 
Έλεγχος επιπέδου λαδιού 
 
Σέρβις: Μετά από κάθε χρήση ή 
καθηµερινά – Ελέγξτε τη στάθµη του 
λαδιού στη µηχανή. 

1. Αφαιρέστε τον δείκτη λαδιού, 
σκουπίστε τον και τοποθετείστε 
τον ξανά στη θέση του (Εικόνα 5) 

2. Αφαιρέστε τον δείκτη και ελέγξτε 
τη στάθµη λαδιού (Εικόνα 5). Εάν 
το επίπεδο λαδιού στον δείκτη 
είναι κάτω από την ένδειξη Add, 
γεµίστε µε λάδι το δοχείο µέχρι να 
φθάσει στην ένδειξη Full. 
Προσοχή στην ποσότητα λαδιού. 
Μη γεµίζετε περισσότερο από την 
ένδειξη Full. (Μέγιστη πλήρωση: 
0.59L, τύπος SAE30) 

3. Τοποθετείστε τον δείκτη στη θέση 
του. 

 
Ρύθµιση Ύψους Κοπής 
Ρυθµίζοντας το ύψος κοπής, µπορεί να 
έρθετε σε επαφή µε το µαχαίρι (λεπίδα) 
κοπής και αυτό µπορεί να προκαλέσει 
σοβαρό τραυµατισµό. 

• Σταµατήστε τη µηχανή και 
περιµένετε µέχρι να σταµατήστουν 
όλα τα κινούµενα µέρη. 

• Μη βάζετε τα δάχτυλα σας κάτω 
από το προστατευτικό κάλυµµα 
κατά τη διάρκεια της ρύθµισης του 
ύψους κοπής. 

 
 Εάν η µηχανή δουλεύει το κάλυµµα 
της µηχανής είναι ζεστό και µπορεί να 
σας κάψει. 

 
Ρυθµίστε το ύψος κοπής όσο επιθυµείτε. 

Ρυθµίστε και τους τέσσερις τροχούς στο 
ίδιο ύψος. 
 
Σηµείωση: Για να σηκώσετε τη µηχανή, 
µετακινήστε τους 2 µοχλούς ύψους κοπής 
προς τα εµπρός για να χαµηλώσετε τη 
µηχανή, µετακινήστε και τους δυο προς τα 
πίσω (Εικόνα 7) 
 

 
Εικόνα 7 

 
 
Εκκίνηση της Μηχανής 

1. Πιέστε το primer (φούσκα) µε τον 
αντίχειρα κρατώντας κάθε φορά 
για ένα δευτερόλεπτο πριν το 
αφήσετε (Εικόνα 8) 

 

 
 

Εικόνα 8 
 
Σηµείωση: Εάν η θερµοκρασία αέρα είναι 
κάτω από 13 ºC, πιέστε σταθερά το primer 
5 φορές. 

2. Κρατήστε τη µπάρα ελέγχου του 
µαχαιριού µαζί µε τη χειρολαβή 
(Εικόνα 9) 

 

                    
Εικόνα 9 
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3. Τραβήξτε την κορδονιέρα (Εικόνα 10) 

 
Εικόνα 10 

 
 

3. Εάν η µηχανή δεν ξεκινήσει µε 1 ή 
2 τραβήγµατα, πατήστε το primer 
(φούσκα) 1 ή 2 φορές και 
προσπαθήστε να την ξαναβάλετε 
µπροστά. 

 
Σηµείωση: Εάν τελικά δεν ξεκινήσει, 
επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο. 
 
Λειτουργία της αυτόµατης 
κίνησης 
Για να µπει σε λειτουργία η αυτόµατη 
κίνηση, κρατήστε µαζί τη χειρολαβή και τη 
µπάρα ελέγχου του µαχαιριού. 
 

                   
Εικόνα 11 

 
 
∆ιακοπή λειτουργίας της 
µηχανής 

1. Αφήστε τη µπάρα ελέγχου του 
µαχαιριού (εικόνα 12) 

 
Εικόνα 12 

 
Σηµαντικό: Όταν αφήσετε την µπάρα 
ελέγχου του µαχαιριού, µέσα σε 3 

δευτερόλεπτα θα πρέπει να έχουν 
σταµατήσει ο κινητήρας και το µαχαίρι. 
Εάν δεν γίνει αυτό, µη 
ξαναχρησιµοποιήσετε τη µηχανή. 
Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο. 
 
Ανακύκλωση του κοµµένου 
χόρτου 
Σηµείωση: Το καλάθι συλλογής 
χόρτου µπορεί να παραµείνει επάνω 
στη µηχανή κατά τη διάρκεια 
ανακύκλωσης του κοµµένου χόρτου. 
 
Για να ανακυκλώσετε το κοµµένο 
χόρτο µετακινήστε το µοχλό 
Recycling / Βagging στη θέση 
Recycling (Εικόνα 13) 
 

       
Εικόνα 13 

1. Επιλογή ανακύκλωσης 
2. Επιλογή συλλογής χόρτου 

 
Συλλογή χόρτου 
Χρησιµοποιήστε τον κάδο συλλογής όταν 
θέλετε να µαζέψετε το χόρτο και τα 
κοµµένα φύλλα από τον χλοοτάπητα. 
 

 Μαζί µε το χόρτο συλλέγονται και 
πετραδάκια και άλλα παρόµοια 
σκουπίδια. Εάν ο κάδος συλλογής 
χόρτου είναι κατεσταµµένος 
µπορεί να πεταχτούν και να 
κτυπήσουν εσάς ή κάποιον 
παρευρισκόµενο. 
Να ελέγχετε τον κάδο συχνά για 
τυχόν φθορές. Εάν έχει φθαρεί 
αντικαταστήστε τον µε καινούργιο. 
 

 Προσοχή στην επαφή µε το 
µαχαίρι µπορεί να προκαλέσει 
σοβαρό τραυµατισµό. 
Σταµατήστε τη µηχανή και 
περιµένετε όλα τα κινούµενα µέρη 
να σταµατήσουν. 
Για να συλλέξετε το κοµµένο 
χόρτο τοποθετείστε τον κάδο 
συλλογής (δείτε τοποθέτηση 
κάδου συλλογής χόρτου) και 
µετακινήστε το µοχλό στη θέση 
bagging (Εικόνα 13) 
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Τοποθέτηση κάδου συλλογής 
χόρτου 
Σηκώστε και κρατήστε ψηλά το πίσω 
κάλυµµα, τοποθετείστε τον κάδο. 
Χαµηλώστε το κάλυµµα (Εικόνα 14) 

 
Εικόνα 14 

 
 
Αφαίρεση κάδου συλλογής 
χόρτου 
Επαναλάβετε τα ίδια βήµατα αλλά µε 
αντίθετη φορά. 
 
Οπίσθια εναπόθεση του κοµµένου 
χόρτου 
Χρησιµοποιήστε την επιλογή της οπίσθιας 
εναπόθεσης του κοµµένου χόρτου, εάν το 
χόρτο είναι ψηλότερο από το κανονικό. 
Εάν το καλάθι συλλογής είναι 
τοποθετηµένο στη µηχανή αφαιρέστε το 
πριν τη λειτουργία (Εικόνα 15) 
Ο µοχλός θα πρέπει να βρίσκεται στη 
θέση Bagging. 

 
Εικόνα 15 

 

 Προσοχή στην επαφή µε το 
µαχαίρι µπορεί να προκαλέσει 
σοβαρό τραυµατισµό. 
Σταµατήστε τη µηχανή και 
περιµένετε όλα τα κινούµενα µέρη 
να σταµατήσουν. 

 
Γενικές Συµβουλές κοπής του 
χλοοτάπητα 

• Καθαρίστε την περιοχή από 
ξυλαράκια, πέτρες, καλώδια, 
κλαδιά στα οποία µπορεί να 
χτυπήσει το µαχαίρι. 

• Μη χτυπήσετε το µαχαίρι πάνω σε 
σταθερά αντικείµενα. Μην 
κουρεύετε σκόπιµα πάνω από 
οποιοδήποτε αντικείµενο. 

• Εάν η µηχανή χτυπήσει πάνω σε 
ένα σταθερό αντικείµενο ή αρχίσει 
να τρέµει, σταµατήστε αµέσως τη 
µηχανή, αποσυνδέστε το καλώδιο 
από το µπουζί και ελέγξτε τη 
µηχανή για οποιαδήποτε ζηµιά. 

• Για την καλύτερη λειτουργία της 
µηχανής τοποθετείστε καινούργιο 
µαχαίρι πριν ξεκινήσει η εποχή 
κουρέµατος. 

• Αντικαταστήστε το µαχαίρι 
(λεπίδα) µε γνήσιο µαχαίρι της 
TORO. 

 
Κοπή χόρτου 

• Κουρεύετε µόνο στο 1/3 του 
µαχαιριού τη φορά. Μην 
κουρεύετε κάτω από τα 51mm 
εκτός και άν ο χλοοτάπητας είναι 
αραιός ή όταν είναι τέλος του 
φθινοπώρου που η ανάπτυξη του 
χλοοτάπητα µειώνεται. 
∆είτε: Ρύθµιση ύψους κοπής. 

• Όταν ο χλοοτάπητας είναι πάνω 
από 15cm ψηλός, κουρέψτε στο 
ψηλότερο σηµείο κοπής και 
βαδίστε σιγότερα. 
Κουρέψτε ξανά ρυθµίζοντας το 
σηµείο κοπής χαµηλότερα για την 
καλύτερη εµφάνιση του 
χλοοτάπητα. 

• Να κουρεύετε όταν ο χλοοτάπητας 
είναι στεγνός. Ο χλοοτάπητας 
κατά το κούρεµα όταν είναι υγρός 
σχηµατίζει µια συµπαγή µάζα και 
φράζει η µηχανή ή µπλοκάρει ο 
κινητήρας. 

 Εάν το χόρτο ή τα φύλλα είναι 
βρεγµένα, µπορεί να προκληθεί 
ατύχηµα, σε περίπτωση που 

 7



γλιστρήσετε και ακουµπήσετε το 
µαχαίρι. 
Κουρεύετε µόνο όταν ο 
χλοοτάπητας είναι στεγνός. 

 
• Να εναλάσσεται την κατεύθυνση 

κουρέµατος. Αυτό βοηθά στην 
καλύτερη λίπανση του 
χλοοτάπητα. 

 
• Εάν κατά το τέλος της κοπής του 

χλοοτάπητα το αποτέλεσµα δεν 
είναι ικανοποιητικό τότε... 

 
- Αντικαταστήστε το µαχαίρι. 
 
- Το βήµα σας να είναι 

µικρότερο καθώς κουρεύετε. 
 

 
- Ανεβάστε το ύψος κοπής της 

µηχανής σας. 
 
- Κουρεύετε τον χλοοτάπητα 

συχνότερα. 
 

- Καθώς κουρεύετε 
αλληλοκαλύψτε τις λωρίδες 
κοπής αντί να καλύψετε µια 
λωρίδα σε κάθε πέρασµα. 

 
- Ρυθµίστε το ύψος κοπής στις 

µπροστινές ρόδες µια εγκοπή 
χαµηλότερα από τις πίσω. 

 
Παράδειγµα: Ρυθµίστε τις 
µπροστινές ρόδες στα 60mm και 
τις πίσω στα 70mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συντήρηση 
 
Σηµείωση: Ορίστε την αριστερή και την 
δεξιά πλευρά της µηχανής από τη θέση 
λειτουργίας. 
 
Προτεινόµενο Προγραµµα Συντήρησης 
 

Εργασίες ∆ιαδικασία 
Συντήρησης 

Μετά από τις 5 
πρώτες ώρες 

• Αλλαγή λαδιών 

 
 
 
 
 
Πριν από κάθε 
χρήση ή 
καθηµερινά 
 
 
 

• Ελέγξτε το 
επίπεδο λαδιού. 

• Να είστε βέβαιοι 
ότι η µηχανή 
έχει σταµατήσει 
µέσα σε 3 
δευτερόλεπτα 
από τη στιγµή 
που αφήσατε τη 
µπάρα κίνησης 
του µαχαιριού. 

• Καθαρίστε τη 
µηχανή. 

 
 
 
 
Κάθε 25 ώρες 

• Αντικαταστήστε 
το µαχαίρι ή 
ακονίστε το 
(συχνότερα αν η 
άκρη δεν είναι 
κοφτερή) 

 
 
Κάθε 50 ώρες 
 

• Αλλαγή λαδιών 

 
 
Κάθε 100 ώρες 

• Καθαρίστε το 
σύστηµα ψύξης. 

• Αντικαταστήστε 
το µπουζί. 

 
 
 
Πριν την 
αποθήκευση 

• Αδειάστε το 
καύσιµο πριν 
από 
οποιαδήποτε 
επισκευή και 
πριν την ετήσια 
αποθήκευση. 

 
 
 
 
Ετησίως 
 

• Αντικαταστήστε 
το φίλτρο αέρα 

• Ελέγξτε το 
µπουζί 

• Γρασάρετε τα 
γρανάζια των 
τροχών. 
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Προετοιµασία για Συντήρηση 
 

1. Σταµατήστε τη µηχανή και 
περιµένετε όλα τα κινούµενα µέρη 
να σταµατήσουν. 

 
2. Αποσυνδέστε το µπουζί (Εικόνα 

16) πριν ξεκινήσετε την 
συντήρηση. 

 

 
Εικόνα 16 

 
 

3. Όταν τελειώσετε µε τη διαδικασία 
συντήρησης της µηχανής 
τοποθετείστε το µπουζί. 

 
Σηµαντικό: Πριν πλαγιάσετε τη 
µηχανή για να αλλάξετε τα λάδια ή να 
αντικαταστήσετε τη λεπίδα, πρέπει να 
έχετε αδειάσει πολύ καλά το δοχείο 
καυσίµου. 
 
Εάν χρειαστεί να γύρετε τη µηχανή 
χωρίς να αφαιρέσετε το καύσιµο, 
χρησιµοποιήστε µια αντλία καυσίµου 
για να αδειάσετε το τεπόζιτο. 
 
Πάντοτε να πλαγιάζετε τη µηχανή από 
την αντίθετη πλευρά έτσι ώστε το 
φίλτρο αέρα να είναι από την άλλη 
πλευρά. 

 
• Πλαγιάζοντας τη µηχανή µπορεί 

να χυθεί καύσιµο. Η βενζίνη είναι 
εύλεκτη, και µπορεί να προκληθεί 
τραυµατισµός. 

 
Αφήστε τη µηχανή να δουλέψει 
µέχρι να τελειώσει η βενζίνη ή 
αφαιρέστε το καύσιµο µε µια 
αντλία χειρός. 
 
Ποτέ µη την αδειάζετε σε σιφόνι. 

 
 
 
 
 

Αντικατάσταση Φίλτρου Αέρα 
 
Η αντικατάσταση του φίλτρου αέρα να 
γίνεται ετησίως (ποιό συχνά εάν οι 
συνθήκες δεν είναι καλές πχ πολύ σκόνη). 
 

1. ∆είτε διαδικασία συντήρησης. 
 
2. Ανοίξτε το κάλυµα του φίλτρου 

αέρα και αφαιρέστε το φίλτρο 
Εικόνα 17) 

 

 
Εικόνα 17 

 
 

3. Τοθετείστε καινούργιο φίλτρο και 
κλείστε το κάλυµα. 

 
Αλλαγή λαδιών 
 

 Μετά από τις πρώτες 5 ώρες 
 Κάθε 50 ώρες 

 
∆ουλέψτε τη µηχανή για λίγα λεπτά πριν 
αλλάξετε τα λάδια για να ζεσταθεί. Όταν 
ζεσταθεί το λάδι ρέει καλύτερα και 
παρασύρει µαζί του περισσότερα 
υπολείµµατα. 
 

1. Ακολουθείστε τις διαδικασίες 
προετοιµασίας συντήρησης. 

2. Αφαιρέστε τον κάδο συλλογής 
χόρτου. 

3. Αδειάστε τη βενζίνη από το 
δοχείο καυσίµου. 

4. Αφαιρέστε το δείκτη λαδιού 
(Εικόνα 5) 

5. Τοποθετείστε ένα δοχείο για να 
στραγγίσει το λάδι στην 
αριστερή πλευρά της µηχανής 
(Εικόνα 18) 
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Εικόνα 18 

 
 
6. Αφού στραγγίσει το λάδι, 

σηκώστε τη µηχανή. 
7. Γεµίστε µε λάδι το δοχείο 

λαδιού, µέχρι να φθάσει στην 
ένδειξη Full. 
Προσοχή στη ποσότητα λαδιού. 
Μη γεµίζετε παραπάνω από 
την ένδειξη Full (Μέγιστη 
πλήρωση: 0.59L, τύπος SAE 
30) 

8. Τοποθετείστε τον δείκτη στη 
θέση του. 

9. Σκουπίστε εάν έχει χυθεί λάδι. 
10. Πετάξτε το χρησιµοποιηµένο 

λάδι σε τοπικό κέντρο 
ανακύκλωσης. 

 
Τροχοί – γρασάρισµα γραναζιών 
 

 Γρασάρετε ετησίως τα γρανάζια 
των τροχών. 

 
1. Ξεβιδώστε τα παξιµάδια από τους 

πίσω τροχούς και αφαιρέστε τους. 
2. Γρασάρετε (Εικόνα 19) 
 

 
Εικόνα 19 

 
 
3. Τοποθετείστε ξανά τους πίσω 

τροχούς. 
 
 

Ρύθµιση της αυτοκίνησης 
 
Εάν η µηχανή δεν κινείται σωστά, 
ρυθµίστε το καλώδιο αυτοκίνησης. 
 

1. Χαλαρώστε το παξιµάδι (Εικόνα 
20) 

 

      
Εικόνα 20 

1. Παξιµάδι επάνω στη βάση του 
καλωδίου. 

 
 

2. Τραβήξτε πλήρως την πάνω 
χειρολαβή προς τα πίσω (Εικόνα 
21) 

 
Εικόνα 21 

 
 
3. Τραβήξτε το περίβληµα του 

καλωδίου προς τα κάτω µέχρι να 
απελευθερωθεί από τη βάση 
(Εικόνα 22) 
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Εικόνα 22 

1. Εκτεθειµένο καλώδιο. 
 
 

4. Σπρώξτε το κάλυµµα του 
καλωδίου προς τα πάνω 5mm 
(3/16). (Εικόνα 23) 

 

 
Εικόνα 23 

1. Βάση καλωδίου   
2. Περίβληµα καλωδίου 
 
 
Σηµείωση: Με ένα χάρακα από την πάνω 
πλευρά της βάσης του καλωδίου, µπορείτε 
να µετρήσετε πόσο θα κινηθεί το πάνω 
µέρος του καλύµµατος του καλωδίου. 
 
Σηµείωση: Μετακινώντας το κάλυµµα του 
καλωδίου προς τα πάνω µειώνεται η 
ταχύτητα, µετακινώντας το κάλυµµα του 
καλωδίου προς τα κάτω αυξάνεται η 
ταχύτητα (Εικόνα 24). 
 

 
 

Εικόνα 24 
1. Κάλυµµα καλωδίου 
 

5. Σφίξτε πολύ καλά το παξιµάδι. 
6. Ξεκινήστε τη µηχανή για να 

ελέγξετε τη ρύθµιση. 
 
Σηµείωση: Εάν δεν έχει ρυθµιστεί σωστά, 
επαναλάβετε τη διαδικασία. 
 
Αντικατάσταση του Μαχαιριού 
(Λεπίδα) 
 

 Αντικαταστήστε τη λεπίδα ή ακονίστε 
τη (συχνότερα εάν η άκρη δεν είναι 
κοφτερή). 

 
Σηµαντικό: Θα χρειαστείτε ένα γαλλικό 
κλειδί για να τοποθετήσετε το µαχαίρι 
(λεπίδα) σωστά. Εάν δεν µπορείτε να το 
αλλάξετε µόνοι σας επικοινωνήστε µε τον 
αντιπρόσωπο. 
 
Να ελέγχετε το µαχαίρι κάθε φορά που 
τελειώνει η βενζίνη. Εάν το µαχαίρι είναι 
κατεστραµµένο ή ραγισµένο, 
αντικαταστήστε το αµέσως. 
Εάν η άκρη του µαχαιριού είναι θαµπή και 
δεν κόβει, να το ακονίσετε ή να το 
αντικαταστήσετε. 
 

 Προσοχή στην επαφή µε το µαχαίρι 
είναι αιχµηρό. Μπορεί να 
τραυµατισθείτε. Κατά τη συντήρηση να 
φοράτε γάντια. 
1. Αποσυνδέστε το µπουζί. 
2. Πλαγιάστε τη µηχανή, έτσι ώστε το 

φίλτρο αέρα να είναι προς τα 
πάνω (Εικόνα 25) 
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Εικόνα 25 
 
3. Αφαιρέστε τη λεπίδα, φυλάξτε τα 

εξαρτήµατα συναρµολόγησης. 
4. Τοποθετείστε το καινούργιο 

µαχαίρι και τα εξαρτήµατα 
συναρµολόγησης. 

 
Σηµαντικό: Τοποθετείστε την κυρτή µεριά 
της λεπίδας προς το περίβληµα της 
µηχανής. 
 

5. Χρησιµοποιήστε ένα γαλλικό 
κλειδί για να σφίξετε το παξιµάδι 
του µαχαιριού. 

 
Καθάρισµα χλοοκοπτικού 
 

 Μετά από κάθε χρήση ή καθηµερινά. 
 
Πλαγιάζοντας τη χλοοκοπτική µηχανή 
µπορεί να τρέξει καύσιµο από το 
καρµπυρατέρ ή το τεπόζιτο καυσίµου. 
Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύλεκτη και 
µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός. 
 
Αφήστε τον κινητήρα σε λειτουργία µέχρι 
να τελειώσει η βενζίνη ή αφαιρέστε το 
καύσιµο µε µια αντλία χειρός. Ποτέ µην 
την αδειάζετε σε σιφόνι. 
 

1. Πρώτα ακολουθήστε τις 
διαδικασίες συντήρησης. 

2. Αφαιρέστε τον κάδο συλλογής 
χόρτου 

3. Αδειάστε το καύσιµο 
4. Πλαγιάστε τη µηχανή έτσι ώστε το 

φίλτρο αέρα να είναι προς τα 
πάνω. 

5. Αφαιρέστε τη βρωµιά και τα 
κοµµατάκια χόρτου µε µια ξύλινη ή 
πλαστική ξύστρα.  

6. Μη χρησιµοποιήτε πολύ αιχµηρά 
αντικείµενα. 

7. Ψεκάστε την κάτω πλευρά της 
µηχανής µε νερό. 

8. Γυρίστε τη µηχανή µετά τον 
καθαρισµό. 

 
Άδειασµα δοχείου καυσίµου 

1. Σταµατείστε τη µηχανή και 
περιµένετε µέχρι να κρυώσει. 

2. Αποσυνδέστε το καλώδιο από το 
µπουζί. 

3. Αφαιρέστε την τάπα από το δοχείο 
καυσίµου. 

4. Χρησιµοποιείστε αντλία χειρός και 
αδειάστε το καύσιµο σε ειδικό 
δοχείο. 

5. Συνδέστε το µπουζί. 
6. Ξεκινήστε τη µηχανή και αφήστε 

τη να δουλεύει µέχρι να 
σταµατήσει µόνη της. 

7. Ξεκινήστε τη µηχανή ξανά για να 
είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει 
βενζίνη στο καρµπυρατέρ. 

 
Αποθήκευση 
Αποθηκεύστε τη µηχανή σε καθαρό, 
δροσερό και στεγνό χώρο. 
 
Προετοιµασία χλοοκοπτικής 
µηχανής για αποθήκευση. 
 
Προσοχή!! Αναθυµιάσεις της µηχανής 
µπορεί να προκαλέσουν έκρηξη. 
• Μην αποθηκεύετε βενζίνη 

περισσότερο από 30 ηµέρες. 
• Μην αποθηκεύετε τη µηχανή κοντά σε 

εστία φωτιάς. 
• Αφήστε τη µηχανή να κρυώσει πριν 

την αποθηκεύσετε. 
 

1. Κατά το τελευταίο ετήσιο γέµισµα 
µε βενζίνη, προσθέστε και 
βελτιωτικό στο καύσιµο σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

2. ∆ουλέψτε τη µηχανή µέχρι να 
τελειώσει η βενζίνη. 

3. Βάλτε µπροστά τη µηχανή ξανά. 
4. Αφήστε τη µηχανή να δουλέψει 

µέχρι να σταµατήσει από µόνη 
της. Όταν δεν µπορείτε πλέον να 
την ξαναβάλετε µπροστά, έχει 
τελειώσει η βενζίνη. 

5. Αποσυνδέστε το καλώδιο από το 
µπουζί. 

6. Αφαιρέστε το µπουζί, προσθέστε 
30ml λάδι στην οπή και τραβήξτε 
την κορδονιέρα αργά αρκετές 
φορές για  να πάει το λάδι σε όλο 
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τον κύλινδρο έτσι ώστε να µην 
διαβρωθεί όσο καιρό δεν 
χρησιµοποιείται. 

7. Τοποθετείστε το µπουζί. 
8. Σφίξτε ότα τα παξιµάδια και τις 

βίδες. 
 
Μεταφορά µηχανής από το 
χώρο αποθήκευσης 
 

1. Αφαιρέστε το µπουζί και γυρίστε 
τη µηχανή γρήγορα 
χρησιµοποιώντας τη κορδονιέρα 
για να φύγει το λάδι που 
περισσεύει από τον κύλινδρο. 

2. Τοποθετείστε το µπουζί και σφίξτε 
το έως 20Nm 

3. Συνδέστε το καλώδιο µε το 
µπουζί. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ 
www.geomechaniki.gr
Τηλ. 210 9350054 
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