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ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 
Πριν να ξεκινήσετε τη µηχανή και να τη 
θέσετε σε λειτουργία καλό θα ήταν να 
εξοικειωθείτε µε τα χειριστήρια του 
χλοοκοπτικού.  
 
 

 
 
1. ∆ιακόπτης εκκίνησης. 
2. Τσοκ 
3. Λυχνία ένδειξης µαχαιριών (ΡΤΟ) 
 

 
 
1. Μοχλός ελέγχου κίνησης 
2. Μοχλός ύψους κοπής 
 
Φρένο 
Το φρένο µπαίνει αυτόµατα όταν οι µοχλοί 
ελέγχου κίνησης είναι στη θέση του φρένου. 
Πάντοτε να έχετε σε αυτή τη θέση τους 
µοχλούς όταν σταµατάτε το µηχάνηµα ή το 
αφήνετε χωρίς επίβλεψη. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Πριν τη λειτουργία παρακαλώ διαβάστε 
προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. 
 
 

 
  
 Εάν κουρέψετε  βρεγµένο γρασίδι ή πρανές  
 έδαφος, υπάρχει πιθανότητα να γλιστρήσει   
το µηχάνηµα και να χάσετε τον έλεγχο. 
 
 Εάν οι τροχοί είναι πολύ κοντά στις άκρες 
µπορεί  να αναποδογυρίσουν και να 
προκληθεί  σοβαρός τραυµατισµός, θάνατος 
ή πνιγµός. 
  
 Για να µη χάσετε τον έλεγχο και να µην 
υπάρξει πιθανότητα να αναποδογυρίσει :  
• Μην κουρεύετε σε σηµεία που είναι 

απότοµα ή κοντά σε νερό. 
• Μην κουρεύετε πλαγιές µε κλίση 

µεγαλύτερη από 12.5 µοίρες. 
• Αποφύγετε απότοµες στροφές ή 

απότοµες αλλαγές ταχύτητας. 
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1. Ζώνη ασφαλούς χρήσης. Μπορείτε να  
    χρησιµοποιήσετε το χλοοκοπτικό. 
2. Κουρέψτε τα σηµεία που είναι πλάγια  
    ή κοντά στο νερό µε χειροδηγούµενη  
    µηχανή ή µε trimmer. 
 
Προτεινόµενη βενζίνη 
Χρησιµοποιείτε απλή αµόλυβδη βενζίνη. 
Σηµαντικό Μη χρησιµοποιήσετε ποτέ 
µεθανόλη ή βενζίνη που περιέχει µεθανόλη, 
ή βενζίνη που να περιέχει αιθανόλη γιατί το 
σύστηµα καυσίµου θα καταστραφεί. Μην 
αναµιγνύετε λάδι µε βενζίνη.   
 

 
 
• Αποφύγετε να αναπνέετε τις 

αναθυµιάσεις από τη βενζίνη. 
• Να έχετε το πρόσωπο σας µακριά όταν  

ανοίγετε το δοχείο βενζίνης. 
• Προσέχετε η βενζίνη να µην έρθει σε 

επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. 
 

 
 
• Γεµίστε το δοχείο βενζίνης σε εξωτερικό  

χώρο. Σκουπίστε µε ένα πανί εάν χυθεί. 
• Μη γεµίζετε το δοχείο καυσίµων µέχρι 

πάνω.  
Γεµίστε µέχρι το ¼ (6-13mm) κάτω από 
το λαιµό του δοχείου. Ο κενός χώρος 
επιτρέπει στη βενζίνη να διασταλεί. 

• Μην καπνίζετε. 
• Να φυλάτε τη βενζίνη σε εγκεκριµένο 

δοχείο, να µη έχουν πρόσβαση τα 
παιδιά. Να προµηθεύεστε βενζίνη για 
χρήση 30 ηµερών και όχι παραπάνω. 

• Πάντοτε να τοποθετείτε στο έδαφος τα 
δοχεία της βενζίνης και µακριά από το 
µηχάνηµα. 
 

Χρήση σταθεροποιητή καυσίµου 
Χρησιµοποιείστε ένα σταθεροποιητή 
καυσίµου στη µηχανή  για να έχετε τα 
παρακάτω πλεονεκτήµατα. 
• ∆ιατηρεί τη βενζίνη κατά τη διάρκεια 

αποθήκευσης έως και 90 ηµέρες ή 
λιγότερο. Για µεγαλύτερο χρόνο 
αποθήκευση προτείνεται το δοχείο 
καυσίµου να στραγγίξει πρώτα. 

• Καθαρίζει τη µηχανή καθώς λειτουργεί. 
 
Σηµείωση : Μη χρησιµοποιείτε προσθετικά 
καυσίµου που περιέχουν µεθανόλη ή 
αιθανόλη. 
Προσθέστε τη σωστή ποσότητα 
σταθεροποιητικού.  
Το σταθεροποιητικό καυσίµου είναι ποιο 
αποτελεσµατικό όταν ανακατεύεται µε 
καινούργια βενζίνη. 
 
Γέµισµα δοχείου καυσίµου 
1. Κλείστε τη µηχανή και βάλτε χειρόφρενο. 
2. Καθαρίστε το καπάκι και ανοίξτε το. 
Βάλτε αµόλυβδη βενζίνη στο δοχείο. Μη 
γεµίζετε το δοχείο µέχρι πάνω. 
3. Κλείστε καλά το καπάκι και σκουπίστε 
εάν έχει χυθεί βενζίνη απ’ έξω. 
 
Έλεγχος στάθµης λαδιού 
Πριν να ξεκινήσετε τη µηχανή, ελέγξτε το 
επίπεδο λαδιού. 

 
Εκκίνηση και σταµάτηµα της µηχανής 
1. Καθίστε στο κάθισµα και µετακινήστε 
τους µοχλούς ελέγχου στη θέση των 
φρένων. 
2. Μετακινείστε τον µοχλό ΡΤΟ (power 
take-off) στη θέση Off. 
 

 
1. PTO-On 2. PTO-Off 
 
 
3. Μετακινήστε το µοχλό του γκαζιού στο 
τσοκ πριν να ξεκινήσετε όταν η µηχανή είναι 
παγωµένη. 
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Σηµείωση: Όταν είναι η µηχανή είναι ζεστή 
δεν απαιτείται η χρήση του τσοκ. 
 
4. Γυρίστε το κλειδί για να ξεκινήσετε τη 
µηχανή. Όταν ξεκινήσει αφήστε το κλειδί. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Μην κρατάτε τη µίζα 
περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα τη 
φορά. Εάν η µηχανή δεν ξεκινήσει αφήστε 
να περάσει λίγος χρόνος για να κρυώσει και 
µετά ξαναπροσπαθήστε.  
Εάν δεν ακολουθήσετε τις παραπάνω 
οδηγίες θα κάψετε τη µίζα. 
 
5. Αφού ξεκινήσει να δουλεύει η µηχανή, 
µετακινήστε το µοχλό γκαζιού στη θέση 
Fast (γρήγορο). Εάν η µηχανή έχει κάποια 
καθυστέρηση ή δεν κινείται µετακινείστε 
πάλι το µοχλό γκαζιού στη θέση του τσοκ 
για µερικά δευτερόλεπτα.  
Μετά επαναλάβετε τα παραπάνω. 
 

 
 
1. Μηχανή 3. Γρήγορο 
2. Τσοκ 4. Αργό 
 
 

 
 

1. Κλειστό  3. Εκκίνηση 
3. Run  4. Ανάφλεξη 
 
 
Σταµάτηµα της µηχανής 
1. Μετακινήστε το µοχλό στη θέση Fast 
(Γρήγορα). 
2. Μετακινήστε το µοχλό ΡΤΟ στη θέση Off 
(κλειστό).  
3. Γυρίστε το κλειδί ανάφλεξης στη θέση Off.  
4. Βγάλτε το µπουζί για µην υπάρξει 
πιθανότητα κάποιος κατά λάθος να ξεκινήσει 
τη µηχανή, πριν να µεταφέρετε ή 
αποθηκεύσετε το µηχάνηµα. 

5. Κλείστε τη βαλβίδα καυσίµου η οποία 
βρίσκεται στο µπροστινό µέρος του δοχείου, 
πριν να µεταφέρετε ή να αποθηκεύσετε το 
µηχάνηµα. 
 
Σηµαντικό:  Σιγουρευτείτε ότι η βαλβίδα 
καυσίµου είναι κλειστή πριν τη µεταφορά 
ή την αποθήκευση του µηχανήµατος, 
γιατί µπορεί να υπάρξει διαρροή 
καυσίµου. 
 
Λειτουργία ένδειξης µαχαιριών 
Ο διακόπτης  ένδειξης λειτουργίας των 
µαχαιριών (ΡΤΟ) εµπλέκει και απεµπλέκει 
τον συµπλέκτη. 
 
Εµπλοκή του µοχλού ΡΤΟ 
1. Αφήστε τους µοχλούς έλξης και βάλτε 
νεκρά. 
2. Μετακινήστε το γκάζι στη θέση Fast 
(Γρήγορα). 
3. Τραβήξτε το µοχλό για να γίνει η 
εµπλοκή. 
 

 
1. ΡΤΟ–σε λειτουργία 2. ΡΤΟ-εκτός 
λειτουργίας 
 
Απεµπλοκή του µοχλού ΡΤΟ 
Σπρώξτε το µοχλό ΡΤΟ στη θέση Off. 
 
Σύστηµα ασφαλείας  
Εάν οι διακόπτες ασφαλείας αποσυνδεθούν 
ή καταστραφούν υπάρχει πιθανότητα το 
µηχάνηµα να λειτουργήσει απρόβλεπτα και 
να προκαλέσει τραυµατισµό. 
* Μην επεµβαίνετε στους διακόπτες 
ασφαλείας. 
* Να ελέγχετε τη λειτουργία των διακοπτών 
ασφαλείας καθηµερινά και να αντικαθιστάτε 
όποιο διακόπτη έχει καταστραφεί πριν να 
χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα. 
 
Το σύστηµα ασφαλείας έχει σχεδιαστεί για 
να αποτρέψει τη µηχανή να ξεκινήσει εκτός 
και αν : 

- Ο µοχλός ΡΤΟ έχει απεµπλακεί. 
- Οι µοχλοί κίνησης είναι στη θέση 

του φρένου. 
Το σύστηµα ασφαλείας έχει σχεδιαστεί 
επίσης για να σταµατά τη µηχανή όταν οι 
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µοχλοί ελέγχου δεν είναι στη θέση του 
φρένου και σηκωθείτε από το κάθισµα όταν 
ο µοχλός ΡΤΟ είναι σε λειτουργία. 
 
Έλεγχος συστήµατος ασφαλείας 
Κάθε φορά πριν να χρησιµοποιήσετε το 
µηχάνηµα να ελέγχετε το σύστηµα 
ασφαλείας.  
Εάν το σύστηµα ασφαλείας δεν λειτουργεί 
όπως περιγράφεται παρακάτω, να 
ενηµερώσετε το εξουσιοδοτηµένο service 
της αντιπροσωπείας. 
 
1.  Καθώς κάθεστε στο κάθισµα, µε 

τους µοχλούς ελέγχου στη θέση του 
φρένου, βάλτε σε λειτουργία το 
µοχλό ΡΤΟ. Προσπαθήστε να 
ξεκινήσετε τη µηχανή. Η µηχανή δεν 
θα ξεκινήσει. 

 
2. Καθώς κάθεστε στο κάθισµα, 

διακόψτε τη λειτουργία του µοχλού 
ΡΤΟ. Μετακινήστε το µοχλό 

 
3. Καθώς κάθεστε στο κάθισµα, 

διακόψτε τη λειτουργία του µοχλού 
ΡΤΟ και βάλτε στη νεκρά τους 
µοχλούς ελέγχου. Ξεκινήστε τη 
µηχανή.  

 
Οδήγηση προς τα εµπρός ή προς τα 
πίσω 
Το γκάζι ρυθµίζει τη ταχύτητα της µηχανής 
σε rpm (στροφές ανά λεπτό). Βάλτε το 
µοχλό του γκαζιού στη θέση Fast για 
καλύτερη λειτουργία.  
Πάντοτε να λειτουργεί η µηχανή στο µέγιστο. 
 
Η µηχανή µπορεί να περιστρέφεται πολύ 
γρήγορα. Ο χειριστής µπορεί να χάσει τον 
έλεγχο του µηχανήµατος και να τραυµατιστεί 
ή να καταστρέψει τη µηχάνηµα. 
* Να είστε προσεκτικοί όταν στρίβετε. 
* Για να πάτε εµπρός, σπρώξτε σιγά τους 
µοχλούς κίνησης προς τα εµπρός. 
 

 

 
1. Μοχλός κίνησης    
4. Πίσω 
2. Θέση κεντρικού κλειδώµατος   
5. Θέση φρένου 
3. Εµπρός 
 
• Για να πάτε ευθεία χρησιµοποιήστε ίση 

πίεση και στους δυο µοχλούς κίνησης. 
• Για να στρίψετε, µην πιέζετε το µοχλό 

ελέγχου κίνησης προς τη κατεύθυνση 
που θέλετε να στρίψετε. 

• Όσο ποιο µακριά κινείτε τους µοχλούς 
ελέγχου σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, 
τόσο ποιο γρήγορα το µηχάνηµα θα 
µετακινηθεί προς αυτή τη κατεύθυνση. 

• Για να σταµατήσετε τραβήξτε τους 
µοχλούς ελέγχου στη νεκρά. 

 
Όπισθεν 
1. Μετακινήστε τους µοχλούς στο κέντρο.  
2. Για να πάτε προς τα πίσω, τραβήξτε τους 
µοχλούς κίνησης σιγά προς τα πίσω. 
 
Για να πάτε ευθεία, εφαρµόστε την ίδια 
πίεση και στους δυο µοχλούς ελέγχου. 
 
Για να στρίψετε, µην πιέζετε το µοχλό 
κίνησης προς την κατεύθυνση που θέλετε να 
στρίψετε. 
 
Για να σταµατήσετε, σπρώξτε τους µοχλούς 
ελέγχου στη νεκρά. 
 
Σταµάτηµα του Μηχανήµατος 
Για να σταµατήσετε το µηχάνηµα, 
µετακινήστε τους µοχλούς κίνησης στη 
νεκρά, διαχωρίζουµε από τη θέση του 
φρένου, αποσυνδέουµε το ΡΤΟ, ελέγχουµε 
το γκάζι να είναι στη θέση Fast (γρήγορα), 
τέλος γυρίστε το κλειδί στη θέση Off.  
Να θυµάστε πάντοτε να βγάζετε το κλειδί 
από το διακόπτη. 
 
Προσοχή  
Παιδιά ή παρευρισκόµενοι µπορεί να 
τραυµατιστούν εάν µετακινήσουν ή 
προσπαθήσουν να θέσουν σε λειτουργία το 
µηχάνηµα. 
Πάντοτε να αφαιρείτε το κλειδί και οι µοχλοί 
ελέγχου να είναι στη θέση του φρένου όταν 
αφήνετε το µηχάνηµα χωρίς επιτήρηση, 
ακόµα και για µερικά λεπτά. 
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Ρύθµιση ύψους κοπής 
Το ύψος κοπής µπορεί να ρυθµιστεί από 1 -
½  έως 4- ½ ίντσες (38-114mm) µε 
διαβαθµίσεις 1/2" ίντσας (13mm) 
µετακινώντας το µοχλό ύψους κοπής σε 
διαφορετικές θέσεις. 
1. Σηκώστε το µοχλό ύψους κοπής και 
µετακινήστε το στη θέση που επιθυµείτε. 
2. Για να το ρυθµίσετε, τραβήξτε προς τα 
πάνω το µοχλό και µετακινείστε το στη θέση 
που επιθυµείτε. 
 

 
 
1. Μοχλός ύψους κοπής   
2. Θέσεις ύψους κοπής 
 
Ρύθµιση καθίσµατος 
Το κάθισµα µπορεί να µετακινηθεί προς τα 
εµπρός και προς τα πίσω. Ρυθµίστε το 
κάθισµα στο σηµείο που εσείς νοµίζετε ότι 
θα έχετε καλύτερο έλεγχο του µηχανήµατος. 
 
1. Σηκώστε το κάθισµα και χαλαρώστε τις 
βίδες αρκετά έτσι ώστε να µπορείτε να 
µετακινήσετε το κάθισµα. 
 
Σηµαντικό : Προσέξτε το κάθισµα να είναι  
πάντοτε στη θέση του όταν χαλαρώνετε τις 
βίδες ρύθµισης και µετακινείτε το κάθισµα. 
 
2. Τοποθετείστε το κάθισµα στο σηµείο που 
θέλετε και σφίξτε ξανά τις βίδες. 
 
 
 
 

Ρύθµιση µοχλών ελέγχου κίνησης 
Οι µοχλοί ελέγχου κίνησης µπορούν να 
ρυθµιστούν στην υψηλότερη ή χαµηλότερη 
θέση για µεγαλύτερη άνεση του χειριστή. 
1. Αφαιρέστε τις δυο βίδες κρατώντας τον 
άξονα του µοχλού κίνησης. 
2. Μετακινήστε το µοχλό ελέγχου στο 
επόµενο σετ οπών. Ασφαλίστε το µοχλό µε 
τις δυο βίδες. 
 
 

 
 
 
1. Μοχλός ελέγχου  
3. Άξονας του µοχλού κίνησης  
2. Βίδα 
 
 
3. Επαναλάβετε τη ρύθµιση και για τον άλλο 
µοχλό. 
 
Ώθηση του µηχανήµατος χειροκίνητα 
 
Σηµαντικό: Πάντοτε να σπρώχνετε το 
µηχάνηµα χειροκίνητα. Μην προσπαθήσετε 
να το ρυµουλκήσετε γιατί θα προκληθούν 
βλάβες στο µηχάνηµα. 
 
Για την ώθηση του µηχανήµατος: 
1. Παρκάρετε το µηχάνηµα σε επίπεδη 
επιφάνεια, απενεργοποιείστε τα µαχαίρια 
(ΡΤΟ). 
2. Μετακινήστε τους µοχλούς έλεγχου προς 
τα έξω για να δεσµεύσετε το φρένο, 
σταµατήστε τη µηχανή, βγάλτε το κλειδί και 
περιµένετε όλα τα κινούµενα µέρη να 
σταµατήσουν. 
3. Σηκώστε το κάθισµα έτσι ώστε να έχετε 
πρόσβαση στους µοχλούς παράκαµψης. 
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4. Μετακινήστε τους µοχλούς παράκαµψης 
προς τα εµπρός και µετά προς τα έξω για να 
µπουν στη θέση τους. 
5. Μετακινήστε τους µοχλούς ελέγχου προς 
τα µέσα για να απενεργοποιήσετε το φρένο. 
 
Τώρα το µηχάνηµα µπορεί να µετακινηθεί 
χειροκίνητα. 
 
 

 
 
1. Μοχλοί παράκαµψης 
2. Μοχλός ώθησης του µηχανήµατος 
3. Θέση µοχλού για τη λειτουργία του 
µηχανήµατος  
 
Λειτουργία του µηχανήµατος 
Η βάση τοποθέτησης για τα πόδια µπορεί 
να ρυθµιστεί προς τα εµπρός και προς τα 
πίσω για µεγαλύτερη άνεση κατά τη 
λειτουργία του µηχανήµατος. 
 
Σηκώστε προς τα πάνω τη βάση και 
τοποθετείστε στις ίδιες τρύπες αντίστοιχα. 
 

 
 
1. Βάση ποδιών 
2. Ράβδος 
3. Θέση υποδοχής 
 
 

Πλευρικό άδειασµα 
Το µηχάνηµα έχει µια πλευρική έξοδο που 
σκορπίζει το κοµµένο γρασίδι προς το πλάι 
και προς τα κάτω στο χλοοτάπητα. 
 
 

 
   
Εάν ο    εκτροπέας χόρτου, το κάλυµµα ή  
όλο το σύστηµα κοπής χόρτου δεν είναι                    
τοποθετηµένα σωστά είστε εκτεθειµένοι να 
στο να έρθετε σε επαφή µε τις  λεπίδες και 
τα διάφορα υλικά (µπάζα) που µπορεί να 
υπάρχουν στο έδαφος. 
Η επαφή µε τις κινούµενες λεπίδες και τα  
άλλα υλικά µπορεί να προκαλέσει    
τραυµατισµό ή ακόµη και θάνατο. 
 
  * Μην αφαιρείτε ποτέ τον εκτροπέα από το              
    χλοοκοπτικό µηχάνηµα γιατί κατευθύνει 
    τα υλικά προς τα κάτω. Εάν κάποια  
    στιγµή ο εκτροπέας καταστραφεί  
    αντικαταστήστε τον αµέσως. 
 
  * Μην βάζετε ποτέ τα χέρια ή τα πόδια σας 
     κάτω από το χλοοκοπτικό. 
 
  * Μην προσπαθήσετε να αδειάσετε το  
     καλάθι ή να καθαρίσετε τις λεπίδες εκτός  
     και εάν έχετε κλείσει το µοχλό  
     ένδειξης λειτουργίας των µαχαιριών  
     (ΡΤΟ) και έχετε γυρίσει το κλειδί της 
      µηχανής στη θέση OFF. 
 
     Επίσης βγάλτε το κλειδί και τραβήξτε το  
     καλώδιο από το µπουζί. 
 
 
Συµβουλές Λειτουργίας 
 
Γρήγορη ρύθµιση γκαζιού 
Για καλύτερο κούρεµα και µέγιστη 
κυκλοφορία του αέρα, να δουλεύετε τη 
µηχανή στη θέση Fast (γρήγορα). Ο αέρας 
απαιτείται για να κόβει πολύ λεπτά τα 
κοµµατάκια του χόρτου και γι αυτό το λόγο 
µη ρυθµίζετε το ύψος κοπής πολύ χαµηλά. 
Καθώς κουρεύετε, να ελέγχετε το 
χλοοκοπτικό µηχάνηµα από τη µια πλευρά 
του να µην έχει άκοπο χόρτο, έτσι ώστε να 
µπορεί ο αέρας να περνά εσωτερικά. 
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Κούρεµα γκαζόν για πρώτη φορά 
Κόψτε το γρασίδι ελαφρώς µακρύτερο από 
το κανονικό  για να είστε σίγουροι ότι δεν θα 
δηµιουργηθεί πρόβληµα στη µηχανή σε 
πιθανή ανωµαλία του εδάφους. 
Εντούτοις, η ρύθµιση ύψους κοπής που 
χρησιµοποιείτο στο παρελθόν είναι γενικά η 
καλύτερη ρύθµιση προς χρήση. 
Όταν κουρεύετε το γρασίδι και είναι 
ψηλότερο από 6 ίντσες, κατά πάσα 
πιθανότητα θα χρειαστεί να κουρέψετε το 
γκαζόν δυο φορές για να έχει καλύτερη 
ποιότητα  ο χλοοτάπητας. 
 
Κοπή του γκαζόν στο 1/3 της λεπίδας 
∆εν προτείνεται να κουρεύετε παραπάνω 
από το 1/3 της λεπίδας, εκτός και εάν το 
γρασίδι είναι αραιό ή είναι τέλος 
φθινοπώρου και τότε το γρασίδι µεγαλώνει 
ποιο αργά. 
 
∆ιεύθυνση κοπής 
Να εναλλάσσετε την διεύθυνση κοπής για να 
παραµένει το γκαζόν ευθυτενές. Αυτό 
επίσης βοηθά στον εµπλουτισµό από την 
αποσύνθεση και λίπανση το κοµµένου 
γρασιδιού που πέφτει στο έδαφος. 
 
Κούρεµα σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
Κανονικά πρέπει να κουρεύετε κάθε 
τέσσερις ηµέρες. Αλλά να θυµάστε ότι το 
γρασίδι δεν µεγαλώνει το ίδιο συνολικά. 
Έτσι για να διατηρήσετε το ίδιο ύψος κοπής, 
να κουρεύετε πολύ ποιο συχνά στις αρχές 
της άνοιξης.  
Καθώς η ανάπτυξη του γκαζόν µειώνεται 
στα µέσα του καλοκαιριού να κουρεύετε 
ποιο αραιά.  
Εάν δεν έχετε κουρέψει για µια αρκετά 
µεγάλη περίοδο, η πρώτη φορά που θα 
κουρέψετε τον χλοοτάπητα να θυµάστε ότι η 
ρύθµιση ύψους κοπής πρέπει να είναι σε 
υψηλό σηµείο. Μετά κουρέψτε ξανά δυο 
ηµέρες αργότερα και ρυθµίστε το ύψος 
κοπής λίγο χαµηλότερα. 
 
Ταχύτητα κοπής 
Για να βελτιώσετε την ποιότητα κοπής, 
χρησιµοποιήστε χαµηλότερη ταχύτητα ως 
προς το έδαφος. 
 
Αποφυγή κοπής χόρτου πολύ χαµηλά 
Εάν το πλάτος κοπής του χλοοκοπτικού 
είναι µεγαλύτερο από το χλοοκοπτικό που 
χρησιµοποιούσατε πριν, αυξήστε το ύψος 

κοπής έτσι ώστε να είστε σίγουροι θα κοπεί 
οµοιόµορφα. 
 
Μακρύ γρασίδι 
Εάν το γρασίδι πρέπει κάποια στιγµή να 
είναι ελαφρώς µακρύτερο από το κανονικό, 
ή εάν περιέχει υψηλότερο βαθµό υγρασίας, 
σηκώστε το ύψος κοπής περισσότερο από 
το κανονικό και κουρέψτε το χλοοτάπητα 
στη ρύθµιση αυτή. Μετά επαναλάβετε το 
κούρεµα χρησιµοποιώντας τη χαµηλότερη 
ρύθµιση. 
 
Όταν σταµατήσετε 
Εάν πρέπει να διακόψετε τη µπροστινή 
κίνηση της µηχανής καθώς κουρεύετε, 
µπορεί να πέσει µια µάζα από 
λεπτοκοµµένο γρασίδι επάνω στο 
χλοοτάπητα. Για να το αποφύγετε 
µετακινηθείτε σε ένα σηµείο που είναι ήδη 
κουρεµένο µε τις λεπίδες σε εµπλοκή. 
 
Να διατηρείτε την κάτω πλευρά του 
χλοοκοπτικού καθαρή 
Να Καθαρίζετε την κάτω πλευρά το 
χλοοκοπτικού µετά από κάθε χρήση. 
∆ιαφορετικά η ποιότητα κοπής από κάποια 
στιγµή και µετά δεν θα είναι ικανοποιητική. 
 
Συντήρηση λεπίδας 
Να διατηρείτε τη λεπίδα κοφτερή κατά τη 
διάρκεια της εποχής πού γίνεται το κούρεµα 
του χλοοτάπητα. Το χόρτο κόβεται χωρίς να 
σκίζεται και χωρίς να γίνεται καφέ στις 
άκρες. 
Το σκίσιµο και το κοµµάτιασµα µειώνει 
επίσης την ανάπτυξη και αυξάνει τις 
πιθανότητες αρρώστιας του χλοοτάπητα. 
Ελέγχετε τις λεπίδες καθηµερινά, και όποτε 
χρειάζεται να τις λιµάρετε για να 
παραµένουν πάντοτε κοφτερές. 
Εάν µια λεπίδα έχει καταστραφεί, να την 
αντικαταστήσετε άµεσα µε µια λεπίδα της 
Toro. 
 
Ασφαλής ρυµούλκηση 
Να ρυµουλκείτε ένα µηχάνηµα µόνο όταν 
έχει κοτσαδόρο. 
Μην τοποθετείτε εξαρτήµατα ρυµούλκησης 
εκτός από το σηµείο που είναι ο 
κοτσαδόρος. Το µηχάνηµα έχει 
περιορισµένη δυνατότητα ρυµούλκησης για 
µικρά παρελκόµενα όπως σκούπες για 
φύλλα, κυλίνδρους µέχρι 500 lbs (227kg) ή 
καρότσι µέχρι 5 cubic feet. 
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Αυτοί οι τύποι παρελκόµενων µπορούν να 
ρυµουλκηθούν σε επίπεδο έδαφος. Μην 
επιτρέπετε σε παιδιά ή άλλους να 
βρίσκονται µέσα ή πάνω στα παρελκόµενα. 

Στα πρανή, από  το βάρος του 
παρελκόµενου µπορεί να δηµιουργηθεί 
απώλεια έλξης και ελέγχου.  
Να πηγαίνετε αργά και να διατηρείτε 
περισσότερη απόσταση από το σηµείο που 
πρέπει να σταµατήσετε.

 
 
 
Συντήρηση 
 
 
Προτεινόµενο Πρόγραµµα Συντήρησης 
 
Συντήρηση    ∆ιαδικασία συντήρησης 
 
Μετά από την πρώτη χρήση  - Αλλάξτε το λάδι της µηχανής 
 
      
     - Ελέγξτε το σύστηµα ασφαλείας.   
Πριν κάθε χρήση ή   - Ελέγξτε το επίπεδο λαδιού. 
καθηµερινά    - Ελέγξτε τις λεπίδες. 
     - Καθαρίστε το χώρο αποθήκευσης χόρτου 
 
     - Γρασάρετε όλα τα σηµεία όπου είναι αναγκαίο. 
Κάθε 25 ώρες - Καθαρίστε το φίλτρο αέρα (και πολύ ποιο συχνά όταν 

το µηχάνηµα βρίσκεται σε χώρους µε πολύ σκόνη ή 
βρωµιά). 

     - Ελέγξτε τη πίεση στα λάστιχα. 
     - Ελέγξτε τους ιµάντες. 

 
Κάθε 50 ώρες    - Αλλάξτε τα λάδια της µηχανής. 

     - Ελέγξτε τα υγρά της µπαταρίας. 
 

- Αντικαταστήστε το χάρτινο φίλτρο αέρα (και πολύ ποιο 
όταν το µηχάνηµα βρίσκεται σε χώρους µε πολύ σκόνη ή 
βρωµιά). 

Κάθε 100 ώρες - Αντικαταστήστε το φίλτρο λαδιού (µόνο για το µοντέλο 
74403) 

     - Αντικαταστήστε το φίλτρο καυσίµου. 
     - Αντικαταστήστε τα µπουζί. 
 
     - Αδειάστε το δοχείο καυσίµου. 
Πριν την αποθήκευση   - Φορτώστε τη µπαταρία και αποσυνδέστε τα καλώδια 

- Κάντε όλη τη παραπάνω διαδικασία συντήρησης πριν 
την αποθήκευση. 
- Βάψτε τα σηµεία που έχουν φθαρεί. 
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Εάν αφήσετε τα κλειδιά πάνω στο διακόπτη, οποιοσδήποτε µπορεί να ξεκινήσει τη µηχανή και 
να προκαλέσει ατύχηµα. 
 
Αφαιρέστε το κλειδί  και αποσυνδέστε το καλώδιο από το µπουζί πριν να ξεκινήσετε 
οποιαδήποτε συντήρηση. Βάλτε το καλώδιο στο πλάι έτσι ώστε να µην ακουµπήσει κατά λάθος 
στο µπουζί. 
 
 
 
 

Προετοιµασία  
∆ιαδικασιών Συντήρησης 
 

 
 

1. Για να αφαιρέσετε το καπάκι, ξεβιδώστε 
τις βίδες και µετά τραβήξτε το προς τα πίσω 
και πάνω. 

 

 
 
1. Καπάκι µηχανής  2.  Βίδα 
 

 
2. Για να τοποθετήσετε το καπάκι της 
µηχανής βάλτε τους γάντζους στις υποδοχές 
και σπρώξτε προς τα εµπρός. 
 
3. Σφίξτε τις βίδες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αφαίρεση και τοποθέτηση του 
καλύµµατος της µηχανής. 
 
 

 
 
1. Καπάκι µηχανής 2. Γάντζος 
 
 
ΛΙΠΑΝΣΗ 
 
Γρασάρισµα των ρουλεµάν 
Γρασάρετε τους µπροστινούς άξονες και 
τους τροχούς.  
 
1. Σταθµεύστε το µηχάνηµα σε επίπεδη 
επιφάνεια και αποσυνδέστε τις λεπίδες 
(ΡΤΟ). 
 
2. Μετακινήστε τους µοχλούς ελέγχου στη 
θέση του φρένου, σταµατήστε τη µηχανή, 
βγάλτε το κλειδί και περιµένετε όλα τα 
κινούµενα µέρη να σταµατήσουν πριν 
κατέβετε από τη µηχανή. 
 
3. Καθαρίστε τα εξαρτήµατα που λιπαίνονται 
µε ένα πανί. Να καθαρίσετε πολύ καλά εάν 
υπάρχει µπογιά στα εξαρτήµατα. 
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1. Μπροστινός τροχός 
 
 

 
 
 
 
4. Τοποθετήστε το γρασαδόρο πίεσης σε 
κάθε σύνδεσµο. Βάλτε όσο γράσο χρειάζεται 
στους συνδέσµους µέχρι να αρχίσει να 
στάζει έξω από τα ρουλεµάν. 
 
5. Σκουπίστε το γράσο που έχει περισσέψει. 
 
 
Συντήρηση Μηχανής 
 
Σέρβις του φίλτρου αέρα 
Φίλτρο αφρού :  
Καθαρίστε κάθε 25ώρες ή ετησίως. 
 
Χάρτινο στοιχείο (paper element) : 
Αντικαταστήστε κάθε 100 ώρες λειτουργίας 
ή ετησίως. 
 
Σηµείωση : Να κάνετε σέρβις στο φίλτρο 
αέρα πολύ ποιο συχνά (µετά από µερικές 
ώρες) εάν οι συνθήκες λειτουργίας δεν είναι 
καλές και υπάρχει πολύ σκόνη ή άµµος. 
 
 
 
 
 
 

Αφαίρεση του αφρολέξ και του χάρτινου 
στοιχείου. 
 

 
 
1. Κάλυµµα 2. Λαβή καλύµµατος 
 
 
4. Προσεκτικά βγάλτε το χάρτινο φίλτρο και 
το αφρώδες φίλτρο από το εσωτερικό του 
εξαγωγέα αέρα. 
 
 
 

 
 
 
1. Χάρτινο φίλτρο  
2. Φίλτρο αφρού 
3. Κάλυµµα φίλτρου αέρα  
4. Υποδοχή 
5. Σχισµή 
6. Εξαγωγή αέρα 
 
Σηµείωση: Προσέξτε ότι το λάστιχο είναι 
επίπεδο στη βάση του φίλτρου αέρα. 
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1. Σταµατήστε τη µηχανή σε επίπεδη 
επιφάνεια και ξεµπλοκάρετε τις λεπίδες 
(ΡΤΟ). 
 
2.  Μετακινήστε τους µοχλούς ελέγχου στη 
θέση του φρένου, σταµατήστε τη µηχανή, 
βγάλτε το κλειδί και περιµένετε όλα τα 
κινούµενα µέρη να σταµατήσουν. 
 
3. Καθαρίστε πρώτα γύρω από το φίλτρο 
αέρα για να µη µπει βρωµιά στη µηχανή. 
Τραβήξτε προς τα πάνω το χερούλι του 
καλύµµατος και γυρίστε το προς τη µηχανή. 
Αφαιρέστε το κάλυµµα. 
 
 
 
Καθαρισµός φίλτρου αφρού 
1. Πλύνετε το φίλτρο αφρού µε υγρό 
σαπούνι και ζεστό νερό. Όταν καθαρίσει 
πλήρως ξεβγάλετε πολύ καλά. 
 
2. Στεγνώστε πολύ καλά µε ένα καθαρό 
πανί. Μην λαδώσετε το φίλτρο. 
 
Σηµείωση : Μην καθαρίζετε ή ρίχνετε λάδι 
στο χάρτινο φίλτρο. Αντικαταστήστε το 
χάρτινο φίλτρο εάν έχει καταστραφεί ή εάν 
δεν γίνεται να καθαριστεί. 
 
Τοποθέτηση των φίλτρων 
Για να µη καταστρέψετε τη µηχανή να 
θυµάστε ότι πρέπει πάντοτε να λειτουργεί µε 
τα φίλτρα τοποθετηµένα στη θέση τους. 
 
1. Τοποθετήστε τα φίλτρα στην υποδοχή. 
 
2. Ευθυγραµµίστε το καπάκι µε τις 
υποδοχές. Θηλυκώστε τη λαβή πάνω στο 
κάλυµµα και πατήστε προς τα κάτω έτσι 
ώστε να κλείσει το καπάκι καλά. 
 
 
Σέρβις Λαδιών Μηχανής 
Ελέγχετε το επίπεδο λαδιού καθηµερινά ή 
µετά από κάθε 8 ώρες. 
Αλλάξτε τα λάδια µετά από τις 5 πρώτες 
ώρες λειτουργίας και κάθε 50 ώρες 
λειτουργίας µετά. 
 

Τύπος λαδιού: API, SF, SG, SH, SJ, ή 
λεπτότερο. 
 
 
Χωρητικότητα στροφαλοθάλαµου 
(Crankcase Capacity) 
• 48oz./1-1/2qt (1400cc/1.41) όταν το 

φίλτρο δεν έχει αλλαχθεί. 
• 56oz./1-3/4qt (1700cc/1.71) όταν το 

φίλτρο έχει αλλαχθεί (µοντέλο 74403 
µόνο) 

 
Ελαστικότητα : ∆είτε τον πίνακα παρακάτω. 

 
 

 
3. Ξεβιδώστε το µετρητή λαδιού και 
σκουπίστε µέχρι να καθαρίσει το µεταλλικό 
άκρο του. 
 

 
 
1. Μετρητής λαδιού  2. Μεταλλικό άκρο 
 
 
4. Βιδώστε το µετρητή και µετά ξεβιδώστε 
και ελέγξτε  το µεταλλικό άκρο. Εάν το 
επίπεδο του λαδιού είναι χαµηλό, βάλτε όσο 
λάδι χρειάζεται µέχρι να ανέβει µέχρι την 
ένδειξη του µετρητή λαδιού. 
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Έλεγχος στάθµης λαδιού 
1. Σταµατήστε τη µηχανή σε µια επίπεδη 
επιφάνεια, και βγάλτε το κλειδί. 
 
2. Καθαρίστε γύρω από το µετρητή λαδιού 
έτσι ώστε να µην πέσουν βρωµιές στο 
δοχείο λαδιού και καταστρέψουν τον 
κινητήρα. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Μετρητής λαδιού 
2. Σωλήνας εισαγωγής λαδιού 
3. Βαλβίδα αποστράγγισης λαδιού 
 
Σηµαντικό: Μη βάζετε λάδι παραπάνω απ’ 
όσο πρέπει γιατί µπορεί να καταστρέψετε τη 
µηχανή. 
 
Αλλαγή λαδιών 
1. Ξεκινήστε τη µηχανή και αφήστε τη να 
δουλεύει για 5 λεπτά. Με αυτό τον τρόπο 
ζεσταίνεται το λάδι και έτσι στραγγίζει 
καλύτερα. 
 
2. Παρκάρετε το µηχάνηµα µε τέτοιο τρόπο 
έτσι ώστε η πλευρά που θα στραγγίζει το 
λάδι να είναι ποιο χαµηλά έτσι ώστε να 
στραγγίξει το λάδι εντελώς. 
 

3. Ξεµπλοκάρετε το µοχλό ΡΤΟ και βάλτε 
φρένο. 
 
4. Σταµατήστε τη µηχανή και βγάλτε το 
κλειδί και περιµένετε µέχρι όλα τα κινούµενα 
µέρη να σταµατήσουν πριν κατεβείτε από το 
µηχάνηµα. 
 
5. Τοποθετήστε το σωλήνα στη βαλβίδα 
αποστράγγισης. 
 
6. Βάλτε κάτω από το σωλήνα ένα δοχείο. 
Γυρίστε τη βαλβίδα για να στραγγίξει το λάδι. 
 
7. Όταν στραγγίξει τελείως το λάδι κλείστε τη 
βαλβίδα. 
 
8. Βγάλτε το σωλήνα. 
 
9. Αλλάξτε το φίλτρο λαδιού εάν είναι 
απαραίτητο. 
 
10. Σκουπίστε γύρω από το µετρητή λαδιού, 
και ξεβιδώστε το καπάκι. 
 
11. Αργά βάλτε περίπου 80% από το 
καθορισµένο λάδι µέσα στο δοχείο λαδιού. 
 
12. Ελέγξτε τη στάθµη λαδιού. 
 
13. Προσθέστε κι άλλο λάδι ακόµα εάν είναι 
αναγκαίο έτσι ώστε να φθάσει στο σωστή 
ένδειξη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Βαλβίδα στράγγισης λαδιού 
2. Σωλήνα στράγγισης λαδιού 
Σηµείωση : Το παλιό λάδι µπορείτε να το 
ανακυκλώσετε.
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Συντήρηση 
 
Προτεινόµενο Πρόγραµµα Συντήρησης 
 
 
∆ιάστηµα Συντήρησης για Σέρβις       ∆ιαδικασία Συντήρησης
     
Μετά από 20 ώρες - Ελέγξτε  την ρύθµιση ιµάντα εµπλοκής 

µαχαιριών. 

 

      - Έλεγχος της στάθµης λαδιού. 

      - Έλεγχος συστηµάτων ασφαλείας. 

Σε κάθε χρήση - Καθαρισµός καλύµµατος του χλοοκοπτικού. 

      - Έλεγχος µπαταρίας. 

      - Έλεγχος πίεσης ελαστικών. 

      - Έλεγχος λεπίδων. 

      - Έλεγχος φρένων. 

 

      - Λιπαίνετε το σασί.  

Κάθε 25 ώρες     - Κάνετε σέρβις στα φίλτρα αέρα. 

- Καθαρίστε το εξωτερικό µέρος της µηχανής. 

 

Κάθε 50 ώρες     - Αλλάξτε τα λάδια 1*    
      - Ρυθµίστε τον ιµάντα της λεπίδας. 

 

Κάθε 100 ώρες     - Αντικαταστήστε το φίλτρο λαδιού. 

- Αντικαταστήστε το χάρτινο φίλτρο αέρα 2* 

 

 

- Να κάνετε όλες τις παραπάνω διαδικασίες   

συντήρησης. 

-  Ελέγξτε τους ιµάντες για πιθανές φθορές. 

-  Αποστραγγίξτε τη βενζίνη. 

Πριν την αποθήκευση  - Βάψτε τις καπνισµένες (λερωµένες) επιφάνειες. 

-  Φορτώστε την µπαταρία και αποσυνδέστε τα 

καλώδια. 

- Αντικαταστήστε το φίλτρο καυσίµου. 

- Αντικαταστήστε το µπουζί. 
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* 1 - Αλλάξτε τα λάδια της µηχανής µετά την πρώτη χρήση, και κάθε 25 ώρες µετά από σκληρή 
χρήση ή µετά από εργασία σε υψηλές θερµοκρασίες. 
 

** 2  -  Να κάνετε αυτή τη διαδικασία συχνότερα σε περιπτώσεις που υπάρχει σκόνη και βρωµιά. 
 
Σηµαντικό Για οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες συντήρησης δείτε.. το εγχειρίδιο χειρισµού της 
µηχανής. 
 
Προσοχή 
Εάν αφήσετε το κλειδί στο διακόπτη, µπορεί οποιοσδήποτε να ξεκινήσει τη µηχανή, να 
τραυµατίσει εσάς ή άλλους παρευρισκόµενους. 
 
Βγάλτε το κλειδί από το διακόπτη και αποσυνδέστε το καλώδιο από το µπουζί πριν να κάνετε 
οποιουδήποτε είδους συντήρηση. Βάλτε το καλώδιο στην άκρη έτσι ώστε να µην έρθει κατά 
λάθος σε επαφή µε το µπουζί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.geomechaniki.gr
29.07.08 
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