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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EC
(Ισχύει µ νο για την Ευρώπη)
Ο υπογεγραµµένος κατασκευαστής,
Husqvarna Zenoah Co.,Ltd.,
1-9, Minamidai, Kawagoe, Saitama, Ιαπωνία,
δηλώνει µε αποκλειστική του ευθύνη τι τα ακ λουθα προϊ ντα στα οποία
γίνεται αναφορά στην παρούσα δήλωση συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις
της ακ λουθης Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
Τα προϊ ντα στα οποία γίνεται αναφορά είναι τα εξής :
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
: ΨEKAΣTHPAΣ (Κηπευτικ µηχάνηµα πλάτης για τη συλλογή φύλλων)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
: Husqvarna Zenoah Co., Ltd.
ΜΟΝΤΕΛΟ
: MD6210M
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ : 2010 και µετά
ΣΕΙΡΑΣ
(Το έτος δηλώνεται σαφώς στην πινακίδα
στοιχείων, ακολουθούµενο απ τον αριθµ σειράς)

Η παρούσα δήλωση συµµορφώνεται µε τα ακ λουθα :
・Ο∆ΗΓΙΑ
2006/42/EC της 17ης Μαΐου, 2006
・Ο∆ΗΓΙΑ
2004/108/EC της 15ης ∆εκεµβρίου, 2004
(Εφαρµ στηκαν οι εξής προδιαγραφές : EN 61000-6-1, EN 55012, (CISPR 12))
・Ο∆ΗΓΙΑ
2000/14/EC της 8ης Μαΐου, 2000
διαδικασία αξιολ γησης συµµ ρφωσης σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
(Εφαρµ στηκαν οι εξής προδιαγραφές : ISO 11094)
・Ο∆ΗΓΙΑ
97/68/EC της 16ης ∆εκεµβρίου, 1997
2002/88/EC της 9ης ∆εκεµβρίου, 2002

29 ∆εκέµβριoς 2009

Ηµεροµηνία :

Υπογραφή :
Kiyoshi Honda
Γενικ ς διευθυντής, αναπτυξιακ κέντρο
Εξουσιοδοτηµένος αντιπρ σωπος:
Eusqvarna AB
SE-561 82 Huskvarna, Σouεδίa
Άτοµο εγκεκριµένο για να συντάξει το τεχνικ αρχείο:
Bo R Jonsson
SE-561 82 Huskvarna, Σouεδίa

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ!!!
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ
Φοράτε προστατευτικά για το κεφάλι, τα µάτια και τα αυτιά.
ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΣΜΟΣ

MD6210M

62,0 cm3

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΘΟΡΥΒΟΥ1)
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΡΑ∆ΑΣΜΩΝ2)
2000/14/EC
ISO 7917
ISO 22867
LWA
ahv, eq
LpARa
µετρηµένο εγγυηµένο
107 dB(A)
108 dB(A) 102 dB(A)
4,7 m/s2

* Οι προδιαγραφές υπ κεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση
1) Οι εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον µετρηµένες ως ηχητική ισχύς (LWA) σε συµµ ρφωση µε την οδηγία ΕΕ2000/
14/EC.
Το αναφερ µενο επίπεδο ηχητικής ισχύος για το µηχάνηµα, έχει µετρηθεί µε το πρωτ τυπο εξάρτηµα κοπής που
δίνει το υψηλ τερο επίπεδο ισχύος.
Η διαφορά µεταξύ της εγγυηµένης και της µετρηµένης ηχητικής ισχύος είναι τι η εγγυηµένη ηχητική ισχύς
περιλαµβάνει επίσης την διασπορά στο αποτέλεσµα της µέτρησης και τις διακυµάνσεις µεταξύ διαφορετικών
µηχανηµάτων του ίδιου µοντέλου σύµφωνα µε την Οδηγία 2000/14/EC.
%σα δεδοµένα έχουν καταγραφεί σχετικά µε το ισοδύναµο επίπεδο ηχητικής πίεσης (LpARa) στο αυτί του χειριστή
για το µηχάνηµα, έχουν µία τυπική στατιστική διασπορά (τυπική απ κλιση) της τάξης του 1 db (Α).
2) %σα δεδοµένα έχουν καταγραφεί σχετικά µε το ισοδύναµο επίπεδο της δ νησης (ahv,eq) στη λαβή χειρισµού έχουν
µία τυπική στατιστική διασπορά (τυπική απ κλιση) της τάξης του 1 µ/δ2.

APIΘMOΣ EΓKPIΣHΣ CE TOY KANONIΣMOY ΠEPI EKΠOMΠHΣ PYΠΩN
O∆HΓIA 97/68/EC TPOΠOΠOIHΘHKE: 2002/88/EC
e13*97/68SH3G3*2002/88*0095*02
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ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Περιεχµενα

Οι οδηγίες που περιέχονται στις προειδοποιήσεις του
παρ ντος εγχειριδίου και φέρουν το σύµβολο , αφορούν
σηµαντικά θέµατα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται υπ ψη
προκειµένου να αποφεύγεται ενδεχ µενος σοβαρ ς
σωµατικ ς τραυµατισµ ς και γι' αυτ το λ γο σας συµβουλεύουµε να διαβάσετε προσεκτικά λες τις σχετικές
οδηγίες και να τις ακολουθήσετε πιστά.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτ το σήµα υποδηλώνει οδηγίες οι οποίες πρέπει να
τηρούνται προκειµένου να αποφεύγονται ατυχήµατα τα
οποία µπορούν να έχουν ως συνέπεια σοβαρ σωµατικ
τραυµατισµ ή θάνατο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Θέση εξαρτηµάτων ...................................... 3
Προδιαγραφές .............................................. 4
Σύµβολα του εγχειριδίου ............................. 4
Σύµβολα του µηχανήµατος ......................... 4
Οδηγίες για ασφαλή λειτουργία ................. 5
Ρύθµιση ....................................................... 11
Καύσιµα ....................................................... 12
Λειτουργία ................................................... 13
Συντήρηση ................................................... 15
Αποθήκευση ................................................ 17
Απ ρριψη ..................................................... 17
Οδηγ ς επίλυσης βλαβών ......................... 18

Αυτ το σήµα υποδηλώνει οδηγίες οι οποίες πρέπει να
τηρούνται διαφορετικά υπάρχει το ενδεχ µενο µηχανικής
βλάβης, βλάβη λειτουργίας ή ζηµιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτ το σήµα δηλώνει υποδείξεις ή οδηγίες χρήσιµες για
τη χρήση του µηχανήµατος.

1. Θέση εξαρτηµάτων
1. Τύπος πλαισίου

2. Iµάντας ώµου
3. Kάλµµα µoτερ
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1
5

2
10

Σπειροειδές περίβληµα
∆ίχτυ
Φίλτρο αέρα
Χειροκίνητη µίζα (κορδονιέρα)
∆οχείο καυσίµου
"Πίπα" του µπουζί

10. Απορροφητής Κραδασµών (λάστιχο)
11. Απορροφητής Κραδασµών (λάστιχο)
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28
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Τσοκ
∆εξαµενή υλικού
∆ιακ πτης στάσης λειτουργίας
Μανέτα ισχύος
Λαβή Χειρισµού
Γωνία
Σφιγκτήρας (µεγάλος)
Εύκαµπτος αγωγ ς
Σφιγκτήρας (µικρ ς)
Σύνδεσµος στροφέων
Ευέλικτη µάνικα
Μάνικα ψεκασµού
Ενδιάµεση βαλβίδα
Σωλήνας διάλυσης
Μεταλλικ ς συνδετήρας
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη
Κλειδί για σπινθηριστή (Εξαγωνική
υποδοχή S13/S19) Κατσαβίδι (Ζύγωµα)
29. Κλειδί σύσφιξης
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2. Προδιαγραφές
MODEL

MD6210M

∆ιαστάσεις (Μ x Π x Υ)**
Ξηρ Βάρος*
Χωρητικ τητα δοχείου καυσίµο
ύπος Κινητήρα
Μετατ πιση εµβ λο
Φίλτρο αέρα
Καρµπιρατέ
Σύστηµα Ανάφλεξης
Μπουζί
Στροφές λειτουργίας κινητήρα*
Κατανάλωση καυσίµω
Χωρητικ τητα δοχείου
Εκκένωση
Νερ
∆ιαµήκης σύγκλιση
Νερ Οριζοντίως
Νερ Καθέτως

mm
kg
λίτ
cm3

τροφές ανά λεπτ
Λίτρα/ώρα
liter
l/min
m
m

354x520x740
12,7
1,8
∆ίχρονος αερ ψυκτος βενζινοκινήτηρας
62,0
Μερικώς υγρή µορφή πολυουρεθάνης
∆ιάφραγµα, τύπος περιστροφικής βαλβίδας
C.D.I.
NGK BPMR7A (προστασία απ θ ρυβο)
2000 to 8900
1,9
18
4
12
12

* Με το βασικ σωλήνα ** Χωρίς το σωλήνα
Οι προδιαγραφές υπ κεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

3. Σύµβολα του εγχειριδίου

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(1) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! Το µηχάνηµα µπορεί να γίνει ένα επικίνδυνο
εργαλείο εάν χρησιµοποιείται εσφαλµένα ή απρRσεκτα και αυτR
µπορεί να προξενήσει σοβαρR ή θανατηφRρο τραυµατισµR στο
χειριστή ή σε άλλους.
(2) ∆ιαβάστε το εγχειρίδιο χειρισµού προσεκτικά και βεβαιωθείτε
Rτι κατανοείτε τις οδηγίες προτού χρησιµοποιήσετε το
µηχάνηµα.
(3) Φορέστε προστατευτική µάσκα, και προστατευτικά για τα µάτια
και τα αυτιά.
(4) Φορέστε προστατευτικά για τα πRδια.
(5) Φορέστε γάντια.
(6)

Κρατήστε τα παιδιά, τους περαστικούς και τους βοηθούς σε απRσταση 15 µέτρων απR το µηχάνηµα
Αν κάποια πινακίδα προειδοποίησης αφαιρεθεί
ή λερωθεί και δυσκολεύεται η ανάγνωσή της,
πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον αντιπρ σωπο
απ τον οποίο αγοράσατε το µηχάνηµα για να
παραγγείλετε καινούριες πινακίδες και να τις
κολλήσετε στα σηµεία που απαιτείται.

Ποτέ µην τροποποιείτε το µηχάνηµα.
Η εγγύηση του µηχανήµατος παύει να ισχύει,
αν τροποποιήσετε το φυσητήρα ή αν δεν
κάνετε σωστή χρήση του µηχανήµατος
σύµφωνα µε το εγχειρίδιο.

4. Σύµβολα του
µηχανήµατος

Οπή για γέµισµα “ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ”
Θέση: ΚΑΠΑΚΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Για ασφαλή λειτουργία και συντήρηση, τα σύµβολα
είναι ανάγλυφα χαραγµένα επάνω στο µηχάνηµα.
Ακολουθείτε τις ενδείξεις και προσέχετε να µην
κάνετε κάποιο λάθος.

∆ιεύθυνση για να κλείσετε το τσοκ
Θέση: KΑΛΥΜΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ
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∆ιεύθυνση για να ανοίξετε το τσοκ
Θέση: KΑΛΥΜΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ
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5. Οδηγίες για ασφαλή λειτουργία
ΠPOEI∆OΠOIHΣH
1.

∆ιαβάστε προσεκτικά το παρν
εγχειρίδιο µέχρι να κατανοήσετε
πλήρως λες τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας και ακολουθήστε τις.
2. Φυλάξτε το παρν εγχειρίδιο σε
εύκολο σηµείο ώστε να ανατρέχετε σε αυτ ταν έχετε απορίες.
Σηµειώστε, επίσης, πως αν έχετε
οποιαδήποτε απορία την οποία δε
µπορεί να σας λύσει το εγχειρίδιο,
επικοινωνήστε µε τον αντιπρσωπο απ τον οποίο αγοράσατε το
προϊν.
3. Μην ξεχνάτε να δίνετε το παρν
εγχειρίδιο µαζί µε το προϊν στην
περίπτωση πώλησης, δανεισµού ή
σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση
µεταβίβασης της κυριτητας του
προϊντος.
4. Mην ενοικιάζετε ή δανείζετε το
µηχάνηµά σας χωρίς το εγχειρίδιο
λειτουργίας του.
5. Bεβαιωθείτε τι ο εκάστοτε
χρήστης της µονάδας σας
καταλαβαίνει τις πληροφορίες που
περιέχονται στο παρν εγχειρίδιο.
6. Mην αφήνετε ποτέ παιδιά κάτω
των 13 ετών να χρησιµοποιούν το
µηχάνηµα.
7. Η παρατεταµένη έκθεση στο
θρυβο µπορεί να προκαλέσει
µνιµη βαρηκοΐα. Γι' αυτ το λγο,
χρησιµοποιείτε πάντα εγκεκριµένη
ηχητική προστασία.
8. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να
τροποποιείται ο σχεδιασµς του
µηχανήµατος χωρίς την άδεια του
κατασκευαστή. Χρησιµοποιείτε
πάντα γνήσια εξαρτήµατα. Μη
εγκεκριµένες τροποποιήσεις ή/και
εξαρτήµατα ενδέχεται να
προκαλέσουν προσωπικ
τραυµατισµ ή ακµα και το
θάνατο του χειριστή ή τρίτων.
9. Το µηχάνηµα µπορεί να γίνει ένα
επικίνδυνο εργαλείο εάν
χρησιµοποιείται απρσεκτα ή
εσφαλµένα και µπορεί να
προξενήσει ακµα και θανατηφρο
τραυµατισµ. Είναι ιδιαιτέρως
σηµαντικ να διαβάσετε και να
κατανοήσετε τα περιεχµενα του
εγχειριδίου του χειριστή.
10. Η H u s q v a r n a Z e n o a h α σ κ ε ί
πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των
προϊντων της και κατά συνέπεια
επιφυλάσσεται του δικαιώµατος
τροποποίησης της σχεδίασης και
της ψης των προϊντων χωρίς
προειδοποίηση.
11. Το µ η χ ά ν η µ α έ χ ε ι κ υ ρ ί ω ς
σχεδιαστεί για τη διάδοση
γεωργικών λιπασµάτων ή για το
ψεκασµ χηµικών για τον έλεγχο
παράσιτων και ζιζανιοκτνων. Μη
το χρησιµοποιείτε για άλλους

λγους, καθώς αυτ µεγιστοποιεί
λγους για απρβλεπτα
ατυχήµατα. .
12. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του
χηµικού προµηθευτή αναφορικά
µε τον ατοµικ προστατευτικ
εξοπλισµ, τη χρήση χηµικών, το
ανακάτεµα και την αντιµετώπιση
των υλικών και των αποβλήτων.

KATAΣTAΣH ΛEITOYPΓIAΣ
1. Α π ο φ ύ γ ε τ ε τ η χ ρ ή σ η τ ο υ
µηχανήµατος αν είστε κουρασµένος,
άρρωστος ή αναστατωµένος ή αν
βρίσκεστε υπ την επήρεια αλκολ,
ναρκωτικών ουσιών ή φαρµάκων.
2. Για να µειωθεί ο κίνδυνος απώλειας
της ακοής που σχετίζεται µε τη
στάθµη θορύβου, απαιτούνται
προστατευτικά για τα αυτιά.
3. Γι α ν α µ ε ι ω θ ε ί ο κ ί ν δ υ ν ο ς
τραυµατισµού που σχετίζεται µε τα
ριπτµενα αντικείµενα, φοράτε
πάντα προστατευτικά µατιών και
π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ά π ο δ ι ώ ν . Tα
προστατευτικά µατιών θα πρέπει να
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές
ANSI Z87.1.
4. Γι α ν α µ ε ι ω θ ε ί ο κ ί ν δ υ ν ο ς
τραυµατισµού που σχετίζεται µε την
εισπνοή σκνης, χρησιµοποιήστε µία
µάσκα προσώπου φιλτραρίσµατος.
5. Φοράτε υποδήµατα ανθεκτικά µε
λαστιχένια σλα ή υποδήµατα µε
άλλο είδος αντιολισθητικής
προστασίας για να µπορέσετε να
προστατευθείτε ενάντια σε πτώσεις.
6. Γι α ν α µ ε ι ω θ ε ί ο κ ί ν δ υ ν ο ς
τραυµατισµού που σχετίζεται µε τα
αντικείµενα που έλκονται στα
περιστρεφµενα µέρη, µη φοράτε
φαρδιά ρούχα, φουλάρια, αλυσίδες
λαιµού, µην αφήνετε κάτω µακριά
µαλλιά, ή άλλα συναφή.
7.
Εκτεταµένη χρήση του
µηχανήµατος, που εκθέτει το
χειριστή σε κραδασµούς και κρύο
µπορεί να προκαλέσει την ασθένεια
των λευκών δακτύλων (φαινµενο
Raynaud), της οποίας τα συµπτώµατα
είναι η αίσθηση φαγούρας και
καψίµατος ακολουθούµενη απ'
απώλεια χρώµατος και απ
µούδιασµα στα δάχτυλα. ∆εν είναι
γνωστοί λοι οι παράγοντες που
συντελούν στην ασθένεια των
λευκών δαχτύλων, αλλά ο κρύος
καιρς, οι ασθένειες εκ του
καπνίσµατος ή η φυσική κατάσταση,
καθώς και µεγάλες περίοδοι έκθεσης
σε κραδασµούς αναφέρονται ως
παράγοντες. Προκειµένου να µειωθεί
ο κίνδυνος της ασθένειας των
λευκών δαχτύλων, σας συνιστούµε
ανεπιφύλακτα τα ακλουθα µέτρα
προφύλαξης.
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5. Οδηγίες για ασφαλή λειτουργία
Α) ∆ιατηρείστε το σώµα σας ζεστ. Ποτέ
µη χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα κατά
τη διάρκεια βροχών.
Β) Φορέστε χοντρά αντι-κραδασµικά
γάντια.
Γ) Kάνετε συχνά διάλειµµα µεγαλύτερο
απ 5 λεπτά σε ζεστ µέρος.
∆) ∆ιατηρείτε σταθερή λαβή ανά πάσα
στιγµή, αλλά µην πιέζετε τα χερούλια
µε συνεχή, υπερβολική πίεση.
Ε) Aν νιώσετε δυσφορία, δείτε κοκκινίλα
ή πρήξιµο των δαχτύλων σας ή
οποιουδήποτε άλλου µέρους του
σώµατς σας, δείτε ένα γιατρ πριν
χειροτερέψει η κατάστασή σας.
8. Tο σύστηµα ανάφλεξης της µονάδας
σας παράγει ένα ηλεκτροµαγνητικ
πεδίο πολύ χαµηλής τάσεως. Το πεδίο
αυτ µπορεί να κάνει παρεµβολές σε
ορισµένους βηµατοδτες. Για να
µειωθεί ο κίνδυνος σοβαρού ή
θανάσιµου τραυµατισµού, άτοµα µε
βηµατοδτες θα πρέπει να
συµβουλευτούν τον γιατρ τους και
τον κατασκευαστή του βηµατοδτη
πριν χειριστούν αυτ το εργαλείο.

AΛΛEΣ ΠPOΦYΛAΞEIΣ
•

•

•
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@ταν πραγµατοποιείτε εργασίες
ψεκασµού για παρατεταµένο χρονικ
διάστηµα, να ελέγχετε την
κατάσταση της υγείας σας τακτικά.
Οι ψεκασµοί πρέπει να γίνονται βάσει
προγράµµατος. Να καταγράφονται
καθηµερινά η ηµεροµηνία και ώρα
ψεκασµού, οι χηµικές ουσίες που
χρησιµοποιήθηκαν, τα παράσιτα που
ψεκάστηκαν, το είδος της εργασίας,
η διάρκεια της εργασίας και άλλες
λεπτοµέρειες.
Έχετε πάντοτε υπψη τα ακλουθα
σηµεία κατά την επιλογή ή χρήση
προστατευτικού εξοπλισµού:

α) Προστατευτικς ρουχισµς
Eπιλέξτε ρούχα δροσερά και
αδιάβροχα που να προσφέρουν καλ
αερισµ. Επιπλέον, φορέστε ρούχα
που θα σας επιτρέψουν να
πραγµατοποιήσετε τις εργασίες
ψεκασµού µε άνεση και ασφάλεια.
β) Kουκούλα ψεκασµού
Φορέστε κουκούλα µε αδιάβροχο
κάλυµµα που να καλύπτει το λαιµ
και τους ώµους σας.
γ) Γάντια
Xρησιµοποιείστε γάντια που δεν
διαπερνώνται εύκολα απ τις χηµικές
ουσίες και που δεν γλυστρούν, ακµα
και αν ιδρώσετε κατά τη διάρκεια της
εργασίας.
δ) Λαστιχένια ποδιά
Kατά την ανάµιξη χηµικών ουσιών,
φορέστε µια µακριά, χοντρή και
πλατιά ποδιά που δεν διαπερνάται
απ χηµικές ουσίες που ενδέχεται να
πιτσιλιστούν.

ε) Προστατευτικά γυαλιά, µάσκα κλπ.
Eπιλέξτε τα κατάλληλα
προστατευτικά γυαλιά, µάσκα,
λαστιχένιες µπτες, καθαριστικ
µατιών, κρέµα προστασίας κτλ.,
δίνοντας προσοχή στα πρτυπα και
τις συστάσεις των οργανώσεων
προώθησης της ασφάλειας
αγροτικών εργασιών.

ΣYNΘHKEΣ EPΓAΣIAΣ
1. Γι α ν α µ ε ι ω θ ε ί ο κ ί ν δ υ ν ο ς
τραυµατισµού που σχετίζεται µε την
εισπνοή του αερίου της εξάτµισης, µη
χειρίζεστε το µηχάνηµα σε µη
εξαεριζµενη περιοχή. Τα αέρια της
εξάτµισης περιέχουν επιβλαβές
µονοξείδιο του άνθρακα.
2. Αποφύγετε να χρησιµοποιείτε το
µηχάνηµα που το σταθερ πάτηµα
και η ισορροπία δεν είναι
διασφαλισµένα.
3. Μην λειτουργείτε ποτέ το µηχάνηµα
σε συνθήκες ισχυρών ανέµων ή
κακοκαιρίας, σε συνθήκες που
υπάρχει ενδεχµενο έκρηξης, ταν
δεν υπάρχει καλή οραττητα ή σε
συνθήκες πολύ υψηλής
θερµοκραασίας.(Το συνιστώµενο
περιβάλλον χρήσης είναι κάτω απ 40
βαθµούς C (104 βαθµούς F).)

AΠOΦYΓETE TO ΠPOBΛHMA
ΘOPYBOY
ΣHMANTIKO
Eλέγξτε και εφαρµζετε τους
τοπικούς κανονισµούς ως προς τη
στάθµη θορύβου και τις ώρες
εργασίας για το φυσητήρα.
1. Να χειρίζεστε το µηχάνηµα σε λογικές
ώρες - χι νωρίς το πρωί ή αργά το
βράδυ 'ταν οι άνθρωποι µπορεί να
ενοχληθούν. Συµµορφωθείτε µε τις
καταγεγραµµένες ώρες στις τυπικές
σας διατάξεις.
2. Για να µειωθεί η στάθµη θορύβου,
περιορίστε τον αριθµ των
κοµµατιών του εξοπλισµού που
χρησιµοποιείτε κάθε φορά.
3. Να χειρίζεστε το µηχάνηµα στη
χαµηλτερη δυνατή ταχύτητα ισχύος
για να κάνετε τη δουλειά.
4. Eλέγξτε τον εξοπλισµ σας πριν απ
τη λειτουργία, ιδιαίτερα τον
σιγαστήρα, τις διδους εισαγωγής
αέρος και τα φίλτρα αέρος.

ΠPOΓPAMMA EPΓAΣIΩN
•

•

Κατά την πρώτη χρήση και προτού
αρχίσετε τον κανονικ ψεκασµ,
ζητήστε οδηγίες για το χειρισµ του
προϊντος απ άτοµο µε σχετική
εµπειρία.
@ταν προγραµµατίζετε το
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χρονοδιάγραµµα εργασιών δας,
αφήνετε άφθονο χρνο για
ξεκούραση. Περιορίστε το χρονικ
διάστηµα κατά το οποίο το µηχάνηµα
χρησιµοποιείται συνεχµενα σε
περίπου 30 ~ 40 λεπτά ανά συνεδρία
και κάνετε 10 ~ 20 λεπτά διάλειµµα
ανάµεσα στις συνεδρίες. Επίσης
προσπαθήστε να διατηρήσετε το
συνολικ ποσ εργασιών που
εκτελούνται σε µία µνο µέρα κάτω
απ 2 ώρες ή λιγτερο.

•

•

ΠPOEI∆OΠOIHΣH
Αν δεν τηρήσετε το χρνο ή τον τρπο
εργασίας, ενδεχοµένως να εµφανίσετε
τραύµατα στα άνω άκρα εξαιτίας της
παρατεταµένης κπωσης.
Αν νιώσετε δυσφορία ή παρατηρήσετε
κοκκινίλες και πρήξιµο στα δάχτυλα ή
οποιοδήποτε άλλο σηµείο του σώµατς
σας, ζητήστε ιατρική συµβουλή πριν να
επιδεινωθεί η κατάσταση.

ΠPOΦYΛAΞEIΣ ΠPIN AΠO TON
ΨEKAΣMO
•

Bεβαιωθείτε τι έχετε τον
απαραίτητο προστατευτικ
ρουχισµ, κράνος, λαστιχένια γάντια
και µπτες, προστατευτική µάσκα,
γυαλιά, πετσέτα, κρέµα προστασίας
κτλ για την αποφυγή της επαφής των
χηµικών µε το δέρµα σας ή την
απορρφησή τους απ τους
πνεύµονες. Φοράτε τον παρακάτω
προστατευτικ εξοπλισµ κατά τον
ψεκασµ προς αποφυγή κάθε
κινδύνου τραυµατισµού.

•

ΠPOΦYΛAΞEIΣ KATA THN
METAΦOPA XHMIKΩN OYΣIΩN
•

•

•

•

•

Tα χηµικά να αποθηκεύονται σε
κλειδωµένο κουτί αποθήκευσης, σε
ντουλάπι ή σε άλλο ασφαλές µέρος
µακριά απ παιδιά.
∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες
χρήσης των χηµικών και
εξοικειωθείτε µε το βαθµ
τοξικτητας, τη µέθοδο χρήσης κτλ.
∆ώστε τη δέουσα προσοχή στην

@ταν µεταφέρετε χηµικές ουσίες,
φροντίστε να τις χειρίζεστε µε
προσοχή για να διασφαλίσετε τι δεν
θα χυθούν χηµικές ουσίες απ
σκισµένες σακούλες, σπασµένα
µπουκάλια ή χαλαρά πώµατα.
Μη µεταφέρετε χηµικές ουσίες στο
ίδιο δοχείο µε φαγώσιµα.

ΠPOΦYΛAΞEIΣ KATA TH
METAΦOPA TOY ΨEKAΣTHPA
•

•
1. Προστατευτικ
κράνος
2. Προστατευτικά γυαλιά
3. Προστατευτική µάσκα
4. Λαστιχένιες µπτες
5. Προστατευτικά αυτιών
6. Κάλυµµα λαιµού
7. Προστατευτικς
ρουχισµς
8. Λαστιχένια γάντια
9. Προστατευικς
ρουχισµς

περιοχή που πρκειται να ψεκάσετε
για να βεβαιωθείτε τι δεν θα
µολύνετε την παροχή νερού, τα
ποτάµια, τις λίµνες, τις τεχνητές
λίµνες κτλ., ή τι δεν θα προκαλέστε
καµία ζηµία σε κατοίκους, περαστικούς, ζώα κτλ.
Προετοιµαστείτε κατάλληλα την
ηµέρα πριν απ τον ψεκασµ
περιορίζοντας, για παράδειγµα, την
κατανάλωση αλκολ ή την εργασία
αργά το βράδυ.
Μην επιτρέπετε σε ζώα, παιδιά κτλ.
ν α ε ι σ έ ρχ ο ν τ α ι σ τ η ν π ε ρ ι ο χ ή
ψεκασµού µε χηµικές ουσίες.
Πριν απ τον ψεκασµ,
προετοιµαστείτε πλήρως
επιθεωρώντας τα ακροφύσια του
ψεκαστήρα και ελέγχοντας για τυχών
ανωµαλίες, πως χαλαρές βίδες ή
συνδέσεις του σωλήνα ψεκασµού,
διαρροές καυσίµου, ελαττωµατικές ή
σπασµένες τσιµούχες ή ελάττωµα
στον ιµάντα µεταφοράς.

Mη µεταφέρετε τον ψεκαστήρα ταν
η δεξαµενή του περιέχει χηµικές
ουσίες ή καύσιµα, διτι αυτά
ενδέχεται να διαρρεύσουν ως
αποτέλεσµα πρσκρουσης κατά τη
µεταφορά.
Κ α τ ά τ η µ ε τ α φ ο ρ ά µ ε χ η µ α ,
χρησιµοποιείστε ένα σκοινί ή
παρµοιο υλικ για να στερεώσετε
γερά τον ψεκαστήρα στην καρτσα
µεταφοράς σε ρθια θέση. Nα µη τον
µεταφέρετε µε δίκυκλο ή µηχανάκι,
καθώς αυτ είναι επικίνδυνο.

KAYΣIMA
ΠPOEI∆OΠOIHΣH
Για να µειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς και
εγκαύµατος:
Α) Nα µεταχειρίζεστε προσεκτικά τα
καύσιµα. Eίναι εξαιρετικά εύφλεκτα.
Β) Mην καπνίζετε ενώ ασχολείστε µε τα
καύσιµα.
Γ) Mην ανεφοδιάζετε έναν ζεστµοτέρ.
∆) Mην ανεφοδιάζετε έναν µοτέρ σε
λειτουργία.

EL-7
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Ε) Aποφύγετε να χύσετε καύσιµα ή
λάδια. Nα στεγνώνετε µε πανί τη
µονάδα πριν τη χρησιµοποιήσετε.
Στ) Mετακινηθείτε τουλάχιστον 10
πδια (3 µέτρα) µακριά απ το
σηµείο ανεφοδιασµού πριν θέσετε
σε λειτουργία το µοτέρ.
Z) Aποθηκεύετε πάντα τη βενζίνη σε
ένα δοχείο εγκεκριµένο για
εύφλεκτα υγρά.
Η) Bεβαιωθείτε τι η µονάδα είναι
σωστά συναρµολογηµένη και σε
καλή κατάσταση λειτουργίας.
θ) Μη χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα
κοντά σε φωτιά, καθώς εάν ο
φυσητήρας έχει φορά προς µια
φλγα ενδέχεται να προκαλέσει
ανάφλεξη εύφλεκτων ουσιών.

Π P O Φ YΛ A Ξ E I Σ K ATA T O
ΓEMIΣMA XHMIKΩN OYΣIΩN
•

•

Προτού αναπληρώσετε τη δεξαµενή
µε χηµικές ουσίες, παρακαλούµε
βεβαιωθείτε τι ο µοχλς ψεκασµού
είναι εντελώς ακίνητος.
Αφού γεµίσετε µε χηµικές ουσίες,
κλείστε σφιχτά το πώµα της
δεξαµενής. Εάν το πώµα δεν κλείσει
πολύ καλά, ενδέχεται να χαλαρώσει
κατά τον ψεκασµ, δηµιουργώντας
κίνδυνο έκθεσης στις χηµικές ουσίες.

ΠPIN EKKINHΣETE TO MOTEP
•

• Kάθε φορά πριν εκκινήσετε το
µοτέρ, επιθεωρήστε λη τη µονάδα
για να δείτε αν κάθε µέρος είναι σε
καλή κατάσταση και αν είναι
σφιγµένο σταθερά στη θέση του. Αν
διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζηµία στο
δίκτυο καυσίµων, στην εξάτµιση ή
στα καλώδια της ανάφλεξης, µη
χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα µέχρι να
επισκευαστεί.

ΣHMANTIKO
•

Προτού ξεκινήσετε τη λειτουργία,
φροντίστε να ελέγχετε πάντα εάν
υπάρχουν σκουπίδια µέσα στο
σπειροειδές περίβληµα και στο δίχτυ.
Τα σ κ ο υ π ί δ ι α ε ν δ έ χ ε τ α ι ν α
προκαλέσουν βλάβη στον
ανεµιστήρα και το σπειροειδές
περίβληµα, πως και σοβαρ
τραυµατισµ.

ΠPOEI∆OΠOIHΣH
•
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Eλέγξτε να δείτε αν η λαστιχένια
αντικραδασµική ανάρτηση έχει
ραγίσει ή έχει πάθει άλλου είδους
ζηµία.Σηµειώστε τι αν παραλείψετε
να αντικαταστήσετε αυτή τη
λαστιχένια ανάρτηση ταν έχει
ραγίσει ή έχει πάθει ζηµία, µπορεί να
προκληθεί κίνδυνος να χαλαρώσει το
µοτέρ απ το πλαίσιο του κατά τη

•

διάρκεια της χρήσης, οδηγώντας έτσι
σε πιθαν σοβαρ σωµατικ
τραυµατισµ.
Aν έχει ραγίσει, φροντίστε να την
αντικαταστήσετε χωρίς
καθυστέρηση.

ΠPOEI∆OΠOIHΣH
•

Γι α ν α µ ε ι ω θ ε ί ο κ ί ν δ υ ν ο ς
τραυµατισµού που σχετίζεται µε την
επαφή µε τα περιστρεφµενα µέρη,
σταµατήστε τη µηχανή πριν
εγκαταστήσετε ή αφαιρέσετε
εξαρτήµατα. Μην τη χειρίζεστε χωρίς
το δίχτυ στη θέση του. Αποσυνδέετε
πάντα τον σπινθηριστή (µπουζί) πριν
προχωρήσετε σε συντήρηση ή πριν
πλησιάσετε τα κινούµενα µέρη.

ΧPHΣIMOΠOIΩNTAΣ TO ΠPOΪON
ΠPOEI∆OΠOIHΣH
Εάν κατά τη χρήση του µηχανήµατος
παρατηρηθεί ασυνήθιστος θρυβος ή
κραδασµς, σβήστε τη µηχανή αµέσως
και επικοινωνήστε µε τον πλησιέστερο
αντιπρσωπο σέρβις ZENOAH για
βοήθεια. Ο έλεγχος του ανεµιστήρα έχει
µεγάλη σηµασία. Εάν ο
περιστρεφµενος ανεµιστήρας σπάσει,
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα σοβαρά
ατυχήµατα.
1. Αυτ το µηχάνηµα, αναµοχλευτήρας
φοριέται στην πλάτη και στηρίζεται
στους ώµους κατά τη λειτουργία του.
Ο σωλήνας φυσήµατος κρατιέται απ
τη λαβή ελέγχου και τον χειρίζεστε
µε το αριστερ χέρι. Και µετά το γκάζι
ελέγχεται απ το αριστερ χέρι.
2. Eφσον γενικά ο προστατευτικς
ρουχισµς δεν προσφέρει καλ
εξαερισµ και κατά συνέπεια ασκεί
πίεση στο σώµα, υπάρχει ο κίνδυνος
πρκλησης καρδιακής προσβολής ή
άλλων παθήσεων ταν εργάζεστε για
µεγάλα χρονικά διαστήµατα υπ
υψηλές θερµοκρασίες. Αποφεύγετε
να ψεκάζεστε τις πολύ ζεστές
ηµέρες, αντίθετα προτιµήστε τις
πρωϊνές και τις απογευµατινές ώρες
ταν η θερµοκρασία είναι σχετικά
χαµηλή και οι άνεµοι ασθενείς.
3. Eλέγξτε την περιοχή εργασίας που
θα χρησιµοποιηθεί ο φυσητήρας και
αποµακρύνετε ή καλύψτε λα τα
αντικείµενα αξίας που µπορεί να
πάθουν ζηµία απ το φύσηµα αέρος
ή απ τα ριπτµενα υπολείµµατα.
4. Β ε β α ι ω θ ε ί τ ε  τ ι µ π ο ρ ε ί τ ε ν α
µετακινηθείτε και να σταθείτε µε
ασφάλεια. Προσέχετε µην υπάρχουν
εµπδια στο δρµο σας (ρίζες,
πέτρες, κλαδιά, λακκούβες, χαντάκια
κλπ.) αν χρειαστεί να µετακινηθείτε
απρσµενα. ∆είξτε µεγάλη προσοχή
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αν η εργασία γίνεται σε κατηφορικ
έδαφος.
5. Γι α ν α µ ε ι ω θ ε ί ο κ ί ν δ υ ν ο ς
τραυµατισµού που σχετίζεται µε τα
ριπτµενα αντικείµενα
Α) @ταν ξεκινήσετε, δώστε τη δέουσα
προσοχή στο χρνο ψεκασµού, την
κατεύθυνση του ανέµου κτλ. για να
διασφαλίσετε τι δεν θα προκληθεί
ενχληση λγω θορύβου ή ζηµιά
λγω χηµικών στους κατοίκους της
περιοχής, στους περαστικούς, στις
σοδειές κτλ.
Β) Προσέξτε για παιδιά, κατοικίδια,
ανοιχτά
παράθυρα
ή
φρεσκοπλυµένα αµάξια και φυσήξτε
τα υπολείµµατα µακριά µε ασφάλεια.
Γ) Μην επιτρέπεται περαστικούς στο
χώρο εργασίας.
Ενώ ψεκάζετε παρακαλώ κρατείστε
το σωλήνα σφιχτά καθ' λη τη
διάρκεια και προσέχετε να µη
στρέψετε το ακροφύσιο στην
κατεύθυνση ανθρώπων ή ζώων.
∆) N α ε λ έ γ χ ε τ ε π ά ν τ α γ ι α ν α
β ε β ε α ι ώ ν ε σ τ ε  τ ι δ ε ν έ χο υ ν
φυσηθεί υπολείµµατα πάνω στην
ιδιοκτησία κάποιου άλλου.
Ε) Κατά τον ψεκασµ προσέξτε την
φορά του ανέµου. Nα στέκεστε
πάντοτε στην ίδια πλευρά για να µη
ψεκαστείτε οι ίδιοι µε τα χηµικά.
Στ) Ποτέ µη σηµαδεύετε µε το σωλήνα
του φυσητήρα προς ανοιχτή φλγα
για να αποφύγετε την πιθαντητα
ανάφλεξης της µονάδας, πρκλησης
τραυµατισµού στον εαυτ σας ή
βλάβης στον περιβάλλοντα χώρο.

θυµάστε πάντα να αφήνετε τη µηχανή
να κρυώνει πριν την ανεφοδιάσετε µε
καύσιµο.

6. Το µ η χ ά ν η µ α δ ε ν π ρ έ π ε ι ν α
χρησιµοποιείται πάνω σε σκάλα ή
σκαλωσιά.
7. Μην τοποθετείτε ποτέ το µηχάνηµα
κάτω ταν η µηχανή του λειτουργεί,
παρά µνο εάν έχετε άµεση οπτική
επαφή.
8. Ποτέ µην αγγίζετε τον σπινθηριστή
ή το καλώδιο βύσµατος ενώ το µοτέρ
βρίσκεται σε λειτουργία. Eάν το
κάνετε, µπορεί να πάθετε
ηλεκτροπληξία.
9. Ποτέ µην αγγίζετε το σιγαστήρα, τον
σπινθηριστή ή άλλα µεταλλικά µέρη
του µοτέρ ή του καλύµµατος του
µοτέρ ενώ το µοτέρ βρίσκεται σε
λειτουργία ή αµέσως µετά το σβήσιµο
του µοτέρ. Αυτά τα µεταλλικά µέρη
και το κάλυµµα του µοτέρ αγγίζουν
υψηλές θερµοκρασίες κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας και έτσι
µπορούν να προκαλέσουν σοβαρά
εγκαύµατα.

ΣYNTHPHΣH

ΠPOEI∆OΠOIHΣH
Η θερµοκρασία της µηχανής ενδέχεται
να αυξηθεί µετά τη διακοπή λειτουργίας
της. Ιδιαίτερα σηµαντικ είναι να

10. Σε περίπτωση που αρχίσετε να
αισθάνεστε έστω και µια µικρή
αδιαθεσία κατά τον ψεκασµ,
συµβουλευτείτε αµέσως γιατρ.
Aναφέρετε στο γιατρ το νοµα της
χηµικής
ουσίας
που
χρησιµοποιήσατε, τις συνθήκες
χρήσης κτλ.
11. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης,
τραβήξτε το κάτω µέρος και των δύο
κουµπωµάτων ιµάντων για να
χαλαρώσετε τους ιµάντες.
Αποµακρυνθείτε απ τη µονάδα.
12. Μετά απ την ολοκλήρωση της
εργασίας και την τακτοποίηση των
χηµικών ουσιών και των εργαλείων
ψεκασµού, θα πρέπει να κάνετε
αµέσως µπάνιο ή να πλύνετε πολύ
καλά µε σαπούνι τα χέρια, τα πδια,
το πρσωπ σας κτλ., πως επίσης
να ξεπλύνετε το στµα σας.
13. Θα πρέπει να αλλάξετε λα τα ρούχα
που φορούσατε, πως και τα
εσώρουχα, και να τα πλύνετε καλά.
Τα ρούχα που φορέθηκαν κατά τον
ψεκασµ δεν θα πρέπει να
ξαναφορεθούν την επµενη µέρα.
14. Μετά τον ψεκασµ, περιορίστε την
κατανάλωση αλκολ και
ξεκουραστείτε πηγαίνοντας νωρίς
για ύπνο. Εάν αισθάνεστε έστω και
µια µικρή αδιαθεσία,
συµβουλευθείτε γιατρ το
συντοµτερο δυνατν.

1. Προκειµένου να συντηρείτε το
προϊν σας στη σωστή κατάσταση
λειτουργίας, εκτελέστε τις εργασίες
συντήρησης και ελέγχου που
περιγράφονται στο εγχειρίδιο σε
τακτά χρονικά διαστήµατα.
2. Να βεβαιώνεστε πάντα τι σβήσατε
το µοτέρ και τι αποσυνδέσατε τον
σπινθηριστή πριν εκτελέσετε
οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή
ελέγχου.

ΠPOEI∆OΠOIHΣH
Τα µεταλλικά µέρη και το κάλυµµα του
µοτέρ αγγίζουν υψηλές θερµοκρασίες
αµέσως µετά το σβήσιµο του µοτέρ.
3. E ξ ε τ ά σ τ ε τ ο ν φ υ σ η τ ή ρ α α ν ά
διαστήµατα για χαλαρές πρπες και
σκουριασµένα µέρη ή µέρη που
έχουν υποστεί ζηµία. ∆είξτε ειδική
φροντίδα γύρω απ το δίκτυο
καυσίµων, το σιγαστήρα και τα
καλώδια ανάφλεξης.
4. @λα τα σέρβις του µοτέρ εκτς απ
αυτά που περιγράφονται στο παρν
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5. Οδηγίες για ασφαλή λειτουργία

5.

6.

7.

8.

εγχειρίδιο θα πρέπει να εκτελούνται
απ εξειδικευµένο προσωπικ για το
σέρβις. Ακατάλληλο σέρβις στον
ανεµιστήρα του φυσητήρα και στο
σιγαστήρα θα µπορούσε να
προκαλέσει επικίνδυνη βλάβη.
@ταν αντικαθιστάτε οποιοδήποτε
άλλο µέρος ή οποιοδήποτε λιπαντικ,
να βεβαιώνεστε πάντα τι
χρησιµοποιείτε µνο προϊντα
ZENOAH ή προϊντα που έχουν
πιστοποιηθεί απ τη ZENOAH για
χρήση σ’ ένα προϊν της ZENOAH.
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε άλλο
µέρος πρέπει να αντικατασταθεί ή
πρέπει να εκτελεστεί οποιαδήποτε
άλλη εργασία συντήρησης ή
επισκευής που δεν περιγράφεται σ’
αυτ το εγχειρίδιο, παρακαλούµε
πως επικοινωνήσατε µε έναν
εκπρσωπο απ τον κοντιντερο
εµπορικ αντιπρσωπο
εξουσιοδοτηµένο για σέρβις απ τη
ZENOAH για βοήθεια.
Mη χρησιµοποιείτε οποιοδήποτε
άλλο αξεσουάρ ή εξάρτηµα εκτς
απ αυτά που φέρουν το σήµα της
ZENOAH και προτείνονται για τη
µονάδα.
Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να
αποσυναρµολογήσετε το προϊν ή να
το τροποποιήσετε µε οποιδήποτε
τρπο. Εάν το κάνετε, µπορεί να
προκληθεί βλάβη του προϊντος κατά
τη λειτουργία του ή να µην µπορεί
το προϊν να λειτουργήσει σωστά.

METAΦOPA
•

•

•
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Aποστραγγίξτε τα καύσιµα απ τη
δεξαµενή καυσίµων πριν απ τη
µεταφορά ή τη αποθήκευση του
φυσητήρα.
Στερεώστε προσεχτικά τη µονάδα για
να αποτρέψετε τη µετακίνηση κατά
τη µεταφορά.
Η µονάδα που δέχεται ισχυρ
κραδασµ κατά τη µεταφορά και την
εκφρτωση µπορεί να
δυσλειτουργήσει.

AΠOΘHKEYΣH
•

•

•

@ταν αποθηκεύετε το µηχάνηµα,
επιλέξτε έναν εσωτερικ χώρο χωρίς
υγρασία και µακριά απ παιδιά.
Σφραγίστε τις µη χρησιµοποιηθείσες
χηµικές ουσίες και αποθηκεύστε τις
µακριά απ παιδιά.
Ελέγξτε εξονυχιστικά και φυλάξτε
τον προστατευτικ ρουχισµ, τις
µάσκες, τα γάντια και τον υπλοιπο
προστατευτικ εξοπλισµ για την
επµενη περίοδο ψεκασµού.

Απρριψη
•
•

•

@ταν απορρίπτετε το µηχάνηµα, µην
το αποσυναρµολογείτε .
Μην πετάτε απλώς τα άδεια δοχεία
χηµικών ουσιών, αλλά φροντίστε για
την καύση, την ταφή ή άλλη ασφαλή
µέθοδο αποκοµιδής τους. Επιπλέον,
λάβετε κάθε δυνατή προφύλαξη
ώστε το νερ που θα χρησιµοποιηθεί
για τον καθαρισµ των εργαλείων
ψεκασµού να µην προκαλέσει ζηµία.
@ταν απορρίπτετε το µηχάνηµα , τα
καύσιµα , τα λάδια αλυσίδας,
σιγουρευτείτε πως ακολουθείτε τους
τοπικούς κανονισµούς .
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6. Ρύθµιση
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΣΤΡΟΦΕΩΝ
1. Συνδέστε τον φυσητήρα και τον κοχλία στερεώσεως
µε µία εύκαπτη µάνικα. Σφίξτε γερά και τα δύο άκρα
της εύκαπτης µάνικας µε τα εργαλεία που
παρέχονται µε τη µονάδα. Στερεώστε το σφιγκτήρα
(µικρ) µε την ενδιάµεση βαλβίδα.

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ και ΜΑΝΙΚΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
• Συνδέστε το σύνδεσµο στροφέων, και τον εύκαµπτο
σωλήνα. Πιέστε τους σωλήνες µεταξύ τους και
γυρίστε τους ώστε να κλειδώσουν ο ένας µε τον
άλλον και η σύνδεση να ασφαλιστεί. Συνδέστε τη
µάνικα ψεκασµού µε τον εύκαµπτο σωλήνα.

(5)

(1)
(2)

(4)

(3)

(2)

(1) Σύνδεσµος στροφέων
(2) Ευέλικτη µάνικα
(3) Μάνικα ψεκασµού
(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(1)

(4)

(2)

Εύκαµπτος αγωγς
Σύνδεσµος στροφέων
Σφιγκτήρας (µεγάλος)
Σφιγκτήρας (µικρς)
Ενδιάµεση βαλβίδα (στερεωµένη µε το σφιγκτήρα
(µικρ))

ΣΩΛΗΝΑΣ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ
• Κατευθύνετε το σωλήνα διάλυσης απ τη δεξαµενή
υλικού στη µάνικα ψεκασµού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ένα ελαφρύ λιπαντικ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
να διευκολύνει τη συναρµολγηση του εύκαµπτου
σωλήνα στο γωνιωτ σωλήνα του φυσητήρα.
ΛΑΒΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
• Τοποθετήστε το στήριγµα της λαβής στο σύνδεσµο
στροφέων και σφίξτε τη βίδα στο στήριγµα της λαβής.
Χρησιµοποιήστε το σφιγκτήρα για να στερεώσετε το
σωλήνα διάλυσης στο σωλήνα.
(4)
(4)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

Στήριγµα λαβής
Σύνδεσµος στροφέων
Βίδα
Σφιγκτήρας

E
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7. Καύσιµα
■ ΚΑΥΣΙΜΟ
ΠPOEI∆OΠOIHΣH
• Η βενζίνη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτη. Αποφύγετε να
καπνίζετε ή να πλησιάζετε φλ,γες ή σπίθες κοντά στο
καύσιµο. Φροντίστε να σταµατήσετε τη λειτουργία του
κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει προτού τον
τροφοδοτήσετε ξανά µε καύσιµο. Για να βάλετε καύσιµο
στη µονάδα, επιλέξτε έναν εξωτερικ, χώρο µε γυµν,
έδαφος και αποµακρυνθείτε τουλάχιστον 3 µέτρα (10
π,δια) απ, το σηµείο αυτ, προτού θέσετε σε λειτουργία
τον κινητήρα.

εγκεκριµένο για καύσιµα δοχείο.
3. Αδειάστε µέσα λο το λάδι και αναµίξτε καλά.
4. Ρίξτε µέσα την υπλοιπη βενζίνη και ανακατέψτε ξανά
τουλάχιστον για ένα λεπτ. Επειδή ορισµένα λάδια
αναµιγνύονται δύσκολα ανάλογα µε τα συστατικά τους,
πρέπει να ανακατέψετε το µίγµα καλά για να παραταθεί
η διάρκεια ζωής του κινητήρα. Προσέξτε διτι, εάν η
ανάµιξη δεν είναι επαρκής, υπάρχει σοβαρς κίνδυνος
πρωρης εµπλοκής του εµβλου εξαιτίας της κακής
υφής του µίγµατος.
5. Αναγράψτε τα περιεχµενα στο εξωτερικ του δοχείου
για εύκολη αναγνώριση. Για αποφυγή ανάµειξης µε
δοχεία βενζίνης ή άλλα.

■ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΗ ΜΟΝΑ∆Α

• Οι κινητήρες Zenoah λιπαίνονται µε λάδι ειδικής
σύνθεσης για χρήση σε αερψυκτους δίχρονους
βενζινοκινητήρες. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµο λάδι της
Zenoah, χρησιµοποιήστε ένα αντιοξειδωτικ λάδι καλής
ποιτητας που αναγράφει ρητά τι προορίζεται για χρήση
σε αερψυκτους δίχρονους βενζινοκινητήρες (JASO FC
GRADE OIL ή ISO EGC GRADE).
• Μην χρησιµοποιήσετε ανάµικτο λάδι BIA ή TCW (για
υδρψυκτους δίχρονους κινητήρες)..

■ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΓΜΑΤΟΣ
ΒΕΝΖΙΝΗ 50 : ΛΑ∆Ι 1
<Dταν χρησιµοποίται γνήσιο λάδι ZENOAH>
• Η εκποµπή των καυσαερίων ελέγχεται µε τις βασικές

•
•
•

•
•

παραµέτρους και τα εξαρτήµατα του κινητήρα (π.χ.
ανάµιξη καυσίµου/αέρα, χρονισµ,ς ανάφλεξης και
χρονισµ,ς θύρας) χωρίς την προσθήκη κάποιου µεγάλου
εξαρτήµατος ή την εισαγωγή εν,ς αδρανούς υλικού κατά
την καύση.
Αυτοί οι κινητήρες είναι πιστοποιηµένοι για λειτουργία
µε αµλυβδη βενζίνη.
Βεβαιωθείτε τι χρησιµοποιείτε βενζίνη µε ελάχιστο
αριθµ οκτανίων 89RON (ΗΠΑ/ Καναδάς: 87AL).
Εάν χρησιµοποιήσετε βενζίνη µε µικρτερη τιµή
οκτανίων απ την προδιαγραφµενη, υπάρχει κίνδυνος
να αυξηθεί η θερµοκρασία του κινητήρα και κατά
συνέπεια να προκύψει κάποιο πρβληµα στον κινητήρα,
πως εµπλοκή του εµβλου.
Η αµλυβδη βενζίνη συνίσταται για τη µείωση της
µλυνσης της ατµσφαιρας προς φελος της υγείας και
του περιβάλλοντος.
Οι βενζίνες ή τα λάδια κακής ποιτητας µπορούν να
καταστρέψουν τους στεγανοποιητικούς δακτυλίους, τις
γραµµές του καυσίµου ή το ντεπζιτο καυσίµου του
κινητήρα.

■ ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΜΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ
ΠPOEI∆OΠOIHΣH
• ∆ώστε προσοχή στην πρ,σµιξη.
1. Μετρήστε τις ποστητες της βενζίνης και του λαδιού
που θα αναµίξετε.
2. Ρίξτε κάποια ποστητα βενζίνης σε ένα καθαρ,

EL-12

1. Περιστρέψτε και αφαιρέστε το καπάκι του καυσίµου.
Αφήστε το καπάκι σε µια επιφάνεια δίχως σκνη.
2. Ρίξτε στο ντεπζιτο καύσιµο έως το 80% της πλήρους
χωρητικτητάς του.
3. Βιδώστε ξανά σφιχτά το καπάκι και σκουπίστε τυχν
σταγονίδια που έχουν χυθεί γύρω απ τη µονάδα.

ΠPOEI∆OΠOIHΣH
1. Πραγµατοποιήστε την τροφοδοσία καυσίµου επάνω σε
γυµν, έδαφος.
2. Αποµακρυνθείτε τουλάχιστον 10 π,δια (3 µέτρα) απ,
το σηµείο τροφοδ,τησης προτού θέσετε σε λειτουργία
τον κινητήρα.
3. Σταµατήστε τη λειτουργία του κινητήρα προτού
συµπληρώσετε καύσιµο στη µονάδα. Εκείνη την ώρα,
φροντίστε να αναµίξετε καλά το µίγµα της βενζίνης στο
δοχείο.
4. Μην καπνίζετε ή µην τοποθετείτε ζεστά αντικείµενα
κοντά στα καύσιµα.

■ ΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ Η ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΑΣ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ:
1. ΚΑΥΣΙΜΟ ∆ΙΧΩΣ ΛΑ∆Ι (ΣΚΕΤΗ ΒΕΝΖΙΝΗ) – Θα
προκαλέσει πολύ σύντοµα σοβαρή βλάβη στα
εσωτερικά µέρη του κινητήρα.
2. GASOHOL (Μίγµα αιθανλης – βενζίνης) – Μπορεί να
προκαλέσει διάβρωση των ελαστικών και/ ή πλαστικών
τµηµάτων και διακοπή της λίπανσης του κινητήρα.
3. ΛΑ∆Ι ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ. –
Μπορεί να βροµίσει το µπουζί, να βουλώσει την
εξάτµιση ή να κάνει το έµβολο να κολλάει.
4. Τα µίγµατα καυσίµων που έχουν µείνει αχρησιµοποίητα
για ένα µήνα ή περισσ,τερο µπορεί να φράξουν το
καρµπυρατέρ µε αποτέλεσµα ο κινητήρας να µη
λειτουργεί σωστά.
5. Σε περίπτωση που αποθηκεύσετε το προϊν για µεγάλο
διάστηµα, καθαρίστε το ντεπζιτο καυσίµου αφού πρώτα
το αδειάσετε. Έπειτα, θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα
και αδειάστε το καρµπυρατέρ απ το σύνθετο καύσιµο.
6. Εάν θέλετε να απορρίψετε το χρησιµοποιηµένο δοχείο
του µίγµατος λαδιού, απορρίψτε το σε χώρο που έχει
εγκριθεί γι αυτ το σκοπ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Για περισστερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διασφάλιση
ποιτητας, διαβάστε προσεκτικά την περιγραφή στο
κεφάλαιο Περιορισµένη Εγγύηση. Επιπλέον, η
φυσιολογική φθορά και αλλαγή του προϊντος που δεν
επηρεάζουν τη λειτουργία του, δε καλύπτονται απ την
εγγύηση. Επίσης, προσέξτε διτι εάν δεν τηρηθούν οι
διαδικασίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών
σχετικά µε το µίγµα βενζίνης, κλπ, η εγγύηση µπορεί να
µην ισχύει.
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8. Λειτουργία
■ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
• Κινήστε το πάνω άκρο του βραχίονα ελέγχου προς
τα µέσα και προς τα έξω, ενώ το αποµακρύνετε απ
τη συσκευή, περιστρέψτε το βραχίονα προς τα
εµπρς (αριστερστροφα, πως δείχνει το βέλος)
µέχρι να ασφαλίσει.Για να αναδιπλώσετε το βραχίονα,
αντιστρέψτε τη σειρά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
• Aποφύγετε να τραβήξετε εξω το καλώδιο της µίζας
τελείως και να αφήσετε το καλώδιο της µίζας να
επιστρέψει στη θέση του απτοµα. Ξανατυλίξτε το
σχοινί σιγά σιγά.. Aυτ θα εµποδίσει την πρωρη
ζηµία της µίζας.
5. Aπ τη στιγµή που λειτουργεί το µοτέρ, ανοίξτε
σταδιακά το τσοκ αν ήταν κλειστ και αφήστε τον
κινητήρα να λειτουργεί στο ρελαντί για ένα λεπτ
για να ζεσταθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
[ταν το µοτέρ δεν µπορεί να εκκινήσει µετά απ
αρκετές προσπάθειες επειδή µπούκωσε, ανοίξτε το
τσοκ και επαναλάβετε το τράβηγµα του καλωδίου.
1. Πιέστε τον σπειροειδή εγχυτήρα µέχρι που τα
καύσιµα να ρέουν στον καθαρ σωλήνα.
2. [ταν το µοτέρ κρυώσει, κλείστε το τσοκ.
(1) Τσοκ
(2) Φούσκα έγχυσης
(3) ANOIXTO
(4) KΛEIΣTO

PYΘMIZONTAΣ THN TAXYTHTA ΣTO PEΛANTI
• Η ταχύτητα στο ρελαντί είναι ρυθµισµένη στις 2000
στροφές ανά λεπτ απ το εργοστάσιο. Aν είναι
απαραίτητο να ρυθµίσετε την ταχύτητα στο ρελαντί,
χρησιµοποιήστε τη βίδα προσαρµογής στην πάνω
πλευρά του καρµπυρατέρ.

(1)

(1) Πλήρης ισχύς
(2) Ανοικτ περίπου 1/3
(3) Pελαντί

(1)

(1) Ρυθµιστική βίδα ρελαντί

(2)
(3)

ΣTAMATHMA TOY MOTEP
• Γυρίστε το µοχλ ρύθµισης στο ρελαντί και πιέστε
το διακπτη παύσης (κκκινο κουµπί) µέχρις του
το µοτέρ σταµατήσει εντελώς.

(1)
3. Tοποθετήστε τον µοχλ ρύθµισης ισχύοςστο 1/3 της
θέσης ανοιχτ.
4. Για να εκκινήσετε, κρατήστε γερά το πάνω µέρος του
ψεκαστήρα µε το αριστερ σας χέρι. Tραβήξτε σιγά
σιγά το κουµπί της µίζας µέχρι να το νιώσετε να γίνει
σύµπλεξη και στη συνέχεια δώστε ένα πολύ δυνατ
τράβηγµα.

(1) ∆ιακπτης στάσης λειτουργίας

E
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8. Λειτουργία
TPOΠOΣ XPHΣHΣ
1. Pίχνετε το διάλυµα µέσα στη δεξαµενή µε την
ενδιάµεση βαλβίδα κλειστή.

2. Προσαρµστε τη ροή του διαλύµατος και το εύρος
ψεκασµού βάσει των συνθηκών εργασίας.
Η ροή του διαλύµατος µεταβάλλεται γυρίζοντας τον
αριθµ στο πάνω µέρος της βαλβίδας στο ακροφύσιο
ψεκασµού. Το σχήµα αναπαριστά τη θέση 5,5 λίτρα/
λεπτ.

Το εύρος ψεκασµού µεταβάλλεται αλλάζοντας τη
θέση της χοάνης µετά απ χαλάρωση του δακτυλίου
ασφαλείας.

(A) έση προς τα έξω: Mεγάλη απσταση, στενή γωνία
ψεκασµού.
(B) έση προς τα µέσα: Mικρή απσταση, µεγάλη γωνία
ψεκασµού.
3. Ξεκινήστε τη λειτουργία του κινητήρα και σηκώστε
τη µονάδα στην πλάτη σας.
4. Καθώς κρατάτε το µοχλ ελέγχου στο δεξί σας χέρι,
κινείστε το µοχλ γκαζιού προς τα πάνω και γυρίστε
την ενδιάµεση βαλβίδα στην ανοιχτή θέση.
5. Αφού ολοκληρώσετε την εργασία ψεκασµού, κλείστε
την ενδιάµεση βαλβίδα και σταµατήστε τη λειτουργία
του κινητήρα.
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ΠPOEI∆OΠOIHΣH
• Πριν αρχίσετε τις εργασίες ψεκασµού µε το διάλυµα,
γεµίστε τη δεξαµενή µε νερ, και θέστε σε λειτουργία
τον ψεκαστήρα για να βεβαιωθείτε ,τι δεν υπάρχει
διαρροή ή µηχανική βλάβη.
• Εάν υπάρχει διαρροή ή βλάβη, διορθώστε τη προτού
αρχίσετε τις εργασίες ψεκασµού µε το διάλυµα.

Κίνηση Bαλβίδας

Pυθµ,ς Pοής
(λίτρα / λεπτ,)

1
2
3
4

1
2
3
4

Mέγιστη ∆ιαµήκης Kάλυψη
Oριζντια κατεύθυνση:
Kάθετη κατεύθυνση:

12 µέτρα
12 µέτρα

MD6210M

9. Συντήρηση
Συντήρηση, αντικατάσταση ή επισκευή της συσκευής
και των συστηµάτων ελέγχου εκποµπής µπορεί να γίνει
απ, συνεργείο επισκευής µηχανών ή άτοµο εκτ,ς απ,
αυτά για οχήµατα.

συγκρατητήρα για να το αποσυναρµολογήσετε.
Kαθαρίστε τα εξαρτήµατα µε βενζίνη.

ΠPOEI∆OΠOIHΣH
Bεβαιωθείτε ,τι το µοτέρ έχει σταµατήσει και ,τι
είναι κρύο πριν εκτελέσετε οποιοδήποτε σέρβις στον
φυσητήρα. Επαφή µε τον περιστρεφ,µενο
ανεµιστήρα του φυσητήρα ή µε το ζεστ, σιγαστήρα
µπορεί να προκαλέσει σοβαρ, τραυµατισµ, σας.
■ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
Ελέγχετε το φίλτρο αέρα ανά 25 ώρες χρήσης ή πιο
συχνά, αν χρησιµοποιείται υπ συνθήκες σκνης.Ένα
φραγµένο φίλτρο αέρα µπορεί να αυξήσει την
κατανάλωση καυσίµου ενώ ελαττώνει την ισχύ του
κινητήρα.Μην λειτουργείτε ποτέ τον ψεκαστήρα χωρίς
το φίλτρο αέρα ή µε παραµορφωµένο στοιχείο φίλτρου,
καθώς ο αφιλτράριστος βρώµικος αέρας µπορεί να
καταστρέψει γρήγορα τον κινητήρα.

(1) Σίτα
(2) Στοιχεία
(3) Υποδοχή
(4) ∆ακτύλιος συγκράτησης
■ Μπουζί

ΠPOEI∆OΠOIHΣH
• Μην αγγίζετε το µπουζί µε γυµνά χέρια αµέσως µετά
τη λειτουργία του, επειδή υπάρχει κίνδυνος
εγκαυµάτων λγω υψηλής θερµοκρασίας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ
1. Αφαιρέστε το κάλυµµα φίλτρου αέρα τραβώντας τη
γλωττίδα που βρίσκεται στο κάτω µέρος και βγάλτε
το στοιχείο φίλτρου.

2. Χρησιµοποιήστε ουδέτερο απορρυπαντικ και ζεστ
νερ για να καθαρίσετε το στοιχείο φίλτρου.Μετά
τον καθαρισµ, στεγνώστε καλά µε αέρα το στοιχείο
του φίλτρου και υγροποιήστε το µε µία µικρή
ποστητα λαδιού δίχρονου κινητήρα.

• Μετά απ κάθε 50 ώρες λειτουργίας, αποσυνδέστε
το µπουζί και αφαιρέστε τους ρύπους απ τα
ηλεκτρδια µε µια συρµατένια βούρτσα ή κάτι
παρεµφερές.
• Η σωστή τιµή για το διάκενο ανάµεσα στα ηλεκτρδια
είναι 0,6 έως 0,7mm.
• [ταν αντικαθιστάτε το βύσµα, παρακαλούµε να
χρησιµοποιείτε τα καθορισµένα στοιχεία.

0,6 έως 0,7mm.
NGK (BPMR7A)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΦIΛTPO KAYΣIMΩN
• Ένα φραγµένο φίλτρο καυσίµων µπορεί να
προκαλέσει λίγη επιτάχυνση του µοτέρ. Ελέγχετέ το
περιοδικά για βα δείτε αν το φίλτρο είναι φραγµένο
απ βρωµιά. Tο φίλτρο µπορεί να αφαιρεθεί απ την
έξοδο καυσίµων χρησιµοποιώντας ένα µικρ γάντζο
απ σύρµα. Aποσυνδέστε το σύστηµα του φίλτρου
απ το σωληνάκι του φίλτρου και ξεγαντζώστε τον

• Εάν απορροφάται υπερβολικά µεγάλη ποστητα
καυσίµου ή αν χρησιµοποιείται λάδι χαµηλής
ποιτητας, συσσωρεύονται ρύποι στα ηλεκτρδια
του µπουζί, καθιστώντας δυσκολτερη την εκκίνηση
του κινητήρα.
• Σηµειώστε τι χρησιµοποιώντας µπουζί διαφορετικ
απ αυτ που συνιστάται απ τον κατασκευαστή
µπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της µηχανής ή
αυτή να υπερθερµανθεί ή να πάθει βλάβη.
• Για να τοποθετήστε το µπουζί, πρώτα βιδώστε το
µπουζί µε το χέρι, κατπιν σφίξτε το για άλλο ένα
τέταρτο της στροφής µε ένα γαλλικ κλειδί.

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ:

14,7 to 21,6 N.m.
(150 to 220 in-lbs)
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9. Συντήρηση
ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ

ΠPOEI∆OΠOIHΣH
• Ελέγξτε περιοδικά το σιγαστήρα για πιθανή χαλάρωση
των συνδέσµων, τυχ,ν βλάβη ή διάβρωση. Αν υπάρχει
διαρροή αερίων, σταµατήστε να χρησιµοποιείτε το
µηχάνηµα και επιδιορθώστε το αµέσως.
• Να ξέρετε ,τι αν δεν το κάνετε αυτ,, µπορεί η
µηχανή να πάρει φωτιά.
(1) ∆ίκτυ εισδου αέρα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
• Πριν απ την εκκίνηση της λειτουργίας, να
βεβαιώνεστε πάντα τι ελέγχετε αν ο σιγαστήρας
είναι σωστά στερεωµένος µε τρία µπουλνια στον
κύλινδρο. (Pοπή στρέψης:8~12 N· m)
• Ακµα κι αν ένα µπουλνι απ τα τρία είναι χαλαρ,
ο σιγαστήρας µπορεί να χαλαρώσει κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας το οποίο µπορεί να προκαλέσει να
πιάσει φωτιά το µοτέρ.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 100 ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Αφαιρέστε το σιγαστήρα, τοποθετήστε ένα κατσαβίδι
µέσα στο στµιο και καθαρίστε τυχν κατάλοιπα
άνθρακα. Αποµακρύνετε τυχν κατάλοιπα άνθρακα
απ το στµιο του σιγαστήρα και απ τη θύρα
εξαγωγής αέρα του κυλίνδρου ταυτχρονα.
2. Σφίξτε λες τις βίδες, τα µπουλνια και τα
εξαρτήµατα.
3. Ελέγξτε για να δείτε αν έχει περάσει λάδι ή γράσο
ανάµεσα στο φερµουίτ του συµπλέκτη και στο
ταµπούρο και αν έχει καθαριστεί χρησιµοποιώντας
βενζίνη χωρίς λάδι και µλυβδο.

ΠPOEI∆OΠOIHΣH
Ποτέ µην χρησιµοποιείτε τον φυσητήρα χωρίς το
δίχτυ της µηχανής. Πριν απ, κάθε χρήση, ελέγξτε
,τι το δίχτυ είναι στερεωµένο στη θέση του και δεν
έχει υποστεί ζηµία.

ΙΜΑΝΤΑΣ ΩΜΟΥ
• Αν ο ιµάντας ώµου πάθει ζηµιά µπορεί να κοπεί κατά
τη διάρκεια της χρήσης, προκαλώντας έτσι την
πτώση του προϊντος µε αποτέλεσµα σοβαρ
τραυµατισµ σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες
παρακάτω για αντικατάσταση του ιµάντα ώµου µε
καινούργιο.
1. Περάστε την πάνω άκρη του ιµάντα µέσα απ τον
α ν α ρ τ ή ρ α , β γ ά ζ ο ν τ α ς Π Ρ Ο Σ ΤΑ Ε Ξ Ω Τ Η Ν
ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΜΕΝΗ ΜΕΡΙΑ.
2. Περάστε την άκρη του ιµάντα µέσα απ το δακτύλιο
και στη συνέχεια ωθήστε το δακτύλιο προς τον
αναρτήρα σο πιο κοντά γίνεται.

∆IXTY EIΣPOHΣ AEPA

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
• Τον αέρα του φυσητήρα τον παίρνουµε απ ένα
δίχτυ εισροής αέρα. [ταν η ροή του αέρα έχει πέσει
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, σταµατήστε το
µοτέρ και ελέγξτε αν το δίχτυ εισροής του αέρα είναι
µπλοκαρισµένο απ εµπδια.
• Σηµειώστε τι αν δεν αποµακρύνετε τέτοιου είδους
εµπδια, αυτ µπορεί να προκαλέσει να
υπερθερµανθεί το µοτέρ και να πάθει ζηµία.
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(1) ∆ακτύλιος
(2) Αναδιπλωµένη πλευρά

ΠPOEI∆OΠOIHΣH
Το αναδιπλωµένο µέρος στην άκρη του ιµάντα
λειτουργεί ως αναστολέας.Μην τοποθετείτε ποτέ
τον ιµάντα µε την αναδιπλωµένη πλευρά προς τα
µέσα, δι,τι µπορεί να διακοπεί η λειτουργία της
µονάδας, γεγον,ς που µπορεί να προκαλέσει
τραυµατισµ, στο χειριστή ή / και να προκαλέσει
βλάβη στη µονάδα.

MD6210M

10. Αποθήκευση
ΠPOEI∆OΠOIHΣH
• Dταν αποστραγγίζετε καύσιµο, παρακαλούµε
προσέχετε να µην διαρρεύσει. Εάν διαρρεύσει
καύσιµο, σκουπίστε το εντελώς. Επιπλέον,
παρακαλούµε βεβαιωθείτε ,τι έχετε κλείσει καλά
το καπάκι το περιέκτη αποθήκευσης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
• Εάν αφεθεί καύσιµο στον κινητήρα για
παρατεταµένες χρονικές περιδους, το
εσωτερικ του καρµπυρατέρ ενδέχεται να
φραχθεί και να προκαλέσει δυσλειτουργία του
κινητήρα (εσφαλµένη εκκίνηση και ανεπαρκής
παραγωγή).
• Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, χαλαρώστε
ελαφρώς το καπάκι της δεξαµενής χηµικών
ουσιών. Εάν βιδωθεί πολύ σφιχτά, µπορεί να
προκληθεί παραµρφωση του παρεµβύσµατος.
Με την ολοκλήρωση λων των διαδικασιών που
αφορούν τις εργασίες, ταν δεν σχεδιάζετε να
χρησιµοποιήσετε ξανά το µηχάνηµα για
παρατεταµένη χρονική περίοδο, παρακαλούµε
πραγµατοποιήστε την ακλουθη διαδικασία
φροντίδας προ της αποθήκευσης, για την αποφυγή
προβληµάτων που προκαλούνται απ αλλαγές που
συµβαίνουν µε την πάροδο του χρνου.

1. Καθαρίστε τη δεξαµενή και το ακροφύσιο της
δεξαµενής χηµικών υγρών.
2. Αφαιρέστε τους ρύπους απ τον ψεκαστήρα,
επιθεωρήστε τον για οποιουδήποτε είδους ζηµιά
ή χαλαρτητα και, εάν βρεθεί κάτι µη φυσιολογικ,
διορθώστε το εντελώς προετοιµαζµενοι για την
επµενη φορά που θα χρησιµοποιήσετε τη
µονάδα.
3. Αποστραγγίξτε τη δεξαµενή καυσίµων.
4. Εκκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον σε
κατάσταση ρελαντί έως του καταναλωθεί λο το
καύσιµο που έχει αποµείνει στο εσωτερικ του
καρµπυρατέρ και ο κινητήρας σταµατήσει µνος
του.
5. Αφαιρέστε το µπουζί και τοποθετήστε λίγες
σταγνες (1 έως 2 cc) λαδιού δίχρονων κινητήρων
στο εσωτερικ του κινητήρα. Αφού τραβήξετε το
σχοινί της µίζας 2 ή 3 φορές, επαναφέρετε τα
µπουζί στην αρχική τους θέση και σταµατήστε στη
συµπιεσµένη θέση.
6. Αφού λαδώσετε το λεβιέ γκαζιού και τα άλλα
µεταλλικά µέρη µε αντιδιαβρωτικ λάδι, σκεπάστε
το ψεκαστήρα και αποθηκεύστε τη µονάδα σε ένα
στεγν και χωρίς σκνη χώρο, σε απσταση απ
παιδιά.

11. Απ,ρριψη
• [ταν απορρίπτετε το µηχάνηµα, µην το
αποσυναρµολογείτε .
• Μην πετάτε απλώς τα άδεια δοχεία χηµικών
ουσιών, αλλά φροντίστε για την καύση, την ταφή
ή άλλη ασφαλή µέθοδο αποκοµιδής τους.
Επιπλέον, λάβετε κάθε δυνατή προφύλαξη ώστε
το νερ που θα χρησιµοποιηθεί για τον καθαρισµ
των εργαλείων ψεκασµού να µην προκαλέσει
ζηµία.
• [ταν απορρίπτετε το µηχάνηµα , τα καύσιµα , τα
λάδια αλυσίδας, σιγουρευτείτε πως ακολουθείτε
τους τοπικούς κανονισµούς .
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12. Οδηγ,ς επίλυσης βλαβών
Περίπτωση 1. Αποτυχία εκκίνησης
ΕΛΕΓΧΟΣ
δεξαµενή καυσίµου
φίλτρο καυσίµου
βίδα ρύθµισης καρµπυρατέρ
σπινθήρας (χωρίς σπινθήρα)
µπουζί

→
→
→
→
→
→

ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ
λάθος καύσιµο
το φίλτρο καυσίµου έχει φράξει
εκτς κανονικής λειτουργίας
το µπουζί είναι βρώµικο/βρεγµένο
το διάκενο ακίδας µπουζί είναι λάθος
αποσυνδεδεµένο

→
→
→
→
→
→

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
αποστραγγίστε και γεµίστε µε το σωστ καύσιµο
καθάρισµα
ρυθµίστε την σε κανονική περιοχή λειτουργίας
καθάρισµα/στέγνωµα
σωστ (∆ΙΑΚΕΝΟ: 0,6 ~ 0,7 χιλιοστά)
ξανασφίξτε

→
→
→
→
→

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
αποστραγγίστε την και χρησιµοποιήστε το σωστ καύσιµο
ρυθµίστε την σε κανονική περιοχή λειτουργίας
καθαρίστε
πλύνετε
καθάρισµα

Περίπτωση 2. Η µηχανή ξεκινά αλλά µετά σταµατά/ξεκινά δύσκολα.
ΕΛΕΓΧΟΣ
δεξαµενή καυσίµου
βίδα ρύθµισης καρµπυρατέρ
σιγαστήρας, κύλινδρος (αγωγς εξάτµισης)
φίλτρο αέρα
πτερύγιο κυλίνδρου, κάλυµµα ανεµιστήρα

→
→
→
→
→

ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ
λάθος καύσιµο ή παλι καύσιµο
εκτς περιοχής κανονικής λειτουργίας
συσσωρευµένος άνθρακας
φραγµένο µε σκνη
φραγµένα µε σκνη

Οταν η µηχανή φαίνεται να χρήζει περαιτέρω επιδιρθωσης, παρακαλώ συµβουλευτείτε το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο
της ZENOAH στην περιοχή σας.

Περιορισµένη εγγύηση
Σε περίπτωση βλάβης του προϊντος σε οµαλές συνθήκες
λειτουργίας και εντς του χρονικού ορίου της εγγύησης,
το εξάρτηµα το οποίο υπέστη βλάβη θα αντικατασταθεί ή
θα επισκευαστεί, χωρίς χρέωση, απ εξουσιοδοτηµένο
αντιπρσωπο της ZENOAH.

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: 1 χρνο (6 µήνες αν η χρήση του
είναι επαγγελµατική και 30 ηµέρες αν διατίθεται προς
µίσθωση) απ την ηµεροµηνία αγοράς.
Ο Α Γ Ο ΡΑ Σ Τ Η Σ Θ Α Ε Π Ι ΒΑ Ρ Υ Ν Θ Ε Ι Μ Ε ΤΑ Ε Ξ Ο ∆ Α
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ZENOAH.
Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ∆Ε ΘΑ ΧΡΕΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ, ΕΑΝ Η
∆ Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Π ΡΑ Γ Μ ΑΤΟ Π Ο Ι Η Θ Ε Ι Σ Ε
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ZENOAH.
Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ Ή Ο Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,
ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤΟ
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ/ ΧΕΙΡΙΣΤΗ.

ΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΚΑΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΑΛΛΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ
ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ
ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ.
Η ΕΓΓΥΗΣΗ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΒΛΑΒΕΣ ΛΟΓΩ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ
ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ/
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ, Ή ΛΟΓΩ ΤΥΧΑΙΟΥ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ή
ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ
ΟΡΙΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Ή ΛΟΓΩ ΑΛΛΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ
ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΙΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ Ή
ΑΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ.
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.

ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ
Ε Λ Ε Γ ΧΟ Ω Σ Τ Ε Ν Α Υ Π Ο Κ Ε Ι ΤΑ Ι Σ Ε Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Η
“ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ” ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΗ. ΚΑΘΕ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ.
ΚΑΘΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ ΣΕ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙ-
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ΟΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ∆ΥΟ (2) ΕΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ [ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ] ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ.
ΚΑΘΕ ΣΚΟΠΙΜΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΒΛΑΒΗ ∆ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΜΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.
ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ,
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ZENOAH WEB http://www.zenoah.net

