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A. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Πίσω χειρολαβή
Πισω προστασία χεριού
Εµπρός χειρολαβή
Εµπρός προστασία χεριού /φρένο αλυσίδας
Βίδες / Εντατήρας αλυσίδας
Πείρος εντατήρα αλυσίδας
Τάπα ρεζερβουάρ λαδιού
Οπή επιθεώρησης στάθµης λαδιού
Οπές εξαερισµού
Καλώδιο
Χειροκίνητο
∆ιακόπτης
Μπλόκ διακόπτη
Αλυσίδα
∆όντι έλξεως
Κρίκος κοπής

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

Περιοριστής βάθους κοπής
∆όντι κοπής
Λάµα
Κάρτερ αλυσίδας
Γρανάζι
Πείρος µπλοκ αλυσίδας
Βίδες µπλοκ λάµας
Παξιµάδια / Λαβή µπλόκ λάµας
Τροχίσκος µύτης
Κάλλυµα λάµας
Νύχι
Θέση πείρου εντατήρα αλυσίδας
Οπή λίπανσης
Αυλάκωση οδηγού
Μοχλός ρύθµισης αντλίας λαδιού

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ:
1)

∆είγµα πινακίδας

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Επίπεδο εγγυηµένης ηχητικής ισχύος µε βάση την
οδηγία 2000/14/EC
∆ιπλή µόνωση
Σήµα συµµόρφωσης CE
Βαθµός προστασίας
Ονοµαστική συχνότητα
Ονοµαστική ισχύς
Εναλλασσόµενο ρεύµα
Ονοµαστική τάση
Tύπος
Πρόθεµα
Κωδικός προϊόντος
Έτος κατασκευής (δύο τελευταία ψηφία; πχ. 04=2004)
Μέγιστο µήκος λάµας
Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή
Αρ. Σειράς
Μοντέλο
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B. ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Προσοχή

Κατεύθυνση
του δοντιού
κοπής

∆ιαβάστε
προσεκτικά το
εγχειρίδιο

Μην πετάτε!
∆ώστε για
ανακύκλωση.

Μπότες
ασφαλείας

Χρησιµοποιείτε
πάντα µε τα
δύο χέρια

Μακριά
προστατευτικά
πανταλόνια
εργασίας
Κράνος,
ωτοασπίδες
προστατευτικά
γυαλιά ή
προσωπίδα

Κίνδυνος
κόντρα
χτυπήµατος
Μην αφήνετε
στην βροχή ή
υγρασία
Λάδι αλυσίδας

Προστατευτικά
γάντια
Φρένο
απενεργοποιηµ
ένο,ενεργοποιη
µένο

Μην κάνετε…
Σβήστε την
µηχανή

Αφαιρέστε το
βύσµα αν το
καλώδιο έχει
βλάβη

Χρήση του εγχειριδίου . Οποιοδήποτε άτοµο
χρησιµοποιεί την µηχανή πρέπει να έχει µελετήσει µε
µεγάλη προσοχή αυτό το εγχειρίδιο (και αν αυτό
είναι δυνατό να έχει λάβει µέρος σε µία πρακτική
επίδειξη της µηχανής), έτσι ώστε να γνωρίζει όλες τις
διαδικασίες για την χρήση της µε ασφάλεια καθώς
και τις τεχνικές κοπής που θα πρέπει να
χρησιµοποιήσει, σε περίπτωση πώλησης ή
δανεισµού πρέπει να παρέχεται πάντα µαζί µε την
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µηχανή το εγχειρίδιο της. Να θυµάστε ότι ΟΛΑ τα
τµήµατα του εγχειριδίου είναι σηµαντικά για την
πρόληψη ατυχηµάτων ή βλαβών στην µηχανή και ότι
ακόµη και η πλήρης τήρηση των οδηγιών δεν
εξαλείφει την πιθανότητα ατυχηµάτων αλλά την
µειώνει, αυτή ή το µέγεθος της ζηµιάς.
∆οµή του εγχειρίδιου: το τµήµα B είναι χωρισµένο σε
επιµέρους τµήµατα ώστε αυτά να µπορούν να
αναζητηθούν στο υπόλοιπο εγχειρίδιο, µε το σύµβολο

“ΠΡΟΣΟΧΉ” που ακολουθείται από τους αριθµούς των
αντίστοιχων τµηµάτων, για να επιστήσει την προσοχή
του αναγνώστη στις βασικές διαδικασίες ασφαλείας
σχετικές µε µία ειδική περίσταση; Τα µέρη του τµήµατος
“A – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ” είναι γραµµένα µε
πλαγιαστό κείµενο, για να διευκολυνθεί η αναζήτηση.
Πριν την χρήση. Μην επιτρέπετε σε άτοµα που δεν
γνωρίζουν τις οδηγίες χρήσης, που δεν είναι σε καλή
φυσική ή πνευµατική κατάσταση, χωρίς εµπειρία και
εκπαίδευση να χρησιµοποιήσουν την µηχανή
(τοπικές νοµοθετικές διατάξεις µπορεί να
περιορίσουν το όριο ηλικίας χρήσης της µηχανής).
Αν δεν έχετε εµπειρία κάνετε µία περίοδο πρακτικής
εκπαίδευσης δουλεύοντας µόνο πάνω στο καβαλέτο
(τρίποδο). Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε
είδους ζηµιών έναντι σε τρίτους ή αυτών περιουσίες,
καθώς και για τους κινδύνους που αυτοί µπορεί να
διατρέχουν. Μην χρησιµοποιείτε αυτή την µηχανή για
διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που
περιγράφονται στο εγχειρίδιο και χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά τις συνιστώµενες µπάρες και αλυσίδες.
Την µηχανή δεν πρέπει ποτέ να χρησιµοποιείται
όταν είστε κουρασµένοι, αδιάθετοι ή κάτω από την
επίρροια ουσιών που µπορεί να µειώσουν την
ψυχοσωµατική σας κατάσταση (φάρµακα, αλκοόλη,
ναρκωτικές ουσίες, κ.α). Σιγουρευτείτε ότι είστε σε
θέση να σταµατήσετε τον κινητήρα και την αλυσίδα
σε περίπτωση ανάγκης. ∆ώστε την µέγιστη προσοχή
σε αυτό που κάνετε και εργάζεστε ακολουθώντας όλα
τα προληπτικά µέτρα και κοινή λογική
1. Έλεγχοι. Επιθεωρήστε προσεκτικά την µηχανή
πριν από κάθε χρήση της, σε περίπτωση που αυτή
έχει υποστεί πτώση ή κάποια δυσλειτουργία. Ελέγξτε
ώστε την µηχανή να είναι σωστά συναρµολογηµένη,
και ώστε όλα τα τµήµατα της να είναι σε τέλεια
απόδωσε και καθαρά, κάνετε τους έλεγχους που
περιγράφονται στην “Συντήρηση – Πριν από κάθε
χρήση”, έτσι ώστε τα κλειδιά και τα εργαλεία που
χρησιµοποιήθηκαν κατά τις διαδικασίες ρύθµισης να
έχουν αφαιρεθεί, ώστε οι βίδες και τα παξιµάδια να
είναι στην θέση τους και καλά σφιγµένα, ώστε η
λάµα και η
αλυσίδα να είναι κατάλληλα
συναρµολογηµένες. Αν κάποια από τις παραπάνω
συνθήκες λείπει ΜΗΝ χρησιµοποιείτε την µηχανή.
2. Επισκευές / Συντήρηση. Μπορείτε να
αντικαταστήσετε µόνο σας τα τµήµατα της µηχανής των
οποίων έχει εξηγηθεί το τρόπος συναρµολόγησης στο
τµήµα “Συναρµολόγηση/αποσυναρµολόγηση”, στην
περίπτωση που αυτά παρουσιάζουν βλάβες,

χρησιµοποιώντας αποκλειστικά γνήσια και εγκεκριµένα
αξεσουάρ, που µπορείτε να βρείτε σε εγκεκριµένα
κέντρα διάθεσης. Όλα τα άλλα τµήµατα της µηχανής, αν
αυτό χρειαστεί, πρέπει να αντικατασταθούν
αποκλειστικά σε ένα Εγκεκριµένο Κέντρο Τεχνικής
Υποστήριξης. Μην χρησιµοποιείτε ΠΟΤΕ την µηχανή αν
είναι ατελής, ή παρουσιάζει βλάβες, ή τροποποιήσεις ή
όταν έχει επισκευαστεί από τον οποιονδήποτε εκτός
του Εγκεκριµένου Κέντρου Τεχνικής Υποστήριξης. Οι
κίνδυνοι σχετικοί µε την χρήση αυξάνονται σηµαντικά αν
οι διαδικασίες συντήρησης δεν γίνονται περιοδικά, ή µε
τρόπο µη επαγγελµατικό ή χρησιµοποιώντας µη γνήσια
αξεσουάρ/ανταλλακτικά ; σε αυτές τις περιπτώσεις η
κατασκευάστρια εταιρεία δεν φέρει ουδεµία ευθύνη
έναντι βλαβών σε άτοµα και πράγµατα. Για
περισσότερες πληροφορίες συµβουλευθείτε ένα
Εγκεκριµένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
3. Συντήρηση µε ασφάλεια. Όλες οι διαδικασίες
συντήρησης,
συναρµολόγησης,αποσυναρµολόγησης και πλήρωσης ,µε λιπαντικό λάδι αλυσίδας
πρέπει να γίνονται µε την µηχανή τοποθετηµένη σε
οριζόντια και σταθερή θέση χωρίς το βύσµα (εκτός
από τις περιπτώσεις όπου συνιστά το αντίθετο), το
εργαλείο της κοπής µπλοκαρισµένο και φορώντας
ειδικά προστατευτικά γάντια εργασίας .
4. Ένδυση. Κατά την εργασία µε την µηχανή φοράτε
πάντα τους εγκεκριµένους παρακάτω εξοπλισµούς:
εφαρµοστά προστατευτικά ενδύµατα εργασίας,
µπότες ασφάλειας µε αντιολισθητικές σόλες και
σκληρή µύτη κατά της κοπής, προστατευτικά γάντια
από τους κραδασµούς και την κοπή, προσωπίδα
ασφάλειας/προστατευτικά γυαλιά (αφαιρέστε την
προστατευτική µεµβράνη αν υπάρχει), ωτασπίδες
για την προστασία από τον θόρυβο, κράνος (αν
υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειµένων), κάτι για να
κρατήσετε µα µαλλιά πάνω από του ώµους (στην
περίπτωση που είναι µακριά), µάσκα κατά της
σκόνης. ΜΗΝ φοράτε σε καµία περίπτωση κοντά
παντελόνια, χαλαρά ρούχα και άλλα ρούχα και
κοσµήµατα που θα µπορούσαν να εµπλακούν στα εν
κινήσει µέση της µηχανής, µην φοράτε σαν΄δαλια και
µην εργάζεστε µε τα γυµνά πόδια.
5. Προλήψεις για την υγεία – Κραδασµοί και
Θόρυβος. Αποφεύγετε την χρήση της µηχανής για
µεγάλα χρονικά διαστήµατα: ο θόρυβος και οι
κραδασµοί µπορεί να είναι βλαβεροί για την υγεία,
προκαλώντας αδιαθεσία, στρες, κόπωση και
υποακουσία. Η µακρόχρονη χρήση της µηχανής
θέτει τον χρήστη σε κραδασµούς που µπορεί να
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προκαλέσουν “το φαινόµενο των λευκών δακτύλων”
(Raynaud’s Phenomenon), σύνδροµο του καρπού ή
άλλες παθολογίες. Αυτό µπορεί να µειώσει την
ικανότητα των χεριών να αισθανθούν και να
ξεχωρίσουν τις διαφορετικές θερµοκρασίες και να
προκληθεί ένα γενικό µούδιασµα.
Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει προσεκτικά να
ελέγχετε την κατάσταση των χεριών σας αν
χρησιµοποιείτε συχνά την µηχανή. Αν εκδηλωθεί
κάποιο από τα συµπτώµατα, συµβουλευθείτε
αµέσως έναν ιατρό.
6. Προλήψεις για την υγεία – Χηµικά µέσα.
Αποφεύγετε την επαφή του λαδιού αλυσίδας µε το
δέρµα ή τα µάτια.
7. Προλήψεις για την υγεία – Ηλεκτρικό ρεύµα.
Συνδέστε
µόνο
προεκτάσεις/βύσµατα/δύκτια
εγκεκριµένα, και κατάλληλα που θα είναι
εγκατεστηµένα µε βάση τις τρέχουσες διατάξεις.
Σιγουρευτείτε ώστε στο ηλεκτρικό δίκτυο που
χρησιµοποιείτε είναι συνδεδεµένες ένας µηχανισµός
υπολειπόµενου ρεύµατος (RDC) µε ένα ρεύµα µη
µεγαλύτερο των 30mA. Σιγουρευτείτε ώστε τα
καλώδια, τα βύσµατα, και πρίζες ρεύµατος να είναι
σε τέλεια κατάσταση και µε τα ζητούµενα
χαρακτηριστικά.Συναρµολογήστε ή συνδέστε σωστά
και καθαρίστε. Μην αποσυνδέσετε την µηχανή από
το ρεύµα τραβώντας το καλώδιο. Μην εργάζεστε και
µη αποθηκεύετε την µηχανή και την προέκταση σε
χώρους µε υγρασία. Στην περίπτωση όπου το
καλώδιο υποστεί φθορές ή καταστραφεί βγάλτε το
αµέσως από την πρίζα µε προσοχή να µην έρθετε σε
επαφή µε το γυµνό καλώδιο. Κατά την χρήση της
µηχανή είναι απαραίτητο να αποφύγετε κάθε επαφή
µε αντικείµενα τοποθετηµένα στο έδαφος (π.χ.
σωλήνες, καλώδια, κεραίες, κ.α.). Σε εξωτερικούς
χώρους χρησιµοποιείτε αποκλειστικά κατάλληλες
προεκτάσεις για χρήση σε ανοιχτούς χώρου.
Αποφεύγετε να κάνετε κόµπους στα ηλεκτρικά
καλώδια,
µην
χρησιµοποιείτε
διπλωµένες
προεκτάσεις.
8. Προλήψεις για την υγεία - Θερµότητα. Κατά την
χρήση το γρανάζι και η αλυσίδα φτάνουν υψηλές
θερµοκρασίες αποφεύγετε την επαφή αν αυτά είναι
ακόµη θερµά.
9. Προλήψεις για την υγεία – Εν κινήσει κοπτικά
τµήµατα. Να έρχεστε σε επαφή µε την αλυσίδα
µόνο όταν είναι σταµατηµένη και αποσυνδεδεµένη η
µηχανή από το ρεύµα; ∆ώστε πάντως πολύ προσοχή
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γιατί η λεπίδα µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµούς.
Να θυµάστε ότι ακόµη και µετά την απελευθέρωση
του διακόπτη η αλυσίδα µπορεί να συνεχίσει να
γυρίζει για λίγο χρόνο.
10. Ζώνη εργασίας. Εξετάστε προσεκτικά την ζώνη
εργασίας και δώστε προσοχή σε οποιονδήποτε
πιθανό κίνδυνο (π.χ. δρόµους, µονοπάτια, ηλεκτρικά
καλώδια, επικίνδυνα δέντρα,κ.τ.λ.). ∆ώστε ιδιαίτερη
προσοχή όταν δουλεύετε σε έδαφος µε κλίση. Η
παρουσία εµπόδιων αυξάνει την πιθανότητα
ατυχήµατος: πριν από κάθε χρήση αφαιρέστε από
την ζώνη εργασίας πέτρες, γυαλιά, σχοινιά,
µεταλλικά αντικείµενα, κουτιά, µπουκάλια και
γενικότερα όλα τα ξένα σώµατα. Να έχετε υπόψιν
όλους τους κινδύνους που θα µπορούσαν να
προκύψουν και µπορεί να µην αντιληφθείτε λόγο του
θορύβου που παράγει η µηχανή. Σιγουρευτείτε ώστε
πάντα να βρίσκεται κοντά σας κάποιο άτοµο σε
απόσταση που να µπορεί να σας ακούσει σε
περίπτωση ατυχήµατος. Αν βρεθείτε να εργάζεστε σε
αποµονωµένες περιοχές, έχετε πάντα κοντά σας ένα
κουτί πρώτων βοηθειών και σιγουρευτείτε ώστε
κάποιος γνωρίζει την θέση όπου βρίσκεστε.
11. Εργασία
Μην αρχίσετε την κοπή πριν: αφαιρέσετε το
κάλυµµα λάµας; ώστε µία ικανοποιητική ποσότητα
λαδιού να έχει φτάσει την αλυσίδα; Να έχετε
καθορίσει την
φορά αποµάκρυνσης σας (σε
περίπτωση υλοτοµίας).
Αποφεύγετε να: χρησιµοποιείτε την µηχανή για να
µετακινήσετε κλαδιά ή ρίζες, αν υπάρχει κίνδυνος να
έρθει η αλυσίδα της µηχανή σε επαφή µε το έδαφος,
ηλεκτρικά καλώδια ή συσσωρευµένα ξύλα; κόβετε
πολύ µικρά κλαδιά ή θάµνους (µπορεί να σπάσουν
και κοµµάτια τους να εκσφενδονιστούν προκαλώντας
σοβαρούς τραυµατισµούς στα άτοµα); ∆ουλεύετε σε
δέντρα αν δεν έχετε την κατάλληλη εµπειρία και τον
απαραίτητο εξοπλισµό (σχοινιά, γάντζους, κ.τ.λ)
ξεκινάτε την εργασία µε την λάµα στη εσοχή µην
προηγούµενης κοπής ή µέσα σε µία σχισµή ;
χρησιµοποιείτε την µηχανή όταν είστε πάνω σε
σκάλες ή άλλες µη σταθερές επιφάνειες;
χρησιµοποιείτε
την
µηχανή
σε
ακραίες
κλιµατολογικές συνθήκες, µε χαµηλή ορατότητα και
φωτισµό (πολύ χαµηλές θερµοκρασίες, πολύ θερµό
κλίµα και πολύ υγρό, οµίχλη, βροχή, το βράδυ, κ.τ.λ);
δουλεύετε µε τεντωµένα τα χέρια: πρέπει πάντα να
είστε στην καλύτερη φυσική κατάσταση για να
µπορέσετε να αντιδράσετε σε περίπτωση ανάγκης;

Αφήνετε την µηχανή απροστάτευτη; Αφήνετε κανένα
να ακουµπάει το καλώδιο, την προέκταση ή την
µηχανή; φορτσάρετε την µηχανή κατά την κοπή
(υπάρχει κίνδυνος να καταστρέψετε το µοτέρ ή να
χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου); Ακινητοποιείτε τον
διακόπτη ή το µπλοκ διακόπτη µε κολλητική ταινία ή
άλλο υλικό.
Να θυµάστε να: κόβετε µόνο ξύλο (ποτέ πλαστικό,
µέταλλο ή άλλα υλικά); σιγουρευτείτε ώστε στον
διακόπτη δεν είναι ενεργοποιηµένο κατά την
σύνδεση ή αποσύνδεση µε το βύσµα το φρένο
αλυσίδας; σιγουρευτείτε ώστε η αλυσίδα να µην είναι
σε επαφή µε κανένα αντικείµενο την στιγµή που θα
ενεργοποιήσετε τον διακόπτη; κρατήστε άτοµα και
ζώα µακριά από την ζώνη εργασίας (Αν αυτό είναι
απαραίτητο περιφράξτε την ζώνη εργασία και
χρησιµοποιήστε προειδοποιητικά σήµατα), σε µία
απόσταση µέγιστο ίση µε: 10 µέτρα / 2,5 του ύψους
του κορµού; Όταν αυτό είναι δυνατό χρησιµοποιήστε
την µέγκενη ή το στρίποδο για να σταθεροποιήσετε
το ξύλο; κρατήστε πάντα την µηχανή όπως
περιγράφεται: κρατήστε γερά την µπροστινή
χειρολαβή µε το αριστερό σας χέρι και την πίσω
χειρολαβή µε το δεξί, σφίγγοντας τον αντίχειρα και τα
άλλα δάκτυλα γύρο απο τις χειρολαβές (κατά την
χρήση η µηχανή µπορεί να κλείσει µπροστά ή πίσω,
να αναπηδήσει, µπορεί να προκληθεί ένα κόντρα
χτύπηµα: κρατώντας την µηχανή µε το σωστό τρόπο
µειώνεται η πιθανότητα να χάσετε τον έλεγχο);
Κρατήστε το καλώδιο/προέκταση πάντα πίσω σας,
όντας σίγουροι πώς δεν αποτελεί κίνδυνο για εσάς ή
άλλα άτοµα, και να µην µπορεί να υποστεί ζηµιές
από (θερµότητα, κοπτικά αντικείµενα, κοφτερές
γωνίες, λάδια, κ.τ.λ.); κρατήστε πάντα µία σταθερή
θέση στα πόδια σας, κρατήστε ακόµη τις χειρολαβές
καθαρές και στεγνές; Κρατήστε κατά η χρήση όλα τα
µέρη του σώµατος σας και τα ρούχα σας µακριά από
την αλυσίδα; Αφήστε τον διακόπτη, περιµένετε ώστε
η αλυσίδα να σταµατήσει και ενεργοποιήστε το
φρένο αλυσίδας πριν αποθηκεύσετε την µηχανή;
Κόβετε πάντα σε ένα ύψος µικρότερο από αυτό των
ώµων σας; Μετακινήστε πάντα την µηχανή µε την
µέγιστη προσοχή; Ελέγξτε συχνά, πριν και κατά την
χρήση, ώστε το επίπεδο του λαδιού να µην έχει
πέσει κάτω από την ΕΛΑΧΙΣΤΗ στάθµη (MIN); Να
είστε πάντα από την αριστερή πλευρά της µηχανής
κατά την κοπή, δώστε πολλή προσοχή αν χρειαστεί
να κόψετε µία µισοτελειωµένη τοµή; Αφαιρέστε την

λάµα από την κοπή όταν η αλυσίδα είναι σε ακόµη
σε περιστροφή.
12. Προλήψεις για την µεταφορά και την
αποθήκευση. Κάθε φορά που αλλάζετε ζώνη
εργασίας, αποσυνδέστε την µηχανή από το ρεύµα
και
ενεργοποιήστε
το
φρένο
αλυσίδας.
Συναρµολογήστε το κάλυµµα λάµας πριν από κάθε
µεταφορά ή αποθήκευση. Μεταφέρετε την µηχανή µε
το χέρι και µε την λάµα στραµµένη προς τα πίσω, ή
αν η µεταφορά γίνεται µε όχηµα, σταθεροποιήστε την
κατάλληλα για την αποφυγή ζηµιών. Μην µεταφέρετε
ποτέ την µηχανή κρατώντας την από το καλώδιο.
Μετά την χρήση τοποθετήστε την µηχανή στεγνό
µέρος, σε ψηλό σηµείο, µακριά από τα παιδιά και
πηγές θερµότητας.
13. Προλήψεις κατά της φωτιάς και πυρκαγιάς.
Μην εργάζεστε µε την µηχανή παρουσία φωτιάς,
εύφλεκτων υλικών ή εκρηκτικών υλών.
14. Κόντρα χτύπηµα. Το κόντρα χτύπηµα είναι µία
αιφνίδια και βίαιη κίνηση της λάµας προς τον
χρήστη αυτό γενικότερα συµβαίνει όταν το πάνω
µέρος της µύτης της λάµας (“τµήµα µε κίνδυνο”)
έρχεται σε επαφή µε ένα αντικείµενο, ή αν η αλυσίδα
µπλοκαριστεί στο ξύλο. Το κόντρα χτύπηµα γίνεται
µε τρόπο αιφνίδιο και πολύ µία κίνηση πολύ
γρήγορη κατά µήκος του επιπέδου της κοπή της
λάµας (κυρίως προς τα πάνω αλλά εξαρτάται από
την θέση της µηχανής κατά την κοπή), που µπορεί να
σας κάνει να χάσετε τον έλεγχο της µηχανής,
προκαλώντας σοβαρά ατυχήµατα ακόµη και
θανατηφόρα (για παράδειγµα όταν η µηχανή µε την
αλυσίδα σε περιστροφή εκσφενδονίζεται προς τον
χρήση). Για να αποφύγετε το κόντρα χτύπηµα δεν
αρκεί η παρουσία του φρένου αλυσίδας ή άλλων
συστηµάτων ασφάλειας: είναι απαραίτητο να
καταλάβετε τι µπορεί να το προκαλέσει και να το
αποτρέψετε µε την προσοχής σας και την εµπειρία
σας, σε συνδυασµό µε µία σωστή και λογική χρήση
της µηχανής (για παράδειγµα:
µην κόβετε
περισσότερα από ένα κλαδιά την φορά µπορεί κατά
λάθος να χτυπήσετε µε την άκρη της λάµας; Αν η
συναρµολογήστε της λάµας ή τις αλυσίδας δεν είναι
σωστή, Αν η αλυσίδα δεν είναι καλά λιµασµένη ή µε
λάθος τρόπο αυξάνεται ο κίνδυνος για κόντρα
χτύπηµα; Κατά την επιλογή της λάµας να θυµάστε
ότι όσο µικρότερη είναι η ακτίνα της µύτης τόσο
µικρότερος είναι ο κίνδυνος).
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C. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΠΛΟΚ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ
Στην µηχανή σας είναι εγκατεστηµένο ένα σύστηµα
(Σχ.1) που όταν είναι ενεργοποιηµένο, εµποδίζει την
πίεση και λειτουργία του διακόπτη, έτσι ώστε να
αποφευχθεί η τυχαία ενεργοποίηση της µηχανής.
ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ΣΕ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ
∆ΙΑΚΟΠΤΗ (µόνο για τα µοντέλα ES18)
Στην µηχανή σας είναι εγκατεστηµένο ένα
σύστηµα που µπλοκάρει αυτόµατα την αλυσίδα
αν κατά την απελευθέρωση του διακόπτη; Το
σύστηµα δεν λειτουργήσει, µην χρησιµοποιείτε
την µηχανή αλλά πηγαίνετε σε Εξουσιοδοτηµένο
Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ / ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΧΕΡΙΟΥ
Η µπροστινή προστασία του χεριού (Σχ.2) χρειάζεται
για να αποφευχθεί (τοποθετηµένη έτσι ώστε η
µηχανή να κρατιέται σωστά) η επαφή του αριστερού
σας χεριού µε την αλυσίδα. Η µπροστινή προστασία
του χεριού έχει ακόµη την λειτουργία ενεργοποίησης
του φρένου αλυσίδας, ειδικά σχεδιασµένο σύστηµα
για να ακινητοποιήσει την αλυσίδα σε λίγα χιλιοστά
του δευτερολέπτου σε περίπτωση κόντρα
χτυπήµατος.
Το
φρένο
αλυσίδας
είναι
απενεργοποιηµένο όταν η µπροστινή προστασία του
χεριού
είναι τραβηγµένη προς τα πίσω και
µπλοκαρισµένη (η αλυσίδα µπορεί να κινείται). Το
φρένο αλυσίδας είναι ενεργοποιηµένο όταν η
µπροστινή προστασία του χεριού είναι τραβηγµένη
µπροστά (η αλυσίδα είναι µπλοκαρισµένη).

1,3,6,8,12

Το φρένο αλυσίδας µπορεί να ενεργοποιηθεί µε δύο
τρόπους: µε τον αριστερό καρπό, όταν σπρώξετε
προς τα µπροστά ή όταν µετά από ένα κόντρα
χτύπηµα έρθει σε επαφή µε την προστασία, ή από
αδράνεια, σε περίπτωση πολύ βίαιου κόντρα
χτυπήµατος.
Χρησιµοποιώντας την µηχανή µε την λάµα οριζόντια,
για παράδειγµα κατά την υλοτοµία, το φρένο
αλυσίδας προσφέρει µικρότερη προστασία, γιατί
µπορεί να ενεργοποιηθεί µόνο από αδράνεια από την
στιγµή που το χέρι του χρήστη βρίσκεται µακριά από
την ακτίνα της µπροστινής προστασίας του χεριού
(Σχ.3)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το φρένο αλυσίδας είναι
ενεργοποιηµένο
ένας διακόπτης ασφάλειας
αποσυνδέει το ρεύµα από το µοτέρ.
ΠΕΙΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ
Αυτή µηχανή διαθέτει έναν πείρο ακινητοποίησης
αλυσίδας (Σχ.4) τοποθετηµένο κάτω από το γρανάζι.
Ο µηχανισµός έχει σχεδιαστεί για να ακινητοποιήσει
την κίνηση προς τα πίσω της αλυσίδας σε
περίπτωση σπασίµατος η διαφυγής της λάµας. Αυτά
τα φαινόµενα µπορεί να αποφευχθούν τεντώνοντας
σωστά την αλυσίδα (βλέπε κεφάλαιο “D.
Συναρµολόγηση/Αποσυναρµολόγηση”).
ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΕΞΙΟΥ ΧΕΡΙΟΥ
Χρειάζεται για την προστασία (Σχ.5) του χεριού σε
περίπτωση σπασίµατος η αναπήδησης της
αλυσίδας.

D. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ / ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

2,3,6,7,8,9,12

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙ∆Α
Με βάση το µοντέλο της µηχανή σας η διαδικασία συναρµολόγησης αλλάζει, για αυτό το λόγο συµβουλευθείτε
τα σχήµατα και την τυπολογία της στην σχετική πινακίδα του προϊόντος ( A - Επεξήγηση – 9 [ES15 / ES16 /
ES18] ), δώστε πολύ προσοχή ώστε να κάνετε την συναρµολόγηση σωστά.
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ΓΙΑ ES 15 / ES 16

ΓΙΑ ES 18

1. Ελέγξτε ώστε το φρένο αλυσίδας να µην είναι ενεργοποιηµένο, αν ναι απενεργοποιήστε το
2a. Ξεβιδώστε τα παξιµάδια µπλοκ λάµας και 2b. Ξεβιδώστε την λαβή µπλοκ λάµας, και αφαιρέστε
αφαιρέστε το κάρτερ αλυσίδας

το κάρτερ αλυσίδας

3a. Συναρµολογήστε την λάµα στις βίδες

3b. Συναρµολογήστε την λάµα στην βίδα µπλοκ

µπλοκ λάµας σπρώχνοντας την προς τα πίσω
λάµα σπρώχνοντας την προς τα πίσω στο µέγιστο
προς το γρανάζι.
προς το γρανάζι.
4. Λιπάνετε την αλυσίδα, και τοποθετήστε την στο γρανάζι, περάστε την στην αυλάκωση οδηγού της
λάµας, ξεκινώντας από το πάνω µέρος. Προσοχή! Ελέγξτε ώστε το τµήµα κοπής τον δοντιών κοπής sνα
είναι στραµµένο προς τα µπροστά στην άνω πλευρά της λάµας; Τοποθετήστε τον πείρο του εντατήρα
αλυσίδας στην έδρα του πείρου εντατήρα αλυσίδας α. Συναρµολογήστε το κάρτερ αλυσίδας,
σιγουρευτείτε ώστε τα δόντια έλξεως της αλυσίδας εφαρµόζουν στο γρανάζι και στο οδηγό αυλάκωσης
5a. Σφίξτε µε τα δάκτυλα τα παξιµάδια µπλοκ 5b. Βιδώστε χαλαρά την λαβή µπλοκ λάµας
λάµας
6a. Για να τεντώσετε την αλυσίδα βιδώστε 6b. Για να τεντώσετε την αλυσίδα, περιστρέψτε τον
δεξιόστροφα τις βίδες εντατήρα αλυσίδας, για εντατήρα αλυσίδας δεξιόστροφα, για να χαλαρώσετε
να χαλαρώσετε το τέντωµα περιστρέψτε το τέντωµα περιστρέψτε αριστερόστροφα (σε αυτές
αριστερόστροφα (σε αυτές τις διαδικασίες τις διαδικασίες κρατάτε σηκωµένη την µύτη της
κρατάτε σηκωµένη την µύτη της λάµας).
λάµας).
7 Τεντώστε την αλυσίδα µέχρι να χέεται την κατάλληλη τάση, δηλαδή µέχρι το σηµείο όπου τραβώντας
την προς τα πάνω το δόντι έλξης να ανεβαίνει µε το επίπεδο της λάµας. (η αλυσίδα δεν πρέπει να
ακουµπά στο κάτω µέρος της λάµας )
8a. Σφίξτε µέχρι τέρµα τα παξιµάδια µπλοκ 8b. Σφίξτε µε δύναµη την λαβή µπλοκ λάµας.
λάµα µε το ειδικό εργαλείο
Το υπερβολικό τέντωµα της αλυσίδας µπορεί να υπερφορτώσει το µοτέρ και να προκαλέσει ζηµιά, αν πάλι η
ένταση της δεν επαρκής µπορεί να προκαλέσει την διαφυγή της , µία αλυσίδα σωστά τεντωµένη αποδίδει
καλύτερα χαρακτηριστικά κοπής και µεγαλύτερη διάρκεια ζωής της . Ελέγξτε συχνά την τάση της αλυσίδας
διότι το µήκος τείνει να αυξηθεί µε την χρήση (ειδικά αν είναι καινούργια, στην πρώτη συναρµολόγηση ελέγξτε
και πάλι την τάση µετά από 5 λεπτά εργασίας); Σε κάθε περίπτωση µην τεντώσετε την αλυσίδα αµέσως µετά
την χρήση άλλα περιµένετε να κρυώσει.
Στην περίπτωση που χρειαστεί να ρυθµίσετε την τάση της αλυσίδας ξεσφίξτε πάντα τα παξιµάδια/λαβή µπλοκ
λάµα πριν να ξεσφίξετε τις βίδες/εντατήρα αλυσίδας; Τεντώστε την σωστά και σφίξτε και πάλι τα
παξιµάδια/λαβή µπλοκ λάµας.

E. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Εκκίνηση: Κρατήστε γερά και τις δύο χειρολαβές,
αποσυνδέστε το φρένο αλυσίδας, πατήστε και
κρατήστε πατηµένο το µπλοκ διακόπτης και πατήστε
τον διακόπτη (τώρα µπορείτε να αφήσετε το µπλοκ
διακόπτη)

1,4,5,6,7,8,9,11,12,13

Ακινητοποίηση: Η µηχανή σταµατά όταν αφήνετε τον
διακόπτη. Στην περίπτωση που η µηχανή δεν
σταµατήσει, βάλτε το φρένο αλυσίδας, αποσυνδέστε το
καλώδιο από το ρεύµα και πηγαίνετε την µηχανή σε ένα
Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
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F. ΛΙΠΑΝΣΗ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙ∆Α
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μιά µη επαρκής λίπανση insufficiente
του εξοπλισµού κοπής µπορεί να προκαλέσει το
σπάσιµο της αλυσίδας µε κίνδυνο σοβαρού
ατυχήµατος ακόµη και θανατηφόρου.
Η λίπανση της λάµας και της αλυσίδας γίνεται µε µία
αυτόµατη αντλία. Αν η µηχανή σας διαθέτει έναν
µοχλό ρύθµισης αντλίας λαδιού(αξεσουάρ), µπορείτε
να αλλάξετε την λίπανση της αλυσίδας όπως
φαίνεται στο σχήµα (Σχ.1), µε βάση το είδος κοπής
που θα πραγµατοποιήσετε (ξερά ξύλα +λάδι,
πράσινα ξύλα –λάδι, λάµα µακριά +λάδι, λάµα κοντή
-λάδι).
∆ώστε προσοχή ώστε πάντα η αλυσίδα να
λιπαίνεται ικανοποιητικά και µην κλείσετε ποτέ την
αντλία, ελέγξτε όπως περιγράφεται στην “Συντήρηση“
ώστε το λάδι της αλυσίδας να παρέχεται σε
κατάλληλη ποσότητα
Επιλογή του λιπαντικού αλυσίδας
Να χρησιµοποιείτε αποκλειστικά καινούργιο λάδι
(ειδικού τύπου για αλυσίδες) και µε καλό ιξώδες:

G. ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση εργασίας σε χώρους
ιδιαίτερα βρόµικους ή µε πολύ σκόνη, οι διαδικασίες
που περιγράφτηκαν παραπάνω πρέπει να γίνονται
µε µεγαλύτερη συχνότητα.
Πριν από κάθε χρήση
Ελέγξτε ώστε η αντλία λαδιού της αλυσίδας να
λειτουργεί σωστά: φέρτε την λάµα προς µία λευκή
επιφάνεια, σε περίπου είκοσι εκατοστά απόσταση;
µετά από ένα λεπτό λειτουργίας της µηχανής η
επιφάνεια θα πρέπει να παρουσιάζει ίχνη λαδιού.
(Σχ.1) .Ελέγξτε ώστε για την απενεργοποίηση και
ενεργοποίηση του φρένου αλυσίδας δεν χρειάζεται
να ασκήσετε υπερβολική δύναµη, και ώστε να µην
είναι µπλοκαρισµένο. Στην συνέχει ελέγξτε την
λειτουργία του όπως περιγράφεται: απενεργοποιήστε
το φρένο αλυσίδας, κρατήστε σωστά την µηχανή και
ενεργοποιήστε την, βάλτε το φρένο αλυσίδας
σπρώχνοντας την µπροστινή προστασία του χεριού
µε τον αριστερό καρπό/µπράτσο/, χωρίς να αφήσετε
τις χειρολαβές (Σχ.2). Αν το φρένο αλυσίδας
λειτουργεί, η αλυσίδα θα πρέπει να ακινητοποιηθεί
αµέσως i. Ελέγξτε ώστε η αλυσίδα να είναι καλά
EΛΛHNIKA - 8
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πρέπει να παρουσιάζει καλή προσκόλληση και να
εγγυάται καλά χαρακτηριστικά ολίσθησης, τόσο το
καλοκαίρι όσο και τον χειµώνα. Αν δεν έχετε στην
διάθεση σας λάδι για αλυσίδες χρησιµοποιείτε λάδι
για µεταδόσεις EP 90.
Μην χρησιµοποιείτε ποτέ παλιά και χαλασµένα
λάδια που βλάπτουν και την υγεία, την µηχανή και το
περιβάλλον. Σιγουρευτείτε ότι το λάδι είναι
κατάλληλο για την θερµοκρασία του περιβάλλοντος
χρήσης: σε θερµοκρασίες κάτω των 0°C µερικά
λάδια γίνονται πιο παχιά, υπερφορτώνοντας έτσι την
αντλία. Για την επιλογή του κατάλληλου λαδιού
συµβουλευθείτε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο
Τεχνικής Υποστήριξης.
Συµπλήρωση λαδιού
Ξεβιδώστε την τάπα ρεζερβουάρ λαδιού, γεµίστε το
ρεζερβουάρ χωρίς να σας χυθεί έξω το λάδι (Αν αυτό
συµβεί, καθαρίστε καλά την µηχανή) (Σχ.2) και
σφίξτε καλά την τάπα.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13
λιµαρισµένη (βλέπε παρακάτω), σε καλή κατάσταση
σε σωστή τάση, στην περίπτωση που είναι ανώµαλα
φθαρµένη ή που έχει το δόντι κοπής µε ύψος µόνο 3
χιλ, αντικαταστήστε την (Σχ.3).
Καθαρίστε τις οπές εξαερισµού συχνά για να
αποφύγετε την υπερθέρµανση του µοτέρ.
Ελέγξτε την λειτουργία του διακόπτη και µπλοκ
διακόπτη (πρέπει να γίνεται το φρένο αλυσίδας
απενεργοποιηµένο): ενεργοποιήστε τον διακόπτη και
το µπλοκ διακόπτη και ελέγξτε ώστε να επιστρέψου
στην αρχική τους θέση µόλις τα απελευθερώνετε;
ελέγξτε ακόµη, χωρίς να ενεργοποιήσετε το µπλοκ
διακόπτη, ότι είναι δυνατόν να ενεργοποιήσετε τον
διακόπτη.
Ελέγξτε ώστε ο πείρος µπλοκ αλυσίδας και η
προστασία του δεξιού χεριού να µην παρουσιάζουν
φθορές, όπως σπασίµατα του υλικού.
Κάθε 2-3 ώρες χρήσης
Ελέγξτε την λάµα, Αν χρειάζεται καθαρίστε
προσεκτικά τις οπές λίπανσης(Σχ.4) και την οδηγό
αυλάκωση (Σχ.5), στην περίπτωση όπου αυτή

παρουσιάζει υπερβολική φθορά αντικαταστήστε την.
Γυρίστε ανάποδα την λάµα για να έχετε µία
οµοιόµορφη φθορά στον χρόνο (Σχ.6). Καθαρίστε το
γρανάζι περιοδικά και ελέγξτε ώστε να µην είναι
πολύ φαγωµένο (Σχ.7). Λιπάνετε την ροδέλα της
µύτης της lλάµας µε γράσο για κουζινέτα µέσω της
ειδικής οπής στο σχήµα (Σχ.8).
Λιµάρισµα αλυσίδα (Όταν χρειάζεται)
Αν η αλυσίδα δεν κόβει χωρίς να σπρώξετε senza
την λάµα κόντρα στο ξύλο και παράγει µάλιστα ψιλό
ροκανίδι, αυτό είναι σηµάδι πώς δεν είναι καλά
λιµαρισµένη. Αν την κοπή παράγει κοπή, η αλυσίδα
έχει χάσει τελείως την ικανότητα της και κόβοντας
κάνει σκόνη το ξύλο. Μία αλυσίδα καλά λιµαρισµένη
προχωρά µόνη της στο ξύλο και παράγει µακριά και
χοντρά ροκανίδια.
Το κοπτικό τµήµα της αλυσίδας αποτελείται από τους
κρίκους κοπής (Σχ.9), µε ένα δόντι κοπής (Σχ.10) και
έναν περιοριστή βάθους κοπής (Σχ.11). Η διαφορά
ύψους αυτών των δύο καθορίζει το βάθος της κοπής;
για να έχετε ένα καλό λιµάρισµα χρειάζονται ένας
οδηγός λίµα και µία στρογγυλή λίµα µε διάµετρο
4χιλ, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: µε την
αλυσίδα εγκατεστηµένη και σωστά τεντωµένη
ενεργοποιήστε το φρένο αλυσίδας, τοποθετήστε τον
οδηγό της λίµας όπως στο σχήµα, κάθετα στη λάµα
(Σχ.12), και λιµάρετε το δόντι κοπής µε τις γωνίες
που φαίνονται στο σχήµα (Σχ.13), λιµάροντας πάντα

H. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΠΗΣ

από το εσωτερικό προς το εξωτερικό µε µικρότερη
πίεση κατά την επιστροφή της λίµας (είναι πολύ
σηµαντικό να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες:
γωνίες υπερβολικές στο λιµάρισµα, ανεπαρκείς ή µε
λάθος διάµετρο λίµας αυξάνουν την πιθανότητα
κόντρα χτυπήµατος ). Για να έχετε πλάγιες γωνίες
ακριβείας συνίσταται να τοποθετήσετε την λίµα έτσι
ώστε να ξεπερνά κάθετα το πάνω δόντι για περίπου
0,5 χιλ. Λιµάρετε πρώτα όλα τα δόντια από την µία
πλευρά, µετά γυρίστε την µηχανή και επαναλάβετε.
Σιγουρευτείτε ώστε µετά το λιµάρισµα τα δόντια να
παρουσιάζουν όλα το ίδιο µήκος και ώστε το ύψος
των περιοριστών βάθους κοπής να είναι κατά 0,6χιλ
κάτω από το ανώτερο δόντι: ελέγξτε το ύψος µε
παχύµετρο και λιµάρετε (µε µία επίπεδη λίµα) το
µέρος που εξέχει, στρογγυλέψτε έπειτα το µπροστινό
µέρος του περιοριστή βάθους κοπής (Σχ.14), µε
προσοχή να ΜΗΝ λιµάρετε και το δόντι της
προστασίας κατά του κόντρα χτυπήµατος(Σχ.15).
Κάθε 30 ώρες χρήσης
Πηγαίνετε την µηχανή σε ένα Εξουσιοδοτηµένο
Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης για ένα γενικό service
και έναν έλεγχο των εξοπλισµών πέδησης.
ΜΑΚΡΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Σε περίπτωση µακράς αποθήκευσης, αδειάστε το
ρεζερβουάρ του λαδιού της αλυσίδας. Και
µεταφέρετε στο πιο κοντινό κέντρο ανακύκλωσης .

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Κατά την χρήση, αποφεύγετε: (Σχ.1)
-Να κόβετε σε περιπτώσεις όπου ο κορµός θα
µπορούσε να σπάσει κατά την κοπή (ξύλα σε ένταση
tensione, ξερά δέντρα, κ.λ.π.): ένα απρόβλεπτο
σπάσιµο µπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
-Να µπλοκαριστούν η λάµα ή η αλυσίδα στην κοπή:
Αν αυτό συµβεί, αποσυνδέστε την µηχανή από το
ρεύµα και προσπαθήστε να ανασηκώσετε τον κορµό
χρησιµοποιώντας έναν µοχλό; Μην προσπαθήσετε
να απελευθερώσετε την µηχανή τραβώντας ή
κουνώντας την βίαια διότι µπορεί αυτή να υποστεί
βλάβη και εσείς κάποιο ατύχηµα.
-Αυτές τις καταστάσεις που θα µπορούσαν να
προκαλέσουν ένα κόντρα χτύπηµα της µηχανής.

Κατά την χρήση: (Σχ.1)
- Αν κόβετε σε έδαφος µε κλίση να εργάζεστε πάνω
από τον κορµό, έτσι ώστε να µην µπορεί να σας
χτυπήσει αν τυχών σας ξεφύγει.
- Ελευθερώστε τον διακόπτη µετά από κάθε κοπή: η
παρατεταµένη λειτουργιά του µοτέρ χωρίς να κόβει
µπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες.
- Σε περίπτωση υλοτοµίας τελειώνετε πάντα την
εργασία σας: ένα µερικώς κοµµένο δέντρο µπορεί να
σπάσει.
- Στο τέλος κάθε κοπής θα αισθανθείτε µία
ουσιαστική αλλαγή στην απαραίτητη δύναµη για να
κρατήσετε την µηχανή, δώστε πολλή προσοχή ώστε
να µην χάσετε τον έλεγχο.
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Παρακάτω θα αναφερθούµε σε δύο είδη κοπής:
Την κοπή µε την αλυσίδα να τραβά (από πάνω προς
τα κάτω) (Σχ.2), που παρουσιάζει τον κίνδυνο µία
απότοµης µετακίνησης της µηχανής προς τον κορµό
που µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα το χάσιµο του
ελέγχου, Αν είναι δυνατόν χρησιµοποιείτε τον νύχι
κατά την κοπή.
Την κοπή µε την αλυσίδα να σπρώχνει(από κάτω
προς τα πάνω) (Σχ.3): που παρουσιάζει τον κίνδυνο
µία απότοµης µετακίνησης της µηχανής προς τον
χρήστη, µε κίνδυνος να τον χτυπήσει, ή µε κίνδυνο να
προκληθεί ένα κόντρα χτύπηµα; ∆ώστε πολλή
προσοχή κατά την κοπή.
Ο πιο σίγουρος τρόπος χρήσης της µηχανής είναι να
τοποθετήσετε το ξύλο πάνω στο, κόβοντας από πάνω
προς τα κάτω και δουλεύοντας όπως φαίνεται στο
σχήµα. (Σχ.4)
Χρήση του νυχιού
Όταν αυτό είναι δυνατό χρησιµοποιήστε το νύχι για
µία πιο ασφαλή κοπή: καρφώστε το στον φλοιό του
ξύλου ή πάνω στο ξύλο του κορµού, έτσι ώστε να
έχετε έναν τέλειο έλεγχο της µηχανής.
Παρακάτω περιγράφονται οι τυπικές διαδικασίες που
θα πρέπει να ακολουθήσετε σε ορισµένες
περιπτώσεις, κάθε φορά φυσικά θα είναι η
µεµονωµένη περίσταση που θα καθορίσει την
διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε για µία
κοπή µε τον µικρότερο δυνατό κίνδυνο.
1. Κορµός κατά γης (Κίνδυνος να ακουµπήσετε το
έδαφος µε την αλυσίδα στο τέλος της κοπής). (Σχ.5)
Κόψτε από πάνω προς τα κάτω γύρω απο όλο τον
κορµό. Κόβετε µε προσοχή αποφεύγοντας την επαφή
του πριονιού µε το έδαφος. Αν αυτό είναι δυνατό (και
µπορείτε να γυρίσετε τον κορµό) τελειώστε την κοπή στα
2/3 του πάχους του κορµού. Γυρίστε τον κορµό και κόψτε
το υπόλοιπο µέρος του απο πάνω προς τα κάτω.
Κορµός ακουµπισµένος σε µια µονό πλευρά
(Κίνδυνος σπασίµατος του κορµού κατά την κοπή)
(Σχ.6). Αρχίστε την κοπή από κάτω για το 1/3
περίπου της διαµέτρου. Τελειώστε την κοπή από την
πάνω µεριά φτάνοντας έτσι την προηγούµενη.
Κορµός ακουµπισµένος και στις δύο άκρες
(Κίνδυνος µπλοκαρίσµατος της αλυσίδας.) (Σχ.7)
Αρχίστε την κοπή από πάνω για το 1/3 περίπου της
διαµέτρου. Τελειώστε την κοπή από την κάτω µεριά
φτάνοντας έτσι την προηγούµενη.
Abbattimento
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ΠΡΟΣΟΧΗ! : ∆εν συνίσταται σε αρχάριους χρήστες ή
µε µικρή εµπειρία να κόβουν δέντρα µε λάµα
µικρότερη της διαµέτρου του δέντρου! Αυτή η
επέµβαση θα πρέπει να γίνεται από έµπειρους
χρήστες και µε κατάλληλο εξοπλισµό.
Ο σκοπός της υλοτοµίας είναι να πέσει το δέντρο
στην καλύτερη δυνατή θέση για να ακολουθήσει το
κλάδεµα τον κλαδιών του και στην συνέχεια η
κατάτµηση του. (Αποφεύγετε την πτώση του δέντρου
άνω σε ένα άλλο δέντρο: η επέµβαση που θα
χρειαστεί να ακολουθήσετε είναι πού επικίνδυνη).
Πρέπει να επιλέξετε την καλύτερη κατεύθυνση
πτώσης του δέντρου: τι υπάρχει γύρω από το
δέντρο;, την κλίση του, το λύγισµα του, την
κατεύθυνση του ανέµου και την συγκέντρωση των
κλαδιών.
Έχετε υπόψιν σας ακόµη ότι τα ξερά κλαδιά ή και τα
σπασµένα µπορεί να πέσουν κατά την πτώση και να
αποτελέσουν κίνδυνο.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά κρίσιµες διαδικασίες υλοτοµίας,
βγάλτε αµέσως τις ακουστικές προστασίες µετά την
κοπή, ώστε να µπορείτε να ακούσετε τυχών
θορύβους και προειδοποιητικά σήµατα.
Προκαταρκτικές διαδικασίες πριν την κοπή και
κατεύθυνση διαφυγής
Αφαιρέστε τα κλαδιά που µπορεί να εµποδίζουν την
εργασία (Σχ.8), αρχίζοντας από πάνω προς τα κάτω
και κρατώντας τον κορµό ανάµεσα σε εσάς και την
µηχανή, αφαιρέστε τα πιο δύσκολα κλαδιά στην
συνέχεια, κοµµάτι-κοµµάτι. Αφαιρέστε την βλάστηση
γύρο από το δέντρο και δείτε να υπάρχουν τυχών
εµπόδια (πέτρες, ρίζες, λακκούβες κ.τ.λ.) κατά την
επιλογή της κατεύθυνσης φυγής (κατά την πτώση του
δέντρου); Συµβουλευθείτε το σχήµα (Σχ.9) για την
σωστή κατεύθυνση που πρέπει να επιλέξετε ( A
προβλεπόµενη κατεύθυνση πτώσης του δέντρου. B.
της κατεύθυνσης φυγής C. Ζώνη κινδύνου)
ΥΛΟΤΟΜΙΑ (Σχ.10)
Για να είστε σίγουροι για την κατεύθυνση πτώσης
του δέντρου πρέπει να κάνετε τις εξής τοµές:
Πρώτα την κατευθυντήρια κοπή, που χρειάζεται για
να καθορίσει την κατεύθυνση πτώσης του δέντρου:
κάνετε πρώτα την κατευθυντήρια κοπή στο ΠΑΝΩ
ΤΜΗΜΑ προς την πλευρά όπου θα πέσει το δέντρο.
Κρατηθείτε στα δεξιά του δέντρου και κόβετε µε την
αλυσίδα να τραβάει; Κάνετε έπειτα την κοπή στο
ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ, έτσι ώστε να φτάσετε στο τέλος στου
πάνω τµήµατος. Το βάθος της κατευθυντήριας κοπής
θα πρέπει να είναι ίσο µε το 1/4 της διαµέτρου του
κορµού, και µε µία γωνία ανάµεσα στην πάνω και την

κάτω κοπή ίση µε τουλάχιστον 45°. Η γραµµή
συνάντησης των δύο κοπών ονοµάζεται “γραµµή της
κατευθυντήριας κοπής”. Αυτή η γραµµή θα πρέπει να
είναι απολύτως οριζόντια και µε κάθετη γωνία (90°)
σε σχέση µε την κατεύθυνση της πτώσης.
Η κοπή στην υλοτοµία, µε στόχο την πτώση του
δέντρου, γίνεται σε απόσταση ίση µε 3-5 εκ πάνω
από το χαµηλότερο επίπεδο της γραµµής της
κατευθυντήριας κοπής, και τελειώνει σε µία
απόσταση ίση µε το 1/10 του κορµού από αυτή.
Κρατηθείτε στα αριστερά του δέντρου και κόβετε µε
την αλυσίδα να τραβάει, χρησιµοποιώντας το νύχι.
Ελέγξτε ώστε το δέντρο να µην κινείται σε µία
κατεύθυνση διαφορετική από την προβλεπόµενη για
την πτώση. Μόλις αυτό σας είναι δυνατό βάλτε µία
σφήνα στην κοπή. Το µη κοµµένο µέρος του κορµού
ονοµάζεται υποµόχλιο, και είναι ο “µεντεσές”που θα

οδηγήσει το δέντρο στην πτώση; στην περίπτωση
όπου είναι ανεπαρκές, µη ευθύγραµµο, ή κοµµένο σε
µεγάλο βάθος δεν θα είναι δυνατός ο έλεγχος της
πτώσης του δέντρου (πολύ επικίνδυνο!) για αυτό και
οι διάφορες κοπές πρέπει να γίνεται µε ακρίβεια.
Στο τέλος τον κοπών, το δέντρο θα πρέπει να αρχίσει
να πέφτει, αν χρειαστεί βοηθήστε την πτώση µε έναν
µοχλό υλοτοµίας.
Κλάδεµα
Αφού κοπεί το δέντρο ακολουθεί το κλάδεµα των
κλαδιών του, δηλαδή η αφαίρεση τους από τον
κορµό. Μην υποτιµάτε αυτήν την διαδικασία, γιατί τα
περισσότερα κόντρα χτυπήµατα γίνονται ακριβώς
κατά την διάρκεια του κλαδέµατος, για αυτό δώστε
προσοχή στην θέση της µύτης της λάµας κατά την
κοπή και εργάζεστε από την αριστερή πλευρά του
κορµούd.

I. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε χρήσιµες πληροφορίες για να τηρήσετε όλα τα προβλεπόµενα χαρακτηριστικά
της µηχανής για την προστασία του περιβάλλοντος, την σωστή χρήση της µηχανής και την ανακύκλωση των
λαδιών
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
Κατά τον σχεδιασµό, φροντίσαµε να κατασκευαστεί ένα µοτέρ µε χαµηλή κατανάλωση λιπαντικού και χαµηλή
εκποµπή θορύβου.
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
Οι διαδικασίες πλήρωσης του ρεζερβουάρ λαδιού πρέπει να γίνονται έτσι ώστε να προκαλέσουν διαρροές και
µόλυνση τους περιβάλλοντος µε το λαδί της αλυσίδας.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Μην πετάτε την µηχανή που δεν λειτουργεί πλέον αλλά παραδώστε την στις αρµόδιες αρχές για την
ανακύκλωση των υλικών της, µε βάση τις κείµενες διατάξεις.
στη συσκευή ή στη συσκευασία του δείχνει ότι αυτή η συσκευή δεν µπορεί να επεξεργαστεί
Το σύµβολο
ως οικιακά απόβλητα. Αντί αυτού θα παραδοθεί στο κατάλληλο σηµείο συλλογής για την ανακύκλωση του
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
Με την εξασφάλιση ότι αυτή τη συσκευή πετάγεται σωστά, θα βοηθήσετε να αποτρέψετε τις πιθανές αρνητικές
συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, τα οποία θα µπορούσαν να προκληθούν µε τον
ακατάλληλο χειρισµό αποβλήτων αυτής της συσκευής.
Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες για την ανακύκλωση αυτής συσκευής, παρακαλώ ελάτε σε επαφή
µε το τοπικό γραφείο του .ηµαρχείου σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών αποβλήτων σας ή το κατάστηµα
όπου αγοράσατε τη συσκευή.

EΛΛHNIKA – 11

M. ΤΑΜΠΕΛΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Το µοτέρ δεν
ξεκινά

Σιγουρευτείτε ότι το
δίκτυο έχει ρεύµα
Ελέγξτε ώστε το
βύσµα
να
είναι
σωστά συνδεδεµένο
Ελέγξτε ώστε το
καλώδιο
ή
η
προέκταση να µην
έχουν καταστραφεί
Ελέγξτε ώστε το φρένο
αλυσίδας να µην είναι
ενεργοποιηµένο
Ελέγξτε
ώστε
η
αλυσίδα να είναι
συναρµολογηµένη
σωστά
Ελέγξτε της λίπανση
της αλυσίδας όπως
περιγράφεται
στα
κεφάλαια Ζ και Η
Ελέγξτε
ώστε
η
αλυσίδα να είναι
λιµαρισµένη
Απευθυνθείτε σε ένα
Εξουσιοδοτηµένο
Κέντρο
Τεχνικής
Υποστήριξης
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Το µοτέρ
γυρνά
άσχηµα και
χωρίς ισχύ

Η µηχανή
ξεκινά αλλά
δεν κόβει
σωστά

Το µοτέρ
γυρνά µε
τρόπο
ανώµαλο

Τα συστήµατα
πέδησης δεν
ακινητοποιούν
σωστά την
περιστροφή
της αλυσίδας

z
z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

N. ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ο υπογεγραµµένος, εξουσιοδοτηµένος από την E.O.P.I., δηλώνει ότι τα παρακάτω προϊόντα: τύπος ES15,
ES15/1, ES15/2, ES16, ES16/1, ES18 από την ηµεροµηνία 2004, κατασκευασµένα από την E.O.P.I.,
Valmadrera, Ιταλίας, είναι σε συµµόρφωση µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες: 98/37/EC (Οδηγία Μηχανηµάτων),
93/68/EEC (Οδηγία Σηµάτων CEE) & 89/336/CEE (Οδηγία Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας), οδηγία
2000/14/CEE (Συνηµµένο V).

Valmadrera, 19/05/2004
Pino Todero (Τεχνικός ∆ιευθυντής)
Electrolux Outdoor Products Italy S.p.A.
Οδός Como 72, 23868 Valmadrera (Lecco) ΙΤΑΛΙΑ

O. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ:
Βάρος εν κενό (Kg)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ λαδιού (εκ3)
Μήκος λάµας (εκ/ίντσες)
Τύπος αλυσίδα
Βήµα αλυσίδα (ίντσες)
Επίπεδο κραδασµών
Μπροστινή χειρολαβή (m/s2) (ISO 7505)
Πίσω χειρολαβή (m/s2) (ISO 7505)
Επίπεδο µετρηµένης ηχητικής ισχύος LWav dB(A) (ISO 9207)
Επίπεδο εγγυηµένης ηχητικής ισχύος Lwav dB(A) (ISO 9207)
Ακουστική πίεση στο αυτί του χρήστη (A) (EN 27182)
Ελάχιστη διατοµή καλώδιο προέκτασης (num.cavi x mm2)
Μέγιστο µήκος καλώδιο προέκτασης (m)

ES 15
ES 15/1
ES 15/2
3,5
200

ES 16
ES 16/1

3,5
200
30/12” 35/14’’ 40/16”
MPG370GLX 91VJ
3/8
3/8

ES 18
3,5
150
3/8

3,5
7,9
111,14
113
98

3,5
7,9
111,14
113
98

1,96
7,30
103
104
94

2x1
30

2x1
30

2x1
30
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