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Description of symbols 
 
Symbols are used in this manual to attract your attention to possible risks. The safety symbols and the explications which 
accompany them must be perfectly understood. The warning themselves do not prevent the risks and cannot be a substitute 
for proper methods of avoiding accidents. 
 

 
 

Read the instruction handbook and follow all warning and safety instructions 
Before any use, refer to the corresponding paragraph in the present manual. 
 
 
 
 
 
Conforms to European standards. 
 
 
 
 
Class II: This machine is designed with double insulation. 
 
 
 
 

  
These symbols indicates the requirement of wearing eye protection, ear protection and 
gloves when using the product.   
 

 
 

     Wear slip-resistant footwear when using the device. 
  

     Wear head protection, where there is a risk of falling objects. 
 

 
  Do not expose to rain 
 
 

 
 
Disconnect the mains plug if the cord is damaged or entangled 
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Danger of injury from flying parts! Always maintain a sufficiently safe distance.  
Beware of thrown objects.  
 
 
 
 
 

 
 
 
The distance between the machine and bystanders should be at least 15 meters. 
 
 
 

 Beware of blade thrust.  
 
 
 
 
Recycle unwanted materials instead of disposing of them as waste. All tools, hoses and packaging should be 
sorted, taken to the local recycling centre and disposed of in an environmentally safe way. 
 

 

Safety warnings 

 
IMPORTANT! 
READ CAREFULLY BEFORE USE! 
KEEP FOR FUTURE REFERENCE! 
 
WARNING — when using the machine the safety rules must be followed. For your own safety and bystanders please read 
these instructions before operating the machine. Please keep the instructions safe for later use. 
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in 
order to avoid a hazard. 
 
Safe operating practices 
Training 
a) Read the instructions carefully. Be familiar with the controls and the correct use of the machine. 
b) Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the machine. Local regulations can restrict the 

age of the operator. 
c) Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property. 
 
Preparation 
a) Before use check the supply and extension cord for signs of damage or aging. If the cord becomes damaged during use, 

disconnect the cord from the supply immediately. DO NOT TOUCH THE CORD BEFORE DISCONNECTING THE SUPPLY. Do 
not use the machine if the cord is damaged or worn. 

b) Before use, always visually inspect the machine for damaged, missing or misplaced guards or shields. 
c) Never operate the machine while people, especially children, or pets are nearby. 
 
Operation 
a) Keep supply and extension cords away from cutting means. 
b) Wear eye protection and stout shoes at all times while operating the machine. 
c) Avoid using the machine in bad weather conditions especially when there is a risk of lightning. 
d) Use the machine only in daylight or good artificial light. 
e) Never operate the machine with damaged guards or shields or without guards or shields in place. 
f) Switch on the motor only when the hands and feet are away from the cutting means. 
g) Always disconnect the machine from the power supply (remove the plug from the mains): 
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1. whenever the machine is left unattended; 
2. before clearing a blockage; 
3. before checking, cleaning or working on the machine; 
4. after striking a foreign object; 
5. Whenever the machine starts vibrating abnormally. 
h) Take care against injury to feet and hands from the cutting means. 
i) Always ensure that the ventilation openings are kept clear of debris. 
 
Maintenance and storage 
a) Disconnect the machine from the power supply (i.e. remove the plug from the mains, remove the disabling device or 

removable battery) before carrying out maintenance or cleaning work. 
b) Use only the manufacturer’s recommended replacement parts and accessories. 
c) Inspect and maintain the machine regularly. Have the machine repaired only by an authorized repairer. 
d) When not in use, store the machine out of the reach of children. 
 
Recommendation 
The machine should be supplied via a residual current device (RCD) with a tripping current of not more than 30 mA. 
 
Intended Use 
This unit is designed to be used in accordance with the descriptions and safety instructions indicated in this operating manual 
- For private use 
- For trimming lawn edges and small inaccessible areas of grass (e.g. under bushes) 
- For cutting wild growth, shrubs and undergrowth. 
 
It is not permitted to use this unit for any other purposes. 
 
The user is liable for all injuries to third parties and damage to their property. 
Operate the unit only in the technical condition as stipulated and delivered by the manufacturer. 
Arbitrary changes to the unit will exclude the manufacturer from any liability for resulting injury and/or damage. 
 
 

Technical Data 
Voltage/frequency: 110V/230V～50Hz/60Hz 
Input power: 1000W 
No-load speed: 7300rpm (trimmer), 11000rpm (brushcutter) 
Cutting width: 38CM (trimmer), 23CM (brushcutter) 
Line diameter: 2mm x 6m 
Split Steel Shaft Diameter: 22mm 
Inner Guard: Aluminum 

 

 

 

 

 

* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior 
notice unless these changes significantly affect the performance and safety of the products. The parts described / illustrated 
in the pages of the manual that you hold in your hands may also concern other models of the manufacturer's product line 
with similar features and may not be included in the product you just acquired. 
 
* Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty 
will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.  
 
* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, repair or replacement 
work, including maintenance and special adjustments, must only be carried out by technicians of the authorized service 
department of the manufacturer. 
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List of main parts 
 
 

 
                                                                    Fig.1 
 

1. Motor housing 2. Cable holder 

3. On /Off switch 4. Lock button 

5. Upper shaft 6. Soft grip 

7. Secondary handle 8. Knob 

9. Attachment shaft 10. Guard 

11. Grass trimmer head 12. Cutting blade 

13. Shoulder belt 14. Carrying eyelet for shoulder belt 

15. S5 Allen key 16. S4 Allen key 

17. Socket spanner  
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Assembly 
 
The grass trimmer is supplied with some components not assembled. To assemble these proceed as follows: 
 
Assembly of the grass trimmer (Fig.2 & Fig.3) 
1. Release the knob (8), remove the protective plug (a) and protective sleeve (b). 
2. Connect the upper shaft and attachment shaft through the right direction until the lock button (c) shown as fig.3. 
3. Tighten the knob (8). 

   
                                               Fig.2                          Fig.3 
 
 
Mounting the secondary handle (Fig.4) 
Fix the secondary handle (7) to upper shaft (5) using the 2 bolts, washers and nuts supplied with the S5 Allen key (15). 

 
Fig.4 
 
Mounting the guard (Fig. 5 & Fig.6 & Fig.7) 
1. Assemble the guard using the 3 screws with the S4 Allen key (16). 
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          Fig.5 
2. Remove the pin (a), nut (b), and upper holder (c) and base holder (d). 
 

 
   Fig.6 
4. Fix the guard (10) to attachment shaft (9) using the 3 screws supplied with the socket spanner (17). 

 
 

 
   Fig.7 
Caution! During this operation beware of the line cutter blade. You may be wounded. 
Caution! Never use the grass trimmer without the guard. It is vital for your and other peoples’ safety and for the good 
working order of the trimmer. The failure to observe this safety regulation is not only dangerous but also annuls the 
guarantee terms. 
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Fitting the cutting blade (Fig.8) 
1. Fitting the base holder (d) and insert the S5 Allen key (15) into the opening on the back side of cutting blade to prevent 

turning of output shaft (e). (Fig. 1-5) 
2. Fitting the cutting blade (12) on the base holder (d) and then assembly the upper holder (c) and nut (b).  
3. Fasten the nut (b) by the socket spanner (17) and turning it in anti-clockwise direction (viewed from above). 
4. Remove the Allen key (15) and insert the pin (a). 

 

                          
     Fig.8 
 
Fitting the grass trimmer head (Fig.9) 
1. Remove the pin (a) and insert the S5 Allen key (15) into the opening on the back side of cutting blade to prevent turning 

of output shaft (e).  
2. Loose the nut (b) with the socket spanner (17) by turning it in clockwise direction (viewed from above), then remove the 

upper holder (c) and the blade from the base holder (d) (if applicable).  
3. Screw the grass trimmer head (11) onto the thread of output shaft (e) by turning it in anti-clockwise direction (viewed 

from above). 
4. Remove the S5 allen key (15). 
 

 
    Fig.9 
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Cable holder use  
Note: In order to avoid detaching the electrical cable, 
always check that it is firmly attached to the cable holder 
before using the trimmer. 
1. Make a loop with the electrical cable and push it into
the hole located on bottom of the handle. 
2. Place the loop of cable over the end of the cable
holder (2) and make sure that it is pulled tight enough to 
prevent it coming loose when you use the trimmer (Fig. 
10). 

Fig. 10 

Operation 

Before starting  
Please always read the instruction manual carefully and check the machine before operating. WARNING! 
1. Ensure the switch is in the off position and disconnect the cable plug from the mains supply.
2. Examine the general condition of the tool. Inspect the guard, switch, cord set and extension cord, check for loose screws,

improper mounting, broken parts and any other condition that may affect its safe operation. If abnormal noise or
vibration occurs during operation, turn the tool off immediately and have the problem corrected by a qualified repair
person.

3. Ensure that you are on a flat surface and have secure footing.
4. Check that the line touches or goes beyond the edge of the guard.
5. Check the cutting attachment, never use blades that are dull, cracked or damaged.
6. Remove the blade guard (19) from the blade (18) (Fig.11).

Fig.11 Fig.12 
7. Wear the shoulder belt (13) so that it lies over the left shoulder (Fig. 12).

Attention! Make sure to add angle transmission grease before use. Check at regular intervals to ensure 
proper lubrication.
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Instructions for Use 

After reading the safety rules carefully, follow the instructions below attentively in order to get the most out of your grass 
trimmer / brush cutter. 
Start off slowly, when you have gained experience, you will be able to use the grass trimmer / brush cutter to its full 
potential. 
• Put the shoulder strap over your shoulder opposite side to the unit .Adjust shoulder strap to most comfortable length.
• Hold the grass trimmer / brush cutter with your right hand on the trigger handle and your left hand on the front handle.
NOTE: Keep a firm grip with both hands during operation. (Fig.13) 
• Place the grass trimmer / brush cutter on the side your body with the motor behind and away from your body. (Fig.13)

    Fig.13 
• To start the grass trimmer / brush cutter, first press the lock-off button (4), whilst holding the lock-off button, press the

On/Off switch (3). To stop the grass trimmer / brush cutter, simply release the On/Off switch (3). (Fig.1) 

Cutting 
• Cut the grass by moving the grass trimmer from right to left.
• Cut grass or weeds over 20cm tall from the top to the bottom in small amounts. This will prevent grass becoming

wrapped around the trimmer head assembly, which may result in damage due to overheating. If grass becomes wrapped
around the trimmer head assembly. Stop the trimmer, unplug it and remove the grass.

• The cutting blade turns anti-clockwise, so it is advised to use the unit from right to left to make an effective cut. Ensure
the people present are at least 15 meters away.

• Move the grass trimmer / brush cutter slowly in and out of the area you are cutting, keeping the grass trimmer / brush
cutter at the desired cutting height.

• Do not cut damp or wet grass. Dry grass will give excellent results.
• Always let the nylon line / cutting blade rotate at top speed; do not work in such a way as to overload the grass trimmer

/ brush cutter.
• Caution! Do not use the grass trimmer / brush cutter without the guard.
• Never pass the grass trimmer / brush cutter over the extension cable while the grass trimmer is running; make sure it is

always in a safe position behind your back.
• Before starting work, make sure that the area to be cut is free of stones, debris, wires and any other objects.

Change to edging mode (Fig.14 & Fig.15 & Fig.16) 
To cut he edges of lawns and flower beds, the grass trimmer can be converted as follows: 
1. Release the knob (8), press the lock button (c) and holding it.
2. Turn the attachment shaft (9) 90° by clockwise direction or counterclockwise direction until the lock button to lock into
place. 
3. Tighten the knob (8).
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         Fig.14 
 

    
        Fig.15      Fig.16 
        
Extending the cutting line （Fig.17） 
WARNING: Do not use any kind of metal wire or metal wire encased in plastic in the cutting head. This may cause serious 
injuries to the user 
To extend the cutting line run the motor at full speed and tap (“BUMP”) the cutting head on the ground. This will 
automatically extend the line. The cord cutter under the cutting attachment guard will cut the line to the appropriate length. 

 
Fig. 17 
 
Replacement of the cutting blade (Fig.18) 
1. Remove the pin (a) and insert the S5 Allen key (15) into the opening on the back side of blade to prevent turning of output 
shaft (e).  
2. Loose the nut (b) with the socket spanner (17) by turning it in clockwise direction (viewed from above), then remove upper 
holder (c) and the blade (12) from the base holder (d).  
3. Refit the blade, aligning the centre of the blade. 
4. Assembly the upper holder (c) and tighten the nut (b). 
5. Remove the allen key (15) and insert the pin (a). 
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WARNING! 
Never use non-recommended cutting attachments and appropriate guards and their location. The non-approved cutting 
attachments may cause serous injure during working. 
 

 
           Fig.18 
 
Replacement of the line spool (Fig. 19 & Fig.20) 
• Unplug from the socket. 
• Turn upside down the machine with the guard facing upwards.  
• Loosen the knob (a) by turning it in clockwise direction (viewed from above) and remove it. 
• Remove the empty spool (b) and clean the inside of the spool holder carefully removing all dust and grass residues. 
• Insert now the new spool in the spool base and push the end of line (d) through the lateral holes (c). 
• Put the knob (a) on and fasten it securely by turning it in counterclockwise direction (viewed from above).  
• Re-establish the length of the line by pushing the knob of cutting head and pull the line ends out to the desired length. 

 

   
Fig.19                                                                  Fig.20 
 
CAUTION! Under no circumstances wind extra line on the empty spool but instead replace it with a new one, the same as 
the original. The use of line with different characteristics to those of the original can permanently damage the grass 
trimmer as well as annulling the terms of the guarantee. 
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Maintenance 
 
Before carrying out any maintenance operations, cut off the electric power supply by disconnecting the plug from the 
extension cable. 
• Regular cleaning and maintenance of you grass trimmer / brush cutter will ensure efficiency and prolong the life of your 

machine. 
• After each cutting operation, take apart and clean out the grass and soil from the spool and its slot, the whole trimmer 

and in particular the guard. 
• During operation, keep the air slots clean and free of grass. 
• Only use a cloth soaked with hot water and a soft brush to clean the grass trimmer. 
• Do not spray or wet the appliance with water. 
• Do not use detergents or solvents as these could ruin the appliance. The parts in plastic can easily be damaged by 

chemical agents. 
• If the line cutting blade no longer cuts or breaks, have this replaced by contacting an authorized service center. 
• For repairs which have not been explained in these instructions, contact an authorized service center. 
 
 

Troubleshooting 
 
CAUTION! Before every operation disconnect the electric power supply. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Storage 
 
Follow these recommendations for storing the grass trimmer: 
• Carry out general cleaning of the grass trimmer / brush cutter and its ancillary parts (see maintenance paragraph). 
• Store it out of the reach of children, in a stable and safe position and in a dry place where the temperature is not too hot or 

too cold. 
• Store the grass trimmer / brush cutter away from direct sunlight, if possible in a dark or barely lit place. 
• Do not store in a bag as this could encourage the formation of damp patches. 
• Do not store the grass trimmer / brush cutter resting on the floor. Hang it by the upper handgrip instead, so that the guard 

does not touch anything. The resting of the guard on a surface could alter its shape and therefore its dimensions and safety 
characteristics would be modified.  

  

Problem Possible cause Remedy 
Line will  not advance 
when tap bump button 

Line is welded to itself Lubricate with a silicone spray 

Not enough line on spool Install more line  

Line is worn too short  Pull lines while alternately 
pressing down on and releasing 
bump button. 

Cutting head is hard to 
turn 

Grass wrapped or built up 
around head. 

Clean affected parts of the 
machine. 

Bump head is hard to run Grass wrapped or built up 
around head 

Clean affected parts of the 
machine 

Grass wraps around the 
attachment shaft and the 
trimmer head assembly 

Cutting tall grass at ground level Cut tall grass from the top 
down 
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Σύμβολα ασφαλείας 
 
Τα σύμβολα χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για να επιστήσουν την προσοχή σας σε πιθανούς κινδύνους. Τα 
σύμβολα ασφαλείας και οι εξηγήσεις που τα συνοδεύουν πρέπει να γίνουν πλήρως κατανοητά. Η ίδια η προειδοποίηση δεν 
εμποδίζει τους κινδύνους και δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις  βασικές μεθόδους αποφυγής ατυχημάτων. 
 

 
 

Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες προειδοποίησης και ασφάλειας. 
Πριν από οποιαδήποτε χρήση, ανατρέξτε στην αντίστοιχη παράγραφο του παρόντος εγχειριδίου. 
 
 
 
 
Συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
 
 
 
 
Κλάση ΙΙ: Αυτό το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με διπλή μόνωση. 
 
 
 

  
Αυτά τα σύμβολα υποδηλώνουν την απαίτηση να φοράτε εξοπλισμό ατομικής 
προστασίας (ακουστικά προστασίας, μάσκα ή γυαλιά ασφαλείας και γάντια) κατά τη 
χρήση του προϊόντος. 

 
 

     Φοράτε αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας κατά την χρήση του μηχανήματος. 
  

     Φοράτε κράνος προστασίας, για την προστασία της κεφαλής σας. 
 

 
  Μην εκθέτετε το μηχάνημα στην βροχή. 
 
 

 
 
Αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας σε περίπτωση που έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη ή έχει 
εμπλακεί σε κάποιο σημείο. 
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Κίνδυνος τραυματισμού από εκτινασσόμενα θραύσματα! Διατηρείτε πάντα την κατάλληλη ασφαλή 
απόσταση. 
Προσοχή στα εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Η απόσταση μεταξύ του μηχανήματος και των παρευρισκομένων πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 15 μέτρα. 
 

 
 Προσοχή στην ώθηση της λεπίδας. 

 
 
 
Ανακυκλώστε τα ανεπιθύμητα υλικά αντί να τα απορρίψετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Όλα τα 
εργαλεία, τα λάστιχα και η συσκευασία τους πρέπει να ταξινομούνται, να μεταφέρονται στο τοπικό κέντρο 
ανακύκλωσης και να απορρίπτονται με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον. 

 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ! 
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ! 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - κατά τη χρήση του μηχανήματος πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες ασφαλείας. Για τη δική σας 
ασφάλεια αλλά και των παρευρισκόμενων, παρακαλούμε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία το 
μηχάνημα. Παρακαλούμε φυλάξτε τις οδηγίες για ασφαλή χρήση. 
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί κάποια βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον 
αντιπρόσωπο σέρβις του ή από άτομα με παρόμοια ειδίκευση, προκειμένου να αποφευχθεί ό κίνδυνος τραυματισμού. 
 

 
Οδηγίες ασφαλούς χρήσης 
 
Γενικές οδηγίες ασφαλείας 
• Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του μηχανήματος. 
• Ποτέ μην επιτρέπετε σε παιδιά ή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτές τις οδηγίες να χρησιμοποιούν το μηχάνημα. 
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορούν να περιορίσουν χρήση λόγω της ηλικίας του χειριστή. 
• Λάβετε υπόψη ότι ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή κινδύνους που συμβαίνουν σε άλλους 
ανθρώπους ή στην περιουσία τους. 
 
Προετοιμασία 
• Πριν από τη χρήση ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και προέκτασης για ενδείξεις βλάβης ή γήρανσης. Εάν το καλώδιο 
υποστεί κάποια βλάβη κατά τη χρήση, αποσυνδέστε το καλώδιο από την παροχή αμέσως. ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΤΕ ΤΟ 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν το καλώδιο είναι 
κατεστραμμένο ή φθαρμένο. 
• Πριν από τη χρήση, κάντε πάντοτε έναν οπτικό έλεγχο για να βεβαιωθείτε πως όλα τα εξαρτήματα και οι συσκευές 
προστασίας και ασφαλείας βρίσκονται σωστά τοποθετημένα στην θέση τους και λειτουργούν σωστά. 
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα, ενώ κοντά βρίσκονται άτομα, ειδικά παιδιά ή κατοικίδια ζώα. 
 
Λειτουργία 
• Κρατήστε τα καλώδια τροφοδοσίας και προέκτασης μακριά από τα εξαρτήματα κοπής. 
• Φοράτε μάσκα ή γυαλιά προστασίας των ματιών και παπούτσια ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 
μηχανήματος. 
• Αποφύγετε τη χρήση του μηχανήματος σε κακές καιρικές συνθήκες, ειδικά όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνόπτωσης. 
• Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο με το φως της ημέρας ή με επαρκές τεχνητό φως. 
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• Ποτέ μη χειρίζεστε το μηχάνημα με φθαρμένα εξαρτήματα και συσκευές προστασίας και ασφαλείας ή σε περίπτωση που 
λείπει κάποιο τμήμα τους. 
• Ενεργοποιήστε τον κινητήρα μόνο όταν τα χέρια και τα πόδια σας είναι μακριά από τα εξαρτήματα κοπής. 
• Αποσυνδέετε πάντα το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος (αποσυνδέστε το φις από το ηλεκτρικό δίκτυο): 
- κάθε φορά που το μηχάνημα παραμένει χωρίς επίβλεψη. 
- πριν από την εκκαθάριση ενός μπλοκαρίσματος. 
- πριν από τον έλεγχο, τον καθαρισμό ή την οποιαδήποτε εργασία στο μηχάνημα, 
- Σε περίπτωση που το μηχάνημα προσκρούσει με κάποιο εμπόδιο. 
- Κάθε φορά που το μηχάνημα αρχίζει να δονείται ασυνήθιστα. 
Προσέξτε να μην τραυματίσετε τα πόδια και τα χέρια σας από τα εξαρτήματα κοπής. 
Ελέγχετε τακτικά τις οπές αερισμού ψύξης για να βεβαιωθείτε πως δεν είναι φραγμένες. 
 
Συντήρηση και αποθήκευση 
• Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την τροφοδοσία ρεύματος (π.χ. αποσυνδέστε το φις από το ρεύμα, αφαιρέστε τη συσκευή 
απενεργοποίησης ή την αποσπώμενη μπαταρία) προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης ή καθαρισμού. 
• Χρησιμοποιείτε μόνο τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. 
• Ελέγχετε και συντηρείτε τακτικά το μηχάνημα. Οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα 
τμήματα Service του κατασκευαστή. 
• Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, φυλάξτε το μηχάνημα σε έναν ασφαλές χώρο μη προσβάσιμο στα παιδιά. 
 
Σημαντική πληροφορία 

Το μηχάνημα πρέπει να τροφοδοτείται μέσω συσκευής υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) με ρεύμα ενεργοποίησης 
που δεν υπερβαίνει τα 30 mA. 

 
Προβλεπόμενη χρήση 
Το μηχάνημα αυτό έχει σχεδιαστεί για χρήση σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες ασφαλείας που αναφέρονται σε 
αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. 
- Για ιδιωτική χρήση 
- Για τριμμάρισμα χλοοτάπητα και μικρών δυσπρόσιτων περιοχών γρασιδιού (π.χ. κάτω από θάμνους) 
- Για την κοπή ζιζανίων και χαμηλής βλάστησης. 
Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη χρήση! 
 
Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλους τους τραυματισμούς τρίτων και για ζημιές στην ιδιοκτησία τους. 
Λειτουργήστε το μηχάνημα μόνο στην τεχνική κατάσταση που ορίζεται και παραδίδεται από τον κατασκευαστή. 
Οι αυθαίρετες μετατροπές του μηχανήματος θα αποκλείσουν τον κατασκευαστή από κάθε ευθύνη για τραυματισμό ή / και 
βλάβη που προκύπτει. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τάση/Συχνότητα: 110V/230V～50Hz/60Hz 
Ισχύς: 1000W 
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 7300rpm (trimmer), 11000rpm (θαμνοκοπτικό) 
Πλάτος κοπής: 38CM (trimmer), 23CM (θαμνοκοπτικό) 
Διάμετρος νήματος 2MM x 6m 
Διάμετρος αποσπώμενου κονταριού: 22mm 
Υλικό κατασκευής εσωτερικού προφυλακτήρα: Αλουμίνιο 

 
*Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και 
στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την 
απόδοση και λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του 
εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του 
κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε.  
 
* Λάβετε υπόψη ότι ο εξοπλισμός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές 
εφαρμογές. Η εγγύησή μας θα ακυρωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές 
επιχειρήσεις ή για ανάλογους σκοπούς. 
 
* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες 
επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, 
πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή. 
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Περιγραφή βασικών τμημάτων και εξαρτημάτων 
 
 

 
                                                                    Fig.1 
 

1. Κέλυφος κινητήρα 2. Κλιπ συγκράτησης καλωδίου τροφοδοσίας 

3. Διακόπτης σκανδάλη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
(ON/OFF) 4. Κουμπί ασφαλείας της σκανδάλης 

5. Άνω τμήμα κονταριού 6. Αντιολισθητική λαβή 

7. Δευτερεύουσα χειρολαβή 8. Σφικτήρας 

 9. Πρόσθετο τμήμα κονταριού 10. Προφυλακτήρας 

11. Κεφαλή μεσινέζας 12. Εξάρτημα κοπής 

13. Ιμάντας / Αορτήρας 14. Σημείο προσάρτησης ιμάντα 

15. Κλειδί άλεν S5  16. Κλειδί άλεν S4 

17. Κλειδί με πολυγωνική υποδοχή   

 

 
Συναρμολόγηση 
 
Το μηχάνημα παρέχεται με ορισμένα εξαρτήματα που δεν έχουν συναρμολογηθεί. Για τη συναρμολόγησή τους 
ακολουθείται η εξής διαδικασία: 
 
Συναρμολόγηση του μηχανήματος (Εικ.2 και Εικ.3) 
1. Ξεσφίξτε τον σφικτήρα (8), αφαιρέστε τα καλύμματα (a) και (b). 
2. Συνδέστε τα δυο τμήματα του κονταριού και βεβαιωθείτε ότι έχουν ασφαλίσει στην θέση τους μέσω της ασφάλειας (c) 

Εικ.3. 
3. Σφίξτε τον σφικτήρα (8). 
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                                               Εικ.2                       Εικ.3 
  
 
Σύνδεση της δευτερεύουσας χειρολαβής (Εικ.4) 
Συνδέστε την δευτερεύουσα χειρολαβή (7)  στο άνω τμήμα του κονταριού(5) χρησιμοποιώντας τις ροδέλες και τα παξιμάδια 
και σφίγγοντας τα με το παρεχόμενο άλεν S5 (15). 
 

 
Εικ.4 
 
Σύνδεση του προφυλακτήρα (Εικ. 5 & Εικ.6 & Εικ.7) 
1. Συνδέστε τον προφυλακτήρα χρησιμοποιώντας τις 3 βίδες και το κλειδί Allen S4 (16).

 
        Εικ.5 
2. Αφαιρέστε την κοπίλια (a), το παξιμάδι (b) και την εξωτερική φλάντζα (c) και την εσωτερική φλάντζα(d). 
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      Εικ.6 
5. Συνδέστε τον προφυλακτήρα (10) στο πρόσθετο τμήμα του κονταριού (9) χρησιμοποιώντας τις 3 βίδες που παρέχονται με 
το κλειδί υποδοχής (17). 

 

 
   Εικ.7 
Προσοχή! Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας προσέξτε τη λεπίδα κοπής του νήματος. Υπάρχει κίνδυνος 
τραυματισμού. 
Προσοχή! Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς τον προφυλακτήρα. Είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
σας όπως επίσης και των άλλων ατόμων που βρίσκονται στον χώρο εργασίας και για την καλή λειτουργία του 
μηχανήματος. Η παράκαμψη αυτού του κανονισμού ασφαλείας δεν είναι μόνο επικίνδυνη, αλλά ακυρώνει και τους 
όρους εγγύησης. 
      
Τοποθέτηση του δίσκου κοπής (Εικ. 8) 
1. Τοποθετήστε την εσωτερική φλάντζα (d) και εισάγετε το κλειδί Allen S5 (15) στο άνοιγμα που βρίσκεται στην πίσω 
πλευρά του δίσκου κοπής για να μπλοκάρετε την περιστροφή του άξονα και του δίσκου (e). (Σχήματα 1-5) 
2. Τοποθετήστε τον δίσκο κοπής (12) στην εσωτερική φλάντζα (d) και στη συνέχεια τοποθετήστε την εξωτερική φλάντζα (c) 
και το παξιμάδι (b). 
3. Σφίξτε το παξιμάδι (b) με το κλειδί εξαγωνικής υποδοχής (17) και στρέψτε το προς τα αριστερά (όπως παρατηρείται από 
πάνω). 
4. Αφαιρέστε το κλειδί Allen (15) και τοποθετήστε την κοπίλια (a). 
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   Εικ.8 
 
Τοποθέτηση της κεφαλής μεσινέζας (Εικ.9) 
1. Αφαιρέστε την κοπίλια (a) και εισάγετε το κλειδί Allen S5 (15) στο άνοιγμα που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του δίσκου 
κοπής για να μπλοκάρετε την περιστροφή του άξονα και του δίσκου (e). 
2. Ξεβιδώστε το παξιμάδι (b) με το κλειδί εξαγωνικής υποδοχής (17) στρέφοντάς το δεξιόστροφα (όπως παρατηρείται από 
πάνω), στη συνέχεια αφαιρέστε την εξωτερική φλάντζα (c) και τον δίσκο από την εσωτερική φλάντζα (d). 
3. Βιδώστε την κεφαλή μεσινέζας (11) πάνω στο σπείρωμα του άξονα (e) περιστρέφοντάς την προς τα αριστερά (όπως 
παρατηρείται από πάνω). 
4. Αφαιρέστε το κλειδί Allen S5 (15). 
 

 
    Εικ.9 
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Κλιπ συγκράτησης του καλωδίου τροφοδοσίας 
Σημείωση: Για να αποφύγετε την αποσύνδεση του 
καλωδίου, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένο 
στο κλιπ πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. 
1. Κάντε έναν κόμπο με το καλώδιο και σπρώξτε το μέσα
στην οπή που βρίσκεται στο κάτω μέρος της χειρολαβής. 
2. Τοποθετήστε τον κόμπο του καλωδίου πάνω από το
άκρο του κλιπ (2) και βεβαιωθείτε είναι αρκετά σφιχτά 
τοποθετημένο ώστε να αποφευχθεί το λύσιμο του 
κόμπου σε περίπτωση που τραβηχτεί κατά την διάρκεια 
της χρήσης του μηχανήματος (Εικ. 10). 

Εικ. 10 

Περιγραφή βασικής λειτουργίας 

Πριν ξεκινήσετε 
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών και να ελέγξετε το μηχάνημα πριν το χρησιμοποιήσετε. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας
από την παροχή ρεύματος. 
2. Εξετάστε τη γενική κατάσταση του μηχανήματος. Επιθεωρήστε τον προφυλακτήρα, το διακόπτη, το καλώδιο και το
καλώδιο προέκτασης, ελέγξτε για τυχόν βίδες που χρειάζεται να σφιχτούν, λανθασμένη τοποθέτηση/συναρμολόγηση, 
σπασμένα μέρη και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει την ασφαλή λειτουργία του. Εάν κατά τη 
λειτουργία προκύψει κάποιος ασυνήθιστος θόρυβος ή κραδασμοί, απενεργοποιήστε αμέσως το μηχάνημα και 
αντιμετωπίστε το πρόβλημα παραδίδοντας το σε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό για Service. 
3. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε επίπεδη επιφάνεια και έχετε επιλέξει μια στάση του σώματος που σας παρέχει
σταθερότητα και ασφάλεια. 
4. Βεβαιωθείτε ότι το νήμα δεν έρχεται σε επαφή ή υπερβαίνει την άκρη του προφυλακτήρα.
5. Ελέγξτε την λεπίδα κοπής, μην χρησιμοποιείτε ποτέ μαχαίρια που είναι στομωμένα, ραγισμένα ή έχουν φθαρεί εκτός των
ορίων τους. 
6. Αφαιρέστε το κάλυμμα της λεπίδας (19) από την λεπίδα (18) (Εικ. 11).
7. Φορέστε τον ιμάντα  (13) έτσι ώστε να βρίσκεται πάνω από τον αριστερό ώμο (Εικ. 12).

Εικ. 11       Εικ. 12 

Προσοχή! Βεβαιωθείτε πως έχετε προσθέσει ειδικό γράσο γωνιακής μετάδοσης πριν την χρήση. 
Πραγματοποιήστε έλεγχο ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να εξασφαλίσετε σωστή λίπανση.
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Βασικές οδηγίες λειτουργίας 
 
Αφού διαβάσετε προσεκτικά τους κανόνες ασφαλείας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, για να αξιοποιήσετε 
στο έπακρο το μηχάνημά σας. 
Ξεκινήστε αργά και προσεκτικά και όταν πλέον έχετε αποκτήσει εμπειρία, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα 
στο πλήρες δυναμικό του. 
• Φορέστε τον ιμάντα πάνω από τον ώμο που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας σε σχέση με την πλευρά 
που βρίσκεται το μηχάνημα. Ρυθμίστε τον ιμάντα στο πιο άνετο μήκος. 
• Κρατήστε το μηχάνημα με το δεξί χέρι στη λαβή της σκανδάλης και το αριστερό σας χέρι στην μπροστινή λαβή. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κρατήστε το μηχάνημα σταθερά χρησιμοποιώντας και τα δύο σας χέρια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. (Σχ. 
13) 
• Τοποθετήστε το μηχάνημα στο πλάι του σώματος σας με τον κινητήρα πίσω και μακριά από το σώμα σας. (Εικ. 13). 
 

 
     Εικ. 13 
 
• Για να εκκινήσετε το μηχάνημα, πιέστε πρώτα το κουμπί ασφαλείας της σκανδάλης (4), ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί 
ασφάλισης της σκανδάλης, πατήστε το διακόπτη On / Off (3). Για να σταματήσετε το μηχάνημα, απλώς απελευθερώστε τον 
διακόπτη On / Off (3). (Εικ. 1) 
 
Κοπή βλάστησης 
• Κόψτε τα φυτά μετακινώντας την κεφαλή από τα δεξιά προς τα αριστερά. 
• Κόψτε τα φυτά με ύψος άνω των 20cm από την κορυφή προς τα κάτω σε μικρές ποσότητες. Αυτό θα αποτρέψει την 
περιτύλιξη του γρασιδιού γύρω από την κεφαλή κοπής, κάτι που μπορεί να προκαλέσει βλάβη λόγω υπερθέρμανσης. Σε 
περίπτωση που το γρασίδι τυλίγεται γύρω από το συγκρότημα της κεφαλής κοπής. Σταματήστε την λειτουργία του 
μηχανήματος, αποσυνδέστε το από την παροχή και αφαιρέστε τα υπολείμματα. 
• Η κεφαλή κοπής στρέφεται αριστερόστροφα, για αυτό συνιστάται η χρήση του μηχανήματος από τα δεξιά προς τα 
αριστερά για να κάνετε αποτελεσματική κοπή. Βεβαιωθείτε ότι οι παρευρισκόμενοι βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 
15 μέτρων. 
• Μετακινήστε το μηχάνημα αργά μέσα και έξω από την περιοχή που κόβετε, διατηρώντας το μηχάνημα στο επιθυμητό 
ύψος κοπής. 
• Μην κόβετε γρασίδι που έχει υγρασία. Το ξηρό γρασίδι θα κοπεί με μεγαλύτερη ευκολία. 
• Αφήνετε πάντα την κεφαλή μεσινέζας να αποκτήσει πρώτα την μέγιστη ταχύτητα περιστροφής. Μην εργάζεστε με τέτοιο 
τρόπο ώστε να υπερφορτώνετε το μηχάνημα. 
• Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς τον προφυλακτήρα. 
• Μην περάσετε ποτέ το μηχάνημα πάνω από το καλώδιο προέκτασης, κατά την διάρκεια λειτουργίας του. Βεβαιωθείτε ότι  
η προέκταση βρίσκεται πάντα σε ασφαλή θέση πίσω από την πλάτη σας. 
• Πριν ξεκινήσετε την εργασία, βεβαιωθείτε ότι η περιοχή που πρόκειται να εργαστείτε είναι απαλλαγμένη από πέτρες, 
υπολείμματα, σύρματα και άλλα αντίστοιχα αντικείμενα. 
 
Μετατροπή του μηχανήματος για εργασίες τριμμαρίσματος (Εικ.14, 15 &16) 
Για να κόψετε τις ακμές των χλοοταπήτων και των παρτεριών, το μηχάνημα μπορεί να μετατραπεί ως εξής: 
1. Ξεσφίξτε τον σφικτήρα(8), πιέστε την ασφάλεια (c) και κρατήστε την πατημένη. 
2. Περιστρέψτε το κοντάρι(9) κατά 90 ° δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα έως ότου η ασφάλεια ασφαλίσει στη θέση της. 
3. Σφίξτε τον σφικτήρα(8). 
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        Εικ.14 
 

    
        Εικ.15      Εικ.16 
 
        

Επέκταση του νήματος κοπής (Εικ.17) 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε είδος μεταλλικού νήματος 
ή μεταλλικού καλωδίου που είναι επικαλυμμένο με πλαστικό στην κεφαλή 
κοπής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς στον χρήστη 
Για να επεκτείνετε το νήμα κοπής, θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία σε 
πλήρη ταχύτητα και ακουμπήστε (πατήστε) την κεφαλή στο έδαφος. Αυτό θα 
επεκτείνει αυτόματα το νήμα. Η λεπίδα κοπής του νήματος κάτω από τον 
προφυλακτήρα θα κόψει το νήμα στο κατάλληλο μήκος.  

Εικ.17 
 
Αντικατάσταση του δίσκου κοπής (Εικ.18) 
1. Αφαιρέστε την κοπίλια (a) και εισάγετε το κλειδί Allen S5 (15) στο άνοιγμα που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της κεφαλής 
για να μπλοκάρετε την περιστροφή του άξονα και της κεφαλής (e). 
2. Ξεβιδώστε το παξιμάδι (b) με το κλειδί εξαγωνικής υποδοχής (17) στρέφοντάς το δεξιόστροφα (καθώς παρατηρείται από 
πάνω), στη συνέχεια αφαιρέστε την εξωτερική φλάντζα (c) και τον δίσκο κοπής (12) από την εσωτερική φλάντζα (d). 
3. Επανατοποθετήστε τον δίσκο, ευθυγραμμίζοντας το κέντρο του. 
4. Τοποθετήστε την εξωτερική φλάντζα (c) και σφίξτε το παξιμάδι (b). 
5. Αφαιρέστε το κλειδί άλεν (15) και τοποθετήστε την κοπίλια (a). 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μη συνιστώμενα εξαρτήματα κοπής και προφυλακτήρες. Τα μη εγκεκριμένα εξαρτήματα κοπής 
μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη ή τραυματισμό κατά τη διάρκεια της εργασίας. 
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          Εικ.18 
 
 
Αντικατάσταση της κεφαλής μεσινέζας (Εικ.19 και 20) 
• Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα. 
• Γυρίστε ανάποδα το μηχάνημα με τον προφυλακτήρα στραμμένο προς τα πάνω. 
• Ξεσφίξτε τον σφικτήρα (a) περιστρέφοντάς τον δεξιόστροφα (παρατηρώντας τον από πάνω) και αφαιρέστε τον. 
• Αφαιρέστε την άδεια μεσινέζα (b) και καθαρίστε το εσωτερικό της θήκης αφαιρώντας προσεκτικά όλα τα υπολείμματα 
σκόνης και γρασιδιού. 
• Τοποθετήστε τώρα την νέα μεσινέζα στη βάση της θήκης και σπρώξτε τα άκρα του νήματος (d) μέσα από τις οπές που 
βρίσκονται πλευρικά(c). 
• Τοποθετήστε τον σφικτήρα (a) και στερεώστε τον ασφαλώς περιστρέφοντάς τον αριστερόστροφα (παρατηρώντας τον από 
πάνω). 
• Ρυθμίστε το μήκος του νήματος κοπής πατώντας την κεφαλή κοπής και τραβώντας τα άκρα του νήματος μέχρι το 
επιθυμητό μήκος. 

   
Εικ.19 Εικ.20 
                                                                
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να επιχειρήσετε να τυλίξετε νήμα κοπής σε μια άδεια μεσινέζα, αλλά 
αντικαταστήστε τη με μία καινούργια του ίδιου τύπου. Η χρήση νήματος με διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνα του 
πρωτοτύπου μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο μηχάνημα καθώς και την ακύρωση της εγγύησηςη. 
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Συντήρηση 

Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, διακόψτε την σύνδεση του μηχανήματος με την  παροχή 
αποσυνδέοντας το βύσμα από το καλώδιο προέκτασης. 
• Ο τακτικός καθαρισμός και η συντήρηση του μηχανήματος θα εξασφαλίσει αποτελεσματικότητα και θα παρατείνει τη
διάρκεια ζωής του μηχανήματός σας. 
• Μετά από κάθε εργασία κοπής, καθαρίζετε το γρασίδι και το χώμα από την κεφαλή και την σχισμή της μεσινέζας,
ολόκληρο το μηχάνημα και ειδικότερα τον προφυλακτήρα. 
• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, κρατήστε τις οπές αερισμού - ψύξης καθαρές και απαλλαγμένες από γρασίδι.
• Χρησιμοποιείτε μόνο ένα πανί εμποτισμένο με ζεστό νερό και μια μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε το μηχάνημα.
• Μην ψεκάζετε ή βυθίζετε το μηχάνημα με/στο νερό.
• Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλύτες, καθώς θα μπορούσαν να προκαλέσουν φθορά στο μηχάνημα. Οι
επιφάνειες από πλαστικό μπορούν εύκολα να υποστούν βλάβη από χημικούς παράγοντες. 
• Εάν το νήμα κοπής δεν κόβει ή σπάει, αντικαταστήστε την κεφαλή παραδίδοντας το μηχάνημα σε ένα εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις. 
• Για επισκευές που δεν έχουν εξηγηθεί σε αυτές τις οδηγίες, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα σέρβις.

Επίλυση πιθανών προβλημάτων 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από κάθε λειτουργία αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 

Αποθήκευση 

Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές για την αποθήκευση του μηχανήματος. 
• Πραγματοποιήστε γενικό καθαρισμό του μηχανήματος και των βοηθητικών εξαρτημάτων του (βλ. Παράγραφο
συντήρησης). 
• Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά, σε σταθερή και ασφαλή θέση και σε ένα χώρο απαλλαγμένο από την υγρασία και ήπια
θερμοκρασία. 
• Αποθηκεύετε το μηχάνημα μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, αν είναι δυνατόν σε ένα σκοτεινό σημείο ή σε
κάποιο χώρο με χαμηλό φωτισμό. 
• Μην το τυλίγετε με σακούλες καθώς αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σημάδια.
• Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ακουμπώντας το στο έδαφος. Κρεμάστε το από το πάνω χερούλι, έτσι ώστε ο
προφυλακτήρας να μην έρχεται σε επαφή με κάποια επιφάνεια. Η επαφή του προφυλακτήρα σε μια επιφάνεια θα 
μπορούσε να μεταβάλει το σχήμα του και συνεπώς οι διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του να τροποποιηθούν. 

Περιγραφή προβλήματος Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση 
Το νήμα δεν εκτείνεται μετά 
το πάτημα της κεφαλής στο 
έδαφος. 

Το νήμα έχει μπλεχτεί. Λιπάνετε με σπρέι σιλικόνης 

Δεν υπάρχει αρκετό νήμα στην 
μεσινέζα. 

Αντικαταστήστε την μεσινέζα με 
νέα. 

Το νήμα είναι πολύ κοντό ή έχει 
φθαρεί. 

Τραβήξτε προς τα έξω τις άκρες του 
νήματος πατώντας την κεφαλή. 

Η κεφαλή κοπής δεν  
περιστρέφεται. 

Έχει τυλιχτεί γρασίδι γύρω από την 
κεφαλή. 

Καθαρισμός. 

Η περιστροφή της κεφαλής 
γίνεται με δυσκολία. 

Έχει τυλιχτεί γρασίδι γύρω από την 
κεφαλή. 

Καθαρισμός. 

Grass wraps around the 
attachment shaft and the 
trimmer head assembly 

Κοπή υψηλής βλάστησης στο ύψος 
του εδάφους. 

Ξεκινήστε την κοπή από πάνω προς 
τα κάτω. 






