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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ CSP 270Τ / CSP 270 TC 
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Αγαπητοί χρήστες: 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Είμαστε δημιουργοί και 

κατασκευαστές προϊόντων υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

πελατών μας. Τα προϊόντα μας εξακολουθούν να παρουσιάζουν εξαιρετική 

αξιοπιστία υπό ακραίες συνθήκες. Η εταιρεία είναι επίσης συνώνυμο της 

άριστης ποιότητας υπηρεσιών. Οι επαγγελματίες μεταπωλητές μας παρέχουν 

υπηρεσίες και υποστήριξη για την επίλυση προβλημάτων σχετικά με τα 

προϊόντα μας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στην εταιρεία μας. 

Σας ευχόμαστε μια ευχάριστη εμπειρία χρήσης. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες 

ασφαλείας. Η μη συμμόρφωση με τις σχετικές προειδοποιήσεις και οδηγίες μπορεί 

να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή άλλο σοβαρό τραυματισμό. Παρακαλούμε 

να τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για αξιόπιστη και ασφαλή χρήση. 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ – ΣΥΜΒΟΛΑ 

Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εργαλείο εμφανίζονται παρακάτω. 

Παρακαλώ κατανοήστε το νόημα των συμβόλων πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο 

 Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης 

 

Φορέστε προστατευτικά γυαλιά 

 

Φορέστε προστατευτικά αυτιών 

 

Ανακυκλώσιμο προϊόν  

 

Κρατήστε το μηχάνημα & τον εξοπλισμό του μακριά από βροχή και νερό. 

 

Προσοχή / κίνδυνος  

 

 Κατεύθυνση αλυσίδας 

 

Αποτρέψτε τα πριονίδια 

 

Κρατήστε το μηχάνημα και τον εξοπλισμό μακριά από υγρασία 
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Φορέστε προστατευτική ενδυμασία 

 

Φορέστε προστατευτικές και μη ολισθηρές μπότες  

 

Ένδειξη σωστής λίπανσης αλυσίδας 

 

Κρατήστε το μηχάνημα και  τον εξοπλισμό μακριά από φωτιά  

 

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς 

προειδοποίηση. 

Για ασφαλή λειτουργία και συντήρηση, τα σύμβολα είναι ανάγλυφα στο μηχάνημα. 

Με βάση αυτές τις ενδείξεις, προσέξτε να μην κάνετε λάθη. 

 

Καπάκι για τον ανεφοδιασμό καυσίμου 

Θέση: κοντά στο καπάκι της δεξαμενής 

 

 Καπάκι για τον ανεφοδιασμό λαδιού αλυσίδας 

Θέση: κοντά στο καπάκι λαδιού 

 

 

Χειρισμός του διακόπτη κινητήρα 

Περιστρέφοντας τον διακόπτη προς το σύμβολο "O", ο κινητήρας σταματά 

αμέσως. 

      Θέση: μπροστά από την επάνω πλευρά της πίσω λαβής 

 

 

Λειτουργία τσοκ 

Τραβήξτε έξω το τσοκ για εκκίνηση, κλείστε το τσοκ. 

Θέση: Κάλυμμα φίλτρου αέρα και δεξιά πίσω πλευρά της πίσω λαβής 

 

 Η βίδα κάτω από τη σφραγίδα "H" είναι η βίδα ρύθμισης της υψηλής 

ταχύτητας. 
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Η βίδα κάτω από τη σφραγίδα "L" είναι η βίδα ρύθμισης της χαμηλής 

ταχύτητας. 

 

Η βίδα πάνω από τη σφραγίδα "T" είναι η βίδα για τη ρύθμιση του αριθμού των 

στροφών στο ρελαντί. 

          Θέση: Αριστερή πίσω λαβή 

 

 Υποδεικνύει τις κατευθύνσεις στις οποίες απελευθερώνεται το φρένο 

της αλυσίδας (λευκό βέλος) και ενεργοποιείται (μαύρο βέλος). 

                       Θέση: Μπροστινό μέρος του καλύμματος αλυσίδας 

 

Υποδεικνύει την κατεύθυνση τοποθέτησης της πριονωτής αλυσίδας. 

Θέση: Μπροστινό μέρος του καλύμματος αλυσίδας 

 

Πώμα της φυσαλίδας λαδιού. 

Θέση: Αριστερή πίσω λαβή 

 

Κάλυμμα του φίλτρου αέρα (για άνοιγμα) 

Τοποθεσία: Κοντά στο κάλυμμα του φίλτρου αέρα 

 

Ένδειξη για καθαρισμό κάθε δέκα ώρες 

Θέση: Κέντρο του καλύμματος του φίλτρου αέρα 

 

 Ένδειξη τοποθεσίας για το μπουζί 

                       Τοποθεσία: Κοντά στο κάλυμμα του φίλτρου αέρα 

 

Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος για αυτήν τη συσκευή 

 

 

Αντιψυκτικός μηχανισμός καρμπυρατέρ  

Λειτουργία αντιψυκτικού 

Κανονικός τρόπος λειτουργίας  
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Το αλυσοπρίονο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κοπή κορμών καθώς και για κοπή 

κλαδιών, ανάλογα με το διαθέσιμο μήκος κοπής. Μόνο υλικά από ξύλο μπορούν να 

υποστούν επεξεργασία. Απαιτείται επαρκής εξοπλισμός ατομικής προστασίας 

σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας κατά τη χρήση. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί 

για χρήση από εκπαιδευμένο χειριστή για κλάδεμα. Για οποιαδήποτε ζημιά ή τυχόν 

τραυματισμό που προκύπτουν από την κακή χρήση ευθύνεται ο χρήστης και όχι  ο 

κατασκευαστής. Κατάλληλες αλυσίδες για το αλυσοπρίονο καθώς και αντίστοιχες 

λάμες ο χρήστης πρέπει να τις προμηθεύεται μόνο από την επίσημη εταιρεία 

πώλησής τους. Επίσης η προσοχή των αναφορών ασφαλείας, καθώς και των 

οδηγιών λειτουργίας, θεωρούνται απαραίτητες. Τα άτομα που χειρίζονται το 

μηχάνημα, πρέπει να εκπαιδευτούν και να εξοικειωθούν με αυτό το προϊόν και να 

σκεφτούν όλους τους πιθανούς κινδύνους. Από εκεί και πέρα, οι ισχύοντες γενικοί 

κανόνες για την πρόληψη των ατυχημάτων πρέπει να τηρούνται. Οι αλλαγές στο 

μηχάνημα αποκλείουν εντελώς της υποστήριξης του κατασκευαστή και από αυτήν 

αναπτύσσουν ζημιές που οδηγούν στη λήξη της εγγύησης. 

 

Επίσης κανένας κίνδυνος δεν είναι 100% προβλέψιμος όμως μπορεί να προληφθεί 

έχοντας υπόψιν τα επακόλουθα: 

 

- Μην έρθετε σε επαφή με την απροστάτευτη αλυσίδα του αλυσοπρίονου (κοψίματα)  

- Προσοχή για τυχόν απροσδόκητη, ξαφνική κίνηση της λάμας του αλυσοπρίονου 

(κοψίματα)  

- Προσοχή για τυχόν βλάβη των προστατευτικών, εάν δεν παρέχεται η 

προδιαγεγραμμένη προστασία τους υπάρχει περίπτωση διάβρωσή τους  

- Προσοχή μην εισπνεύστε δηλητηριώδη σωματίδια, καυσαέρια από τον κινητήρα 

εσωτερικής καύσης  

- Προσοχή για τυχόν επαφή της βενζίνης με το δέρμα  

- Προσοχή για τυχόν ένταση – θόρυβο. Ένας βαθμός θορύβου από το μηχάνημα δεν 

μπορεί να αποφευχθεί. Η θορυβώδης εργασία πρέπει να διενεργείται μετά από άδεια 

(όπου αυτό θεωρείται απαραίτητο) και να περιορίζεται για ορισμένες περιόδους. Για 

την ατομική σας προστασία και την προστασία των ατόμων που εργάζονται σε 

κοντινή απόσταση, πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέσα προστασίας της 

ακοής.  

- Προσοχή για τυχόν κραδασμούς. Προειδοποίηση: Η εκπομπή κραδασμών κατά τη 

χρήση του μηχανήματος μπορεί να αποκλίνει από το εγχειρίδιο ή τον κατασκευαστή 

που καθορίζεται. Αυτό μπορεί να οφείλεται στους ακόλουθους παράγοντες, πριν ή 

κατά τη διάρκεια κάθε χρήσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν:  

- Εάν το μηχάνημα χρησιμοποιείται σωστά  

-Εάν το υλικό είναι κατάλληλο για κοπή 

- Εάν η αλυσίδα του αλυσοπρίονου και η λάμα είναι αρκετά κοφτερή και κατάλληλη 

προς χρήση.  

- Εάν οι λαβή είναι σταθερή και προσκολλημένη επάνω στο μηχάνημα 
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ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

 

1. Λάμα 

2. Αλυσίδα 

3. Τάπα εισαγωγής καυσίμου 

4. Φρένο αλυσιδας  

5. Διακόπτης ON - OFF 

6. Μπροστινή λαβή 

7. Κλείδωμα σκανδάλης γκαζιού 

8. Κύρια λαβή 

9. Χειρολαβή εκκίνησης 

10. Πουάρ βενζίνης 

11. Ρυθμιστής ρελαντί 

12. Καπάκι φίλτρου αέρα 

13. Άγκιστρο καπακιού φίλτρου αέρα 

14. Κάλυμα μπουζί 

15. Τάπα συμπλήρωσης λαδιού αλυσίδας 

16. Σκανδάλη γκαζιού 

17. Προστατευτική θήκη λάμας 

18. Τσοκ 

19. Πλαϊνό καπάκι λάμας 

20. Τεντωτήρας αλυσίδας 

21. Στοπ ασφάλειας αλυσίδας 

22. Εξάρτημα αγκίστρωσης κορμών 
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Για ασφαλή λειτουργία  

• Πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το 

εγχειρίδιο για να κατανοήσετε τη σωστή χρήση μηχανήματός σας.  

 

• Ποτέ μην χειρίζεστε το αλυσοπρίονο όταν είστε κουρασμένοι, άρρωστοι, 

αναστατωμένοι ή υπό την επήρεια φαρμάκων που μπορεί να σας 

προκαλέσουν υπνηλία ή εάν είστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.  

 

• Χειριστείτε το αλυσοπρίονο μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Ποτέ μην 

ξεκινάτε ή λειτουργείτε τον κινητήρα μέσα σε κλειστό δωμάτιο ή κτίριο. Τα 

καυσαέρια περιέχουν επικίνδυνο μονοξείδιο του άνθρακα.  

 

• Ποτέ μην κόβετε κατά την διάρκεια ισχυρών ανέμων, σε κακές καιρικές 

συνθήκες, όταν η ορατότητα είναι κακή, σε πολύ υψηλές ή χαμηλές 

θερμοκρασίες. Ελέγχετε πάντα το δέντρο για ξερά κλαδιά που θα μπορούσαν 

να πέσουν κατά τη διάρκεια της υλοτομίας.  

 

• Χρησιμοποιήστε υποδήματα ασφαλείας και αντιολισθητικά υποδήματα, άνετα 

ρούχα και συσκευές προστασίας ματιών, ακοής και κεφαλής. Χρησιμοποιήστε 

το αντικραδασμικό γάντι. Προσοχή για το φαινόμενο Raynaud, το οποία 

επηρεάζει τα δάχτυλα ορισμένων ατόμων και μπορεί να προκληθεί από την 

έκθεση σε κραδασμούς ή  κρύο. Προσοχή για τυχόν απώλεια χρώματος και 

μούδιασμα στα δάχτυλα. Οι ακόλουθες προφυλάξεις συνιστώνται έντονα. 

Κρατήστε το σώμα σας ζεστό, ειδικά το κεφάλι, το λαιμό, τα πόδια, τους 

αστραγάλους, τα χέρια και τους καρπούς. Διατηρήστε την καλή κυκλοφορία 

του αίματος εκτελώντας έντονες ασκήσεις των χεριών κατά τη διάρκεια 

συχνών διαλειμμάτων εργασίας και επίσης να μην καπνίζετε. Κρατήστε την 

αλυσίδα και την λάμα πριονιού αιχμηρή, συμπεριλαμβανομένου του 

συστήματος AV,  το οποίο πρέπει να είναι καλά συντηρημένο. Μια μη 

κοφτερή αλυσίδα θα αυξήσει το χρόνο κοπής και πιέζοντάς την μέσω του 

ξύλου θα αυξηθούν οι κραδασμοί που μεταδίδονται στα χέρια σας. Ένα 

πριόνι με χαλαρά εξαρτήματα ή με κατεστραμμένα ή φθαρμένα ρυθμιστικά AV 

θα τείνει επίσης να έχει υψηλότερα επίπεδα κραδασμών. Περιορίστε τις ώρες 

λειτουργίας. Όλες οι παραπάνω προφυλάξεις δεν εγγυώνται ότι δεν θα 

υποφέρετε από νόσο των λευκών δακτύλων ή σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. 

Ως εκ τούτου, οι συνεχείς και τακτικοί χρήστες θα πρέπει να παρακολουθούν 

στενά την κατάσταση των δακτύλων των χεριών τους. Εάν εμφανιστεί 

οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα, ζητήστε αμέσως ιατρική 

συμβουλή.  

 

• Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε καύσιμα. Σκουπίστε όλες τις 

διαρροές και, στη συνέχεια, μετακινήστε το αλυσοπρίονο τουλάχιστον 3 μέτρα 

από το σημείο τροφοδοσίας καυσίμου πριν ξεκινήσετε τον κινητήρα.  

 

• Εξαλείψτε όλες τις πηγές σπινθήρων ή φλόγας (π.χ. κάπνισμα, ανοιχτές 

φλόγες ή εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες) στις περιοχές 

όπου το καύσιμο αναμιγνύεται, χύνεται ή αποθηκεύεται. Μην καπνίζετε κατά 

το χειρισμό καυσίμων ή κατά τη λειτουργία του αλυσοπρίονου.  
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• Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα να βρίσκονται κοντά στο αλυσοπρίονο κατά 

την εκκίνηση του κινητήρα ή την κοπή ξύλου. Κρατήστε τους 

παρευρισκόμενους και τα ζώα μακριά από την περιοχή εργασίας. Τα παιδιά, 

τα κατοικίδια ζώα και οι παρευρισκόμενοι θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 

10 μέτρα όταν ξεκινάτε ή χειρίζεστε το αλυσοπρίονο.  

 

• Ποτέ μην αρχίσετε να κόβετε μέχρι να έχετε μια καθαρή περιοχή εργασίας, 

ασφαλή βάση και προγραμματισμένη διαδρομή υποχώρησης από το δέντρο 

που πέφτει. Κρατάτε πάντα σταθερά το αλυσοπρίονο και με τα δύο χέρια 

όταν ο κινητήρας λειτουργεί. Χρησιμοποιήστε μια σταθερή λαβή με τον 

αντίχειρα και τα δάχτυλα που περιβάλλουν τις λαβές του αλυσοπρίονου.  

 

• Κρατήστε όλα τα μέρη του σώματός σας μακριά από την αλυσίδα πριονιού 

όταν ο κινητήρας λειτουργεί. Πριν ξεκινήσετε τον κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι η 

αλυσίδα πριονιού δεν έρχεται σε επαφή με τίποτα.  

 

• Να μεταφέρετε πάντα το αλυσοπρίονο με τον κινητήρα σταματημένο, τη λάμα  

και την αλυσίδα πριονιού στο πίσω μέρος και τον σιγαστήρα μακριά από το 

σώμα σας. 

  

• Ελέγχετε πάντα το αλυσοπρίονο πριν από κάθε χρήση για φθαρμένα, χαλαρά 

ή αλλαγμένα μέρη. Ποτέ μην χειρίζεστε αλυσοπρίονο που έχει υποστεί ζημιά, 

δεν έχει ρυθμιστεί σωστά ή δεν έχει συναρμολογηθεί πλήρως και με 

ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα πριονιού σταματά να κινείται όταν 

απελευθερωθεί η σκανδάλη γκαζιού.  

 

• Όλα τα αλυσοπρίονα, εκτός από τα στοιχεία που απαριθμούνται στο 

εγχειρίδιο χειριστή, πρέπει να εκτελούνται από αρμόδιο προσωπικό σέρβις 

αλυσοπρίονων. (π.χ. εάν χρησιμοποιούνται ακατάλληλα εργαλεία για την 

αφαίρεση του σφονδύλου ή εάν χρησιμοποιείται ακατάλληλο εργαλείο για τη 

συγκράτηση του σφονδύλου προκειμένου να αφαιρεθεί ο συμπλέκτης, μπορεί 

να προκληθεί δομική ζημιά στον σφόνδυλο, η οποία θα μπορούσε στη 

συνέχεια να προκαλέσει την αποσύνθεση του σφονδύλου).  

 

• Να σταματάτε πάντα τον κινητήρα πριν τον θέσετε εκτός λειτουργίας. 

 

• Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κόβετε κλωνάρια και δενδρύλλια, καθώς 

το λεπτό υλικό μπορεί να αρπάξει την αλυσίδα του πριονιού και να χτυπηθεί 

προς το μέρος σας ή να σας βγάλει από την ισορροπία. 

 

• Όταν κόβετε ένα κλαδί που είναι προσκολλημένο σε μεγαλύτερο μέρος ξύλου, 

προσέξτε το κλώτσημα, για να μην χτυπηθείτε όταν απελευθερωθεί από τις 

ίνες του ξύλου. 

 

• Διατηρείτε τις λαβές στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδια ή 

εύφλεκτο μείγμα. 

 

• Προστατέψτε τον εαυτό σας από τυχόν κλωτσήματα του αλυσοπρίονου. Το 

κλώτσημα είναι η ανοδική κίνηση της λάμας που συμβαίνει όταν η αλυσίδα 

του πριονιού στη μύτη της λάμας έρχεται σε επαφή με ένα αντικείμενο. Το 
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κλώτσημα μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη απώλεια ελέγχου του πριονιού. 

 

• Κατά τη μεταφορά του πριονιού, βεβαιωθείτε ότι το περίβλημα της λάμας 

βρίσκεται στη σωστή θέση. 

 

• Τοποθετήστε το μηχάνημα με ασφάλεια και σφίξτε την τάπα λαδιού και τη 

τάπα καυσίμου κατά τη μεταφορά για να αποφύγετε διαρροή καυσίμου, ζημιά 

ή τραυματισμό. 

Προειδοποίηση! 

Το κλώτσημα μπορεί να συμβεί όταν η μύτη ή η άκρη της λάμας αγγίζει ένα 

αντικείμενο ή όταν το ξύλο κλείνει και εμποδίζει την 

αλυσίδα του πριονιού στο κόψιμο. Η επαφή με το 

άκρο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 

προκαλέσει αστραπιαία ανάκρουση, κλωτσώντας τη 

λάμα προς τα πάνω και πίσω προς τον χειριστή. 

Τραντάζοντας έτσι την αλυσίδα του πριονιού κατά 

μήκος της κορυφής της λάμας. Οι δύο αυτές 

αντιδράσεις μπορεί να σας κάνουν να χάσετε τον 

έλεγχο του πριονιού, με κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού. 

Μην βασίζεστε αποκλειστικά στα χαρακτηριστικά ασφαλείας που είναι 

ενσωματωμένα στο πριόνι σας. Ως χρήστης αλυσοπρίονου, πρέπει να λάβετε 

διάφορα μέτρα για να διατηρήσετε τις εργασίες κοπής σας απαλλαγμένες από 

ατυχήματα ή τραυματισμούς. 

• Με μια βασική κατανόηση της αντίδρασης (κλωτσήματος του αλυσοπρίονου), 

το στοιχείο του αιφνιδιασμού μπορεί να μειωθεί ή να εξαλειφθεί. Η ξαφνική 

έκπληξη συμβάλλει στα ατυχήματα. 

 

•  Διατηρήστε καλό κράτημα στο αλυσοπρίονο και με τα δύο χέρια, με τον ίδιο 

τρόπο όπως ένα συμβατικό αλυσοπρίονο. Το δεξί χέρι στην πίσω λαβή και το 

αριστερό στην μπροστινή λαβή όταν ο κινητήρας λειτουργεί. Χρησιμοποιήστε 

μια σταθερή λαβή με τον αντίχειρα και τα δάχτυλά σας να περιβάλλουν τις 

λαβές του αλυσοπρίονου. Μια σταθερή λαβή θα βοηθήσει στη μείωση του 

κλωτσήματος και στη διατήρηση του ελέγχου του πριονιού. Μην αφήνετε το 

αλυσοπρίονο! 

 

• Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή κοπής είναι απαλλαγμένη από εμπόδια. Μην 

αφήνετε τη μύτη της λάμας να αγγίξει τον κορμό, κλαδί ή οποιοδήποτε άλλο 

εμπόδιο που θα μπορούσε να χτυπηθεί κατά τη χρήση του αλυσοπρίονου. 

 

•  Κόψτε σε υψηλές στροφές κινητήρα. 

 

• Μην υπερβαίνετε το όριο και μην κόβετε πάνω από το ύψος των ώμων. 

 

• Ακολουθήστε τις οδηγίες ακονίσματος και συντήρησης της αλυσίδας 

αλυσοπρίονου που παρέχονται από τον κατασκευαστή. 

• Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικές λάμες και αλυσίδες που καθορίζονται από 

τον κατασκευαστή ή ισοδύναμο. 
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Τοποθέτηση λάμας και αλυσίδας αλυσοπρίονου 

 

• Η τυπική συσκευασία του προϊόντος περιέχει τα ακόλουθα 

εξαρτήματα. 

1. Βασική μονάδα – σώμα αλυσοπρίονου 

2. Αλυσίδα πριονιού 

3. Λάμα  

4. Θήκη λάμας 

5. Μπουζόκλειδο  

6. Κατσαβίδι 

Ανοίξτε το κουτί και τοποθετήστε λάμα και την αλυσίδα του πριονιού στη 

βασική μονάδα ως εξής. 

 

Προειδοποίηση! 

Η αλυσίδα του πριονιού έχει πολύ αιχμηρές άκρες. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια για 

ασφάλεια. 

1. Τραβήξτε το προστατευτικό προς την μπροστινή λαβή για να ελέγξετε ότι το φρένο της 

αλυσίδας δεν είναι ενεργοποιημένο. 

 

2. Χαλαρώστε ένα παξιμάδι και αφαιρέστε το κάλυμμα της αλυσίδας. Στερεώστε τον αιχμηρό 

προφυλακτήρα με δύο βίδες στο μπροστινό μέρος του αλυσοπρίονου. 

 

1. Καπάκι αλυσίδας 

2. Παξιμάδι 

3. Αιχμηρός προφυλακτήρας  

4. Τάπα 
 

 

 

 

 

 

Προειδοποίηση! 

 

Ο αιχμηρός προφυλακτήρας ανήκει στο αλυσοπρίονο. Πρέπει να βιδωθεί στο αλυσοπρίονο 

πριν από την αρχική χρήση. 
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3. Αφαιρέστε το διαχωριστικό από το αλυσοπρίονο. 

 

1.Διαχωριστικό 

 

 

 

 

4. Τοποθετήστε τη λάμα στο σώμα του αλυσοπρίονου και στη συνέχεια, σπρώξτε τη 

λάμα προς την καμπάνα. 

 

2.Λάμα 

 

 

 

 

 

 

5. Συνδέστε την αλυσίδα με τον οδοντωτό γρανάζι ενώ τοποθετείτε την αλυσίδα του 

πριονιού γύρω από τη λάμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση!  

Δώστε προσοχή στη σωστή κατεύθυνση της αλυσίδας του πριονιού. 
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6. Προσαρμόστε τη θέση του τεντωτήρα της αλυσίδας και στη συνέχεια, τοποθετήστε 

το καρφί τεντώματος στην κάτω οπή της λάμας. Τοποθετήστε το κάλυμμα του 

συμπλέκτη στο σώμα του αλυσοπρίονου και στερεώστε το παξιμάδι στερέωσης με 

τα δάχτυλα. Ενώ κρατάτε ψηλά το άκρο της λάμας, ρυθμίστε το τέντωμα της 

αλυσίδας περιστρέφοντας τη βίδα του τεντωτήρα έως ότου οι ιμάντες σύνδεσης 

αγγίξουν την κάτω πλευρά της λάμας. 

 

 

3. Τεντωτικό καρφί 

4. Βίδα τεντωτήρα 

 

7. Σφίξτε καλά το παξιμάδι κρατώντας το άκρο της λάμας προς τα πάνω (12 ~ 15 Nm). 

Στη συνέχεια ελέγξτε την αλυσίδα για ομαλή περιστροφή και σωστή τάνυση ενώ την 

μετακινείτε με το χέρι. Εάν είναι απαραίτητο, επαναρυθμίστε με το κάλυμμα της 

αλυσίδας χαλαρό. 

Γυρίστε τη βίδα δεξιόστροφα για να σφίξετε την 

αλυσίδα, γυρίστε τη βίδα του τεντωτήρα 

αριστερόστροφα για να χαλαρώσετε την αλυσίδα. 

8. Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας του πριονιού. 

Χρησιμοποιήστε το χέρι σας για να σηκώσετε τον 

σύνδεσμο της αλυσίδας που τοποθετείται στη μέση 

του μήκους κοπής με 

δύναμη περίπου 10N. Εάν ο σύνδεσμος της αλυσίδας 

βγαίνει ολόκληρος από τη ράγα της λάμας, πρέπει να 

ξανασφίξετε την αλυσίδα. 

 

 

Προειδοποίηση! 

Είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε τη σωστή τάση της αλυσίδας. Η γρήγορη φθορά 

της λάμας ή της αλυσίδας που ξεκολλάει εύκολα μπορεί να προκληθεί από 

ακατάλληλη τάση. Ειδικά όταν χρησιμοποιείτε μια νέα αλυσίδα, να την προσέχετε 

γιατί θα πρέπει να επεκταθεί κατά την πρώτη χρήση. 
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Καύσιμα και λιπαντικά 

• Καύσιμα  

Οι κινητήρες λιπαίνονται με λάδι ειδικά σχεδιασμένο για τη χρήση αερόψυκτων 

2χρονων βενζινοκινητήρων. Εάν δεν υπάρχει λάδι, χρησιμοποιήστε ένα πρόσθετο 

λάδι αντιοξειδωτικής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με αερόψυκτους 

2χρονους κινητήρες.  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ PETROL 50: 

OIL 1 (βαθμός JASO FC ή ISO EGC σχεδιασμένος για 

αερόψυκτους δίχρονους κινητήρες) Ή PETROL 25: OIL 1 

(Class JASO FB ή ISO EGB). Αυτοί οι κινητήρες είναι 

πιστοποιημένοι να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. 

 

 

Βενζίνη ανά λίτρο 
Λάδι δίχρονο, χιλιοστό λίτρο 

 

2% (1:50) 4% (1:25) 

1 20 40 

5 100 200 

10 200 400 

20 400 800 

 

Προειδοποίηση! 

 

Το καύσιμο είναι πολύ εύφλεκτο. Μην καπνίζετε και μην φέρνετε 

φλόγες ή σπινθήρες κοντά στο καύσιμο. 

1. ΚΑΥΣΙΜΟ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ (ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΒΕΝΖΙΝΗ) - Θα 

προκαλέσει σοβαρή ζημιά στα εσωτερικά μέρη του κινητήρα 

πολύ γρήγορα.  

 

2. ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΕΤΡΑΧΝΟΝΟ - Μπορεί να 

προκαλέσει επικάλυψη στο μπουζί, θύρα εξαγωγής ή κόλλημα 

των ελατηρίων πιστονιού. 

 

•  Πως να αναμείξετε τα καύσιμα  

 

1. Μετρήστε τις ποσότητες βενζίνης και λαδιού που πρόκειται να αναμειχθούν. 

2. Τοποθετήστε λίγη από τη βενζίνη σε ένα καθαρό, εγκεκριμένο δοχείο 

καυσίμου.  

3. Ρίξτε την αναλογία λαδιού και ανακινήστε καλά.  

4. Ρίξτε την υπόλοιπη βενζίνη και ανακινήστε ξανά για τουλάχιστον ένα λεπτό.  

5. Τοποθετήστε μια σαφή πινακίδα στο εξωτερικό του δοχείου για να αποφύγετε 

την ανάμειξη με βενζίνη ή άλλα δοχεία.  
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• Λαδί αλυσίδας  

Χρησιμοποιήστε ειδικό λάδι αλυσοπρίονου όλο το χρόνο. Μη χρησιμοποιείτε μη 

καθαρό ή ξαναχρησιμοποιημένο λάδι που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην αντλία 

λαδιού. 

 

■ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

1. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε την τάπα καυσίμου και την τάπα 

λαδιού. 

2. Γεμίστε το δοχείο καυσίμου και το δοχείο λαδιού στο 80% της 

πλήρους χωρητικότητας. 

3. Στερεώστε καλά την τάπα του δοχείου καυσίμου και του 

δοχείου λαδιού και καθαρίστε τυχόν διαρροές καυσίμου γύρω από 

τη μονάδα. 

4. Βάλτε το διακόπτη στη θέση "I". 

5. Τραβήξτε έξω το κουμπί του τσοκ. Το τσοκ κλείνει και ο μοχλός 

του γκαζιού μετακινείται στην αρχική θέση. 

6. Πιέστε το φουσκάκι καυσίμου συνεχώς μέχρι να εισέλθει 

καύσιμο στην αντλία. 

(1) Τάπα δοχείου καυσίμου (2) Τάπα δοχείου λαδιού  

(3)Διακόπτης κινητήρα(4) Κουμπί τσοκ (5) Φουσκάκι καυσίμου 

 

Σημείωση!  

Κατά την επανεκκίνηση αμέσως μετά το σβήσιμο του κινητήρα. 

Ρυθμίστε το τσοκ στη θέση ενεργοποίησης. 

Μόλις τραβήξετε το χερούλι του τσοκ, δεν θα επιστρέψει στη θέση 

λειτουργίας ακόμα κι αν πιέσετε τη σκανδάλη ή πιέσετε το κουμπί 

με το δάχτυλό σας. Όταν θέλετε να επαναφέρετε το κουμπί του 

τσοκ στη θέση λειτουργίας, πατήστε αντ' αυτού τη σκανδάλη. 

7. Σπρώξτε το προστατευτικό της μπροστινής λαβής προς τα 

κάτω - εμπρός για να ενεργοποιήσετε το φρένο αλυσίδας. 

8. Ενώ κρατάτε το αλυσοπρίονο σταθερά στο έδαφος, τραβήξτε 

δυνατά το σχοινί της χειρόμιζας. 

9. Κατά την πυροδότηση, πιέστε τη σκανδάλη του γκαζιού για 

να επιτρέψετε στο τσοκ να επιστρέψει στη θέση λειτουργίας και 

τραβήξτε ξανά τη λαβή της χειρόμιζας για να ενεργοποιηθεί ο                                                     

κινητήρας. 
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10. Τραβήξτε προς τα πάνω το προστατευτικό της 

μπροστινής λαβής προς την μπροστινή λαβή για να 

απελευθερώσετε το φρένο. Στη συνέχεια, αφήστε τον 

κινητήρα να ζεσταθεί με ελαφρά τραβηγμένη τη σκανδάλη.  

(1)Σκανδάλη γκαζιού (2) Πίσω λαβή  

(3) Μοχλός κλειδώματος σκανδάλης γκαζιού  

Προειδοποίηση! 

Πριν ξεκινήσετε τον κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι η 

αλυσίδα του πριονιού δεν έρχεται σε επαφή με τίποτα. 

Βεβαιωθείτε ότι το φρένο αλυσίδας είναι πάντα 

ενεργοποιημένο πριν από κάθε εκκίνηση. 

 ■ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΑΔΙΟΥ  

Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, ενεργοποιήστε την αλυσίδα σε μεσαία ταχύτητα και 

δείτε εάν το λάδι της αλυσίδας έχει διασκορπιστεί όπως φαίνεται στην εικόνα.  

 

Προειδοποίηση! 

 

Η δεξαμενή λαδιού θα πρέπει να είναι σχεδόν άδεια μέχρι 

να τελειώσει το καύσιμο. Φροντίστε να ξαναγεμίζετε τη 

δεξαμενή λαδιού κάθε φορά που γεμίζετε το 

αλυσοπρίονο.  

 

 

 

 

■ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ  

Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνηση της αλυσίδας όταν το 

πριόνι λειτουργεί με ταχύτητα ρελαντί. 

 

Προειδοποίηση! 

 

Κατά τη λειτουργία, το μηχάνημα πρέπει να κρατιέται πάντα σταθερά και με τα δύο 

χέρια, με το αριστερό χέρι στην μπροστινή λαβή και το δεξί στην πίσω λαβή, ακόμα κι 

αν ο χειριστής είναι αριστερόχειρας.  

■ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ  

Το καρμπυρατέρ της μονάδας έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο, αλλά ενδέχεται να 

απαιτείται λεπτομέρεια λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών λειτουργίας. Πριν 

ρυθμίσετε το καρμπυρατέρ, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν καθαρά φίλτρα αέρα/καυσίμου 

και φρέσκο, σωστά αναμεμειγμένο καύσιμο. Κατά τη διάρκεια της προσαρμογής, 

προχωρήστε ως εξής:  
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Φροντίστε να ρυθμίσετε το καρμπυρατέρ με συνδεδεμένη την αλυσίδα της λάμας.  

1. Οι βελόνες H και L περιορίζονται στον αριθμό των στροφών όπως φαίνεται 

παρακάτω.  

Βελόνα H -1/4  

Βελόνα L -1/4  

2. Ξεκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να ζεσταθεί σε 

χαμηλή ταχύτητα για λίγα λεπτά.  

3. Περιστρέψτε τη βίδα ρύθμισης ρελαντί (T) 

αριστερόστροφα, έτσι ώστε η αλυσίδα του πριονιού να μην 

περιστρέφεται. Εάν η ταχύτητα ρελαντί είναι πολύ αργή, 

γυρίστε τη βίδα δεξιόστροφα.  

4. Εκτελέστε μια δοκιμή κοπής ρυθμίζοντας τη βελόνα 

H για την καλύτερη ισχύ κοπής και όχι για τη μέγιστη 

ταχύτητα.  

(1) Βίδα ρύθμισης ρελαντί».  

(2) Βελόνα L  

(3) Βελόνα Η  

■ ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ  

Το φρένο αλυσίδας είναι μια λειτουργεία που σταματά αμέσως την αλυσίδα εάν το 

πριόνι συστέλλεται λόγω κλωτσήματος. 

 Κανονικά το φρένο ενεργοποιείται αυτόματα από την 

αδρανειακή δύναμη. Μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί 

χειροκίνητα πιέζοντας το μοχλό του φρένου (προστατευτικό 

μπροστινής λαβής) προς τα εμπρός.  

Τρόπος επιβεβαίωσης:  

1) Σβήστε τον κινητήρα. Όταν λειτουργεί το φρένο, ένας 

λευκός κώνος αναδύεται από τη βάση του μοχλού του 

φρένου.  

(1) Πίσω λαβή  

(2) Λύστε  

(3) Φρένο  

(4) Προστασία μπροστινής λαβής 

Για να απελευθερώσετε το φρένο, τραβήξτε το 

προστατευτικό της μπροστινής λαβής προς τα πάνω  - 

προς την πίσω λαβή μέχρι να ακούσετε τον ήχο "κλικ". 

 

Προειδοποίηση! 

Όταν λειτουργεί το φρένο, αφήστε το μοχλό της σκανδάλης για να επιβραδύνετε τις 

στροφές του κινητήρα. Η συνεχής λειτουργία με ενεργοποιημένο το φρένο παράγει 

θερμότητα από τον συμπλέκτη και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.  
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Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιβεβαιώσει τη λειτουργία του φρένου κατά την καθημερινή 

επιθεώρηση.  

Τρόπος επιβεβαίωσης:  

1) Σβήστε τον κινητήρα. 

2) Ενώ κρατάτε το αλυσοπρίονο σε οριζόντια θέση, αφήστε το χέρι σας από την 

μπροστινή λαβή, χτυπήστε την άκρη της λάμας σε ένα κούτσουρο ή ένα κομμάτι 

ξύλου και επιβεβαιώστε τη λειτουργία του φρένου. Το επίπεδο λειτουργίας ποικίλλει 

ανάλογα με το μέγεθος της λάμας. Σε περίπτωση που το φρένο δεν είναι 

αποτελεσματικό, ζητήστε από τον αντιπρόσωπό μας να ελέγξει και να επισκευάσει.  

• ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ  

Η λειτουργία αλυσοπρίονων σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 ° C και 5 ° C σε περιόδους 

υψηλής υγρασίας μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία πάγου στο εσωτερικό του 

καρμπυρατέρ, ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να προκαλέσει μείωση της απόδοσης 

του κινητήρα ή βλάβη του κινητήρα. Κατά συνέπεια, αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί 

με μια πόρτα αερισμού στη δεξιά πλευρά της επιφάνειας του καλύμματος του 

κυλίνδρου για να επιτρέπει την παροχή ζεστού αέρα στον κινητήρα και έτσι να 

αποτρέπει το πάγωμα. Υπό κανονικές συνθήκες, το προϊόν θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται στην κανονική λειτουργία, δηλαδή στη λειτουργία που έχει ρυθμιστεί 

τη στιγμή της αποστολής.  

Ωστόσο, όταν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου, η συσκευή θα πρέπει να 

ρυθμιστεί να λειτουργεί σε λειτουργία αντιψυκτικού πριν από τη χρήση. Η συνέχιση 

της χρήσης του προϊόντος σε λειτουργία αντιψυκτικού ακόμη και όταν οι 

θερμοκρασίες έχουν ανέβει και επανέλθει στο κανονικό μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα ο κινητήρας να μην ξεκινά σωστά ή να λειτουργεί στην κανονική του 

ταχύτητα και για αυτό το λόγο πρέπει πάντα να φροντίστε να επαναφέρετε τη μονάδα 

σε κανονική λειτουργία εάν δεν υπάρχει κίνδυνος σχηματισμού πάγου.  

ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΑΛΛΗ  

(1) Καπάκι μπουζί  

(2) Αντιψυκτικό μπλοκ  

1. Γυρίστε το διακόπτη του κινητήρα για να 

σταματήσετε τον κινητήρα.  

2. Ανοίξτε το κάλυμμα του μπουζί, όπου 

μπορείτε να παρατηρήσετε το μπλοκ 

αντιψυκτικού.  

3. Χρησιμοποιήστε το χέρι σας για να 

μετακινήσετε το μπλοκ αντιψυκτικού προς τα 

κάτω, έτσι ώστε να εκτεθεί το σημάδι "χιόνι".  

4. Κλείστε το κάλυμμα του μπουζί. 

  



 

18 

Σβήσιμο του κινητήρα  

1. Απελευθερώστε τη σκανδάλη για να αφήσετε τον κινητήρα να 

παραμείνει στο ρελαντί για λίγα λεπτά.  

2. Θέστε το διακόπτη στη θέση "O" (STOP). 

(1) Διακόπτης κινητήρα 
 

 

 

 Προειδοποίηση! 

 

Πριν από τον καθαρισμό, την επιθεώρηση ή την επισκευή της 

μονάδας, βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας είναι σταματημένος και κρύος. 

Αποσυνδέστε το μπουζί για να αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση. 

Ακολουθήστε τις οδηγίες για την τακτική συντήρηση, τις διαδικασίες 

πριν από τη λειτουργία και τις καθημερινές ρουτίνες συντήρησης.  

Η ανεπαρκής συντήρηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη 

συσκευή. Συνιστάτε η συντήρηση μετά από κάθε χρήση! 

1. Φίλτρο αέρα  

Η σκόνη από το φίλτρο καθαρισμού μπορεί να αφαιρεθεί με πλύσιμο 

από διάλυμα οικιακού απορρυπαντικού και ζεστού νερού. Για να 

καθαρίσετε τη βρωμιά στα πλέγματα, αφαιρέστε το κάλυμμα του 

καθαριστικού και βάλτε βενζίνη. Όταν χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο 

αέρα, φυσήξτε από μέσα.  

(1) καπάκι φίλτρου αέρα  

(2) κάλυμμα φίλτρου αέρα  

(3)φίλτρο  

2. Ψεκαστήρας για λάδι  

Αποσυναρμολογήστε τη λάμα και ελέγξτε ότι η έξοδος λαδιού δεν 

είναι φραγμένη.  

(1) Έξοδος λαδιού  

(2) Είσοδος λαδιού 

  

3. Λάμα 

 Όταν αποσυναρμολογηθεί η λάμα, αφαιρέστε το πριονίδι στο 

αυλάκι της λάμας και στην είσοδο λαδιού. Λιπάνετε το πηνίο 

μύτης από τη θύρα τροφοδοσίας στο άκρο της λάμας. 

1 
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(2) Θύρα γράσου  

(3) Γρανάζι  

4. Γενικά 

 

 Ελέγξτε για διαρροές καυσίμου, χαλαρά εξαρτήματα 

στερέωσης και ζημιές σε κύρια εξαρτήματα, ειδικά 

τους συνδέσμους της λαβής και τη στερέωση της 

λάμας. Εάν εντοπιστούν ελαττώματα, φροντίστε να 

τα επισκευάσετε πριν τα θέσετε ξανά σε λειτουργία.  

■ Σημεία περιοδικής συντήρησης  

1. Πτερύγια κυλίνδρου Το φράξιμο της σκόνης 

μεταξύ των πτερυγίων του κυλίνδρου θα προκαλέσει υπερθέρμανση του κινητήρα. 

Ελέγχετε τα πτερύγια περιοδικά αφού αφαιρέσετε το κάλυμμα του συμπλέκτη και, 

στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο αέρα για να καθαρίσετε τα πτερύγια του 

κυλίνδρου.  

 

2. Φίλτρο καυσίμου  

(α) Χρησιμοποιώντας ένα συρμάτινο 

άγκιστρο, τραβήξτε το φίλτρο έξω από τη 

θύρα πλήρωσης.  

(β) Αποσυναρμολογήστε το φίλτρο και πλύντε 

το με βενζίνη ή αντικαταστήστε το με νέο εάν 

χρειάζεται.  

• Αφού αφαιρέσετε το φίλτρο, 

χρησιμοποιήστε ένα άγκιστρο για να 

κρατήσετε το άκρο του σωλήνα 

αναρρόφησης.  

• Κατά την τοποθέτηση του φίλτρου, προσέξτε να μην αφήσετε ίνες φίλτρου ή σκόνη 

μέσα στο σωλήνα αναρρόφησης. 

3. Μπουζί  

 

Καθαρίστε τα ηλεκτρόδια με μια συρμάτινη βούρτσα και 

επαναφέρετε το διάκενο στα 0,65 mm εάν χρειάζεται.  

Τύπος μπουζί: TORCH CMR6A / CHAMPION RY4C 4.  
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 4. Γρανάζι αλυσίδας 

  

Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν ρωγμές και ότι δεν υπάρχει  

υπερβολική φθορά που παρεμβαίνει στη μετάδοση της   

αλυσίδας. Εάν η φθορά είναι σημαντική, αντικαταστήστε το με 

ένα νέο. Ποτέ μην τοποθετείτε νέα αλυσίδα σε φθαρμένο 

γρανάζι ή φθαρμένη αλυσίδα σε νέο γρανάζι.  

 

5. Εμπρός και πίσω αμορτισέρ  

 

Αντικαταστήστε το εάν το τμήμα που προσκολλάται είναι 

εκτεθειμένο ή εάν παρατηρηθεί ρωγμή στο ελαστικό μέρος. Αντικαταστήστε το εάν το 

εσωτερικό του πίσω μεταλλικού αμορτισέρ έχει χτυπηθεί από το μπουλόνι αναστολής 

και έχει αυξηθεί το ελεύθερο μέταλλο. Χρησιμοποιείτε μόνο τα ανταλλακτικά που 

αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Η χρήση του άλλου ανταλλακτικού μπορεί να 

προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 

 

 

ΣΦΑΛΜΑΤΑ 

1) Δεν λειτουργεί το μηχάνημα  

ΑΙΤΙΑ:  

- Ελέγξτε ότι το καύσιμο δεν περιέχει νερό ή φτωχό μείγμα.  

- Ελέγξτε αν ο κινητήρας έχει μπουκώσει.  

- Ελέγξτε την ανάφλεξη. 

ΕΠΙΛΥΣΗ: 

- Αντικαταστήστε με κατάλληλο καύσιμο.  

- Αφαιρέστε και στεγνώστε το μπουζί. 

-Εκκινήστε την χειρόμιζα χωρίς το τσοκ. 

2) Έλλειψη ισχύς / κακή επιτάχυνση / τραχύ ρελαντί  

ΑΙΤΙΑ:  

- Ελέγξτε ότι το καύσιμο δεν περιέχει νερό ή φτωχό μείγμα.  

- Ελέγξτε εάν το φίλτρο αέρα και το φίλτρο καυσίμου είναι βουλωμένα. 

ΕΠΙΛΥΣΗ: 

- Ρυθμίστε το καρμπυρατέρ.  

- Αντικατάσταση με κατάλληλο καύσιμο.  

-Χρειάζεται καθαρισμό 
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3) Το λάδι δεν βγαίνει 

ΑΙΤΙΑ:.  

- Ελέγξτε ότι το λάδι δεν είναι κάτω από τα πρότυπα της ποιότητας που απαιτήται 

- Ελέγξτε για απόφραξη των θυρών. 

ΕΠΙΛΥΣΗ: 

- Αντικαταστήστε με κατάλληλο λάδι  

- Χρειάζεται καθαρισμό 

 

Εάν η μονάδα φαίνεται να χρειάζεται περαιτέρω σέρβις, συμβουλευτείτε ένα 

εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις στην περιοχή σας. 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Μοντέλο Unit CSP 270 T CSP 270 TC 

Μέγεθος: cm³ 25 

Μέγιστη ισχύς κινητήρα: Kw 0.9 

Καύσιμο:  Μείγμα (Αμόλυβδη βενζίνη 

50:two-cycle oil 1 ) 

Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου: cm³ 170 

Λάδι αλυσίδας  Λάδι κινητήρα SAE#10W-30 

Χωρητικότητα δοχείου λαδιού cm³ 140 

Καρμπυρατέρ  Τύπος διαφράγματος 

Κατανάλωση καυσίμου σε 
μέγιστη ισχύς κινητήρα: 

g/kw·h 480 

Εύρος στροφών στο ρελαντί: /min               3000±300 

Μέγιστη ταχύτητα κοπής 

 

/min 13000 

Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας m/s 24.765 22 

Σύστημα ανάφλεξης：                                C.D.I 

Μπουζί:  TORCH CMR6A/CHAMPION 

RY4C 

Σύστημα τροφοδοσίας λαδιού：                   Μηχανική αντλία 

Δόντια γραναζιού: mm 6T×0.375in 

(9.525 mm) 

8T×0.25in 

(6.35 mm) 

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) mm                 240×210×195 

Καθαρό βάρος (χωρίς λάμα και 

αλυσίδα, άδεια ντεπόζιτα): 

kg 2.45 

Στάθμη ηχητικής πίεσης κατά τη 
λειτουργία (EN ISO 22868): 

dB(A) 98.2 

Στάθμη ηχητικής ισχύος(EN ISO 
22868): 

dB(A) 109.6 
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Μοντέλο Unit CSP 270 T CSP 270 TC 

Επίπεδο θορύβου dB(A) 112 

Βαθμός δόνησης (EN ISO 
22867): 

m/s2            Front: 6.45 , Rear: 7.5 

Κεφαλή κοπής    

Λάμα              standard carving 

Μέγεθος  12in/10in 

Χρησιμοποιήσιμο μήκος κοπής cm        29(12”)/24(10”) 29/28.5(12”)/ 

23(10”) 

Αλυσίδα    

Τύπος         Oregon 91P E1-25AP 

T23P 

Βήμα  9.525mm 

(3/8”) 

6.35mm 

(1/4”) 

Διάσταση mm 91P/ E1-25AP: 1.27(0.050”) 

T23P: 1.09 (0.043”) 
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 (Operating voltage) 

  (Charging voltage) 

  (Lithium battery) 

 

 

The company reservers the right for the 

final interpretation of the porduct. 

 
All pictures in this manual are for reference only and the actual product may 

be different. Besides, the information contained in here is subject to change 

without notice. 

Product qualification sheet 

Product Item    

Product number    

Inspector    
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 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE  
 


