
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ PS 2500 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
1.Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες
2.Φορέστε ρούχα, μάσκα, γάντια και γυαλιά προστασίας
3.Μην κάνετε χρήση στη βροχή
4.Μην αφήνετε τα παιδιά να πλησιάσουν
5.ποτέ μην κάνετε χρήση σε κλειστό χώρο. Η εισπνοή καυσαερίων και μονοξειδίου
του άνθρακα μπορεί να προκαλέσει έως και θάνατο.
6.Μην κάνετε χρήση τη νύχτα ή με ομίχλη
7.Μην κάνετε χρήση σε καταιγίδα, με κεραυνούς ή με κακοκαιρία και δυνατούς
ανέμους
8.Μην κάνετε χρήση υπό την επίρροια αλκοόλ ή φαρμακευτικών ουσιών ή όταν είστε
πολύ κουρασμένοι.



ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
1.Να κάνετε χρήση μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους
2.Μην επιτρέπετε σε κανέναν να πλησιάσει σε ακτίνα 15 μέτρων από το χώρο
εργασίας
3.Απομακρύνετε επικίνδυνα αντικείμενα από το χώρο όπως πέτρες, ξύλα και γυαλιά
4.Ελέγξτε για διαρροή καυσίμων ή χαλαρωμένα μέρη του μηχανήματος.
5.Κάνετε χρήση του ιμάντα στήριξης.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
1.Προσοχή με την εκκίνηση του κινητήρα αρχίζει η λειτουργία του πριονιού
2.Μην βάζετε το γκάζι στο μέγιστο κατά την εκκίνηση.
3.Το πριόνι πρέπει να σταματά όταν βάζουμε το γκάζι στο ελάχιστο.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
Κόβετε μόνο υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
1.Κρατάτε το μηχάνημα με τα δύο χέρια και πατάτε σταθερά.
2.Να βάζετε το γκάζι στην σωστή θέση ανάλογα με τις συνθήκες κοπής
3.Μην κάνετε χρήση με γωνία μεγαλύτερη των 60 μοιρών για την αποφυγή πτώσης
ξύλων
4.Αν διαπιστώσετε δυσάρεστους κραδασμούς σταματήστε τη λειτουργία
5.Μην αγγίζετε μέρη του μηχανήματος που αναπτύσσουν μεγάλη θερμοκρασία

ΚΑΥΣΙΜΑ 
1.Μην αποθηκεύετε καύσιμα κοντά φωτιά ή πηγές θερμότητας για την αποφυγή
ανάφλεξης.
2.Μην καπνίζετε κοντά στα καύσιμα για την αποφυγή ανάφλεξης
3.Πάντα να ανεφοδιάζετε με κρύο κινητήρα.
4.Αν ξεχειλίσει το καύσιμο σκουπίστε με ύφασμα
5.Σφίξτε καλά το καπάκι μετά τον ανεφοδιασμό καυσίμου

ΚΛΩΤΣΗΜΑ ΠΡΙΟΝΙΟΥ 
Μπορεί να παρουσιαστεί κλώτσημα όταν το η λάμα ακουμπήσει σε αντικείμενο. 
Αυτό σημαίνει ελαφρά ανάποδη κίνηση της λάμας προς τα πίσω. 
Πάντα να κρατάτε καλά το πριόνι με τα δυο χέρια και να είστε προετοιμασμένοι για 
πιθανό κλώτσημα. 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 
1.Βιδώστε τον άξονα στον κινητήρα με τις 4 βίδες.
2.Για να συνδέσουμε το καλώδιο γκαζιού αφαιρούμε πρώτα το καπάκι του φίλτρου.
Συνδέουμε το καλώδιο στο σύνδεσμο στην κορυφή του καρμπυρατέρ.
3.Συνδέουμε τα καλώδια του διακόπτη ταιριάζοντας με το ίδιο χρώμα.



4.Αφαιρέστε το καπάκι στο τέλος του άξονα. Αφαιρέστε τη βίδα που είναι βιδωμένη
στο πριόνι. Τοποθετήστε το πριόνι στον άξονα. Ευθυγραμμίστε την τρύπα του
πριονιού με την τρύπα του άξονα και βιδώστε τα με τη βίδα.
5.Για την προσαρμογή της λάμας και της αλυσίδας αφαιρούμε τη βίδα και το κάλυμα
της αλυσίδας. Κατόπιν βάλτε τη λάμα και την αλυσίδα στη λάμα. Προσοχή στη
σωστή φορά των οδηγών αλυσίδας. Ξαναβιδώστε ελαφρά. Ρυθμίστε την αλυσίδα
σφίγγοντας τη βίδα μέχρι να τεντώσει. Βιδώστε τελείως. Ελέγξτε την σωστή
τοποθέτηση περιστρέφοντας την αλυσίδα με το χέρι.
6.Φορέστε τον ιμάντα και μετά συνδέστε το μηχάνημα σ’ αυτόν.

ΚΑΥΣΙΜΑ 
Χρησιμοποιείστε λάδι για δίχρονους κινητήρες αποκλειστικά. Αναμίξτε αμόλυβδη 
βενζίνη με λάδι για δίχρονους κινητήρες αλυσοπριόνων-θαμνοκοπτικών σε αναλογία 
40:1. Προσοχή στις διαρροές καυσίμου. Για την αλυσίδα χρησιμοποιείτε λάδι 
SAE#10W-30. Μην βάζετε μεταχειρισμένο λάδι. Βάλτε στο δοχείο μίξης λάδι στο 
μικρό χώρο και τη βενζίνη ατο μεγάλο. Ανακατέψτε και χρησιμοποιήστε.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Το πριόνι αρχίζει να γυρίζει με την εκκίνηση του κινητήρα. Βάλτε καύσιμο και λάδι 
στα αντίστοιχα δοχεία και σφίξτε τα καπάκια. Τοποθετήστε το μηχάνημα στο έδαφος. 
Πατήστε την αντλία πολλές φορές μέχρι να ξεχειλίσει το καύσιμο και κλείστε το 
τσοκ. Ανοίξτε το διακόπτη. Καθώς πατάτε το γκάζι πατήστε το μπουτόν γκαζιού και 
αφήστε το γκάζι και θα έρθει στη θέση εκκίνησης. Κρατώντας το μηχάνημα τραβήξτε 
τη χειρόμιζα. Ανοίξτε το τσοκ και επανεκκινήστε τον κινητήρα. Περιμένετε να 
ζεσταθεί ο κινητήρας πριν αρχίσετε να κόβετε. Αν δεν παίρνει μπροστά μετά από 
αρκετές προσπάθειες δοκιμάστε με ανοικτό το τσοκ.  
Για τη διακοπή λειτουργίας αφήστε το μηχάνημα να δουλέψει στο ρελαντί για μισό 
λεπτό. Κατόπιν κλείστε το διακόπτη.  

Μετά την εκκίνηση ελέγξτε αν το λάδι πιτσιλάει. Για τη ρύθμιση της αντλίας λαδιού 
κλείστε πρώτα τον κινητήρα και ακουμπήστε κάτω το μηχάνημα. Κατόπιν βιδώστε ή 
ξεβιδώστε τη βίδα ρύθμισης με ένα κατσαβίδι.  

Το καλώδιο του γκαζιού πρέπει να είναι σε απόσταση 1-2 χιλ. από το τέρμα του 
καρμπυρατέρ.  

Αν το πριόνι σταματάει όταν δουλεύει στο ρελαντί βιδώστε τη βίδα ρύθμισης με τη 
φορά του ρολογιού. Αν το πριόνι συνεχίζει να γυρνάει ακόμα και αφού αφήσουμε το 
διακόπτη ξεβιδώστε τη βίδα ρύθμισης.  

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

• Ξεβιδώστε το παξιμάδι.



• Βγάλτε την λάμα ή αλυσίδα.

• Βάλτε την νέα αλυσίδα πρώτα στην λάμα.

• Βεβαιωθείτε πως έχετε τοποθετήσει την
αλυσίδα κατά την σωστή φορά. Ρυθμίστε τον
ρεγουλατόρο αλυσίδας αν χρειάζεται. Σφίξτε
το παξιμάδι.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Αφαιρείτε τακτικά τα πριονίδια από τη λάμα.  
Λαδώνετε το μπροστινό μέρος της λάμας. 
Ελέγχετε τακτικά για τυχόν χαλαρωμένα ή σπασμένα μέρη του μηχανήματος. 
Αντικαταστήστε αν χρειαστεί σε συνεργείο. Αντικαταστήστε την καμπάνα όταν 
φαγωθεί.  
Αντικαταστήστε την λάμα αν έχει μεταβληθεί το κενό ενδιάμεσα.  
Διατηρείτε την αλυσίδα πάντοτε κοφτερή. Λιμάρετε ή αντικαθιστάτε όταν χρειάζεται. 
Ελέγχετε το φίλτρο αέρος και καθαρίζετε κάθε 25 ώρες λειτουργίας σε ζεστό νερό με 
σαπούνι. Αντικαταστήστε όταν χρειαστεί. Επίσης ελέγχετε το φίλτρο καυσίμου κάθε 

25 ώρες λειτουργίας.  
Ελέγχετε το μπουζί όταν ο κινητήρας δεν ξεκινάει. 
Καθαρίστε ή αντικαταστήστε αν είναι απαραίτητο. 
Γρασάρετε το πριόνι κάθε 25 ώρες λειτουργίας  
Καθαρίζετε τους αεραγωγούς του κινητήρα από 
εμπόδια για την αποφυγή υπερθέρμανσης ή 
μηχανικής βλάβης.  

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Η βασικότερη αιτία βλαβών του κινητήρα είναι η αποθήκευση με το καύσιμο. Πριν 
την αποθήκευση πάντα αδειάζετε το ντεπόζιτο και αφήνετε τον κινητήρα να 
λειτουργεί μέχρι να εξαντληθεί το καύσιμο εντελώς. Αποθηκεύετε σε κατάλληλο 
χώρο για την αποφυγή σκουριάς.  



Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Κυβισμός 25.4cc 
Ισχύς 0.75kW 
Μήκος λάμας 25 MM 

Σχέδιο και λίστα ανταλλακτικών 
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