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Οδηγίες χρήσης για αλυσοπρίονο PC4500 

Ασφάλεια 
Οι προειδοποιήσεις που περιέχουν οι οδηγίες αυτές αφορούν σημαντικά σημεία που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη για να αποφύγετε σοβαρούς τραυματισμούς. Για το λόγο αυτό 
θα πρέπει να διαβάσετε όλες τις οδηγίες χρήσης και να τις ακολουθήσετε.  
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ 
ΠΡΟΣΟΧΗ!  
Αυτή η ένδειξη περιέχει οδηγίες που πρέπει να τηρηθούν για την αποφυγή ατυχημάτων 
που μπορεί να καταλήξουν σε σοβαρό τραυματισμό.  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
Αυτή η ένδειξη περιέχει οδηγίες που πρέπει να τηρηθούν για την αποφυγή μηχανικών 
προβλημάτων ή ζημιάς.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αυτή η ένδειξη περιέχει πληροφορίες χρήσιμες για την χρήση του μηχανήματος.  
 

1. Προστασία μπροστινής λαβής 
2. Χειρόμιζα 
3. Κάλυμμα φίλτρου αέρος 
4. Μοχλός τσοκ 
5. Κλείδωμα γκαζιού 
6. Πίσω λαβή 
7. Μοχλός γκαζιού 
8. Ασφάλεια μοχλού γκαζιού 
9. Διακόπτης στοπ 
10. Τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου 
11. Τάπα ρεζερβουάρ λαδιού 
12. Μπροστινή λαβή 
13. Αλυσίδα 
14. Λάμα 
15.  Δαγκάνα 
16.  Προφυλακτήρας αλυσίδας 
17. Προφυλακτήρας πίσω λαβής 
18. Κάλυμμα εξάτμισης 
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Εξάρτημα ασφαλείας 
1. Προστασία μπροστινής λαβής – Προστασία μεταξύ της μπροστινής λαβής και της 

αλυσίδας για την προστασία του χεριού από τους τραυματισμούς. Αυτή η 
προστασία χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του φρένου αλυσίδας που 
σταματάει την περιστροφή της.  

2. Σιγαστήρας – Μείωση του θορύβου εξάτμισης, παρακαλώ σταματήστε την 
λειτουργία εάν ο σιγαστήρας έχει χαλάσει.  

3. Προφυλακτήρας αλυσίδας – Ένας προφυλακτήρας σχεδιασμένος για σταματήσει 
την αλυσίδα στην περίπτωση που σπάσει για να μην χτυπήσει πάνω στο χέρι του 
χρήστη.  

4. Πίσω λαβή – Επιπλέον λαβή που βρίσκεται στο πίσω μέρος του μηχανήματος.  
5. Κλείδωμα γκαζιού – Ένας μοχλός που πρέπει να πατηθεί για να μπορέσετε να 

ενεργοποιήσετε το γκάζι. Αυτό εμποδίζει την κατά λάθος εκκίνηση του 
μηχανήματος.  

6. Εξάρτημα αντικραδασμικό -  Μειώνει τους κραδασμούς.  
 

 1) Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν την λειτουργία του μηχανήματος.  

2) Φορέστε κράνος, γυαλιά και ωτοασπίδες προστασίας 

3) Χρησιμοποιήστε το αλυσοπρίονο και με τα δύο χέρια.  

4) Προσοχή! Κίνδυνος ανάκρουσης! 

 5) Προσοχή! 

6) Φορέστε γάντια προστασίας 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 

Εάν τα αυτοκόλλητα προειδοποίησης ξεκολλήσουν ή δεν διαβάζονται θα πρέπει να 
επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή σας για την άμεση αντικατάσταση τους.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!  
Μην τροποποιείτε το μηχάνημα! Δεν θα ισχύει η εγγύηση στην περίπτωση που 
πραγματοποιήσετε τροποποιήσεις στο μηχάνημα ή εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες 
χρήσης που αναγράφονται στο εγχειρίδιο αυτό.  
 

Για ασφαλή λειτουργία και συντήρηση, υπάρχουν κάποια σύμβολα στο 
μηχάνημα. Σύμφωνα με τις ενδείξεις αυτές παρακαλώ προσέξτε μην κάνετε 
κάποιο λάθος.  

a) Ένδειξη συμπλήρωσης καυσίμου «μίγμα καυσίμου» 
Θέση: Τάπα ρεζερβουάρ  

b) Ένδειξη συμπλήρωσης λαδιού αλυσίδας 
Θέση: Τάπα λαδιού  

c) Ένδειξη διακόπτη 
Γυρνώντας τον διακόπτη στην θέση «Ο» (STOP) ο κινητήρας θα σταματήσει.  
Θέση: Πίσω αριστερά μεριά του μηχανήματος.   

d) Ένδειξη για το τσοκ 
Τραβώντας τον μοχλό του τσοκ το τσοκ κλεινει.  
Θέση: Πίσω δεξιά μεριά του μηχανήματος.   

e) Ένδειξη τις βίδας ρύθμισης του λαδιού αλυσίδας 
«MIN» κατεύθυνση μείωσης της ροής λαδιού 
«MAX» κατεύθυνση αύξησης της ροής λαδιού 
Θέση: Κάτω από τον συμπλέκτη 

f) Θέση βελόνας H 
Θέση βελόνας L 
Θέση της βίδας ρύθμισης ρελαντί 
Θέση: Πίσω αριστερή μεριά του μηχανήματος 
 
 
 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
A. Διαβάστε καλά τις οδηγίες χρήσεις του μηχανήματος πριν να 

λειτουργήσετε το εργαλείο.  
B. Μην χρησιμοποιείτε το πριόνι εάν είστε κάτω από την επήρεια 

αλκοόλ, ουσιών ή φαρμάκων και εάν είστε άρρωστος ή 
κουρασμένος. 

C. Μην λειτουργείτε το πριόνι σε κλειστούς χώρους. Τα καυσαέρια 
περιέχουν δηλητηριώδης ουσίες.  

D. Μην χρησιμοποιείτε το πριόνι στις παρακάτω συνθήκες:  
• Όταν το έδαφος γλιστράει ή όταν υπάρχουν άλλοι 

παράγοντες οι οποίοι θα μειώσουν την ισορροπία του 
χειριστή. ‘ 

• Την νύχτα ή με πολύ ομίχλη ή σε άλλες περιπτώσεις που η 
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ορατότητα είναι ελάχιστη.  
• Κατά την διάρκεια βροχής και καταιγίδων και σε άλλες περιπτώσεις που θα 

κάνουν δύσκολή την χρήση του εργαλείου αυτού.  
E. Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο για πρώτη φορά πριν να εργαστείτε με αυτό 

εκπαιδευτείτε από έναν έμπειρο χειριστή. 
F. Η έλλειψη ύπνου ή η κούραση μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα και σοβαρούς 

τραυματισμούς. Μειώστε τον χρόνο λειτουργίας με το μηχάνημα σε 10 λεπτά ανά 
την φορά και κάνε συχνά διαλείμματα των 10 με 20 λεπτών. Επίσης κρατήστε τον 
χρόνο συνολικής λειτουργίας με το μηχάνημα λιγότερο από 2 ώρες την ημέρα.  

G. Να έχετε το εγχειρίδιο αυτό σε εύκαιρο σημείο για να μπορείτε να το 
συμβουλευτείτε ανά πάσα στιγμή.  

H. Να παραδίδετε και τις οδηγίες μαζί όταν πουλάτε ή δανείζετε αυτό το εργαλείο. 
I. Μην αφήνετε παιδιά κοντά στο χώρο εργασίας ή να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο 

αυτό.  
J. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον γιατρό σας στην περίπτωση που τραυματιστείτε 

επειδή δεν φορέσατε γάντια προστασίας.  
 
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

a. Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα θα πρέπει να φοράτε 
κατάλληλα ρούχα και είδη προστασίας όπως:  

1. Κράνος 
2. Γυαλιά ή προσωπίδα προστασίας 
3. Γάντια προστασίας 
4. Αντιολισθητικά υποδήματα 
5. Ωτοασπίδες  
b. Και θα πρέπει να έχτε μαζί σας:  
1. Εργαλεία και λίμες 
2. Ειδικό δοχείο με καύσιμα και λάδι αλυσίδας 
3. Είδη για να σημαδέψετε τον χώρο εργασίας 
4. Σφυρίχτρα (στην περίπτωση ανάγκης) 
5. Τσεκούρι ή πριόνι (για την απομάκρυνση εμποδίων)  

c. Μην λειτουργείτε το μηχάνημα όταν φοράτε κοντό 
παντελόνι, σανδάλια ή όταν είστε ξυπόλυτοι.  

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

a. Ο κινητήρας του μηχανήματος αυτού είναι σχεδιασμένος για να λειτουργεί με μίξη 
καυσίμου που περιέχει πολύ εύφλεκτη βενζίνη. Μην αποθηκεύετε τα δοχεία και μην 
συμπληρώνετε καύσιμα σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή πηγές 
θέρμανσης (φλόγες, σπίθες κλπ).  

b. Το κάπνισμα κατά την συμπλήρωση καυσίμων είναι πολύ επικίνδυνο. Κρατήστε τα 
τσιγάρα μακριά κάθε στιγμή.  

c. Όταν συμπληρώνετε καύσιμα σβήστε τον κινητήρα και ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν 
φλόγες ή σπίθες κοντά στον χώρο.  

d. Εάν χυθούν καύσιμα σκουπίστε τα με ένα πανί.  
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e. Μόλις συμπληρώσετε τα καύσιμα, σφίξτε καλά την τάπα καυσίμου πάλι και 
μετακινήστε το μηχάνημα τουλάχιστον 3 μέτρα μακριά από το σημείο αυτό πριν να 
ξεκινήσετε τον κινητήρα.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Εάν πάρουν φωτιά τα καύσιμα σβήστε τα με πυροσβεστήρα σκόνης.  
 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
Ελέγξτε τον χώρο εργασίας, το κομμάτι εργασίας και την κατεύθυνση κοπής. Εάν 
υπάρχουν εμπόδια αφαιρέστε τα.  
Μην ξεκινήσετε την κοπή εάν ο χώρος εργασίας δεν είναι καθαρός, εάν δεν έχετε 
σταθερό πάτημα και εάν δεν έχετε σχεδιάσει ένα δρόμο διαφυγής από το σημείο 
κοπής.  
Δώστε προσοχή εάν υπάρχουν άλλα άτομα κοντά στο χώρο εργασίας. Επιβεβαιώστε 
ότι έχουν απόσταση τουλάχιστον 2,5 φορές μεγαλύτερη από το αντικείμενο κοπής.  
Ελέγξτε το μηχάνημα για φθορές και μέρη με πρόβλημα. Μην το λειτουργείτε εάν 
έχει πρόβλημα, είναι ακατάλληλα ρυθμισμένο ή εάν δεν έχει συναρμολογηθεί 
σωστά. Σιγουρευτείτε ότι η αλυσίδα σταματά να περιστρέφετε όταν αφήνετε τον 
μοχλό γκαζιού.  
 

Ξεκινώντας την μηχανή 

Να κρατάτε το πριόνι σταθερά και με τα δυο σας χέρια όταν η μηχανή δουλεύει.  
Κρατήστε το αλυσοπρίονο μακριά από το σώμα σας όταν λειτουργεί.  
Πριν να ξεκινήσετε το πριόνι σιγουρευτείτε ότι δεν ακουμπάει πουθενά.  

Λειτουργία 

Κρατήστε τις λαβές καθαρές και στεγνές.  

Μην ακουμπάτε την εξάτμιση ή άλλα εξαρτήματα του πριονιού ενώ αυτό 
δουλεύει γιατί θα είναι ζεστά και μπορεί να καείτε.  
Δώστε μεγάλη προσοχή όταν κόβετε μικρά ξύλα και θάμνους γιατί μικρά 
αντικείμενα μπορεί να εκτοξευτούν επάνω σας και να σας κάνουν να χάσετε την 
ισορροπία σας.  
Όταν κόβετε ένα ξύλο που βρίσκετε υπό πίεση προσέξτε μην σας χτυπήσει το 
ξύλο και χάσετε την ισορροπία σας.  

Ελέγξτε για νεκρά κλαριά ή δέντρα τα οποία μπορεί να πέσουν και να σας 
τραυματίσουν.  
Σταματήστε την μηχανή πριν να ακουμπήσετε κάτω το πριόνι. 
 

Ασφάλεια κατά της ανάκρουσης 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Η ανάκρουση μπορεί να προκύψει όταν η μύτη της λάμας του 
πριονιού ακουμπήσει πάνω σε ένα αντικείμενο η όταν το ξύλο κλείσει την λάμα και δεν 
την αφήσει να λειτουργήσει φυσιολογικά.  

Η επαφή της μύτης της λάμας γίνετε σε κλάσματα δευτερολέπτων και η ανάκρουση που θα 
ακολουθήσει μπορεί να τραυματίσει σοβαρά τον χειριστή. 
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1. Το τράβηγμα μπορεί να σας κάνει να χάσετε τον έλεγχο του πριονιού και να 
τραυματιστείτε ή να τραυματίσετε άλλους σοβαρά. Για την ασφαλέστερη 
λειτουργία θα πρέπει να ακολουθήστε κάποια βήματα μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο 
ανάκρουσης. 

2. Μην εργάζεστε κρατώντας το πριόνι μόνο με το ένα χέρι. Για απόλυτο έλεγχο 
κρατήστε το πριόνι και με τα δύο χέρια, το ένα στην μπροστινή λαβή και το άλλο 
στην πίσω. Με σταθερό κράτημα θα μειώσετε τον κίνδυνο ανάκρουσης και θα έχετε 
και τον απόλυτο έλεγχο του πριονιού.  

3. Μην τεντώνεστε. 
4. Σιγουρευτείτε ότι ο χώρος στον οποίον εργάζεστε δεν υπάρχουν εμπόδια.  
5. Εάν κόβετε σε μεγάλη ταχύτητα θα μειώσετε τον κίνδυνο τραβήγματος. 
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για να διατηρήσετε το πριόνι αιχμηρό 

και καθαρό.  
7. Χρησιμοποιείστε μόνο ανταλλακτικά που προτείνει ο κατασκευαστής για την 

ασφαλέστερη λειτουργία του πριονιού.  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Για να συντηρήσετε καλά το μηχάνημά σας πραγματοποιήστε τις λειτουργίες συντήρησης 
που περιγράφονται στις οδηγίες αυτές σε τακτά χρονικά διαστήματα.  
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Τα μεταλλικά μέρη φτάνουν υψηλές θερμοκρασίες κατά την λειτουργία και μόλις 
σταματήσετε το μηχάνημα.  
Αφήστε όλες τις άλλες εργασίες που δεν αναφέρονται στο εγχειρίδιο αυτό να 
πραγματοποιηθούν από εξουσιοδοτημένο σέρβις.  

 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Όταν μεταφέρετε το πριόνι τοποθετήστε το κάλυμμα της λάμας για να 
αποφύγετε οποιονδήποτε τραυματισμό.  
Μεταφέρετε το πάντα το πριόνι με την μηχανή κλειστή και την λεπίδα προς τα 
πίσω μακριά από το σώμα σας.  
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σταματήστε το μηχάνημα και αφήστε το να κρυώσει πριν την αποθήκευση ή την 
μεταφορά του. Αποθηκεύστε το μηχάνημα και τα καύσιμα σε χώρο μακριά από σπίθες και 
φλόγες. Αποθηκεύστε το με όλα τα προστατευτικά τοποθετημένα. Τοποθετήστε το έτσι 
ώστε να μην μπορεί να τραυματίσει κάποιον που μπορεί να περάσει από το σημείο αυτό. 
Αποθηκεύστε το μακριά από παιδιά.  
Πριν την αποθήκευση αδειάστε τα καύσιμα από το μηχάνημα. Ξεκινήστε τον κινητήρα και 
αφήστε τον νε λειτουργήσει μέχρι να σταματήσει μόνος του. Καθαρίστε το μηχάνημα πριν 
την αποθήκευση. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις εγκοπές εξαερισμού κρατώντας τις 
καθαρές. Χρησιμοποιήστε ένα απαλό σαπούνι και ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε τα 
πλαστικά μέρη του μηχανήματος. Μην αποθηκεύσετε το μηχάνημα σε κλειστό χώρο. 
Αποθηκεύστε το μακριά από παιδιά.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι σημαντικό να μην επιτρέψετε υπολείμματα καυσίμου να συσσωρευτούν 
στο σύστημα καυσίμου όπως στο καρμπυρατέρ, το σωληνάκι καυσίμου και το ρεζερβουάρ. 
Μπορεί να προκαλέσει διάβρωση και ζημιά στον κινητήρα κατά την αποθήκευση.  
Ένα αλυσοπρίονο περιέχει τα είδη που φαίνονται στην εικόνα (F1) 

1) Μηχάνημα 
2) Προστατευτικό λάμας 
3) Λάμα 

4) Αλυσίδα 
5) Κλειδί ρύθμισης 
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Ανοίξτε τη συσκευασία και τοποθετήστε την λάμα και την αλυσίδα στο μηχάνημα όπως 
αναγράφεται παρακάτω:  
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Η αλυσίδα είναι πολύ αιχμηρή. Χρησιμοποιήστε γάντια προστασίας για την δική σας 
ασφάλεια.  
1. Τραβήξτε το φρένο της αλυσίδας προς τα πίσω για να επιβεβαιώσετε ότι το φρένο 

δεν είναι ενεργοποιημένο.  
2. Ξεβιδώστε τις βίδες στο κάλυμμα αλυσίδας.  
3. Τοποθετήστε την δαγκάνα στο μηχάνημα 
4. Τοποθετήστε την αλυσίδα στην λάμα και συγχρόνως την λάμα πάνω στο μηχάνημα. 

Ρυθμίστε την θέση του ρεγουλατόρου της αλυσίδας στο κάλυμμα της αλυσίδας και 
στην τρύπα της λάμας.  (F2) 
(8) Τρύπα 
(9) Ρεγουλατόρος 
(10) Κάλυμμα αλυσίδας 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Δώστε σημασία στην σωστή κατεύθυνση της αλυσίδας(F3) 

 
(1) Κατεύθυνση κίνησης 
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5. Τοποθετήστε το κάλυμμα στο μηχάνημα και σφίξτε τις βίδες.  
6. Καθώς κρατάτε την μύτη της λάμας, και ρυθμίστε το τέντωμα της αλυσίδας 

γυρνώντας τον ρεγουλατόρο  μέχρι η αλυσίδα να ακουμπήσει στο κάτω μέρος της 
λάμας (F4) 

7. Σφίξτε τις βίδες κρατώντας την μύτη 
της λάμας προς τα πάνω (21-15Nm) . 
Στην συνέχεια ελέγξτε ότι η αλυσίδα 
περιστρέφεται με άνεση και ότι έχει το 
κατάλληλο τέντωμα. Εάν χρειάζεται 
ρυθμίστε ξανά.  

8. Σφίξτε τον ρεγουλατόρο.  
(2) Ξεσφίξτε 
(3) Σφίξτε 
(4) Ρεγουλατόρος 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Μια καινούρια αλυσίδα θα μεγαλώσει 
μόλις ξεκινήσετε την λειτουργία. Ελέγξτε και διορθώστε το τέντωμα της αλυσίδας 
συχνά γιατί μια χαλαρή αλυσίδα μπορεί να φύγει από την θέση της.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Κανονικά η δαγκάνα θα πρέπει να έχει μια απόσταση από το ξύλο περίπου 20-
60mm.  
 

 
ΚΑΥΣΙΜΑ 
Αναμίξτε κανονική αμόλυβδη βενζίνη με λάδι καλής ποιότητας για 2χρονους 
κινητήρες.  
Προτεινόμενη αναλογία μίξης 25:1 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Κρατήστε φλόγες και σπίθες μακριά από τον χώρο όπου χειρίζεστε ή αποθηκεύετε 
τα καύσιμα.  
Αναμίξτε ή αποθηκεύστε τα καύσιμα μόνο σε ειδικά δοχεία καυσίμου.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Τα περισσότερα προβλήματα στο κινητήρα δημιουργούνται από την λάθος ή κακή 
μίξη καυσίμου. Προσέξτε μην χρησιμοποιήσετε λάδι για 4χρονους κινητήρες.  
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ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 
Χρησιμοποιήστε λάδι SAE30#10W-30 όλο το χρόνο ή SAE#30-
#40 το καλοκαίρι και SAE#20 το χειμώνα.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Μην χρησιμοποιήσετε παλιά λάδια που μπορεί να 
προκαλέσουν ζημιά στην αντλία λαδιού.  
 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

1. Τοποθετήστε καύσιμα και λάδι και σφίξτε καλά τις τάπες. (F7)  
2. Τοποθετήστε τον διακόπτη στην θέση “I”. (F8)  

3. Καθώς κρατάτε τον μοχλό του γκαζιού και το κλείδωμα του μοχλού 
πιέστε την ασφάλεια και αφήστε τον μοχλό για να διατηρηθεί στην 
θέση εκκίνησης (F9).  
1) Λάδι αλυσίδας 
2) Καύσιμα 
3) Διακόπτης 
4) Κλείδωμα γκαζιού 
5) Μοχλός γκαζιού 
6) Ασφάλεια μοχλού γκαζιού 
7) Τσοκ  

4. Τραβήξτε το τσοκ για να βρίσκεται στην κλειστή του θέση (F10) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Όταν ξεκινάτε αμέσως μετά την παύση αφήστε το τσοκ στην ανοιχτή του θέση.  

5. Καθώς κρατάτε το μηχάνημα σταθερά στο έδαφος τραβήξτε την 
χειρόμιζα δυνατά. (F11) 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μην ξεκινήσετε το μηχάνημα καθώς το κρατάτε με το ένα χέρι. Η αλυσίδα 
μπορεί να ακουμπήσει στο σώμα σας. Είναι πολύ επικίνδυνο.   

6. Όταν ο κινητήρας έχει κάνει ανάφλεξη πιέστε τον μοχλό του τσοκ 
και τραβήξτε ξανά την χειρόμιζα για να ξεκινήσει ο κινητήρας.  

7. Αφήστε τον κινητήρα να ζεσταθεί.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Προσέξτε να μην ακουμπάει το μηχάνημα πάνω σε κάποιο αντικείμενο όταν το 
ξεκινάτε γιατί μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.  
 
 

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΛΑΔΙ 
Αφού ξεκινήσετε τον κινητήρα, ελέγξτε εάν η αλυσίδα λιπαίνεται σωστά. 
Βλέπε εικόνα F12.  

(1) Λάδι αλυσίδας 

Η ροή λαδιού μπορεί να αλλάξει εάν εισάγεται ένα κατσαβίδι στην τρύπα 
στην κάτω μεριά του συμπλέκτη. Ρυθμίστε ανάλογα με τις καταστάσεις εργασίας. 
Προσοχή! Φορέστε γυαλιά προστασίας για να αποφύγετε τραυματισμό στα μάτια 
από το εκτοξευόμενο λάδι . 
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(F13)  

(1) Ρυθμιστής 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το λάδι της αλυσίδας μπορεί να αδειάσει πριν να αδειάσουν τα καύσιμα. 
Συμπληρώστε με λάδι κάθε φορά που συμπληρώνετε καύσιμα. 

 

Ρύθμιση του καρμπυρατέρ (F14) 
Το καρμπυρατέρ στο εργαλείο σας έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο αλλά μπορεί να 
χρειαστεί μια μικρή ρύθμιση λόγο των αλλαγών στις συνθήκες λειτουργίας. Πριν να 
ρυθμίσετε το καρμπυρατέρ σιγουρευτείτε ότι το φίλτρο αέρος είναι καθαρό και ότι η 
βενζίνη έχει την κατάλληλη αναλογία λαδιού.  

 
Όταν ρυθμίζετε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:  
Σημείωση: Σιγουρευτείτε ότι ρυθμίσατε το καρμπυρατέρ με την αλυσίδα επάνω.  

1. Σταματήστε την μηχανή και βιδώστε τις βίδες Η και L μέχρι να σταματήσουν. Μην 
τις πιέσετε. Και μετά γυρίστε της τις ίδιες στροφές προς τα πίσω.  

2. Ξεκινήστε την μηχανή και αφήστε την να ζεσταθεί.  
3. Γυρίστε το βίδα L σιγά, σιγά προς τα δεξιά για να βρείτε το σημείο που το ρελαντί 

είναι στο μέγιστο και γυρίστε την βίδα ένα τέταρτο προς τα αριστερά.  
4. Γυρίστε την βίδα T προς τα αριστερά έτσι ώστε να μην δουλεύει η αλυσίδα. Εάν το 

ρελαντί είναι πολύ χαμηλό γυρίστε την βίδα προς τα δεξιά.  
5. Κάντε ένα δοκιμαστικό κόψιμο και ρυθμίστε την βίδα Η για καλύτερη δύναμη 

κοπής.  

(1) Βελόνα H 
(2) Βελόνα L 
(3) Ρεγουλατόρος 

Φρένο αλυσίδας 
Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με ένα αυτόματο φρένο για να 
σταματάει την αλυσίδα στην περίπτωση τραβήγματος κατά την 
διάρκεια της κοπής. Το φρένο λειτουργία αυτόματα από εσωτερική 
δύναμη που ενεργεί πάνω στο βάρος που βρίσκεται μέσα στο 
μπροστινό προφυλακτήρα.  
Αυτό το φρένο μπορεί επίσης να λειτουργήσει και χειροκίνητα με το 
μπροστινό προφυλακτήρα γυρισμένο προς την μπάρα οδηγού.  
Για να απελευθερώσετε το φρένο, τραβήξτε το μπροστινό 
προφυλακτήρα προς την μπροστινή λαβή μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. 
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Προσοχή 
Σιγουρευτείτε ότι το φρένο αλυσίδας λειτουργεί επί καθημερινής βάσης.  
Πώς να επιβεβαιώσετε: 

1) Σβήστε το μηχάνημα 
2) Κρατήστε το αλυσοπρίονο σε οριζόντια θέση, απελευθερώστε το χέρι σας από την 

μπροστινή λαβή και αφήστε την μύτη να χτυπήσει πάνω σε ένα κομμάτι ξύλου και 
ελέγξτε εάν ενεργοποιήθηκε το φρένο. (F18) 
Στην περίπτωση που το φρένο δεν λειτουργεί επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο 
σέρβις για έλεγχο και επισκευή. Ο κινητήρας εάν περιστρέφεται ενώ το φρένο είναι 
ενεργοποιημένο, ζεσταίνεται ο συμπλέκτης και μπορεί να προκληθεί πρόβλημα. 
Όταν το φρένο ενεργοποιείται κατά την λειτουργία απελευθερώστε αμέσως τον 
μοχλό γκαζιού και λειτουργήστε το μηχάνημα στο ρελαντί.  

 
ΠΑΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

1. Απελευθερώστε τον μοχλό γκαζιού και αφήστε το μηχάνημα να λειτουργήσει στο 
ρελαντί για λίγα λεπτά.  
Τοποθετήστε τον διακόπτη στην θέση “O” (STOP). (F19).  
(1) Διακόπτη 

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Πριν ξεκινήσετε την εργασία σας διαβάστε την παράγραφο «Ασφαλή λειτουργία». Αυτό σας 
βοηθάει να γνωρίσετε καλύτερα το μηχάνημά σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας. Η 
αλυσίδα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την κοπή ξύλων.  Απαγορεύετε να κόψετε 
άλλα υλικά. Οι κραδασμοί και η ανάκρουση διαφέρει ανάλογα με το υλικό και τις 
απαιτήσεις. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για μοχλό ανύψωσης, μετακίνηση ή 
διαχωρισμό αντικειμένων. Μην το τοποθετήσετε σε σταθερή βάση. Απαγορεύετε να 
λειτουργείτε το μηχάνημα με άλλο τρόπο από αυτόν που σας προτείνει ο κατασκευαστής.  
Μην ασκείτε δύναμη στο μηχάνημα για να πραγματοποιήσει την κοπή. Εάν κολλήσει το 
πριόνι κατά την κοπή μην επιχειρήσετε να το τραβήξετε αλλά χρησιμοποιήστε μια σφήνα 
για να ανοίξετε τον δρόμο.  
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΚΡΟΥΣΗΣ (F21)  
Το πριόνι είναι εξοπλισμένο με ένα φρένο που 
σταματάει την αλυσίδα όταν προκύψει τράβηγμα εάν το 
εργαλείο λειτουργεί σωστά. Θα πρέπει να ελέγξετε ότι 
το φρένο λειτουργεί πριν να χρησιμοποιήσετε το 
αλυσοπρίονο. Εάν παρατηρήσετε ότι η αλυσίδα 
σταματάει αργά ή δεν σταματάει καθόλου αλλάξτε το 
λουρί του φρένου πριν την χρήση.  
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Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχετε το φρένο και την αλυσίδα πριν από κάθε χρήση. Η 
αλυσίδα θα πρέπει πάντα να είναι αιχμηρή για να μειώσει τον κίνδυνο τραβηγμάτων. Η 
αφαίρεση εργαλείων ασφάλειας, η κακή διατήρηση ή η λάθος τοποθέτηση των 
εξαρτημάτων αυξάνει την πιθανότητα τραυματισμού.  

Κοπή δέντρου 

1. Αποφασίστε την κατεύθυνση πτώσης του δέντρου σύμφωνα με τον αέρα, την 
κατεύθυνση που γέρνει το δέντρο και ανάλογα από ποια μεριά είναι τα πιο βαριά 
κλαδιά.  

2. Ενώ καθαρίζετε το χώρο γύρω από το δέντρο, φτιάξτε και σταθερό σημείο για να 
στέκεστε.  

3. Κάντε μια γωνιακή κοπή από την μεριά του δέντρου που θέλετε να πέσει με βάθος 
περίπου το 1/3 του μήκους του δέντρου.  

4. Κάντε μια ευθεία κοπή από την αντίθετη μεριά του δέντρου και λίγο πιο ψηλά από 
την βάση της γωνιακής κοπής.  

 

Όταν κόβετε ένα δέντρο, ενημερώστε του γείτονες και τον κόσμο γύρω σας για να 
αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού.  

(1) Εγκοπή 
(2) Τομή πτώσης, πραγματοποιήστε την κοπή πτώσης τοποθετώντας την δαγκάνα 

2,5cm με 5cm πάνω από την εγκοπή και σταματήστε να κόβετε 
περίπου στο 1/10 της διαμέτρου της εγκοπής. (Βλέπε εικόνα Β) για 
να αφήσετε το άκοπο κομμάτι του δέντρου σαν μεντεσές.  

(3) Κατεύθυνση πτώσης 
Όταν το δέντρο ξεκινήσει να πέφτει, θα πρέπει να απομακρυνθείτε 
μακριά από την κατεύθυνση πτώσης σε γωνία 45 μοίρες για να μην 
σας χτυπήσει ο κορμός. (βλέπε εικόνα)   
Όταν το δέντρο ξεκινήσει να πέσει, σβήστε το κινητήρα, 
τοποθετήστε το μηχάνημα στο έδαφος για να απομακρυνθείτε πιο 
εύκολα.  
 

Κοπή κλαριών και καυσόξυλων 

Κρατήστε πάντα καλή ισορροπία. Μην στέκεστε 
πάνω στο κορμό. 
Προσέξτε να μην γυρίσει ο κορμός. Όταν δουλεύετε 
σε κατηφορικό σημείο σταθείτε από την πάνω 
μεριά του κορμού.  
Ακολουθείστε τις οδηγίες ασφάλειας για να 
μειώσετε τον κίνδυνο τραβήγματος.  
 
Πριν να ξεκινήσετε να δουλεύετε ελέγξτε την κατεύθυνση λυγίσματος που έχει ο κορμός. 
Τελειώστε πάντα την κοπή από την αντίθετη μεριά από αυτή της κατεύθυνσης λυγίσματος.  
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Όταν ο κορμός βρίσκετε ξαπλωμένο στη γη. (F23)  
Κόψτε τον κορμό μέχρι την μέση, γυρίστε τον και κόψτε το 
υπόλοιπο.  
 
Όταν ο κορμός βρίσκετε στηριγμένος πιο ψηλά από την 
γη. (F24) 
Εάν θέλετε να κόψετε ανάμεσα σε δυο στηρίγματα κόψτε 
από την από πάνω μεριά μέχρι το ένα τρίτου του μήκους 
και τελειώστε την κοπή κόβοντας από κάτω προς τα πάνω 
το υπόλοιπο. Εάν θέλετε να κόψετε την μία άκρη του 
κορμού κόψτε το ένα τρίτο του μήκους του από κάτω προς 
τα πάνω και τελειώστε κόβοντας από πάνω προς τα κάτω το 
υπόλοιπο. , 

 
 
Όταν θέλετε να κόψετε κλαριά από τον κορμό που έχετε ήδη κόψει. 
(F25) 
Πρώτα ελέγξτε προς τα πια κατεύθυνση λυγίζει το κλαρί. Μετά ξεκινήστε 
το κόψιμο από την μεριά που λυγίζει και τελειώστε το από την αντίθετη 
μεριά. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Προσέξτε τους κορμούς που μπορεί να πεταχτούν προς το μέρος σας.  
 
Όταν θέλετε να κόψετε κλαρί που βρίσκετε σε δέντρο που δεν έχετε 
κόψει. (F26) 
Κόψτε το πρώτα από κάτω και τελειώστε κόβοντάς το από πάνω.  
Προσοχή!  
Μην χρησιμοποιήσετε σκάλα που δεν είναι σταθερή και δεν έχετε 
ισορροπία.  
Μην τεντώνεστε. 
Μην κόβετε σε ύψος πιο ψηλά από τον ώμο σας.  
Πάντα χρησιμοποιείστε και τα δύο χέρια σας για να κρατήσετε το πριόνι.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Πριν αν καθαρίσετε, ελέγξετε ή επισκευάσετε το πριόνι σιγουρευτείτε ότι 
το πριόνι είναι σταματημένο και ότι έχει κρυώσει. Αποσυνδέστε το μπουζί 
για να αποφύγετε την κατά λάθος εκκίνηση.  
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Διατήρηση μετά από κάθε χρήση 
 

1. Φίλτρο αέρος 
Η σκόνη από την επιφάνεια καθαρισμού μπορεί να απομακρυνθεί χτυπώντας 
ελαφρά την γωνία της επιφάνειας προς μια σκληρή επιφάνεια. Για να καθαρίσετε 
χώμα μέσα από το φίλτρο ανοίξτε το κάλυμμά του στα δυο και καθαρίστε με 
πετρέλαιο η φυσήξτε το με πεπιεσμένο αέρα.  

2. Εισαγωγή λαδιού 
Αποσυνδέστε την μπάρα οδηγού και ελέγξτε εισαγωγή λαδιού για βουλώματα. 

3. Μπάρα οδηγού 
Όταν αφαιρεθεί η μπάρα οδηγού απομακρύνετε σκόνη και χώμα από αυτήν . 
Γρασάρετε την μπάρα.  

4. Άλλα 
Ελέγξτε για διαρροές καυσίμων και χαλαρούς συνδέσμους, για χαλασμένα 
ανταλλακτικά και ότι η λαβές είναι σταθερές. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε λάθη 
δώστε το πριόνι για επισκευή πριν να το χειριστείτε ξανά.  

Περιοδικά σημεία σέρβις 

 
1. Εγκοπές κυλίνδρου  

Η συσσώρευση σκόνης ανάμεσα στις εγκοπές του κυλίνδρου 
μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της μηχανής. Ελέγξτε και 
καθαρίστε περιοδικά τις εγκοπές αυτές αφού αφαιρέσετε το 
φίλτρο αέρος και το κάλυμμα του κυλίνδρου. Όταν εισάγετε το 
κάλυμμα του κυλίνδρου σιγουρευτείτε ότι τα καλώδια είναι 
τοποθετημένα στα σωστά σημεία. (F31) 

2. Φίλτρο καυσίμου 
Χρησιμοποιώντας ένα συρμάτινο γάντζο αφαιρέστε το φίλτρο 
από την εισαγωγή φίλτρου. (F32) 
Αποσυναρμολογείστε το φίλτρο και καθαρίστε το με πετρέλαιο ή 
αλλάξτε το εάν είναι αναγκαίο.  

3. Δεξαμενή λαδιού 
Με ένα συρμάτινο γάντζο αφαιρέστε το φίλτρο λαδιού και 
καθαρίστε το με πετρέλαιο. Όταν τοποθετείτε ξανά το φίλτρο 
σιγουρευτείτε ότι έρχεται στην μπροστινή δεξιά γωνία (F33) 
 

4. Μπουζί 
Καθαρίστε τα ηλεκτρόδια με μια συρμάτινη βούρτσα και φτιάξτε 
το κενό στα 0.65mm εάν είναι απαραίτητο.  

5. Γρανάζι 
Ελέγξτε για φθορά στο γρανάζι της αλυσίδας. Εάν η φθορά είναι 
μεγάλη αλλάξτε το γρανάζι για καλύτερη λειτουργία. 

6. Μπροστινά και πίσω αντικραδασμικά 
Αλλάξτε εάν έχουν φθαρθεί πολύ και έχουν παρουσιάσει ρωγμές στο λάστιχο.  

 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Όταν μεταφέρετε το μηχάνημα τοποθετήστε πάντα το κάλυμμα της λάμας. Κρατήστε το 
μηχάνημα με το κινητήρα σβηστό και την λάμα με την αλυσίδα προς τα πίσω και την 
εξάτμιση μακριά από το σώμα σας.  
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Η ακατάλληλη συντήρηση του μηχανήματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.  
 
ΑΛΥΣΙΔΑ 
Είναι πολύ σημαντικό για απαλή και ασφαλές λειτουργία τα δόντια της αλυσίδας να είναι 
αιχμηρά.  
Πρέπει να λιμάρετε τα δόντια όταν  

• Η σκόνη γίνετε σαν πούδρα. 
• Πρέπει να βάζετε παραπάνω πίεση για να κόψετε το 

ξύλο. 
• Η γραμμή κοπής δεν είναι ευθεία. 
• Αυξάνεται η δόνηση.  
• Αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου.  

Να φοράτε πάντα γάντια προστασίας.  
Πριν να  λιμάρετε : 

• Σιγουρευτείτε ότι κρατάτε καλά την αλυσίδα.  
• Σιγουρευτείτε ότι το πριόνι έχει σταματήσει. 
• Χρησιμοποιήστε μια στρογγυλή λίμα κατάλληλη για την αλυσίδα.  

Κρατήστε την λίμα ευθεία και πιέστε προς τα μπροστά. (F36) 
Αφού έχετε λιμάρει όλα τα δόντια ελέγξτε ότι έχουν το κατάλληλο 
βάθος. (F37) 
Ελέγξτε ότι όλα τα δόντια είναι στρογγυλοποιημένα στην μπροστινή 
άκρη για να μειώσετε το κίνδυνο ανάκρουσης.  
Επίσης όλα τα δόντια θα πρέπει να έχουν το ίδιο μήκος και τις ίδιες 
γωνίες. (F38) 
ΛΑΜΑ 
Αντιστρέψτε την μπάρα κατά καιρούς για να μειώσετε την φθορά.  

Η διαδρομή της μπάρας θα πρέπει πάντα να είναι τετραγωνισμένη. 
Τοποθετήστε ένα χάρακα πάνω στην μπάρα και στην εξωτερική μεριά 
της αλυσίδας. Εάν υπάρχει κενό ανάμεσα η διαδρομή είναι εντάξει. Ένα 
δεν υπάρχει κενό θα υπάρχει φθορά και η αλυσίδα θα γέρνει. 
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