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1 Σχετικά με τις Οδηγίες Χρή‐
σης

1.1 Σύμβολα
Τα σύμβολα που υπάρχουν πάνω στο μηχάνημα
επεξηγούνται σ΄ αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Ανάλογα με το μηχάνημα και τον εξοπλισμό του,
μπορεί πάνω στο μηχάνημα να υπάρχουν τα
εξής σύμβολα.

Ρεζερβουάρ καυσίμου. Μείγμα καυσί‐
μου από βενζίνη και λάδι κινητήρα

Ενεργοποίηση χειροκίνητης αντλίας
καυσίμου

Άνοιγμα για γράσο

1.2 Διάκριση παραγράφων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προειδοποίηση για κίνδυνο ατυχήματος, τραυμα‐
τισμού και σοβαρών υλικών ζημιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προειδοποίηση για πιθανή ζημιά του μηχανήμα‐
τος ή των εξαρτημάτων του.

1.3 Τεχνική ανάπτυξη
Στη STIHL εργαζόμαστε συνεχώς για την περαι‐
τέρω βελτίωση των μηχανημάτων και συσκευών
μας. Για τον λόγο αυτό, διατηρούμε το δικαίωμα
αλλαγών στον σχεδιασμό, στα τεχνικά χαρακτη‐
ριστικά και στον εξοπλισμό των μηχανημάτων
σας.

Τα στοιχεία και οι εικόνες που υπάρχουν στις
οδηγίες χρήσης δεν δεσμεύουν τον κατασκευα‐
στή.

2 Οδηγίες ασφαλείας και
τεχνική εργασίας

Κατά την εργασία με τον φραχτοκό‐
πτη πρέπει να λαμβάνονται ειδικά
μέτρα ασφαλείας, επειδή τα μαχαίρια
είναι εξαιρετικά κοφτερά και κινούνται
με πολύ υψηλή ταχύτητα, και το μηχά‐
νημα έχει μεγάλη εμβέλεια.
Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουρ‐
γία, διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης
με προσοχή και φυλάξτε τις για μελλο‐
ντική χρήση. Η μη τήρηση των οδη‐
γιών χρήσης μπορεί να οδηγήσει σε
θανατηφόρο ατύχημα.

Τηρείτε τους κανονισμούς ασφαλείας που εκδίδο‐
νται π.χ. από τα επαγγελματικά και εργατικά
σωματεία, τα ταμεία κοινωνικής πρόνοιας, τους
φορείς προστασίας εργαζομένων κ.λπ.

Αν δεν έχετε εργαστεί ξανά με μηχάνημα αυτού
του είδους, ζητήστε από τον πωλητή ή κάποιον
άλλο ειδικό να σας εξηγήσει τον ασφαλή χειρισμό
του μηχανήματος. Εναλλακτικά, παρακολουθήστε
ειδικά μαθήματα.

Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται
από ανηλίκους. Εξαιρούνται νεαροί άνω των
16 ετών, οι οποίοι εκπαιδεύονται υπό επίβλεψη.

Κρατάτε σε ασφαλή απόσταση περαστικούς, παι‐
διά και ζώα.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, να το
τοποθετείτε με τέτοιο τρόπο ώστε να μη δημιουρ‐
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γεί κινδύνους. Φροντίζετε ώστε το μηχάνημα να
μην είναι προσιτό σε αναρμόδια άτομα.

Ο χρήστης φέρει ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές
που προκαλούνται σε τρίτους ή στις περιουσίες
τους.

Δίνετε ή δανείζετε το μηχάνημα μόνο σε άτομα
που είναι εξοικειωμένα με το συγκεκριμένο
μοντέλο και τον χειρισμό του, και δίνετε πάντα
μαζί το εγχειρίδιο χρήσης.

Οι ώρες κατά τις οποίες επιτρέπεται η χρήση
μηχανημάτων που εκπέμπουν θόρυβο μπορεί να
περιορίζονται από τους κατά τόπο κανονισμούς.

Προκειμένου να εργαστείτε με το μηχάνημα, πρέ‐
πει να είστε καλά στην υγεία, ξεκούραστοι και σε
καλή ψυχολογική κατάσταση.

Αν για λόγους υγείας πρέπει να αποφεύγετε τη
σωματική κούραση, ρωτήστε τον γιατρό σας αν
μπορείτε να εργαστείτε με μηχάνημα αυτού του
είδους.

Για άτομα με βηματοδότη καρδιάς: Το σύστημα
ανάφλεξης αυτού του μηχανήματος δημιουργεί
ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο πολύ μικρής έντα‐
σης. Δεν μπορεί ωστόσο να αποκλειστεί απόλυτα
η επίδραση σε ορισμένους τύπους βηματοδοτών.
Για να αποφύγετε τους όποιους κινδύνους για
την υγεία σας, η STIHL συνιστά να ζητήσετε συμ‐
βουλές από τον γιατρό σας και από τον κατα‐
σκευαστή του βηματοδότη.

Απαγορεύεται η χρήση του μηχανήματος μετά
από κατανάλωση αλκοόλ ή λήψη ναρκωτικών ή
φαρμάκων που μειώνουν την ικανότητα αντίδρα‐
σης.

Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο για την κοπή
φραχτών, θάμνων, χαμόκλαδων και παρόμοιων
φυτών.

Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται
για κανέναν άλλον σκοπό, καθώς μπορεί να προ‐
κληθούν ατυχήματα ή ζημιά στο μηχάνημα. Μην
κάνετε επεμβάσεις στο προϊόν, επειδή και αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα ή ζημιές στο
μηχάνημα.

Το μηχάνημα επιτρέπεται να εφοδιάζεται μόνο με
μαχαίρια και παρελκόμενα που έχουν εγκριθεί
από τη STIHL για χρήση σε αυτό ή τα οποία είναι
ισοδύναμα από τεχνική άποψη. Αν έχετε απο‐
ρίες, απευθυνθείτε σε ένα ειδικευμένο κατάστημα.
Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και παρελκό‐
μενα υψηλής ποιότητας. Διαφορετικά μπορεί να
υπάρξει κίνδυνος για ατυχήματα ή ζημιές στο
μηχάνημα.

Η STIHL συνιστά να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
εργαλεία και παρελκόμενα STIHL. Οι ιδιότητες
των γνήσιων προϊόντων είναι άριστα προσαρμο‐
σμένες στο προϊόν και στις απαιτήσεις του χρή‐
στη.

Μην κάνετε επεμβάσεις στο μηχάνημα, καθώς
μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας. Η
STIHL δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τραυ‐
ματισμούς και υλικές ζημιές που οφείλονται στη
χρήση μη εγκεκριμένων προσαρμοζόμενων
εργαλείων.

Μην καθαρίζετε το μηχάνημα με πλυστικό υψη‐
λής πίεσης. Η δυνατή δέσμη νερού μπορεί να
προκαλέσει ζημιά σε εξαρτήματα του μηχανήμα‐
τος.

Μην πλένετε το μηχάνημα με το λάστιχο.

2.1 Ενδυμασία και εξοπλισμός
Να φοράτε κατάλληλη ενδυμασία και εξοπλισμό.

Τα ρούχα που φοράτε πρέπει να είναι
κατάλληλα για την εργασία και δεν
πρέπει να σας εμποδίζουν. Να
φοράτε εφαρμοστά ρούχα. Ενδείκνυ‐
νται οι φόρμες, όχι οι μπλούζες εργα‐
σίας.
Μη φοράτε ρούχα που μπορούν να
μπλεχτούν σε κλαδιά, θάμνους, ή στα
κινούμενα μέρη του μηχανήματος.
Επίσης, μη φοράτε μαντίλι, γραβάτα ή
κοσμήματα. Μαζεύετε και ασφαλίζετε
τα μακριά μαλλιά, έτσι ώστε να βρί‐
σκονται πάνω από το ύψος των
ώμων.
Να φοράτε προστατευτικά άρβυλα με
ανάγλυφο, αντιολισθητικό πέλμα και
ατσάλινο κάλυμμα δακτύλων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Να φοράτε γυαλιά ασφαλείας στενής
εφαρμογής σύμφωνα με το πρότυπο
EN 166 για να μειώνεται ο κίνδυνος
τραυματισμού των ματιών. Φροντίζετε
ώστε τα γυαλιά ασφαλείας να εφαρ‐
μόζουν σωστά.

Φοράτε ωτασπίδες (ΜΑΠ).

Να φοράτε κράνος όταν υπάρχει κίνδυνος από
πτώση αντικειμένων.

Να φοράτε γάντια εργασίας από ανθε‐
κτικό υλικό (π.χ. δέρμα).

Η STIHL διαθέτει μια πλούσια γκάμα από μέσα
ατομικής προστασίας.

2 Οδηγίες ασφαλείας και τεχνική εργασίας ελληνικά
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2.2 Μεταφορά του μηχανήματος
Σβήνετε πάντα τον κινητήρα.

Τοποθετείτε πάντα την προστατευτική θήκη για
μαχαίρια, ακόμα και σε μικρές αποστάσεις.

Για μηχανήματα με προκαθορισμένη θέση μετα‐
φοράς για τα μαχαίρια: Τοποθετήστε τα μαχαίρια
στη θέση μεταφοράς και βεβαιωθείτε ότι παραμέ‐
νουν ασφαλισμένα στη θέση αυτή.

Κρατάτε το μηχάνημα σε ισορροπία, πιάνοντάς
το από τον σωλήνα, με τα μαχαίρια προς τα
πίσω.

Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη του μηχανήματος και
την κεφαλή – Κίνδυνος εγκαύματος!

Κατά τη μεταφορά σε οχήματα, ασφαλίστε το
μηχάνημα από ανατροπή, ζημιά και διαρροή καυ‐
σίμου.

2.3 Ανεφοδιασμός
Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη.
Διατηρείτε απόσταση ασφαλείας από
ακάλυπτη φλόγα, προσέχετε να μη
χυθεί καύσιμο και μην καπνίζετε.

Σβήνετε τον κινητήρα πριν από τον ανεφοδιασμό.

Μην ανεφοδιάζετε το μηχάνημα όσο ο κινητήρας
είναι ακόμη ζεστός. Το καύσιμο μπορεί να ξεχειλί‐
σει – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Ανοίγετε την τάπα του ρεζερβουάρ με προσοχή,
ώστε η τυχόν υπερπίεση μέσα στο ρεζερβουάρ
να εκτονωθεί αργά και να μην πεταχτεί καύσιμο
προς τα έξω.

Ανεφοδιάζετε το μηχάνημα μόνο σε καλά αεριζό‐
μενο χώρο. Καύσιμο που έχει χυθεί πάνω στο
μηχάνημα πρέπει να απομακρυνθεί αμέσως. Αν
χυθεί καύσιμο στα ρούχα σας, αλλάξτε τα αμέ‐
σως.

Μετά τον ανεφοδιασμό, σφίξτε την
τάπα του ρεζερβουάρ με όση δύναμη
μπορείτε.

Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος, η τάπα να χαλαρώσει
από τις δονήσεις του κινητήρα και να χυθεί καύ‐
σιμο.

Ελέγξτε το μηχάνημα για διαρροές. Αν τρέξει καύ‐
σιμο, μην βάλετε μπρος τον κινητήρα – Κίνδυνος
θανατηφόρου ατυχήματος!

2.4 Πριν από την εκκίνηση
Ελέγξτε την ασφαλή κατάσταση του μηχανήμα‐
τος. Συμβουλευθείτε τα αντίστοιχα κεφάλαια των
οδηγιών χρήσης:

– Ελέγξτε το σύστημα τροφοδοσίας για διαρ‐
ροές, ειδικά τα ορατά εξαρτήματα όπως η τάπα
του ρεζερβουάρ, οι συνδέσεις των σωλήνων
και η χειροκίνητη αντλία καυσίμου (μόνο για
μηχανήματα με χειροκίνητη αντλία καυσίμου).
Σε περίπτωση διαρροής ή ζημιάς, μην ξεκινή‐
σετε τον κινητήρα – Κίνδυνος πυρκαγιάς! Πριν
χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, παραδώστε το
σε ένα ειδικευμένο κατάστημα για σέρβις.

– Ο διακόπτης στοπ πρέπει να πατιέται εύκολα.
– Το περιστροφικό κουμπί γκαζιού εκκίνησης, η

ασφάλεια σκανδάλης, η σκανδάλη γκαζιού και
το ροδάκι ρύθμισης πρέπει να κινούνται με
ευκολία. Η σκανδάλη γκαζιού πρέπει να επι‐
στρέφει αυτόματα στη θέση ρελαντί. Όταν πιέ‐
ζετε ταυτόχρονα την ασφάλεια και τη σκαν‐
δάλη γκαζιού, το περιστροφικό κουμπί γκαζιού
εκκίνησης πρέπει να επιστρέφει από τη
θέση g αυτόματα στη θέση λειτουργίας F.

– Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του μπουζί είναι
καλά στερεωμένο. Αν το κάλυμμα είναι
χαλαρό, ενδέχεται να δημιουργηθούν σπινθή‐
ρες με κίνδυνο ανάφλεξης του μείγματος καυ‐
σίμου/αέρα που βγαίνει από το μηχάνημα –
Κίνδυνος πυρκαγιάς!

– Τα μαχαίρια πρέπει να είναι σε άψογη κατά‐
σταση (να είναι καθαρά, να κινούνται ανεμπό‐
διστα και να μην έχουν παραμορφωθεί), να
έχουν τοποθετηθεί σωστά, να εφαρμόζουν
καλά, να είναι τροχισμένα και να έχουν ψεκα‐
στεί καλά με διαλυτικό ρητίνης (λιπαντικό)
STIHL.

– Σε μηχανήματα με ρυθμιζόμενα μαχαίρια: Το
σύστημα ρύθμισης πρέπει να είναι ασφαλι‐
σμένο στη θέση εκκίνησης.

– Σε μηχανήματα με ειδική θέση μεταφοράς
(μαχαίρια διπλωμένα παράλληλα με τον
σωλήνα): Μην ξεκινάτε το μηχάνημα με τα
μαχαίρια σε θέση μεταφοράς.

– Μην κάνετε επεμβάσεις στα χειριστήρια και στα
συστήματα ασφαλείας.

– Προκειμένου να χειριστείτε το μηχάνημα με
ασφάλεια, οι χειρολαβές πρέπει να είναι καθα‐
ρές και στεγνές, χωρίς λάδια και ακαθαρσίες.

– Ρυθμίστε τον αορτήρα και τη χειρολαβή ανά‐
λογα με το ανάστημά σας. Συμβουλευθείτε το
κεφάλαιο «Τοποθέτηση αορτήρα».

Το μηχάνημα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται
μόνο, εφόσον είναι σε ασφαλή κατάσταση λει‐
τουργίας – Κίνδυνος ατυχήματος!

Για περίπτωση ανάγκης κατά τη χρήση αορτήρα:
Εξασκηθείτε στη γρήγορη αφαίρεση του μηχανή‐
ματος. Για να αποφευχθούν ζημιές, μην αφήνετε
με δύναμη και απότομα το μηχάνημα κάτω, όταν
εξασκείστε με αυτό.

ελληνικά 2 Οδηγίες ασφαλείας και τεχνική εργασίας
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2.5 Εκκίνηση κινητήρα
Ξεκινήστε τον κινητήρα σε απόσταση
τουλάχιστον 3 m από το σημείο ανεφοδιασμού,
και όχι μέσα σε κλειστό χώρο.

Μόνο σε επίπεδο έδαφος. Πάρτε σταθερή και
ασφαλή στάση και κρατήστε το μηχάνημα στα‐
θερά στα χέρια. Τα μαχαίρια δεν επιτρέπεται να
ακουμπούν σε αντικείμενα ή στο έδαφος, γιατί
μπορούν να κινηθούν κατά την εκκίνηση.

Ο χειρισμός του μηχανήματος γίνεται από ένα
μόνο άτομο. Μην αφήνετε άλλα άτομα να πλησιά‐
ζουν στην περιοχή εργασίας, ακόμα και κατά την
εκκίνηση.

Αποφεύγετε την επαφή με τα μαχαίρια – Κίνδυ‐
νος τραυματισμού!

Μη βάζετε μπρος το μηχάνημα ενώ το κρατάτε
στον αέρα. Ξεκινήστε το μηχάνημα όπως περι‐
γράφεται στις οδηγίες χρήσης. Όταν αφήνετε τη
σκανδάλη γκαζιού, τα μαχαίρια δεν σταματούν
αμέσως, αλλά συνεχίζουν να κινούνται για μερικά
δευτερόλεπτα ως αποτέλεσμα της ορμής τους.

Ελέγξτε τη λειτουργία στο ρελαντί: Τα μαχαίρια
δεν επιτρέπεται να κινούνται όταν αφήνετε τη
σκανδάλη γκαζιού.

Φροντίστε να μην υπάρχουν εύφλεκτα υλικά (π.χ.
πριονίδια, φλοιοί δέντρων, ξερά χόρτα, καύσιμα)
κοντά στο ζεστό ρεύμα καυσαερίων και την καυτή
επιφάνεια της εξάτμισης – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

2.6 Κράτημα και χειρισμός του
μηχανήματος

Κρατάτε το μηχάνημα πάντοτε και με τα δύο
χέρια στις λαβές.

Φροντίζετε για ασφαλή στάση του σώματός σας
και χειρίζεστε το μηχάνημα με τέτοιο τρόπο, ώστε
τα μαχαίρια να είναι στραμμένα μακριά από το
σώμα σας.

Ανάλογα με τον μοντέλο, το μηχάνημα μπορεί να
μεταφέρεται κρεμασμένο σε αορτήρα, ο οποίος
και θα παραλαμβάνει το βάρος του.

2.6.1 Μηχανήματα με κυκλική λαβή
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Δεξί χέρι στη λαβή χειρισμού, αριστερό χέρι στην
κυκλική λαβή του σωλήνα, ακόμα κι αν είστε αρι‐
στερόχειρες. Πιάστε τις χειρολαβές γερά με τους
αντίχειρες.

2.6.2 Μηχανήματα με λαβή σωλήνα
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Δεξί χέρι στη λαβή χειρισμού, αριστερό χέρι στην
λαβή του σωλήνα, ακόμα κι όταν είστε αριστερό‐
χειρας. Πιάστε τις λαβές γερά με τους αντίχειρες.

2.7 Κατά την εργασία
Σε περίπτωση επικείμενου κινδύνου ή έκτακτης
ανάγκης, σβήστε αμέσως τον κινητήρα πατώντας
τον διακόπτη στοπ.

Αυτό το μηχάνημα δεν είναι ηλεκτρικά
μονωμένο. Τηρείτε απόσταση ασφα‐
λείας από ηλεκτρικά καλώδια – Κίνδυ‐
νος θανάτου λόγω ηλεκτροπληξίας!

5m (17ft)
Δεν επιτρέπεται να βρίσκονται άλλα
άτομα σε ακτίνα 5 m – Κίνδυνος τραυ‐
ματισμού από τα κινούμενα μαχαίρια
και τα υλικά κοπής που πέφτουν!

Τηρείτε την ίδια απόσταση και από αντικείμενα
(οχήματα, τζάμια) – Κίνδυνος υλικών ζημιών!

Διατηρείτε πάντα οπτική επαφή με τα μαχαίρια.
Μην κόβετε τον φράχτη σε σημεία που δεν μπο‐
ρείτε να δείτε.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν κόβετε ψηλούς
φράχτες. Βεβαιωθείτε από πριν ότι δεν βρίσκεται
κανείς από την άλλη πλευρά.

2 Οδηγίες ασφαλείας και τεχνική εργασίας ελληνικά
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Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας λειτουργεί σωστά
στο ρελαντί. Τα μαχαίρια δεν πρέπει να κινούνται
όταν αφήνετε τη σκανδάλη γκαζιού. Ελέγχετε
τακτικά τη ρύθμιση του ρελαντί κάνοντας, όταν
χρειάζεται, τις απαραίτητες διορθώσεις. Αν
ωστόσο τα μαχαίρια εξακολουθούν να κινούνται
στο ρελαντί, δώστε το μηχάνημα σε ειδικευμένο
κατάστημα για επισκευή.

Όταν αφήνετε τη σκανδάλη γκαζιού, τα μαχαίρια
δεν σταματούν αμέσως, αλλά συνεχίζουν να
κινούνται για μερικά δευτερόλεπτα ως αποτέλε‐
σμα της ορμής τους.

Προσοχή όταν εργάζεστε σε ολισθηρό, βρεγμένο
ή χιονισμένο έδαφος, σε πλαγιές, σε ανώμαλο
έδαφος κτλ. – Κίνδυνος ολίσθησης!

Καθαρίζετε το έδαφος από πεσμένα κλαδάκια,
χαμόκλαδα και κομμένα υλικά.

Προσέχετε για εμπόδια, όπως κούτσουρα και
ρίζες – Κίνδυνος να σκοντάψετε!

Φροντίζετε πάντα για σταθερή και ασφαλή στάση
του σώματός σας.

2.7.1 Για εργασίες σε ύψος:
– Χρησιμοποιείτε πάντα ανυψωτική πλατφόρμα

εργασίας.
– Μην εργάζεστε ποτέ, ενώ βρίσκεστε πάνω σε

σκάλα ή πάνω σε δέντρο.
– Σε καμία περίπτωση μην εργάζεστε σε ασταθές

σημείο.
– Σε καμία περίπτωση μην εργάζεστε με το ένα

μόνο χέρι.

Όταν φοράτε ωτασπίδες, χρειάζεται τεταμένη
προσοχή και πρέπει να έχετε το νου σας για
πιθανούς κινδύνους, καθώς η ικανότητά σας να
αντιλαμβάνεστε προειδοποιητικούς ήχους
(φωνές, συναγερμούς κ.λπ.) είναι μειωμένη.

Παρεμβάλλετε τακτικά διαλείμματα για να αποφύ‐
γετε κούραση και κόπωση – Κίνδυνος ατυχήμα‐
τος!

Να εργάζεστε ήρεμα και με περίσκεψη, και μόνο
με καλές συνθήκες ορατότητας και φωτισμού. Να
εργάζεστε προσεκτικά. Μην θέτετε τρίτους σε κίν‐
δυνο.

Μόλις πάρει μπρος ο κινητήρας, το
μηχάνημα αρχίζει να παράγει τοξικά
καυσαέρια. Τα αέρια αυτά μπορεί να
είναι άοσμα και αόρατα και να περιέ‐
χουν άκαυστους υδρογονάνθρακες
και βενζόλιο. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε
το μηχάνημα σε κλειστό ή ανεπαρκώς
αεριζόμενο χώρο, ακόμα κι αν είναι
εφοδιασμένο με καταλύτη.

Αν εργάζεστε μέσα σε χαντάκια, λάκκους, φρεά‐
τια ή άλλους στενούς χώρους, εξασφαλίζετε
πάντοτε επαρκείς εναλλαγές αέρα – Κίνδυνος
θανατηφόρου ατυχήματος από δηλητηρίαση!

Αν αισθανθείτε αδιαθεσία ή πονοκέφαλο, αν αντι‐
ληφθείτε διαταραχές στην ακοή ή στην όρασή
σας (π.χ. περιορισμός του πεδίου όρασης), ή αν
διαπιστώσετε έλλειψη συγκέντρωσης, διακόψτε
αμέσως την εργασία. Τα συμπτώματα αυτά μπο‐
ρεί να προκαλούνται μεταξύ άλλων από υψηλή
συγκέντρωση καυσαερίων – Κίνδυνος ατυχήμα‐
τος!

Μην προκαλείτε υπερβολικό θόρυβο ή καυσαέ‐
ρια. Μην αφήνετε τον κινητήρα να λειτουργεί
άσκοπα και δίνετε γκάζι μόνο κατά την εργασία.

Μην καπνίζετε κατά τη χρήση του μηχανήματος ή
όταν βρίσκεστε κοντά σε αυτό – Κίνδυνος πυρκα‐
γιάς! Από το σύστημα τροφοδοσίας μπορεί να
διαρρεύσουν εύφλεκτοι ατμοί βενζίνης.

Η σκόνη, τα νέφη και ο καπνός που δημιουργού‐
νται κατά την εργασία μπορεί να είναι βλαβερά
για την υγεία. Αν δημιουργούνται μεγάλες ποσό‐
τητες σκόνης ή καπνού, φορέστε κατάλληλα μέσα
για την προστασία της αναπνοής.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η
κεφαλή θερμαίνεται. Μην αγγίζετε το
περίβλημα κεφαλής – Κίνδυνος
εγκαύματος!

Αν το μηχάνημα εκτεθεί σε αντικανονικές καταπο‐
νήσεις (π.χ. χτύπημα ή πτώση), ελέγξτε οπωσδή‐
ποτε την κατάστασή του πριν συνεχίσετε τη
χρήση – Βλέπε επίσης την ενότητα «Πριν από
την εκκίνηση». Ελέγξτε ιδίως τη στεγανότητα του
συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου και τη λει‐
τουργία των συστημάτων ασφαλείας. Σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε
μηχάνημα που δεν είναι απόλυτα ασφαλές. Αν
έχετε αμφιβολίες, απευθυνθείτε σε ένα ειδικευ‐
μένο κατάστημα.

Μην εργάζεστε με τη σκανδάλη στη θέση για
γκάζι εκκίνησης. Όταν η σκανδάλη βρίσκεται σε
αυτή τη θέση, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις
στροφές του κινητήρα.

Πριν ξεκινήσετε την εργασία, ελέγξτε τον φράχτη
και την ευρύτερη περιοχή εργασίας, για να απο‐
φύγετε ζημιές στα μαχαίρια:
– Απομακρύνετε πέτρες, μεταλλικά αντικείμενα

και άλλα στερεά σώματα.
– Προσέχετε να μην εισχωρήσει άμμος ή μικρά

πετραδάκια ανάμεσα στα μαχαίρια, π.χ. όταν
εργάζεστε κοντά στο έδαφος
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– Σε φράχτες με συρματόπλεγμα, αποφεύγετε
την επαφή των μαχαιριών με το σύρμα.

Αποφεύγετε την επαφή με ηλεκτροφόρα καλώδια
και προσέχετε να μην κόψετε ηλεκτρικά καλώδια
– Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μην αγγίζετε τα μαχαίρια όσο ο κινη‐
τήρας είναι σε λειτουργία. Αν τα
μαχαίρια μπλοκάρουν από κάποιο
αντικείμενο, σβήστε αμέσως τον κινη‐
τήρα. Απομακρύνετε το αντικείμενο
μόνο εφόσον ο κινητήρας είναι σβη‐
στός – Κίνδυνος τραυματισμού!

Αν δώσετε γκάζι ενώ τα μαχαίρια είναι μπλοκαρι‐
σμένα, αυξάνεται το φορτίο του κινητήρα ενώ
παράλληλα πέφτει ο αριθμός στροφών. Αυτό,
λόγω της διαρκούς ολίσθησης του συμπλέκτη,
οδηγεί σε υπερθέρμανση και βλάβη σε σημαντικά
λειτουργικά μέρη (όπως ο συμπλέκτης και τα
πλαστικά μέρη του σώματος) – Κίνδυνος τραυμα‐
τισμού π.χ. από την κίνηση των μαχαιριών στο
ρελαντί!

Αν ο φράχτης είναι πολύ σκονισμένος ή βρόμι‐
κος, ψεκάστε τα μαχαίρια σε τακτά διαστήματα με
διαλυτικό ρητίνης STIHL. Με τον τρόπο αυτό
ελαττώνεται σημαντικά η τριβή των μαχαιριών, η
διαβρωτική επίδραση από τους χυμούς των
φυτών και η επικάθιση ακαθαρσιών.

Σβήνετε πάντα τον κινητήρα, όταν απομακρύνε‐
στε από το μηχάνημα.

Ελέγχετε τα μαχαίρια τακτικά, σε μικρά διαστή‐
ματα και όποτε αντιλαμβάνεστε αλλαγές στη λει‐
τουργία του μηχανήματος:
– Σβήσιμο κινητήρα
– Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν τα μαχαίρια
– Ελέγξτε τη στερέωση και την κατάσταση του

εξαρτήματος, προσέξτε για ραγίσματα
– Βεβαιωθείτε ότι το κοπτικό εξάρτημα είναι καλά

τροχισμένο

Διατηρείτε τον κινητήρα και την εξάτμιση πάντα
απαλλαγμένα από κλαδάκια, κομμάτια ξύλου,
φύλλα και υπερβολικό λιπαντικό – Κίνδυνος πυρ‐
καγιάς!

2.8 Μετά την εργασία
Καθαρίστε το μηχάνημα από σκόνη και βρομιές.
Μην χρησιμοποιείτε υλικά που διαλύουν τα λίπη.

Ψεκάστε τα μαχαίρια με διαλυτικό ρητίνης STIHL.
Στη συνέχεια, θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία
για λίγο, ώστε το σπρέι να κατανεμηθεί ομοιό‐
μορφα.

2.9 Δονήσεις
Κατά την παρατεταμένη χρήση του μηχανήματος,
οι δονήσεις που παράγονται από τον κινητήρα
ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην
αιμάτωση των χεριών.

Δεν μπορεί να δοθεί μια συγκεκριμένη διάρκεια
χρήσης που να ισχύει για όλες τις περιπτώσεις,
επειδή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.

Παράγοντες που παρατείνουν τη διάρκεια χρή‐
σης είναι π.χ.:
– Κατάλληλη προστασία των χεριών (ζεστά

γάντια)
– Τακτικά διαλείμματα

Παράγοντες που μειώνουν τη διάρκεια χρήσης
είναι π.χ.:
– η ειδική, προσωπική προδιάθεση για κακή

αιμάτωση (χαρακτηριστικό γνώρισμα: συχνά
κρύα δάχτυλα, ρίγη)

– χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
– η δύναμη με την οποία πιάνετε το μηχάνημα

(το πολύ σφιχτό κράτημα παρεμποδίζει την
αιμάτωση)

Εάν, σε περίπτωση τακτικής και παρατεταμένης
χρήσης του μηχανήματος, παρουσιάζονται επα‐
νειλημμένα ενοχλήσεις από τη χρήση (π.χ. μυρ‐
μήγκιασμα στα δάχτυλα) συνιστούμε να κάνετε
ιατρικές εξετάσεις.

2.10 Συντήρηση και επισκευές
Συντηρείτε τακτικά το μηχάνημα. Εκτελείτε μόνο
τις εργασίες συντήρησης και επισκευής που περι‐
γράφονται στις οδηγίες χρήσης. Για όλες τις
άλλες εργασίες, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο
κατάστημα.

Η STIHL συνιστά να αναθέσετε τις εργασίες συν‐
τήρησης και επισκευής αποκλειστικά στους επί‐
σημους αντιπροσώπους της STIHL. Οι επίσημοι
αντιπρόσωποι της STIHL έχουν τη δυνατότητα
να λάβουν μέρος σε τακτικά προγράμματα εκπαί‐
δευσης και έχουν στη διάθεσή τους τις απαραίτη‐
τες τεχνικές πληροφορίες.

Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά καλής ποιότη‐
τας. Διαφορετικά μπορεί να υπάρξει κίνδυνος για
ατυχήματα ή ζημιές στο μηχάνημα. Αν έχετε απο‐
ρίες, απευθυνθείτε σε έναν αντιπρόσωπο.

Η STIHL συνιστά να χρησιμοποιήσετε γνήσια
ανταλλακτικά STIHL. Οι ιδιότητες των γνήσιων
προϊόντων είναι άριστα προσαρμοσμένες στο
μηχάνημα και στις απαιτήσεις του χρήστη.

Πριν από επισκευές, συντήρηση και καθάρισμα,
σβήνετε πάντα τον κινητήρα – Κίνδυνος τραυμα‐
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τισμού! – Εξαίρεση: Ρύθμιση καρμπιρατέρ και
ρελαντί.

Μην ξεκινάτε τον κινητήρα με τη μίζα, αν έχετε
αποσυνδέσει το κάλυμμα του μπουζί ή αν έχετε
ξεβιδώσει το μπουζί – Κίνδυνος πυρκαγιάς από
σπινθήρες έξω από τον κύλινδρο!

Μην εκτελείτε εργασίες συντήρησης και μη
φυλάσσετε το μηχάνημα κοντά σε ακάλυπτη
φλόγα – Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του καυσί‐
μου!

Βεβαιώνεστε τακτικά ότι η τάπα του ρεζερβουάρ
είναι στεγανή.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπουζί που έχουν εγκριθεί
από τη STIHL – Βλέπε «Τεχνικά χαρακτηρι‐
στικά».

Ελέγξτε το καλώδιο ανάφλεξης (άθικτη μόνωση,
καλή εφαρμογή).

Ελέγξτε την κατάσταση της εξάτμισης.

Μη χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα με ελαττωμα‐
τική εξάτμιση ή χωρίς την εξάτμιση – Κίνδυνος
πυρκαγιάς! – Βλάβη της ακοής!

Μην αγγίζετε τη ζεστή εξάτμιση – Κίνδυνος
εγκαύματος!

Η κατάσταση των αντιδονητικών στοιχείων επη‐
ρεάζει το επίπεδο των ταλαντώσεων. Ελέγχετε
τακτικά τα αντιδονητικά.

3 Χρήση
3.1 Εποχή κλαδέματος
Τηρείτε τους εθνικούς ή δημοτικούς κανονισμούς
που ισχύουν για το ψαλίδισμα των φραχτών.

Μη χρησιμοποιείτε τον φραχτοκόπτη κατά τις
ώρες κοινής ησυχίας.

3.2 Διαδικασία κοπής
Αν τα φυτά χρειάζονται πολύ κούρεμα, κόψτε τα
λίγο-λίγο σε περισσότερα από ένα «περάσματα».

Κόψτε πρώτα τα χοντρά κλαδιά με ένα κλαδευ‐
τήρι.

Κόψτε πρώτα τις πλαϊνές πλευρές του φράχτη,
και στη συνέχεια το πάνω μέρος.

3.3 Απόρριψη
Μη ρίχνετε τα κομμένα κλαδιά στα απορρίμματα,
αλλά χρησιμοποιήστε τα για την παραγωγή λιπά‐
σματος.

3.4 Προετοιμασίες
► Αν τα μαχαίρια είναι ρυθμιζόμενα: Τοποθετή‐

στε τα μαχαίρια σε ίσια θέση (0°).
► Αφαιρέστε την προστατευτική θήκη.
► Εκκίνηση κινητήρα
► Αν χρησιμοποιείται αορτήρας: Φορέστε τον

αορτήρα και κρεμάστε το μηχάνημα στον αορ‐
τήρα.

3.5 Τεχνική εργασίας
3.5.1 Οριζόντια κοπή (με τα μαχαίρια υπό

γωνία)

38
8B

A0
29

 K
N

Για κοπή κοντά στο έδαφος – π.χ. φυτά εδαφοκά‐
λυψης – χωρίς να σκύβετε.

Προχωρήστε κινώντας τον φραχτοκόπτη σε
σχήμα τόξου, χρησιμοποιώντας και τις δύο πλευ‐
ρές των μαχαιριών. Μην ακουμπάτε τα μαχαίρια
στο έδαφος.

ελληνικά 3 Χρήση
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα μοντέλα K (HL 92 K, HL 94 K) δεν επιτρέπεται
να χρησιμοποιούνται για κοπή κοντά στο έδαφος.

3.5.2 Κατακόρυφη κοπή (με τα μαχαίρια υπό
γωνία)

38
8B

A0
30

 K
N

Κοπή φραχτών από μικρή απόσταση, π.χ. όταν
υπάρχουν παρτέρια μπροστά από τον φράχτη.

Προχωρήστε, κινώντας τον φραχτοκόπτη πάνω-
κάτω σε σχήμα τόξου και χρησιμοποιώντας και
τις δύο πλευρές των μαχαιριών.

3.5.3 Κατακόρυφη κοπή (με τα μαχαίρια σε
ευθεία)

38
9B

A
05

0 
K

N

Μεγάλη εμβέλεια, ακόμη και χωρίς βοηθητικά
μέσα.

Προχωρήστε, κινώντας τον φραχτοκόπτη πάνω-
κάτω σε σχήμα τόξου και χρησιμοποιώντας και
τις δύο πλευρές των μαχαιριών.

3 Χρήση ελληνικά
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3.5.4 Κοπή πάνω από το ύψος του κεφαλιού
(με τα μαχαίρια υπό γωνία)

38
8B

A0
31

 K
N

Κρατήστε τον φραχτοκόπτη κατακόρυφα και κινή‐
στε το ημικυκλικά. Έτσι πετυχαίνετε μεγάλη εμβέ‐
λεια κοπής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εργασία πάνω από το ύψος του κεφαλιού είναι
κουραστική και για λόγους εργασιακής ασφά‐
λειας πρέπει να γίνεται μόνο για λίγη ώρα. Σε
μηχανήματα με ρυθμιζόμενα μαχαίρια, χρησιμο‐
ποιήστε τη μεγαλύτερη δυνατή γωνία. Έτσι, ο χει‐
ρισμός του μηχανήματος (σε συνδυασμό με αορ‐
τήρα) μπορεί να γίνεται με τον κινητήρα σε χαμη‐
λότερη θέση, ώστε η εργασία να είναι λιγότερη
κουραστική.

3.5.5 Οριζόντια κοπή (με τα μαχαίρια σε
ευθεία)

38
8B

A0
32

 K
N

Κρατήστε το μηχάνημα έτσι, ώστε τα μαχαίρια να
σχηματίζουν γωνία 0° έως 10°, αλλά κινήστε το
μηχάνημα οριζόντια.
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38
8B

A0
33

 K
N

Τραβήξτε τον φραχτοκόπτη σε δρεπανοειδείς
κινήσεις προς το άκρο του φράχτη, ώστε τα κομ‐
μένα κλαδιά να πέσουν στο έδαφος.

Σύσταση: Μην κόβετε φράχτες που ξεπερνούν το
ύψος του θώρακά σας.

4 Επιτρεπόμενα προσαρμο‐
ζόμενα εργαλεία

Στο βασικό μηχάνημα επιτρέπεται η χρήση των
εξής προσαρμοζόμενων εργαλείων STIHL:
Προσαρμοζόμενο εργα‐
λείο

Χρήση

HL 0°, 500 mm 1) Φραχτοκόπτης
HL 0°, 600 mm 1) Φραχτοκόπτης
HL 145°, 500 mm 1) Φραχτοκόπτης
HL 145°, 600 mm 1) Φραχτοκόπτης
HT 2) Τηλεσκοπικό αλυσο‐

πρίονο
BF 2) 3) Φρέζα
SP 10 Ραβδιστικό

5 Συναρμολόγηση μηχανήμα‐
τος

5.1 Τοποθέτηση κυκλικής λαβής
(HL 92, HL 94)

Σε μοντέλα με μακρύ σωλήνα (HL 92, HL 94)
απαιτείται κυκλική λαβή.
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► Τοποθετήστε το κολάρο (1) μέσα στην κυκλική
λαβή (2) και τοποθετήστε τη λαβή στον
σωλήνα (5), ανάμεσα στον κρίκο μεταφο‐
ράς (3) και την επένδυση (4).

► Τοποθετήστε το κολάρο (6).
► Ευθυγραμμίστε τις οπές.
► Περάστε τις βίδες (7) με τις ροδέλες (8).
► Τοποθετήστε τα τετράγωνα παξιμάδια (9) και

βιδώστε τις βίδες.

1) Απαιτείται κυκλική λαβή σε μοντέλα με μακρύ σωλήνα (HL 92, HL 94)

2) Δεν επιτρέπεται η χρήση σε μοντέλα με κοντό σωλήνα (HL 92 K, HL 94 K)

3) Απαιτείται κυκλική λαβή

4 Επιτρεπόμενα προσαρμοζόμενα εργαλεία ελληνικά
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► Γυρίστε την κυκλική λαβή (2) σε μια θέση όπου
σας προσφέρει άνετο χειρισμό (σύσταση:
περίπου 20 cm).

► Σφίξτε τις βίδες.

5.2 Τοποθέτηση κεφαλής
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► Ξεσφίξτε τις βίδες σύσφιξης (10).

► Περάστε την κεφαλή (11) στον σωλήνα (5),
περιστρέφοντας την κεφαλή (11) λίγο αρι‐
στερά-δεξιά.

11

12

00
00
-G
X
X
-1
68
2-
A
0

Αν το άκρο του σωλήνα δεν είναι πλέον ορατό
μέσα από τη σχισμή (11):
► Σπρώξτε την κεφαλή (10) μέχρι το τέρμα.
► Σφίξτε τις βίδες σύσφιξης όσο παίρνει.
► Ευθυγραμμίστε την κεφαλή (11) σε σχέση με

τη μονάδα του κινητήρα.
► Σφίξτε τις βίδες σύσφιξης.

6 Καύσιμο
Ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί με μείγμα καυ‐
σίμου από βενζίνη και λάδι κινητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφεύγετε την άμεση επαφή του καυσίμου με
το δέρμα και την εισπνοή των ατμών καυσίμου.

6.1 STIHL MotoMix
Η STIHL συνιστά τη χρήση του STIHL MotoMix.
Αυτό το έτοιμο μείγμα καυσίμου είναι απαλλαγ‐
μένο από βενζόλη και μόλυβδο, έχει υψηλό
αριθμό οκτανίου και περιέχει βενζίνη και λάδι στις
σωστές αναλογίες.

Για να εξασφαλίζεται η μέγιστη διάρκεια ζωής του
κινητήρα, το STIHL MotoMix παρασκευάζεται με
λάδι δίχρονων κινητήρων STIHL HP Ultra.

Το MotoMix δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες.

ελληνικά 6 Καύσιμο
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6.2 Ανάμειξη καυσίμου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα ακατάλληλα καύσιμα και η αναλογία μείξης
που δεν ακολουθεί τις προδιαγραφές μπορούν
να προκαλέσουν πολύ σοβαρές ζημιές στον κινη‐
τήρα. Βενζίνες ή λάδια κακής ποιότητας μπορούν
να προκαλέσουν ζημιά στον κινητήρα, στις τσι‐
μούχες, στα σωληνάκια τροφοδοσίας και στο
ρεζερβουάρ.

6.2.1 Βενζίνη

Χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμη βενζίνη, αμόλυ‐
βδη ή κανονική, με αριθμό οκτανίου
τουλάχιστον 90 RON.

Σε κινητήρες με καρμπιρατέρ που ρυθμίζεται με
το χέρι, η βενζίνη με ποσοστό οινοπνεύματος
άνω του 10% μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες
στη λειτουργία και πρέπει επομένως να αποφεύ‐
γεται ως καύσιμο για αυτούς τους κινητήρες.

Οι κινητήρες με σύστημα M-Tronic αποδίδουν
πλήρη ισχύ με βενζίνη που περιέχει ποσοστό
οινοπνεύματος έως 27% (E27).

6.2.2 Λάδι κινητήρα

Αν θέλετε να παρασκευάσετε μόνοι σας το μείγμα
καυσίμου, χρησιμοποιήστε λάδι δίχρονων
κινητήρων STIHL ή άλλο λάδι κινητήρων υψηλών
επιδόσεων των κατηγοριών JASO FB, JASO FC,
JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC ή ISO-L-
EGD.

Η STIHL συνιστά να χρησιμοποιήσετε το λάδι
δίχρονων κινητήρων STIHL HP Ultra ή ισοδύ‐
ναμο λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων, ώστε
να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα όρια
εκπομπής ρύπων σε όλη τη διάρκεια ζωής του
μηχανήματος.

6.2.3 Αναλογία μείγματος

Για λάδι δίχρονων κινητήρων STIHL 1:50 και
1:50 = 1 μέρος λάδι + 50 μέρη βενζίνη

6.2.4 Παραδείγματα
Ποσότητα βενζίνηςΛάδι δίχρονων

κινητήρων STIHL 1:50
Λίτρα Λίτρα (ml)
1 0,02 (20)
5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)

► Σε ένα δοχείο κατάλληλο για καύσιμο, ρίξτε
πρώτα το λάδι και στη συνέχεια τη βενζίνη, και
ανακινήστε καλά.

6.3 Φύλαξη του μείγματος καυσί‐
μου

Φυλάσσετε το μείγμα καυσίμου σε κατάλληλα
δοχεία, σε ασφαλές, στεγνό και δροσερό μέρος,
προστατευμένο από το φως και τον ήλιο.

Το μείγμα καυσίμου αλλοιώνεται με την πάροδο
του χρόνου. Επομένως, μην παρασκευάζετε
μεγαλύτερη ποσότητα αυτό αυτή που χρειάζεστε
για λίγες εβδομάδες. Μην φυλάσσετε το μείγμα
καυσίμου για διάστημα άνω των 30 ημερών. Υπό
την επίδραση του φωτός, του ηλίου και χαμηλών
ή υψηλών θερμοκρασιών, το μείγμα καυσίμου
μπορεί να αχρηστευτεί πιο σύντομα.

Το STIHL MotoMix ωστόσο φυλάσσεται χωρίς
πρόβλημα για διάστημα έως 5 ετών.
► Πριν από τον ανεφοδιασμό του μηχανήματος,

ανακινήστε δυνατά το δοχείο καυσίμου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μέσα στο δοχείο μπορεί να έχει δημιουργηθεί
πίεση. Ανοίξτε το με προσοχή.
► Καθαρίζετε τακτικά και επιμελώς το ρεζερ‐

βουάρ και το δοχείο καυσίμου.

Απορρίψτε το υπόλειμμα του καυσίμου και τα
υγρά που χρησιμοποιείτε για το καθάρισμα σύμ‐
φωνα με τους κανονισμούς και τους κανόνες για
την προστασία του περιβάλλοντος!

7 Ανεφοδιασμός με καύσιμο
7.1 Τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τον ανεφοδιασμό σε ανώμαλο έδαφος, να
τοποθετείτε το μηχάνημα πάντα με το στόμιο του
ρεζερβουάρ στραμμένο προς την ανηφορική
πλευρά της πλαγιάς.
► Σε επίπεδο έδαφος, τοποθετήστε το μηχάνημα

με το στόμιο του ρεζερβουάρ στραμμένο προς
τα πάνω.

► Πριν τον ανεφοδιασμό, καθαρίστε καλά την
τάπα του ρεζερβουάρ και την περιοχή γύρω
από αυτήν, ώστε να μην πέσουν ακαθαρσίες
μέσα στο ρεζερβουάρ.

7.2 Άνοιγμα τάπας
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► Περιστρέψτε την τάπα αριστερόστροφα, μέχρι
να ελευθερωθεί από το στόμιο του ρεζερ‐
βουάρ.

► Αφαιρέστε την τάπα.

7.3 Συμπληρώστε καύσιμο.
Κατά τον ανεφοδιασμό, προσέξτε να μη χυθεί
καύσιμο και μη γεμίσετε μέχρι το χείλος το ρεζερ‐
βουάρ.

Η STIHL συνιστά το σύστημα ανεφοδιασμού
STIHL για καύσιμο (πρόσθετος εξοπλισμός).
► Συμπληρώστε καύσιμο.

7.4 Κλείσιμο τάπας
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► Τοποθετήστε την τάπα στο στόμιο.

► Περιστρέψτε την τάπα δεξιόστροφα μέχρι να
τερματίσει και σφίξτε την όσο σφιχτά μπορείτε
με το χέρι.

8 Ρύθμιση μαχαιριών
8.1 Ρυθμιστής 145°
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145°

Η γωνία των μαχαιριών προς τον σωλήνα μπορεί
να ρυθμιστεί σε γωνία από 0° (εντελώς ευθεία)
έως 55° (4 θέσεις προς τα πάνω) καθώς και σε
7 θέσεις έως τις 90° (κάθετα προς τα κάτω). Συν‐
ολικά υπάρχουν 12 ρυθμιζόμενες θέσεις εργα‐
σίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ρύθμιση επιτρέπεται μόνο όταν τα μαχαίρια είναι
σταματημένα, με τον κινητήρα στο ρελαντί – Κίν‐
δυνος τραυματισμού!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τη λειτουργία, η κεφαλή ζεσταίνεται. Μην
αγγίζετε το περίβλημα του κινητήρα – Κίνδυνος
εγκαύματος!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αγγίξετε το μαχαίρι κατά τη διάρκεια της
ρύθμισης – Κίνδυνος τραυματισμού!

ελληνικά 8 Ρύθμιση μαχαιριών
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► Τραβήξτε το κινητό δαχτυλίδι (1) προς τα πίσω

και ρυθμίστε την άρθρωση με τον μοχλό (2)
κατά μία ή περισσότερες θέσεις.

► Αφήστε το κινητό δαχτυλίδι (1) και βεβαιωθείτε
ότι ο πείρος εφαρμόζει σε μια από τις οπές του
πλαισίου (3).

8.2 Θέση μεταφοράς
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Για εξοικονόμηση χώρου κατά τη μεταφορά του
μηχανήματος, τα μαχαίρια στο μοντέλο αυτό μπο‐
ρούν να διπλωθούν προς τον σωλήνα και να
σταθεροποιηθούν σ’ αυτή τη θέση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ρύθμιση των μαχαιριών από θέση εργασίας σε
θέση μεταφοράς και αντίστροφα επιτρέπεται να
γίνεται μόνο με σταματημένο κινητήρα. Για τον
σκοπό αυτό, πιέστε τον διακόπτη λειτουργία,
εφόσον πρώτα έχετε τοποθετήσει την προστατευ‐
τική θήκη – Κίνδυνος τραυματισμού!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τη λειτουργία, η κεφαλή ζεσταίνεται. Μην
αγγίζετε το περίβλημα του κινητήρα – Κίνδυνος
εγκαύματος!
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► Σβήστε τον κινητήρα.
► Τοποθετήστε την προστατευτική θήκη στα

μαχαίρια.
► Τραβήξτε το κινητό δαχτυλίδι (1) προς τα πίσω

και γυρίστε την άρθρωση προς τα πάνω με τον
μοχλό (2), μέχρι τα μαχαίρια να είναι παράλ‐
ληλα προς τον σωλήνα.

► Αφήστε πάλι το κινητό δαχτυλίδι (1) και
βεβαιωθείτε ότι ο πείρος εμπλέκεται στη θέση
σταθεροποίησης (1) στο σώμα του μηχανήμα‐
τος.

9 Τοποθέτηση αορτήρα
Ανάλογα με τον μοντέλο, το μηχάνημα μπορεί να
μεταφέρεται κρεμασμένο σε αορτήρα.

Το είδος και η κατασκευή του αορτήρα διαφέρουν
ανάλογα με τη χώρα.

9.1 Αορτήρας ώμου
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► Φορέστε τον (1) αορτήρα ώμου.

9 Τοποθέτηση αορτήρα ελληνικά
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► Ρυθμίστε το μήκος του αορτήρα.
► Αφού κρεμάσετε το μηχάνημα στον αορτήρα, ο

γάντζος ασφαλείας (3) πρέπει να βρίσκεται στο
ύψος του δεξιού γοφού σας.

9.2 Κρεμάστε το μηχάνημα στον
αορτήρα.
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► Κρεμάστε τον γάντζο (1) στον κρίκο ανάρτη‐
σης (2) του σωλήνα, κρατώντας σταθερά τον
κρίκο.

9.3 Ξεκρέμασμα μηχανήματος από
τον αορτήρα
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► Πιέστε τη γλώσσα του γάντζου ασφαλείας (1)
και τραβήξτε τον κρίκο ανάρτησης (2) έξω από
τον γάντζο.

9.4 Γρήγορο λύσιμο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση επικείμενου κινδύνου, πρέπει να
απορρίψετε άμεσα το μηχάνημα. Εξασκηθείτε
στη γρήγορη αφαίρεση του μηχανήματος. Για να
αποφευχθούν ζημιές, μην πετάτε το μηχάνημα
κάτω όταν κάνετε τις ασκήσεις.

Για γρήγορη απόρριψη του μηχανήματος, εξα‐
σκηθείτε στο άνοιγμα του γάντζου ασφαλείας.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα «Ξεκρέμα‐
σμα μηχανήματος από τον αορτήρα».

Αν χρησιμοποιείτε αορτήρα ώμου: Εξασκηθείτε
στην αφαίρεση του αορτήρα από τον ώμο.

10 Εκκίνηση / σβήσιμο
του κινητήρα

10.1 Χειριστήρια
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1 Ασφάλεια σκανδάλης
2 Σκανδάλη γκαζιού
3 Διακόπτης, με τις θέσεις Λειτουργία και Σταμά‐

τημα. Για να σβήσετε την ανάφλεξη, πιέστε
τον διακόπτη (…), βλέπε «Λειτουργία διακό‐
πτη και ανάφλεξης».

4 Ροδάκι ρύθμισης, για περιορισμό της διαδρο‐
μής της σκανδάλης, βλέπε «Λειτουργία ρόδας
ρύθμισης»

ελληνικά 10 Εκκίνηση / σβήσιμο του κινητήρα
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10.1.1 Λειτουργία διακόπτη και ανάφλεξης

Πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας, η ανάφλεξη
σβήνει και ο κινητήρας σταματά. Όταν αφήνετε
τον διακόπτη, αυτός επανέρχεται αυτόματα στη
θέση κανονικής λειτουργίας: Αφού σταματήσει ο
κινητήρας, η ανάφλεξη ενεργοποιείται πάλι αυτό‐
ματα και ο κινητήρας είναι έτοιμος για την επό‐
μενη εκκίνηση.

10.1.2 Λειτουργία ρόδας ρύθμισης
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Με το ροδάκι ρύθμισης (4) μπορείτε να ρυθμίσετε
τη διαδρομή της σκανδάλης και συνεπώς τις
στροφές του κινητήρα σε οποιαδήποτε θέση ανά‐
μεσα στο ρελαντί και το φουλ γκάζι:
– Αν στρέφετε το ροδάκι ρύθμισης (4) προς το

σύμβολο –, η διαδρομή της σκανδάλης μικραί‐
νει και ο μέγιστος αριθμός στροφών του κινη‐
τήρα περιορίζεται ανάλογα.

– Αν στρέφετε το ροδάκι ρύθμισης (4) προς το
σύμβολο +, η διαδρομή της σκανδάλης μεγα‐
λώνει και ο μέγιστος αριθμός στροφών του
κινητήρα αυξάνεται ανάλογα.

– Ωστόσο, πιέζοντας τη σκανδάλη με δύναμη
μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δώσετε φουλ
γκάζι, παρακάμπτοντας τον περιορισμό των
στροφών. Ο επιλεγμένος περιορισμός στρο‐
φών διατηρείται και θα επανέλθει όταν αφήσετε
τη σκανδάλη.

10.2 Εκκίνηση κινητήρα
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► Πιέστε τουλάχιστον 5 φορές τη φούσκα (5) της
χειροκίνητης αντλίας καυσίμου, ακόμη κι όταν
η φούσκα είναι γεμάτη καύσιμο.

Κρύος κινητήρας (ψυχρή εκκίνηση)

2.

1.
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► Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί για το γκάζι
εκκίνησης (6) και πιέστε το προς τα μέσα στη
θέση g .

Χρησιμοποιήστε τη θέση αυτή επίσης στην περί‐
πτωση που ο κινητήρας έχει ήδη λειτουργήσει,
αλλά είναι ακόμη κρύος.
– Στρέψτε το ροδάκι ρύθμισης προς το σύμβολο

+ μέχρι να τερματίσει.

Ζεστός κινητήρας (θερμή εκκίνηση)
► Το κουμπί γκαζιού εκκίνησης (6) παραμένει

στη θέση F

10.2.1 Εκκίνηση
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► Ακουμπήστε το μηχάνημα σταθερά στο έδα‐
φος: Στηρίξτε το μηχάνημα στα στηρίγματα του
κινητήρα και στο καπάκι της κεφαλής.

► Σε μηχάνημα με ρυθμιζόμενα μαχαίρια και
χωριστή θέση μεταφοράς: Τοποθετήστε τα
μαχαίρια στην ευθεία θέση (0°).

► Αφαιρέστε την προστατευτική θήκη από τα
μαχαίρια (αν υπάρχει).

Τα μαχαίρια δεν επιτρέπεται να έρχονται σε
επαφή με το έδαφος ή οποιοδήποτε αντικείμενο –
Κίνδυνος ατυχήματος!
► Πάρτε ασφαλή στάση. Δυνατότητες: Σταθείτε

όρθιος, σκύψτε ή γονατίστε δίπλα στο μηχά‐
νημα

10 Εκκίνηση / σβήσιμο του κινητήρα ελληνικά
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► Πιέστε το μηχάνημα γερά στο έδαφος με το
αριστερό σας χέρι, χωρίς να αγγίξετε τη σκαν‐
δάλη γκαζιού, την ασφάλεια της σκανδάλης ή
τον διακόπτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην πατάτε τον σωλήνα με το πόδι σας και μη
γονατίζετε πάνω του!
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► Πιάστε τη λαβή εκκίνησης με το δεξί σας χέρι.

10.2.2 Μοντέλο χωρίς σύστημα ErgoStart
► Τραβήξτε τη λαβή εκκίνησης αργά μέχρι να

αισθανθείτε την πρώτη αντίσταση, και στη συν‐
έχεια τραβήξτε το σχοινί γρήγορα και δυνατά.

10.2.3 Μοντέλο με σύστημα ErgoStart
(Μοντέλο C‑E)

► Τραβήξτε αργά και ομαλά τη λαβή εκκίνησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην τραβήξετε το κορδόνι μέχρι τέρμα – Κίνδυ‐
νος να σπάσει!
► Μην αφήσετε ελεύθερη τη λαβή στο τέλος του

τραβήγματος, αλλά οδηγήστε την καθώς επι‐
στρέφει, ώστε το κορδόνι να μπορέσει να τυλι‐
χθεί σωστά στην τροχαλία.

► Συνεχίστε τις προσπάθειες εκκίνησης μέχρι ο
κινητήρας να πάρει μπρος.

10.2.4 Μόλις πάρει μπρος ο κινητήρας

Σε θερμοκρασίες κάτω των + 10 °C

Αφήστε το μηχάνημα να ζεσταθεί στη θέση g
για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.

Σε θερμοκρασίες άνω των + 10 °C

Αφήστε το μηχάνημα να ζεσταθεί στη θέση g
για περίπου 5 δευτερόλεπτα.
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► Πιέστε την ασφάλεια της σκανδάλης και δώστε
γκάζι. Το περιστροφικό κουμπί γκαζιού εκκίνη‐
σης γυρίζει αυτόματα στη θέση λειτουργίας F.

Μετά από ψυχρή εκκίνηση, αφήστε τον κινητήρα
να ζεσταθεί με μερικές εναλλαγές φορτίου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν το καρμπιρατέρ είναι σωστά ρυθμισμένο, τα
μαχαίρια δεν κινούνται όταν ο κινητήρας λειτουρ‐
γεί στο ρελαντί.

Το μηχάνημα είναι έτοιμο για χρήση.

10.3 Σβήσιμο κινητήρα
► Όταν πιέζετε τον διακόπτη, ο κινητήρας στα‐

ματά. Αφήνοντας τον διακόπτη, ο διακόπτης
επιστρέφει στην αρχική του θέση.

10.4 Πρόσθετες οδηγίες για την εκκί‐
νηση

Ο κινητήρας σβήνει στη θέση ψυχρής
εκκίνησης g.
► Πιέστε την ασφάλεια της σκανδάλης και δώστε

γκάζι. Το περιστροφικό κουμπί γκαζιού εκκίνη‐
σης γυρίζει αυτόματα στη θέση λειτουργίας F.

► Συνεχίστε τις προσπάθειες εκκίνησης με το
κουμπί στη θέση F, μέχρι ο κινητήρας να πάρει
μπρος.

Ο κινητήρας, ενώ λειτουργεί στη θέση ψυχρής
εκκίνησης g σβήνει κατά την επιτάχυνση.
► Συνεχίστε τις προσπάθειες εκκίνησης με το

κουμπί στη θέση ψυχρής εκκίνησης g μέχρι ο
κινητήρας να πάρει μπρος.

Ο κινητήρας δεν παίρνει μπρος
► Βεβαιωθείτε ότι όλα τα χειριστήρια είναι ρυθμι‐

σμένα στις σωστές θέσεις.
► Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καύσιμο στο ρεζερ‐

βουάρ. Ανεφοδιάστε το μηχάνημα, αν χρειάζε‐
ται.

► Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του μπουζί είναι
καλά τοποθετημένο.

ελληνικά 10 Εκκίνηση / σβήσιμο του κινητήρα
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► Επαναλάβετε τη διαδικασία εκκίνησης

Ο κινητήρας έχει μπουκώσει
► Γυρίστε τον μοχλό της πεταλούδας εκκίνησης

στη θέση F και συνεχίστε τις προσπάθειες εκκί‐
νησης μέχρι ο κινητήρας να πάρει μπρος.

Αν αδειάσατε εντελώς το ρεζερβουάρ
► Μετά τον ανεφοδιασμό, πιέστε τουλάχιστον 5

φορές τη φούσκα της χειροκίνητης αντλίας
καυσίμου, ακόμη κι όταν η φούσκα είναι
γεμάτη καύσιμο.

► Ρυθμίστε το κουμπί για το γκάζι εκκίνησης
ανάλογα με τη θερμοκρασία του κινητήρα

► Ξεκινήστε πάλι τον κινητήρα

11 Οδηγίες χρήσης
11.1 Κατά το πρώτο διάστημα χρή‐

σης
Όσο το μηχάνημα είναι ακόμα καινούργιο (μέχρι
το τρίτο γέμισμα του ρεζερβουάρ), μην το αφή‐
νετε να λειτουργήσει χωρίς φορτίο με υψηλό
αριθμό στροφών, ώστε να μην προκληθούν
υπερβολικές καταπονήσεις. Σε ένα καινούργιο
μηχάνημα, τα κινούμενα μέρη δεν έχουν ακόμη
προσαρμοστεί μεταξύ τους. Για τον λόγο αυτό,
δημιουργείται αυξημένη αντίσταση τριβής στον
κινητήρα. Ο κινητήρας φτάνει στην πλήρη από‐
δοσή του μετά από χρόνο λειτουργίας που αντι‐
στοιχεί σε 5 έως 15 γεμίσματα του ρεζερβουάρ.

11.2 Κατά την εργασία
Μετά από πολύωρη χρήση του μηχανήματος με
πλήρες φορτίο, αφήστε τον κινητήρα να λειτουρ‐
γήσει για λίγο στο ρελαντί, ώστε η αυξημένη θερ‐
μότητα να απομακρυνθεί με το ρεύμα του αέρα
ψύξης και να αποφευχθεί η υπερβολική καταπό‐
νηση των στοιχείων του κινητήρα (σύστημα ανά‐
φλεξης, καρμπιρατέρ) από τη συσσωρευμένη
θερμότητα.

11.3 Μετά την εργασία
Πριν από σύντομα διαστήματα ακινησίας: Αφήστε
τον κινητήρα να κρυώσει. Φυλάξτε το μηχάνημα
μέχρι την επόμενη χρήση με άδειο ρεζερβουάρ
σε στεγνό μέρος, μακριά από πηγές ανάφλεξης.
Πριν από την αποθήκευση, βλέπε "Φύλαξη μηχα‐
νήματος".

12 Καθάρισμα φίλτρου αέρα
12.1 Όταν η απόδοση του κινητήρα

έχει πέσει αισθητά
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► Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί για το γκάζι
εκκίνησης (1) στη θέση g.

► Στρέψτε τη βίδα (2) στο καπάκι του φίλτρου (3)
αριστερόστροφα μέχρι να χαλαρώσει το
καπάκι.

► Αφαιρέστε το καπάκι του φίλτρου (3).
► Καθαρίστε την περιοχή γύρω από το φίλτρο

αέρα από τις πολλές βρομιές.
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► Τοποθετήστε το δάχτυλό σας μέσα στην
εσοχή (4) στη βάση του φίλτρου και αφαιρέστε
το φίλτρο από κετσέ (5).

► Αλλάξτε το φίλτρο από κετσέ (5). Στην ανάγκη,
τινάξτε ή φυσήξτε το, αλλά μην το πλύνετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αλλάξτε τυχόν ελαττωματικά εξαρτήματα!
► Προσαρμόστε το φίλτρο από κετσέ (5) στη

βάση του φίλτρου.
► Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί για το γκάζι

εκκίνησης (1) στη θέση g.
► Τοποθετήστε το καπάκι του φίλτρου (3), προ‐

σέχοντας ώστε η βίδα (2) να είναι ίσια, και
βιδώστε τη βίδα.

11 Οδηγίες χρήσης ελληνικά
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13 Ρύθμιση καρμπιρατέρ
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Το καρμπιρατέρ έχει ρυθμιστεί από το εργοστά‐
σιο με τέτοιο τρόπο, ώστε ο κινητήρας να τροφο‐
δοτείται με το ιδανικό μείγμα καυσίμου-αέρα σε
όλες τις συνθήκες λειτουργίας.

13.1 Ρύθμιση στροφών ρελαντί
Αν ο κινητήρας σταματάει στο ρελαντί
► Στρέψτε τη βίδα ρύθμισης του ρελαντί (LA)

προς τα δεξιά, μέχρι ο κινητήρας να λειτουργεί
ομαλά

Αν τα μαχαίρια κινούνται στο ρελαντί.
► Στρέψτε τη βίδα ρύθμισης του ρελαντί (LA)

αργά προς τα αριστερά, μέχρι να σταματήσουν
τα μαχαίρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν μετά τη ρύθμιση αυτή, τα μαχαίρια ακόμα δεν
μένουν ακίνητα στο ρελαντί, ζητήστε από τον
αντιπρόσωπο να επισκευάσει το μηχάνημα.

14 Μπουζί
► Σε περίπτωση που ο κινητήρας έχει κακή από‐

δοση, ξεκινά με δυσκολία ή δεν λειτουργεί
ομαλά στο ρελαντί, ελέγξτε πρώτα το μπουζί.

► Αλλάζετε το μπουζί μετά από κάθε 100 ώρες
λειτουργίας, ή και νωρίτερα αν τα ηλεκτρόδια
είναι πολύ καμένα. Χρησιμοποιείτε αντιπαρασι‐
τικό μπουζί εγκεκριμένο από τη STIHL, βλέπε
"Τεχνικά χαρακτηριστικά".

14.1 Αφαίρεση μπουζί
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► Στρέψτε τη βίδα (1) στο καπάκι (2) μέχρι να
απελευθερωθεί το καπάκι

► Αφαιρέστε το καπάκι
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► Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί (3)
► Ξεβιδώστε το μπουζί

14.2 Ελέγξτε το μπουζί
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► Καθαρίστε το μπουζί, αν είναι λερωμένο.
► Ελέγξτε και ενδεχομένως διορθώστε την από‐

σταση των ηλεκτροδίων (A). Για τη σωστή
απόσταση, βλέπε το κεφάλαιο «Τεχνικά χαρα‐
κτηριστικά».

► Εξαλείψτε την αιτία για τη ρύπανση του
μπουζί.

Πιθανές αιτίες:
– Υπερβολική ποσότητα λαδιού στο καύσιμο
– Βρόμικο φίλτρο αέρα
– Δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας

ελληνικά 13 Ρύθμιση καρμπιρατέρ
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν το παξιμάδι (1) λείπει ή δεν είναι καλά σφιγ‐
μένο, μπορεί να προκληθούν σπινθήρες. Σε
εύφλεκτο ή εκρηκτικό περιβάλλον, οι σπινθήρες
μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές ή εκρήξεις.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματι‐
σμούς και σε υλικές ζημιές.
► Χρησιμοποιείτε αντιπαρασιτικά μπουζί με

ενσωματωμένο παξιμάδι σύνδεσης.

14.3 Τοποθέτηση μπουζί
► Βιδώστε και σφίξτε το μπουζί.
► Πιέστε το κάλυμμα του μπουζί γερά πάνω στο

μπουζί.
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► Τοποθετήστε το καπάκι (1). Βιδώστε και σφίξτε
τη βίδα (2).

15 Λίπανση κεφαλής
 

15.1 Μηχανισμός κίνησης μαχαιριών
Για τη λίπανση της κεφαλής μαχαιριών, χρησιμο‐
ποιήστε γράσο STIHL για ψαλίδια μπορντούρας
(πρόσθετος εξοπλισμός).

15.1.1 Μοντέλο HL 0°
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15.1.2 Μοντέλο HL 145°, ρυθμιζόμενο
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► Ελέγχετε τακτικά (περίπου ανά 25 ώρες λει‐
τουργίας) την ποσότητα γράσου στην κεφαλή.
Για τον σκοπό αυτό, ξεβιδώστε το πώμα (1).
Αν δεν φαίνεται γράσο στην εσωτερική πλευρά
του πώματος, βιδώστε το σωληνάριο με
γράσο.

► Πιέστε μέχρι 10 g γράσου μέσα στο σώμα της
κεφαλής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μη γεμίζετε την κεφαλή εντελώς με γράσο.
► Ξεβιδώστε το σωληνάριο γράσου.
► Βιδώστε πάλι το βιδωτό πώμα και σφίξτε το.

15.2 Γωνιακή κεφαλή
Για τη λίπανση του μηχανισμού κίνησης των
μαχαιριών, χρησιμοποιήστε γράσο STIHL για
ψαλίδια μπορντούρας (πρόσθετος εξοπλισμός).

15 Λίπανση κεφαλής ελληνικά
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15.2.1 Μοντέλο HL 145°, ρυθμιζόμενο
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► Ελέγχετε τακτικά (περίπου ανά 25 ώρες λει‐
τουργίας) την ποσότητα γράσου στην κεφαλή.
Για τον σκοπό αυτό, ξεβιδώστε το πώμα (2).
Αν δεν φαίνεται γράσο στην εσωτερική πλευρά
του πώματος, βιδώστε το σωληνάριο με
γράσο.

► Πιέστε μέχρι 5 g γράσου μέσα στο σώμα της
κεφαλής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μη γεμίζετε την κεφαλή εντελώς με γράσο.
► Ξεβιδώστε το σωληνάριο γράσου.
► Βιδώστε πάλι το βιδωτό πώμα και σφίξτε το.

16 Τρόχισμα μαχαιριών
Όταν η απόδοση του μηχανήματος πέφτει, τα
μαχαίρια δεν κόβουν καλά, ή πιάνονται συχνά
βέργες: Τροχίστε τα μαχαίρια.

Το τρόχισμα πρέπει να γίνει σε ειδικευμένο κατά‐
στημα, με τη βοήθεια τροχιστικού μηχανήματος.
Η STIHL συνιστά να απευθυνθείτε στον πιστο‐
ποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε μια επίπεδη λίμα
τροχίσματος. Κινήστε τη λίμα σύμφωνα με την
προβλεπόμενη γωνία προς την επιφάνεια των
μαχαιριών (βλέπε «Τεχνικά χαρακτηριστικά»).
► Τροχίζετε μόνο τις κόψεις
► Τροχίζετε πάντα προς την κόψη
► Παίρνετε υλικό μόνο κατά την κίνηση προς τα

εμπρός και σηκώνετε τη λίμα κατά την επι‐
στροφή.

► Αφαιρέστε τα γρέζια από τα μαχαίρια με μια
πέτρα ακονίσματος.

► Αφαιρείτε μόνο λίγο υλικό κάθε φορά.
► Μετά το τρόχισμα, αφαιρέστε τη σκόνη τροχί‐

σματος και ψεκάστε τα μαχαίρια με διαλυτικό
ρητίνης της STIHL.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην εργάζεστε με στομωμένα ή χαλασμένα
μαχαίρια. Αφενός προκαλείτε έτσι μεγάλη κατα‐
πόνηση του μηχανήματος, και αφετέρου δεν θα
έχετε ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

17 Φύλαξη του μηχανήματος
Στην περίπτωση χρονικών διαστημάτων ακινη‐
σίας άνω των 30 ημερών περίπου:
► Αδειάστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ καυσί‐

μου σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο.
► Απορρίψτε το καύσιμο σύμφωνα με τους σχετι‐

κούς κανονισμούς και με τρόπο οικολογικό.
► Αν υπάρχει χειροκίνητη αντλία καυσίμου, πιέ‐

στε την τουλάχιστον 5 φορές.
► Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα και αφήστε

τον να λειτουργήσει στο ρελαντί μέχρι να σβή‐
σει.

► Καθαρίστε τα μαχαίρια, ελέγξτε την κατάστασή
τους και ψεκάστε τα με διαλυτικό ρητίνης
STIHL.

► Τοποθετήστε την προστατευτική θήκη για
μαχαίρια.

► Καθαρίστε σχολαστικά το μηχάνημα.
► Φυλάξτε το μηχάνημα σε στεγνό και ασφαλές

μέρος. Προστατέψτε το μηχάνημα από μη
εξουσιοδοτημένη χρήση (π.χ. από παιδιά).

18 Έλεγχος και συντήρηση
από τον χρήστη

18.1 Ντίζα γκαζιού
18.1.1 Έλεγχος ρύθμισης της ντίζας γκαζιού

Περιγραφή σφάλματος: Το μηχάνημα ανεβάζει
στροφές όταν πιέζετε μόνο τη σκανδάλη γκαζιού.
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► Εκκίνηση κινητήρα
► Πιέστε τη σκανδάλη (1), χωρίς να πατήσετε την

ασφάλεια (2).
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Αν ο αριθμός στροφών του κινητήρα ανεβαίνει ή
τα μαχαίρια δεν κινούνται, πρέπει να ρυθμιστεί η
ντίζα γκαζιού.
► Σβήστε τον κινητήρα.
► Ζητήστε από ένα ειδικευμένο κατάστημα να

ρυθμίσουν τη ντίζα γκαζιού. Η STIHL συνιστά
να απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρό‐
σωπο της STIHL.

19 Έλεγχος και συντήρηση
από ειδικευμένο κατάστημα

19.1 Εργασίες συντήρησης
Η STIHL συνιστά να αναθέσετε τις εργασίες συν‐
τήρησης και επισκευής αποκλειστικά στους
πιστοποιημένους αντιπροσώπους της STIHL.

19.2 Αντιδονητικό
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Ανάμεσα στη μονάδα του κινητήρα και τον
σωλήνα υπάρχει ένα στοιχείο από καουτσούκ για
την απόσβεση κραδασμών. Αν διαπιστώσετε
φθορά ή αν οι δονήσεις γίνονται πιο έντονες σε
μόνιμη βάση, τα αντιδονητικά πρέπει να ελεγ‐
χθούν.

20 Οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού
Τα στοιχεία του πίνακα ισχύουν για κανονικές συν‐
θήκες λειτουργίας. Σε δύσκολες συνθήκες (π.χ.
πολλή σκόνη κ.λπ.) και με παρατεταμένους χρό‐
νους εργασίας, τα υποδεικνυόμενα χρονικά διαστή‐
ματα πρέπει να συντομεύονται ανάλογα.
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Πλήρες μηχάνημα Οπτικός έλεγχος (ασφά‐
λεια, στεγανότητα)

X  X

Καθάρισμα X
Αλλαγή εξαρτημάτων
που έχουν υποστεί
ζημιά

X  

Λαβή χειρισμού Έλεγχος λειτουργίας X X
Φίλτρο αέρα Οπτικός έλεγχος X X

Καθάρισμα βάσης φίλ‐
τρου

X

Αλλαγή φίλτρου από
κετσέ1)

X X

Ρεζερβουάρ καυσίμου Καθάρισμα X X X
Χειροκίνητη αντλία καυσί‐
μου (αν υπάρχει)

Έλεγχος X         
Επισκευή από ειδικευ‐
μένο κατάστημα 2)

       X  

Φίλτρο αναρρόφησης στο
ρεζερβουάρ

Έλεγχος από ειδικευ‐
μένο κατάστημα2)

X
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Τα στοιχεία του πίνακα ισχύουν για κανονικές συν‐
θήκες λειτουργίας. Σε δύσκολες συνθήκες (π.χ.
πολλή σκόνη κ.λπ.) και με παρατεταμένους χρό‐
νους εργασίας, τα υποδεικνυόμενα χρονικά διαστή‐
ματα πρέπει να συντομεύονται ανάλογα.
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Αλλαγή από ειδικευμένο
κατάστημα2)

X X X

Καρμπιρατέρ 'Έλεγχος ρελαντί: Τα
μαχαίρια δεν επιτρέπεται
να κινούνται.

X X

Ρύθμιση του ρελαντί X
Μπουζί Ρύθμιση διάκενου ηλεκ‐

τροδίων
X

Αλλαγή ανά 100 ώρες
λειτουργίας

Στόμιο αναρρόφησης
αέρα ψύξης

Οπτικός έλεγχος X
Καθάρισμα X

Πτερύγια κυλίνδρου Καθάρισμα από ειδικευ‐
μένο κατάστημα2)

X

Προσβάσιμες βίδες και
παξιμάδια (εκτός από
βίδες ρύθμισης)

Σφίξιμο X

Αντιδονητικά Οπτικός έλεγχος3) X X X
Αλλαγή από ειδικευμένο
κατάστημα2)

X

Μαχαίρια Οπτικός έλεγχος X X
Καθάρισμα4) X

Τρόχισμα4) X X
Λίπανση κεφαλής Έλεγχος X

Συμπλήρωση X
Προειδοποιητικό αυτο‐
κόλλητο

Αλλαγή X

1)Μόνο όταν η απόδοση του κινητήρα έχει πέσει αισθητά.
2)Η STIHL συνιστά να απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
3)Βλ. κεφάλαιο «Έλεγχος και συντήρηση από εξειδικευμένο κατάστημα», ενότητα «Αντιδονητικά στοι‐
χεία»
4)Στη συνέχεια, ψεκάστε τα μαχαίρια με διαλυτικό ρητίνης STIHL.
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21 Περιορισμός φθοράς και
αποφυγή ζημιών

Τηρώντας αυτές τις οδηγίες χρήσης μπορείτε να
αποφύγετε υπερβολική φθορά και ζημιές στο
μηχάνημα.

Η χρήση, η συντήρηση και η αποθήκευση του
μηχανήματος πρέπει να γίνονται με πιστή τήρηση
των οδηγιών χρήσης.

Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για κάθε ζημιά που
οφείλεται σε μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας,
χειρισμού ή συντήρησης. Αυτό ισχύει ειδικότερα
για:
– Αλλαγές στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί

από τη STIHL
– Χρήση εξαρτημάτων και παρελκομένων που

δεν έχουν εγκριθεί ή είναι ακατάλληλα για το
μηχάνημα, ή είναι ποιοτικά υποδεέστερα του
μηχανήματος

– Αντικανονική χρήση του μηχανήματος
– Χρήση του μηχανήματος σε αθλητικές εκδηλώ‐

σεις ή αγώνες
– Έμμεσες ζημιές που προκαλούνται από συν‐

εχιζόμενη χρήση του μηχανήματος με ελαττω‐
ματικά εξαρτήματα

21.1 Εργασίες συντήρησης
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο
«Οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού» πρέπει
να πραγματοποιούνται τακτικά. Σε περίπτωση
που ο χρήστης δεν είναι σε θέση να εκτελεί
μόνος του αυτές τις εργασίες συντήρησης, πρέπει
να τις αναθέσει σε ειδικευμένο κατάστημα.

Η STIHL συνιστά να αναθέσετε τις εργασίες συν‐
τήρησης και επισκευής αποκλειστικά στους επί‐
σημους αντιπροσώπους της STIHL. Οι επίσημοι
αντιπρόσωποι της STIHL έχουν τη δυνατότητα
να λάβουν μέρος σε τακτικά προγράμματα εκπαί‐
δευσης και έχουν στη διάθεσή τους τις απαραίτη‐
τες τεχνικές πληροφορίες.

Αν οι εργασίες αυτές δεν εκτελούνται έγκαιρα ή
πραγματοποιούνται με ακατάλληλο τρόπο, μπο‐
ρεί να προκληθούν ζημιές, την ευθύνη για τις
οποίες φέρει ο ίδιος ο χρήστης. Εδώ συγκαταλέ‐
γονται μεταξύ άλλων:
– Ζημιές στον κινητήρα που οφείλονται σε

εκπρόθεσμη ή ανεπαρκή συντήρηση (π.χ.
αλλαγή φίλτρων αέρα και καυσίμου), εσφαλ‐
μένη ρύθμιση του καρμπιρατέρ ή ελλιπή καθα‐
ρισμό των τμημάτων που εξασφαλίζουν την
πρόσβαση αέρα ψύξης (σχισμές αναρρόφη‐
σης, πτερύγια κυλίνδρου)

– Διάβρωση (σκουριά) ή άλλες έμμεσες ζημιές
που οφείλονται σε ακατάλληλη αποθήκευση

– Ζημιές στο μηχάνημα λόγω χρήσης ποιοτικά
υποδεέστερων ανταλλακτικών

21.2 Εξαρτήματα που υπόκεινται σε
φυσιολογική φθορά

Πολλά εξαρτήματα του μηχανήματος υπόκεινται
σε φυσιολογική φθορά που παρουσιάζεται κατά
την κανονική χρήση και πρέπει να αντικαθίστα‐
νται κατά διαστήματα, ανάλογα με το είδος και τη
διάρκεια χρήσης. Εδώ συγκαταλέγονται μεταξύ
άλλων:
– Μαχαίρια
– Συμπλέκτης
– Φίλτρα (αέρα ή καυσίμου)
– Σύστημα εκκίνησης
– Μπουζί
– Αποσβεστήρες του αντιδονητικού συστήματος

22 Κύρια μέρη του μηχανήμα‐
τος

1

12

14

17

#

13

15

16

7

54
6

HL 92 K, HL 94 K

8

9

10
7

54
6

2
3

1

HL 92, HL 94

18 19 20

22
21

23

241925

00
00
-G
X
X
-5
49
7-
A
0

11

1 Λάστιχο λαβής
2 Κυκλική λαβή
3 Κρίκος
4 Διακόπτης
5 Ασφάλεια σκανδάλης
6 Ροδάκι ρύθμισης
7 Σκανδάλη γκαζιού
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8 Κάλυμμα μπουζί με καπάκι
9 Καπάκι φίλτρου αέρα
10 Στήριγμα μηχανήματος
11 Χειροκίνητη αντλία καυσίμου
12 Περιστροφικό κουμπί γκαζιού εκκίνησης
13 Βίδα ρύθμισης καρμπιρατέρ
14 Τάπα ρεζερβουάρ
15 Ρεζερβουάρ καυσίμου
16 Λαβή εκκίνησης
17 Εξάτμιση
18 Μαχαίρια
19 Μηχανισμός κίνησης μαχαιριών
20 Σωλήνας
21 Γωνιακή κεφαλή
22 Κινητό δαχτυλίδι
23 Πλαίσιο εμπλοκής
24 Μοχλός ρύθμισης
25 Προστατευτική θήκη
# Αριθμός μηχανήματος

23 Τεχνικά χαρακτηριστικά
23.1 Κινητήρας
Μονοκύλινδρος δίχρονος κινητήρας
Κυβισμός: 24,1 cm3

Διάμετρος κυλίν‐
δρου:

35 mm

Διαδρομή εμβό‐
λου:

25 mm

Ισχύς κατά
ISO 8893:

0,9 kW
(1,2 PS) στις
8500 σ.α.λ.

Αριθμός στρο‐
φών ρελαντί:

2800 σ.α.λ.

Αριθμός στρο‐
φών ρύθμισης
(ονομαστική
τιμή):

9300 σ.α.λ.

23.2 Σύστημα ανάφλεξης
Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μαγνητικό σύστημα ανά‐
φλεξης
Μπουζί (αντιπα‐
ρασιτικό):

NGK CMR6H,
BOSCH USR 
4AC

Διάκενο ηλεκτρο‐
δίων:

0,5 mm

23.3 Σύστημα τροφοδοσίας
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ
καυσίμου:

540 cm3 (0,54 l)

23.4 Βάρος
Βάρος άδειου μηχανήματος με
κεφαλή 0°, 500 mm, χωρίς καύ‐
σιμο
HL 94: 5,7 kg
HL 94 K: 5,2 kg

Βάρος άδειου μηχανήματος με
κεφαλή 0°, 600 mm, χωρίς καύ‐
σιμο
HL 94: 5,8 kg
HL 94 K: 5,3 kg

Βάρος άδειου μηχανήματος με
ρυθμιζόμενη κεφαλή 145°,
500 mm, χωρίς καύσιμο
HL 94: 6,1 kg
HL 94 K: 5,6 kg

Βάρος άδειου μηχανήματος με
ρυθμιζόμενη κεφαλή 145°,
600 mm, χωρίς καύσιμο
HL 94: 6,2 kg
HL 94 K: 6,1 kg

23.5 Μαχαίρια
Τύπος κοπής: Αμφίπλευρης

κοπής
Μήκος κοπής: 500 mm,

600 mm
Απόσταση
δοντιών:

34 mm

Ύψος δοντιών: 22 mm
Γωνία τροχίσμα‐
τος:

45° προς το
επίπεδο του
μαχαιριού

23.6 Τιμές θορύβου και δονήσεων
Για τον προσδιορισμό των τιμών θορύβου και
ταλάντωσης, ελήφθησαν υπόψη η λειτουργία στο
ρελαντί και με ονομαστικό αριθμό στροφών σε
αναλογία 1 προς 4.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/44/ΕΚ για
την έκθεση των εργαζομένων σε δονήσεις, βλέπε

www.stihl.com/vib
Στάθμη ηχοπίεσης Lpeq κατά ISO 22868
HL 94: 91 dB(A)
HL 94 K: 92 dB(A)

Στάθμη ηχητικής ισχύος Lw κατά ISO 22868
HL 94: 107 dB(A)
HL 94 K: 108 dB(A)

23.6.1 HL 0°, 500 mm
Δονήσεις ahv,eq κατά ISO 22867:
HL 94, αριστερό χέρι στο λάστιχο λαβής:
Λάστιχο λαβής: 4,8 m/s2

Λαβή χειρισμού: 6,3 m/s2

ελληνικά 23 Τεχνικά χαρακτηριστικά

26 0458-519-3321-E

http://www.stihl.com/vib


Δονήσεις ahv,eq κατά ISO 22867:
HL 94, αριστερό χέρι στην κυκλική λαβή:
Κυκλική λαβή: 6,9 m/s2

Λαβή χειρισμού: 6,1 m/s2

23.6.2 HL 0°, 600 mm
Δονήσεις ahv,eq κατά ISO 22867:
HL 94, αριστερό χέρι στο λάστιχο λαβής:
Λάστιχο λαβής: 5,6 m/s2

Λαβή χειρισμού: 6,1 m/s2

Δονήσεις ahv,eq κατά ISO 22867:
HL 94, αριστερό χέρι στην κυκλική λαβή:
Κυκλική λαβή: 7,9 m/s2

Λαβή χειρισμού: 6,2 m/s2

23.6.3 HL 145°, 500 mm
Δονήσεις ahv,eq κατά ISO 22867:
HL 94, αριστερό χέρι στο λάστιχο λαβής:
Λάστιχο λαβής: 4,9 m/s2

Λαβή χειρισμού: 4,9 m/s2

Δονήσεις ahv,eq κατά ISO 22867:
HL 94, αριστερό χέρι στην κυκλική λαβή:
Κυκλική λαβή: 6,1 m/s2

Λαβή χειρισμού: 5,4 m/s2

23.6.4 HL 145°, 600 mm
Δονήσεις ahv,eq κατά ISO 22867:
HL 94, αριστερό χέρι στο λάστιχο λαβής:
Λάστιχο λαβής: 4,9 m/s2

Λαβή χειρισμού: 4,9 m/s2

Δονήσεις ahv,eq κατά ISO 22867:
HL 94, αριστερό χέρι στην κυκλική λαβή:
Κυκλική λαβή: 6,5 m/s2

Λαβή χειρισμού: 5,4 m/s2

23.6.5 HL 0°, 500 mm
Δονήσεις ahv,eq κατά ISO 22867:
HL 94 K:
Λάστιχο λαβής: 6,2 m/s2

Λαβή χειρισμού: 5,9 m/s2

23.6.6 HL 0°, 600 mm
Δονήσεις ahv,eq κατά ISO 22867:
HL 94 K:
Λάστιχο λαβής: 6,0 m/s2

Λαβή χειρισμού: 6,5 m/s2

23.6.7 HL 145°, 500 mm
Δονήσεις ahv,eq κατά ISO 22867:
HL 94 K:
Λάστιχο λαβής: 7,0 m/s2

Λαβή χειρισμού: 7,2 m/s2

23.6.8 HL 145°, 600 mm
Δονήσεις ahv,eq κατά ISO 22867:
HL 94 K:

Δονήσεις ahv,eq κατά ISO 22867:
Λάστιχο λαβής: 6,4 m/s2

Λαβή χειρισμού: 6,4 m/s2

Οι τιμές θορύβου και δονήσεων των υπόλοιπων
επιτρεπόμενων προσαρμοζόμενων εργαλείων
αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης του αντίστοι‐
χου προσαρμοζόμενου εργαλείου.

Για τη στάθμη ηχητικής πίεσης και τη στάθμη
ηχητικής ισχύος, η τιμή K‑σύμφωνα με την
Οδηγία 2006/42/EG = 2,0 dB(A). Για την τιμή
δονήσεων, η τιμή K‑σύμφωνα με την Οδηγία
2006/42/EG = 2,0 m/s2.

23.7 REACH
REACH είναι το διακριτικό όνομα ενός κανονι‐
σμού των ΕΚ για την καταχώριση, την αξιολό‐
γηση και την αδειοδότηση χημικών προϊόντων.

Για πληροφορίες σχετικά με την τήρηση του
συστήματος REACH σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) υπ' αρ. 1907/2006 βλέπε

www.stihl.com/reach

23.8 Όρια εκπομπής ρύπων
Η τιμή για την εκπομπή CO2 που μετρήθηκε κατά
τη διαδικασία έγκρισης τύπου ΕΚ αναφέρεται στα
τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος στην ιστο‐
σελίδα

www.stihl.com/co2

.

Η μετρούμενη τιμή CO2 προσδιορίστηκε σε αντι‐
προσωπευτικό κινητήρα σύμφωνα με τυποποιη‐
μένη διαδικασία δοκιμής υπό εργαστηριακές συν‐
θήκες και δεν αποτελεί ρητή ή σιωπηρή εγγύηση
για την απόδοση ενός συγκεκριμένου κινητήρα.

Με κατάλληλη χρήση και συντήρηση, όπως περι‐
γράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, ικανο‐
ποιούνται οι ισχύουσες απαιτήσεις που αφορούν
την εκπομπή ρύπων. Σε περίπτωση μετατροπών
στον κινητήρα ακυρώνεται η άδεια χρήσης.

24 Οδηγίες επισκευής
Ο χρήστης του μηχανήματος επιτρέπεται να εκτε‐
λεί μόνο τις εργασίες καθαρισμού και συντήρη‐
σης που περιγράφονται σ’ αυτές τις οδηγίες χειρι‐
σμού. Όλες οι υπόλοιπες επισκευές επιτρέπεται
να πραγματοποιηθούν μόνο από ειδικευμένο
κατάστημα.

Η STIHL συνιστά να αναθέσετε τις εργασίες συν‐
τήρησης και επισκευής αποκλειστικά στους επί‐
σημους αντιπροσώπους της STIHL. Οι επίσημοι
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αντιπρόσωποι της STIHL έχουν τη δυνατότητα
να λάβουν μέρος σε τακτικά προγράμματα εκπαί‐
δευσης και έχουν στη διάθεσή τους τις απαραίτη‐
τες τεχνικές πληροφορίες.

Για τις επισκευές επιτρέπεται να χρησιμοποιού‐
νται μόνο ανταλλακτικά που έχουν εγκριθεί από
τη STIHL για χρήση σ’ αυτό το μηχάνημα, ή
ανταλλακτικά του ίδιου τύπου από τεχνικής άπο‐
ψης. Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά καλής
ποιότητας. Διαφορετικά μπορεί να υπάρξει κίνδυ‐
νος για ατυχήματα ή ζημιές στο μηχάνημα.

Η STIHL συνιστά να χρησιμοποιήσετε γνήσια
ανταλλακτικά STIHL.

Τα γνήσια ανταλλακτικά STlHL αναγνωρίζονται
από τον κωδικό STIHL, τον λογό‐
τυπο { και ενδεχομένως από το σήμα
ανταλλακτικών STIHL K (σε μικρά εξαρτήματα
ενδέχεται να υπάρχει μόνο το σήμα).

25 Απόρριψη
Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη μπο‐
ρείτε να απευθυνθείτε στις αρμόδιες τοπικές
αρχές ή σε πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της
STIHL.

Τυχόν ακατάλληλη απόρριψη μπορεί να προκα‐
λέσει βλάβες στην υγεία και να επιβαρύνει το
περιβάλλον.
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► Μεταφέρετε ή παραδώστε τα προϊόντα STIHL,
συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, σε
κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση
σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

► Δεν επιτρέπεται η απόρριψη μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα.

26 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Γερμανία

δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι το
προϊόν
Είδος: Φραχτοκόπτης
Κατασκευαστής: STIHL
Τύπος: HL 94
 HL 94 K
Κωδικός σειράς: 4243
Κυβισμός  
Όλα τα μοντέλα HL 94: 24,1 cm3

ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις των οδη‐
γιών 2011/65/ΕΕ, 2006/42/ΕΚ, 2014/30/ΕΕ και
2000/14/ΕΚ και έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
σύμφωνα με τα εξής πρότυπα, όπως ισχύουν
κατά την εκάστοτε ημερομηνία παραγωγής:

EN ISO 10517, EN 55012, EN 61000‑6‑1

Ο προσδιορισμός της μετρημένης και εγγυημένης
στάθμης ηχητικής ισχύος πραγματοποιήθηκε
σύμφωνα με τη μέθοδο που αναφέρεται στην
οδηγία 2000/14/ΕΚ, παράρτημα V, με εφαρμογή
του προτύπου ISO 11094.

Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος
Όλα τα μοντέλα HL 94: 101 dB(A)
Όλα τα μοντέλα HL 94 K: 101 dB(A)

Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος
Όλα τα μοντέλα HL 94: 103 dB(A)
Όλα τα μοντέλα HL 94 K: 103 dB(A)

Διατήρηση τεχνικού φακέλου:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Το έτος κατασκευής και ο αριθμός του μηχανήμα‐
τος αναγράφονται στο μηχάνημα.

Waiblingen, 15/07/2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

κ.ε.

Dr. Jürgen Hoffmann

Διεύθυνση τμήματος έγκρισης και κανονισμών
προϊόντων
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Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Γερμανία

δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι το
προϊόν
Είδος: Φραχτοκόπτης
Κατασκευαστής: STIHL
Τύπος: HL 94
 HL 94 K
Κωδικός σειράς: 4243
Κυβισμός  
Όλα τα μοντέλα HL 94: 24,1 cm3

ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις των κανο‐
νισμών του ΗΒ: The Restriction of the Use of
Certain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment Regulations 2012, Supply
of Machinery (Safety) Regulations 2008,
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
και Noise Emission in the Environment by
Equipment for use Outdoors Regulations 2001,
και έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα
με τα εξής πρότυπα, όπως ισχύουν κατά την εκά‐
στοτε ημερομηνία παραγωγής:

EN ISO 10517, EN 55012, EN 61000‑6‑1

Ο προσδιορισμός της μετρημένης και εγγυημένης
στάθμης ηχητικής ισχύος πραγματοποιήθηκε
σύμφωνα με τον κανονισμό του ΗΒ: Noise
Emission in the Environment by Equipment for
use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8, με
εφαρμογή του προτύπου ISO 11094.

Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος
Όλα τα μοντέλα HL 94: 101 dB(A)
Όλα τα μοντέλα HL 94 K: 101 dB(A)

Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος
Όλα τα μοντέλα HL 94: 103 dB(A)
Όλα τα μοντέλα HL 94 K: 103 dB(A)

Διατήρηση τεχνικού φακέλου:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Το έτος κατασκευής και ο αριθμός του μηχανήμα‐
τος αναγράφονται στο μηχάνημα.

Waiblingen, 15/07/2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

κ.ε.

Dr. Jürgen Hoffmann

Διεύθυνση τμήματος έγκρισης και κανονισμών
προϊόντων

27 Πιστοποιητικό συμβατότητας UKCA ελληνικά

0458-519-3321-E 29



ελληνικά 27 Πιστοποιητικό συμβατότητας UKCA

30 0458-519-3321-E



27 Πιστοποιητικό συμβατότητας UKCA ελληνικά

0458-519-3321-E 31



www.stihl.com

*04585193321E*

*0
45
85
19
33
21
E*

0458-519-3321-E

04
58

-5
19

-3
32

1-
E

https://www.stihl.com/

	STIHL HL 94
	1 Σχετικά με τις Οδηγίες Χρήσης
	1.1 Σύμβολα
	1.2 Διάκριση παραγράφων
	1.3 Τεχνική ανάπτυξη

	2 Οδηγίες ασφαλείας και τεχνική εργασίας
	2.1 Ενδυμασία και εξοπλισμός
	2.2 Μεταφορά του μηχανήματος
	2.3 Ανεφοδιασμός
	2.4 Πριν από την εκκίνηση
	2.5 Εκκίνηση κινητήρα
	2.6 Κράτημα και χειρισμός του μηχανήματος
	2.7 Κατά την εργασία
	2.8 Μετά την εργασία
	2.9 Δονήσεις
	2.10 Συντήρηση και επισκευές

	3 Χρήση
	3.1 Εποχή κλαδέματος
	3.2 Διαδικασία κοπής
	3.3 Απόρριψη
	3.4 Προετοιμασίες
	3.5 Τεχνική εργασίας

	4 Επιτρεπόμενα προσαρμοζόμενα εργαλεία
	5 Συναρμολόγηση μηχανήματος
	5.1 Τοποθέτηση κυκλικής λαβής (HL 92, HL 94)
	5.2 Τοποθέτηση κεφαλής

	6 Καύσιμο 
	6.1 STIHL MotoMix
	6.2 Ανάμειξη καυσίμου
	6.3 Φύλαξη του μείγματος καυσίμου

	7 Ανεφοδιασμός με καύσιμο
	7.1 Τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου
	7.2 Άνοιγμα τάπας
	7.3 Συμπληρώστε καύσιμο.
	7.4 Κλείσιμο τάπας

	8 Ρύθμιση μαχαιριών
	8.1 Ρυθμιστής 145°
	8.2 Θέση μεταφοράς

	9 Τοποθέτηση αορτήρα
	9.1 Αορτήρας ώμου
	9.2 Κρεμάστε το μηχάνημα στον αορτήρα.
	9.3 Ξεκρέμασμα μηχανήματος από τον αορτήρα
	9.4 Γρήγορο λύσιμο

	10 Εκκίνηση / σβήσιμο του κινητήρα
	10.1 Χειριστήρια
	10.2 Εκκίνηση κινητήρα
	10.3 Σβήσιμο κινητήρα
	10.4 Πρόσθετες οδηγίες για την εκκίνηση

	11 Οδηγίες χρήσης
	11.1 Κατά το πρώτο διάστημα χρήσης
	11.2 Κατά την εργασία 
	11.3 Μετά την εργασία

	12 Καθάρισμα φίλτρου αέρα
	12.1 Όταν η απόδοση του κινητήρα έχει πέσει αισθητά

	13 Ρύθμιση καρμπιρατέρ
	13.1 Ρύθμιση στροφών ρελαντί

	14 Μπουζί
	14.1 Αφαίρεση μπουζί
	14.2 Ελέγξτε το μπουζί
	14.3 Τοποθέτηση μπουζί

	15 Λίπανση κεφαλής
	15.1 Μηχανισμός κίνησης μαχαιριών
	15.2 Γωνιακή κεφαλή

	16 Τρόχισμα μαχαιριών
	17 Φύλαξη του μηχανήματος
	18 Έλεγχος και συντήρηση από τον χρήστη
	18.1 Ντίζα γκαζιού

	19 Έλεγχος και συντήρηση από ειδικευμένο κατάστημα
	19.1 Εργασίες συντήρησης
	19.2 Αντιδονητικό

	20 Οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού
	21 Περιορισμός φθοράς και αποφυγή ζημιών
	21.1 Εργασίες συντήρησης
	21.2 Εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά

	22 Κύρια μέρη του μηχανήματος
	23 Τεχνικά χαρακτηριστικά
	23.1 Κινητήρας
	23.2 Σύστημα ανάφλεξης
	23.3 Σύστημα τροφοδοσίας
	23.4 Βάρος
	23.5 Μαχαίρια
	23.6 Τιμές θορύβου και δονήσεων 
	23.7 REACH
	23.8 Όρια εκπομπής ρύπων

	24 Οδηγίες επισκευής
	25 Απόρριψη
	26 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
	27 Πιστοποιητικό συμβατότητας UKCA

