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1

Πρόλογος

Αγαπητέ πελάτη,
Ευχαριστούμε που επιλέξατε την STIHL για την
αγορά σας. Στόχος μας είναι να σχεδιάζουμε και
να κατασκευάζουμε προϊόντα κορυφαίας ποιότη‐
τας, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
πελατών μας. Έτσι δημιουργούμε προϊόντα με
υψηλή αξιοπιστία, ακόμα και κάτω από ακραίες
συνθήκες χρήσης.
Παράλληλα, η STIHL παρέχει σέρβις κορυφαίας
ποιότητας. Οι πιστοποιημένοι αντιπρόσωποί μας
μπορούν να σας προσφέρουν έγκυρες συμβου‐
λές, εκπαίδευση και πλήρη τεχνική υποστήριξη.

2.1

Ισχύοντα έγγραφα

Ισχύουν οι τοπικοί κανονισμοί ασφαλείας.
► Εκτός από αυτές τις οδηγίες χρήσης, διαβάστε,
κατανοήστε και φυλάξτε επίσης τα παρακάτω
έγγραφα:
– Οδηγίες χρήσης για τον κινητήρα Kombi
STIHL

2.2

Χρήση προειδοποιητικών συμ‐
βόλων στο κείμενο
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για την επι‐
σήμανση κινδύνων που μπορεί να οδηγήσουν
σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
► Τα μέτρα που περιγράφονται μπορούν να
αποτρέψουν σοβαρούς τραυματισμούς και
θανατηφόρα ατυχήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
■ Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για την επι‐
σήμανση κινδύνων που μπορούν να προκαλέ‐
σουν υλικές ζημιές.
► Τα μέτρα που περιγράφονται μπορούν να
αποτρέψουν υλικές ζημιές.

2.3

3
3.1

Η STIHL δηλώνει ρητά την προσήλωσή της στη
βιώσιμη και υπεύθυνη χρήση των φυσικών
πόρων. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης θα σας
βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν
STIHL σας για πολλά χρόνια με ασφάλεια και με
σεβασμό στο περιβάλλον.

Παραπομπή σε κείμενο

Το σύμβολο αυτό παραπέμπει σε ένα
κεφάλαιο αυτού του εγχειριδίου οδηγιών.

Περιεχόμενα
Εργαλείο Kombi
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1 Στήριγμα μηχανήματος
Το στήριγμα χρησιμεύει για τη στήριξη του
εργαλείου Kombi.
Δρ Nikolas Stihl
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ.
2

2 Μαχαίρια
Τα μαχαίρια ξεριζώνουν και κόβουν ζιζάνια
και χόρτα/γρασίδι.
0458-811-3321-B
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Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και ευχό‐
μαστε η χρήση των προϊόντων STIHL να είναι για
εσάς μια ευχάριστη εμπειρία.

Πληροφορίες σχετικά με
αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών

Τυπώθηκε σε χαρτί λευκασμένο χωρίς χλώριο.
Τα τυπογραφικά μελάνια περιέχουν φυτικά έλαια, το χαρτί είναι ανακυκλώσιμο.
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3 Ροδέλα-ποτήρι
Η ροδέλα-ποτήρι καλύπτει την υποδοχή
μαχαιριού.

Να φοράτε γυαλιά προστασίας και ωτα‐
σπίδες.

4 Προστατευτικό καπάκι
Το προστατευτικό καπάκι καλύπτει το άκρο
του σωλήνα.

Να φοράτε προστατευτικά άρβυλα.

5 Σημάδι
Το σημάδι ορίζει το βάθος εισαγωγής του
εργαλείου Kombi στον κινητήρα Kombi.

Φοράτε προστατευτικά γάντια.

6 Σωλήνας
Ο σωλήνας συνδέει τον κινητήρα Kombi με
ένα εργαλείο Kombi.

Μην αγγίζετε τα κινούμενα μαχαίρια.

7 Βίδα
Η βίδα συγκρατεί τη ροδέλα-ποτήρι στο
εργαλείο Kombi.

5 m (17 ft)

8 Προστατευτική θήκη μεταφοράς
Η προστατευτική θήκη μεταφοράς προστα‐
τεύει από επαφή με τα μαχαίρια.
9 Υποδοχή μαχαιριού
Η υποδοχή μαχαιριού χρησιμεύει για τη στε‐
ρέωση των μαχαιριών.
10 Το περίβλημα κεφαλής καλύπτει την κεφαλή.
11 Βιδωτό πώμα
Το βιδωτό πώμα κλείνει το άνοιγμα πλήρω‐
σης του γράσου STIHL.

3.2

Σύμβολα

Στο εργαλείο Kombi μπορεί να υπάρχουν τα εξής
σύμβολα με την εξής σημασία:
Το σύμβολο αυτό δείχνει το άνοιγμα
συμπλήρωσης του γράσου κεφαλών
STIHL.
Περάστε τον σωλήνα έως το κόκκινο
XXXXX
σημάδι στον σύνδεσμο του κινητήρα
Kombi.

4
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4.1

Προειδοποιητικά σύμβολα

Τα προειδοποιητικά σύμβολα πάνω στο εργαλείο
Kombi έχουν τις εξής σημασίες:
Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τα
σχετικά μέτρα.
Διαβάστε, κατανοήστε και φυλάξτε τις
οδηγίες χρήσης.

0458-811-3321-B

Τηρείτε απόσταση ασφαλείας.

Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια.

4.2

Προβλεπόμενος σκοπός χρή‐
σης

Το εργαλείο Kombi STIHL RG‑KM προορίζεται,
σε συνδυασμό με έναν κινητήρα Kombi STIHL
για το ξερίζωμα ζιζανίων και την κοπή χόρτου/
γρασιδιού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Αν το εργαλείο Kombi δεν χρησιμοποιείται
σύμφωνα με τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος
σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού και
πρόκλησης υλικών ζημιών.
► Χρησιμοποιείτε το εργαλείο Kombi όπως
περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
► Χρησιμοποιείτε τον κινητήρα Kombi όπως
περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης του
κινητήρα Kombi STIHL.

4.3

Απαιτήσεις από τον χρήστη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Οι χρήστες που δεν διαθέτουν κατάλληλη
εκπαίδευση δεν είναι σε θέση να αναγνωρί‐
σουν ή να εκτιμήσουν τους κινδύνους που
σχετίζονται με τη χρήση του εργαλείου Kombi.
Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ή θανατηφόρου
τραυματισμού του χρήστη ή άλλων ατόμων.
► Διαβάστε, κατανοήστε και φυλάξτε τις
οδηγίες χρήσης.

3
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► Όταν δανείζετε το εργαλείο Kombi σε άλλο
άτομο, να δίνετε μαζί και το εγχειρίδιο οδη‐
γιών χρήσης.
► Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης συμμορφώνεται
με τις εξής απαιτήσεις:
– Ο χρήστης είναι ξεκούραστος.
– Ο χρήστης έχει τις σωματικές, αισθητη‐
ριακές και νοητικές ικανότητες που απαι‐
τούνται για τον χειρισμό και την εργασία
με το εργαλείο Kombi. Αν ο χρήστης έχει
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
νοητικές ικανότητες, επιτρέπεται να
εργαστεί μόνο υπό την επίβλεψη ή σύμ‐
φωνα με οδηγίες ενός υπεύθυνου ατό‐
μου.
– Ο χρήστης είναι σε θέση να αναγνωρίσει
και να εκτιμήσει τους κινδύνους του σχε‐
τίζονται με το εργαλείο Kombi.
– Ο χρήστης είναι ενήλικας ή ο χρήστης
εκπαιδεύεται υπό επιτήρηση στο πλαί‐
σιο επαγγελματικής κατάρτισης σύμ‐
φωνα με τους κατά τόπο κανονισμούς.
– Ο χρήστης έχει λάβει εκπαίδευση από
τον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της
STIHL ή από ειδικευμένο πρόσωπο,
πριν από την πρώτη χρήση του
εργαλείου Kombi.
– Ο χρήστης δεν βρίσκεται υπό την επή‐
ρεια αλκοόλ, φαρμάκων ή ναρκωτικών
ουσιών.
► Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, απευθυν‐
θείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της
STIHL.

4.4

Ενδυμασία και εξοπλισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορεί να
εκσφενδονιστούν αντικείμενα με μεγάλη ταχύ‐
τητα. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χρή‐
στη.
► Να φοράτε εφαρμοστά προστατευ‐
τικά γυαλιά. Κατάλληλα θεωρούνται
τα προστατευτικά γυαλιά που είναι
δοκιμασμένα σύμφωνα με το
πρότυπο EN 166 ή τους κατά τόπο
κανονισμούς και διατίθενται στο
εμπόριο με σχετική σήμανση.
► Να φοράτε μακρύ παντελόνι από ανθεκτικό
υλικό.
■ Κατά την εργασία δημιουργείται θόρυβος. Ο
θόρυβος μπορεί να βλάψει την ακοή.
► Να φοράτε ωτασπίδες.

4

■ Κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορεί να
σηκωθεί σκόνη από το έδαφος και να δημιουρ‐
γηθεί νέφος. Η εισπνοή της σκόνης ή του
νέφους μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην
υγεία και να προξενήσει αλλεργικές αντιδρά‐
σεις.
► Αν σηκώνεται σκόνη ή δημιουργείται νέφος
από σωματίδια, φορέστε μάσκα προστασίας
από τη σκόνη.
■ Ακατάλληλα είδη ρουχισμού μπορούν να πια‐
στούν σε δέντρα, θάμνους και στο εργαλείο
Kombi. Χρήστες που δεν φορούν κατάλληλο
ρουχισμό διατρέχουν κίνδυνο σοβαρού τραυ‐
ματισμού.
► Να φοράτε εφαρμοστά ρούχα.
► Αφαιρέστε μαντίλια και κοσμήματα.
■ Κατά τη διάρκεια της εργασίας, υπάρχει πιθα‐
νότητα ο χρήστης να έρθει σε επαφή με τα
μαχαίρια. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυμα‐
τισμού του χρήστη.
► Να φοράτε προστατευτικά άρβυλα με
ατσάλινο κάλυμμα δακτύλων.
► Να φοράτε μακρύ παντελόνι από ανθεκτικό
υλικό.
■ Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού ή της συντή‐
ρησης, υπάρχει πιθανότητα ο χρήστης να
έρθει σε επαφή με τα μαχαίρια. Υπάρχει κίνδυ‐
νος τραυματισμού του χρήστη.
► Φοράτε γάντια εργασίας από ανθε‐
κτικό υλικό.
■ Αν ο χρήστης φορά ακατάλληλα υποδήματα,
ενδέχεται να γλιστρήσει. Υπάρχει κίνδυνος
τραυματισμού του χρήστη.
► Φοράτε γερά, κλειστά υποδήματα με αντι‐
ολισθητική σόλα.

4.5

Περιοχή εργασίας και περιβάλ‐
λον

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Άσχετα προς την εργασία άτομα, παιδιά και
ζώα δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ή να
εκτιμήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη χρήση του εργαλείου Kombi και με τα αντι‐
κείμενα που μπορεί να εκσφενδονίζονται.
Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ατό‐
μων άσχετων προς την εργασία, παιδιών και
ζώων καθώς και κίνδυνος πρόκλησης υλικών
ζημιών.
► Μην επιτρέπετε σε άσχετα
5 m (17 ft)
προς την εργασία άτομα, σε
παιδιά και ζώα να πλησιά‐
0458-811-3321-B
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ζουν σε απόσταση μικρότερη – Τα μαχαίρια δεν έχουν γρέζια.
από 5 m από την περιοχή
εργασίας.
► Τηρείτε απόσταση 3 m από αντικείμενα.
■ Αν τα μαχαίρια δεν είναι σε ασφαλή κατά‐
► Μην αφήνετε το εργαλείο Kombi χωρίς επί‐
σταση, μπορεί να αποσπαστούν κομμάτια από
βλεψη.
τα μαχαίρια και να εκσφενδονιστούν μακριά.
► Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να
Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού.
χρησιμοποιήσουν το εργαλείο Kombi ως
► Να εργάζεστε μόνο με μαχαίρια και πρό‐
παιχνίδι.
σθετα εξαρτήματα που δεν φέρουν ζημιές.
► Τροχίστε σωστά τα μαχαίρια.
4.6
Ασφαλής κατάσταση
► Αφαιρέστε τα γρέζια από τις κόψεις με μια
κατάλληλη λίμα.
4.6.1
Εργαλείο Kombi
► Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, απευθυν‐
Το εργαλείο Kombi βρίσκεται σε ασφαλή κατά‐
θείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της
σταση όταν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
STIHL.
– Δεν υπάρχει ζημιά στο εργαλείο Kombi.
– Το εργαλείο Kombi είναι καθαρό.
4.7
Εργασία
– Το εργαλείο Kombi έχει προσαρμοστεί με τον
σωστό τρόπο.
– Στο εργαλείο Kombi έχουν τοποθετηθεί γνήσια
■ Υπάρχουν συνθήκες, κάτω από τις οποίες ο
παρελκόμενα της STIHL.
χρήστης δεν είναι σε θέση να εργαστεί συγκεν‐
– Τα παρελκόμενα είναι σωστά τοποθετημένα.
τρωμένα. Μπορεί να σκοντάψει, να πέσει και
να υποστεί σοβαρό τραυματισμό.
► Να εργάζεστε ήρεμα και συγκεντρωμένα.
■ Αν ο εξοπλισμός δεν είναι σε ασφαλή κατά‐
► Μην εργάζεστε με το εργαλείο Kombi σε
σταση, ορισμένα εξαρτήματα μπορεί να μην
περιβάλλον με κακό φωτισμό ή κακή ορατό‐
επιτελούν τις λειτουργίες τους με τον σωστό
τητα.
τρόπο και οι διατάξεις ασφαλείας μπορεί να
► Ο χειρισμός του εργαλείου Kombi πρέπει να
τεθούν εκτός λειτουργίας. Υπάρχει κίνδυνος
γίνεται από ένα μόνο άτομο.
σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού.
► Οδηγείτε το εργαλείο Kombi κοντά στο έδα‐
► Μην χρησιμοποιείτε εργαλείο Kombi που
φος.
έχει ζημιά.
► Να προσέχετε για εμπόδια.
► Αν το εργαλείο Kombi έχει λερωθεί, καθαρί‐
► Να εργάζεστε από το έδαφος και να διατη‐
στε το.
ρείτε την ισορροπία σας.
► Μην κάνετε μετατροπές στην εργαλείο
► Αν αρχίσετε να νιώθετε κούραση, κάντε ένα
Kombi.
διάλειμμα.
► Χρησιμοποιείτε γνήσια παρελκόμενα της
■ Τα κινούμενα μαχαίρια μπορούν να τραυματί‐
STIHL για αυτό το εργαλείο Kombi.
σουν τον χρήστη. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού
► Τοποθετήστε τα μαχαίρια με τον τρόπο που
τραυματισμού του χρήστη.
περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρή‐
► Μην αγγίζετε τα κινούμενα μαχαίρια.
σης.
► Αν τα μαχαίρια μπλοκάρουν από
► Προσαρμόζετε τα παρελκόμενα όπως περι‐
κάποιο αντικείμενο, σβήστε τον
γράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης ή στις
κινητήρα Kombi. Στη συνέχεια αφαι‐
οδηγίες χρήσης του παρελκόμενου.
ρέστε το αντικείμενο.
► Αλλάξτε τα αυτοκόλλητα αν έχουν φθαρεί ή
■ Οποιαδήποτε αλλαγή στη λειτουργία ή ασυνή‐
καταστραφεί.
θιστη συμπεριφορά του εργαλείου Kombi κατά
► Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, απευθυν‐
τη διάρκεια της εργασίας μπορεί να αποτελεί
θείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της
ένδειξη ότι το εργαλείο Kombi δεν είναι σε
STIHL.
ασφαλή κατάσταση. Υπάρχει κίνδυνος σοβα‐
ρού τραυματισμού και υλικών ζημιών.
4.6.2
Μαχαίρια
► Διακόψτε την εργασία και απευθυνθείτε
Τα μαχαίρια βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση,
στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της
όταν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
STIHL.
– Δεν υπάρχουν ζημιές στα μαχαίρια και στα
■ Κατά την εργασία με το εργαλείο Kombi μπορεί
πρόσθετα εξαρτήματα.
να δημιουργούνται δονήσεις.
– Δεν υπάρχει παραμόρφωση στα μαχαίρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

– Τα μαχαίρια έχουν τοποθετηθεί σωστά.
0458-811-3321-B
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► Να φοράτε γάντια.

► Να κάνετε διαλείμματα εργασίας.
► Αν παρουσιαστούν συμπτώματα κακής
αιμάτωσης, συμβουλευθείτε έναν γιατρό.
■ Εάν το περιστρεφόμενο μαχαίρι έρθει σε
επαφή με κάποιο σκληρό αντικείμενο, ενδέχε‐
ται να δημιουργηθούν σπινθήρες. Σε ένα
εύφλεκτο περιβάλλον, οι σπίθες αυτές μπο‐
ρούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Υπάρχει κίν‐
δυνος σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού
και υλικών ζημιών.
► Μην εργάζεστε σε εύφλεκτο περιβάλλον.
■ Εάν η απόδοση κοπής μειώνεται ή εάν το
υλικό προς κοπή μπλέκεται συχνά στο
σύστημα, μπορεί να εκτινάσσεται συχνότερα το
υλικό αυτό. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού
του χρήστη.
► Ακονίζετε τα μαχαίρια όπως περιγράφεται
στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
■ Όταν ο κινητήρας Kombi δεν επιταχύνεται
πλέον, τα μαχαίρια συνεχίζουν να κινούνται για
μικρό χρονικό διάστημα. Υπάρχει κίνδυνος
σοβαρού τραυματισμού.
► Περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθούν τα
μαχαίρια.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

■ Αν υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια υπό τάση
κοντά στον χώρο εργασίας, τα μαχαίρια μπο‐
ρούν να έρθουν σε επαφή με αυτά και να προ‐
καλέσουν ζημιά. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ή
θανατηφόρου τραυματισμού του χρήστη.
► Μην εργάζεστε σε περιβάλλον με ηλεκτρο‐
φόρα καλώδια.
► Δώστε επίσης προσοχή στα κρυμμένα
καλώδια.

4.8

Μεταφορά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Κατά τη διάρκεια της εργασίας, το περίβλημα
κεφαλής μπορεί να ζεσταθεί. Ο χρήστης μπο‐
ρεί να υποστεί έγκαυμα.
► Μην αγγίζετε το ζεστό περίβλημα
κεφαλής.
■ Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, το εργαλείο
Kombi μπορεί να ανατραπεί ή να μετατοπιστεί.
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και υλικών
ζημιών.
► Τοποθετήστε την προστατευτική θήκη μετα‐
φοράς.
6

► Ασφαλίστε το εργαλείο Kombi με λουριά,
ιμάντες ή δίχτυ, ώστε να μην μπορεί να ανα‐
τραπεί ή να μετατοπιστεί.

4.9

Φύλαξη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Τα παιδιά δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν
και να εκτιμήσουν τους κινδύνους που απορ‐
ρέουν από το εργαλείο Kombi. Υπάρχει κίνδυ‐
νος σοβαρού τραυματισμού των παιδιών.
► Τοποθετήστε την προστατευτική θήκη μετα‐
φοράς.
► Φυλάσσετε το εργαλείο Kombi μακριά από
τα παιδιά.
■ Τα μεταλλικά εξαρτήματα του εργαλείου Kombi
μπορεί να διαβρωθούν από την υγρασία. Μπο‐
ρεί να προκληθεί ζημιά στο εργαλείο Kombi.
► Φυλάσσετε το εργαλείο Kombi σε καθαρό
και στεγνό μέρος.

4.10

Καθάρισμα, συντήρηση και επι‐
σκευή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Κατά τη διάρκεια της εργασίας, το περίβλημα
κεφαλής μπορεί να ζεσταθεί. Ο χρήστης μπο‐
ρεί να υποστεί έγκαυμα.
► Μην αγγίζετε το ζεστό περίβλημα
κεφαλής.
■ Τα σκληρά απορρυπαντικά, το καθάρισμα με
δέσμη νερού ή μυτερά αντικείμενα μπορούν να
προκαλέσουν ζημιές στο εργαλείο Kombi. Αν
το εργαλείο Kombi δεν καθαρίζεται σωστά, τα
εξαρτήματα μπορεί να μην επιτελούν τις λει‐
τουργίες τους με τον σωστό τρόπο και οι διατά‐
ξεις ασφαλείας μπορεί να τεθούν εκτός λει‐
τουργίας. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυμα‐
τισμού.
► Καθαρίζετε το εργαλείο Kombi όπως περι‐
γράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
■ Αν το εργαλείο Kombi δεν συντηρείται ή επι‐
σκευάζεται σωστά, τα εξαρτήματα μπορεί να
μην επιτελούν τις λειτουργίες τους με τον
σωστό τρόπο και οι διατάξεις ασφαλείας μπο‐
ρεί να τεθούν εκτός λειτουργίας. Υπάρχει κίν‐
δυνος σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού.
► Δεν επιτρέπεται να εκτελείτε εσείς εργασίες
επισκευής στο εργαλείο Kombi.
► Αν το εργαλείο Kombi χρειάζεται επισκευή,
απευθυνθείτε σε έναν πιστοποιημένο αντι‐
πρόσωπο της STIHL.
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5 Προετοιμασία του εργαλείου Kombi για χρήση

5.1

Προετοιμασία του
εργαλείου Kombi για χρήση
Προετοιμασία του εργαλείου
Kombi για χρήση

Πριν από την έναρξη κάθε εργασίας, εκτελείτε τα
εξής βήματα:
► Βεβαιωθείτε ότι τα εξής εξαρτήματα είναι σε
ασφαλή κατάσταση:
– Εργαλείο Kombi,
4.6.1.
– Καθαρίζετε τον κινητήρα Kombi όπως περι‐
γράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
του.
► Καθαρίστε το εργαλείο Kombi,
12.1.
► Συνδέστε τον σωλήνα με το περίβλημα κεφα‐
λής,
6.1.
► Τοποθετήστε το εργαλείο Kombi στον κινητήρα
Kombi,
6.2.1.
► Σε περίπτωση χρήσης κινητήρα Kombi με
κυκλική λαβή, τοποθετήστε τον περιοριστή
βήματος όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρή‐
σης του κινητήρα Kombi.
► Χρησιμοποιήστε το σύστημα μεταφοράς,
8.1.
► Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε κάποιο από
τα παραπάνω βήματα, μην χρησιμοποιήσετε
το εργαλείο Kombi, και απευθυνθείτε στον
πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

Συναρμολόγηση εργαλείου
Kombi

6.1

Σύνδεση σωλήνα με το περί‐
βλημα κεφαλής

1

3

2

5

4

2

0000-GXX-8735-A1

5

6

6

1

► Αφαιρέστε τα προστατευτικά πώματα (1) και
από τα δύο άκρα του σωλήνα (2).
► Ξεβιδώστε τη βίδα (6).
► Ωθήστε τον σωλήνα (2) στο περίβλημα κεφα‐
λής (5) και περιστρέψτε έως ότου ασφαλίσει ο
άξονας της κεφαλής (4).
► Σφίξτε ελαφρώς τη βίδα (6).
► Ευθυγραμμίστε τον σωλήνα (2) με τέτοιο
τρόπο, ώστε ο πείρος (3) να είναι στραμμένος
προς τα επάνω.
► Σφίξτε γερά τη βίδα (6).
Ο σωλήνας δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί πλέον.

6.2

Τοποθέτηση και αφαίρεση
εργαλείου Kombi

6.2.1

Τοποθέτηση εργαλείου Kombi

2

3

1

2
4

6

5

1

0000-GXX-4689-A0

► Συντηρήστε το εργαλείο Kombi με τον
τρόπο που περιγράφεται σε αυτές τις οδη‐
γίες χρήσης.
■ Κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού ή
συντήρησης των μαχαιριών υπάρχει κίνδυνος
ο χρήστης να έρθει σε επαφή με τις κοπτικές
ακμές. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του
χρήστη.
► Φοράτε γάντια εργασίας από ανθε‐
κτικό υλικό.

ελληνικά

► Λύστε το κουμπί σύσφιξης (1).
► Ευθυγραμμίστε τον πείρο (4) με το αυλάκι (3).
► Σπρώξτε τον σωλήνα (5) μέχρι τέρμα στον
σύνδεσμο (2).
Η κόκκινη γραμμή (6) συμπίπτει με τον σύνδε‐
σμο (2).
► Σφίξτε το κουμπί σύσφιξης (1).
6.2.2
Αφαίρεση εργαλείου Kombi
► Τοποθετήστε την προστατευτική θήκη μεταφο‐
ράς.
► Λύστε το κουμπί σύσφιξης στον κινητήρα
Kombi.
0458-811-3321-B

7

ελληνικά

7 Έλεγχος εργαλείου Kombi

► Τραβήξτε τον σωλήνα έξω από τον κινητήρα
Kombi.

7
7.1

Κινητήρας Kombi με κυκλική λαβή

Έλεγχος εργαλείου Kombi
Έλεγχος μαχαιριών

0000-GXX-4644-A0

► Απενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi.

0000-GXX-8740-A0

► Στην περιοχή εργασίας των μαχαιριών μετρή‐
στε τα εξής:
– Μήκος a
– Πλάτος b
– Γωνία c
► Συγκρίνετε τις διαστάσεις,
15.2.
► Εάν το ελάχιστο μήκος είναι κάτω από το όριο,
αντικαταστήστε τα μαχαίρια,
13.4.
► Εάν το ελάχιστο πλάτος είναι κάτω από το
όριο, αντικαταστήστε τα μαχαίρια,
13.3.
► Εάν η ελάχιστη γωνία δεν τηρείται, τροχίστε τα
μαχαίρια,
13.5.
► Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, απευθυνθείτε
στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

8

Εργασία με το εργαλείο
Kombi

8.1

Κράτημα και χειρισμός του
εργαλείου Kombi

► Με το δεξί σας χέρι, κρατήστε τη λαβή χειρι‐
σμού του κινητήρα Kombi, περισφίγγοντας τη
λαβή με τον αντίχειρα.
► Με το αριστερό σας χέρι κρατήστε τη λαβή του
κινητήρα Kombi, περισφίγγοντας τη λαβή με
τον αντίχειρα.

8.2

Ξερίζωμα ζιζανίων και κοπή
χόρτου/γρασιδιού

Το ύψος κοπής καθορίζεται από την απόσταση
των μαχαιριών από το έδαφος.

0000-GXX-7807-A0

1
2

Κινητήρας Kombi με λαβή ποδηλάτου

► Κρεμάστε τον κινητήρα Kombi με τον κρίκο (2)
στο καραμπίνερ ασφαλείας (1) του συστήματος
μεταφοράς.

0000-GXX-8737-A0

b

► Με το δεξί σας χέρι, κρατήστε τη λαβή χειρι‐
σμού του κινητήρα Kombi, περισφίγγοντας τη
λαβή με τον αντίχειρα.
► Με το αριστερό χέρι, κρατήστε την κυκλική
λαβή του κινητήρα Kombi, περισφίγγοντας τη
λαβή με τον αντίχειρα.

0000-GXX-7850-A0

a

c

► Κινείτε το εργαλείο Kombi ομοιόμορφα από τη
μία πλευρά στην άλλη.
► Προχωρήστε προς τα εμπρός αργά και ελεγχό‐
μενα.

8
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9 Μετά την εργασία

ελληνικά

9

Μετά την εργασία

13

9.1

Μετά την εργασία

13.1

► Απενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi.
► Αν το εργαλείο Kombi είναι βρεγμένο, περιμέ‐
νετε να στεγνώσει.
► Καθαρίστε το εργαλείο Kombi.
► Τοποθετήστε την προστατευτική θήκη μεταφο‐
ράς.

10
10.1

Μεταφορά
Μεταφορά εργαλείου Kombi

► Απενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi.
► Τοποθετήστε την προστατευτική θήκη μεταφο‐
ράς.

11
11.1

Φύλαξη
Φύλαξη του εργαλείου Kombi

► Απενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi.
► Τοποθετήστε την προστατευτική θήκη μεταφο‐
ράς.
► Φυλάσσετε το εργαλείο Kombi με τέτοιο τρόπο,
ώστε να ικανοποιούνται οι εξής συνθήκες:
– Ο εργαλείο Kombi βρίσκεται μακριά από
παιδιά.
– Το εργαλείο Kombi είναι καθαρό και στεγνό.

12
12.1

Καθάρισμα
Καθαρισμός του εργαλείου
Kombi

► Απενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi.
► Περιμένετε να κρυώσει το περίβλημα κεφαλής.
► Καθαρίστε το εργαλείο Kombi με ένα υγρό
πανί.

12.2

Καθαρισμός μαχαιριών

► Απενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi.
► Ψεκάστε τα μαχαίρια με διαλυτικό
ρητίνης STIHL.
► Ενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi για 5 δευ‐
τερόλεπτα.
Τα μαχαίρια κινούνται. Το διαλυτικό ρητίνης
STIHL κατανέμεται ομοιόμορφα.

0458-811-3321-B

Μεσοδιαστήματα συντήρησης

Τα διαστήματα συντήρησης εξαρτώνται από τις
συνθήκες περιβάλλοντος και τις συνθήκες εργα‐
σίας. Η STIHL συνιστά τα εξής διαστήματα συν‐
τήρησης:
Κάθε 25 ώρες λειτουργίας
► Λιπάνετε την κεφαλή.

13.2

Λίπανση κεφαλής

► Απενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi.

1

2
0000-GXX-8739-A0

Μεταφορά του εργαλείου Kombi με τα χέρια
► Μεταφέρετε το εργαλείο Kombi κρατώντας το
με το ένα χέρι από τον σωλήνα.
Μεταφορά εργαλείου Kombi σε όχημα
► Ασφαλίστε το εργαλείο Kombi με τέτοιο τρόπο,
ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί ή να μετατο‐
πιστεί.

Συντήρηση

► Ξεβιδώστε το βιδωτό πώμα (2).
► Αν δεν υπάρχει γράσο στο βιδωτό πώμα (2):
► Βιδώστε το σωληνάριο «Γράσο STIHL» (1).
► Πιέστε 10 g γράσου STIHL μέσα στο καπάκι
της κεφαλής.
► Ξεβιδώστε το σωληνάριο «Γράσο
STIHL» (1).
► Βιδώστε το βιδωτό πώμα (2) και σφίξτε το
γερά.
► Ενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi για
1 λεπτό.
Το γράσο STIHL κατανέμεται ομοιόμορφα.

13.3
13.3.1

Αφαίρεση και τοποθέτηση
μαχαιριού
Αφαίρεση μαχαιριών
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Οι κοπτικές ακμές των μαχαιριών είναι αιχμη‐
ρές. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χρή‐
στη από κοψίματα.
► Φοράτε γάντια εργασίας από ανθεκτικό
υλικό.
► Απενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi.

9

ελληνικά

14 Επισκευή
► Αφαιρέστε τα μαχαίρια.

1
2

5

3

6

Ξεβιδώστε τη βίδα (1) δεξιόστροφα.
Αφαιρέστε τη ροδέλα-ποτήρι (2).
Ξεβιδώστε τις βίδες (3) αριστερόστροφα.
Αφαιρέστε το μαχαίρι (4).
Ξεβιδώστε τις βίδες (5) αριστερόστροφα.
Αφαιρέστε το μαχαίρι (6).

► Τοποθετήστε τα μαχαίρια μετατοπισμένα κατά
120°.
► Αν τα μαχαίρια έχουν ήδη τοποθετηθεί μετατο‐
πισμένα δύο φορές, αντικαταστήστε τα.
► Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, απευθυνθείτε
στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

Τοποθέτηση μαχαιριών

13.5

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
■ Οι κοπτικές ακμές των μαχαιριών είναι αιχμη‐
ρές. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χρή‐
στη από κοψίματα.
► Φοράτε γάντια εργασίας από ανθεκτικό
υλικό.
► Απενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi.

2

4

► Τοποθετήστε τα μαχαίρια (1).
► Βιδώστε τις βίδες (2) δεξιόστροφα και σφίξτε
τις γερά.
► Τοποθετήστε τα μαχαίρια (3).
► Βιδώστε τις βίδες (4) δεξιόστροφα και σφίξτε
τις γερά.
► Τοποθετήστε τη ροδέλα-ποτήρι (5).
► Βιδώστε τη βίδα (6) αριστερόστροφα και σφίξτε
τη.

Μετατόπιση μαχαιριών
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Οι κοπτικές ακμές των μαχαιριών είναι αιχμη‐
ρές. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χρή‐
στη από κοψίματα.
► Φοράτε γάντια εργασίας από ανθεκτικό
υλικό.
► Απενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi.
10

■ Οι κοπτικές ακμές των μαχαιριών είναι αιχμη‐
ρές. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χρή‐
στη από κοψίματα.
► Φοράτε γάντια εργασίας από ανθεκτικό
υλικό.
► Απενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi.
► Αφαιρέστε τα μαχαίρια.

6
5

3

13.4

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

0000-GXX-8734-A0

1

Τρόχισμα μαχαιριών

2

0000-GXX-8742-A0

13.3.2

0000-GXX-8741-A0

0000-GXX-8733-A0

4

►
►
►
►
►
►

120°

1

► Τροχίστε την κοπτική ακμή (2) με μια επίπεδη
λίμα STIHL με μια κίνηση προς τα εμπρός.
Προσέξτε τη γωνία τροχίσματος,
15.2.
► Τροχίστε και τις υπόλοιπες κοπτικές ακμές.
► Τοποθετήστε τα μαχαίρια.
► Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, απευθυνθείτε
στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

14
14.1

Επισκευή
Επισκευή εργαλείου Kombi

Η συντήρηση και επισκευή του εργαλείου Kombi
δεν μπορούν να γίνουν από τον χρήστη.
► Αν το εργαλείο Kombi έχει ζημιά, μην το χρησι‐
μοποιήσετε και απευθυνθείτε σε έναν πιστο‐
ποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.
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15 Τεχνικά χαρακτηριστικά

15

Τεχνικά χαρακτηριστικά

15.1

Εργαλείο Kombi STIHL RG‑KM

15.2

Μαχαίρια

– Βάρος με μαχαίρια: 2,5 kg
–
–
–
–

Πάχος: 1,25 mm
Ελάχιστο πλάτος (δόντι): 5 mm
Ελάχιστο μήκος (δόντι): 10 mm
Γωνία τροχίσματος: 45°

15.3

Τιμές θορύβου και δονήσεων

Ο συντελεστής K για τη στάθμη ηχοπίεσης ανέρ‐
χεται σε 2 dB(A). Ο συντελεστής K για τη στάθμη
ηχητικής ισχύος ανέρχεται σε 2 dB(A). Ο
συντελεστής K για τις δονήσεις ανέρχεται σε
2 m/s².
RG-KM σε συνδυασμό με KM 94 R
– Στάθμη ηχοπίεσης Lpeq μετρούμενη σε ανά‐
κλαση στο έδαφος κατά ISO 22868: 93 dB(A)
– Στάθμη ηχητικής ισχύος Lweq μετρούμενη σε
ανάκλαση στο έδαφος κατά ISO 22868:
107 dB(A)
– Τιμή δονήσεων ahv,eq μετρούμενη κατά
ISO 22867
– Λαβή χειρισμού: 6,1 m/s²
– Κυκλική λαβή: 5,9 m/s²
RG-KM σε συνδυασμό με KM 111 R
– Στάθμη ηχοπίεσης Lpeq μετρούμενη σε ανά‐
κλαση στο έδαφος κατά ISO 22868: 96 dB(A)
– Στάθμη ηχητικής ισχύος Lweq μετρούμενη σε
ανάκλαση στο έδαφος κατά ISO 22868:
108 dB(A)
– Τιμή δονήσεων ahv,eq μετρούμενη κατά
ISO 22867
– Λαβή χειρισμού: 5,4 m/s²
– Κυκλική λαβή: 5,8 m/s²
RG-KM σε συνδυασμό με KM 131
– Στάθμη ηχοπίεσης Lpeq μετρούμενη σε ανά‐
κλαση στο έδαφος κατά ISO 22868: 98 dB(A)
– Στάθμη ηχητικής ισχύος Lweq μετρούμενη σε
ανάκλαση στο έδαφος κατά ISO 22868:
109 dB(A)
– Τιμή δονήσεων ahv,eq μετρούμενη κατά
ISO 22867
– Λαβή χειρισμού: 4,5 m/s²
– Αριστερή χειρολαβή: 5,0 m/s²
RG-KM σε συνδυασμό με KM 131 R
– Στάθμη ηχοπίεσης Lpeq μετρούμενη σε ανά‐
κλαση στο έδαφος κατά ISO 22868: 98 dB(A)
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– Στάθμη ηχητικής ισχύος Lweq μετρούμενη σε
ανάκλαση στο έδαφος κατά ISO 22868:
109 dB(A)
– Τιμή δονήσεων ahv,eq μετρούμενη κατά
ISO 22867
– Λαβή χειρισμού: 5,6 m/s²
– Κυκλική λαβή: 6,1 m/s²
RG-KM σε συνδυασμό με KMA 130 R
– Στάθμη ηχοπίεσης Lpeq μετρούμενη σε ανά‐
κλαση στο έδαφος κατά ISO 22868: 84 dB(A)
– Στάθμη ηχητικής ισχύος Lweq μετρούμενη σε
ανάκλαση στο έδαφος κατά ISO 22868:
94 dB(A)
– Τιμή δονήσεων ahv,eq μετρούμενη κατά
ISO 22867
– Λαβή χειρισμού: 4,1 m/s²
– Κυκλική λαβή: 4,4 m/s²
RG-KM σε συνδυασμό με KMA 135 R
– Στάθμη ηχοπίεσης Lpeq μετρούμενη σε ανά‐
κλαση στο έδαφος κατά ISO 22868:
80,5 dB(A)
– Στάθμη ηχητικής ισχύος Lweq μετρούμενη σε
ανάκλαση στο έδαφος κατά ISO 22868:
92,8 dB(A)
– Τιμή δονήσεων ahv,eq μετρούμενη κατά
ISO 22867
– Λαβή χειρισμού: 3,7 m/s²
– Κυκλική λαβή: 4,3 m/s²
Πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση προς
την Οδηγία 2002/44/ΕΚ για την έκθεση των εργα‐
ζομένων σε κραδασμούς μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα www.stihl.com/vib.

15.4

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, συμβουλευθείτε την ιστοσε‐
λίδα www.stihl.com/reach .
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16.1

Συνδυασμοί με κινητήρες
Kombi
STIHL RG-KM

Το εργαλείο Kombi επιτρέπεται να τοποθετηθεί
στους εξής κινητήρες Kombi:
– STIHL KM 94 R
– STIHL KM 111 R
– STIHL KM 131
– STIHL KM 131 R
– STIHL KMA 130 R
11
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– STIHL KMA 135 R

17

Ανταλλακτικά και παρελκό‐
μενα

17.1

Ανταλλακτικά και παρελκόμενα
Τα σύμβολα αυτά χαρακτηρίζουν τα
γνήσια ανταλλακτικά και τα γνήσια
παρελκόμενα της STIHL.

Η STIHL συνιστά να χρησιμοποιείτε γνήσια
ανταλλακτικά και παρελκόμενα της STIHL.
Παρά τη συνεχή παρακολούθηση της αγοράς, η
STIHL δεν είναι σε θέση να κρίνει την αξιοπιστία,
την ασφάλεια και την καταλληλότητα ανταλλακτι‐
κών και παρελκομένων από άλλους κατασκευα‐
στές και συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη
χρήση τους.
Τα γνήσια ανταλλακτικά και παρελκόμενα STIHL
είναι διαθέσιμα στον πιστοποιημένο αντιπρό‐
σωπο της STIHL.
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Απόρριψη

18.1

EN ISO 12100 (σε συνδυασμό με τα αναφερό‐
μενα μηχανήματα KM)
EN ISO 12100, EN 60335‑1, EN 50636‑2‑91 (σε
συνδυασμό με τα αναφερόμενα
μηχανήματα KMA)
Ο τεχνικός φάκελος φυλάσσεται στο τμήμα έγκρι‐
σης προϊόντων της
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.
Το έτος κατασκευής αναγράφεται στο εργαλείο
Kombi.
Waiblingen, 03/07/2020
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

κ.ε.
Dr. Jürgen Hoffmann, προϊστάμενος Τμήματος
Δεδομένων, Κανονισμών και Έγκρισης Προϊό‐
ντων

Απόρριψη εργαλείου Kombi

Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη μπο‐
ρείτε να απευθυνθείτε σε πιστοποιημένο αντιπρό‐
σωπο της STIHL.
► Το εργαλείο Kombi, τα μαχαίρια, ο πρόσθετος
εξοπλισμός και η συσκευασία πρέπει να απορ‐
ρίπτονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο,
όπως προβλέπεται.
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Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

19.1

Εργαλείο Kombi STIHL RG‑KM

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen
Γερμανία
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι το
προϊόν
– Κατασκευαστικός τύπος: Εργαλείο Kombi ξερι‐
ζώματος ζιζανίων
– Κατασκευαστής: STIHL
– Τύπος: RG‑KM
– Κωδικός σειράς: 4180
ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις της οδη‐
γίας 2006/42/ΕΚ και έχει σχεδιαστεί και κατα‐
σκευαστεί σύμφωνα με τα εξής πρότυπα, όπως
ισχύουν κατά την εκάστοτε ημερομηνία παραγω‐
γής:
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