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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.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και ευχό‐
μαστε η χρήση των προϊόντων STIHL να είναι για
εσάς μια ευχάριστη εμπειρία.
2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ.

2

Πληροφορίες σχετικά με
αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών

2.1

Έγγραφα που εφαρμόζονται

Ισχύουν οι τοπικοί κανονισμοί ασφαλείας.
► Εκτός από αυτές τις οδηγίες χρήσης, διαβάστε,
κατανοήστε και φυλάξτε επίσης τα παρακάτω
έγγραφα:
– Πληροφορίες ασφαλείας για μπαταρίες και
προϊόντα με ενσωματωμένη μπαταρία
της STIHL www.stihl.com/safety-datasheets

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

Παραπομπή σε κείμενο

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

Περιεχόμενα
Χορτοκοπτικό μηχάνημα και
καλώδιο φόρτισης

Η μπαταρία είναι μόνιμα ενσωματωμένη στο χορ‐
τοκοπτικό μηχάνημα.

0458-718-3321-A

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2022
0458-718-3321-A. VA3.E22.

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.

Δρ Nikolas Stihl

Τυπώθηκε σε χαρτί λευκασμένο χωρίς χλώριο.
Τα τυπογραφικά μελάνια περιέχουν φυτικά έλαια, το χαρτί είναι ανακυκλώσιμο.
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Πίνακας περιεχομένων
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3 Περιεχόμενα
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11 Πλήκτρο
Το πλήκτρο ενεργοποιεί τις λυχνίες στο χορ‐
τοκοπτικό.

19
9

18

17

5

12 Υποδοχή βύσματος φόρτισης
Η υποδοχή αυτή χρησιμεύει για τη σύνδεση
του βύσματος φόρτισης.

20
6

10
11
12 13

13 Σκανδάλη
Η σκανδάλη ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το
χορτοκοπτικό.

14

15

14 Σωλήνας
Ο σωλήνας συνδέει όλα τα εξαρτήματα.
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0000-GXX-1544-A1
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ελληνικά

1 Λαβή χειρισμού
Η λαβή χειρισμού χρησιμεύει για το κράτημα,
τον χειρισμό και την καθοδήγηση του χορτο‐
κοπτικού.
2 Ασφάλεια σκανδάλης
Η ασφάλεια σκανδάλης ξεκλειδώνει τη σκαν‐
δάλη.
3 Σύρτης απασφάλισης
Ο σύρτης απασφάλισης απασφαλίζει μαζί με
την ασφάλεια της σκανδάλης και τη σκαν‐
δάλη.

15 Μοχλός
Ο μοχλός σταθεροποιεί τη γωνία ανάμεσα
στον σωλήνα και το περίβλημα του κινητήρα.
16 Αποστατήρας
Ο αποστατήρας προστατεύει αντικείμενα από
την επαφή με το κοπτικό εξάρτημα και διατη‐
ρεί την απόσταση από το έδαφος κατά την
κοπή άκρων.
17 Βύσμα καλωδίου φόρτισης
Το βύσμα αυτό συνδέει το καλώδιο φόρτισης
με την υποδοχή του βύσματος φόρτισης.
18 Καλώδιο τροφοδοσίας
Το καλώδιο τροφοδοσίας συνδέει το βύσμα
φόρτισης με το φις δικτύου.
19 Φις
Το φις χρησιμεύει για τη σύνδεση του καλω‐
δίου φόρτισης με μια πρίζα.

4 Κλειδί ενεργοποίησης
Το κλειδί ενεργοποίησης ενεργοποιεί το χορ‐
τοκοπτικό.

20 Καλώδιο φόρτισης
Το καλώδιο φόρτισης χρησιμεύει για τη φόρ‐
τιση του χορτοκοπτικού.

5 Υποδοχή κλειδιού
Η υποδοχή κλειδιού χρησιμεύει για τη σύν‐
δεση του κλειδιού ενεργοποίησης.

# Πινακίδα ισχύος με αριθμό μηχανήματος

6 Αστεροειδές κουμπί
Το αστεροειδές κουμπί σταθεροποιεί τη
κυκλική λαβή στον σωλήνα.

3.2

Προφυλακτήρας και κοπτικά
εξαρτήματα
1

8 Κουμπί εμπλοκής
Το κουμπί εμπλοκής κλειδώνει τον σωλήνα
στο ρυθμισμένο μήκος.
9 Κυκλική λαβή
Η κυκλική λαβή χρησιμεύει για το κράτημα και
την καθοδήγηση του χορτοκοπτικού.
10 Λυχνίες
Οι λυχνίες δείχνουν την κατάσταση φόρτισης
της μπαταρίας και πιθανές βλάβες του χορτο‐
κοπτικού.
0458-718-3321-A

2 4
3

5

6

0000-GXX-1404-A1

7 Περίβλημα
Μέσα στο περίβλημα βρίσκεται η ενσωματω‐
μένη μπαταρία.

1 Προφυλακτήρας
Ο προφυλακτήρας προστατεύει τον χρήστη
από αντικείμενα που εκσφενδονίζονται και
από επαφή με το κοπτικό εξάρτημα.

3

ελληνικά

4 Προφυλάξεις ασφαλείας

2 Μαχαίρι μεσινέζας
Το μαχαίρι μεσινέζας κόβει τις μεσινέζες στο
κατάλληλο μήκος κατά τη διάρκεια της εργα‐
σίας.
3 Μαχαίρι
Τα μαχαίρια κόβουν το γρασίδι.
4 Υποδοχή
Οι υποδοχές χρησιμεύουν για τη στερέωση
των μαχαιριών.
5 Μεσινέζα
Οι μεσινέζες κόβουν το γρασίδι.
6 Κεφαλή κοπής
Η κεφαλή κοπής αποτελεί τη βάση για τις
μεσινέζες και τα μαχαίρια.

3.3

4
4.1

4.2

Διαβάστε, κατανοήστε και φυλάξτε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Να φοράτε γυαλιά ασφαλείας.

Λαμβάνετε υπόψη σας τις οδηγίες
ασφαλείας για αντικείμενα που εκσφεν‐
δονίζονται, καθώς και τα σχετικά μέτρα.

Το σύμβολο αυτό δείχνει ότι η λαβή χειρι‐
σμού μπορεί να περιστραφεί κατά 90°.

Αφαιρέστε το κλειδί ενεργοποίησης σε
κάθε διάλειμμα εργασίας και κατά τη
διάρκεια της μεταφοράς, της φόρτισης,
της φύλαξης και της εκτέλεσης εργα‐
σιών συντήρησης ή επισκευής.
Προστατεύετε το χορτοκοπτικό μηχά‐
νημα από τη βροχή και την υγρασία και
μην το βυθίζετε σε υγρά.

Το σύμβολο αυτό δείχνει το σημείο όπου
πρέπει να φτάνει η μεσινέζα κατά την τοπο‐
θέτηση.
Το σύμβολο αυτό δείχνει την κατεύθυνση
με την οποία τοποθετείται η μεσινέζα.
Το σύμβολο αυτό δείχνει τον ονομαστικό
αριθμό στροφών του κοπτικού εξαρτήμα‐
τος.
Στάθμη ηχητικής ισχύος σε dB(A), προ‐

15m (50ft)

LWA σδιορισμένη σύμφωνα με την Οδη‐

4

Προειδοποιητικά σύμβολα

Τα προειδοποιητικά σύμβολα πάνω στο χορτο‐
κοπτικό μηχάνημα ή στο καλώδιο φόρτισης
έχουν τις εξής σημασίες:
Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τα
σχετικά μέτρα.

Σύμβολα

Μην απορρίψετε το προϊόν μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα.

Εισαγωγή

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι
ασφαλές και διαθέτει διατάξεις προστασίας.
Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί
κίνδυνοι, πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω
οδηγίες ασφαλείας.

Στο χορτοκοπτικό και στο καλώδιο φόρτισης
μπορεί να υπάρχουν τα εξής σύμβολα:
Το σύμβολο αυτό δείχνει την κατεύ‐
θυνση προς την οποία πρέπει να
σπρώξετε τον σύρτη απασφάλισης.
Το σύμβολο αυτό δείχνει ότι το μήκος του
σωλήνα μπορεί να ρυθμιστεί.

γία 2000/14/ΕΚ προκειμένου να υπάρ‐
χει δυνατότητα σύγκρισης του θορύβου
που εκπέμπεται από διάφορα ηλεκ‐
τρικά προϊόντα.
LK 45 Το σύμβολο αυτό δείχνει ότι για τη
φόρτιση πρέπει να χρησιμοποιείται το
καλώδιο φόρτισης LK 45.
Η ένδειξη δίπλα στο σύμβολο δείχνει το
ενεργειακό περιεχόμενο της μπαταρίας
σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται
από τον κατασκευαστή της. Το ενεργειακό
περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο κατά τη
χρήση είναι μικρότερο από αυτή την τιμή.
Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή
μέσα σε κλειστό και στεγνό χώρο.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Τηρείτε απόσταση ασφαλείας.

Προστατεύετε το χορτοκοπτικό από
θερμότητα και φωτιά.
Τηρείτε τα επιτρεπόμενα όρια θερμο‐
κρασίας του χορτοκοπτικού.

4.3

Προβλεπόμενος σκοπός χρή‐
σης

Αυτό το χορτοκοπτικό/κοπτικό
μπορντούρας STIHL FSA 45 προορίζεται για την
κοπή στεγνού χόρτου.
Το χορτοκοπτικό δεν επιτρέπεται να χρησιμο‐
ποιείται στη βροχή.
0458-718-3321-A

4 Προφυλάξεις ασφαλείας
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χορτοκοπτικό και το καλώ‐
διο φόρτισης. Εάν ο χρή‐
στης έχει μειωμένες σωμα‐
τικές, αισθητηριακές ή νοη‐
τικές ικανότητες, επιτρέπε‐
ται να εργαστεί μόνο υπό
την επίβλεψη ή σύμφωνα
με οδηγίες ενός υπεύθυ‐
νου ατόμου.

Το χορτοκοπτικό τροφοδοτείται με ενέργεια από
μια ενσωματωμένη μπαταρία.
Το καλώδιο φόρτισης STIHL LK 45 χρησιμεύει
για τη φόρτιση του χορτοκοπτικού STIHL
FSA 45.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Καλώδια φόρτισης, μετασχηματιστές ή φορτι‐
στές που δεν έχουν εγκριθεί από την STIHL
για χρήση με το χορτοκοπτικό μπορούν να
προκαλέσουν πυρκαγιές και εκρήξεις. Αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματι‐
σμούς ή θανατηφόρα ατυχήματα και σε υλικές
ζημιές.

– Ο χρήστης είναι σε θέση να αναγνωρίσει
και να εκτιμήσει τους κινδύνους του σχε‐
τίζονται με το χορτοκοπτικό και το καλώ‐
διο φόρτισης.

► Φορτίζετε το χορτοκοπτικό
STIHL FSA 45 με καλώδιο
φόρτισης STIHL LK 45.

– Ο χρήστης είναι ενήλικας ή
ο χρήστης εκπαιδεύεται
υπό επιτήρηση στο πλαί‐
σιο επαγγελματικής κατάρ‐
τισης σύμφωνα με τους
εθνικούς κανονισμούς.

■ Η αντικανονική χρήση του χορτοκοπτικού ή
του καλωδίου φόρτισης μπορεί να οδηγήσει σε
σοβαρούς τραυματισμούς ή θανατηφόρα ατυ‐
χήματα και σε υλικές ζημιές.
► Χρησιμοποιείτε το χορτοκοπτικό και το
καλώδιο φόρτισης με τον τρόπο που περι‐
γράφεται σ’ αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

4.4

Απαιτήσεις από τον χρήστη

– Ο χρήστης έχει λάβει
εκπαίδευση από τον
πιστοποιημένο αντιπρό‐
σωπο της STIHL ή από
ειδικευμένο πρόσωπο,
πριν από την πρώτη
χρήση του χορτοκοπτικού
ή του καλωδίου φόρτισης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Χρήστες που δεν διαθέτουν κατάλληλη εκπαί‐
δευση, δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ή
να εκτιμήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται
με τη χρήση του χορτοκοπτικού και του καλω‐
δίου φόρτισης. Υπάρχει κίνδυνος για σοβαρό ή
θανατηφόρο τραυματισμό του χρήστη ή άλλων
ατόμων.
► Διαβάστε, κατανοήστε και φυλάξτε τις
οδηγίες χρήσης.
► Όταν δανείζετε το χορτοκοπτικό ή το καλώ‐
διο φόρτισης σε άλλο άτομο, να δίνετε μαζί
και το εγχειρίδιο οδηγιών.
► Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης πληροί τις εξής
απαιτήσεις:
– Ο χρήστης είναι ξεκούραστος.

– Ο χρήστης έχει τις σωματι‐
κές, αισθητηριακές και
νοητικές ικανότητες που
απαιτούνται για τον χειρι‐
σμό και την εργασία με το
0458-718-3321-A

– Ο χρήστης δεν βρίσκεται υπό την επή‐
ρεια αλκοόλ, φαρμάκων ή ναρκωτικών.
► Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, απευθυν‐
θείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της
STIHL.

4.5

Ενδυμασία και εξοπλισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορεί να
εκσφενδονιστούν αντικείμενα με μεγάλη ταχύ‐
τητα. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χρή‐
στη.

5
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■

■

■

■

■
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► Να φοράτε εφαρμοστά προστατευ‐
τικά γυαλιά. Κατάλληλα θεωρούνται
τα προστατευτικά γυαλιά που είναι
δοκιμασμένα σύμφωνα με το
πρότυπο EN 166 ή τους εθνικούς
κανονισμούς και διατίθενται στο
εμπόριο με σχετική επισήμανση.
► Να φοράτε ασπίδα προσώπου.
► Να φοράτε μακρύ παντελόνι από ανθεκτικό
υλικό.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορεί να
σηκωθεί σκόνη από το έδαφος. Η εισπνοή της
σκόνης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην
υγεία και να προξενήσει αλλεργικές αντιδρά‐
σεις.
► Αν σηκώνεται σκόνη, φορέστε μάσκα προ‐
στασίας από τη σκόνη.
Ακατάλληλα είδη ρουχισμού μπορούν να πια‐
στούν σε δέντρα, θάμνους και στο χορτοκο‐
πτικό. Χρήστες που δεν φορούν κατάλληλο
ρουχισμό διατρέχουν κίνδυνο σοβαρού τραυ‐
ματισμού.
► Να φοράτε εφαρμοστά ρούχα.
► Αφαιρέστε μαντήλια και κοσμήματα.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας, υπάρχει πιθα‐
νότητα ο χρήστης να έρθει σε επαφή με το
περιστρεφόμενο κοπτικό εξάρτημα. Υπάρχει
κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού του χρήστη.
► Να φοράτε υποδήματα από ανθεκτικό υλικό.
► Να φοράτε μακρύ παντελόνι από ανθεκτικό
υλικό.
Κατά την τοποθέτηση και αφαίρεση του κοπτι‐
κού εξαρτήματος και κατά τη διάρκεια του
καθαρισμού ή της συντήρησης, υπάρχει πιθα‐
νότητα ο χρήστης να έρθει σε επαφή με το
κοπτικό εξάρτημα ή το μαχαίρι μεσινέζας.
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη.
► Να φοράτε γάντια εργασίας από ανθεκτικό
υλικό.
Αν ο χρήστης φορά ακατάλληλα υποδήματα,
ενδέχεται να γλιστρήσει. Υπάρχει κίνδυνος
τραυματισμού του χρήστη.
► Να φοράτε γερά, κλειστά υποδήματα με
αντιολισθητική σόλα.

4.6

Περιοχή εργασίας και περιβάλ‐
λον

4.6.1

Χορτοκοπτικό μηχάνημα

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 χορτοκοπτικού μηχανήματος και
με τα αντικείμενα που μπορεί να εκσφενδονίζο‐
νται. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού
6

ατόμων άσχετων προς την εργασία, παιδιών
και ζώων καθώς και κίνδυνος πρόκλησης υλι‐
κών ζημιών.
► Μην επιτρέπετε σε άσχετα
15m (50ft)
προς την εργασία άτομα, σε
παιδιά και ζώα να πλησιά‐
ζουν σε απόσταση μικρότερη
από 15 m από την περιοχή
εργασίας.
► Τηρείτε απόσταση 15 m από αντικείμενα.
► Μην αφήνετε το χορτοκοπτικό χωρίς επί‐
βλεψη.
► Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να
χρησιμοποιήσουν το χορτοκοπτικό σαν παι‐
χνίδι.
■ Το χορτοκοπτικό δεν είναι αδιάβροχο. Σε περί‐
πτωση χρήσης στη βροχή ή σε υγρό περιβάλ‐
λον, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό του
χρήστη και σε ζημιά στο χορτοκοπτικό.
► Μην εργάζεστε στη βροχή ή σε πολύ
υγρό περιβάλλον.
■ Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα του χορτοκοπτικού
μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες. Σε
εύφλεκτο ή εκρηκτικό περιβάλλον, οι σπινθή‐
ρες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές ή
εκρήξεις. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ή θανα‐
τηφόρου τραυματισμού και υλικών ζημιών.
► Μην εργάζεστε σε εύφλεκτο ή εκρηκτικό
περιβάλλον.
4.6.2

Καλώδιο φόρτισης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Τα άσχετα προς την εργασία άτομα, τα παιδιά
και τα ζώα δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν
και να αξιολογήσουν τους κινδύνους του καλω‐
δίου φόρτισης και του ηλεκτρικού ρεύματος.
Άσχετα προς την εργασία άτομα, παιδιά και
ζώα διατρέχουν κίνδυνο σοβαρού ή θανατηφό‐
ρου τραυματισμού.

► Μην επιτρέπετε σε άσχετα
προς την εργασία άτομα, σε
παιδιά και ζώα να πλησιά‐
ζουν στον χώρο εργασίας.
► Μην αφήνετε το καλώδιο
φόρτισης χωρίς επίβλεψη.
► Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν
μπορούν να χρησιμοποιή‐
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σουν το καλώδιο φόρτισης
σαν παιχνίδι.

■ Το καλώδιο φόρτισης δεν είναι προστατευμένο
από όλες τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Σε
περίπτωση έκθεσης σε ορισμένες επιδράσεις
του περιβάλλοντος, το καλώδιο φόρτισης μπο‐
ρεί να πάρει φωτιά ή να εκραγεί. Υπάρχει κίν‐
δυνος σοβαρού τραυματισμού και υλικών
ζημιών.
► Προστατεύετε το καλώδιο φόρτισης από τη
βροχή και την υγρασία.
► Χρησιμοποιείτε το καλώδιο φόρτισης μόνο
μέσα σε κλειστό και στεγνό χώρο.
► Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο φόρτισης
σε εύφλεκτο ή εκρηκτικό περιβάλλον.
► Χρησιμοποιείτε και φυλάσσετε το καλώδιο
φόρτισης σε θερμοκρασία μεταξύ 0 °C και
+ 40 °C.
■ Στο καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να σκοντά‐
ψουν άτομα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
τραυματισμούς και σε ζημιές του καλωδίου
φόρτισης.
► Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας επί‐
πεδα στο πάτωμα.

4.7

Ασφαλής κατάσταση

4.7.1
Χορτοκοπτικό μηχάνημα
Το χορτοκοπτικό είναι σε ασφαλή κατάσταση,
εφόσον πληρούνται τα εξής κριτήρια:
– Το χορτοκοπτικό μηχάνημα δεν έχει ζημιές.
– Το χορτοκοπτικό μηχάνημα είναι καθαρό και
στεγνό.
– Τα χειριστήρια λειτουργούν και δεν έχουν τρο‐
ποποιηθεί.
– Χρησιμοποιείται συνδυασμός από κοπτικό
εξάρτημα και προφυλακτήρα που αναφέρεται
σ’ αυτές τις οδηγίες χρήσης.
– Το κοπτικό εξάρτημα και ο προφυλακτήρας
έχουν τοποθετηθεί σωστά.
– Στο χορτοκοπτικό έχουν προσαρμοστεί γνήσια
παρελκόμενα της STIHL.
– Τα παρελκόμενα έχουν προσαρμοστεί με τον
σωστό τρόπο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Αν ο εξοπλισμός δεν είναι σε ασφαλή κατά‐
σταση, ορισμένα εξαρτήματα μπορεί να μην
επιτελούν τις λειτουργίες τους με τον σωστό
τρόπο και οι διατάξεις ασφαλείας μπορεί να
τεθούν εκτός λειτουργίας. Υπάρχει κίνδυνος
σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού.
► Μην χρησιμοποιείτε το χορτοκοπτικό μηχά‐
νημα, αν έχει υποστεί ζημιά.
► Μην φορτίζετε χορτοκοπτικό που έχει ζημιά.
0458-718-3321-A
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► Αν το χορτοκοπτικό μηχάνημα έχει λερωθεί
ή βραχεί, καθαρίστε το και αφήστε το να
στεγνώσει.
► Μην κάνετε αλλαγές στο χορτοκοπτικό.
Εξαίρεση: Επιτρέπεται η χρήση των συν‐
δυασμών από εξαρτήματα κοπής και προ‐
φυλακτήρες που αναφέρονται σ’ αυτές τις
οδηγίες χρήσης.
► Αν τα χειριστήρια δεν λειτουργούν, μην
εργαστείτε με το χορτοκοπτικό μηχανημα.
► Χρησιμοποιείτε γνήσια παρελκόμενα της
STIHL για αυτό το χορτοκοπτικό μηχάνημα.
► Προσαρμόζετε το κοπτικό εξάρτημα και τον
προφυλακτήρα όπως περιγράφεται σ’ αυτές
τις οδηγίες χρήσης.
► Προσαρμόζετε τα παρελκόμενα όπως περι‐
γράφεται σ’ αυτές τις οδηγίες χρήσης ή στις
οδηγίες χρήσης του παρελκόμενου.
► Μην τοποθετείτε αντικείμενα μέσα στα
ανοίγματα του χορτοκοπτικού.
► Μην συνδέετε τις επαφές της υποδοχής
κλειδιού με μεταλλικά αντικείμενα και μην τις
βραχυκυκλώνετε.
► Μην ανοίγετε το χορτοκοπτικό.
► Οι φθαρμένες ή κατεστραμμένες πινακίδες
υποδείξεων πρέπει να αντικατασταθούν.
► Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, απευθυν‐
θείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της
STIHL.
4.7.2
Προφυλακτήρας
Ο προφυλακτήρας είναι σε ασφαλή κατάσταση,
εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
– Ο προφυλακτήρας δεν έχει ζημιά.
– Το μαχαίρι έχει προσαρμοστεί με τον σωστό
τρόπο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Αν το μηχάνημα δεν είναι σε ασφαλή κατά‐
σταση, τα εξαρτήματα μπορεί να μην επιτελούν
τις λειτουργίες τους με τον σωστό τρόπο και οι
διατάξεις ασφαλείας μπορεί να τεθούν εκτός
λειτουργίας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
σοβαρό τραυματισμό του χρήστη.
► Μη χρησιμοποιείτε προφυλακτήρα που έχει
ζημιά.
► Να εργάζεστε με μαχαίρι μεσινέζας που έχει
προσαρμοστεί με τον σωστό τρόπο.
► Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, απευθυν‐
θείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο
της STIHL.
4.7.3
Κεφαλή κοπής
Η κεφαλή κοπής είναι σε ασφαλή κατάσταση,
εφόσον πληρούνται τα εξής κριτήρια:
– Η κεφαλή κοπής δεν έχει ζημιά.
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– Η κεφαλή κοπής δεν έχει μπλοκάρει.
– Οι μεσινέζες έχουν τοποθετηθεί σωστά.
– Αν χρησιμοποιείτε κεφαλή κοπής PolyCut με
πλαστικά μαχαίρια:
– Τα μαχαίρια δεν παρουσιάζουν ζημιές ή
ραγίσματα.
– Τα μαχαίρια έχουν τοποθετηθεί σωστά.
– Δεν έχουν ξεπεραστεί τα όρια φθοράς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Αν η κεφαλή κοπής δεν είναι σε ασφαλή κατά‐
σταση, μπορεί να αποσπαστούν εξαρτήματα
από τη κεφαλή, τη μεσινέζα ή τα πλαστικά
μαχαίρια και να εκσφενδονιστούν μακριά.
Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού.
► Μη χρησιμοποιείτε μια κεφαλή κοπής που
έχει ζημιά.
► Αν χρησιμοποιείτε κεφαλή κοπής PolyCut
με πλαστικά μαχαίρια, μη χρησιμοποιείτε
μαχαίρια που παρουσιάζουν ζημιά.
► Μην αντικαθιστάτε τη μεσινέζα ή τα πλα‐
στικά μαχαίρια με μεταλλικά αντικείμενα.
► Να προσέχετε και να τηρείτε τα όρια φθο‐
ράς.
► Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, απευθυν‐
θείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της
STIHL.
4.7.4
Καλώδιο φόρτισης
Το καλώδιο φόρτισης είναι σε ασφαλή κατά‐
σταση, όταν ικανοποιεί τα εξής κριτήρια:
– Δεν υπάρχει ζημιά στο καλώδιο φόρτισης.
– Το καλώδιο φόρτισης είναι καθαρό και στεγνό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Αν το καλώδιο φόρτισης δεν είναι σε ασφαλή
κατάσταση, τα εξαρτήματα μπορεί να μην επι‐
τελούν τις λειτουργίες τους με τον σωστό
τρόπο και οι διατάξεις ασφαλείας μπορεί να
τεθούν εκτός λειτουργίας. Αυτό μπορεί να οδη‐
γήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θανατη‐
φόρα ατυχήματα.
► Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο φόρτισης που
έχει ζημιά.
► Αν το καλώδιο φόρτισης λερωθεί ή βραχεί,
καθαρίστε το και αφήστε το να στεγνώσει.
► Μην κάνετε μετατροπές στο καλώδιο φόρτι‐
σης.

► Μη συνδέετε και βραχυκυ‐
κλώνετε τις ηλεκτρικές επα‐
φές του καλωδίου φόρτισης
με μεταλλικά αντικείμενα.

► Μην ανοίγετε το καλώδιο φόρτισης.
8

4 Προφυλάξεις ασφαλείας

4.8

Ενσωματωμένη μπαταρία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Η ενσωματωμένη μπαταρία δεν είναι προστα‐
τευμένη από όλες τις επιδράσεις του περιβάλ‐
λοντος. Σε περίπτωση έκθεσης της ενσωματω‐
μένης μπαταρίας σε ορισμένες επιδράσεις του
περιβάλλοντος, το χορτοκοπτικό ενδέχεται να
πάρει φωτιά, να εκραγεί ή να υποστεί ανεπα‐
νόρθωτη ζημιά. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ή
θανατηφόρου τραυματισμού και υλικών
ζημιών.
► Προστατεύετε το χορτοκοπτικό από
θερμότητα και φωτιά.
► Μην απορρίψετε το χορτοκοπτικό
στη φωτιά.
► Χρησιμοποιείτε και φυλάσσετε το
χορτοκοπτικό σε θερμοκρασία
μεταξύ 0 °C και 50 °C.
► Διατηρείτε το χορτοκοπτικό μακριά από
μεταλλικά μικροαντικείμενα.
► Προστατεύετε το χορτοκοπτικό από τη
βροχή και την υγρασία και μην το βυθίζετε
σε υγρά.
► Μην εκθέτετε το χορτοκοπτικό σε υψηλή
πίεση.
► Μην εκθέτετε το χορτοκοπτικό σε μικροκύ‐
ματα.
► Προστατεύετε το χορτοκοπτικό από χημικές
ουσίες και άλατα.
► Μη μεταφέρετε το χορτοκοπτικό, εάν έχει
υποστεί ζημιά.
■ Από μια μπαταρία με ζημιά είναι πιθανό να
διαρρεύσει υγρό. Σε περίπτωση επαφής με το
δέρμα ή τα μάτια, το υγρό μπορεί να προκαλέ‐
σει ερεθισμούς.
► Αποφεύγετε την επαφή με το υγρό.
► Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύντε
την προσβεβλημένη περιοχή με άφθονο
νερό και σαπούνι.
► Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύντε
τα μάτια με άφθονο νερό για τουλάχιστον
15 λεπτά και συμβουλευθείτε έναν γιατρό.
■ Μια μπαταρία με ζημιά ή βλάβη ενδέχεται να
αναδίδει ασυνήθιστη οσμή, να εκλύει καπνό ή
ακόμα και να καεί. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού
ή θανατηφόρου τραυματισμού και υλικών
ζημιών.
► Αν παρατηρήσετε ασυνήθιστη οσμή ή
καπνό, μη χρησιμοποιήσετε το χορτοκο‐
πτικό και διατηρήστε το μακριά από εύφλε‐
κτα υλικά.
► Αν το χορτοκοπτικό έχει πιάσει φωτιά, σβή‐
στε τη φωτιά με πυροσβεστήρα ή νερό.
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4.9

Εργασία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Υπάρχουν συνθήκες, κάτω από τις οποίες ο
χρήστης δεν είναι σε θέση να εργαστεί συγκεν‐
τρωμένα. Μπορεί να σκοντάψει, να πέσει και
να υποστεί σοβαρό τραυματισμό.
► Να εργάζεστε ήρεμα και συγκεντρωμένα.
► Μην εργάζεστε με το χορτοκοπτικό μηχά‐
νημα σε περιβάλλον με κακό φωτισμό ή
κακή ορατότητα.
► Ο χειρισμός του χορτοκοπτικού μηχανήμα‐
τος πρέπει να γίνεται από ένα άτομο κάθε
φορά.
► Κρατάτε το κοπτικό εξάρτημα κοντά στο
έδαφος.
► Να προσέχετε για εμπόδια.
► Να εργάζεστε από το έδαφος και να διατη‐
ρείτε την ισορροπία σας.
► Αν αρχίσετε να νιώθετε κούραση, κάντε ένα
διάλειμμα.
■ Το περιστρεφόμενο κοπτικό εξάρτημα μπορεί
να κόψει τον χρήστη. Υπάρχει κίνδυνος σοβα‐
ρού τραυματισμού του χρήστη.
► Μην αγγίζετε το περιστρεφόμενο κοπτικό
εξάρτημα.
► Αν το κοπτικό εξάρτημα μπλοκάρει από
κάποιο αντικείμενο, σβήστε το χορτοκοπτικό
μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί ενεργο‐
ποίησης. Στη συνέχεια αφαιρέστε το αντικεί‐
μενο.
■ Οποιαδήποτε αλλαγή στη λειτουργία ή ασυνή‐
θιστη συμπεριφορά του χορτοκοπτικού μηχα‐
νήματος κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορεί
να είναι ένδειξη ότι το χορτοκοπτικό δεν είναι
σε ασφαλή κατάσταση. Υπάρχει κίνδυνος
σοβαρού τραυματισμού και υλικών ζημιών.
► Διακόψτε την εργασία, αφαιρέστε το κλειδί
ενεργοποίησης και απευθυνθείτε στον
πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.
■ Κατά την εργασία με το χορτοκοπτικό μηχά‐
νημα μπορεί να δημιουργούνται δονήσεις.
► Να φοράτε γάντια.
► Να κάνετε διαλείμματα εργασίας.
► Αν παρουσιαστούν συμπτώματα κακής
αιμάτωσης, συμβουλευθείτε έναν γιατρό.
■ Αν το κοπτικό εξάρτημα χτυπήσει κάποιο αντι‐
κείμενο κατά τη διάρκεια της εργασίας, το αντι‐
κείμενο αυτό ή ένα μέρος του μπορεί να
εκσφενδονιστεί με μεγάλη ταχύτητα. Υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού και υλικών ζημιών.
► Απομακρύνετε τα ξένα αντικείμενα από την
περιοχή εργασίας.
■ Αν το περιστρεφόμενο εξάρτημα κοπής χτυπή‐
σει σε σκληρό αντικείμενο, μπορεί να δημιουρ‐
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γηθούν σπίθες και να προκληθούν ζημιές στο
εξάρτημα. Σε ένα εύφλεκτο περιβάλλον, οι σπί‐
θες αυτές μπορούν να προκαλέσουν πυρκα‐
γιά. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ή θανατηφό‐
ρου τραυματισμού και υλικών ζημιών.
► Μην εργάζεστε σε εύφλεκτο περιβάλλον.
► Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα κοπής είναι σε
ασφαλή κατάσταση.
■ Όταν αφήνετε τη σκανδάλη, το εξάρτημα συν‐
εχίζει να περιστρέφεται για λίγο. Υπάρχει κίν‐
δυνος σοβαρού τραυματισμού.
► Περιμένετε μέχρι να σταματήσει το κοπτικό
εξάρτημα.

4.10

Φόρτιση

Επαφή με ρευματοφόρα εξαρτήματα μπορεί να
προκληθεί από τα εξής αίτια:
– Ζημιά στο καλώδιο σύνδεσης.
– Ζημιά στο φις.
– Λάθος εγκατάσταση της πρίζας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

■ Η επαφή με ρευματοφόρα εξαρτήματα μπορεί
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Υπάρχει κίνδυ‐
νος σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού
του χρήστη.
► Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και
το φις βρίσκονται σε άρτια κατάσταση.
► Συνδέστε το φις σε μια σωστά εγκατεστη‐
μένη πρίζα.
■ Μια εσφαλμένη τάση δικτύου ή εσφαλμένη
συχνότητα δικτύου κατά τη διάρκεια της φόρτι‐
σης μπορεί να προκαλέσει υπέρταση στο
καλώδιο φόρτισης. Μπορεί να προκληθεί ζημιά
στο καλώδιο φόρτισης.
► Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα
δικτύου του ηλεκτρικού δικτύου συμφωνούν
με τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινα‐
κίδα τύπου του καλωδίου φόρτισης.
■ Εάν το καλώδιο φόρτισης συνδεθεί σε πολύμ‐
πριζο, μπορεί να σημειωθεί υπερφόρτωση των
ηλεκτρικών εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια της
φόρτισης. Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορεί να
υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν πυρκα‐
γιά. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ή θανατηφό‐
ρου τραυματισμού και υλικών ζημιών.
► Βεβαιωθείτε ότι οι προδιαγραφές ισχύος στο
πολύμπριζο δεν υπερβαίνουν τις προδια‐
γραφές που αναγράφονται στην πινακίδα
τύπου του καλωδίου φόρτισης και όλων των
ηλεκτρικών συσκευών που είναι συνολικά
συνδεδεμένες στο πολύμπριζο.
■ Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, ένα καλώδιο
φόρτισης με ζημιά ή ελάττωμα μπορεί να εκλύ‐
σει ασυνήθιστες οσμές ή καπνό. Υπάρχει κίν‐
δυνος τραυματισμού και υλικών ζημιών.
9
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4 Προφυλάξεις ασφαλείας

► Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
■ Αν δεν υπάρχει επαρκής απαγωγή της θερμό‐
τητας, το καλώδιο φόρτισης μπορεί να υπερ‐
θερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά. Υπάρ‐
χει κίνδυνος σοβαρού ή θανατηφόρου τραυμα‐
τισμού και υλικών ζημιών.
► Μην καλύπτετε το καλώδιο φόρτισης.

4.11

Μεταφορά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, το χορτοκο‐
πτικό μπορεί να ανατραπεί ή να μετακινηθεί.
Υπάρχει κίνδυνος για τραυματισμό και υλικές
ζημιές.
► Αφαιρέστε το κλειδί ενεργοποίησης.

► Τοποθετήστε το χορτοκοπτικό μέσα στη
συσκευασία ή στο δοχείο μεταφοράς με
τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται η μετακί‐
νησή του.
► Ασφαλίστε τη συσκευασία ή το δοχείο μετα‐
φοράς με τέτοιο τρόπο με ιμάντες, λουριά ή
δίχτυ, ώστε να μη μπορεί να μετακινηθεί.

4.12
4.12.1

Φύλαξη
Χορτοκοπτικό μηχάνημα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Τα παιδιά δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν
τους κινδύνους του χορτοκοπτικού. Υπάρχει
κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού για παιδιά.
► Αφαιρέστε το κλειδί ενεργοποίησης.

► Φυλάσσετε το χορτοκοπτικό σε καθαρό και
στεγνό μέρος.
► Φυλάσσετε το χορτοκοπτικό σε κλειστό
χώρο.
► Φυλάσσετε το κλειδί ενεργοποίησης χωρι‐
στά από το χορτοκοπτικό.
4.12.2

Καλώδιο φόρτισης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Τα παιδιά δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν
τους κινδύνους του καλωδίου φόρτισης. Υπάρ‐
χει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανατη‐
φόρου ατυχήματος των παιδιών.
► Φυλάσσετε το καλώδιο φόρτισης μακριά
από παιδιά.
■ Το καλώδιο φόρτισης δεν είναι προστατευμένο
από όλες τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Σε
περίπτωση έκθεσης σε ορισμένες επιδράσεις
του περιβάλλοντος μπορεί να προκληθεί ζημιά
στο καλώδιο φόρτισης.
► Αν το καλώδιο φόρτισης είναι ζεστό, αφήστε
τον να κρυώσει.

► Φυλάξτε το καλώδιο φόρτι‐
σης σε καθαρό και στεγνό
μέρος.
► Φυλάσσετε το καλώδιο φόρ‐
τισης σε κλειστό χώρο.

► Φυλάσσετε το καλώδιο φόρτισης σε θερμο‐
κρασία μεταξύ 0 °C και +40 °C.

4.13

Καθάρισμα, συντήρηση και επι‐
σκευή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

► Φυλάσσετε το χορτοκοπτικό μακριά από τα
παιδιά.
■ Οι ηλεκτρικές επαφές μέσα στην υποδοχή του
κλειδιού και τα μεταλλικά εξαρτήματα μπορεί
να οξειδωθούν (σκουριάσουν) από υγρασία.
Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο χορτοκοπτικό.
► Αφαιρέστε το κλειδί ενεργοποίησης.

► Φυλάσσετε το χορτοκοπτικό σε καθαρό και
στεγνό μέρος.
■ Το χορτοκοπτικό δεν είναι προστατευμένο από
όλες τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Σε
περίπτωση έκθεσης σε ορισμένες επιδράσεις
του περιβάλλοντος μπορεί να προκληθεί ζημιά
στο χορτοκοπτικό.
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■ Αν το κλειδί ενεργοποίησης είναι συνδεμένο
στο χορτοκοπτικό μηχάνημα κατά τη διάρκεια
των εργασιών καθαρισμού, συντήρησης ή επι‐
σκευής, το χορτοκοπτικό μπορεί κατά λάθος
να τεθεί σε λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος
σοβαρού τραυματισμού και υλικών ζημιών.
► Αφαιρέστε το κλειδί ενεργοποίησης.

■ Τα ισχυρά απορρυπαντικά, ο καθαρισμός με
δέσμη νερού ή μυτερά αντικείμενα μπορούν να
προκαλέσουν ζημιές στο χορτοκοπτικό μηχά‐
νημα, στον προφυλακτήρα, στο κοπτικό εξάρ‐
τημα και στο καλώδιο φόρτισης. Αν το χορτο‐
κοπτικό μηχάνημα, ο προφυλακτήρας, το
κοπτικό εξάρτημα ή το καλώδιο φόρτισης δεν
καθαρίζεται με τον κατάλληλο τρόπο, υπάρχει
περίπτωση ορισμένα εξαρτήματα να πάψουν
0458-718-3321-A

5 Ετοιμασία του χορτοκοπτικού για χρήση

5

Ετοιμασία του χορτοκοπτι‐
κού για χρήση

5.1

Ετοιμασία του χορτοκοπτικού
μηχανήματος για χρήση

Πριν από την έναρξη κάθε εργασίας, εκτελέστε τα
εξής βήματα:
► Βεβαιωθείτε ότι τα εξής εξαρτήματα είναι σε
ασφαλή κατάσταση:
– Χορτοκοπτικό μηχάνημα,
4.7.1.
– Προφυλακτήρας,
4.7.2.
– Κεφαλή κοπής,
4.7.3.
– Καλώδιο φόρτισης,
4.7.4.
► Ελέγξτε την ενσωματωμένη μπαταρία,
11.3.
► Φορτίστε πλήρως το χορτοκοπτικό μηχάνημα,
6.1.
► Καθαρίστε το χορτοκοπτικό μηχάνημα,
16.1.
► Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα,
7.1.
► Τοποθετήστε τη μεσινέζα ή τα μαχαίρια,
7.2.1 ή
7.2.3.
► Τοποθετήστε την κυκλική λαβή,
7.3.
► Ρυθμίστε το μήκος του σωλήνα,
8.2.
► Ρυθμίστε την κυκλική λαβή,
8.3.
► Ελέγξτε τα χειριστήρια,
11.1.
► Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε κάποιο από
τα παραπάνω βήματα, μη χρησιμοποιήσετε το
χορτοκοπτικό, και απευθυνθείτε στον πιστο‐
ποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.
0458-718-3321-A

6

Φόρτιση χορτοκοπτικού και
λυχνίες

6.1

Φόρτιση χορτοκοπτικού

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από διάφορους
παράγοντες, όπως η θερμοκρασία του χορτοκο‐
πτικού και η θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ο
πραγματικός χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέ‐
ρει από τον χρόνο φόρτισης που δηλώνεται από
τον κατασκευαστή. Για τους χρόνους φόρτισης
μπορείτε να συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα
www.stihl.com/charging-times .

Η διαδικασία φόρτισης ξεκινά
αυτόματα όταν συνδέετε το φις
στην πρίζα και το καλώδιο φόρ‐
τισης στο χορτοκοπτικό. Η διαδι‐
κασία φόρτισης τερματίζεται
αυτόματα όταν το χορτοκοπτικό
έχει φορτιστεί πλήρως.
Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το χορτοκοπτικό
και το καλώδιο φόρτισης ζεσταίνονται.
► Αφαιρέστε το κλειδί ενεργοποίησης.

6
3

5

1
2

4

0000-GXX-1541-A1

να λειτουργούν σωστά και οι διατάξεις ασφα‐
λείας να τεθούν εκτός λειτουργίας. Υπάρχει
κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού.
► Καθαρίζετε το χορτοκοπτικό, τον προφυλα‐
κτήρα, το κοπτικό εξάρτημα και το καλώδιο
φόρτισης όπως περιγράφεται σε αυτό το
εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.
■ Αν το χορτοκοπτικό, ο προφυλακτήρας, το
κοπτικό εξάρτημα ή το καλώδιο φόρτισης δεν
συντηρείται ή επισκευάζεται με τον κατάλληλο
τρόπο, υπάρχει περίπτωση ορισμένα εξαρτή‐
ματα να πάψουν να λειτουργούν σωστά και οι
διατάξεις ασφαλείας να τεθούν εκτός λειτουρ‐
γίας. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ή θανατηφό‐
ρου τραυματισμού.
► Μην εκτελείτε μόνοι σας εργασίες συντήρη‐
σης ή επισκευής στο χορτοκοπτικό μηχά‐
νημα, στον προφυλακτήρα, στο κοπτικό
εξάρτημα και στο καλώδιο φόρτισης.
► Αν το χορτοκοπτικό, ο προφυλακτήρας, το
κοπτικό εξάρτημα ή το καλώδιο φόρτισης
χρειάζεται συντήρηση ή επισκευή, απευθυν‐
θείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της
STIHL.

ελληνικά

► Συνδέστε το φις (5) του καλωδίου τροφοδο‐
σίας σε μια εύκολα προσιτή πρίζα (6).
► Δρομολογήστε σωστά το καλώδιο τροφοδο‐
σίας (4).
► Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου φόρτισης (3)
στην υποδοχή φόρτισης (2).
Οι λυχνίες (1) ανάβουν σε πράσινο χρώμα και
δείχνουν την κατάσταση φόρτισης.
► Μόλις οι λυχνίες (1) σβήσουν, αποσυνδέστε το
φις (3) από την υποδοχή φόρτισης (2).
Το χορτοκοπτικό είναι πλήρως φορτισμένο.
► Αποσυνδέστε το φις (5) από την πρίζα (6).

11
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6.2

7 Συναρμολόγηση χορτοκοπτικού

Ένδειξη κατάστασης φόρτισης

Ο προφυλακτήρας (2) πρέπει να μείνει μόνιμα
στερεωμένος στο μηχάνημα.

80-100%
60-80%
40-60%

7.2

20-40%

1
0000-GXX-1414-A0

0-20%

► Πιέστε το πλήκτρο (1).
Οι λυχνίες ανάβουν για περίπου 5 δευτερόλε‐
πτα σε πράσινο χρώμα και δείχνουν την κατά‐
σταση φόρτισης.
► Αν η αριστερή λυχνία αναβοσβήνει σε πράσινο
χρώμα, φορτίστε το χορτοκοπτικό.

Κεφαλή κοπής PolyCut 2-2

7.2.1
Τοποθέτηση μεσινέζας
► Σβήστε το χορτοκοπτικό και αφαιρέστε το
κλειδί ενεργοποίησης.
► Τοποθετήστε τη μεσινέζα μέσα σε ένα δοχείο
με νερό για διάστημα 12 έως 24 ωρών.
Έτσι οι μεσινέζες αποκτούν ελαστικότητα.

1

2

Λυχνίες

Οι λυχνίες δείχνουν την κατάσταση φόρτισης της
μπαταρίας και πιθανές βλάβες στο χορτοκοπτικό.
Οι λυχνίες μπορούν να ανάβουν ή να αναβοσβή‐
νουν σε πράσινο ή κόκκινο χρώμα.
Οι πράσινες λυχνίες δείχνουν την κατάσταση
φόρτισης της μπαταρίας.
► Αν ανάψουν ή αναβοσβήνουν οι κόκκινες
λυχνίες, συμβουλευθείτε τον πίνακα αντιμετώ‐
πισης βλαβών,
18.
Υπάρχει βλάβη στο χορτοκοπτικό.

7

Συναρμολόγηση χορτοκο‐
πτικού

7.1

Τοποθέτηση προφυλακτήρα

0000-GXX-1405-A1

6.3

► Βιδώστε και σφίξτε τις βίδες (3).

► Περάστε τη μεσινέζα μέσα από το δεξί
άνοιγμα, από κάτω προς τα πάνω.
► Περάστε τη μεσινέζα στη συνέχεια από το αρι‐
στερό άνοιγμα, από πάνω προς τα κάτω, μέχρι
το άκρο της μεσινέζας να συμπίπτει με το σύμ‐
βολο.
► Κρατήστε το κοντό άκρο της μεσινέζας.
► Τραβήξτε το μακρύ άκρο της μεσινέζας μέχρι η
μεσινέζα να σφιχτεί στην κεφαλή.

0000-GXX-2041-A1

► Σβήστε το χορτοκοπτικό και αφαιρέστε το
κλειδί ενεργοποίησης.

3
1

2

2

0000-GXX-1408-A0

► Κόψτε τη μεσινέζα έτσι, ώστε τα άκρα να φτά‐
νουν στο μαχαίρι.

Το μαχαίρι μεσινέζας (1) είναι ενσωματωμένο
στον προφυλακτήρα (2) και δεν επιτρέπεται να
αφαιρεθεί.
► Περάστε τον προφυλακτήρα (2) μέσα στα
αυλάκια στο περίβλημα του κινητήρα, μέχρι να
τερματίσει.
Ο προφυλακτήρας (2) σχηματίζει ενιαία επιφά‐
νεια με το περίβλημα.
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7.2.2
Αφαίρεση μεσινέζας
► Σβήστε το χορτοκοπτικό και αφαιρέστε το
κλειδί ενεργοποίησης.
► Σπρώξτε το κοντό άκρο της μεσινέζας προς τα
πάνω, ώστε να βγει από την κεφαλή κοπής.
► Τραβήξτε το κοντό άκρο της μεσινέζας προς τα
πάνω, ώστε να βγει από την κεφαλή κοπής.
► Τραβήξτε τη μεσινέζα από την κεφαλή κοπής.
7.2.3
Τοποθέτηση μαχαιριών
► Σβήστε το χορτοκοπτικό και αφαιρέστε το
κλειδί ενεργοποίησης.
0458-718-3321-A

8 Ρύθμιση του χορτοκοπτικού ανάλογα με τον χρήστη
► Τοποθετήστε τα μαχαίρια μέσα σε ένα δοχείο
με νερό για διάστημα 12 έως 24 ωρών.
Έτσι οι μεσινέζες αποκτούν ελαστικότητα.

► Ανοίξτε τα σκέλη της κυκλικής λαβής (2) και
τοποθετήστε την κυκλική λαβή (2) στη λαβή
χειρισμού. Βεβαιωθείτε ότι η κυκλική λαβή (2)
κουμπώνει.
► Περάστε τη βίδα (3) μέσα από τη οπή.
► Βιδώστε και σφίξτε το αστεροειδές κουμπί (1).
Η κυκλική λαβή (2) πρέπει να μείνει μόνιμα στε‐
ρεωμένη στο μηχάνημα.

2

2

0000-GXX-1406-A0

1
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1

► Τοποθετήστε το μαχαίρι (1) στην κεφαλή
κοπής με τέτοιο τρόπο, ώστε το δαχτυλίδι (2)
να περνά μέσα από το μεγάλο άνοιγμα του
μαχαιριού (1).
► Τραβήξτε το μαχαίρι (1) προς τα έξω, ώστε το
δαχτυλίδι (2) να κουμπώσει στο μικρό άνοιγμα
του μαχαιριού (1).

8
8.1

Ρύθμιση του χορτοκοπτι‐
κού ανάλογα με τον χρήστη
Ρύθμιση γωνίας σωλήνα

Η γωνία του σωλήνα μπορεί να ρυθμιστεί ανά‐
λογα με το ανάστημα του χρήστη.
► Σβήστε το χορτοκοπτικό και αφαιρέστε το
κλειδί ενεργοποίησης.

A

B

7.2.4
Αφαίρεση μαχαιριού
► Σβήστε το χορτοκοπτικό και αφαιρέστε το
κλειδί ενεργοποίησης.

2

C
D

30°

0000-GXX-1407-A0

2

1

► Πιέστε το μαχαίρι (1) μέσα στην υποδοχή,
μέχρι το δαχτυλίδι (2) να βγει από το μικρό
άνοιγμα στο μαχαίρι (1).
► Τραβήξτε το μαχαίρι (1) προς τα πάνω.

7.3

0000-GXX-1479-A0

1

► Πιέστε την ασφάλεια (1) και κρατήστε την
πατημένη.
► Ρυθμίστε τον σωλήνα (2) ώστε να έχει την επι‐
θυμητή κλίση (A έως D) και βεβαιωθείτε ότι
κουμπώνει.
► Αφήστε ελεύθερη την ασφάλεια (1).

8.2

Ρύθμιση μήκους σωλήνα

Το μήκος του σωλήνα μπορεί να ρυθμιστεί ανά‐
λογα με το ανάστημα του χρήστη.
► Σβήστε το χορτοκοπτικό και αφαιρέστε το
κλειδί ενεργοποίησης.
► Κρατήστε σταθερό τον σωλήνα.

Τοποθέτηση κυκλικής λαβής

► Σβήστε το χορτοκοπτικό και αφαιρέστε το
κλειδί ενεργοποίησης.

2

1

► Ευθυγραμμίστε την κυκλική λαβή (2) με τέτοιο
τρόπο, ώστε η υποδοχή του αστεροειδούς
κουμπιού (1) να βρίσκεται στη δεξιά πλευρά
της λαβής χειρισμού.
0458-718-3321-A

2

0000-GXX-1411-A0

1

0000-GXX-1410-A0

3

► Πιέστε το κουμπί εμπλοκής (1) και κρατήστε
τον πατημένο.
► Τραβήξτε ή σπρώξτε τη λαβή χειρισμού (2)
στην επιθυμητή θέση.
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9 Σύνδεση και αφαίρεση κλειδιού ενεργοποίησης

► Αφήστε το κουμπί εμπλοκής (1).
► Μετακινήστε λίγο τη λαβή χειρισμού (2) μέχρι
να κουμπώσει.

Ρύθμιση κυκλικής λαβής

Σύνδεση και αφαίρεση κλει‐
διού ενεργοποίησης

9.1

Σύνδεση κλειδιού ενεργοποίη‐
σης

Η κυκλική λαβή μπορεί να τοποθετηθεί σε διαφο‐
ρετικές θέσεις, ανάλογα με το ανάστημα του χρή‐
στη.
► Σβήστε το χορτοκοπτικό και αφαιρέστε το
κλειδί ενεργοποίησης.

2

1
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2

1

► Λύστε το κουμπί (1).
► Γυρίστε την κυκλική λαβή (2) στην επιθυμητή
θέση.
► Σφίξτε γερά το κουμπί (1).

8.4

Μετατροπή χορτοκοπτικού σε
κοπτικό μπορντούρας

► Σβήστε το χορτοκοπτικό και αφαιρέστε το
κλειδί ενεργοποίησης.

3
2

4

0000-GXX-1480-A1

1

► Πιέστε το κουμπί εμπλοκής (1) και κρατήστε
τον πατημένο.
► Γυρίστε τη λαβή χειρισμού (2) κατά 90° και
βεβαιωθείτε ότι κουμπώνει.
► Αφήστε το κουμπί εμπλοκής (1).
► Πιέστε την ασφάλεια (4) και κρατήστε την
πατημένη.
► Ρυθμίστε τον σωλήνα (2) στην πιο ευθεία θέση
και βεβαιωθείτε ότι κουμπώνει.
► Αφήστε ελεύθερη την ασφάλεια (4).
► Ανοίξτε εντελώς τον αποστατήρα (5).

14

► Συνδέστε κλειδί ενεργοποίησης (1) στην υπο‐
δοχή (2).

9.2

Αφαίρεση κλειδιού ενεργοποίη‐
σης

► Τοποθετήστε το χορτοκοπτικό πάνω σε μια
επίπεδη επιφάνεια.
► Αφαιρέστε το κλειδί ενεργοποίησης.
► Φυλάσσετε το κλειδί ενεργοποίησης μακριά
από τα παιδιά.

10

Ενεργοποίηση και απενερ‐
γοποίηση χορτοκοπτικού

10.1

Ενεργοποίηση χορτοκοπτικού

► Με το ένα χέρι, κρατήστε τη λαβή χειρισμού
του χορτοκοπτικού, περισφίγγοντας τη λαβή με
τον αντίχειρα.
► Με το άλλο χέρι, κρατήστε την κυκλική λαβή
του χορτοκοπτικού, περισφίγγοντας τη λαβή με
τον αντίχειρα.

1
2
3

0000-GXX-1416-A0

8.3

9

0000-GXX-1415-A0

ελληνικά

► Με τον αντίχειρα, σπρώξτε τον σύρτη απασφά‐
λισης (1) στην κατεύθυνση της κυκλικής λαβής,
και κρατήστε τον στη θέση αυτή.
► Πιέστε την ασφάλεια της σκανδάλης (1) με το
χέρι και κρατήστε την πατημένη.
Τώρα μπορείτε να αφήσετε τον σύρτη απα‐
σφάλισης (1).

0458-718-3321-A

11 Έλεγχος χορτοκοπτικού

10.2

Σβήσιμο χορτοκοπτικού

► Αφήστε τη σκανδάλη και την ασφάλεια.
► Περιμένετε μέχρι να σταματήσει το κοπτικό
εξάρτημα.
► Αν το κοπτικό εξάρτημα συνεχίζει να περιστρέ‐
φεται, αφαιρέστε το κλειδί ενεργοποίησης και
απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρό‐
σωπο της STIHL.
Υπάρχει βλάβη στο χορτοκοπτικό.

11
11.1

Έλεγχος χορτοκοπτικού
Έλεγχος χειριστηρίων

Σύρτης απασφάλισης, ασφάλεια σκανδάλης και
σκανδάλη
► Αφαιρέστε το κλειδί ενεργοποίησης.
► Δοκιμάστε να πιέσετε τη σκανδάλη χωρίς να
πατήσετε τον σύρτη απασφάλισης ή την ασφά‐
λεια της σκανδάλης.
► Αν μπορείτε να πατήσετε τη σκανδάλη, μη
χρησιμοποιήσετε το χορτοκοπτικό αλλά απευ‐
θυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο
της STIHL.
Υπάρχει βλάβη στον σύρτη απασφάλισης ή
στην ασφάλεια της σκανδάλης.
► Με τον αντίχειρα, σπρώξτε τον σύρτη απασφά‐
λισης στην κατεύθυνση της κυκλικής λαβής,
και κρατήστε τον στη θέση αυτή.
► Πιέστε και κρατήστε την ασφάλεια της σκανδά‐
λης.
► Πιέστε τη σκανδάλη.
► Αφήστε τη σκανδάλη, την ασφάλεια της σκαν‐
δάλης και τον σύρτη απασφάλισης.
► Αν η σκανδάλη, η ασφάλεια της σκανδάλης ή ο
σύρτης απασφάλισης πατιούνται με δυσκολία
ή δεν επανέρχονται αυτόματα στην αρχική
τους θέση, μη χρησιμοποιήσετε το χορτοκο‐
πτικό αλλά απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο
αντιπρόσωπο της STIHL.
Υπάρχει βλάβη στη σκανδάλη, στην ασφάλεια
της σκανδάλης ή στον σύρτη απασφάλισης.
Ενεργοποίηση χορτοκοπτικού
► Συνδέστε το κλειδί ενεργοποίησης.
► Με τον αντίχειρα, σπρώξτε τον σύρτη απασφά‐
λισης στην κατεύθυνση της κυκλικής λαβής,
και κρατήστε τον στη θέση αυτή.
► Πιέστε και κρατήστε την ασφάλεια της σκανδά‐
λης.

0458-718-3321-A

► Πιέστε τη σκανδάλη και κρατήστε την πατη‐
μένη.
Το κοπτικό εξάρτημα περιστρέφεται.
► Αν αναβοσβήνουν 3 κόκκινες λυχνίες, αφαιρέ‐
στε το κλειδί ενεργοποίησης και απευθυνθείτε
στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.
Υπάρχει βλάβη στο χορτοκοπτικό.
► Αφήστε τη σκανδάλη ελεύθερη.
Το κοπτικό εξάρτημα σταματά μετά από σύν‐
τομο χρόνο.
► Αν το κοπτικό εξάρτημα συνεχίζει να περιστρέ‐
φεται, αφαιρέστε το κλειδί ενεργοποίησης και
απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρό‐
σωπο της STIHL.
Υπάρχει βλάβη στο χορτοκοπτικό.

11.2

Έλεγχος κοπτικού εξαρτήματος

► Απενεργοποιήστε το χορτοκοπτικό και αφαιρέ‐
στε το κλειδί ενεργοποίησης.

A
a

B

0000080909-003

► Πιέστε τη σκανδάλη (2) με τον δείκτη, και κρα‐
τήστε την πατημένη.
Το χορτοκοπτικό επιταχύνει και το κοπτικό
εξάρτημα κινείται.

ελληνικά

► Εάν φαίνεται το σημάδι φθοράς (A) στο κάτω
μέρος της κεφαλής κοπής PolyCut 2-2, μην
χρησιμοποιήσετε το χορτοκοπτικό μηχάνημα
και ζητήστε από τον πιστοποιημένο αντιπρό‐
σωπο της STIHL να αλλάξει την κεφαλή κοπής
PolyCut 2-2.
► Αν η απόσταση ανάμεσα στο μεγάλο άνοιγμα
του μαχαιριού και την αιχμή του μαχαιριού
είναι μικρότερη από a = 45 mm, αντικαταστή‐
στε και τα δύο μαχαίρια.
► Αν ένα μαχαίρι έχει υποστεί ζημιά (B), αντικα‐
ταστήστε και τα δύο μαχαίρια.

11.3

Έλεγχος ενσωματωμένης μπα‐
ταρίας

► Πιέστε το πλήκτρο.
Οι λυχνίες ανάβουν ή αναβοσβήνουν.
► Αν οι λυχνίες δεν ανάβουν ή αναβοσβήνουν,
μη χρησιμοποιήσετε το χορτοκοπτικό και
απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρό‐
σωπο της STIHL.
Υπάρχει βλάβη στην ενσωματωμένη μπαταρία.

15

ελληνικά

12

Εργασία με το χορτοκο‐
πτικό

► Κινείτε το χορτοκοπτικό μηχάνημα ομαλά από
τη μία πλευρά στην άλλη.
► Προχωρήστε προς τα εμπρός αργά και ελεγχό‐
μενα.
► Αν εργάζεστε με αποστάτη (1): Ξεδιπλώστε
πλήρως τον αποστάτη (1).

Κράτημα και καθοδήγηση του
χορτοκοπτικού

0000-GXX-1417-A0

12.1

12 Εργασία με το χορτοκοπτικό

► Με το ένα χέρι, κρατήστε τη λαβή χειρισμού
του χορτοκοπτικού, περισφίγγοντας τη λαβή με
τον αντίχειρα.
► Με το άλλο χέρι, κρατήστε την κυκλική λαβή
του χορτοκοπτικού, περισφίγγοντας τη λαβή με
τον αντίχειρα.

12.2

Κοπή άκρων

0000-GXX-1481-A2

► Μετατρέψτε το χορτοκοπτικό σε κοπτικό μπορ‐
ντούρας.
► Ανοίξτε εντελώς τον αποστατήρα.

► Κινήστε το χορτοκοπτικό κατά μήκος της άκρης
του γκαζόν.
Ο προφυλακτήρας καθορίζει τη σωστή από‐
σταση από το έδαφος.

12.3

Κοπή χόρτου

Το ύψος κοπής καθορίζεται από την απόσταση
του κοπτικού εξαρτήματος από το έδαφος.

0000-GXX-1418-A1

1
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13

Μετά την εργασία

13.1

Μετά την εργασία

► Σβήστε το χορτοκοπτικό και αφαιρέστε το
κλειδί ενεργοποίησης.
► Καθαρίστε το χορτοκοπτικό.
► Καθαρίστε τον προφυλακτήρα.
► Καθαρίστε το κοπτικό εξάρτημα.

14
14.1

Μεταφορά
Μεταφορά χορτοκοπτικού
μηχανήματος

► Απενεργοποιήστε το χορτοκοπτικό και αφαιρέ‐
στε το κλειδί ενεργοποίησης.
► Ρυθμίστε τον σωλήνα στο μικρότερο δυνατό
μήκος.
Μεταφορά χορτοκοπτικού μηχανήματος με τα
χέρια
► Μεταφέρετε το χορτοκοπτικό από τον σωλήνα,
κρατώντας το μηχάνημα σε ισορροπία και με
το κοπτικό εξάρτημα στραμμένο προς τα πίσω.
Μεταφορά χορτοκοπτικού με το αυτοκίνητο
► Ασφαλίστε το χορτοκοπτικό, ώστε να μην μπο‐
ρεί να ανατραπεί ή να μετακινηθεί.
► Αν το χορτοκοπτικό πρόκειται να συσκευαστεί,
αυτό πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να
αποκλείεται η μετατόπισή του μέσα στη
συσκευασία, και η ίδια η συσκευασία πρέπει
επίσης να ασφαλιστεί, ώστε να μην μπορεί να
μετατοπιστεί.
Λόγω της ενσωματωμένης μπαταρίας, το χορτο‐
κοπτικό υπόκειται στους κανόνες μεταφοράς επι‐
κίνδυνων αγαθών. Το χορτοκοπτικό μηχάνημα
χαρακτηρίζεται ως είδος τύπου UN 3481 (εξοπλι‐
σμός με ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου)
και έχει εγκριθεί σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ, παρά‐
γραφος 38.3, του Εγχειριδίου δοκιμών και κριτη‐
ρίων του ΟΗΕ.
Μπορείτε να συμβουλευθείτε τους κανονισμούς
μεταφοράς στην ιστοσελίδα www.stihl.com/
safety-data-sheets.

0458-718-3321-A

15 Φύλαξη

15
15.1

ελληνικά

Φύλαξη

15.3

Φύλαξη χορτοκοπτικού μηχα‐
νήματος

Η STIHL συνιστά να φυλάσσετε το χορτοκοπτικό
σε κατάσταση φόρτισης μεταξύ 40 % και 60 % (2
αναμμένες πράσινες λυχνίες LED).
► Απενεργοποιήστε το χορτοκοπτικό και αφαιρέ‐
στε το κλειδί ενεργοποίησης.
► Αφαιρέστε τη μεσινέζα.
► Φυλάσσετε το χορτοκοπτικό με τέτοιον τρόπο,
ώστε να ικανοποιούνται οι εξής συνθήκες:
– Το χορτοκοπτικό βρίσκεται μακριά από τα
παιδιά.
– Το χορτοκοπτικό είναι καθαρό και στεγνό.
– Το χορτοκοπτικό βρίσκεται μέσα σε κλειστό
χώρο.
– Το χορτοκοπτικό φυλάσσεται χωριστά από
το καλώδιο φόρτισης.
– Το χορτοκοπτικό βρίσκεται σε θερμοκρασία
μεταξύ 0 °C και + 50 °C.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
■ Αν το χορτοκοπτικό δεν φυλάσσεται όπως
περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης,
μπορεί η ενσωματωμένη μπαταρία να υποστεί
βαθιά εκφόρτιση και, ως εκ τούτου, ανεπανόρ‐
θωτη ζημιά.
► Αν το χορτοκοπτικό είναι εκφορτισμένο,
πρέπει να φορτιστεί πριν από τη φύλαξη. Η
STIHL συνιστά να φυλάσσετε το χορτοκο‐
πτικό σε κατάσταση φόρτισης μεταξύ 40 %
και 60 % (2 αναμμένες πράσινες λυχνίες
LED).

15.2

Φύλαξη μαχαιριών

16
16.1

16.2

Καθάρισμα προφυλακτήρα και
κοπτικού εξαρτήματος

► Σβήστε το χορτοκοπτικό και αφαιρέστε το
κλειδί ενεργοποίησης.
► Καθαρίστε τον προφυλακτήρα και το κοπτικό
εξάρτημα με ένα υγρό πανί ή μια μαλακή βούρ‐
τσα.

16.3

0000-GXX-1431-A0

17.1

► Κρεμάστε το μαχαίρι (1) στο κάτω μέρος του
χορτοκοπτικού.
► Σπρώξτε την αιχμή του μαχαιριού (1) μέσα στο
άνοιγμα (1) που υπάρχει στο χορτοκοπτικό.
► Κρεμάστε το επόμενο μαχαίρι πάνω από το
προηγούμενο.
0458-718-3321-A

Καθάρισμα χορτοκοπτικού
μηχανήματος

► Απενεργοποιήστε το χορτοκοπτικό και αφαιρέ‐
στε το κλειδί ενεργοποίησης.
► Καθαρίστε το χορτοκοπτικό μηχάνημα με ένα
υγρό πανί.
► Καθαρίστε τις σχισμές αερισμού με ένα πινέλο.

17
2

Καθάρισμα

Καθάρισμα καλωδίου φόρτισης

► Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από
την πρίζα.
► Αποσυνδέστε το βύσμα του καλωδίου φόρτι‐
σης από την υποδοχή φόρτισης.
► Καθαρίστε το καλώδιο φόρτισης με ένα υγρό
πανί.

Πάνω στο χορτοκοπτικό μπορείτε να φυλάξετε
έως 5 μαχαίρια.

1

Φύλαξη καλωδίου φόρτισης

► Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από
την πρίζα.
► Φυλάσσετε το καλώδιο φόρτισης με τέτοιο
τρόπο, ώστε να ικανοποιούνται οι εξής συνθή‐
κες:
– Το καλώδιο φόρτισης βρίσκεται μακριά από
τα παιδιά.
– Το καλώδιο φόρτισης είναι καθαρό και στε‐
γνό.
– Το καλώδιο φόρτισης βρίσκεται μέσα σε
κλειστό χώρο.
– Το καλώδιο φόρτισης φυλάσσεται χωριστά
από το χορτοκοπτικό.
– Το καλώδιο φόρτισης βρίσκεται σε θερμο‐
κρασία μεταξύ 0 °C και +40 °C.

Συντήρηση και επισκευές
Διαστήματα συντήρησης

Τα διαστήματα συντήρησης είναι ανάλογα με τις
συνθήκες περιβάλλοντος και τις συνθήκες εργα‐
σίας. Η STIHL συνιστά τα εξής διαστήματα συν‐
τήρησης:
Κάθε χρόνο
► Μην αφήνετε το χορτοκοπτικό χωρίς επίβλεψη.

17

ελληνικά

17.2

18 Αντιμετώπιση βλαβών

Συντήρηση και επισκευή χορτο‐
κοπτικού

Η συντήρηση και επισκευή του χορτοκοπτικού
δεν μπορούν να γίνουν από τον χρήστη.
► Αν το χορτοκοπτικό χρειάζεται συντήρηση ή
έχει ελάττωμα ή ζημιά, απευθυνθείτε στον
πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

18

18.1
Βλάβη

17.3

Συντήρηση και επισκευή καλω‐
δίου φόρτισης

Το καλώδιο φόρτισης δεν χρειάζεται συντήρηση
και δεν μπορεί να επισκευαστεί.
► Καλώδιο φόρτισης που έχει ελάττωμα ή ζημιά
πρέπει να αντικατασταθεί.

Αντιμετώπιση βλαβών

Αντιμετώπιση βλαβών χορτοκοπτικού ή καλωδίου φόρτισης

Λυχνίες στο
χορτοκοπτικό
Το χορτοκοπτικό 1 λυχνία ανα‐
δεν λειτουργεί
βοσβήνει σε
όταν το ενεργο‐ πράσινο
ποιείτε.
χρώμα.
3 λυχνίες ανά‐
βουν σταθερά
σε κόκκινο
χρώμα.
3 λυχνίες ανα‐
βοσβήνουν σε
κόκκινο
χρώμα.

Αιτία

Αντιμετώπιση

Το χορτοκοπτικό είναι ► Φορτίστε το χορτοκοπτικό.
ανεπαρκώς φορτι‐
σμένο.
Το χορτοκοπτικό είναι ► Αφαιρέστε το κλειδί ενεργοποίησης.
πολύ θερμό.
► Αφήστε το χορτοκοπτικό να κρυώσει.
Υπάρχει βλάβη στο
ηλεκτρικό κύκλωμα.

► Αφαιρέστε το κλειδί ενεργοποίησης.
► Μην χρησιμοποιήσετε το χορτοκοπτικό
και απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο
αντιπρόσωπο της STIHL.
► Αφήστε το χορτοκοπτικό να στεγνώσει.

Υπάρχει υγρασία στο
χορτοκοπτικό.
Το χορτοκοπτικό 3 λυχνίες ανά‐ Το χορτοκοπτικό είναι ► Αφαιρέστε το κλειδί ενεργοποίησης.
σβήνει κατά τη
βουν σταθερά πολύ θερμό.
► Αφήστε το χορτοκοπτικό να κρυώσει.
διάρκεια της λει‐ σε κόκκινο
τουργίας.
χρώμα.
Υπάρχει βλάβη στο
► Σβήστε το χορτοκοπτικό και ενεργοποιή‐
ηλεκτρικό κύκλωμα.
στε το πάλι μετά από 5 δευτερόλεπτα.
Ο χρόνος λει‐
Το χορτοκοπτικό δεν ► Φορτίστε το χορτοκοπτικό πλήρως.
τουργίας του
είναι πλήρως φορτι‐
χορτοκοπτικού
σμένο.
είναι πολύ
μικρός.
Το χορτοκοπτικό έχει ► Αλλάξτε το χορτοκοπτικό.
φτάσει στο τέλος της
διάρκειας ζωής της.
Το χορτοκοπτικό 3 λυχνίες ανά‐ Το χορτοκοπτικό είναι ► Αφαιρέστε το κλειδί ενεργοποίησης.
δεν φορτίζεται.
βουν σταθερά πολύ θερμό.
► Αφήστε το χορτοκοπτικό να κρυώσει.
σε κόκκινο
χρώμα.
Υπάρχει βλάβη στο
► Αφαιρέστε το κλειδί ενεργοποίησης.
χορτοκοπτικό ή στο
► Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντι‐
καλώδιο φόρτισης.
πρόσωπο της STIHL.

19
19.1

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χορτοκοπτικό STIHL FSA 45

– Βάρος με κοπτικό εξάρτημα και
προφυλακτήρα: 2,3 kg
– Μήκος: 1100 mm έως 1310 mm
– Τεχνολογία μπαταρίας: Ιόντων λιθίου
– Τάση: 18 V
– Χωρητικότητα σε Ah: Βλέπε πινακίδα τύπου
18

– Ενεργειακό περιεχόμενο σε Wh: Βλέπε πινα‐
κίδα τύπου
– Επιτρεπόμενα όρια θερμοκρασίας για λειτουρ‐
γία και φύλαξη: 0 °C έως 50 °C
Αν εργάζεστε με το χορτοκοπτικό σε θερμοκρα‐
σία άνω των 30 °C, η διάρκεια λειτουργίας της
μπαταρίας μπορεί να είναι μικρότερη και η από‐
δοση του χορτοκοπτικού μειωμένη.
0458-718-3321-A

20 Συνδυασμοί κοπτικών εξαρτημάτων και προφυλακτήρων
Ο χρόνος λειτουργίας αναφέρεται στην ιστοσε‐
λίδα www.stihl.com/battery-life.

19.2
–
–
–
–

Καλώδιο φόρτισης
STIHL LK 45

Ονομαστική τάση: 100-240 V, 50-60 Hz
Ονομαστική ισχύς: 14,6 W
Ρεύμα φόρτισης: 0,65 A
Επιτρεπόμενα όρια θερμοκρασίας για λειτουρ‐
γία και φύλαξη: 0 °C έως +40 °C

Για τους χρόνους φόρτισης μπορείτε να συμβου‐
λευθείτε την ιστοσελίδα www.stihl.com/chargingtimes .

19.3

Τιμές θορύβου και ταλαντώ‐
σεων

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.
Η STIHL συνιστά να φοράτε ωτασπίδες.
STIHL FSA 45 με κεφαλή κοπής PolyCut 2-2 με
«στρογγυλή, αθόρυβή» μεσινέζα με διάμετρο
1,6 mm
– Στάθμη ηχοπίεσης LpA μετρούμενη σύμφωνα
με το πρότυπο EN 50636‑2‑91: 80 dB(A)
– Στάθμη ηχητικής ισχύος LwA μετρούμενη σύμ‐
φωνα με το πρότυπο EN 50636‑2‑91:
94 dB(A)
STIHL FSA 45 με κεφαλή κοπής PolyCut 2-2 με
μαχαίρια
– Στάθμη ηχοπίεσης LpA μετρούμενη σύμφωνα
με το πρότυπο EN 50636‑2‑91: 77 dB(A)
– Στάθμη ηχητικής ισχύος LwA μετρούμενη σύμ‐
φωνα με το πρότυπο EN 50636‑2‑91:
87 dB(A)
– Δονήσεις ahv μετρούμενες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 50636‑2‑91:
• Λαβή χειρισμού: 4,9 m/s²

Στην εκτίμηση αυτή μπορεί να λαμβάνονται
υπόψη και τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία
το ηλεκτρικό μηχάνημα είναι εκτός λειτουργίας,
καθώς και τα διαστήματα κατά τα οποία είναι μεν
σε λειτουργία αλλά χωρίς να προκαλεί καταπονή‐
σεις.
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.

19.4
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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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κτήρων

20.1

Χορτοκοπτικό STIHL FSA 45

Μαζί με τον προφυλακτήρα για κεφαλές κοπής
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι εξής κεφα‐
λές:
– Κεφαλή κοπής PolyCut 2-2 με «στρογγυλή,
αθόρυβη» μεσινέζα με διάμετρο 1,6 mm
– Κεφαλή κοπής PolyCut 2-2 με μαχαίρια
Αν χρησιμοποιείται κεφαλή κοπής PolyCut 2-2 με
μεσινέζα, η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας
μπορεί να είναι μικρότερη.
Η τοποθέτηση της κεφαλής κοπής δεν μπορεί να
γίνει από τον χρήστη.
► Ζητήστε από τον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο
της STIHL να τοποθετήσει την κεφαλή κοπής.
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• Κυκλική λαβή: 1,7 m/s²
Οι αναφερόμενες τιμές δονήσεων έχουν μετρηθεί
με τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου και μπο‐
ρούν να θεωρηθούν κατάλληλες για τη σύγκριση
ηλεκτρικών μηχανημάτων. Οι πραγματικά παρα‐
γόμενες τιμές δονήσεων ενδέχεται να διαφέρουν
από τις αναφερόμενες τιμές, ανάλογα με τον
τρόπο χρήσης του μηχανήματος. Οι αναφερόμε‐
νες τιμές δονήσεων μπορούν να χρησιμοποιη‐
θούν για μια πρώτη εκτίμηση της καταπόνησης
από δονήσεις. Η πραγματική καταπόνηση από
δονήσεις πρέπει να προσδιοριστεί με εκτίμηση.

ελληνικά

21.1

Ανταλλακτικά και παρελκό‐
μενα
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‐
19
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22 Απόρριψη

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

22.1

Απόρριψη χορτοκοπτικού
μηχανήματος και καλωδίου
φόρτισης

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

2000/14/ΕΚ και έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
σύμφωνα με τα εξής πρότυπα, όπως ισχύουν
κατά την εκάστοτε ημερομηνία παραγωγής:
EN 55014‑1, EN 55014‑2, EN 60335‑1 και
EN 50636‑2‑91
Διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης σύμ‐
φωνα την Οδηγία 2000/14/ΕΚ, Παράρτημα VI.
Κοινοποιημένος οργανισμός: Intertek
Deutschland GmbH (NB0905), Stangenstraße 1,
70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland
– Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: 94 dB(A)
– Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: 96 dB(A)
Ο τεχνικός φάκελος φυλάσσεται στο τμήμα έγκρι‐
σης προϊόντων της ANDREAS STIHL AG & Co.
KG.

Τυχόν ακατάλληλη απόρριψη μπορεί να προκα‐
λέσει βλάβες στην υγεία και να επιβαρύνει το
περιβάλλον.

Το έτος κατασκευής, η χώρα κατασκευής και ο
αριθμός του μηχανήματος αναγράφονται πάνω
στο χορτοκοπτικό.

Το χορτοκοπτικό μηχάνημα περιέχει μια ενσωμα‐
τωμένη μπαταρία, που πρέπει να απορριφθεί
χωριστά.
► Παραδώστε το χορτοκοπτικό μηχάνημα για
απόρριψη στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο
της STIHL.
O πιστοποιημένος αντιπρόσωπος της STIHL
θα απορρίψει την ενσωματωμένη μπαταρία
χωριστά από το χορτοκοπτικό.
► 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.

Waiblingen, 15/07/2021
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Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

23.1

κ.ε.
Dr. Jürgen Hoffmann, Διεύθυνση τμήματος έγκρι‐
σης και κανονισμών προϊόντων
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Πιστοποιητικό
συμβατότητας UKCA

24.1

Χορτοκοπτικό μηχάνημα
STIHL FSA 45

Χορτοκοπτικό μηχάνημα
STIHL FSA 45

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen
Γερμανία
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι το
προϊόν
– Τύπος: Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό/
κοπτικό μπορντούρας
– Κατασκευαστής: STIHL
– Τύπος: STIHL FSA 45
– Κωδικός σειράς: 4512
ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις των οδη‐
γιών 2011/65/ΕΕ, 2006/42/ΕΚ, 2014/30/ΕΕ και
20

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen
Γερμανία
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι το
προϊόν
– Τύπος: Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό/
κοπτικό μπορντούρας
– Κατασκευαστής: STIHL
– Τύπος: STIHL FSA 45
– Κωδικός σειράς: 4512
ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις των
κανονισμών The Restriction of the Use of Certain
0458-718-3321-A
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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
του ΗΒ, και έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
σύμφωνα με τα εξής πρότυπα, όπως ισχύουν
κατά την εκάστοτε ημερομηνία παραγωγής:
EN 55014‑1, EN 55014‑2, EN 60335‑1 και
EN 50636‑2‑91
Διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης σύμ‐
φωνα με τον κανονισμό Noise Emission in the
Environment by Equipment for use Outdoors
Regulations 2001, Schedule 9 του ΗΒ.
Κοινοποιημένος οργανισμός: Intertek Testing &
Certification Ltd (BN: 0359), Academy Place, 1 –
9 Brook Street, Brentwood Essex, CM14 5NQ,
United Kingdom
– Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: 94 dB(A)
– Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: 96 dB(A)
Ο τεχνικός φάκελος φυλάσσεται στο αρμόδιο
τμήμα της ANDREAS STIHL AG & Co. KG.
Το έτος κατασκευής, η χώρα κατασκευής και ο
αριθμός του μηχανήματος αναγράφονται πάνω
στο χορτοκοπτικό.
Waiblingen, 15/07/2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

κ.ε.
Dr. Jürgen Hoffmann, Διεύθυνση τμήματος έγκρι‐
σης και κανονισμών προϊόντων
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