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οδηγίες χρήσης

ελληνικά

Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε θερμά για την απόφασή σας
να αγοράσετε ένα προϊόν ποιότητας της STIHL.
Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί με σύγχρονες
μεθόδους παραγωγής και κάτω από εκτενή μέτρα
διασφάλισης ποιότητας. Από την πλευρά μας
έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε
το μηχάνημα αυτό να ανταποκρίνεται στις προ‐
σδοκίες σας και να σας εξασφαλίζει εργασία
χωρίς προβλήματα.
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με το
μηχάνημά σας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο
από τον οποίο το αγοράσατε, ή απευθείας στον
εισαγωγέα μας.
Δικός σας,

Δρ. Nikolas Stihl

1

Σύμβολα

Όλα τα σύμβολα που υπάρχουν πάνω στο μηχά‐
νημα επεξηγούνται σ΄ αυτές τις οδηγίες χρήσης.

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.
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Οδηγίες ασφαλείας και
τεχνική εργασίας

Κατά τη χρήση αυτού του μηχανήμα‐
τος πρέπει να λαμβάνονται ειδικά
μέτρα ασφαλείας, επειδή τα μαχαίρια
είναι πολύ κοφτερά και γίνεται χρήση
ηλεκτρικού ρεύματος.
Πριν την πρώτη θέση σε λειτουργία,
διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης με
προσοχή και φυλάξτε τες για μελλο‐
ντική χρήση. Η μη τήρηση των οδη‐
γιών χρήσης μπορεί να οδηγήσει σε
θανατηφόρο ατύχημα.

Τηρείτε τους κανονισμούς ασφαλείας που ορίζο‐
νται από τα επαγγελματικά και εργατικά σωμα‐
τεία, τα ταμεία κοινωνικής πρόνοιας, τους φορείς
για την προστασία των 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, μπορείτε να
παρακολουθήσετε ειδικά μαθήματα.
Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται
από ανηλίκους. Εξαιρούνται νεαροί άνω των
16 ετών, οι οποίοι εκπαιδεύονται υπό επίβλεψη.
Κρατάτε σε απόσταση περαστικούς, παιδιά και
ζώα.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, να το
τοποθετείτε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη δημιουρ‐
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2 Οδηγίες ασφαλείας και τεχνική εργασίας

ελληνικά

γεί κινδύνους. Φροντίστε ώστε το μηχάνημα να
μην είναι προσιτό σε αναρμόδια άτομα.

με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην έρχονται σε επαφή
με νερό.

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

Το μηχάνημα επιτρέπεται να εφοδιάζεται μόνο με
μαχαίρια και παρελκόμενα που έχουν εγκριθεί
από τη STIHL για χρήση σ’ 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.

Δίνετε ή δανείζετε το μηχάνημα μόνο σε άτομα
που είναι εξοικειωμένα με το συγκεκριμένο
μοντέλο και τον χειρισμό του, και δίνετε πάντα
μαζί τις οδηγίες χρήσης.
Άτομα τα οποία λόγω περιορισμένων σωματικών,
αισθητηριακών ή ψυχικών ικανοτήτων δεν είναι
σε θέση να χειρίζονται το μηχάνημα με ασφάλεια
επιτρέπεται να εργαστούν με αυτό μόνο υπό την
επίβλεψη ή καθοδήγηση ενός υπεύθυνου ατό‐
μου.
Οι ώρες κατά τις οποίες επιτρέπεται η χρήση
μηχανημάτων που εκπέμπουν θόρυβο μπορεί να
περιορίζονται από τους κατά τόπο κανονισμούς.

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.

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

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.

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

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

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

Μην πλένετε το μηχάνημα με το λάστιχο.

Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο για την κοπή
φραχτών, θάμνων, χαμόκλαδων και παρόμοιων
φυτών.
Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται
για κανέναν άλλο σκοπό, καθώς μπορεί να προ‐
κληθούν ατυχήματα ή ζημιά στο μηχάνημα.
Πριν από οποιαδήποτε εργασία στο μηχάνημα,
αποσυνδέστε το φις από την πρίζα – Κίνδυνος
ατυχήματος!
Μην αποσυνδέετε το φις από την πρίζα τραβώ‐
ντας το καλώδιο, αλλά πιάνετε πάντα το φις!
Τα ακατάλληλα καλώδια επέκτασης (μπαλαντέ‐
ζες) μπορεί να είναι επικίνδυνα.
Αν χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα, τα επιμέρους
καλώδια πρέπει να έχουν τουλάχιστον την ελάχι‐
στη απαιτούμενη διατομή (βλέπε «Ηλεκτρική
σύνδεση μηχανήματος»).
Το φις και η συνδετική πρίζα της μπαλαντέζας
πρέπει να είναι αδιάβροχα και να τοποθετούνται
0458-762-3321-A

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, γρα‐
βάτα ή κοσμήματα. Μαζεύετε και ασφαλίζετε τα
μακριά μαλλιά, έτσι ώστε να βρίσκονται πάνω
από το ύψος των ώμων.
Να φοράτε ανθεκτικά παπούτσια με
σταθερό, αντιολισθητικό πέλμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Να φοράτε γυαλιά ασφαλείας στενής
εφαρμογής σύμφωνα με το πρότυπο
EN 166 για να μειώνεται ο κίνδυνος
τραυματισμού των ματιών. Φροντίζετε
3
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ελληνικά
ώστε τα γυαλιά ασφαλείας να εφαρ‐
μόζουν σωστά.
Συνιστούμε να φοράτε ατομικό εξοπλισμό για την
προστασία της ακοής, π.χ. ωτοασπίδες.
Να φοράτε γάντια εργασίας από ανθε‐
κτικό υλικό (π.χ. δέρμα).

–

–

Η STIHL διαθέτει μια πλούσια γκάμα από μέσα
ατομικής προστασίας.

2.2

Μεταφορά του μηχανήματος

Πριν από κάθε μεταφορά του μηχανήματος,
ακόμα και σε μικρή απόσταση, να σβήνετε
πάντοτε τον κινητήρα, να αποσυνδέετε το φις
από την πρίζα και να τοποθετείτε την προστατευ‐
τική θήκη των μαχαιριών.

–
–
–

τρίτους. Αποφεύγετε τον κίνδυνο σκοντάμμα‐
τος.
Η ασφάλεια της σκανδάλης, η σκανδάλη και ο
τοξωτός διακόπτης πρέπει να κινούνται με
ευκολία και να επανέρχονται στην αρχική τους
θέση μετά την απελευθέρωσή τους
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.
Ελέγξτε τον προφυλακτήρα (αν υπάρχει) για
ζημιές
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

Η χρήση του μηχανήματος επιτρέπεται μόνο εφό‐
σον είναι σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας –
Κίνδυνος ατυχήματος!

2.3

2.4

Μεταφέρετε το μηχάνημα από τη λαβή, με τα
μαχαίρια προς τα πίσω.

Πριν από την εργασία

Ελέγξτε την ασφαλή κατάσταση του μηχανήμα‐
τος. Συμβουλευθείτε τα αντίστοιχα κεφάλαια των
οδηγιών χρήσης:
– Η τάση και η συχνότητα του μηχανήματος
(βλέπε πινακίδα τύπου) πρέπει να συμφωνούν
με την τάση και τη συχνότητα του δικτύου ρευ‐
ματοδότησης.
– Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις και
την μπαλαντέζα για ζημιές. Δεν επιτρέπεται η
χρήση καλωδίων, εξαρτημάτων σύνδεσης και
φις που παρουσιάζουν οποιαδήποτε ζημιά ή
καλωδίων τροφοδοσίας που δεν ανταποκρίνο‐
νται στις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών.
– Οι πρίζες των καλωδίων επέκτασης πρέπει να
είναι αδιάβροχες.
– Τοποθετείτε και επισημαίνετε το καλώδιο τρο‐
φοδοσίας με κατάλληλο τρόπο, ώστε να μην
πάθει ζημιά και να μην προκαλεί κίνδυνο σε
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Κράτημα και χειρισμός του
μηχανήματος

Κρατάτε το μηχάνημα πάντοτε με τα δύο χέρια
και σταθερά από τις λαβές. Πιάστε τις λαβές γερά
με τους αντίχειρες.
2.4.1

Δεξιόχειρες

9930BA001 KN

9930BA000 KN

Σε αυτοκίνητα: Ασφαλίζετε το μηχάνημα από
ανατροπή και ζημιές.

Μειώστε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ως εξής:
– Το καλώδιο τροφοδοσίας επιτρέπεται να συν‐
δέεται μόνο σε κατάλληλα εγκατεστημένη
πρίζα.
– Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης
(μπαλαντέζες) που είναι κατάλληλα για την
εκάστοτε χρήση.
– Η μόνωση των καλωδίων τροφοδοσίας και
επέκτασης, των φις και των συνδέσμων πρέπει
να είναι σε άριστη κατάσταση.

Το δεξί χέρι στη λαβή χειρισμού, το αριστερό χέρι
στην τοξωτή λαβή.
0458-762-3321-A
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Αριστερόχειρες

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

9930BA002 KN

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

Το αριστερό χέρι στη λαβή χειρισμού, το δεξί χέρι
στην τοξωτή λαβή.
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.

2.5

Κατά την εργασία

Σε περίπτωση κινδύνου ή έκτακτης ανάγκης,
σβήστε αμέσως το μηχάνημα, ελευθερώνοντας τη
σκανδάλη και τον τοξωτό διακόπτη.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα άτομα μέσα
στην περιοχή εργασίας.
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.
Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα στη
βροχή ή σε πολύ υγρό περιβάλλον. Ο
κινητήρας δεν είναι στεγανός στο νερό
– Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και βρα‐
χυκυκλώματος!
Μην αφήνετε το μηχάνημα εκτεθειμένο στη
βροχή.
Το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με ένα σύστημα
ταχείας ακινητοποίησης των μαχαιριών, που στα‐
ματά τα μαχαίρια μόλις αφήνετε τη σκανδάλη ή
τον τοξωτό διακόπτη.
Ελέγχετε τη λειτουργία αυτή τακτικά, σε μικρά
χρονικά διαστήματα. Μη χρησιμοποιείτε το μηχά‐
νημα αν τα μαχαίρια κινούνται και χωρίς την
ενεργοποίηση της σκανδάλης – Κίνδυνος τραυ‐
ματισμού! Απευθυνθείτε σε ένα ειδικευμένο κατά‐
στημα.
Προσοχή όταν εργάζεστε σε ολισθηρό, βρεγμένο
ή χιονισμένο έδαφος, σε πλαγιές, σε ανώμαλο
έδαφος κ.λπ. – Κίνδυνος να γλιστρήσετε!
0458-762-3321-A

2.5.1
Για εργασίες σε ύψος:
– Χρησιμοποιείτε πάντα ανυψωτική πλατφόρμα
εργασίας.
– Μην εργάζεστε ποτέ, ενώ βρίσκεστε πάνω σε
σκάλα ή πάνω σε δέντρο.
– Μην εργάζεστε σε ασταθές μέρος.
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. Μη θέτετε τρίτους σε κίν‐
δυνο.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η κεφαλή
ζεσταίνεται. Μην αγγίζετε το κάλυμμα του κινη‐
τήρα – 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 το κεφάλαιο «Πριν από
την εργασία». Ελέγξτε ειδικά τη λειτουργία των
συστημάτων ασφαλείας. Σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε μηχάνημα που
δεν είναι απόλυτα ασφαλές. Αν έχετε αμφιβολίες,
απευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο κατάστημα.
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
– 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 και αποσυνδέστε το φις από την
5
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2 Οδηγίες ασφαλείας και τεχνική εργασίας
πρίζα. Απομακρύνετε το αντικείμενο
μόνο εφόσον ο κινητήρας είναι σβη‐
στός – Κίνδυνος τραυματισμού!

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.
Η σκόνη που σηκώνεται κατά τη διάρκεια της
εργασίας μπορεί να είναι επιβλαβής για την
υγεία. Αν δημιουργείται σκόνη, να φοράτε κατάλ‐
ληλη φιλτρόμασκα.
Σε περίπτωση ζημιάς στο καλώδιο
τροφοδοσίας, αφαιρέστε αμέσως το
φις από την πρίζα – Κίνδυνος θανατη‐
φόρας ηλεκτροπληξίας!
Μην αποσυνδέετε το φις από την πρίζα τραβώ‐
ντας το καλώδιο, αλλά πιάνετε πάντα το φις!
Προσέχετε να μην προκαλέσετε ζημιά στο καλώ‐
διο τροφοδοσίας. Μην το τσακίζετε, μην το τρα‐
βάτε και μην περνάτε από πάνω του με οχήματα.
Τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας και την
μπαλαντέζα με τον σωστό τρόπο:
– Προσέξτε να μην τρίβονται τα καλώδια σε
ακμές, αιχμές ή κοφτερά αντικείμενα.
– Προσέξτε να μην τσακίζονται τα καλώδια στα
σημεία που κλείνουν πόρτες ή παράθυρα.
– Αν τα καλώδια μπλεχτούν, αποσυνδέστε το φις
και τακτοποιήστε τα.
– Αποφεύγετε οπωσδήποτε κάθε επαφή με το
κοπτικό εξάρτημα.
– Να ξετυλίγετε πάντοτε ολόκληρο το καλώδιο
από την ανέμη, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος
πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης.
Πριν απομακρυνθείτε από το μηχάνημα: Σβήστε
το μηχάνημα και αποσυνδέστε το φις από την
πρίζα.
Ελέγχετε τα μαχαίρια τακτικά, σε μικρά διαστή‐
ματα και όποτε αντιλαμβάνεστε αλλαγές στη λει‐
τουργία του μηχανήματος:
– Σβήστε το μηχάνημα, περιμένετε μέχρι να στα‐
ματήσουν τα μαχαίρια, και αποσυνδέστε το φις
από την πρίζα
– Ελέγξτε την κατάσταση του μηχανήματος και
τη σταθερή εφαρμογή των εξαρτημάτων, και
εξετάστε το συνολικά για τυχόν ραγίσματα.
– Βεβαιωθείτε ότι το κοπτικό εξάρτημα είναι καλά
τροχισμένο.
Πριν από την αλλαγή των μαχαιριών, σβήστε το
μηχάνημα και αποσυνδέστε το φις από την
πρίζα. Κίνδυνος τραυματισμού από κατά λάθος
εκκίνηση του κινητήρα!
6

Διατηρείτε τον κινητήρα πάντα καθαρό από κλα‐
δάκια, κομμάτια ξύλου, φύλλα και υπερβολικό
λιπαντικό – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

2.6

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.

2.7

Δονήσεις

Το μηχάνημα αυτό διακρίνεται για τις χαμηλές
του δονήσεις, που μειώνουν την καταπόνηση
των χεριών.
Στις μεμονωμένες περιπτώσεις ωστόσο όπου
υπάρχει υποψία για πρόβλημα στην αιμάτωση
των χεριών (π.χ. μυρμήγκιασμα των δαχτύλων),
συνιστούμε στον χρήστη να υποβληθεί σε ιατρι‐
κές εξετάσεις.

2.8

Συντήρηση και επισκευή

Πριν από οποιαδήποτε εργασία στο μηχάνημα,
σβήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το φις από
την πρίζα. Κίνδυνος τραυματισμού από κατά
λάθος εκκίνηση του κινητήρα!
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 ένα ειδικευμένο κατάστημα.
Η STIHL συνιστά να χρησιμοποιήσετε μόνο γνή‐
σια ανταλλακτικά STIHL. Οι ιδιότητες των γνή‐
σιων προϊόντων είναι άριστα προσαρμοσμένες
στο μηχάνημα και στις απαιτήσεις του χρήστη.
Μην κάνετε επεμβάσεις στο μηχάνημα. Μπορεί
να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας – Κίνδυνος
ατυχήματος!

0458-762-3321-A

3 Χρήση
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Ελέγχετε το καλώδιο τροφοδοσίας και το φις σε
τακτά διαστήματα ως προς την ακεραιότητα της
μόνωσης και για τυχόν σημάδια γήρανσης
(ευθραυστότητα).

3.4
3.4.1

Τεχνική εργασίας
Κάθετη κοπή

Ηλεκτρικά εξαρτήματα όπως π.χ. το καλώδιο
τροφοδοσίας επιτρέπεται να επισκευάζονται ή να
αντικαθίστανται μόνο από διπλωματούχο ηλεκ‐
τροτεχνίτη.
Καθαρίζετε τα πλαστικά μέρη με ένα πανί. Τα
σκληρά απορρυπαντικά μπορεί να προκαλέσουν
ζημιές στο πλαστικό.
Μην πλένετε το μηχάνημα με το λάστιχο.
Ελέγξτε τις βίδες στερέωσης των διάφορων προ‐
στατευτικών εξαρτημάτων και του κοπτικού εξαρ‐
τήματος και σφίξτε τες, αν χρειάζεται.

Φυλάσσετε το μηχάνημα σε ασφαλές και στεγνό
μέρος.

3
3.1

Χρήση
Εποχή κλαδέματος

Τηρείτε τους εθνικούς ή δημοτικούς κανονισμούς
που ισχύουν για το ψαλίδισμα των φραχτών.
Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κατά τις ώρες
κοινής ησυχίας.

3.2

Διαδικασία κοπής

Κόψτε πρώτα τα χοντρά κλαδιά με ένα κλαδευ‐
τήρι ή αλυσοπρίονο.

9930BA003 KN

Αν χρειάζεται, καθαρίστε τις σχισμές αναρρόφη‐
σης αέρα ψύξης στο σώμα του κινητήρα.

Κινήστε το ψαλίδι μπορντούρας από κάτω προς
τα πάνω, σε σχήμα τόξου. Κατεβάστε το και προ‐
χωρήστε. Κινήστε το ψαλίδι πάλι από κάτω προς
τα πάνω, σε σχήμα τόξου.
Η εργασία πάνω από το ύψος του κεφαλιού είναι
κουραστική και για λόγους εργασιακής ασφά‐
λειας πρέπει να γίνεται μόνο για λίγη ώρα.

Κόψτε πρώτα τις πλαϊνές πλευρές, και στη συν‐
έχεια το πάνω μέρος.

3.3

Απόρριψη

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

0458-762-3321-A
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4 Ηλεκτρική σύνδεση μηχανήματος
Οριζόντια κοπή

τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο κεφά‐
λαιο "Τεχνικά χαρακτηριστικά".
Το μηχάνημα πρέπει να συνδέεται στην παροχή
ρεύματος μέσω ασφαλειοδιακόπτη διαρροής
("ρελέ") που διακόπτει την τροφοδοσία όταν το
ρεύμα διαρροής προς τη γη υπερβαίνει τα
30 mA.
Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να είναι σύμφωνη
με τον κανονισμό IEC 60364 και τους ισχύοντες
εθνικούς κανονισμούς.

4.1

Μπαλαντέζα

9930BA004 KN

Από τεχνικής άποψης, η μπαλαντέζα πρέπει να
έχει τουλάχιστον ίδιες ιδιότητες με το καλώδιο
τροφοδοσίας του μηχανήματος. Συμβουλευθείτε
τα χαρακτηριστικά (κωδικός τύπου) του καλωδίου
τροφοδοσίας.

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

Μήκος μπαλαντέζας
220 V – 240 V:
Έως 20 m
20 m έως 50 m
100 V – 127 V:
Έως 10 m
10 m έως 30 m

Ελάχιστη διατομή
1,5 mm2
2,5 mm2
AWG 14 / 2,0 mm2
AWG 12 / 3,5 mm2

9930BA005 KN

Τραβήξτε το ψαλίδι σε δρεπανοειδείς κινήσεις
προς το άκρο του φράχτη, ώστε τα κομμένα κλα‐
διά να πέσουν στο έδαφος.

Τα επιμέρους σύρματα του καλωδίου πρέπει να
έχουν τουλάχιστον τη διατομή που ισχύει για την
τάση του δικτύου και το μήκος του καλωδίου.

Οι φαρδείς φράχτες κόβονται με πολλαπλά περά‐
σματα.

Ηλεκτρική σύνδεση μηχα‐
νήματος

Η τάση και η συχνότητα του μηχανήματος (βλέπε
πινακίδα τύπου) πρέπει να συμφωνούν με την
τάση και τη συχνότητα του δικτύου.
Η σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να προ‐
στατεύεται με ασφάλεια που να έχει τουλάχιστον
8

1 2
9930BA006 KN

4

► Συνδέστε το φις (1) στην πρίζα (2) της μπαλα‐
ντέζας.
0458-762-3321-A

5 Θέση σε λειτουργία

Ασφάλεια καλωδίου

► Πιέστε το τόξο ενεργοποίησης (1) μέχρι να
ακουμπήσει στην τοξωτή λαβή και κρατήστε το
σ' αυτή τη θέση.
► Πιέστε την ασφάλεια της σκανδάλης (3) και τη
σκανδάλη (4) και κρατήστε τες πατημένες.
Το μηχάνημα έχει διακόπτη δύο χεριών, που
σημαίνει ότι τίθεται σε λειτουργία μόνο όταν ενερ‐
γοποιείται τόσο το τόξο ενεργοποίησης (1) όσο
και η σκανδάλη (3).

3

5

6

6

4

Σβήσιμο του μηχανήματος

9930BA007 KN

2

► Σχηματίστε μια θηλιά (3) στη μπαλαντέζα
► Περάστε τη θηλιά (3) μέσα από το άνοιγμα (4).
► Περάστε τη θηλιά (3) πάνω από τον γάντζο (5)
και σφίξτε την.
► Ασφαλίστε τη μπαλαντέζα με την ασφάλεια (6).
Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια κουμπώνει.
► Συνδέστε το φις της μπαλαντέζας σε κατάλ‐
ληλα εγκατεστημένη πρίζα.

5

Θέση σε λειτουργία

► Πάρτε ασφαλή και σταθερή στάση.
► Σταθείτε όρθιος. Κρατήστε το μηχάνημα χωρίς
να το σφίγγετε.
► Βεβαιωθείτε ότι το κοπτικό εξάρτημα δεν έρχε‐
ται σε επαφή με αντικείμενα ή με το έδαφος.
► Κρατήστε το μηχάνημα στα δύο χέρια, με το
ένα χέρι στη λαβή χειρισμού και το άλλο χέρι
στην τοξωτή λαβή.

1
3

0458-762-3321-A

9930BA008 KN

2

1

9930BA009 KN

4.2

ελληνικά

► Αφήστε ελεύθερη τη σκανδάλη (1) και το τόξο
ενεργοποίησης (2).
► Σε μεγάλα διαλείμματα, αποσυνδέστε το φις
από την πρίζα.
► Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, να το
τοποθετείτε με τέτοιο τρόπο ώστε να μη
δημιουργεί κινδύνους.
► Φροντίστε ώστε το μηχάνημα να μην είναι
προσιτό σε αναρμόδια άτομα.

7

Φύλαξη του μηχανήματος

Στην περίπτωση χρονικών διαστημάτων ακινη‐
σίας άνω των 30 ημερών περίπου
► Καθαρίστε τα μαχαίρια, ελέγξτε την κατάστασή
τους και ψεκάστε τα με διαλυτικό ρητίνης
STIHL.
► Τοποθετήστε την προστατευτική θήκη για
μαχαίρια.
► Καθαρίστε επιμελώς το μηχάνημα, ειδικά τις
σχισμές αναρρόφησης του αέρα ψύξης.
► Το μηχάνημα πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνό
και ασφαλές μέρος. Για τον σκοπό αυτό μπο‐
ρείτε να στερεώσετε στον τοίχο την προστατευ‐
τική θήκη για μαχαίρια. Προστατέψτε το μηχά‐
νημα από μη εξουσιοδοτημένη χρήση (π.χ.
από παιδιά).

8

Τρόχισμα μαχαιριών

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

9
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9 Οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού

Το τρόχισμα πρέπει να γίνει σε ειδικευμένο κατά‐
στημα, με τη βοήθεια τροχιστικού μηχανήματος.
Η STIHL συνιστά να απευθυνθείτε στον επίσημο
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»).
► Τροχίστε μόνο τις κόψεις των δοντιών, όχι τις
αμβλείες προεξοχές των μαχαιριών ή τον προ‐
φυλακτήρα (βλέπε «Κύρια μέρη του μηχανήμα‐
τος»).
► Τροχίζετε πάντα προς την κόψη.
► Παίρνετε υλικό μόνο κατά την κίνηση προς τα
εμπρός και σηκώνετε τη λίμα κατά την επι‐
στροφή.

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

Οπτικός έλεγχος
X
Καθάρισμα
Σύστημα δύο χεριών
Ελέγξτε τη λειτουργία.
X
Όταν αφήνετε τη σκαν‐
δάλη ή τον τοξωτό διακό‐
πτη, τα μαχαίρια πρέπει
να σταματήσουν σε μικρό
χρόνο.
Στόμιο αναρρόφησης αέρα Οπτικός έλεγχος
ψύξης
Καθάρισμα
Μαχαίρια
Οπτικός έλεγχος
X

Σε περίπτωση ανάγκης

Σε περίπτωση ζημιάς

Σε περίπτωση βλάβης

Κάθε χρόνο

Κάθε μήνα

Κάθε εβδομάδα

Τα στοιχεία του πίνακα ισχύουν για κανονικές συνθή‐
κες λειτουργίας. Σε δύσκολες συνθήκες (π.χ. πολλή
σκόνη κ.λπ.) και με παρατεταμένους χρόνους εργα‐
σίας, τα υποδεικνυόμενα χρονικά διαστήματα πρέπει
να συντομεύονται ανάλογα.

Μετά την εργασία ή καθημερινά

Οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού
Πριν από την εργασία
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► 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.

Πλήρες μηχάνημα

Καθάρισμα2)

Κεφαλή και μπιέλα

10

τρόχισμα1)2)
Αλλαγή από ειδικευμένο
κατάστημα1)
έλεγχος ανά 50 ώρες λει‐
τουργίας από ειδικευμένο
κατάστημα1)
Συμπλήρωση γράσου
STIHL από ειδικευμένο
κατάστημα1)

X

X
X
X
X
X

X

0458-762-3321-A

Ψήκτρες (καρβουνάκια)

Βίδες και παξιμάδια με
δυνατότητα πρόσβασης
Προειδοποιητικό αυτοκόλ‐
λητο
1)Η

έλεγχος ανά 100 ώρες λει‐
τουργίας από ειδικευμένο
κατάστημα1)
Αλλαγή από ειδικευμένο
κατάστημα1)
Σφίξιμο
Αλλαγή

Σε περίπτωση ανάγκης

Σε περίπτωση ζημιάς

Σε περίπτωση βλάβης

Κάθε χρόνο

Κάθε μήνα

Κάθε εβδομάδα

Τα στοιχεία του πίνακα ισχύουν για κανονικές συνθή‐
κες λειτουργίας. Σε δύσκολες συνθήκες (π.χ. πολλή
σκόνη κ.λπ.) και με παρατεταμένους χρόνους εργα‐
σίας, τα υποδεικνυόμενα χρονικά διαστήματα πρέπει
να συντομεύονται ανάλογα.

Μετά την εργασία ή καθημερινά

ελληνικά
Πριν από την εργασία

10 Περιορισμός φθοράς και αποφυγή ζημιών

X
X
X

STIHL συνιστά να απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL
συνέχεια, ψεκάστε τα μαχαίρια με διαλυτικό ρητίνης STIHL

2)Στη

10

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

10.1

Εργασίες συντήρησης

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. Σ’ αυτές συγκα‐
ταλέγονται μεταξύ άλλων:
– Ζημιές στον ηλεκτροκινητήρα που οφείλονται
σε εκπρόθεσμη ή ανεπαρκή συντήρηση (π.χ.
ελλιπή καθαρισμό των σχισμών που εξασφαλί‐
ζουν την πρόσβαση αέρα ψύξης)
– Ζημίες που οφείλονται σε λάθος ηλεκτρική
σύνδεση (εσφαλμένη τάση, ακατάλληλα καλώ‐
δια)
– Διάβρωση (σκουριά) ή άλλες έμμεσες ζημιές
που οφείλονται σε ακατάλληλη αποθήκευση
– Ζημιές στο μηχάνημα λόγω χρήσης ποιοτικά
υποδεέστερων ανταλλακτικών

Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο
«Οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού» πρέπει
να πραγματοποιούνται τακτικά. Σε περίπτωση
0458-762-3321-A
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10.2

11 Κύρια μέρη του μηχανήματος
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Εξαρτήματα που υπόκεινται σε
φυσιολογική φθορά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

12.1

Κινητήρας

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

Ονομαστική τάση:
Ονομαστικό ρεύμα:
Συχνότητα:
Κατανάλωση ενέργειας:
Ασφάλεια:
Κατηγορία προστασίας:

11

12.1.2

12.1.1

Κύρια μέρη του μηχανήμα‐
τος
6

5

7

9, 10

12.2

9

12.2.2

12
13
9930BA010 KN

10

HSE 42

Γωνία τροχίσματος σε σχέση με
το επίπεδο των μαχαιριών:
Απόσταση δοντιών:
Αριθμός διαδρομών:
Μήκος κοπής:

12

1

1 Καλώδιο τροφοδοσίας
2 Ασφάλεια καλωδίου
3 Ασφάλεια καλωδίου
4 Σκανδάλη
5 Ασφάλεια σκανδάλης
6 Τοξωτός διακόπτης
7 Τοξωτή λαβή
8 Προφυλακτήρας χεριών
9 Μαχαίρι HSE 42 (βλέπε «Τεχνικά χαρακτηρι‐
στικά»)
10 Μαχαίρι HSE 52 (βλέπε «Τεχνικά χαρακτηρι‐
στικά»)

23 mm
3400 δ.α.λ.
500 mm

Τιμές θορύβου και δονήσεων

Για τον προσδιορισμό των τιμών θορύβου και
ταλαντώσεων εξετάστηκε η λειτουργία με ονομα‐
στικό ανώτατο αριθμό στροφών.
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

12 Αμβλεία προεξοχή (ενσωματωμένη προστα‐
σία από κοψίματα)

12.4.1

13 Προφυλακτήρας μαχαιριών (μόνο HSE 52)

HSE 42:
HSE 52:

1)

32°

3,0 kg
3,6 kg
3,1 kg
3,7 kg

11 Προστατευτική θήκη

# Αριθμός μηχανήματος

21 mm
3400 δ.α.λ.
450 mm

Βάρος

HSE 42:
HSE 421):
HSE 52:
HSE 521):

12.4

36°

HSE 52

Γωνία τροχίσματος σε σχέση με
το επίπεδο των μαχαιριών:
Απόσταση δοντιών:
Αριθμός διαδρομών:
Μήκος κοπής:

12.3

220 - 240 V
2,1 A
50 - 60 Hz
460 W
Τουλάχ. 10 A
II, E

Μαχαίρια

12.2.1

11

220 - 240 V
1,9 A
50 - 60 Hz
420 W
Τουλάχ. 10 A
II, E

HSE 52

Ονομαστική τάση:
Ονομαστικό ρεύμα:
Συχνότητα:
Κατανάλωση ενέργειας:
Ασφάλεια:
Κατηγορία προστασίας:

# 8
2 34

HSE 42

Στάθμη ηχοπίεσης Lp κατά
DIN EN 60745-2-15
84 dB(A)
84 dB(A)

Έκδοση με καλώδιο τροφοδοσίας 10 m για Μεγάλη Βρετανία

12
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Στάθμη ηχητικής ισχύος Lw κατά
DIN EN 60745-2-15

HSE 42:
HSE 52:
12.4.3

95 dB(A)
95 dB(A)
Δονήσεις ahv κατά DIN EN 60745-2-15

HSE 42:
HSE 52:

Χειρολαβή αρι‐
στερά
3,1 m/s2
3,1 m/s2

Χειρολαβή
δεξιά
1,5 m/s2
1,5 m/s2

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.
Οι αναφερόμενες τιμές δονήσεων έχουν μετρηθεί
με τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου και μπο‐
ρούν να θεωρηθούν κατάλληλες για τη σύγκριση
ηλεκτρικών μηχανημάτων.
Οι πραγματικά παραγόμενες τιμές δονήσεων
ενδέχεται να διαφέρουν από τις αναφερόμενες
τιμές, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του μηχανή‐
ματος.
Οι αναφερόμενες τιμές δονήσεων μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για μια πρώτη εκτίμηση της
καταπόνησης από δονήσεις.
Οι πραγματική καταπόνηση από δονήσεις πρέπει
να προσδιοριστεί με εκτίμηση. Στην εκτίμηση
αυτή μπορεί να λαμβάνονται υπόψη και τα χρο‐
νικά 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 καταπονήσεις.

12.5

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.
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).

14

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.

REACH

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

13

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.

0458-762-3321-A

000BA073 KN

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

► 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.

15

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
13
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Γερμανία
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι το
προϊόν
Τύπος:
Κατασκευαστής:
Μοντέλο:
Κωδικός σειράς:

Ηλεκτρικό ψαλίδι
μπορντούρας
STIHL
HSE 42
HSE 52
4818

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 55014‑1, EN 55014‑2, EN 60745‑1,
EN 60745‑2‑15, EN 61000‑3‑2, EN 61000‑3‑3
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
HSE 42:
HSE 52:

95 dB(A)
95 dB(A)

Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος
HSE 42:
HSE 52:

97 dB(A)
97 dB(A)

Διατήρηση τεχνικού φακέλου:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung
Το έτος κατασκευής, η χώρα κατασκευής και ο
αριθμός του μηχανήματος αναγράφονται στο
μηχάνημα.
Waiblingen, 15/07/2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
κ.ε.

Πιστοποιητικό
συμβατότητας UKCA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Γερμανία
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι το
προϊόν
Τύπος:
Κατασκευαστής:
Μοντέλο:
Κωδικός σειράς:

Ηλεκτρικό ψαλίδι
μπορντούρας
STIHL
HSE 42
HSE 52
4818

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
und 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 55014‑1, EN 55014‑2, EN 60745‑1,
EN 60745‑2‑15, EN 61000‑3‑2, EN 61000‑3‑3
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
HSE 42:
HSE 52:

95 dB(A)
95 dB(A)

Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος
HSE 42:
HSE 52:

97 dB(A)
97 dB(A)

Διατήρηση τεχνικού φακέλου:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Dr. Jürgen Hoffmann
Διεύθυνση τμήματος έγκρισης και κανονισμών
προϊόντων

Το έτος κατασκευής, η χώρα κατασκευής και ο
αριθμός του μηχανήματος αναγράφονται στο
μηχάνημα.
Waiblingen, 15/07/2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
κ.ε.
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Dr. Jürgen Hoffmann
Διεύθυνση τμήματος έγκρισης και κανονισμών
προϊόντων

ελληνικά

β) Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό μηχάνημα σε
εκρηκτικό περιβάλλον όπου υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρικά
μηχανήματα παράγουν σπινθήρες που μπο‐
ρούν να προκαλέσουν την ανάφλεξη σκόνης
ή ατμών.
γ) Κατά τη χρήση του ηλεκτρικού μηχανήματος,
διατηρείτε παιδιά και άλλα άτομα σε ασφαλή
απόσταση. Αν αφαιρεθείτε, μπορεί να χάσετε
τον έλεγχο του μηχανήματος.

17.2

17

Γενικές οδηγίες ασφάλειας
για ηλεκτρικά μηχανήματα

Το κεφάλαιο αυτό περιέχει τις γενικές προφυλά‐
ξεις ασφαλείας του ευρωπαϊκού προτύπου
EN 60745 για τα χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία
που λειτουργούν με κινητήρα, με τη μορφή που
αυτές διατυπώνονται στο πρότυπο. Η STIHL
είναι υποχρεωμένη να ανατυπώσει επί λέξει τα
κείμενα του προτύπου.
Οι προφυλάξεις ασφαλείας για την αποφυγή
ηλεκτροπληξίας που αναφέρονται στην ενότητα
«2) Προφυλάξεις ηλεκτρικής ασφάλειας» δεν
εφαρμόζονται στα ηλεκτρικά εργαλεία της STIHL
που τροφοδοτούνται με μπαταρία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφάλειας και υποδεί‐
ξεις. Αν δεν τηρείτε τις οδηγίες ασφάλειας και τις
υποδείξεις, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ηλεκ‐
τροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαροί τραυματι‐
σμοί.
Φυλάξτε όλες τις οδηγίες ασφάλειας και τις υπο‐
δείξεις για μελλοντική χρήση.
Ο όρος «ηλεκτρικό μηχάνημα» που χρησιμο‐
ποιείται στις οδηγίες ασφάλειας αναφέρεται τόσο
σε μηχανήματα που τροφοδοτούνται από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο τροφοδοσίας) όσο
και σε μηχανήματα που λειτουργούν με μπαταρία
(χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας).

17.1

1) Ασφάλεια στον χώρο εργα‐
σίας

α) Διατηρείτε τον χώρο εργασίας σας τακτο‐
ποιημένο και φροντίζετε για κατάλληλο φωτι‐
σμό. Η έλλειψη τάξης και ο κακός φωτισμός
του χώρου εργασίας μπορούν να οδηγήσουν
σε ατυχήματα.

0458-762-3321-A

2) Ηλεκτρική ασφάλεια

α) Το φις του ηλεκτρικού μηχανήματος πρέπει
να ταιριάζει με την πρίζα. Δεν επιτρέπεται να
γίνει καμία αλλαγή ή μετατροπή στο φις. Μη
χρησιμοποιείτε φις προσαρμογής (αντά‐
πτορα) σε συνδυασμό με γειωμένα ηλεκτρικά
μηχανήματα. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
είναι μειωμένος όταν διατηρείτε το φις στην
αρχική του κατάσταση και χρησιμοποιείτε
κατάλληλη πρίζα.

β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειω‐
μένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει μεγαλύτερος
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας όταν το σώμα είναι
γειωμένο.
γ) Διατηρείτε τα ηλεκτρικά μηχανήματα μακριά
από βροχή και υγρασία. Η διείσδυση νερού
μέσα στο ηλεκτρικό μηχάνημα αυξάνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέ‐
ρετε ή να κρεμάσετε το ηλεκτρικό μηχάνημα,
ή για να τραβήξετε το φις από την πρίζα. Δια‐
τηρείτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα,
λάδι, αιχμηρές ακμές ή κινούμενα μέρη μηχα‐
νημάτων. Οι ζημιές και η έντονη συστροφή
του καλωδίου αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτρο‐
πληξίας.
ε)

Όταν εργάζεστε με το ηλεκτρικό μηχάνημα σε
υπαίθριο χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδιο επέκτασης (μπαλαντέζα) που να
είναι κατάλληλο και για εξωτερική χρήση. Η
χρήση καλωδίου επέκτασης που είναι κατάλ‐
ληλο για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίν‐
δυνο ηλεκτροπληξίας.

ζ) Αν δεν μπορείτε να αποφύγετε τη χρήση του
ηλεκτρικού μηχανήματος σε υγρό περιβάλ‐
λον, χρησιμοποιείτε ασφαλειοδιακόπτη διαρ‐
ροής προς γη («ρελέ»). Η χρήση ασφαλειο‐
διακόπτη διαρροής προς γη μειώνει τον κίν‐
δυνο ηλεκτροπληξίας.
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3) Ασφάλεια ατόμων

α) Η εργασία με ηλεκτρικό μηχάνημα απαιτεί
μεγάλη προσοχή, περίσκεψη και καλό έλεγχο
των κινήσεών σας. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκ‐
τρικό μηχάνημα όταν είστε κουρασμένος ή
όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας
κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού μηχανήματος
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματι‐
σμούς.
β) Να φοράτε ατομικά μέσα προστασίας και
πάντοτε γυαλιά ασφαλείας. Η χρήση κατάλ‐
ληλων μέσων ατομικής προστασίας, όπως
μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια,
κράνος και ωτοασπίδες, ανάλογα με τον
τύπο και τη χρήση του ηλεκτρικού μηχανήμα‐
τος, μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού.
γ) Αποφεύγετε την κατά λάθος ενεργοποίηση
του μηχανήματος. Βεβαιώνεστε ότι το ηλεκ‐
τρικό μηχάνημα είναι σβηστό πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το μηχάνημα και προτού το
συνδέσετε στην ηλεκτρική τροφοδοσία ή/και
στη μπαταρία. Αν κρατάτε το δάχτυλο στη
σκανδάλη ενώ μεταφέρετε το ηλεκτρικό μηχά‐
νημα, ή όταν συνδέετε το μηχάνημα στην
ηλεκτρική τροφοδοσία με πατημένη σκαν‐
δάλη, μπορεί να προκληθεί ατύχημα.
δ) Αφαιρείτε τυχόν εργαλεία ρύθμισης ή το
κατσαβίδι, πριν θέσετε το ηλεκτρικό μηχά‐
νημα σε λειτουργία. Ένα εργαλείο ή κατσα‐
βίδι που είναι συνδεμένο σε περιστρεφόμενο
μέρος του μηχανήματος, μπορεί να προκαλέ‐
σει τραυματισμούς.
ε)

Αποφεύγετε τις αντικανονικές στάσεις του
σώματος. Φροντίζετε για σταθερή στάση και
διατηρείτε πάντα την ισορροπία σας. Έτσι θα
έχετε καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού μηχα‐
νήματος σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

ζ) Να φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μη φοράτε
φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλ‐
λιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από
περιστρεφόμενα μέρη. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά μπορεί να
μπλεχτούν σε κινούμενα μέρη του μηχανήμα‐
τος.
η) Αν μπορούν να συνδεθούν συστήματα αναρ‐
ρόφησης ή συλλογής σκόνης, να βεβαιωθείτε
ότι είναι σωστά συνδεμένα ‑και ότι χρησιμο‐
ποιούνται με κατάλληλο τρόπο. Η χρήση
συστημάτων αναρρόφησης σκόνης μπορεί
να μειώσει τον κίνδυνο λόγω σκόνης.
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4) Χρήση και μεταχείριση του
ηλεκτρικού μηχανήματος

α) Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. Χρησιμο‐
ποιείτε πάντα το κατάλληλο ηλεκτρικό μηχά‐
νημα για την εργασία σας. Το κατάλληλο
ηλεκτρικό μηχάνημα εξασφαλίζει καλύτερα
αποτελέσματα και μεγαλύτερη ασφάλεια
μέσα στα σχετικά όρια ισχύος.
β) Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό μηχάνημα με
ελαττωματική σκανδάλη ή διακόπτη. Ηλεκ‐
τρικό μηχάνημα που δεν μπορεί να τεθεί σε
λειτουργία ή εκτός λειτουργίας είναι επικίν‐
δυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ρύθμιση του
μηχανήματος, πριν αλλάξετε εξαρτήματα και
προτού να αφήσετε το μηχάνημα, αποσυνδέ‐
στε το φις από την πρίζα ή/και αφαιρέστε τη
μπαταρία. Αυτό το μέτρο ασφαλείας αποτρέ‐
πει την κατά λάθος εκκίνηση του ηλεκτρικού
μηχανήματος.
δ) Φυλάσσετε τα ηλεκτρικά μηχανήματα που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά. Μην
επιτρέψετε τη χρήση του μηχανήματος από
άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τον χει‐
ρισμό του ή δεν έχουν διαβάσει αυτές τις
οδηγίες ασφάλειας. Τα ηλεκτρικά μηχανή‐
ματα είναι επικίνδυνα, όταν χρησιμοποιού‐
νται από άτομα που δεν έχουν την απαιτού‐
μενη πείρα.
ε)

Περιποιείστε επιμελώς το ηλεκτρικό μηχά‐
νημα. Βεβαιώνεστε ότι τα κινούμενα μέρη λει‐
τουργούν απρόσκοπτα και δεν σφηνώνονται,
και ότι δεν υπάρχουν σπασμένα ή ελαττωμα‐
τικά εξαρτήματα που επηρεάζουν αρνητικά τη
λειτουργία του ηλεκτρικού μηχανήματος.
Τυχόν ελαττωματικά εξαρτήματα πρέπει να
επισκευαστούν πριν τη χρήση του μηχανήμα‐
τος. Πολλά ατυχήματα με ηλεκτρικά μηχανή‐
ματα οφείλονται σε κακή συντήρηση.

ζ) Διατηρείτε τα κοπτικά εξαρτήματα καθαρά και
τροχισμένα. Η καλή περιποίηση των κοπτι‐
κών εξαρτημάτων με αιχμηρές ακμές μειώνει
το σφήνωμα και διευκολύνει τον χειρισμό.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό μηχάνημα, τα
παρελκόμενα, τα ανταλλακτικά εργαλεία
κ.λπ. σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Λαμβά‐
νετε υπόψη σας τις συνθήκες και το είδος της
εργασίας. Η χρήση ηλεκτρικών μηχανημάτων
για οποιαδήποτε εφαρμογή εκτός από τον
προβλεπόμενο σκοπό μπορεί να οδηγήσει
σε επικίνδυνες καταστάσεις.
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17.5

5) Σέρβις

17.6

Οδηγίες ασφάλειας για ψαλίδια
μπορντούρας

ελληνικά

a) Επισκευές του μηχανήματός σας πρέπει να
γίνονται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό
και με τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Έτσι εξασφαλίζεται η ασφαλής κατάσταση
του ηλεκτρικού μηχανήματος.

– Διατηρείτε το μαχαίρι μακριά από το σώμα
σας. Μη χρησιμοποιείτε το κινούμενο μαχαίρι
για να απομακρύνετε τα κομμένα υλικά ή για
να συγκρατήσετε το υλικό που πρόκειται να
κόψετε. Απομακρύνετε υλικά που έχουν σφη‐
νώσει μόνο με σβηστό μηχάνημα. Μια στιγμή
απροσεξίας κατά τη χρήση του ψαλιδιού μπορ‐
ντούρας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς
τραυματισμούς.
– Μεταφέρετε το ψαλίδι μπορντούρας από τη
λαβή, με σταματημένο μαχαίρι. Πριν τη μετα‐
φορά και τη φύλαξη του μηχανήματος, τοποθε‐
τείτε πάντοτε το προστατευτικό κάλυμμα. Η
προσεκτική μεταχείριση του μηχανήματος
μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού από το
μαχαίρι.
– Κρατάτε το ηλεκτρικό μηχάνημα από τις μονω‐
μένες επιφάνειες των λαβών, επειδή το μαχαίρι
μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυμμένα καλώ‐
δια ή με το καλώδιο τροφοδοσίας του ίδιου του
μηχανήματος. Κατά την επαφή του μαχαιριού
με ηλεκτρικό αγωγό, τα μεταλλικά μέρη του
μηχανήματος μπορεί να τεθούν υπό τάση και
να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.
– Κρατάτε το καλώδιο μακριά από το μαχαίρι.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας, το καλώδιο
μπορεί να καλυφθεί πίσω από κλαδιά και
φύλλα και κατά λάθος να κοπεί.
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