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ENEN: * The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior notice unless these changes significantly affect the performance and safety 
of the products. The parts described / illustrated in the pages of the manual that you hold in your hands may also concern other models of the manufacturer's product line with similar features and may 
not be included in the product you just acquired.

* Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial busi-
nesses or for equivalent purposes. 

* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, repair or replacement work, including maintenance and special adjustments, must only be carried out by 
technicians of the authorized service department of the manufacturer.

ELEL: *Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι 
αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια 
σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε. 

* Λάβετε υπόψη ότι ο εξοπλισμός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές εφαρμογές. Η εγγύησή μας θα ακυρωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εμπορικές, 
επαγγελματικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις ή για ανάλογους σκοπούς.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της 
συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή.

(10) (1)
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ENEN: Technical Data

Displacement: 196cc

Horsepower: 6,5hp

Engine Type: Four-stroke OHV

Working Width: 66-86cm

Gears: 2FW + 1R

Transmission type: Belt driven

Cutters: 12+12

Wheel size: 3.50x4’’(26cm)

ELEL: Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κυβισμός: 196cc

Ιπποδύναμη: 6,5hp

Τύπος κινητήρα: Τετράχρονος OHV

Πλάτος εργασίας: 66-86cm

Ταχύτητες: 2Μπρ.+ 1Οπ.

Τύπος μετάδοσης κίνησης: Κίνηση με ιμάντα

Μαχαίρια κοπής: 12+12

Διαστάσεις τροχού: 3.50x4’’(26cm)
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Safety instructions
This manual covers operation and maintenance of the tiller. All information in this publication is based on the latest product, information available at the time 
of approval for printing. We reserves the right to make changes at any time without notice and without incurring any obligation.
This manual should be considered a permanent part of the tiller and remain with it if it is resold.

Pay special attention to statements preceded by the following words.
WARNING: Indicates a strong possibility of severe personal injury or death if instructions are not followed.
CAUTION: indicates a possibility of personal injury or equipment damage if instructions are not followed.
NOTE: Gives helpful information.
If you faced a problem, or if you have any questions about the tiller ,please consult an authorized dealer.

WARNING: The tiller is designed to give safe and dependable service if operated according to instructions. Read and understand the Owner's Manual before 
operating the tiller. Failure to do so could result in personal injury or equipment damage.
The illustration may be varied with type.

WARNING: To ensure safe operation
For your safety and safety of others. Please pay special attention to these precautions.

This tiller is designed to give safe and dependa-
ble service if operated according to instructions.
Read and understand the Owner’s Manual 
before operating the tiller. Failure to do so could 
result in personal injury or equipment damage.The rotating parts are sharp and they turn at high speed. Accidental con-

tact can cause serious injury.
Keep your hands and feet away from the parts while engine is running .
Stop the engine and disengage the tines clutch before inspection or main-
tenance of tines.
Disconnect the spark plug cap to prevent any possibility of accidental start-
ing .Wear heavy gloves to protect your hands from the tines when clearing 
the tines or when inspecting or replacing the tines.

Operator’s Responsibility
Keep the tiller in good operating condition. Operating a tiller in poor or questionable condition could result in serious injury.
Be sure all safety devices are in working order and warning labels are in place. These items are installed for you safety.
Be sure the safety covers (Fan cover, recoil starter cover) are in place.
Know how to stop the engine and tines quickly in case of emergency. Understand the use of all controls.
Keep a firm hold on the handlebars, they may tend to lift during clutch engagement.

Training
1) read the instructions carefully. Be familiar with the controls and the proper use of the equipment;
2) never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the machine. Local regulations can restrict the age of the operator;
3) never work while people, especially children, or pets are nearby;
4) keep in mind that the operator or user is responsible or accidents or hazards occurring to other people or their property.

Preparation
1) while working, always wear substantial footwear and long trousers. Do not operate the equipment when barefoot or wearing open sandals;
2) thoroughly inspect the area where the equipment is to be used and remove all objects which can be thrown up by the machine;
3)  WARNING: Petrol is highly flammable!
- Store fuel in containers specifically designed for this purpose;
- Refuel outdoors only and do not smoke while refuelling;
- Add fuel before starting the engine. Never remove the cap of the fuel tank or add petrol while the engine is running or when the engine is hot;
- If petrol is spilled, do not attempt to start the engine but move the machine away from the area of spillage and avoid creating any source of ignition until 
petrol vapours have dissipated;
- Replace all fuel tank and container caps securely;
4)  replace faulty silencers;
5)  before using, always visually inspect to see that the tools are not worn or damaged. Replace worn or damaged elements and bolts in sets to preserve 
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Intended use

Description of main parts (Picture A1 - Page 2)

balance.

Operation
1) do not operate the engine in a confined space where dangerous carbon monoxide fumes can collect;
2) work only in daylight or in good artificial light;
3) always be sure of your footing on slopes;
4) walk, never run with the machine;
5) for wheeled rotary machines, work across the slopes, never up and down;
6) exercise extreme caution when changing direction on slopes;
7) do not work on excessively steep slopes;
8) use extreme caution when reversing or pulling the machine towards you;
9) do not change the engine governor settings or over-speed the engine;
10) start the engine carefully according to manufacturer instructions and with feet well away from the tool(s);
11) do not put hands or feet near or under rotating parts;
12) never pick up or carry a machine while the engine is running;
13) stop the engine:
- Whenever you leave the machine;
- Before refuelling;
14) reduce the throttle setting during engine shut down and, if the engine is provided with a shut-off valve,turn the fuel off at the conclusion of working;

Maintenance and storage
1) keep all nuts, bolts and screws tight to ensure the equipment is in safe working condition;
2) never store the equipment with petrol in the tank inside a building where fumes can reach an poor flame or spark;
3) allow the engine to cool before storing in any enclosure;
4) to reduce the fire hazard,keep the engine,silencer,battery compartment (not included with all models) and petrol storage area free of vegetative material 
and excessive grease;
5) replace worn or damaged parts for safety;

Safety label locations
These labels warn you of potential hazards that can cause serious injury. Read the labels and safety notes and precautions described in this manual carefully.
If a label comes off or becomes hard to read, contact your dealer for a replacement.

EXHAUST CAUTION

HIGH TEMPERATURE PART 
DO NOT TOUCH!

Read the instructions 
carefully.

CUTTING 
DANGER!

The micro-tiller is suitable for cultivating the sandy soil and clayey soil of canopied vegetables base and dry land and slopes with gradient less than 10%.
For weedy and deep plots, remove the weeds before using the micro-tiller to cultivate the land.

(1) Frame serial number
(2) Fuel tank         
(3) Transmission oil filler cap
(4) Mud fender          
(5) Wheel            
(6) Drag bar     
(7) Connecting  bar      
(8) Handle bar       

(9) Throttle control
(10) Handle height adjuster   
(11) Safety bar   
(12) Engine switch   
(13) Clutch       
(14) Shift level           
(15) Belt cover       
(16) Blade
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Assembly instructions (Pictures 1-46 Pages 3-5)

Pre-operation check

Each of the numbers below corresponds to the corresponding picture. 
1) Position the wheels to support the machine during assembly.  
2) Assemble the support leg/depth adjuster.  
3) Adjust the safety on the support/depth adjuster leg.  
4) Remove the screws from the protective cover of the belt drive mechanism.  
5) Remove the protective cover.  
6) Remove the screws from the belt guide.  
7) Remove the belt guide.  
8) Remove the screws from the belt guide protection plate and remove the plate.  
9) Remove the screws from the gearbox cover.  
10) Remove the safety locking pin from the gearbox shifter.  
11) Replace the gear lever together with the gear selector blade.  
12) Replace the safety catch on the gear lever. 
13) Secure using the shifter safety locking pin with its own safety locking pin.   
14) Adjust the screws on the gearbox.  
15) Unscrew the selector plate screw and install the plate.   
16) Adjust the belt guide plate and secure it with the screws.  
17) Adjust the belt guide. 
18) Tighten the belt guide screws. 
19) Adjust the two bumpers using the screws and nuts.  
20) Tighten the bumper bolts and nuts securely.  
21+22) Adjust the connection plate on the bumpers.  
23) Tighten the screws on the connection plate.  
24) Remove the screws from the belt guide plate.  
25) Adjust the guide guard.  
26) Tighten the screws on the protective cover.  
 
Caution. Make sure that the guards, linkage plates and protective cover are installed in a secure manner before using the machine.    
 
27) Adjust the U-type handlebar grip onto the machine shaft and insert the appropriate screw.  
28) Tighten and secure the screw securely.  
29) Adjust the cover over the shaft and U-type handle.   
30+31) Tighten the screws for the cover.  
32) Remove the safety locking pin from the front wheel. 
33) +34) Remove the nut and screws.  
35) Install the front wheel using the appropriate screws and nuts.  
36) Tighten the screws and install the lock. 
37+38) Adjust the safety locking pin.  
39) Remove the rear wheels.  
40) Remove the knife adjustment lock.  
41) Adjust the knives correctly.  
42+43) Insert the safety locking pin.  
44) Stabilize the switch cables and clutch pulley using plastic ties.  
45+46) Adjust the position of the cables.  

Engine oil
CAUTION: Running the engine with low oil level will cause serious engine 
damage.
·Remove the oil filler cap and wipe the dipstick clean.
·Insert the dipstick into the oil filler neck, but do not screw it in .
·If the level is low, fill to the top of the oil filler neck with the recommended 
oil.
Use high-detergent, premium quality 4-stroke engine oil, certified to meet or 
exceed U.S. automobile manufacturer's requirement for API Service Classifi-
cation SG, SF.
CAUTION: Using non-detergent oil or 2-stroke engine oil could shorten the 
engine's service life.
SAE  20W-50 or SAE30 type oil is recommended for general, all temperature 
use. Other viscosities shown in the following chart might be used when at the 
average temperature in your area is within the indicated range.
(1) OIL FILLER HOLE
(2) UPPER LEVEL
(3) LOWER LEVEL

 
 

Attention! For safety reasons, the machine 
may be delivered without engine oil. 
Please check the engine oil level and top 
up with the appropriate amount of oil 
before starting the machine.



EN

WWW.NAKAYAMATOOLS.COM9

Transmission gear oil
Place the tiller on a level surface and remove the oil filler cap.
The oil should be level with the lower edge of the oil filler hole.
Add high quality engine oil if the level is low.
(1) oil filler hole

Air cleaner
Check cleaner for dirt or obstruction of elements
(1) elements

Fuel
Use automotive 95 octane unleaded gasoline to minimize combustion 
chamber deposits.
Never use an oil/gasoline mixture or dirty gasoline. Avoid getting dirt, 
dust or water in the fuel tank.
CAUTION: Do not fill over the red level line.

 WARNING:
- Gasoline is extremely flammable and is explosive under certain conditions.
- Refuel in a well-ventilated area with the engine stopped. Do not smoke or allow flames or sparks in the area where the engine is refuelled or where gasoline 
is stored.
- Do not overfill the fuel tank (there should be no fuel in the filler neck). After refuelling make sure the tank cap is closed properly and securely.
- Be careful not to spill fuel when refuelling. Spilled fuel or fuel vapour may ignite. If any fuel is spilled, make sure the area is dry before starting the engine.
- Avoid repeated or prolonged contact with skin or breathing of vapour.
Fuel tank capacity: 3.6L
(1) RED LEVEL LINE

Tools and attachments
To install a tool or attachment on the tiller follow the instructions furnished with the tool or attachment. Ask your dealer for advice if you encounter any 
problem or difficulty in installing a tool or attachment.
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Starting the engine

Operating instructions

1. Turn the fuel valve to ON, check whether it is tightened.
(1) FUEL VALVE
(2) ON
(3) DRAIN KNOB

2. Close the choke lever.
NOTE: Do not use the choke if the engine is warm or the air temperature is high.
(1) CHOKE LEVER
(2) CLOSE

3. Turn the engine switch to ON.
(1) ON
(2) ENGINE SWITCH

4. Move the throttle lever slightly to the right.
(1) THROTTLE LEVER

5. Pull the starter grip lightly until resistance is felt then pull briskly.

CAUTION: Do not allow the starter grip to snap back against the engine. Return it gently to prevent 
damage to the starter.

6. As the engine warms up, gradually open the choke.
(1) CHOKE LEVER
(2) OPEN

1

2

3

4

6

High altitude operation
At high altitude, the standard carburetor air-fuel mixture will be excessively rich. 
Performance and fuel consumption will increase.

High altitude performance can be improved by installing a smaller diameter main 
fuel jet in the carburetor and readjusting the pilot screw. If you always operate the 
tiller at altitude higher than 1,830m (6,000 feet) above sea level ask your author-
ized dealer to perform these carburetor modifications.

Even with suitable carburetor jetting, engine horsepower will decrease approxi-
mately 3-5% for each 305m (1,000 feet) increase in altitude.
The affect of altitude on the horsepower will be greater than this if no carburetor 
modification is made.

CAUTION: Operation of the tiller at an altitude lower than the carburetor is jetted 
for may result in reduced performance, overheating and serious engine damage 
caused by an excessively lean air/fuel mixture.

CAUTION: Be sure the clutch is disengaged and the shift lever is in the neutral position to prevent sudden uncontrolled movement when the engine starts. The 
clutch is engaged by pulling in the clutch lever and disengaged by releasing the lever.

Handlebar height adjustment
CAUTION: Before adjusting the handlebar, place the tiller on firm level ground to prevent the handle from collapsing 
accidentally.
To adjust the handlebar height, loosen the adjuster, select the appropriate place and tighten the adjuster.
(1) ADJUSTER
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Tilling depth adjustment
Install the hitch attachment in the hitch box with a hitch pin.
The tilling depth adjustment can be made as follows:
Remove the pin, loosen the bolt securing the drag bar and sliding the drag bar up or down as necessary.
(1) HITCH BOX
(2) HITCH PIN
(3) DRAG BAR
(4) PIN

Clutch operation
The clutch engages and disengages the power from the engine to the transmission.
When the clutch lever is squeezed the clutch is engaged and power is transmitted. Squeeze the lever, the 
tool will be rotated.
When the lever is released, the clutch is disengaged and power is not transmitted, release the clutch lever 
,the tool will be stopped.

CAUTION: Reduce engine rpm before operating main clutch.
(1) CLUTCH LEVER
(2) ENGAGED
(3) DISENGAGED

Gear selection
The transmission can be shifted into the forward gear and reverse gear.
The shift lever should be operated in accordance with the attached gear shifting plate. 

Gear shifting :
- Return the throttle lever to the extreme right.
- Release the clutch lever to disengage the clutch.
- Move the shift lever to the desired gear position.,
NOTE: If the shift lever will not engage the desired gear, squeeze the clutch lever and move the tiller slightly 
to reposition the gears.
- Squeeze the clutch lever to engage the clutch.

Use of a hitch box
Install the hitch attachment in the hitch box 
with a hitch pin.
(1) HITCH BOX
(2) HITCH PIN

Front wheel
Use a front wheel to move the tiller on road, lift the handlebars up and ground the front wheel.
When the tiller is used in the field, move the wheel up by replacing the lock pin.
(1) WHEN USED IN THE FIELD
(2) LOCK PIN
(3) WHEN MOVED ON ROAD
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Handling Tips
Adjust the handlebar height to a comfortable position (waist height for normal tilling)
Should the machine jerk forward while tilling, press down the handlebars, if the machine will not move 
forward, move the handlebars from side to side.

Turn: The proper method of negotiating a turn during a tilling operation is to lower the handlebars to bring 
the gravity centre toward the rear and then make the turn. This will permit a turn to be made with relative 
ease.

Normal Operating Angle
Lower the handle slightly so the front of the machine is raised about 6-8o.
To get the maximum advantage from the tiller, try to hold the machine at the angle shown while you are 
tilling the ground.

CAUTION:
- Do not use the tiller with a rotor whose diameter is in excess of 300mm.
- Operating the tiller on grades could cause the tiller to tip over .
- Allowing any one to operate this tiller without proper instruction may result in injury.
- Wear study, full coverage footgear. Operating this tiller with bare feet, or with open toe shoes or sandals increases your risk of injury.
- Do not use the tiller in the night .
- Be sure to use two people to transport the tiller from one place to another without using a carrier.
- When the rotor is clogged with mud, pebble etc, immediately stop the engine and clean the rotor in a safe place. Be sure to wear heavy gloves when cleaning 
the rotor.
- To prevent damage, check the tiller for any signs of damage or other faults each time the tiller is used after it has been operated.

Stopping the engine
In case of emergency
Turn the engine switch to OFF.
(1) OFF
(2) ENGINE SWITCH

In normal use

1. Move the throttle lever fully to the right.
(1) THROTTLE LEVER

2. Turn the engine switch to OFF.
(1) OFF 
(2) ENGINE SWITCH

·Release the clutch lever to DISENGAGED position 
and shift lever is in neutral position.
(1) CLUTCH LEVER
(2) DISENGAGED

3. Turn the fuel valve to OFF
(1) FUEL VALVE
(2) OFF

(1)

(2)
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Maintenance
The purpose of the maintenance schedule is to keep the tiller in the best operating condition, inspect or service as scheduled in the table below.

WARNING: Shut off the engine before performing any maintenance. If the engine must be run, make sure the area is good ventilated. The exhaust contains 
poisonous carbon monoxide gas.

CAUTION: Use only genuine parts or their equivalent. The use of replacement parts which are not of equivalent quality may damage the engine.

Maintenance Schedule

REGULAR SERVICE PERIOD 
Perform at every indicated month or 

operating hour interval whichever occurs 
first

ITEM

Daily First month or 20 Hrs Every 3 months or 
50 Hrs

Every
6 months or 

100 Hrs

Every  year or 300 Hrs

Engine oil Check level ●

Change ● ●

Air cleaner 
element

Check ●

Clean ● (1)

Fuel strainer cup Clean ●

Spark plug Clean
Readjust

●

Transmission gear 
oil

Check level ●

Tappet clearance Check
Readjust

● (2)

Fuel tank and 
strainer

Clean ● (2)

Clutch cable Adjust ● ●

Throttle cable Adjust ●

Belt tension Adjust ● ●

Fuel line Check Every 2 years (2)  (Replace if necessary)

NOTE: 
(1) Service more frequently when used in dusty areas.
(2)These items should be serviced only by an authorized dealer.
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Changing oil
Drain the oil while the engine is still warm to assure rapid and complete draining
·Remove the oil filler cap, remove the drain plug and drain the oil.
·Refill with the recommended oil and check the level.

Oil capacity: 0.6 L
(1) DRAIN PLUG
(2) OIL FILLER CAP
(3) UPPER LEVER

Wash your hands with soap and water after handling used oil.

NOTE: Please dispose of used motor oil in a manner that is compatible with the environ-
ment. We suggest you take it in a sealed container to your local service for reclamation. Do 
not throw it in the trash or pour it on the ground.

 Air Cleaner Service

A dirty air cleaner will restrict air flow to the carburettor. To prevent carburettor malfunction, service the 
air cleaner regularly. Service more frequently when operating the engine in extremely dusty areas.

WARNING: Never use gasoline or low flash point solvents for cleaning the air cleaner element. Afire or 
explosion could result in.

CAUTION: Never run the engine without the air cleaner. Rapid engine wear will be the result.

- Remove the wing nut and the air cleaner cover. Remove the elements and separate them. Carefully 
check both elements for holes or tears and replace if damaged.
- Foam element: clean in warm soapy water, risen and allow to dry thoroughly or clean in high flash-point 
solvent and allow to dry. Dip the element in clean engine oil and squeeze out all the excess. The engine 
will smoke during initial start –up if too much oil is left in the foam.
- Paper element: Tap the element lightly several times on a hard surface to remove excess dirt or blow 
compressed air through the filter from the inside out. Never try to brush the dirt off. Brush will force dirt 
into the fibbers.
(1) PAPER ELEMENT
(2) FOAM ELEMENT

Fuel Strainer Cup Cleaning
WARNING: Gasoline is highly flammable and explosive under certain conditions. Do not smoke or allow 
flames of sparks in the area.

Turn the fuel valve to the OFF position and remove the fuel strainer cup and the O-ring. Wash the re-
moved parts in solvent, dry them thoroughly and reinstall them securely. Turn the fuel valve ON and 
check for leaks.
(1) O-RING
(2) FUEL STRAINER CUP

Spark plug service
Recommended spark plug: Please contact the after sales department of the supplier.
To ensure proper engine operation, the spark plug must be properly gapped and free of deposits.
- Remove the spark plug cap.

WARNING: If the engine has been running the muffler will be very hot. Be careful not to touch the muffler.

- Visually inspect the spark plug. Discard it if the insulator is cracked or chipped.
- Measure the plug gap with a feeler gauge. The gap should be 0.7-0.8mm and correct as necessary by 
bending the side electrode.
- Attach the plug washer, thread the plug in by hand to prevent cross-threading.
- Tighten a new spark plug 1/2 turn with the wrench to compress the washer if you are reuse a plug, it 
should only take 1/4-1/2 turn after the plug seats.

CAUTION:
The spark plug must be securely tightened. An improperly tightened plug can become very hot and possi-
bly damage the engine. Never use a spark plug with an improper heat range.
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Clutch Cable Adjustment
Measure the free play at the lever tip.
Free play: 3-8mm

If the free play is incorrect, loosen the lock nut and turn the adjusting bolt in or out as 
required.
(1) LOCK NUT
(2) ADJUSTING BOLT

After adjustment, tighten the lock nut securely. Then start the engine and check for 
proper clutch lever operation.

Throttle Cable Adjustment
Measure the free play at the lever tip.
Free play: 5-10mm

If the free play is incorrect, loosen the lock nut and turn the adjusting nut in or out as 
required.
(1) THROTTLE LEVER
(2) ADJUSTING NUT 
(3) LOCK NUT

Belt Tension Adjustment
The standard belt tension is 60-65mm (2.4-2.6 in) at the tension roller with the clutch 
engaged (clutch lever is squeezed).

To adjust, loosen the four engine mounting bolts and the engine stay tightening bolt 
and move the engine forward or reverse to get proper tension of the belt.

NOTE: After adjusting the tension, make sure that the outside face of the drive pulley is 
flush with the outside face of the driven pulley by using a straight gauge.

(1) ENGINE MOUNTING BOLTS
(2) ENGINE STAY TIGHTENING BOLT

Loosen the belt stopper attaching bolts.
Adjust the clearance between the belt stopper and the belt as illustrated with the 
clutch lever squeezed.

(1) BELT STOPPERS 
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Transporting /storage

Troubleshooting

WARNING: When transporting the tiller, turn the fuel valve OFF and keep the tiller level to prevent fuel 
spillage. Fuel vapours or spilled fuel may be ignited.

Before storing the unit for an extended period:
1. Be sure the storage area is free of excessive humidity and dust.
2. Drain the fuel.

WARNING: Gasoline is highly flammable and explosive under certain conditions. Do not smoke or 
allow flames or sparks in the area.
- With the fuel valve turned OFF, remove and empty the fuel strainer cup.
- Turn the fuel valve ON and drain the gasoline in the fuel tank into a suitable container.
- Replace the fuel strainer cup and tighten securely.
- Drain the carburettor by loosening the drain knob. Drain the gasoline into a suitable container.

3. Pull the starter grip until resistance is felt. Continue pulling until the notch on the starter puller aligns 
with the hole on the recoil starter.
At this point, the intake and exhaust valves are closed and this will help to protect the engine from 
internal corrosion.

4. Change engine oil.
5. Cover tiller with plastic sheet.

Do not place the tiller with the handlebars on the ground. It will cause the oil entering the cylinder or 
the fuel spillage.

(1) O-RING
(2) FUEL STRAINER CUP
(3) DRAIN KNOB

(1) Align the notch on the starter pulley with the 
hole at the top of recoil starter .

When the engine will not start:
·Is there enough fuel?
·Is the fuel valve on?
·Is the engine switch ON?
·Is gasoline reaching the carburettor?

- To check, loosen the drain knob with the fuel valve ON. Fuel should flow out freely.
- Retighten drain knob.

WARNING: If any fuel is spilled, make sure the area is dry before testing the spark plug or starting the 
engine. Fuel vapour or spilled fuel may ignite.
(1) Fuel valve
(2) ON
(3) DRAIN KNOB

- Is there a spark at the spark plug?
Remove the spark plug cap. Clean any dirt from around the spark plug base, then remove the spark plug.
Install the spark plug in the plug cap.
Turn the engine switch on.
Grounding the side electrode to any engine ground, pull the recoil starter to see if sparks jump across the gap.
If there is not spark ,replace the plug.
If OK, try to start the engine according to the instructions.

·If the engine still does not start, take the tiller to an authorized dealer.
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Οδηγίες ασφαλείας
Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει τη λειτουργία και τη συντήρηση του μηχανήματος. Όλες οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στην πιο πρόσφατη 
έκδοση του μηχανήματος. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατά τη στιγμή της έγκρισης για εκτύπωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές 
ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. 
Το παρόν εγχειρίδιο θα πρέπει να θεωρείται και να αντιμετωπίζεται ως ένα από τα μόνιμα μέρη του μηχανήματος και να συνοδεύει το μηχάνημα σε περί-
πτωση μεταπώλησης. 
 
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις σημάνσεις (λέξεις ή εικονογράμματα προειδοποίησης κινδύνου) που προηγούνται των ακόλουθων προειδοποιήσεων. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει ισχυρή πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει την πιθανότητα τραυματισμού ατόμων ή βλάβης του εξοπλισμού εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρέχει χρήσιμες πληροφορίες. 
Εάν αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα ή εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την φρέζα ,συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες εάν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες. Διαβάστε και 
κατανοήστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση του μηχανήματος. Η παράλειψη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή βλάβη του εξοπλισμού. 
Η απεικόνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του μηχανήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία και για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των άλλων. Παρακαλείστε να δώσετε ιδιαίτε-
ρη προσοχή σε αυτές τις οδηγίες και συμβουλές ασφαλείας.

Αυτό το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για να πα-
ρέχει ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες, όταν 
λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες. 
Διαβάστε και κατανοήστε το εγχειρίδιο χρήσης 
πριν από τη χρήση του μηχανήματος. Η παρά-
λειψη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε τραυματι-
σμό ή βλάβη του εξοπλισμού. 

Τα περιστρεφόμενα μέρη είναι αιχμηρά και περιστρέφονται με μεγάλη 
ταχύτητα. Η ακούσια επαφή μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 
Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη όσο ο 
κινητήρας λειτουργεί . 
Σταματήστε τον κινητήρα και αποσυμπλέξετε τα μαχαίρια μέσω του συ-
μπλέκτη πριν από την επιθεώρηση ή τη συντήρηση τους. 
Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη του μπουζί (μπουζόπιπα) για να αποτρέψετε 
κάθε πιθανότητα ακούσιας εκκίνησης. Φορέστε χοντρά γάντια προστασία 
για να προστατεύσετε τα χέρια σας από τα μαχαίρια κατά τον καθαρισμό 
την επιθεώρηση ή την αντικατάσταση τους.

Ευθύνη του χειριστή
Διατηρήστε το μηχάνημα σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Η λειτουργία του μηχανήματος σε μη κατάλληλη κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό 
τραυματισμό. 
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές ασφαλείας είναι σε λειτουργική κατάσταση και ότι οι προειδοποιητικές ετικέτες βρίσκονται στη θέση τους. Αυτά τα στοι-
χεία έχουν εγκατασταθεί για την ασφάλειά σας. 
Βεβαιωθείτε ότι τα καλύμματα ασφαλείας (κάλυμμα ανεμιστήρα, κάλυμμα χειροκίνητου εκκινητή) είναι στη θέση τους. 
Γνωρίζετε πώς να σταματάτε γρήγορα τον κινητήρα και τα μαχαίρια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Κατανοήστε τη χρήση όλων των χειριστηρίων. 
Κρατήστε σταθερά το τιμόνι, μπορεί να έχει την τάση να ανασηκώνεται κατά την σύμπλεξη του συμπλέκτη.

Απόκτηση εμπειρίας χειρισμού
1) Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του εξοπλισμού. 
2) Μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά ή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτές τις οδηγίες να χρησιμοποιούν το μηχάνημα. Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί 
να περιορίζουν την χρήση βάσει της ηλικίας του χειριστή. 
3) Μην εργάζεστε ποτέ ενώ βρίσκονται κοντά άνθρωποι, ιδίως παιδιά, ή κατοικίδια ζώα. 
4) Να έχετε κατά νου ότι ο χειριστής είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή για την έκθεση σε κίνδυνο προς άλλους ανθρώπους ή την περιουσία τους.

Προετοιμασία
1) Κατά την διάρκεια εργασίας, θα πρέπει να φοράτε πάντα υποδήματα εργασίας και μακριά παντελόνια. Μην χειρίζεστε τον εξοπλισμό όταν είστε ξυπόλη-
τοι ή φοράτε ανοιχτά σανδάλια. 
2) Επιθεωρήστε σχολαστικά την περιοχή όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα που μπορεί να εκσφενδο-
νιστούν από το μηχάνημα. 
3) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη! 
- Αποθηκεύετε το καύσιμο σε δοχεία ειδικά σχεδιασμένα για το σκοπό αυτό, 
- Να ανεφοδιάζετε με καύσιμο μόνο σε εξωτερικούς χώρους και να μην καπνίζετε κατά την διάρκεια ανεφοδιασμού. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μείνετε μακριά από την 
περιστρεφόμενη λεπίδα.
Η επαφή με την περι-
στρεφόμενη λεπίδα θα 
προκαλέσει σωματική 
βλάβη ή τραυματισμό.

Φορέστε γυαλιά ασφα-
λείας και ωτοασπίδες 
όταν χειρίζεστε το 
μηχάνημα.

Κρατήστε τους παρευρι-
σκόμενους σε απόσταση 
ασφαλείας από το 
μηχάνημα.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
διαβάσει προσεκτικά το 
εγχειρίδιο οδηγιών πριν 
από τη λειτουργία. 
Πριν από τη λειτουργία 
του μηχανήματος, πα-
ρακαλείστε να δώσετε 
προσοχή στους κανόνες 
ασφαλείας.
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- Προσθέστε καύσιμο πριν από την εκκίνηση του κινητήρα. Ποτέ μην αφαιρείτε την τάπα της δεξαμενής καυσίμου και μην προσθέτετε βενζίνη ενώ ο κινητή-
ρας λειτουργεί ή όταν ο κινητήρας είναι ζεστός. 
- Εάν χυθεί βενζίνη, μην επιχειρήσετε να θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα, αλλά απομακρύνετε το μηχάνημα από την περιοχή της διαρροής και αποφύγε-
τε τη δημιουργία οποιασδήποτε πηγής ανάφλεξης μέχρι να διαλυθούν οι ατμοί της βενζίνης και να εξαλειφθούν οι αναθυμιάσεις.
- Τοποθετήστε σωστά την τάπα της δεξαμενής καυσίμου και των δοχείων καυσίμου. 
4) Αντικαταστήστε τον σιγαστήρα της εξάτμισης σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα λειτουργίας. 
5) Πριν από τη χρήση, ελέγχετε πάντα οπτικά για να βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία και τα εξαρτήματα δεν έχουν φθαρεί ή υποστεί ζημιά. Αντικαταστήστε 
τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα και τα μπουλόνια (βίδες) ανά σετ για να βεβαιωθείτε πως τα εξαρτήματα είναι καλά συσφιγμένα στα σημεία 
έδρασης. 

Κατά την διάρκεια λειτουργίας
1) Μην λειτουργείτε τον κινητήρα σε περιορισμένο χώρο όπου μπορεί να συγκεντρωθούν επικίνδυνες αναθυμιάσεις μονοξειδίου του άνθρακα. 
2) Να εργάζεστε μόνο στο φως της ημέρας ή σε καλό τεχνητό φωτισμό. 
3) Βεβαιωθείτε πως διατηρείτε την ισορροπία σας όταν εργάζεστε σε κεκλιμένο έδαφος (πχ.πλαγιές). 
4) Κατά τον χειρισμό του μηχανήματος, θα πρέπει πάντοτε να περπατάτε. Μην τρέχετε κατά την διάρκεια χειρισμού. 
5) Για τα τροχήλατα περιστροφικά μηχανήματα, να εργάζεστε κατά μήκος των πλαγιών, ποτέ με κατεύθυνση προς την άνοδο ή την κάθοδο (ανηφορικά ή 
κατηφορικά). 
6) Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν αλλάζετε κατεύθυνση σε κεκλιμένο έδαφος (πχ.πλαγιές). 
7) Μην εργάζεστε σε υπερβολικά απότομες πλαγιές. 
8) Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν κάνετε όπισθεν ή τραβάτε το μηχάνημα προς το μέρος σας. 
9) Μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις του αυτόματου ρυθμιστή στροφών του κινητήρα και μην αυξάνετε σε υπερβολικό βαθμό τις στροφές ανά λεπτό του κινητή-
ρα. 
10) Εκκινήστε τον κινητήρα προσεκτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή κρατώντας τα πόδια σας σε ασφαλή απόσταση από τα μαχαίρια. 
11) Μην πλησιάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά ή κάτω από τα περιστρεφόμενα μέρη. 
12) Ποτέ μην σηκώνετε ή μεταφέρετε ένα μηχάνημα ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. 
13) Διακόψτε την λειτουργία του κινητήρα: 
- Κάθε φορά που εγκαταλείπετε τον χώρου όπου βρίσκεται το μηχάνημα, 
- Πριν από τον ανεφοδιασμό με καύσιμα, 
14) Μειώστε τις στροφές μέσω του χειρομοχλού τροφοδοσίας (γκαζιού) κατά την διακοπή λειτουργίας του κινητήρα και, εάν ο κινητήρας διαθέτει διακόπτη 
καυσίμου, γυρίστε τον στην κλειστή θέση όταν ολοκληρώσετε την εργασία.

Συντήρηση και αποθήκευση 
1) Βεβαιωθείτε πως όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και τις βίδες είναι συσφιγμένα σωστά για να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός βρίσκεται σε ασφαλή 
κατάσταση λειτουργίας. 
2) Μην αποθηκεύετε ποτέ τον εξοπλισμό με βενζίνη στη δεξαμενή καυσίμου εντός εσωτερικών χώρων όπου οι αναθυμιάσεις μπορούν να προκαλέσουν 
ανάφλεξη σε περίπτωση που συνδυαστούν με ενεργή φλόγα ή σπινθήρα. 
3) Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν τον αποθηκεύσετε σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο ή πριν τον σκεπάσετε με κάποιο κάλυμμα. 
4) Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, διατηρήστε τον κινητήρα, τον σιγαστήρα και την εξάτμιση, την μπαταρία (δεν διατίθεται σε όλα τα μοντέλα) και 
τον χώρο αποθήκευσης της βενζίνης απαλλαγμένο από φυτικά υπολείμματα και υπολείμματα ελαίου ή λιπαντικών. 
5) Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα για λόγους ασφαλείας. 
6) Σε περίπτωση που η δεξαμενή καυσίμου πρέπει να αποστραγγιστεί, η εργασία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο σε εξωτερικό χώρο.

Θέσεις ετικετών ασφαλείας
Αυτές οι ετικέτες σας προειδοποιούν για πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Διαβάστε προσεκτικά τις ετικέτες και 
τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες ασφαλείας που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. 
Εάν μια ετικέτα ξεκολλήσει ή γίνει δυσανάγνωστη, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό της εταιρείας για αντικατάσταση.

ΠΡΟΣΟΧΉ ΣΤΉΝ 
ΕΞΑΤΜΙΣΉ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΥΨΉΛΉ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΜΉΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ!

Διαβάστε προσεκτικά τις 
οδηγίες.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟ
ΑΙΧΜΉΡΑ 

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ! 
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Οδηγίες συναρμολόγησης (Εικόνες 1-46, σελίδες 3-5)
Κάθε ένα από τους παρακάτω αριθμούς αντιστοιχεί με την ανάλογη εικόνα.
1) Τοποθετήστε τους τροχούς ώστε να στηριχθεί το μηχάνημα κατά την διάρκεια της συναρμολόγησης. 
2) Συναρμολογήστε το πόδι στήριξης/ρυθμιστή βάθους. 
3) Ρυθμίστε την ασφάλεια στο πόδι στήριξης/ρυθμιστή βάθους. 
4) Αφαιρέστε τις βίδες από το προστατευτικό κάλυμμα του μηχανισμού ιμαντοκίνησης. 
5) Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα. 
6) Αφαιρέστε τις βίδες από τον οδηγό του ιμάντα. 
7) Αφαιρέστε τον οδηγό του ιμάντα. 
8) Αφαιρέστε τις βίδες από την πλάκα προστασίας του οδηγού του ιμάντα και αφαιρέστε την πλάκα. 
9) Αφαιρέστε τις βίδες από το κάλυμμα του κιβωτίου ταχυτήτων. 
10) Αφαιρέστε την ασφάλεια από τον λεβιέ του κιβωτίου ταχυτήτων. 
11) Τοποθετήστε τον λεβιέ ταχυτήτων μαζί με την λάμα επιλογής ταχυτήτων. 
12) Επανατοποθετήστε την ασφάλεια στον λεβιέ ταχυτήτων.
13) Ασφαλίστε χρησιμοποιώντας την ασφάλεια του λεβιέ με την δική της ασφάλεια.  
14) Ρυθμίστε τις βίδες στο κιβώτιο ταχυτήτων. 
15) Ξεβιδώστε την βίδα της λάμας επιλογής και τοποθετήστε την πλάκα.  
16) Ρυθμίστε την πλάκα του οδηγού του ιμάντα και σταθεροποιήστε την με τις βίδες. 
17) Ρυθμίστε τον οδηγό του ιμάντα.
18) Σφίξτε τις βίδες του οδηγού του ιμάντα.
19) Ρυθμίστε τους δύο προφυλακτήρες χρησιμοποιώντας τις βίδες και τα παξιμάδια. 
20) Σφίξτε καλά τις βίδες και τα παξιμάδια των προφυλακτήρων. 
21+22) Ρυθμίστε την πλάκα σύνδεσης στους προφυλακτήρες. 
23) Σφίξτε τις βίδες στην πλάκα σύνδεσης. 
24) Αφαιρέστε τις βίδες από την πλάκα του οδηγού του ιμάντα. 
25) Ρυθμίστε το προστατευτικό κάλυμμα του οδηγού. 
26) Σφίξτε τις βίδες του προστατευτικού καλύμματος. 

Προσοχή! Σιγουρευτείτε ότι οι προφυλακτήρες, οι πλάκες σύνδεσης και το προστατευτικό κάλυμμα είναι τοποθετημένα με ασφαλή τρόπο πριν να χρησιμο-
ποιήσετε το μηχάνημα.   

27) Ρυθμίστε την λαβή τιμονιού τύπου U πάνω στον άξονα του μηχανήματος και τοποθετήστε την ανάλογη βίδα. 
28) Σφίξτε και ασφαλίστε καλά την βίδα. 
29) Ρυθμίστε το κάλυμμα πάνω από τον άξονα και την λαβή τύπου U.  
30+31) Σφίξτε τις βίδες για το κάλυμμα. 
32) Αφαιρέστε την ασφάλεια από τον εμπρόσθιο τροχό.
33) +34) Αφαιρέστε το παξιμάδι και τις βίδες. 
35) Εγκαταστήστε τον εμπρόσθιο τροχό χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες βίδες και παξιμάδια. 
36) Σφίξτε τις βίδες και τοποθετήστε την ασφάλεια.
37+38) Ρυθμίστε την ασφάλεια. 
39) Αφαιρέστε τους πίσω τροχούς. 
40) Αφαιρέστε την ασφάλεια ρύθμισης των μαχαιριών. 
41) Ρυθμίστε σωστά τα μαχαίρια. 
42+43) Εισαγάγετε την ασφάλεια. 
44) Σταθεροποιήστε τα καλώδια του διακόπτη και την ντίζα του συμπλέκτη χρησιμοποιώντας πλαστικά δεματικά ασφαλείας. 
45+46) Ρυθμίστε την θέση των καλωδίων. 

Σκοπούμενη χρήση

Περιγραφή βασικών τμημάτων (Εικόνα A1 - σελίδα 2)

Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για την καλλιέργεια αμμώδους και αργιλώδους εδάφους, εδαφών καλλιέργειας λαχανικών, ξηρών εδαφών και καλλιεργειών 
σε πλαγιές με κλίση μικρότερη από 10%.
Για αγρούς με ζιζάνια και βαριά εδάφη, απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για την καλλιέργεια του εδάφους.

(1) Αριθμός πλαισίου
(2) Δεξαμενή καυσίμου       
(3) Τάπα δοχείου λαδιού κιβωτίου 
ταχυτήτων
(4) Προφυλακτήρας τροχού 
(λασπωτήρας)          
(5) Τροχός          
(6) Πόδι στήριξης /ρυθμιστής βάθους 
κατεργασίας
(7) Δοκός έλξης  
(8) Τιμόνι       

(9) Χειρομοχλός τροφοδοσίας (γκάζι)
(10) Μοχλός ρύθμισης του ύψους του τιμονιού
(11) Μπάρα προστασίας  
(12) Διακόπτης ON/OFF  
(13) Λεβιές (μανέτα) σύμπλεξης      
(14) Λεβιές ταχυτήτων   
(15) Προστατευτικό κάλυμμα μηχανισμού ιμαντοκίνησης     
(16) Μαχαίρια
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Έλεγχος πριν από τη λειτουργία
Λάδι κινητήρα
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λειτουργία του κινητήρα με χαμηλή στάθμη λαδιού θα προκα-
λέσει σοβαρή ζημιά στον κινητήρα. 
-Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης λαδιού και σκουπίστε καλά το δείκτη μέτρη-
σης της στάθμης λαδιού. 
-Εισάγετε τον δείκτη στο στόμιο πλήρωσης λαδιού, χωρίς όμως να τον 
βιδώσετε. 
-Αν η στάθμη είναι χαμηλή, γεμίστε μέχρι την κορυφή του λαιμού πλήρωσης 
λαδιού με το συνιστώμενο λάδι. 
Χρησιμοποιήστε λάδι κινητήρα υψηλής ποιότητας κατάλληλο για τετράχρο-
νους κινητήρες, πιστοποιημένο ώστε να πληροί ή να υπερβαίνει τις απαιτή-
σεις του κατασκευαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση μη κατάλληλου λαδιού ή λαδιού 
δίχρονων κινητήρων μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα και 
να προκαλέσει σοβαρή βλάβη. 
Συνιστάται η χρήση λαδιού τύπων SAE 20W-50 ή SAE30, για γενική χρήση σε 
όλες τις θερμοκρασίες. Άλλα ιξώδη που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν η μέση θερμοκρασία στην περιοχή σας 
είναι εντός του υποδεικνυόμενου εύρους. 
(1) ΟΠΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 
(2) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΤΑΘΜΗ (MAX) 
(3) ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΣΤΑΘΜΗ (MIN)

Προσοχή! Για λόγους ασφαλείας, το μη-
χάνημα ενδεχομένως να παραδοθεί χωρίς 
λάδι κινητήρα.
Παρακαλούμε να ελέγξετε την στάθμη λα-
διού κινητήρα και να συμπληρώσετε την 
κατάλληλη ποσότητα λαδιού προτού θέσε-
τε σε λειτουργία το μηχάνημα.

θερμοκρασία περιβάλλοντος

Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων
Τοποθετήστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια και αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης λαδιού. 
Το λάδι θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το κάτω άκρο της οπής πλήρωσης λαδιού. 
Εάν η στάθμη είναι χαμηλή, προσθέστε λάδι υψηλής ποιότητας. 
(1) οπή πλήρωσης λαδιού

Σύστημα καθαρισμού αέρα
Ελέγξτε το σύστημα καθαρισμού αέρα για ρύπους, υπο-
λείμματα ή απόφραξη των στοιχείων του 
(1) στοιχεία

Καύσιμα
Χρησιμοποιήστε αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων για να ελαχιστοποιηθούν οι επικαθίσεις στο θάλαμο καύσης. 
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μείγμα λαδιού/βενζίνης ή μη καθαρή βενζίνη. Αποτρέψτε την εισχώρηση σκόνης ή νερού στο στην δεξαμενή καυσίμου. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμου βεβαιωθείτε πως η στάθμη δεν ξεπερνάει την κόκκινη ενδεικτική γραμμή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ: 
- Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη και εκρηκτική υπό ορισμένες συνθήκες. 
- Ανεφοδιάζετε με καύσιμα σε καλά αεριζόμενο χώρο με τον κινητήρα εκτός λειτουργίας. Μην καπνίζετε και μην αφήνετε φλόγες ή σπινθήρες εντός της 
περιοχής όπου πραγματοποιείται ο ανεφοδιασμός του κινητήρα ή εντός του χώρου αποθήκευσης των καυσίμων.  
- Μην υπερπληρώνετε την δεξαμενή καυσίμου (δεν πρέπει να υπάρχει καύσιμο στο στόμιο πλήρωσης). Μετά τον ανεφοδιασμό βεβαιωθείτε ότι η τάπα της 
δεξαμενής καυσίμου έχει συσφιχθεί σωστά. 
- Προσέξτε να μην χυθεί καύσιμο κατά τον ανεφοδιασμό. Τα χυμένα καύσιμα ή οι ατμοί καυσίμου μπορεί να αναφλεγούν. Εάν χυθεί καύσιμο, βεβαιωθείτε 
ότι η περιοχή έχει στεγνώσει πριν εκκινήσετε τον κινητήρα. 
- Αποφύγετε την επανειλημμένη ή παρατεταμένη επαφή με το δέρμα ή την εισπνοή των ατμών και των αναθυμιάσεων. 
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Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: 3.6L 
(1) ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΑΘΜΗΣ

Εργαλεία και εξαρτήματα
Για να εγκαταστήσετε ένα εργαλείο ή εξάρτημα στο μηχάνημα ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το εργαλείο ή το εξάρτημα. Ζητήστε τη συμβουλή 
του αντιπροσώπου εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία στην εγκατάσταση ενός εργαλείου ή εξαρτήματος.

Εκκίνηση του κινητήρα

1. Γυρίστε τον διακόπτη καυσίμου στην ανοιχτή θέση (ON) βεβαιωθείτε πως βρίσκεται σε πλήρως 
ανοικτή θέση.
(1) Διακόπτης καυσίμου
(2) ΑΝΟΙΚΤΟ (ON)
(3) Κουμπί αποστράγγισης

2. Κλείστε τον λεβιέ του τσόκ. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το τσόκ εάν ο κινητήρας είναι ζεστός ή η θερμοκρασία του αέρα 
είναι υψηλή. 
(1) Λεβιές του τσόκ 
(2) ΚΛΕΙΣΤΟ

1

2

3

4

6

3. Γυρίστε τον διακόπτη ON/OFF στην θέση ON.
(1) ON
(2) Διακόπτης ON/OFF

4. Μετακινήστε το χειρομοχλό τροφοδοσίας (γκαζιού) ελαφρώς προς τα δεξιά.
(1) Χειρομοχλός τροφοδοσίας (γκάζι)

5. Τραβήξτε ελαφρά το σκοινί εκκίνησης (χειρόμιζας) κρατώντας το από την λαβή του μέχρι να αι-
σθανθείτε αντίσταση και, στη συνέχεια, τραβήξτε δυνατά και απότομα.

ΠΡΟΣΟΧΉ: Μην αφήσετε το σκοινί από τα χέρια σας την στιγμή που το έχετε τραβήξει προς τα έξω. 
Επιστρέψτε το σκοινί αργά και σταθερά για να αποφύγετε την βλάβη στο σύστημα εκκίνησης λόγω 
της απότομης αυτόματης επαναφοράς του σκοινιού στην αρχική του θέση.

6. Καθώς ο κινητήρας ζεσταίνεται, ανοίξτε σταδιακά το τσοκ.
(1) Λεβιές του τσοκ
(2) ΑΝΟΙΧΤΟ

Λειτουργία σε μεγάλο υψόμετρο 
Σε μεγάλο υψόμετρο, το προρυθμισμένο μείγμα αέρα-καυσίμου του καρμπυρα-
τέρ θα είναι υπερβολικά πλούσιο. Η απόδοση και η κατανάλωση καυσίμου θα 
αυξηθούν. 
 
Η απόδοση σε μεγάλο υψόμετρο μπορεί να βελτιωθεί με την τοποθέτηση ενός 
εξαρτήματος τροφοδοσίας καυσίμου μικρότερης διαμέτρου στο καρμπυρατέρ 
και την αναπροσαρμογή της ρυθμιστικής βίδας. Εάν χρησιμοποιείτε μόνιμα το 
μηχάνημα σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 1.830m (6.000 πόδια) πάνω από το 
επίπεδο της θάλασσας, ζητήστε από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο να 
εκτελέσει αυτές τις τροποποιήσεις στο καρμπυρατέρ. 
 
Ακόμα και με την κατάλληλη ρύθμιση του καρμπυρατέρ, είναι αναπόφευκτη η 
μείωση ιπποδύναμης του κινητήρα, η ιπποδύναμη μειώνεται περίπου 3-5% για 
κάθε 305m (1.000 πόδια) αύξησης του υψομέτρου. 
Η επίδραση του υψομέτρου στην ιπποδύναμη θα είναι μεγαλύτερη από 3-5%, 
εάν δεν πραγματοποιηθεί τροποποίηση του καρμπυρατέρ. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο συμπλέκτης είναι στην θέση αποσύμπλεξης και ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στην θέση νεκρά για να αποφύγετε την απότομη 
ανεξέλεγκτη μετακίνηση όταν ο κινητήρας εκκινηθεί. Ο συμπλέκτης συμπλέκεται μετακινώντας τον λεβιέ προς τα μέσα και αποσυμπλέκεται αφήνοντας τον 
λεβιέ.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λειτουργία του μηχανήματος σε μικρότερο υψόμετρο από αυτό για το οποίο είναι ρυθμισμένο το καρμπυρατέρ μπορεί να οδηγήσει σε 
μειωμένη απόδοση, υπερθέρμανση και σοβαρή βλάβη του κινητήρα λόγω υπερβολικά φτωχού μίγματος αέρα/καυσίμου.

Οδηγίες λειτουργίας
Ρύθμιση του ύψους του τιμονιού
ΠΡΟΣΟΧΉ: Πριν ρυθμίσετε το τιμόνι, τοποθετήστε το μηχάνημα σε σταθερό επίπεδο έδαφος για να αποφύγετε την 
ακούσια πτώση του τιμονιού. 
Για να ρυθμίσετε το ύψος του τιμονιού, χαλαρώστε τον ρυθμιστή, επιλέξτε την κατάλληλη θέση και σφίξτε τον 
ρυθμιστή. 
(1) Μοχλός ρύθμισης του ύψους του τιμονιού 

Ρύθμιση του βάθους κατεργασίας
Τοποθετήστε το πόδι στήριξης /ρυθμιστή βάθους κατεργασίας στην δοκό έλξης και ασφαλίστε με τον 
πείρο ασφάλισης. 
Η ρύθμιση του βάθους κατεργασίας μπορεί να γίνει ως εξής: 
Αφαιρέστε τον πείρο, χαλαρώστε τη βίδα που ασφαλίζει το πόδι στήριξης/ρυθμιστή βάθους κατεργασίας 
και σύρετε το προς τα πάνω ή προς τα κάτω, όπως απαιτείται.
(1) Δοκός έλξης
(2) Πείρος ασφάλισης
(3) Πόδι στήριξης /ρυθμιστή βάθους κατεργασίας
(4) Ασφάλεια

Περιγραφή λειτουργίας συμπλέκτη
Ο συμπλέκτης συμπλέκει και αποσυμπλέκει τους μηχανισμούς που σχετίζονται με την μετάδοση της 
κίνησης από τον κινητήρα στο κιβώτιο ταχυτήτων. 
Όταν συμπιέζεται ο λεβιές του συμπλέκτη (μανέτα), ο συμπλέκτης συμπλέκεται και η κίνηση μεταδίδεται. 
Αν πιέσετε το μοχλό, το μηχάνημα θα κινηθεί. 
Όταν απελευθερώνεται ο λεβιές (μανέτα), ο συμπλέκτης απεμπλέκεται και διακόπτεται η μετάδοση της 
κίνησης, αφήστε το τον λεβιέ (μανέτα) του συμπλέκτη, το εργαλείο θα ακινητοποιηθεί.

ΠΡΟΣΟΧΉ: Μειώστε τις στροφές του κινητήρα προτού χρησιμοποιήσετε συμπλέκτη.
(1) Λεβιές (μανέτα) του τσόκ
(2) Θέση σύμπλεξης
(3) Θέση αποσύμπλεξης

Επιλογή (αλλαγή) ταχυτήτων
Μέσω του κιβωτίου ταχυτήτων μπορείτε να ελέγξετε την κίνηση του μηχανήματος και να επιλέξετε την 
κατάλληλη ταχύτητα εμπροσθοπορείας και η την ταχύτητα οπισθοπορείας (όπισθεν). 
Ο λεβιές ταχυτήτων πρέπει να λειτουργείται σύμφωνα με τη επικολλημένη ενδεικτική πινακίδα αλλαγής 
ταχυτήτων.  
 
Αλλαγή ταχυτήτων : 
- Επαναφέρετε τον λεβιέ τροφοδοσίας (γκάζι) στην πλήρως δεξιά θέση. 
- Απελευθερώστε το λεβιέ(μανέτα) του συμπλέκτη για να αποσυμπλεχθεί ο συμπλέκτης. 
- Μετακινήστε τον λεβιέ ταχυτήτων στην επιθυμητή ταχύτητα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο λεβιές ταχυτήτων δεν τίθεται στην επιθυμητή ταχύτητα, πιέστε τον λεβιέ (μανέτα) του 
συμπλέκτη και μετακινήστε ελαφρά το μηχάνημα για να αλλάξετε την θέση στα γρανάζια. 
- Πιέστε τον λεβιέ (μανέτα) του συμπλέκτη για να συμπλέξετε το συμπλέκτη.
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Εμπρόσθιος τροχός
Χρησιμοποιήστε τον εμπρόσθιο τροχό κατά την μετακίνηση του μηχανήματος σε δρόμο, σηκώστε ελα-
φρώς το πίσω μέρος του μηχανήματος κρατώντας το τιμόνι έτσι ώστε να έρθει σε επαφή ο εμπρόσθιος 
τροχός με το έδαφος. Όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται στον αγρό, μετακινήστε τον τροχό προς τα 
πάνω επανατοποθετώντας τον πείρο ασφάλισης.
(1) Κατά την λειτουργία στον αγρό.
(2) Πείρος ασφάλισης.
(3) Κατά την μετακίνηση στον δρόμο.

Οδηγίες χειρισμού
Ρυθμίστε το ύψος του τιμονιού σε μια άνετη θέση (ύψος μέσης για κανονική κατεργασία). 
Σε περίπτωση που το μηχάνημα τραντάζεται προς τα εμπρός κατά την διάρκεια κατεργασίας, πιέστε το 
τιμόνι προς τα κάτω, εάν το μηχάνημα δεν κινείται ευθεία, μετακινήστε το τιμόνι από τη μία πλευρά στην 
άλλη.

Αλλαγή κατεύθυνσης και αναστροφή: Η σωστή μέθοδος αλλαγής κατεύθυνσης του μηχανήματος κατά τη 
διάρκεια της εργασίας είναι να χαμηλώσετε το τιμόνι για να φέρετε το κέντρο βάρους προς τα πίσω και 
στη συνέχεια να πραγματοποιήσετε την αλλαγή κατεύθυνσης. Αυτό θα επιτρέψει την πραγματοποίηση 
μιας στροφής με σχετική ευκολία. 

Κανονική γωνία λειτουργίας
Χαμηλώστε ελαφρά το τιμόνι, ώστε το μπροστινό μέρος του μηχανήματος να είναι ανασηκωμένο κατά 
6-8o. 
Για να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες του μηχανήματος, προσπαθήστε να κρατάτε το μηχάνημα με 
την κλίση που υποδεικνύεται στην εικόνα κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας.

ΠΡΟΣΟΧΉ: 
- Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με μαχαίρια των οποίων η διάμετρος υπερβαίνει τα 300mm. 
- Η λειτουργία του μηχανήματος σε εδάφη με κλίση μπορεί να προκαλέσει την ανατροπή του. 
- Ο χειρισμός του μηχανήματος από άτομα που δεν έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. 
- Φοράτε σταθερά, πλήρως καλυμμένα υποδήματα εργασίας. Ο χειρισμός αυτού του μηχανήματος με ακάλυπτα πόδια ή με παπούτσια ή σανδάλια που 
αφήνουν εκτεθειμένα τα δάχτυλα αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού. 
- Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κατά τη διάρκεια της νύχτας . 
- Κατά την μετακίνηση του μηχανήματος από το ένα μέρος στο άλλο ζητήστε βοήθεια από ένα άλλο άτομο χωρίς να χρησιμοποιήσετε καρότσι μεταφοράς. 
- Όταν τα μαχαίρια καλυφθούν πλήρως από λάσπη, βότσαλα κ.λπ. διακόψτε αμέσως την λειτουργία του κινητήρα και καθαρίστε τα σε ασφαλές μέρος. 
Φροντίστε να φοράτε χοντρά γάντια προστασίας κατά τον καθαρισμό των μαχαιριών. 
- Για να αποφύγετε τυχόν βλάβες, ελέγχετε το μηχάνημα για ενδείξεις και σημάδια εκτεταμένης φθοράς ή άλλες βλάβες κάθε φορά μετά το τέλος της 
εργασίας.

Περιγραφή λειτουργίας της δοκού έλξης
Συνδέστε τον πείρο ασφάλισης στις οπές τις 
δοκού έλξης και ασφαλίστε τον χρησιμοποιώ-
ντας την ασφάλεια (κοπίλια).
(1) Δοκός έλξης
(2) Πείρος ασφάλισης
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Διακοπή λειτουργίας του κινητήρα (Σβήσιμο)

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης:
Γυρίστε τον διακόπτη ON/OFF στην θέση OFF.
(1) Θέση απενεργοποίησης (OFF)
(2) Διακόπτης ON/OFF

Υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας

1. Γυρίστε τον χειρομοχλό τροφοδοσίας (γκάζι) 
πλήρως δεξιά.
(1) Χειρομοχλός τροφοδοσίας (γκάζι).

·Απελευθερώστε τον λεβιέ (μανέτα) του συμπλέκτη 
έτσι ώστε να τεθεί στην θέση αποσύμπλεξης και 
θέστε τον λεβιέ ταχυτήτων στην νεκρά θέση.
(1) Λεβιές (μανέτα) του τσόκ
(2) Θέση αποσύμπλεξης

2. Γυρίστε τον διακόπτη ON/OFF στην θέση 
OFF.
(1) Θέση OFF 
(2) Διακόπτης ON/OFF

3. Γυρίστε τον διακόπτη καυσίμου στην θέση OFF.
(1) Διακόπτης καυσίμου
(2) Θέση OFF

(1)

(2)

Θέση αποσύμπλεξης

Ακινητοποίηση Κίνηση
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Συντήρηση
Σκοπός του χρονοδιαγράμματος συντήρησης είναι η καθοδήγηση ώστε να διατηρήσετε το μηχάνημα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση λειτουργίας, πραγ-
ματοποιώντας εργασίες επιθεώρησης ή συντήρησης βάσει του παρακάτω πίνακα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ: Σβήστε τον κινητήρα πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης. Εάν ο κινητήρας πρέπει να τεθεί σε λειτουργία, βεβαι-
ωθείτε ότι ο χώρος διαθέτει επαρκή εξαερισμό. Η εξάτμιση εκπέμπει δηλητηριώδες αέριο, μονοξείδιο του άνθρακα. 

ΠΡΟΣΟΧΉ: Χρησιμοποιήστε μόνο τα γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή. Η χρήση μη κατάλληλων εξαρτημάτων/ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στον κινητήρα του μηχανήματος.

Χρονοδιάγραμμα συντήρησης

ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉ
Εκτελέστε σε κάθε υποδεικνυόμενο μήνα 
ή σε διάστημα ωρών λειτουργίας, όποιο 

από τα δύο συμβεί πρώτο.

ΤΜΉΜΑ/ΕΞΑΡΤΉΜΑ/ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ

Μετά από 
κάθε χρήση

Τον πρώτο μήνα ή μετά 
από 20 ώρες λειτουργίας

Κάθε 3 μήνες ή 
μετά από 50 ώρες 

λειτουργίας

Κάθε
6 μήνες ή 100 

ώρες

Κάθε χρόνο ή μετά 
από 300 ώρες 
λειτουργίας

Λάδι κινητήρα Έλεγχος στάθμης ●

Αντικατάσταση 
(αλλαγή)

● ●

Στοιχείο φίλτρου 
αέρα

Έλεγχος 
κατάστασης

●

Καθαρισμός ● (1)

Κάλυμμα φίλτρου 
καυσίμου

Καθαρισμός ●

Μπουζί Καθαρισμός
Ρύθμιση διάκενου

●

Λάδι κιβωτίου 
ταχυτήτων

Έλεγχος στάθμης ●

Διάκενο βαλβίδων Καθαρισμός
Ρύθμιση διάκενου

● (2)

Δεξαμενή και 
φίλτρο καυσίμου

Καθαρισμός ● (2)

Ντίζα συμπλέκτη Ρύθμιση ● ●

Ντίζα τροφοδοσίας 
(γκαζιού)

Ρύθμιση ●

Τάση ιμάντα 
(Τάνυση)

Ρύθμιση ● ●

Σωληνώσεις 
καυσίμου

Έλεγχος 
κατάστασης

Κάθε 2 χρόνια (2) (Αντικαταστήστε εφόσον απαιτείται)

 
ΣΉΜΕΙΩΣΉ: 
(1) Η συντήρηση θα πρέπει να πραγματοποιείται ανά μικρότερα χρονικά διαστήματα (με 
μεγαλύτερη συχνότητα) όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται σε περιοχές με σκόνη. 
(2) Αυτές οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτη-
μένο αντιπρόσωπο σέρβις.
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Αντικατάσταση (αλλαγή) λαδιού κινητήρα
Αδειάστε το λάδι όσο ο κινητήρας είναι ακόμα ζεστός για να εξασφαλίσετε γρήγορη και 
πλήρη αποστράγγιση. 
- Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης και την τάπα αποστράγγισης λαδιού και αδειάστε το λάδι. 
- Γεμίστε με το συνιστώμενο λάδι και ελέγξτε τη στάθμη. 

Χωρητικότητα δεξαμενής λαδιού: 0.6 L
(1) Τάπα αποστράγγισης λαδιού
(2) Τάπα πλήρωσης λαδιού
(3) ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ

Πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό αφού χειριστείτε το χρησιμοποιημένο λάδι. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο λάδι κινητήρα με τρόπο φιλικό προς το 
περιβάλλον. Σας προτείνουμε να το μεταφέρετε σε σφραγισμένο δοχείο στο τοπικό κέντρο 
ανακύκλωσης. Μην το πετάτε στα σκουπίδια και μην το ρίχνετε στο έδαφος. 

Συντήρηση συστήματος καθαρισμού αέρα/φίλτρου αέρα

Ένα φραγμένο φίλτρο αέρα περιορίζει τη ροή του αέρα προς το καρμπιρατέρ. Για να αποφύγετε την 
μείωση απόδοσης του καρμπιρατέρ, συντηρείτε τακτικά το φίλτρο αέρα. Συντηρείτε συχνότερα όταν 
λειτουργείτε τον κινητήρα σε εξαιρετικά σκονισμένες περιοχές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ: Ποτέ μην χρησιμοποιείτε βενζίνη ή διαλύτες με χαμηλό σημείο ανάφλεξης για τον 
καθαρισμό του στοιχείου του φίλτρου αέρα. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη. 

ΠΡΟΣΟΧΉ: Ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία τον κινητήρα χωρίς το φίλτρο αέρα. Το αποτέλεσμα θα είναι 
η ταχεία φθορά του κινητήρα. 
- Αφαιρέστε το παξιμάδι και το κάλυμμα του φίλτρου αέρα. Αφαιρέστε τα στοιχεία και διαχωρίστε 
τα. Ελέγξτε προσεκτικά και τα δύο στοιχεία για τρύπες ή σκισίματα και αντικαταστήστε τα εάν έχουν 
υποστεί ζημιά. 
- Στοιχείο αφρού: καθαρίστε με ζεστό σαπουνόνερο, ανασηκώστε το και αφήστε το να στεγνώσει καλά 
ή καθαρίστε με ειδικό διαλύτη υψηλού σημείου ανάφλεξης και αφήστε το να στεγνώσει. Βυθίστε το 
στοιχείο σε καθαρό λάδι κινητήρα και στύψτε το μέχρι να αφαιρεθεί όλη η περισσευούμενη ποσότητα 
λαδιού. Ο κινητήρας θα αποβάλλει καπνό κατά την αρχική εκκίνηση σε περίπτωση που παραμείνει 
μεγάλη ποσότητα λαδιού στο στοιχείο. 
- Χάρτινο στοιχείο: Χτυπήστε ελαφρά το στοιχείο αρκετές φορές σε μια σκληρή επιφάνεια για να απο-
μακρύνετε τα υπολείμματα σκόνης ή καθαρίστε το με πεπιεσμένο αέρα φυσώντας από μέσα προς τα 
έξω. Ποτέ μην προσπαθήσετε να βουρτσίσετε το στοιχείο για να το καθαρίσετε. Η βούρτσα θα σπρώξει 
τα υπολείμματα στις ίνες του φίλτρου. 
(1) ΧΑΡΤΙΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
(2) ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΦΡΟΥ 

Καθαρισμός φίλτρου καυσίμου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ: Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη και εκρηκτική υπό ορισμένες συνθήκες. Μην 
καπνίζετε κοντά στο μηχάνημα ή/και στο σημείο ανεφοδιασμού και αποθήκευσης του καυσίμου και μην 
αφήνετε φλόγες ή σπινθήρες στην περιοχή.

Γυρίστε τον διακόπτη καυσίμου στη θέση OFF και αφαιρέστε το φίλτρο καυσίμου και το Ο-ring. Πλύνετε 
τα εξαρτήματα που αφαιρέσετε με διαλύτη, στεγνώστε τα καλά και επανατοποθετήστε τα με ασφάλεια. 
Γυρίστε τον διακόπτης καυσίμου στην θέση ON και ελέγξτε για διαρροές.

(1) O-RING
(2) Κάλυμμα φίλτρου καυσίμου

Συντήρηση του μπουζί
Συνιστώμενος τύπος μπουζί: Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων του προμηθευτή. 
Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του κινητήρα, το μπουζί πρέπει να έχει σωστό διάκενο και να 
μην έχει επικαθίσεις. 
- Αφαιρέστε τον ακροδέκτη του μπουζί (μπουζόπιπα).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ: Ο σιγαστήρας και οι επιφάνειες της εξάτμισης αποκτούν υψηλή θερμοκρασία κατά 
την διάρκεια λειτουργίας και διατηρούν αυτή την θερμοκρασία για αρκετά λεπτά μετά την διακοπή 
λειτουργίας. Μην ακουμπάτε τις επιφάνειες αυτές.

- Ελέγξτε οπτικά το μπουζί. Αντικαταστήστε το αν το μονωτικό περίβλημα έχει ραγίσει ή σπάσει. 
- Μετρήστε το διάκενο του μπουζί με ένα μετρητή διάκενου (φίλερ). Το διάκενο θα πρέπει να είναι 
0,7-0,8mm. Διορθώστε το, αν χρειάζεται, λυγίζοντας το πλευρικό ηλεκτρόδιο. 
- Τοποθετήστε τη ροδέλα του μπουζί, βιδώστε το μπουζί με το χέρι για να αποφύγετε την πρόκληση 
βλάβης στο σπείρωμα.
- Τοποθετήστε ένα καινούργιο μπουζί  και συσφίξτε το κατά 1/2 στροφή με το κλειδί για να συμπιέσετε 
τη ροδέλα. Εάν επαναχρησιμοποιείτε ένα μπουζί, ενδέχεται να χρειαστεί σύσφιξη μόνο κατά 1/4-1/2 
της στροφής μετά την τοποθέτηση του μπουζί.
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Ρύθμιση της ντίζας του συμπλέκτη
Μετρήστε την ελεύθερη διαδρομή στην άκρη της μανέτας (‘‘τζόγος-παίξιμο’’).
Ελεύθερη διαδρομή: 3-8mm 

Σε περίπτωση που η διαδρομή βρίσκεται εκτός του παραπάνω εύρους,  χαλαρώστε 
το παξιμάδι ασφάλισης και βιδώστε ή ξεβιδώστε τον ρυθμιστή όπως απαιτείται.
 
(1) Παξιμάδι ασφάλισης
(2) Ρυθμιστής ντίζας

Μετά τη ρύθμιση, σφίξτε καλά το παξιμάδι. Στη συνέχεια, βάλτε μπροστά τον κινητή-
ρα και ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του λεβιέ (μανέτα) του συμπλέκτη.

Ρύθμιση της ντίζας τροφοδοσίας (ντίζα γκαζιού)
Μετρήστε την ελεύθερη διαδρομή στην άκρη της μανέτας (‘‘τζόγος-παίξιμο’’).
Ελεύθερη διαδρομή: 5-10mm 

Σε περίπτωση που η διαδρομή βρίσκεται εκτός του παραπάνω εύρους,  χαλαρώστε 
το παξιμάδι ασφάλισης και βιδώστε ή ξεβιδώστε τον ρυθμιστή όπως απαιτείται.
(1) Λεβιές τροφοδοσίας (γκάζι)
(2) Ρυθμιστής ντίζας
(3) Παξιμάδι ασφάλισης

Ρύθμιση του ιμάντα (τάνυση)
Η τυπική ελεύθερη διαδρομή του ιμάντα (‘‘τζόγος-παίξιμο’’) είναι 60-65mm (2,4-2,6 
in) στην τροχαλία τάνυσης με τον συμπλέκτη ενεργοποιημένο (ο λεβιές του συμπλέκτη 
είναι συμπιεσμένος (πατημένος).

Για να ρυθμίσετε την τάση του ιμάντα (τάνυση), χαλαρώστε τις τέσσερις βίδες στερέω-
σης του κινητήρα και τη βίδα σύσφιξης του στηρίγματος του κινητήρα και μετακινήστε 
τον κινητήρα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω για να επιτύχετε τη σωστή τάση του 
ιμάντα.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ: Αφού ρυθμίσετε την τάση, βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική πλευρά της κι-
νητήριας τροχαλίας είναι στο ίδιο επίπεδο με την εξωτερική πλευρά της κινούμενης 
τροχαλίας χρησιμοποιώντας ένα ευθύγραμμο έλασμα μέτρησης.

(1) Βίδες στερέωσης του κινητήρα
(2) Βίδα σύσφιξης του στηρίγματος του κινητήρα

Χαλαρώστε τις βίδες στερέωσης των στοπ του ιμάντα. 
Ρυθμίστε το διάκενο μεταξύ του στοπ του ιμάντα και του ιμάντα σύμφωνα με την 
εικόνα με τον λεβιέ του συμπλέκτη συμπιεσμένο (πατημένο).

(1) Στοπ του ιμάντα

ΠΡΟΣΟΧΉ: 
Το μπουζί πρέπει να είναι καλά σφιγμένο. Ένα μπουζί που δεν έχει συσφιχθεί σωστά μπορεί να ζεσταθεί πολύ και να προκαλέσει ενδεχομένως βλάβη στον 
κινητήρα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μπουζί με μη-κατάλληλες προδιαγραφές για τον συγκεκριμένο κινητήρα όπως είναι το εύρος θερμότητας.
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Μεταφορά/αποθήκευση

Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ: Κατά τη μεταφορά του μηχανήματος, κλείστε τον διακόπτη καυσίμου και δια-
τηρήστε το μηχάνημα σε επίπεδο για να αποφύγετε τη διαρροή καυσίμου. Οι ατμοί καυσίμου ή το 
χυμένο καύσιμο μπορεί να αναφλεγούν. 
 
Πριν από την αποθήκευση του μηχανήματος για παρατεταμένο χρονικό διάστημα: 
1. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αποθήκευσης είναι απαλλαγμένος από υπερβολική υγρασία και σκόνη. 
2. Αδειάστε το καύσιμο από την δεξαμενή καυσίμου. 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη και εκρηκτική υπό ορισμένες συνθήκες. Μην 
καπνίζετε κοντά στο μηχάνημα ή στον χώρο όπου βρίσκεται το καύσιμο και κρατήστε σε ασφαλή 
απόσταση πηγές θερμότητας, ενεργές φλόγες ή σπινθήρες από το μηχάνημα.
- Με τον διακόπτη καυσίμου κλειστό (OFF), αφαιρέστε και αδειάστε το κάλυμμα του φίλτρου καυσί-
μου. 
- Ανοίξτε τον διακόπτη καυσίμου (ON) και αδειάστε τη βενζίνη της δεξαμενής καυσίμου σε ένα 
κατάλληλο δοχείο. 
- Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου καυσίμου και σφίξτε το καλά. 
- Αδειάστε το καρμπιρατέρ χαλαρώνοντας το κομβίο αποστράγγισης. Αδειάστε τη βενζίνη σε κατάλ-
ληλο δοχείο. 
 
3. Τραβήξτε τη λαβή του σκοινιού εκκίνησης μέχρι να γίνει αισθητή μικρή αντίσταση. Τραβήξτε το 
σκοινί μέχρι η εγκοπή της τροχαλίας του εκκινητή να ευθυγραμμιστεί με την οπή της χειρόμιζας. Σε 
αυτό το σημείο, οι βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής είναι κλειστές, προστατεύοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο τον κινητήρα από την εσωτερική διάβρωση. 

4. Αλλάξτε το λάδι του κινητήρα. 
5. Σκεπάστε τα χειριστήρια με πλαστικό κάλυμμα. 
 
Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα με τα χειριστήρια και το τιμόνι στο έδαφος. Αυτό θα προκαλέσει την 
είσοδο λαδιού στον κύλινδρο ή τη διαρροή καυσίμου. 

(1) O-RING
(2) Κάλυμμα του φίλτρου καυσίμου
(3) Κομβίο αποστράγγισης

(1) Ευθυγραμμίστε την εγκοπή στην τροχαλία 
του εκκινητή με την οπή στην κορυφή της χει-
ρόμιζας .

Όταν ο κινητήρας δεν εκκινείται ελέγξτε: 
- Αν υπάρχει αρκετό καύσιμο. 
- Αν είναι ο διακόπτης καυσίμου ανοιχτός. 
- Αν είναι ο διακόπτης ON/OFF γυρισμένος στην θέση ON. 
- Αν υπάρχει αρκετό καύσιμο στην δεξαμενή καυσίμου.

- Για να το ελέγξετε, χαλαρώστε το κουμπί αποστράγγισης με τη βαλβίδα καυσίμου ON. Το καύσιμο 
πρέπει να ρέει ελεύθερα. 
- Σφίξτε ξανά το κουμπί αποστράγγισης.

Προειδοποίηση: Εάν χυθεί καύσιμο, βεβαιωθείτε ότι η περιοχή έχει στεγνώσει πριν δοκιμάσετε το 
μπουζί ή εκκινήσετε ξανά τον κινητήρα. Οι ατμοί καυσίμου ή το χυμένο καύσιμο μπορεί να αναφλε-
γούν.
(1) Διακόπτης καυσίμου
(2) ON
(3) Κομβίο αποστράγγισης

- Έλεγχος σπινθηρισμού του μπουζί
Αφαιρέστε τον ακροδέκτη του μπουζί (μπουζόπιπα). Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα ρύπων που βρίσκονται γύρω από τη βάση του μπουζί και, στη συνέχεια, 
αφαιρέστε το μπουζί. 
Τοποθετήστε το μπουζί στον ακροδέκτη του μπουζί (μπουζόπιπα). 
Γυρίστε τον διακόπτη ON/OFF στην θέση ON. 
Γειώστε το πλευρικό ηλεκτρόδιο σε οποιαδήποτε σημείο με γείωση στον κινητήρα, τραβήξτε το σκοινί εκκίνησης από την λαβή του για να δείτε αν το μπου-
ζί δημιουργεί σπινθήρα. 
Εάν δεν υπάρχει σπινθήρας, αντικαταστήστε το μπουζί. 
Εάν δημιουργείται σπινθήρας, δοκιμάστε να εκκινήσετε τον κινητήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. 
 
- Αν ο κινητήρας εξακολουθεί να μην εκκινείται, μεταφέρετε το μηχάνημα σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή το κατάστημα αγοράς.






