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Το φυλλάδιο αυτό περιέχει τις
υποδείξεις σχετικά με την ασφάλεια και
την τεχνική εργασίας οι οποίες
περιέχονται στις οδηγίες χρήσης που
συνοδεύουν τα ψαλίδια μπορντούρας
STIHL.
Στα κεφάλαια "Χρήση" και "Κύρια μέρη
του μηχανήματος" απεικονίζεται ως
παράδειγμα το ψαλίδι μπορντούρας
HS 81.
Άλλα ψαλίδια μπορντούρας μπορεί να
έχουν διαφορετικά χειριστήρια.

Τυπώθηκε σε χαρτί λευκασμένο χωρίς χλώριο.
Τα τυπογραφικά μελάνια περιέχουν φυτικά έλαια, το χαρτί είναι
ανακυκλώσιμο.

Αρχικές οδηγίες χρήσης

Πίνακας περιεχομένων

Σε ορισμένα σημεία του παρόντος
φυλλαδίου θα βρείτε παραπομπές στα
κεφάλαια των οδηγιών χρήσης για τα
διάφορα μηχανήματα.
Για τον λόγο αυτό, πρέπει πάντα να
λαμβάνετε υπόψη και τις οδηγίες
χρήσης που ισχύουν για το δικό σας
ψαλίδι μπορντούρας.
Σε περίπτωση που έχετε απορίες μετά
την ανάγνωση του φυλλαδίου αυτού,
απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της
STIHL στην περιοχή σας.
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ελληνικά

Οδηγίες ασφαλείας και
τεχνική εργασίας
Κατά τη χρήση αυτού του
μηχανήματος πρέπει να
λαμβάνονται ειδικά μέτρα
ασφαλείας, επειδή τα
χρησιμοποιούμενα
εργαλεία είναι κοφτερά
και τα μαχαίρια κινούνται
με μεγάλη ταχύτητα.
Πριν θέσετε το μηχάνημα
σε λειτουργία για πρώτη
φορά, διαβάστε όλο το
εγχειρίδιο χειρισμού με
προσοχή και φυλάξτε το
για μελλοντική χρήση. Η
μη τήρηση των οδηγιών
χρήσης μπορεί να
οδηγήσει σε θανατηφόρο
ατύχημα.
Τηρείτε τους κανονισμούς ασφαλείας
που εκδίδονται από τα επαγγελματικά
και εργατικά σωματεία, 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, λάβετε
μέρος σε ειδικά μαθήματα.
Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται από ανηλίκους.
Εξαιρούνται νεαροί άνω των 16 ετών, οι
οποίοι εκπαιδεύονται υπό επίβλεψη.
Κρατάτε σε ασφαλή απόσταση
περαστικούς, παιδιά και ζώα.
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Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα,
να το τοποθετείτε με τέτοιο τρόπο ώστε
να μη δημιουργεί κινδύνους. Φροντίζετε
ώστε το μηχάνημα να μην είναι προσιτό
σε αναρμόδια άτομα.
Ο χρήστης φέρει ευθύνη για ατυχήματα
ή ζημιές που προκαλούνται σε τρίτους ή
στις περιουσίες τους.
Δίνετε ή δανείζετε το μηχάνημα μόνο σε
άτομα που είναι εξοικειωμένα με το
συγκεκριμένο μοντέλο και τον χειρισμό
του, και δίνετε πάντα μαζί τις οδηγίες
χρήσης.
Οι ώρες κατά τις οποίες επιτρέπεται η
χρήση μηχανημάτων που εκπέμπουν
θόρυβο μπορεί να περιορίζονται από
εθνικούς αλλά και τοπικούς
κανονισμούς.
Προκειμένου να εργαστείτε με το
μηχάνημα, πρέπει να είστε καλά στην
υγεία, ξεκούραστος και σε καλή
ψυχολογική κατάσταση.
Αν για λόγους υγείας πρέπει να
αποφεύγετε τη σωματική κούραση,
ρωτήστε τον γιατρό σας αν μπορείτε να
εργαστείτε με μηχάνημα αυτού του
είδους.
Για άτομα με βηματοδότη καρδιάς: Το
σύστημα ανάφλεξης αυτού του
μηχανήματος δημιουργεί ένα
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο πολύ μικρής
έντασης. Δεν μπορεί ωστόσο να
αποκλειστεί απόλυτα η επίδραση σε
ορισμένους τύπους βηματοδοτών. Για
να αποφύγετε τους όποιους κινδύνους
για την υγεία σας, η STIHL συνιστά να
ζητήσετε συμβουλές από τον γιατρό σας
και από τον κατασκευαστή του
βηματοδότη.

Απαγορεύεται η χρήση του
μηχανήματος μετά από λήψη αλκοόλ,
ναρκωτικών ή φαρμάκων που μειώνουν
την ικανότητα αντίδρασης.
Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο για
την κοπή φραχτών, θάμνων,
χαμόκλαδων και παρόμοιων φυτών. Το
μηχάνημα δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς –
Κίνδυνος ατυχήματος!
Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται για κανέναν άλλο
σκοπό, καθώς μπορεί να προκληθούν
ατυχήματα ή ζημιά στο μηχάνημα. Μην
κάνετε επεμβάσεις στο προϊόν, επειδή
και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
ατυχήματα ή ζημιές στο μηχάνημα.
Το μηχάνημα επιτρέπεται να
εφοδιάζεται μόνο με μαχαίρια και
παρελκόμενα που έχουν εγκριθεί από τη
STIHL για χρήση σ’ αυτό, ή τα οποία
είναι ισοδύναμα από τεχνική άποψη. Αν
έχετε απορίες, απευθυνθείτε σε ένα
ειδικευμένο κατάστημα. Χρησιμοποιείτε
μόνο εξαρτήματα και παρελκόμενα
υψηλής ποιότητας. Διαφορετικά μπορεί
να υπάρξει κίνδυνος για ατυχήματα ή
ζημιές στο μηχάνημα.
Η STIHL συνιστά να χρησιμοποιείτε
μόνο γνήσια κοπτικά εξαρτήματα και
παρελκόμενα STIHL. Οι ιδιότητες των
γνήσιων προϊόντων είναι άριστα
προσαρμοσμένες στο προϊόν και στις
απαιτήσεις του χρήστη.
Μην κάνετε επεμβάσεις στο μηχάνημα,
καθώς μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η
ασφάλειά σας. Η STIHL δεν
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για
τραυματισμούς ή υλικές ζημιές που
οφείλονται στη χρήση μη εγκεκριμένων
προσαρμοζόμενων εργαλείων.

Ασφάλεια στην εργασία με το ψαλίδι μπορντούρας

ελληνικά
Μην καθαρίζετε το μηχάνημα με
πλυστικό υψηλής πίεσης. Η δυνατή
δέσμη νερού μπορεί να προκαλέσει
ζημιά σε εξαρτήματα του μηχανήματος.
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. Φόρμα, όχι ποδιά
εργασίας.
Μη φοράτε ρούχα που μπορούν να
μπλεχτούν σε κλαδιά, θάμνους, ή στα
κινούμενα μέρη του μηχανήματος.
Επίσης, μη φοράτε μαντήλι, γραβάτα ή
κοσμήματα. Αν έχετε μακριά μαλλιά,
δέστε τα και καλύψτε τα με κατάλληλο
τρόπο (με μαντήλι, σκούφο, κράνος
κ.λπ.).
Να φοράτε γερά παπούτσια με σταθερό,
αντιολισθητικό πέλμα.
Να φοράτε γυαλιά
ασφαλείας και κατάλληλα
μέσα για την προστασία
της ακοής, π.χ.
ωτοασπίδες.
Να φοράτε γερά γάντια.

Η STIHL διαθέτει μια πλούσια γκάμα
από μέσα ατομικής προστασίας.

Μεταφορά του μηχανήματος
Πάντα με σβηστό κινητήρα.
Τοποθετείτε πάντα το προστατευτικό
κάλυμμα των μαχαιριών, ακόμα και σε
μικρές αποστάσεις.

απομακρυνθεί αμέσως. Αν χυθεί
καύσιμο στα ρούχα σας, αλλάξτε τα
αμέσως.
Η τάπα του ρεζερβουάρ μπορεί να
διαφέρει, ανάλογα με τον τύπο του
μηχανήματος.
Βιδωτή τάπα: Μετά τον
ανεφοδιασμό, σφίξτε την
τάπα του ρεζερβουάρ με
όση δύναμη μπορείτε.

Μεταφέρετε το μηχάνημα από τη λαβή,
με τα μαχαίρα προς τα πίσω. Μην
αγγίζετε τα ζεστά μέρη του
μηχανήματος, ειδικά την επιφάνεια της
εξάτμισης και το σώμα του κινητήρα –
Κίνδυνος εγκαύματος!

Τάπα με πτυσσόμενο
πτερύγιο (μπαγιονέ):
Τοποθετήστε την τάπα
σωστά στο άνοιγμα,
στρέψτε τη μέχρι τέρμα
και κατεβάστε το
ασφαλιστικό τόξο.

Κατά τη μεταφορά στο αυτοκίνητο,
ασφαλίστε το μηχάνημα από ανατροπή,
ζημιά και διαρροή καυσίμου.
Ανεφοδιασμός
Η βενζίνη είναι
εξαιρετικά εύφλεκτη.
Διατηρείτε απόσταση
ασφαλείας από ακάλυπτη
φλόγα, προσέχετε να μη
χυθεί καύσιμο και μην
καπνίζετε.
Σβήνετε τον κινητήρα πριν από τον
ανεφοδιασμό.
Μην ανεφοδιάζετε το μηχάνημα όσο ο
κινητήρας είναι ακόμη ζεστός. Το
καύσιμο μπορεί να ξεχειλίσει –
Κίνδυνος πυρκαγιάς!
Ανοίγετε την τάπα του ρεζερβουάρ με
προσοχή, ώστε η τυχόν υπερπίεση
μέσα στο ρεζερβουάρ να εκτονωθεί
αργά και να μην πεταχτεί καύσιμο προς
τα έξω.
Ανεφοδιάζετε το μηχάνημα μόνο σε
καλά αεριζόμενο χώρο. Καύσιμο που
χύνεται πάνω στο μηχάνημα πρέπει να
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Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος, η τάπα να
χαλαρώσει από τις δονήσεις του
κινητήρα και να χυθεί καύσιμο.
Ελέγξτε το μηχάνημα για διαρροές. Αν
τρέξει καύσιμο, μη βάλετε μπρος τον
κινητήρα – Κίνδυνος θανατηφόρου
ατυχήματος!
Πριν την εκκίνηση
Ελέγξτε την ασφαλή κατάσταση του
μηχανήματος. Συμβουλευθείτε τα
αντίστοιχα κεφάλαια των οδηγιών
χρήσης:
–

Εμπλέξτε την ασφάλεια των
μαχαιριών (αν υπάρχει).

–

Ο πολλαπλός διακόπτης /
διακόπτης λειτουργίας πρέπει να
γυρίζει εύκολα στη θέση STOP ή 0.
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–

–

–

Η σκανδάλη γκαζιού και η ασφάλεια
της σκανδάλης πρέπει να κινούνται
με ευκολία. Η σκανδάλη γκαζιού
πρέπει να επιστρέφει αυτόματα στη
θέση ρελαντί
Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του
μπουζί και το καλώδιο ανάφλεξης
είναι καλά στερεωμένα. Αν το
κάλυμμα είναι χαλαρό, μπορεί να
δημιουργηθούν σπινθήρες που
μπορούν να ανάψουν μείγμα
καυσίμου/αέρα που βγαίνει από το
μηχάνημα – Κίνδυνος πυρκαγιάς!
Τα μαχαίρια πρέπει να είναι σε
άψογη κατάσταση (να είναι καθαρά,
να κινούνται ανεμπόδιστα και να
μην έχουν παραμορφωθεί), να
έχουν τοποθετηθεί σωστά, να
εφαρμόζουν καλά, να είναι
τροχισμένα και να έχουν ψεκαστεί
καλά με διαλυτικό ρητίνης STIHL
(λιπαντικό).

–

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 καθαρές
και στεγνές, χωρίς λάδια και
ακαθαρσίες.

Το μηχάνημα επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται μόνο εφόσον είναι σε
ασφαλή κατάσταση λειτουργίας –
Κίνδυνος ατυχήματος!

Δεξιόχειρες

Εκκίνηση κινητήρα
Ξεκινήστε τον κινητήρα σε απόσταση
τουλάχιστον 3 m από το σημείο
ανεφοδιασμού, και όχι μέσα σε κλειστό
χώρο.
Μόνο σε επίπεδο έδαφος. Πάρτε
σταθερή και ασφαλή στάση και κρατήστε
το μηχάνημα σταθερά στα χέρια. Τα
μαχαίρια δεν επιτρέπεται να ακουμπούν
σε αντικείμενα ή στο έδαφος, γιατί
μπορούν να κινηθούν κατά την
εκκίνηση.
Ο χειρισμός του μηχανήματος γίνεται
από ένα μόνο άτομο. Μην αφήνετε άλλα
άτομα να πλησιάζουν στην περιοχή
εργασίας, ακόμα και κατά την εκκίνηση.

Αριστερόχειρες

Αποφεύγετε την επαφή με τα μαχαίρια –
Κίνδυνος τραυματισμού!
Μη βάζετε μπρος το μηχάνημα ενώ το
κρατάτε στον αέρα. Ξεκινήστε το
μηχάνημα όπως περιγράφεται στις
οδηγίες χρήσης.
Όταν αφήνετε τη σκανδάλη γκαζιού, τα
μαχαίρια δεν σταματούν αμέσως αλλά
συνεχίζουν να κινούνται για μερικά
δευτερόλεπτα, ως αποτέλεσμα της
ορμής τους.
Ελέγξτε τη λειτουργία στο ρελαντί: Τα
μαχαίρια δεν επιτρέπεται να κινούνται
όταν αφήνετε τη σκανδάλη γκαζιού.
Κράτημα και χειρισμός του
μηχανήματος
Κρατάτε το μηχάνημα πάντοτε και με τα
δύο χέρια στις λαβές. Πιάστε τις λαβές
γερά με τους αντίχειρες.
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Το δεξί χέρι στη λαβή χειρισμού, το
αριστερό χέρι στην τοξωτή λαβή.

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.
Κατά την εργασία
Σε περίπτωση κινδύνου ή έκτακτης
ανάγκης, σβήστε αμέσως τον κινητήρα,
γυρίζοντας τον πολλαπλό διακόπτη /
διακόπτη στη θέση 0 ή STOP.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα
άτομα μέσα στην περιοχή εργασίας.
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Διατηρείτε πάντα οπτική επαφή με τα
μαχαίρια. Μην κόψετε τον φράχτη σε
σημεία που δεν μπορείτε να δείτε.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν
κόβετε ψηλούς φράχτες. Βεβαιωθείτε
από πριν ότι δεν βρίσκεται κανείς από
την άλλη πλευρά.
Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας λειτουργεί
σωστά στο ρελαντί. Τα μαχαίρια δεν
πρέπει να κινούνται όταν αφήνετε τη
σκανδάλη γκαζιού.
Αν τα μαχαίρια παρ’ όλ’ αυτά
εξακολουθούν να κινούνται στο ρελαντί,
δώστε το μηχάνημα σε ειδικευμένο
κατάστημα για επισκευή. Ελέγχετε
τακτικά τη ρύθμιση του ρελαντί και,
ενδεχομένως, ρυθμίστε τη.
Όταν αφήνετε τη σκανδάλη γκαζιού, τα
μαχαίρια δεν σταματούν αμέσως αλλά
συνεχίζουν να κινούνται για μερικά
δευτερόλεπτα, ως αποτέλεσμα της
ορμής τους.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο
κινητήρας ζεσταίνεται. Μην αγγίζετε το
περίβλημα του κινητήρα – Κίνδυνος
εγκαύματος!

Για εργασίες σε ύψος:
–

Χρησιμοποιείτε πάντα ανυψούμενη
εξέδρα εργασίας (καλάθι).

–

Μην εργάζεστε ποτέ ευρισκόμενος
πάνω σε σκάλα ή σκαρφαλωμένος
πάνω σε δέντρο.

–

Μην εργάζεστε ευρισκόμενος σε
ασταθή μέρη.

–

Μη δουλεύετε με το ένα μόνο χέρι.

Όταν φοράτε ωτοασπίδες, χρειάζεται
τεταμένη προσοχή και πρέπει να έχετε
το νου σας για πιθανούς κινδύνους,
επειδή είναι εκ των πραγμάτων
μειωμένη η ικανότητά σας να
αντιλαμβάνεστε προειδοποιητικούς
ήχους (φωνές, συναγερμούς κ.λπ.).
Παρεμβάλλετε τακτικά διαλείμματα, για
να αποφύγετε κούραση και κόπωση –
Κίνδυνος ατυχήματος!
Να εργάζεστε ήρεμα και με περίσκεψη,
και μόνο με καλές συνθήκες ορατότητας
και φωτισμού. Δουλεύετε προσεκτικά.
Μη θέτετε τρίτους σε κίνδυνο.

Προσοχή όταν εργάζεστε σε ολισθηρό,
βρεγμένο ή χιονισμένο έδαφος, σε
πλαγιές, σε ανώμαλο έδαφος κ.λπ. –
Κίνδυνος ολίσθησης!
Καθαρίζετε το έδαφος από πεσμένα
κλαδάκια, χαμόκλαδα και κομμένα
υλικά.
Προσέχετε για εμπόδια, όπως
κούτσουρα και ρίζες – Kίνδυνος να
σκοντάψετε!
Φροντίζετε πάντα για σταθερή και
ασφαλή στάση του σώματός σας.
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Μόλις πάρει μπρος ο
κινητήρας, το μηχάνημα
αρχίζει να παράγει
δηλητηριώδη καυσαέρια.
Τα αέρια αυτά μπορεί να
είναι άοσμα και αόρατα
και να περιέχουν
άκαυστους
υδρογονάνθρακες και
βενζόλιο. Ποτέ μη
χρησιμοποιείτε το
μηχάνημα σε κλειστό ή
ανεπαρκώς αεριζόμενο
χώρο, ακόμα κι αν είναι
εφοδιασμένο με
καταλύτη.

Αν εργάζεστε μέσα σε χαντάκια,
λάκκους, φρεάτια ή άλλους στενούς
χώρους, εξασφαλίζετε πάντοτε επαρκείς
εναλλαγές αέρα – Κίνδυνος
θανατηφόρου ατυχήματος από
δηλητηρίαση!
Αν αισθανθείτε αδιαθεσία ή
πονοκέφαλο, αν αντιληφθείτε
διαταραχές στην ακοή ή στην όρασή σας
(π.χ. περιορισμός του πεδίου όρασης),
ή αν διαπιστώσετε έλλειψη
συγκέντρωσης, διακόψτε αμέσως την
εργασία. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί
να προκαλούνται μεταξύ άλλων από
υψηλή συγκέντρωση καυσαερίων –
Κίνδυνος ατυχήματος!
Μην προκαλείτε υπερβολικό θόρυβο ή
καυσαέρια. Μην αφήνετε τον κινητήρα
να λειτουργεί άσκοπα και δίνετε γκάζι
μόνο κατά την εργασία.
Μην καπνίζετε κατά τη χρήση του
μηχανήματος ή όταν βρίσκεστε κοντά
σ’ αυτό – Κίνδυνος πυρκαγιάς! Από το
σύστημα τροφοδοσίας μπορεί να
διαρρεύσουν εύφλεκτοι ατμοί βενζίνης.
Αν το μηχάνημα εκτεθεί σε αντικανονικές
καταπονήσεις (π.χ. χτύπημα ή πτώση),
ελέγξτε οπωσδήποτε την κατάστασή του
πριν συνεχίσετε τη χρήση. Βλέπε επίσης
το κεφάλαιο "Πριν την εκκίνηση".
Ελέγξτε ειδικά τη στεγανότητα του
συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου και
τη λειτουργία των συστημάτων
ασφαλείας. Σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε
μηχάνημα που δεν είναι απόλυτα
ασφαλές. Αν έχετε αμφιβολίες,
απευθυνθείτε σε ένα ειδικευμένο
κατάστημα.
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ελληνικά
Μη δουλεύετε με τη σκανδάλη στη θέση
για γκάζι εκκίνησης. Όταν η σκανδάλη
βρίσκεται σ’ αυτή τη θέση, δεν μπορείτε
να ρυθμίσετε τις στροφές του κινητήρα.

συμπλέκτης και τα πλαστικά μέρη του
σώματος) – Κίνδυνος τραυματισμού
π.χ. λόγω κίνησης των μαχαιριών στο
ρελαντί!

Πριν ξεκινήσετε την εργασία, ελέγξτε τον
φράχτη και την ευρύτερη περιοχή
εργασίας, για να αποφύγετε ζημιές στα
μαχαίρια:

Αν ο φράχτης είναι πολύ σκονισμένος ή
βρόμικος, 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.

–

–

–

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 κινητήρας είναι σε
λειτουργία. Αν τα
μαχαίρια μπλοκάρουν
από κάποιο αντικείμενο,
σβήστε αμέσως τον
κινητήρα, αποσυνδέστε
το φις από την πρίζα και
στη συνέχεια
απομακρύνετε το
αντικείμενο – Κίνδυνος
τραυματισμού!
Αν δώσετε γκάζι ενώ τα μαχαίρια είναι
μπλοκαρισμένα, αυξάνεται το φορτίο
του κινητήρα ενώ παράλληλα πέφτει ο
αριθμός στροφών. Αυτό, λόγω της
διαρκούς ολίσθησης του συμπλέκτη,
οδηγεί σε υπερθέρμανση και βλάβη σε
σημαντικά λειτουργικά μέρη (όπως ο
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Η σκόνη που σηκώνεται κατά τη
διάρκεια της εργασίας μπορεί να είναι
επιβλαβής για την υγεία. Αν
δημιουργείται σκόνη, να φοράτε
κατάλληλη προστατευτική μάσκα.
Σβήνετε πάντα τον κινητήρα όταν
απομακρύνεστε από το μηχάνημα.
Ελέγχετε τα μαχαίρια τακτικά, σε μικρά
διαστήματα και όποτε αντιλαμβάνεστε
αλλαγές στη λειτουργία του
μηχανήματος:

Μετά την εργασία
Καθαρίστε το μηχάνημα από σκόνη και
βρομιές. Μη 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 ομοιόμορφα.
Δονήσεις
Κατά την παρατεταμένη χρήση του
μηχανήματος, οι δονήσεις που
παράγονται από τον κινητήρα ενδέχεται
να προκαλέσουν προβλήματα στην
αιμάτωση των χεριών.
Δεν μπορεί να δοθεί μια συγκεκριμένη
διάρκεια χρήσης που να ισχύει για όλες
τις περιπτώσεις, επειδή εξαρτάται από
διάφορους παράγοντες.

–

Σβήστε τον κινητήρα.

Παράγοντες που παρατείνουν τη
διάρκεια χρήσης είναι π.χ.:

–

Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν
τα μαχαίρια.

–

Κατάλληλη προστασία των χεριών
(ζεστά γάντια)

–

Ελέγξτε τη στερέωση και την
κατάσταση του εξαρτήματος,
προσέξτε για ραγίσματα.

–

Τακτικά διαλείμματα

–

Βεβαιωθείτε ότι τα μαχαίρια είναι
καλά τροχισμένα.

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

Παράγοντες που μειώνουν τη διάρκεια
χρήσης είναι π.χ.:
–

η ειδική, προσωπική προδιάθεση
για κακή αιμάτωση (χαρακτηριστικό
γνώρισμα: συχνά κρύα δάχτυλα,
ρίγη)

–

χαμηλή θερμοκρασία
περιβάλλοντος

–

η δύναμη με την οποία πιάνετε το
μηχάνημα (το πολύ σφιχτό κράτημα
παρεμποδίζει την αιμάτωση)

Ασφάλεια στην εργασία με το ψαλίδι μπορντούρας

ελληνικά
Εάν, σε περίπτωση τακτικής και
παρατεταμένης χρήσης του
μηχανήματος, παρουσιάζονται
επανειλημμένα ενοχλήσεις από τη
χρήση (π.χ. μυρμήγκιασμα στα
δάχτυλα) συνιστούμε να κάνετε ιατρικές
εξετάσεις.
Συντήρηση και επισκευές
Συντηρείτε τακτικά το μηχάνημα.
Εκτελείτε μόνο τις εργασίες συντήρησης
και επισκευής που περιγράφονται στις
οδηγίες χρήσης. Για όλες τις άλλες
εργασίες, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο
κατάστημα.
Η STIHL συνιστά να αναθέσετε τις
εργασίες συντήρησης και επισκευής
αποκλειστικά στους επίσημους
αντιπροσώπους της STIHL. Οι επίσημοι
αντιπρόσωποι της STIHL έχουν τη
δυνατότητα να λάβουν μέρος σε τακτικά
προγράμματα εκπαίδευσης και έχουν
στη διάθεσή τους τις απαραίτητες
τεχνικές πληροφορίες.
Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά
καλής ποιότητας. Διαφορετικά μπορεί
να υπάρξει κίνδυνος για ατυχήματα ή
ζημιές στο μηχάνημα. Αν έχετε απορίες,
απευθυνθείτε σε ένα ειδικευμένο
κατάστημα.

Αν έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο
ανάφλεξης ή αν έχετε ξεβιδώσει το
μπουζί, επιτρέπεται να τραβάτε τη μίζα
μόνο εφόσον ο πολλαπλός διακόπτης /
διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση
STOP ή 0 – Κίνδυνος πυρκαγιάς από
σπινθήρες έξω από τον κύλινδρο.

Χρήση
Χονδρικό κλάδεμα – HS 81 R

Μη εκτελείτε εργασίες συντήρησης και
μη φυλάσσετε το μηχάνημα κοντά σε
ακάλυπτη φλόγα – Κίνδυνος
πυρκαγιάς λόγω του καυσίμου!
Βεβαιώνεστε τακτικά ότι η τάπα του
ρεζερβουάρ είναι στεγανή.
Χρησιμοποιείτε μόνο μπουζί που έχουν
εγκριθεί από τη STIHL – Βλέπε "Τεχνικά
χαρακτηριστικά".
Ελέγξτε το καλώδιο ανάφλεξης (άθικτη
μόνωση, καλή εφαρμογή).
Ελέγξτε την κατάσταση της εξάτμισης.

Το HS 81 R είναι σχεδιασμένο για το
χονδρικό κλάδεμα φραχτών και θάμνων
με σχετικά χοντρά κλαδιά.
Λεπτομερής κοπή – HS 81 T

Μη χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα με
ελαττωματική ή χωρίς εξάτμιση –
Κίνδυνος πυρκαγιάς! – Βλάβη της
ακοής!
Μην αγγίζετε τη ζεστή εξάτμιση –
Κίνδυνος εγκαύματος!
Η κατάσταση των αντιδονητικών
στοιχείων επηρεάζει το επίπεδο των
ταλαντώσεων. Ελέγχετε τακτικά τα
αντιδονητικά.

Η STIHL συνιστά να χρησιμοποιήσετε
μόνο γνήσια ανταλλακτικά STIHL. Οι
ιδιότητες των γνήσιων προϊόντων είναι
άριστα προσαρμοσμένες στο μηχάνημα
και στις απαιτήσεις του χρήστη.
Πριν από επισκευές, συντήρηση και
καθάρισμα, σβήνετε πάντα τον
κινητήρα – Κίνδυνος τραυματισμού!
– Εξαίρεση: Ρύθμιση καρμπιρατέρ και
ρελαντί.

Ασφάλεια στην εργασία με το ψαλίδι μπορντούρας

Το HS 81 T είναι σχεδιασμένο για τη
διαμόρφωση και τελειοποίηση φραχτών
και θάμνων με λεπτά κλαδάκια.
Για φράχτες με πιο γερά κλαδιά,
χρησιμοποιήστε το μοντέλο HS 81 R
που είναι πιο κατάλληλο για χονδρικό
κλάδεμα.
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ελληνικά
Εποχή κλαδέματος

Τεχνική εργασίας

Τηρείτε τους εθνικούς ή δημοτικούς
κανονισμούς που ισχύουν για το
ψαλίδισμα των φραχτών.

Κάθετη κοπή

Οριζόντια κοπή:

Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κατά τις
ώρες κοινής ησυχίας.
Διαδικασία κοπής
Κόψτε πρώτα τα χοντρά κλαδιά με ένα
κλαδευτήρι ή αλυσοπρίονο.
Κόψτε πρώτα τις πλαϊνές πλευρές, και
στη συνέχεια το πάνω μέρος.
Απόρριψη
Μη ρίχνετε τα κομμένα κλαδιά στα
απορρίμματα, αλλά χρησιμοποιήστε τα
για την παραγωγή λιπάσματος.
Κινήστε το ψαλίδι μπορντούρας από
κάτω προς τα πάνω, σε σχήμα τόξου.
Κατεβάστε το και προχωρήστε. Κινήστε
το ψαλίδι πάλι από κάτω προς τα πάνω,
σε σχήμα τόξου.
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Κρατήστε το μηχάνημα έτσι, ώστε τα
μαχαίρια να σχηματίζουν γωνία
0° έως 10°, αλλά κινήστε το μηχάνημα
οριζόντια.
Τραβήξτε το ψαλίδι σε δρεπανοειδείς
κινήσεις προς το άκρο του φράχτη, ώστε
τα κομμένα κλαδιά να πέσουν στο
έδαφος.

Ασφάλεια στην εργασία με το ψαλίδι μπορντούρας

ελληνικά

Πλήρες μηχάνημα

Οπτικός έλεγχος (κατάσταση,
στεγανότητα)

X

Καθάρισμα
Λαβή χειρισμού
Φίλτρο αέρα (από κετσέ)

Φίλτρο αέρα (από χαρτί)

Φίλτρο αναρρόφησης στο ρεζερβουάρ
Ρεζερβουάρ καυσίμου
Καρμπιρατέρ

Στόμιο αναρρόφησης αέρα ψύξης

Σε περίπτωση ανάγκης

Σε περίπτωση ζημιάς

Σε περίπτωση βλάβης

Κάθε χρόνο

Κάθε μήνα

Κάθε εβδομάδα

X
X

Έλεγχος λειτουργίας

X

X

Καθάρισμα

X

Αλλαγή

X
X

Καθάρισμα

X

Αλλαγή

X

Έλεγχος από ειδικευμένο κατάστημα1)

X
X

X

Αλλαγή από ειδικευμένο κατάστημα1)

X

Καθάρισμα

X
X

Έλεγχος ρελαντί

X

X
X

X

Ρύθμιση ρελαντί

X

Ρύθμιση απόστασης ακίδων
Μπουζί

Μετά από κάθε γέμισμα
ρεζερβουάρ

Πριν την εργασία

Τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα ισχύουν για κανονικές συνθήκες
λειτουργίας. Σε δύσκολες συνθήκες (π.χ. πολλή σκόνη κ.λπ.) και με παρατεταμένους
χρόνους εργασίας, τα υποδεικνυόμενα χρονικά διαστήματα πρέπει να
συντομεύονται ανάλογα.

Μετά την εργασία, ή
καθημερινά

Οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού

X

Αλλαγή μετά από κάθε 100 ώρες
λειτουργίας
Οπτικός έλεγχος

X

Καθάρισμα

X

Έλεγχος ανά 20 ώρες λειτουργίας
Σήτα συγκράτησης σπινθήρων2)

Προσιτές βίδες και παξιμάδια (εκτός από
τις ρυθμιστικές βίδες)
Αντιδονητικά

Έλεγχος από ειδικευμένο κατάστημα1)

X

Καθάρισμα ή αλλαγή από ειδικευμένο
κατάστημα1)

X

Σφίξιμο

X

Οπτικός έλεγχος
Αλλαγή από ειδικευμένο

Ασφάλεια στην εργασία με το ψαλίδι μπορντούρας

X
κατάστημα1)

X

X
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Καθάρισμα
Μαχαίρια

X

Τρόχισμα

X
3)

Ρύθμιση χάρης δοντιών
Λίπανση κεφαλής

Έλεγχος ανά 25 ώρες λειτουργίας και
ενδεχομένως συμπλήρωση

Προειδοποιητικά αυτοκόλλητα

Αλλαγή

1)
2)
3)
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Σε περίπτωση ανάγκης

Σε περίπτωση ζημιάς

Σε περίπτωση βλάβης

Κάθε χρόνο

Κάθε μήνα

Κάθε εβδομάδα

Μετά από κάθε γέμισμα
ρεζερβουάρ

Πριν την εργασία

Τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα ισχύουν για κανονικές συνθήκες
λειτουργίας. Σε δύσκολες συνθήκες (π.χ. πολλή σκόνη κ.λπ.) και με παρατεταμένους
χρόνους εργασίας, τα υποδεικνυόμενα χρονικά διαστήματα πρέπει να
συντομεύονται ανάλογα.

Μετά την εργασία, ή
καθημερινά

ελληνικά

X

X

Η STIHL συνιστά να απευθυνθείτε σε επίσημο αντιπρόσωπο της STIHL.
Δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες
Δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες, ή διατίθεται ως πρόσθετος εξοπλισμός
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Κύρια μέρη του μηχανήματος
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ελληνικά
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Λαβή εκκίνησης
Χειρολαβή (πίσω)
Ασφάλεια σκανδάλης
Σκανδάλη γκαζιού
Κουμπί ασφάλισης
Καπάκι φίλτρου
Χειροκίνητη αντλία καυσίμου
Κάλυμμα μπουζί
Σωληνωτή λαβή (μπροστά)
Βίδες ρύθμισης καρμπιρατέρ
Κουμπί γκαζιού εκκίνησης
Διακόπτης
Τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου
Ρεζερβουάρ καυσίμου
Εξάτμιση
Καπάκι μίζας
Μοχλός πεταλούδας αέρα
Προστατευτική θήκη
Προφυλακτήρας / Προστασία από
τα κοψίματα
20 Μαχαίρια
# Αριθμός μηχανήματος
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