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1. Πληροφορίες ασφαλείας 

 Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά, μελετήστε προσεκτικά αυτό το 

εγχειρίδιο χρήσεως -για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια τρίτων. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο σε 

ασφαλές σημείο και -αν χρειαστεί- παραδώστε το στους νέους ιδιοκτήτες, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι 

πληροφορίες που αυτό περιέχει παραμένουν πάντοτε διαθέσιμες. 
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2. Σύμβολα ασφαλείας 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει oδηγίες ασφαλείας ως προς την ορθή χρήση αυτού του μηχανήματος. 

2.1. Σύμβολα εγχειριδίου 

 

 Σύμβολο κινδύνου 

 Κίνδυνος κοπής 

     ή σοβαρού τραυματισμού 

 Ζεστή επιφάνεια 

 Σύμβολο οδηγιών 

 Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο 

    οδηγιών 

 Φορέστε προστατευτικά γάντια 

 Φορέστε προστατευτικά γυαλιά 

 

 Φορέστε υποδήματα προστασίας 

     με αντιολισθητική σόλα 

 Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό 

κλαδευτήρι 

     Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε 

περίπτωση που βρέχει ή σε βρεγμένα κλαδιά 

 Μην το πετάτε στα κοινά οικιακά 

απορρίμματα 

 

2.2. Σύμβολα επάνω στην μπαταρία 

 

  Μπαταρία ιόντων λιθίου, μην πετάτε [την 

μπαταρία] σε κοινά οικιακά απορρίμματα 

σε κοινά οικιακά απορρίμματα 

 Μην εκθέτετε την μπαταρία σε φλόγες 

μπορεί να εκραγεί 

 Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία  

 Η μπαταρία μπορεί να επαναφορτιστεί 

και να ανακυκλωθεί. Οι μπαταρίες που 

απορρίπτονται πρέπει να συλλέγονται για 

λόγους προστασίας του περιβάλλοντος 
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2.3. Σύμβολα επάνω στον φορτιστή 

Δήλωση επικινδυνότητας 

Χρησιμοποιήστε τον φορτιστή μόνο σε 

σε εσωτερικό χώρο 

 

 Διάταξη ασφαλείας για τον περιορισμό 

της θερμοκρασίας 

Μονωτική κατηγορία II 

 Ηλεκτρικός εξοπλισμός, μην τον πετάτε 

     σε κοινά οικιακά απορρίμματα 

3. Γενικές πληροφορίες ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία 

 Προσοχή! Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας! 

Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και / ή σοβαρό τραυματισμό. 

Διατηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας για μελλοντική χρήση. 

Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" που χρησιμοποιείται στις οδηγίες ασφαλείας αναφέρεται σε εργαλεία που 

διαθέτουν καλώδια τα οποία συνδέονται σε ηλεκτρική παροχή ή σε εργαλεία που διαθέτουν μπαταρία. 

3.1. Ασφάλεια στον χώρο εργασίας 

• Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Ακατάστατες ή σκοτεινές περιοχές 
εργασίας μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα.  

• Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά περιβάλλοντα, όπως π.χ. 
χώρους με εύφλεκτα υγρά ή σκόνη. Το ηλεκτρικό εργαλείο μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρες 
ικανές να ενεργοποιήσουν εύφλεκτες σκόνες ή αναθυμιάσεις. 

• Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, κρατήστε τα παιδιά και τους περαστικούς 
σε απόσταση. Σε περίπτωση απροσεξίας, υπάρχει κίνδυνος απώλειας ελέγχου του εργαλείου. 

3.2. Ηλεκτρική ασφάλεια του φορτιστή 

• Το βύσμα του φορτιστή πρέπει να είναι συμβατό με την πρίζα παροχής ρεύματος. Μην τροποποιείτε το 
βύσμα. Μην τροποποιείτε το βύσμα για οποιονδήποτε λόγο. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς εάν το 
βύσμα του εργαλείου διαθέτει γείωση. Η σωστή χρήση των μη τροποποιημένων βυσμάτων με συμβατές 
υποδοχές/πρίζες μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας. 

• Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες όπως π.χ. σωλήνες, θερμαντικά 
σώματα, ψυγεία. Υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σας έλθει σε επαφή 
με αντικείμενα που εκκενώνονται στο έδαφος. 

• Μην εκθέτετε το εργαλείο σε βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας. Σε περίπτωση που εισέλθει νερό μέσα 
στον φορτιστή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.  

• Μην <<ταλαιπωρείτε>> το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μετακινήσετε, 
τραβήξετε ή αποσυνδέσετε τον φορτιστή.  

• Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές άκρες και κινούμενα μέρη. Ένα 
καλώδιο που έχει υποστεί ζημιά ή είναι μπερδεμένο μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. 
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• Εάν ο φορτιστής χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο επέκτασης κατάλληλο 
για εξωτερική χρήση. Η χρήση κατάλληλου καλωδίου μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας. 

• Αν δεν μπορείτε να αποφύγετε τη χρήση του φορτιστή σε περιοχή με υγρασία, χρησιμοποιήστε ένα τροφοδοτικό 
με διαφορικό διακόπτη RCD. Η χρήση διαφορικού διακόπτη μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

3.3. Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση των εργαλείων 

• Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο. Επιλέγοντας το κατάλληλο εργαλείο για το είδος της εργασίας 
που πρόκειται να πραγματοποιήσετε, η εργασία καθίσταται ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη. 

• Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε περίπτωση που ο διακόπτης δεν λειτουργεί σωστά. Το εργαλείο 
πρέπει να επιδιορθωθεί σε περίπτωση που ο διακόπτης δεν λειτουργεί σωστά. 

• Αποσυνδέστε την μπαταρία από το εργαλείο πριν προχωρήσετε σε ρυθμίσει και επισκευές ή πριν 
αποθηκεύσετε το εργαλείο. Η εν λόγω ενέργεια μειώνει τον κίνδυνο ακούσιας ενεργοποίησης του εργαλείου. 

• Διατηρείτε το εργαλείο μακριά από παιδιά. Η χρήση του εργαλείου από άτομα τα οποία δεν 
διαθέτουν κατάλληλη εκπαίδευση απαγορεύεται αυστηρά. 

• Πραγματοποιείτε τις εργασίες συντήρησης του εργαλείου. Ελέγχετε το εργαλείο και τα κινούμενα μέρη 
του. Τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα ή/και τραυματισμούς. Η 
σωστή συντήρηση του εργαλείου μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων.  

• Διατηρείτε τη λάμα κοφτερή και καθαρή. Έτσι το εργαλείο παραμένει υπό έλεγχο ενώ παράλληλα 
μειώνεται ο κίνδυνος εμπλοκής του εργαλείου. 

• Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, επιλέξτε σωστά το εργαλείο και τα 
εξαρτήματα για την αποφυγή ατυχημάτων. 

3.4. Προειδοποιήσεις για τη χρήση εργαλείων με μπαταρία 

• Χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή. Η χρήση 
διαφορετικών φορτιστών, μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην μπαταρία, κίνδυνο 
πρόκλησης πυρκαγιάς ή έκρηξης. 

• Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για χρήση με την αρχική μπαταρία του. Η χρήση διαφορετικών 
μπαταριών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο εργαλείο και να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού. 

• Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται μακριά από μεταλλικά μέρη (όπως π.χ. νομίσματα, 
συρραπτικά, καρφιά, βίδες). Ένα βραχυκύκλωμα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. 

• Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει διαρροή υγρού από την μπαταρία. Σε περίπτωση 

επαφής με το υγρό [της μπαταρίας], ξεπλύνετε καλά με νερό και συμβουλευτείτε 1 γιατρό. Η 

διαρροή υγρών από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και εγκαύματα. 

 

3.5. Προσωπική ασφάλεια 

• Ενώ χρησιμοποιείτε το εργαλείο, παραμείνετε συγκεντρωμένοι, μην αφαιρείστε και 
χρησιμοποιείτε την κοινή λογική. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν είστε πολύ κουρασμένοι ή 
υπό την επήρεια φαρμάκων, ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή άλλων ουσιών. 
Μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. 

• Χρησιμοποιείτε τον ατομικό εξοπλισμό προστασίας που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο για να 
περιορίσετε τον κίνδυνο σωματικών βλαβών. 

• Η μεταφορά του εργαλείου με τον διακόπτη σε θέση ΟΝ και το δάχτυλο τοποθετημένο στη 
σκανδάλη μπορεί να οδηγήσει σε μία τυχαία ενεργοποίηση [του εργαλείου]. 

• Αφαιρέστε όλα τα κλειδιά και τα εργαλεία επισκευής πριν ενεργοποιήσετε τον διακόπτη. Ένα 
κλειδί συνδεδεμένο με τα κινούμενα μέρη μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. 

• Μην χάνετε την ισορροπία σας. Διατηρείτε τη σωστή ισορροπία του σώματος σε κάθε περίπτωση. 
Αυτό επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σε περίπτωση απροσδόκητων καταστάσεων.  
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• Χρησιμοποιείτε κατάλληλο ρουχισμό. Μη χρησιμοποιείτε [το εργαλείο] με χαλαρά ρούχα ή 
κοσμήματα. Διατηρείτε τα ρούχα, τα γάντια και τα μαλλιά μακριά από τα κινούμενα μέρη [του 
εργαλείου] για προφανείς λόγους. 

4. Ειδικές οδηγίες ασφαλείας 

4.1. Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για το ηλεκτρονικό κλαδευτήρι 

• Κρατήστε τους περαστικούς και άλλα άτομα σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μ. από τη λεπίδα και μην 
μετακινείτε το εργαλείο ενώ η λεπίδα βρίσκεται σε κίνηση. Κρατήστε το σώμα σας τουλάχιστον 15 cm 
μακριά από τη λεπίδα. Η προσεκτική χρήση του εργαλείου μπορεί να αποτρέψει τραυματισμούς. 

• Μετακινήστε το εργαλείο αφού προηγουμένως σταματήσει η λεπίδα. Προστατέψτε τη λεπίδα κατά 
την αποθήκευση, για την αποφυγή τραυματισμών. 

4.2. Άλλες οδηγίες ασφαλείας 

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο ρουχισμό, 

χρησιμοποιείτε υποδήματα προστασίας 

με μη ολισθηρές σόλες. 

Χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας. 

Χρησιμοποιείτε γυαλιά προστασίας 
 

• Μην φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα που θα μπορούσαν να πιαστούν σε κινούμενα μέρη [του 
εργαλείου]. 

• Να είστε προσεχτικοί, να μην αποστασιοποιήστε και να χρησιμοποιήστε την κοινή λογική κάθε 
φορά που χρησιμοποιείτε το εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν είστε υπερβολικά 
κουρασμένοι ή υπό την επήρεια φαρμάκων, ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή άλλων ουσιών. 

• Μην χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά κλαδευτήρια σε περίπτωση που βρέχει. 
• Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για το  κλάδεμα κλαδιών. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκληρό 

ξύλο ή για άλλα αντικείμενα. 
• Μην προχωρείτε στην απεμπλοκή της λεπίδας σε περίπτωση που το εργαλείο κολλήσει πριν 

τοποθετήσετε τον γενικό διακόπτη σε θέση OFF. 
• Πριν ξεκινήσετε το κλάδεμα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κρυφά και κοίλα αντικείμενα ανάμεσα 

στα κλαδιά. 
• Κατά τη χρήση, πιάστε το εργαλείο σταθερά με το ένα χέρι και κρατήστε τη λεπίδα σε απόσταση 

τουλάχιστον 15 εκατοστών από το άλλο χέρι και το υπόλοιπο σώμα. 
• Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια την αποφυγή εκδήλωσης 

πυρκαγιάς ή έκρηξης. 
• Τα επίπεδα φθοράς της λεπίδας πρέπει να ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Λιμάρετε 

τακτικά τις λεπίδες. Φθαρμένες λεπίδες ενδέχεται να υπερφορτώσουν το εργαλείο. Ζημιές που 
οφείλονται στη χρήση κακοσυντηρημένων λεπίδων δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 

• Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το εργαλείο μόνοι σας. Παραδώστε το σε ένα κέντρο τεχνικής 
υποστήριξης sε περίπτωση που χρήζει επισκευής. Όλες οι εργασίες επισκευής και συντήρησης που δεν 
περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να υλοποιούνται από το κέντρο τεχνικής υποστήριξης. 

4.3. Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για τα εργαλεία που λειτουργούν με μπαταρία 

• Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Οι εργασίες φόρτισης πρέπει να 
διενεργούνται σε εσωτερικό [χώρο]. 
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• Αφαιρέστε την μπαταρία πριν καθαρίσετε τον φορτιστή για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. 

• Μην εκθέτετε την μπαταρία σε ήλιο ή σε πολύ έντονο φως. Μην την τοποθετείτε επάνω σε θερμές 
επιφάνειες. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας. 

• Αφήστε την μπαταρία να κρυώσει εντελώς πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση. 

• Μην αποσυναρμολογείτε ή καταστρέφετε την μπαταρία για την αποφυγή τραυματισμών.  
 
4.4. Σωστή χρήση του φορτιστή 
• Χρησιμοποιείτε τον φορτιστή μπαταρίας μόνο με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Σε διαφορετική 

περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη. Χρησιμοποιείτε μόνο τον γνήσιο φορτιστή. 
• Ελέγχετε πάντα τον φορτιστή, το καλώδιο και το βύσμα πριν από κάθε χρήση. Σε περίπτωση 

βλάβης μεταβείτε στο κέντρο σέρβις για επισκευή ή αντικατάσταση. Μην χρησιμοποιείτε 
φθαρμένους φορτιστές. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε φθαρμένους φορτιστές μπαταριών -
για να καταστήσετε το εργαλείο ασφαλές. 

• Ελέγξτε ότι η τάση του φορτιστή ταιριάζει με εκείνη της μπαταρίας, διαφορετικά μπορεί να 
προκληθούν τραυματισμοί. 

• Διατηρείτε τον φορτιστή καθαρό μακριά από υγρά περιβάλλοντα ή βροχή. Μην χρησιμοποιείτε τον 
φορτιστή σε εξωτερικούς χώρους. Βρωμιά και νερό μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στους 
φορτιστές ή/και τραυματισμό. 

• Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για χρήση με αυθεντικές μπαταρίες. Σε διαφορετική περίπτωση 
μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη. 

• Η μη χρήση ελαττωματικών φορτιστών μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού. 
• Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή σε εύφλεκτες επιφάνειες (π.χ. επάνω σε χαρτί)  
• Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη κατά την πρώτη χρήση. Φορτίστε την για 2-3 ώρες πριν 

χρησιμοποιηθεί για 1η φορά.  
• Ο κανονικός χρόνος φόρτισης [της μπαταρίας] είναι 2-3 ώρες. Μην φορτίζετε υπερβολικά την 

μπαταρία για την αποφυγή πιθανής βλάβης. 
• Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας εξαρτάται με την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης. 

Παρακολουθείτε τον χρόνο φόρτισης μέσω της λυχνίας led (κόκκινη λυχνία: σε φόρτιση, πράσινη 
λυχνία: ολοκλήρωση φόρτισης). 

4.5. Προσοχή (υπολειπόμενοι κίνδυνοι) 

Χρησιμοποιείτε προσεκτικά το εργαλείο για την αποφυγή των ακόλουθων κινδύνων:  

• Κοψίματα και τραυματισμοί που προκαλούνται από αιχμηρές άκρες 

• Η χρήση [του] εργαλείου για παρατεταμένη χρονική διάρκεια ή κρατώντας το με λάθος τρόπο, 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο σώμα σας. 

Προσοχή! 
Η συσκευή μπορεί να παράγει ηλεκτρομαγνητικά κύματα και να προκαλέσει παρεμβολές σε ηλεκτρικές 
συσκευές ιατρικού χαρακτήρα. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο σε 
συνδυασμό με ηλεκτρικές συσκευές ιατρικού χαρακτήρα. 

 Προσοχή! 
Μην αγγίζετε τη λεπίδα -εάν η μπαταρία βρίσκεται τοποθετημένη στο εργαλείο.  
Διατηρείτε μία ελάχιστη απόσταση 15cm μεταξύ της λεπίδας και του σώματός σας. 
Κρατήστε τους περαστικούς/τρίτα άτομα σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μ. 
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 Προσοχή! 

Σε ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις χρήσης, η λεπίδα και η λαβή ενδέχεται να ανεβάσουν υψηλές 
θερμοκρασίες. Χρησιμοποιείτε το κλαδευτήρι με προσοχή φορώντας προστατευτικά γάντια. 
 
Μετρήσεις θορύβου και κραδασμών: 

Επίπεδο ηχητικής πιέσεως: <70 dB(A) 
Μέγιστη δόνηση κατά τη χρήση: <2.5 m/s2 

5. Προβλεπόμενη χρήση 

Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την κοπή κλαδιών. 
Μια διαφορετική χρήση -από την ενδεικνυόμενη- μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο εργαλείο και εν 
γένει κινδύνους. 
Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για ενήλικες. Μην το χρησιμοποιείται όταν βρέχει ή για την επεξεργασία 
υγρών φυτών ή θάμνων. 
Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε  παραβίαση των υποδείξεων που 
περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. 
 

 
Ελέγξτε το σωστό ακόνισμα της λεπίδας πριν προχωρήσετε στη χρήση του εργαλείου. Ζημιές που 
οφείλονται στη χρήση μη ακονισμένης λεπίδας δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 

6. Περιγραφή της λειτουργίας 

Το εργαλείο είναι κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής αντοχής SK5. Οι ανθεκτικές λεπίδες και ο 
ελαφρύς σχεδιασμός καθιστούν το εργαλείο εύκολο στη χρήση με το ένα χέρι. Μπορείτε να 
τοποθετήσετε την λεπίδα πολύ κοντά στα κλαδιά που πρόκειται να κοπούν. Η κοπή πραγματοποιείται 
βαθμιαία κι έτσι το φυτό δεν κινδυνεύει να υποστεί ζημιά. 
Σε περίπτωση κινδύνου ή δυσλειτουργίας, αφήστε τη σκανδάλη… Η λεπίδα θα ανοίξει αυτόματα κι έτσι 
δεν υπάρχει κίνδυνος ζημιάς ή τραυματισμού. 

7. Πανοραμική άποψη του εργαλείου 

1) Κινητή λεπίδα 

2) Σταθερή λεπίδα  

3) Κάρτερ λεπίδας 

4) Σκανδάλη 

5) Λαβή 

6) Διακόπτης 

7) Οθόνη 

8) Μπαταρία 

9) Φορτιστής μπαταρίας 



9 
 

 

 

 
 

8. Λίστα εξαρτημάτων 

Ανοίξτε προσεκτικά τη συσκευασία και ελέγξτε για την παρουσία των παρακάτω εξαρτημάτων: 

- Ηλεκτρικό κλαδευτήρι 
- 2 μπαταρίες 
- Φορτιστής 

- Κουτί εξαρτημάτων 
- Εγχειρίδιο χρήσης 
- Πιστοποιητικό εγγύησης 



 

8.1. Οθόνη οπτικοποίησης 

 
 

 

Περιγραφής οθόνης 

Αρ. Περιγραφή ΤύποςT Λειτουργίες Τύπος 

οθόνης 

1 Μπαταρία 

 

Ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας 1-100 

2 Ένδειξη 

σφαλμάτων 

 

1、 Η φυσιολογική 

λειτουργία του συστήματος 

υποδεικνύεται με το γράμμα C. 

2、 Τυχόν βλάβη του 

συστήματος ηλεκτρονικού 

ελέγχου υποδεικνύεται με το 

γράμμα Ε. 

 

3 Μερικός 

αριθμός 

κοπών 

 

Μετράει τον αριθμό των κοπών μετά 

από κάθε ενεργοποίηση. 

 

4 Συνολικός 

αριθμός 

κοπών 

 

Θυμηθείτε ότι πρέπει να 

πραγματοποιηθεί συντήρηση μόλις 

συμπληρωθούν οι 500.000 κοπές 

περίπου 

 

 

Όταν η ένδειξη βλάβης εμφανίζει το γράμμα E, ο μερικός αριθμός κοπών εμφανίζεται μετά τον κωδικό 

βλάβης. 
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Κωδικός που 
εμφανίζεται 

Περιγραφή 

1 Το λογισμικό έχει υποστεί ζημιά 

2  

3 Η ηλεκτρονική πλακέτα έχει υποστεί ζημιά 

4 Ο μειωτήρας έχει μπλοκάρει 

5 Υπό τάση 

6 Υπέρταση 

7 Υπερβολική τάση 

8  

9 Αποφορτισμένη μπαταρία 

10 Ο κινητήρας έχει υποστεί ζημιά 

11 Σφάλμα αισθητήρα λεπίδων 

9. Τεχνικές προδιαγραφές 

Ηλεκτρικό κλαδευτήρι 

1 Μέγιστες διαστάσεις κοπής 25mm (φρέσκα κλαδιά) 

15mm (ξερά κλαδιά） 

2 Ονομαστική τάση DC 14.4V  

3 Ονομαστική ισχύς 150 W 

4 Ονομαστική τάση 10.4 A 

5 Μέγιστη τάση ≥45A 

6 Κατηγορία μόνωσης Ⅱ 

7 Βάρος 0.70Kg 

Μπαταρία (ιόντα λιθίου) 

1 Ικανότητα 2.5 Ah 

2 Τάση 14.4V 

3 Διάρκεια λειτουργίας 4 h * 

4 Βάρος μπαταρίας 0.25kg 

Φορτιστής 

1 Τάση τροφοδοσίας 100-240V AC ,50-60Hz 

2 Τάση εξόδου DC16.8V  

3 Τάση φόρτισης 1.0A 

4 Κατηγορία μόνωσης Ⅱ 

5 Χρόνος φόρτισης 2-3 h 

* 3000 κοπές ανά φόρτιση μπαταρίας - Διάμετρος κοπής από 15 έως 20 χιλ. 
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10. Φόρτιση της μπαταρίας 

 Μην εκθέτετε την μπαταρία σε ακραίες συνθήκες, όπως π.χ. σε υψηλές θερμοκρασίες ή 

χτυπήματα. Τραυματισμοί μπορούν να προκληθούν από απώλεια υλικού μπαταρίας.    

  Αποσυνδέστε την μπαταρία από το εργαλείο πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση. 

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι στεγνή και καθαρή πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση. 

• Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. 

• Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη κατά την πρώτη χρήση. Φορτίστε την για 2-3 ώρες 
πριν χρησιμοποιηθεί για 1α φορά.  

• Πριν επαναφορτίσετε την μπαταρία, ελέγξτε την υπολειπόμενη φόρτιση στην οθόνη. 

• Η μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται αν η διάρκειά της είναι ανεπαρκής. Χρησιμοποιείτε μόνο 
αυθεντικές μπαταρίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή. 

• Τηρείτε τις ενδείξεις ασφάλειας και σεβασμού του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια όλων των 
φάσεων [εργασίας]. 
 

10.1. Διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας 

• Επαναφορτίστε σε εσωτερικούς χώρου -σε θερμοκρασία μεταξύ + 10 ° C και 22 ° C.  

• Ο φορτιστής μπαταρίας -τριών οδών- σάς επιτρέπει να επαναφορτίζετε ταυτόχρονα τις τρεις 
μπαταρίες που παρέχονται. 

• Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία φορτιστή και μπαταρίας είναι ευθυγραμμισμένα πριν ξεκινήσετε τη 
διαδικασία φόρτισης. 

• Η κόκκινη λυχνία led -βλ. φορτιστή- υποδεικνύει ότι η μπαταρία φορτίζει, η πράσινη λυχνία led 
υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Ο κατά προσέγγιση χρόνος φόρτισης είναι 2 
έως 3 ώρες, μην κρατάτε τις μπαταρίες συνδεδεμένες περισσότερο από όσο χρειάζεται -μπορεί να 
καταστραφούν. 

• Ο χρόνος φόρτισης είναι ανάλογος με την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης. Παρακολουθείτε τον χρόνο 
φόρτισης μέσω της λυχνίας led (κόκκινη λυχνία: σε φόρτιση, πράσινη λυχνία: ολοκλήρωση φόρτισης). 

• Αφαιρέστε την μπαταρία από τον φορτιστή -αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η φόρτιση. 

• Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία επαναφορτίζεται τουλάχιστον κάθε 3 μήνες -σσ. όταν δεν 
χρησιμοποιείται. Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα με την μπαταρία συνδεδεμένη.  

11. Περιβάλλον εργασίας 

• Διατηρήστε τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μεταξύ 10°C και 22°C κατά τη διάρκεια της φάσης 
επαναφόρτισης και μεταξύ 0°C και 45°C κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

• Φυλάξτε τη θερμοκρασία του εργαλείου μεταξύ 0°C και 60°C κατά τη διάρκεια της χρήσης.  

• Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε χώρους που περιέχουν εύφλεκτα υλικά, αέρια ή υγρά 

• Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο υπό βροχή ή σε βρεγμένα κλαδιά 
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12. Αρχική συναρμολόγηση 

Ελέγξτε ότι το κλαδευτήρι και η μπαταρίας κλαδέματος είναι καθαρά και στεγνά και στη συνέχεια 

τοποθετήστε την μπαταρία στην ειδική θέση της -εντός του εργαλείου. 

 

13. Αρχικές διαδικασίες εργασίας 

Φοράτε κατάλληλα γάντια και ρούχα πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο Ελέγξτε το 

εργαλείο και την ορθή λειτουργία του κεντρικού διακόπτη πριν ξεκινήσετε τις εργασίες. 

Το κλαδευτήρι πρέπει να σταματάει όταν απελευθερώνετε η σκανδάλη. Μην 

χρησιμοποιείτε το κλαδευτήρι σε περίπτωση δυσλειτουργίας του εν λόγω διακόπτη. 

Ελέγξτε ότι η τάση της μπαταρίας είναι συμβατή με εκείνη του εργαλείου. 

 Μετά την απενεργοποίηση του εργαλείου η λεπίδα ίσως χρειαστεί λίγο χρόνο έως ότου 

σταματήσει. Μην αγγίζετε τη λεπίδα ενώ αυτή κινείται -για την αποφυγή τραυματισμών.   

· Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης. Μετά το ακουστικό σήμα, πατήστε τη σκανδάλη -γρήγορα- 
δύο φορές, για να ανοίξετε τις λεπίδες.  

· Μην υπερβαίνετε τις διαστάσεις κοπής για λόγους προστασίας του εργαλείου και της μπαταρίας. 
Μην κόβετε κλαδιά μεγαλύτερα από αυτά που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

· Απελευθερώστε τη σκανδάλη σε περίπτωση που η λεπίδα μπλοκάρει -η λεπίδα θα επανέλθει 
αυτομάτως σε πλήρως ανοιχτή θέση. 

Προσοχή: Μην πιέζετε τη λεπίδα πλευρικά για να μην καταστρέψετε το καλώδιο.  

Ελέγχετε τη συχνότητα λειτουργίας του εργαλείου, για να διασφαλίσετε ότι αυτό λειτουργεί υπό 

κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 

14. Οδηγίες κοπής  



 

Φορέστε κατάλληλα ρούχα εργασίας 

και μπότες με μη ολισθηρές σόλες. 

 Φορέστε προστατευτικά γάντια 

 Φορέστε προστατευτικά γυαλιά 

Κίνδυνος κοπής και σοβαρού 

τραυματισμού 

Προσοχή! 

Σε ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις χρήσης, η λεπίδα και η λαβή ενδέχεται να ανεβάσουν υψηλές 

θερμοκρασίες. Χρησιμοποιείτε το κλαδευτήρι με προσοχή φορώντας προστατευτικά γάντια. 

 

• Για να πραγματοποιήσετε την κοπή, τοποθετήστε τη λεπίδα στον κλάδο και πατήστε τη σκανδάλη.  

• Κατά τη χρήση του εργαλείου, διατηρείτε το άλλο χέρι -και οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματός 
σας- σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από τη λεπίδα. 

• Επίσης κρατήστε τους περαστικούς ή άλλα άτομα, σε ελάχιστη απόσταση 1,5 m. 

• Η λεπίδα μπορεί να καταστραφεί -ή να μπλοκάρει- σε περίπτωση που προσπαθήσετε να κόψετε 
πολύ μεγάλους κλάδους. 

• Μην μετακινείτε το εργαλείο κατά τη διάρκεια των φάσεων κοπής, μπορεί να είναι επικίνδυνο. 

• Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε βροχή ή υγρό περιβάλλον. 

• Εάν το κλαδευτήρι σταματήσει να λειτουργεί και ακούσετε 4 γρήγορα μπιπ σημαίνει ότι η 
μπαταρία βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα φόρτισης. Φορτίστε το συντομότερο δυνατό. 

• Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τον διακόπτη -και αφαιρέστε την μπαταρία από το κλαδευτήρι. 

• Αν παραμείνει σε αχρησία για 10 λεπτά, τότε το κλαδευτήρι απενεργοποιείται αυτομάτως. 
 

 

Προσοχή: Σε περίπτωση δυσκολίας  κοπής, ελέγξτε τη φόρτιση της μπαταρίας και την καλή 

κατάσταση της λεπίδας. 
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14.1. Λειτουργία κοπής 

Το κλαδευτήρι PV295 διαθέτει δύο λειτουργίες κοπής: 
Μη προοδευτική κοπή 
Προοδευτική κοπή 
 
ΜΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ 
Όταν το κλαδευτήρι είναι ενεργοποιημένο, η μη προοδευτική κοπή είναι προεπιλεγμένη. Αυτό 
σημαίνει ότι η λεπίδα προχωράει σε κοπή με την ενεργοποίηση της σκανδάλης ενώ -όταν αυτή 
απελευθερωθεί- η λεπίδα ανοίγει. 
 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ 
Για να αλλάξετε τη λειτουργία κοπής, πρέπει να κρατήσετε τη σκανδάλη πατημένη για 2 δευτερόλεπτα 
-έως ότου ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο, ο οποίος υποδεικνύει ότι η λειτουργία κοπής έχει 
αλλάξει από κανονική σε προοδευτική. 
 
Στον προοδευτικό τρόπο κοπής, η λεπίδα κινείται σύμφωνα με το <βάθος> πατήματος της σκανδάλης, δηλ. 
Εάν η σκανδάλη πατηθεί μέχρι τα μέσα της διαδρομής, τότε η λεπίδα κινείται σταδιακά κατά το ήμισυ.  

14.2. Αλλαγή ανοίγματος (μόνο σε προοδευτική λειτουργία) 

Τα κλαδευτήρια PV295 ενσωματώνουν σύστημα μνήμης αλλαγής του τρόπου ανοίγματος της λεπίδας. 
Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε το άνοιγμα της λεπίδας ανάλογα με την επιθυμητή 
διάμετρο κοπής. 
Στον προοδευτικό τρόπο ελέγχου κοπής, τραβήξτε τη σκανδάλη έως ότου η λεπίδα βρεθεί στην 
επιθυμητή θέση και κρατήστε την [πατημένη] για 1 δευτερόλεπτο. Θα ηχήσει ένα σήμα το οποίο 
υποδεικνύει ότι η διάμετρος ανοίγματος της επιλεγμένης κοπής έχει αποθηκευτεί. 
Πατήστε (γρήγορα) δύο φορές τη σκανδάλη για να ενεργοποιήσετε το κλαδευτήρι. 
 -θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα 
Για να επιστρέψετε στο μέγιστο εύρος ανοίγματος, κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη έως ότου 
ακούσετε δύο μπιπ -ένα μεμονωμένο στην αρχή και τρία στη σειρά αμέσως μετά -κάτι που υποδεικνύει 
ότι η μνήμη ανοίγματος έχει αφαιρεθεί. 

15. Συντήρηση και καθαρισμός 

 Τα εργαλεία προς επισκευή θα πρέπει να μεταφέρονται στο κέντρο υποστήριξης πελατών. Η 

χρήση αυθεντικών εξαρτημάτων εξασφαλίζει τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του εργαλείου. 

Αποσυνδέστε την μπαταρία από το εργαλείο πριν προχωρήσετε σε έλεγχο, συντήρηση, επισκευή 

ή καθαρισμό του εργαλείου -για την αποφυγή ακούσιας ενεργοποίησης του εργαλείου. 
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Προσοχή! 

Σε ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις χρήσης, η λεπίδα και η λαβή ενδέχεται να ανεβάσουν υψηλές 

θερμοκρασίες. Χρησιμοποιείτε το κλαδευτήρι με προσοχή φορώντας προστατευτικά γάντια. 

Συνιστάται να χειρίζεστε το κλαδευτήρι με προσοχή χρησιμοποιώντας προστατευτικά γάντια.  
Ο συχνός έλεγχος του εργαλείου το καθιστά ασφαλές και αξιόπιστο. 
• Μην ψεκάστε το εργαλείο με νερό και μην το βυθίζετε -σε νερό- αφού μπορεί να προκληθεί 

βραχυκύκλωμα . 
• Κρατήστε τη λαβή και τυχόν συσκευές αερισμού του κινητήρα καθαρά… Χρησιμοποιείτε πανί για 

τον καθαρισμό του εργαλείου. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το εργαλείο 
-σσ. για την αποφυγή καταστροφής των επιφανειών. 

• Καθαρίστε τη λεπίδα μετά από κάθε χρήση, προστατεύστε την με ειδικό λάδι ή σπρέι προστασίας. 
• Μετά από παρατεταμένη χρήση 8 ωρών, ανοίξτε το κάλυμμα του εργαλείου και αφαιρέστε τα 

υπολείμματα ξύλου ή άλλου είδους ακαθαρσίες. 

15.1. Ακόνισμα 

• Το ακόνισμα αποτελεί μία πολύ σημαντική εργασία για να διατηρηθεί η λεπίδα σε καλή κατάσταση 
λειτουργίας και να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητά της. 

• Το εργαλείο παρέχεται με αξεσουάρ ακονίσματος.  

• Ελέγχετε πάντα την κατάσταση της λεπίδας πριν ξεκινήσετε μία οποιαδήποτε εργασία. Η συχνότητα 
ακονίσματος πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τον τύπο του ξύλου που κόβεται (διάμετρος και 
σκληρότητα) και τη συχνότητα εργασίας. Η άκρη της λεπίδας πρέπει να ελέγχεται συχνά κατά τη 
διάρκεια της πρώτης περιόδου εργασίας για να προσδιοριστεί η πλέον κατάλληλη συχνότητα 
ακονίσματος (ελέγξτε κάθε 15 λεπτά εργασίας για τον υπολογισμό της συχνότητας). 

• Ρυθμίστε το διάκενο της κινούμενης λεπίδας για να βεβαιωθείτε ότι η κοπή είναι καθαρή και 
ακριβής. Το διάκενο μεταξύ των λεπίδων πρέπει να ελέγχεται τακτικά καθώς η τριβή φθείρει τις 
λεπίδες όταν αυτές έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Το παξιμάδι είναι σχεδιασμένο κατάλληλα για 
να μπορεί να ασφαλιστεί στη θέση του μέσω ενός κλιπ– το οποίο επιτρέπει μια περαιτέρω 
προσαρμογή βάσει των αναγκών. 

• Για να ρυθμίσετε τη λεπίδα στην κατάλληλη απόσταση των 0,03 χιλ. χαλαρώστε την κεντρική βίδα 
του παξιμαδιού περιστρέφοντάς την δεξιόστροφα. Περιστρέψτε το παξιμάδι δεξιόστροφα για να 
μειώσετε το διάκενο [τζόγο] και αριστερόστροφα για να αυξήσετε το διάκενο [τζόγο]. Μόλις 
ολοκληρωθεί η ρύθμιση, κρατήστε το παξιμάδι μπλοκαρισμένο στη θέση του -και σφίξτε την 
κεντρική βίδα περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα. 

15.2. Λίπανση των λεπίδων 

Η εργασία λίπανσης των λεπίδων πρέπει να εκτελείται κάθε 2-3 εργάσιμες ημέρες για να διασφαλιστεί 

η σωστή λειτουργία του εργαλείου και η απρόσκοπτη λειτουργία των λεπίδων. 

• Ανοίξτε τις λεπίδες από το κλαδευτήρι. 

• Απενεργοποιήστε το εργαλείο και αφαιρέστε την μπαταρία. 

• Τοποθετήστε λιπαντικό μεταξύ της κινητής και της σταθερής λεπίδας (βλ. εικόνα που ακολουθεί). 
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• Συναρμολογήστε την μπαταρία στο εργαλείο. 

• Ενεργοποιήστε το κλαδευτήρι και τραβήξτε τη σκανδάλη μερικές φορές για να εισχωρήσει το 

λιπαντικό ανάμεσα στις λεπίδες. 

• Καθαρίστε τις λάμες από το λιπαντικό που περισσεύει. 
 

 

15.3. Εργασίες αποσυναρμολόγησης και λίπανσης 

Η γενική συντήρηση, ο καθαρισμός, η λίπανση και η αντικατάσταση των λεπίδων απαιτούν την 
αποσυναρμολόγηση/ επανασυναρμολόγηση του εργαλείου. 
Το κάλυμμα στερεώνεται στο κλαδευτήρι μέσω 2 βιδών. Το παξιμάδι ρύθμισης στερεώνεται μέσω μιας 
κεντρικής βίδας. 
Με την αφαίρεση του καλύμματος, της κεντρικής βίδας, του παξιμαδιού ρύθμισης, του ρουλεμάν και 
του εξάγωνου μπουλονιού μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να συντηρήσετε, να καθαρίσετε, να 
λιπάνετε και να αντικαταστήσετε τις λεπίδες όταν χρειαστεί.   
Συνιστάται να λιπαίνετε τον οδοντωτό τροχό κάθε 3-4 εργάσιμες ημέρες για να διασφαλίζετε μία 
μακρά διάρκεια ζωής του εργαλείου. 

 

 
 

Α. Αφαιρέστε την εξάγωνη βίδα M5 δεξιόστροφα 
-όπως φαίνεται στην εικόνα 

Β. Αφαιρέστε το παξιμάδι αριστερόστροφα  και αφαιρέστε 
το ρουλεμάν με τους επίπεδους κυλινδρίσκους. 

A B 
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C. Αφαιρέστε την εξάγωνη βίδα περιστρέφοντάς 
την δεξιόστροφα -όπως φαίνεται στην εικόνα. 

D. Περιστρέψτε αριστερόστροφα -όπως φαίνεται στην 
εικόνα- και αφαιρέστε τη βίδα M3 από το κάλυμμα. 

  

Ε. Αφαιρέστε το κάλυμμα βάσει της κατεύθυνσης που 
υποδεικνύεται στην εικόνα και αφαιρέστε τη λεπίδα. 

F. Καθαρίστε τα υπολείμματα βρωμιάς -όπως 
φαίνεται στην εικόνα- και λιπάνετε τη λεπίδα. 

  

G. Σύμφωνα με την κατεύθυνση της εικόνας, 
εισάγετε την κινητή λεπίδα και κλείστε 
χρησιμοποιώντας το κάλυμμα. 

H. Σφίξτε την εξάγωνη βίδα M3 όπως φαίνεται 
στην εικόνα. 

C D 

E F 

G H 
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I. Εισάγετε περιστρέφοντας την εσωτερική 
εξάγωνη βίδα M5 δεξιόστροφα -όπως φαίνεται 
στην εικόνα. 

L. Τοποθετήστε ρουλεμάν με τους επίπεδους 
κυλινδρίσκους όπως φαίνεται στην εικόνα και 
βιδώστε το παξιμάδι ασφάλισης. 

  

M. Περιστρέψτε την εξάγωνη βίδα M5 
αριστερόστροφα, όπως φαίνεται στην εικόνα. 

Ν. Μειώστε την τριβή -ανάμεσα στα δύο επίπεδα 
των λεπίδων- προσθέτοντας γράσο- βλ. εικόνα. 

 

 

15.4. Βαθμονόμηση 

Για να αντικαταστήσετε τον κινητήρα ή τη μετάδοση, πρέπει να βαθμονομήσετε εκ νέου το κλαδευτήρι. 

 

Για να πραγματοποιήσετε τη βαθμονόμηση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

1) Αφαιρέστε τις επάνω και κάτω λεπίδες 

2) Τοποθετήστε την μπαταρία 

3) Κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη Πατήστε τον διακόπτη ανάφλεξης/ενεργοποίησης. 

4) Κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα. 

5) Αφήστε τη σκανδάλη όταν ακούσετε τον κινητήρα να περιστρέφετε. 

6) Ο ηλεκτρικός κινητήρας περιστρέφεται ι κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης. Όταν ο 

κινητήρας σταματήσει να περιστρέφεται, σημαίνει ότι η βαθμονόμηση έχει ολοκληρωθεί. 

7) Επανατοποθετήστε τις λεπίδες όπως υποδεικνύεται στο κεφάλαιο 15.3 

 

I 

 

L 

 

 

M N 
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16. Εναποθήκευση 

Το σημαντικότερα πράγμα που πρέπει να χετε κατά νου πριν αποθηκεύσετε το κλαδευτήρι, είναι οι 

μπαταρίες ιόντων λιθίου. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες. 

Η αποθήκευση της μπαταρίας για μεγάλο χρονικό διάστημα σε χαμηλά επίπεδα φόρτισης μπορεί να 

καταστρέψει την μπαταρία -με αποτέλεσμα την κατάπτωση της εγγύησης. 

 

1) Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. 

2) Αποφύγετε την αποθήκευση της συσκευής σε πολύ ζεστό ή κρύο περιβάλλον. 

3) Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε 

την μπαταρία πριν την αποθήκευσή της. 

4) Οι μπαταρίες και οι φορτιστές πρέπει να τοποθετούνται σε ασφαλές σημείο για να 

αποφευχθεί η διείσδυση θερμότητας, σκόνης και υγρασίας. 

5) Οι μπαταρίες πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό περιβάλλον. 

 

Συνιστώμενες θερμοκρασίες αποθήκευσης: 

 

Λιγότερο από 1 μήνα -20 ° C ~ + 60 ° C 

Λιγότερο από 6 μήνες  -10 ° C ~ + 35 ° C 

Περισσότεροι από 6 μήνες 0 ° Ο ~ + 30 ° C 

 

• Η μπαταρία πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 1,5 m μακριά από πιθανές εύφλεκτες ουσίες.  

• Για μία καλή συντήρηση της μπαταρίας, φορτίστε την πλήρως πριν την αποθηκεύσετε. 
Επαναφορτίστε [την μπαταρία] τουλάχιστον μία φορά κάθε 4 μήνες σε μεγάλες περιόδους 
αδράνειας. 

 

17. Σημάνσεις συναγερμού 

 

Σήμανση Χρονικό διάστημα Περιγραφή της ένδειξης 

1 βραχέα 
1 παρατεταμένη 

0.1 δευτερόλεπτα 
0.3 δευτερόλεπτα 

Ενεργοποίηση 

1 βραχέα 
1 παρατεταμένη 

2 βραχέα 

0.1 δευτερόλεπτα 
0.3 δευτερόλεπτα 

0.05 δευτερόλεπτα 
Σβήσιμο: 

1 βραχέα 0,1 δευτερόλεπτα 
Πατώντας τη σκανδάλη για 4 δευτερόλεπτα [το 
εργαλείο] εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής 

1 βραχέα 0,1 δευτερόλεπτα 
Μετάβαση από κανονική σε προοδευτική 
λειτουργία και αντιστρόφως 

1 παρατεταμένη 0.3 δευτερόλεπτα 
Επιβεβαιώστε την τροποποίηση ανοίγματος 
λεπίδας σε προοδευτική λειτουργία 

1 βραχέα 
3 βραχέα 

0,1 δευτερόλεπτα 
0.05 δευτερόλεπτα 

Αποκατάσταση συνολικού ανοίγματος της 
λεπίδας 
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Σημείωση: οι λάμες έχουν χρησιμοποιηθεί πάνω από 100.000 φορές -σσ. χρήζουν διεξοδικής 

επιθεώρησης και συντήρησης. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπό σας 

18. Διάθεση 

• Αφαιρέστε την μπαταρία από το εργαλείο. Απορρίψτε ξεχωριστά την μπαταρία, το εργαλείο, τα 

εξαρτήματα και τη συσκευασία ανάλογα με τον τύπο του υλικού.  

•  Μην απορρίπτετε το εργαλείο από κοινού με τα οικιακά απορρίμματα. 

• Μεταφέρετε το εργαλείο σε ένα κέντρο συλλογής αποβλήτων. Τα μεταλλικά και πλαστικά μέρη 
μπορούν να ανακυκλωθούν. Για λεπτομερείς πληροφορίες επικοινωνήστε με το κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών. 

•  Μην απορρίπτετε την μπαταρία από κοινού με τα οικιακά απορρίμματα. Μην την καίτε ή τη 
βυθίζετε σε νερό. Σε περίπτωση διαρροής αερίου ή υγρών, η μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ζημιά 
στο περιβάλλον και την υγεία.   

• Πριν απορρίψετε την μπαταρία, αποστραγγίστε την εντελώς. Συνιστάται η κάλυψη των πόλων με 
κολλητική ταινία για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων. Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία.  

• Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Η μπαταρία πρέπει να παραδοθεί σε κέντρο 
συλλογής αποβλήτων και να απορριφθεί με φιλικό -προς το περιβάλλον- τρόπο. Για λεπτομερείς πληροφορίες, 
συμβουλευτείτε τα τοπικά γραφεία διάθεσης απορριμμάτων ή το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας. 

• Απορρίψτε τα κλαδιά σε ειδικούς κάδους. Μην τα απορρίπτετε από κοινού με τα οικιακά 
απορρίμματα. 

19. Ανταλλακτικά 

Ο κατασκευαστής μπορεί να παράσχει γνήσια και υψηλής ποιότητας ανταλλακτικά: 

• Μπαταρίες 

• Φορτιστής μπαταρίας 

• Λεπίδες 
Εάν χρειαστεί, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. 

20. Εγγύηση 

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες για ιδιώτες χρήστες και 12 μήνες για επαγγελματίες χρήστες. Η εγγύηση 

καλύπτει τα μηχανικά μέρη, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας, του φορτιστή, του κινητήρα και του 

συστήματος. Η εγγύηση χάνει την ισχύ της στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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• Μη φυσιολογική χρήση του εργαλείου 
• Εφόσον η συντήρηση δεν πραγματοποιείται με τον τρόπο που υποδεικνύεται στο παρόν 

εγχειρίδιο χρήσης 
• Αλλαγές στο εργαλείο 
• Βλάβες στο εργαλείο, ακόμη και αν προκλήθηκαν από λάθος 
• Ζημιές που οφείλονται σε επισκευές που πραγματοποιήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό 
• Φυσικά γεγονότα 
• Μη επαναφόρτιση της μπαταρίας σύμφωνα με την ενδεικνυόμενη συχνότητα 
• Τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά -στο πλαίσιο κανονικής χρήσης του εργαλείου (π.χ. 

λεπίδες)- δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγγύηση. 
 
Η εγγύηση ισχύει μόνο για προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί μέσω του ιστότοπου εντός 30 ημερών 
από την ημερομηνία αγοράς. 
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα εδώ: 
 

info@volpioriginale.it 
 
 

Ενεργοποιήστε την εγγύηση για το νέο σας ηλεκτρικό εργαλείο μέσω του ιστότοπού μας: 
 
http://www.volpioriginale.it/garanzia/ 
 

 
 
 
Ο αγοραστής οφείλει να κρατήσει αντίγραφο του εγγράφου πώλησης (φορολογική απόδειξη, 
τιμολόγιο) και το δελτίο εγγύησης που αποστέλλεται: επίσης, ένα αντίγραφο αυτών των εγγράφων 
πρέπει να παραδοθεί στον αντιπρόσωπο ή τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή -από κοινού με το  
μηχάνημα που πρόκειται να επισκευαστεί. Ελλείψει των προαναφερθέντων εγγράφων, το μηχάνημα 
θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται εκτός εγγύησης. 
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21. Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Η επισκευή του εργαλείου πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό -που εργάζεται 

στα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών μας, χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια ανταλλακτικά. 

 

Τα παραπάνω θα διασφαλίσουν α. την αντοχή και β. την ασφάλεια του εργαλείου. 

 

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Διορθωτική ενέργεια 

 

 

Το κλαδευτήρι δεν 
λειτουργεί 

Χαμηλή μπαταρία Επαναφορτίστε την μπαταρία 

Η μπαταρία δεν είναι συνδεδεμένη Συνδέστε την μπαταρία 

Δυσλειτουργία του διακόπτη Αποστολή σε κέντρο εξυπηρέτησης 
πελατών 

 

Διακεκομμένη λειτουργία 

Χαλαρές εσωτερικές συνδέσεις   

Αποστολή σε κέντρο εξυπηρέτησης 
πελατών 

Δυσλειτουργία του διακόπτη 

 

 

Ζεστές λεπίδες 

Μη ακονισμένες λεπίδες Ακονίστε ή αντικαταστήστε τη 
λεπίδα 

Κατεστραμμένη λεπίδα Ακονίστε ή αντικαταστήστε τη 
λεπίδα 

Περιορισμένη λίπανση, που έχει 
σαν αποτέλεσμα υπερβολική τριβή 

Λιπάνετε τη λεπίδα 

 

 

 

Κακή επιφάνεια κοπής 

Δεν υπάρχει λίπανση, με 
αποτέλεσμα την υπερβολική τριβή 

Λιπάνετε τη λεπίδα 

Βρώμικη λεπίδα Καθαρίστε τη λεπίδα 

Μη ακονισμένες λεπίδες Ακονίστε ή αντικαταστήστε τη 
λεπίδα 

Το αποτέλεσμα κοπής δεν είναι το 
αναμενόμενο. 

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 
χρήσεως 

Η μπαταρία δεν είναι πλήρως 
φορτισμένη.  

Επαναφορτίστε την μπαταρία 

  

  

 

Δεν επαναφορτίζεται. Η 
κόκκινη λυχνία του 

φορτιστή αναβοσβήνει 

Η μπαταρία δεν είναι τοποθετημένη 
σωστά στον φορτιστή. 

Τοποθετήστε σωστά την μπαταρία.  

Ο φορτιστής μπαταριών δεν είναι 
σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα 

Συνδέστε τον σωστά 

Βρώμικοι πόλοι μπαταρίας Καθαρίστε τους πόλους 

Κατεστραμμένη μπαταρία Αντικαταστήστε την μπαταρία 

Κατεστραμμένος φορτιστής Αντικαταστήστε το φορτιστή 
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22. Δήλωση συμμόρφωσης 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ Μετάφραση του πρωτότυπου κειμένου 

 
 

 

 

Davide e Luigi Volpi S.p.A. 

Via San Rocco, 10 – 46040 Casalromano (MN) Italy 

www.volpioriginale.it  -  info@volpioriginale.it 

 

 

 

 
YLBPV295GR_0-Libretto d’uso Greco 

Η εταιρεία 

Davide e Luigi Volpi S.p.A. 
Via San Rocco, 10 – 46040 Casalromano (MN) ΙΤΑΛΙΑ 

 

ΔΗΛΩΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
 

Ονομασία: Ηλεκτρικό κλαδευτήρι μπαταρίας 

Τύπος: Σειρά Kamikaze-Volpi 

Μοντέλο: PV295 
 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: 
DIRETTIVA 2006/42/ΕΕ  Οδηγία περί Μηχανών 

ΟΔΗΓΙΑ 2014/30/ΕΕ  Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
ΟΔΗΓΙΑ 2014/35/ΕΕ  Οδηγία χαμηλής τάσεως 

 

Παραπομπές στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ή παραπομπές σε άλλες τεχνικές 

προδιαγραφές για τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση: 
 

UNI EN ISO 12100:2010 EN 60745-1:2009 

EN 55014-1:2017 EN 60335-1:2012 

EN 55014-2:2015 EN 60335-2-29:2004 

EN 61000-3-2:2014 EN 62233:2008 

EN 61000-3-3:2013 EN 62133:2013 
 

Άτομο υπεύθυνο για την κατάρτιση της σχετικής τεχνικής τεκμηρίωσης 

Ονομασία: Davide e Luigi Volpi S.p.A. 

Κατοικία: Via San Rocco 10 – 46040 Casalromano (MN) 

Ιταλία 
 

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή. 
 

 

Casalromano, 10 Σεπτεμβρίου 2020     Ο νόμιμος εκπρόσωπος 
         Eligio Volpi 

GR 


