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Οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις 
Το μηχάνημα είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς ασφαλείας των ηλεκτρικών εργαλείων. 
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν να ξεκινήσετε το εργαλείο. 
Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Άτομα που δεν γνωρίζουν 
τις οδηγίες χρήσης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα. 
Κρατήστε τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. 
Παιδιά και ανήλικοι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το μηχάνημα. 
 
Γενικές οδηγίες ασφαλείας 
Προσοχή! Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις. Η μη τήρηση αυτού μπορεί 
να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. 
Φυλάξτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας για μελλοντική χρήση. 
Ο όρος ηλεκτρικό εργαλείο που χρησιμοποιείτε στις οδηγίες ασφαλείας αναφέρετε σε εργαλεία 
που λειτουργούν με ρεύμα (καλώδιο) ή με μπαταρία (χωρίς καλώδιο). 
 
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας 
a) Κρατήστε το χώρο εργασίας σας καθαρό και με καλό φωτισμό. Οι ακατάστατοι ή σκοτεινοί 
χώροι μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. 
b) Μην λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως σε χώρους με 
εύφλεκτα υλικά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να προκαλέσουν σπίθες και να 
προκαλέσουν φωτιά. 
c) Κρατήστε παιδιά και άλλα άτομα μακριά ενώ λειτουργείτε το εργαλείο αυτό. Οι περισπασμοί 
μπορεί να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο.  
 
2) Ηλεκτρική ασφάλεια 
a) Τα ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ταιριάζουν με την πρίζα. Μην τροποποιήσετε ποτέ το βύσμα. 
Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες στα γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα άθικτα βύσματα και οι πρίζες 
οι οποίες ταιριάζουν θα μειώσουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
b) Αποφύγετε την επαφή με γειωμένα αντικείμενα, όπως σωλήνες ψυγεία κ.α.. 
Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σας είναι γειωμένο. 
c) Μην εκθέτετε το μηχάνημα στην βροχή ή σε υγρές καταστάσεις. Η εισαγωγή νερού σε 
ένα ηλεκτρικό εργαλείο θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
d) Μην χρησιμοποιήσετε το καλώδιο για να μεταφέρετε το μηχάνημα ή για να το βγάλετε 
από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες, λάδι, αιχμηρά αντικείμενα 
ή κινούμενα μέρη. Χαλασμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
e) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιήστε 
προέκταση κατάλληλη για εξωτερική χρήση. Η χρήση ενός κατάλληλου καλωδίου για εξωτερική 
χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
f) Εάν η λειτουργία ενός ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υγρασία δεν μπορεί να αποφευχθεί 
χρησιμοποιήστε μια ασφάλεια βραχυκυκλώσης για προστασία. Η χρήση αυτής της ασφάλειας 
μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
 
3) Προσωπική ασφάλεια 
a) Δώστε προσοχή στην εργασία σας και χρησιμοποιήστε κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε 
ηλεκτρικά εργαλεία. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν είστε κουρασμένοι ή κάτω από την 
επήρεια ουσιών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά την λειτουργία μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 
b) Χρησιμοποιήστε προσωπικά είδη προστασίας. Φοράτε πάντα γυαλιά προστασίας. Εξαρτήματα 
προστασίας όπως μάσκα σκόνης, υποδήματα προστασίας, κράνος ή ωτοασπίδες τα οποία 
χρησιμοποιούνται σε κατάλληλες συνθήκες μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού. 
c) Αποφύγετε την κατά λάθος εκκίνηση. Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης είναι στην θέση Off πριν να 
συνδέσετε το μηχάνημα στην πρίζα και πριν να σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά 
του εργαλείου με το δάχτυλο στο διακόπτη μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα. 
d) Αφαιρέστε όλα τα κλειδιά ρύθμισης από το εργαλείο πριν να το λειτουργήσετε. Ένα κλειδί μπορεί 
να εκτοξευτεί και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 
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e) Μην τεντώνεστε. Κρατήστε σταθερό πάτημα και ισορροπία κάθε στιγμή. Αυτό σας επιτρέπει να 
έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σας ανά πάσα στιγμή. 
f) Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα και κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα 
και τα γάντια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη του εργαλείου. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα 
και τα μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη του εργαλείου. 
g) Εάν το εργαλείο σας συμπεριλαμβάνει σύνδεση με σύστημα απορρόφησης σκόνης σιγουρευτείτε 
ότι το έχετε συνδέσει και το χρησιμοποιείτε κατάλληλα. Η χρήση αυτού του συστήματος μπορεί να 
μειώσει τους κινδύνους που συσχετίζονται με την σκόνη. 
 
4) Χρήση και συντήρηση εργαλείου 
a) Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο για την κατάλληλη 
εργασία. Το σωστό εργαλείο θα κάνει την εργασία πιο αποδοτικά και με μεγαλύτερη ασφάλεια στο 
ρυθμό για το οποίο σχεδιάστηκε. 
b) Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν ο διακόπτης δεν λειτουργεί. Οποιοδήποτε μηχάνημα που 
δεν μπορεί να ελεγχθεί είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί. 
c) Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα πριν να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις, αλλαγή 
εξαρτημάτων και πριν την αποθήκευση. Με τον τρόπο αυτό μειώνετε τον κίνδυνο της κατά λάθους 
εκκίνησης. 
d) Αποθηκεύστε τα μηχανήματα μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν γνωρίζουν 
τις οδηγίες αυτές να το λειτουργήσουν. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια ατόμων 
που δεν έχουν την κατάλληλη γνώση. 
e) Συντηρήστε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για προβλήματα στα κινούμενα μέρη, σπασμένα 
ανταλλακτικά και για όποια άλλη κατάσταση μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του 
μηχανήματος. Εάν το εργαλείο είναι χαλασμένο θα πρέπει να δοθεί σε εξουσιοδοτημένο σέρβις για 
επισκευή. Πολλά ατυχήματα μπορεί να προκύψουν από ένα κακό συντηρημένο εργαλείο. 
f) Κρατήστε το εξάρτημα κοπής αιχμηρό. Το εξάρτημα κοπής που είναι αιχμηρό είναι πιο απίθανο να 
μπλοκάρει και πιο εύκολο να ελεγχθεί. 
g) Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές 
λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που θέλετε να εκτελέσετε. Η χρήση του 
εργαλείου για διαφορετικές λειτουργίες από αυτές για τις οποίες έχει σχεδιαστεί μπορεί να 
προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις. 
 
5) Σέρβις 
a) Δώστε τα εργαλεία σας σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για σέρβις και επισκευές χρησιμοποιώντας 
μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η ασφάλεια ου εργαλείου διατηρείται. 
 
Ειδικές οδηγίες ασφαλείας 
• Κρατήστε το εργαλείο από τις επιφάνειες με μόνωση όταν το χρησιμοποιείτε. Η επαφή του με 
κάποιο ηλεκτροφόρο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 
• Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τον χώρο κοπής. Μην βάζετε τα χέρια σας κάτω από το κομμάτι 
εργασίας. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. 
• Τοποθετήστε το μηχάνημα στο κομμάτι εργασίας μόνο όταν λειτουργεί. Διαφορετικά υπάρχει 
κίνδυνος κλοτσήματος και τραυματισμού. 
• Προσέξτε ότι η βάση του εργαλείου ακουμπάει σταθερά πάνω στο κομμάτι εργασίας κατά την 
λειτουργία. Ένα κολλημένο μαχαίρι μπορεί να σπάσει ή να προκαλέσει ανάκρουση 
• Όταν τελειώσετε την κοπή, σβήστε το μηχάνημα και βγάλτε την λάμα από την κοπή μόνο όταν 
εκείνη σταματήσει να κινείται. Έτσι αποφεύγετε την ανάκρουση και μπορείτε να ακουμπήσετε κάτω 
το μηχάνημα με ασφάλεια. 
• Χρησιμοποιήστε μόνο αιχμηρές και καλές λάμες κοπής. Φθαρμένες ή χαλασμένες λάμες μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό. 
• Μην ασκείτε πλαϊνή πίεση στην λάμα για να σταματήσει να κινείτε αφού σταματήσετε το 
μηχάνημα. Μπορεί να σπάσετε την λάμα ή να προκαλέσετε κάποιο τραυματισμό. 
• Χρησιμοποιήστε ειδικά μηχανήματα ανίχνευσης καλωδίων για να ελέγξετε τον χώρο εργασίας. Η 
επαφή του τρυπανιού με κάποιο ηλεκτροφόρο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό 
τραυματισμό. 
• Ασφαλίστε το κομμάτι εργασίας. Εάν το κομμάτι εργασίας είναι μικρό θα πρέπει να το 
σταθεροποιήσετε βάζοντας το σε κάποια μέγγενη ή κάποιο σφιγκτήρα. 
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• Κρατήστε το χώρο εργασίας καθαρό. Ένας ακατάστατος χώρος μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα. 
• Περιμένετε πάντα να σταματήσει τελείως το εργαλείο πριν να το αφήσετε κάτω. Το εξάρτημα 
κοπής μπορεί να κολλήσει και να σας κάνει να χάσετε τον έλεγχο. 
• Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν έχει χαλασμένο καλώδιο. Μην ακουμπήσετε το καλώδιο και 
βγάλτε το αμέσως από την πρίζα εάν χαλάσει κατά την λειτουργία. 
 
Περιγραφή των συμβόλων 
Δώστε προσοχή στα σύμβολα που υπάρχουν στις οδηγίες αυτές. Εάν γνωρίζετε την σημασία των 
συμβόλων αυτών η λειτουργία του μηχανήματος θα γίνει πιο εύκολη και πιο ασφαλές. 
 

Σημαντικό 
 
 

Διαβάστε τις οδηγίες πριν να λειτουργήσετε το μηχάνημα. 
 
Φορέστε γυαλιά προστασίας. 
 
 
 
Φορέστε ωτοασπίδες 
 
 
 
Φορέστε γάντια προστασίας 
 
 
Φορέστε μάσκα σκόνης όταν εργάζεστε με υλικά που παράγουν σκόνη. 
 
 

 
Εάν χαλάσει ένα μηχάνημα μην το πετάξετε στα οικιακά σκουπίδια αλλά 
δώστε το σε ένα κοντινό κέντρο ανακύκλωσης. 
 
 

 
Πριν την λειτουργία 
Πριν να συνδέσετε το μηχάνημα στην πρίζα ελέγξτε ότι τα χαρακτηριστικά του εργαλείου 
ταιριάζουν με εκείνα του ρεύματος. 
Βγάλτε πάντα το μηχάνημα από την πρίζα πριν να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ρύθμιση. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τάση: 230-240 V-50Hz 
Ισχύς: 400W 
Στροφές: 0-3000rpm 
Βάθος κοπής, ξύλο: 55mm 
Βάθος κοπής, μέταλλο:3 mm 
Γωνιακή κοπή: Μέχρι 45ο (αριστερά και δεξιά)  
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1. Κουμπί ασφάλισης 
2. Διακόπτη On/Off 
3. Kκαλώδιο 
4. Εξαγωγέας σκόνης 
5. Ρόλε οδηγού 
6. Ρυθμιζόμενη βάση 
7. Προστατευτικό λάμας 
8. Κράτημα λάμας 

 
Πριν την λειτουργία 
Πριν να συνδέσετε το μηχάνημα στην πρίζα ελέγξτε ότι τα χαρακτηριστικά του εργαλείου ταιριάζουν 
με εκείνα του ρεύματος. Βγάλτε πάντα το μηχάνημα από την πρίζα πριν να πραγματοποιήσετε 
οποιαδήποτε ρύθμιση. 
 
Αλλαγή μαχαιριού (εικόνα 2) 
Σημαντικό! 
• Βγάλτε το μηχάνημα από την πρίζα πριν να αλλάξετε ή να τοποθετήσετε το μαχαίρι. 
• Το μαχαίρι είναι πολύ αιχμηρό! 
• Χαλαρώστε τις βίδες συγκράτησης (12) μέσα από την εγκοπή στο κάλυμμά ασφάλειας (10) 
χρησιμοποιώντας το κλειδί άλεν (3) που βρήκατε μέσα στην συσκευασία. 
• Αφαιρέστε την λεπίδα από το στήριγμα της και εισάγετε την καινούργια λάμα στην θέση της. 
Σφίξτε τις βίδες συγκράτησης. 
• Ελέγξτε ότι η λάμα έχει τοποθετηθεί σωστά στην βάση και ότι βρίσκετε στο ρόλε πάνω (7). 
• Συνδέστε την σέγα στην παροχή ρεύματος. 
 
Ρυθμίζοντας την πλακά (Εικ 3)  
Η πλακά στήριξης μπορεί να ρυθμιστεί από 0 έως 450  δεξιά αριστερά σε σχέση με το σώμα της σέγας 
σας. Χαλαρώστε τις δυο βίδες στο κάτω μέρος της πλάκας (13) και ρυθμίστε την πλακά σας στην 
επιθυμητή γωνιά. Επανασφίξτε τις βίδες σας. Η επιλεγμένη γωνιά φαίνεται και στην κορυφή της 
πλάκας,  
 
Διακόπτης On/Off  
Για να ξεκινήσετε το μηχάνημα: Πιέστε τον διακόπτη On/Off (2). 
Για να σταματήσετε το μηχάνημα: Απελευθερώστε τον διακόπτη On/Off (2). 
Μπορείτε να ασφαλίσετε τον διακόπτη On/Off (2) χρησιμοποιώντας το κουμπί ασφάλισης (1) όταν 
το μηχάνημα είναι σε λειτουργία. Για να τον κλειδώσετε, πιέστε το διακόπτη On/Off (2) και σπρώξτε 
το κουμπί ασφάλισης (1) προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Για να σταματήσετε το εργαλείο πιέστε 
για λίγο το διακόπτη On/Off (2). 
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Μεταβλητή ταχύτητα κοπής 
Το συγκεκριμένο εργαλείο έχει την δυνατότητα για ρύθμιση της ταχύτητας κοπής μέσω μιας ροδέλας 
(11) Γυριστέ την ροδέλα προς το ‘’+’’ για μεγαλύτερη ταχύτητα κοπής ή προς το ‘’–‘’για μικρότερη 
ταχύτητα κοπής.  
 
Χρησιμοποιήστε το σύστημα εξαγωγής σκόνης (εικ1)  
Το σύστημα εξαγωγής σκόνης(4) μαζί με μια σκούπα αναρρόφησης σκόνης μπορεί να σας βοηθήσει 
ώστε να κάνετε πιο καθαρή δουλειά και χωρίς να έχετε την ενοχλητική παρουσία υπολειμμάτων 
κοπής.  
Τοποθετήστε τον εξαγωγέα σκόνης στην κατάλληλη υποδοχή και συνδέστε το με την σκούπα 
αναρρόφησης σας.  
 
Γενικά  
• Προσέξτε ότι ο διακόπτης On/Off (3) δεν είναι πατημένος πριν να τοποθετήσετε το εργαλείο 
στην πρίζα. 
• Μην ξεκινήσετε την σέγα εάν δεν έχετε τοποθετήσει το μαχαίρι. 
• Χρησιμοποιήστε μόνο μαχαίρια που είναι σε άριστη κατάσταση. 
• Τοποθετήστε την βάση του εργαλείου πάνω στο κομμάτι εργασίας που θέλετε να κόψετε.  
Ξεκινήστε την σέγα. 
• Αφήστε το εργαλείο να αναπτύξει όλες τις στροφές του. Τότε κινήστε το μαχαίρι στην γραμμή 
κοπής. Ασκείστε μόνο λίγη πίεση για αυτό. 
• Όταν κόβετε μέταλλο τοποθετείστε κάποιο κατάλληλο ψυκτικό στην γραμμή που θέλετε να 
κόψετε. 
 
Καθαρισμός και συντήρηση 
Βγάλτε το εργαλείο από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης. 
 
Καθαρισμός 
• Κρατήστε όλα τα εξαρτήματα ασφαλείας, εγκοπές εξαερισμού και το κέλυφος του μοτέρ καθαρά 
και χωρίς σκόνη. Καθαρίστε το εργαλείο με ένα πανί ή φυσήξτε το με αέρα . Σας προτείνουμε να 
καθαρίζετε το μηχάνημα πάντα μετά από κάθε χρήση. 
• Καθαρίστε το μηχάνημα συχνά με ένα υγρό πανί και λίγο απαλό σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε 
διαλυτικά. Μπορεί να χαλάσουν τα πλαστικά του μηχανήματος. Προσέξτε να μην εισέρθει νερό στο 
εργαλείο. 
 
Κάρβουνα 
Στην περίπτωση που παρατηρήσετε πολλές σπίθες, δώστε το εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο σέρβις 
για να ελέγξουν τα κάρβουνα. 
Σημαντικό! Τα κάρβουνα θα πρέπει να αλλάζονται μόνο από εξουσιοδοτημένο σέρβις. 
 
Συντήρηση 
Δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα στο εργαλείο που χρειάζονται περισσότερη συντήρησης. 
 
Επισκευές 
Χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά που προτείνει ο κατασκευαστής. Εάν το 
μηχάνημα παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα δώστε το σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό για 
επισκευή. 
Εάν το καλώδιο είναι χαλασμένο θα πρέπει να αλλαχτεί μόνο από εξουσιοδοτημένο σέρβις. 
 
 

Προστασία περιβάλλοντος 
Όταν το μηχάνημα πάψει να λειτουργεί δεν θα πρέπει να το πετάξετε μαζί με τα οικιακά 
σκουπίδια αλλά να το δώσετε στο κοντινότερο κέντρο ανακύκλωσης. 
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