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ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ
Αγαπητέ πελάτη,
. Αν το χρησιμοποιείτε και το
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το κονταρο-αλυσοπρίονο
συντηρείτε σωστά, το εργαλείο αυτό θα σας παρέχει ικανοποίηση για χρόνια.
Είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η ΠΛΗΡΗΣ ανάγνωση αυτού του φυλλαδίου πριν από τη θέση σε
λειτουργία ή οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης.
Συμμορφωθείτε σχολαστικά με τις οδηγίες και εικονογραφήσεις του παρόντος εγγράφου.
Σε όλο αυτό τον οδηγό χρήστη, θα συναντήσετε προειδοποιήσεις και πληροφορίες υπό τον τίτλο:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΣΟΧΗ.
Μια ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίζει ή επεξηγεί ένα βήμα μιας
διαδικασίας με λεπτομέρειες.
Η ένδειξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή ΠΡΟΣΟΧΗ χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό μιας διαδικασίας
η οποία, αν παραμεληθεί ή εκτελεστεί λανθασμένα, μπορεί να επιφέρει σοβαρές υλικές ή/και
σωματικές ζημιές.
Το εικονόγραμμα G υποδεικνύει ότι αν δεν τηρηθούν οι διαδικασίες ή οδηγίες, οι ζημιές δεν θα
καλύπτονται από την εγγύηση και τα έξοδα επιδιόρθωσης θα επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη.
Πάνω στο εργαλείο σας, θα βρείτε σήματα ασφαλείας και βοηθητικά σήματα για τη χρήση τα οποία
σας υπενθυμίζουν και αυτά τους κανόνες που θα πρέπει να υιοθετήσετε ως προς την ασφάλεια.
Εντοπίστε και διαβάστε αυτά τα σήματα πριν χρησιμοποιήστε τη μηχανή σας. Αντικαταστήστε
αμέσως τα δυσανάγνωστα ή κατεστραμμένα σήματα.
Αναφερθείτε στην ενότητα «ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για το σχεδιάγραμμα εντοπισμού των
σημάτων ασφαλείας πάνω στο εργαλείο.

Ελληνικά

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη
γραπτή άδεια της PELLENC. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι εικονογραφήσεις που περιέχονται
στο παρόν εγχειρίδιο δίνονται ενδεικτικά και δεν έχουν σε καμία περίπτωση συμβατικό χαρακτήρα.
Η εταιρεία PELLENC διατηρεί το δικαίωμα να φέρει στα προϊόντα της οποιαδήποτε τροποποίηση ή
βελτίωση που θεωρεί αναγκαία χωρίς να οφείλει να τη γνωστοποιήσει στους πελάτες που κατέχουν
ένα παρόμοιο μοντέλο. Το εγχειρίιδο αυτό αποτελεί μέρος του εργαλείου και θα πρέπει να το
συνοδεύει σε περίπτωσης παραχώρησης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
Η συσκευή σας περιέχει πολλά αξιοποιήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά. Εμπιστευτείτε
το στον επαναπωλητή σας ή διαφορετικά σε ένα εξουσιδοτημένο κέντρο σέρβις
προκειμένου να υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία.
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ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
□
□
□

Το κονταρο-αλυσοπρίονο
είναι ένα επαγγελματικό εργαλείο που προορίζεται μόνο για
την κοπή ξύλου.
Η εταιρεία PELLENC παραιτείται από κάθε ευθύνη σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν
ύστερα από ακατάλληλη χρήση και διαφορετική από αυτή για την οποία προορίζεται.
Η εταιρεία PELLENC παραιτείται επίσης από κάθε ευθύνη σε περίπτωση ζημιών που
προκλήθηκαν από τη χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών ή αξεσουάρ.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Ανατρέξατε στο φυλλάδιο οδηγιών της μπαταρίας για εργαλεία Pellenc

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
A. Κρατάτε το εργαλείο μακριά από τα παιδιά.
B. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το εργαλείο εάν είναι χαλασμένο, κακορυθμισμένο ή μονταρισμένο με
ακατάλληλο τρόπο.
Γ. Κατά τη χρήση, το ηλεκτρικό μοτέρ του εργαλείου μπορεί να θερμανθεί (κίνδυνος εγκαυμάτων). Κατά
τη διάρκεια της χρήσης και μετά, αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα ρούχα και οποιδήποτε εύφλεκτο
ρούχο (κίνδυνος έκρηξης).
Δ. Επειδή ο άνθρακας του κονταριού είναι καλός αγωγός του ηλεκτρικού, μην πλησιάσετε το εργαλείο
κοντά σε ηλεκτρική ή τηλεφωνική γραμμή ή σε οποιεσδήποτε άλλες πηγές ηλεκτρισμού. Μη χρησιμοποιείτε
το εργαλείο σε καταιγίδες ή κάτω από τη βροχή.
E. Μην αποσυνδέσετε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο από το εργαλείο χωρίς να έχετε ελέγξει ότι ο διακόπτης
ΟΝ/OFF βρίσκεται στη θέση στάσης «0».
ΣΤ. Μη μεταφέρετε ποτέ το εργαλείο από το καλώδιο τροφοδοσίας.
Ζ. Στο τέλος της ζωής της, η μπαταρία πρέπει να παραδοθεί στον εξουσιοδοτημένο διανομέα από τον
οποίο αγοράστηκε το εργαλείο ώστε να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα απόβλητα.
H. Όταν το κονταρο-αλυσοπρίονο
δεν χρησιμοποιείται, βάζετε συστηματικά το διακόπτη 28 στη
θέση στάσης «0», ώστε να αποφευχθούν:
- τα σωματικά ατυχήματα,
- η βαθειά αποφόρτιση της μπαταρίας, που θα είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη γήρανσή της.
Θ. Να συγκετρώνεστε πάντοτε στην εργασία σας όταν χρησιμοποιείτε αυτό το αλυσοπρίονο.
Επιστρατέψτε τη κοινή λογική. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το αλυσοπρίονο σε κατάσταση κούρασης
ή υπό την επήρρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων.
Ι. Κρατάτε όλα τα μέρη του σώματός σας μακριά από το πριόνι όταν το μοτέρ περιστρέφεται.
K. Κατά τη μεταφορά του αλυσοπρίονου, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο προστατευτικό
οδηγού.
L. Μην αφήσετε κανένα που δεν έχει δεχτεί τις πρέπουσες οδηγίες χρήσης, να χρησιμοποιήσει το
εργαλείο.
Λ. Πριν ξεκινήσετε το μοτέρ, βεβαιωθείτε ότι το πριόνι δεν έρχεται σε επαφή με κανένα αντικείμενο.
Μ. Μόνο τα εκπαιδευμένα και υπεύθυνα πρόσωπα μπορούν να χρησιμοποιούν το κονταροαλυσοπρίονο
.
O. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα άτομο εκτός από το χρήστη σε απόσταση 10 μέτρων.
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ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κατά τη χρήση ενός αλυσοπρίονου, μπορεί να αντιμετωπίσετε το φαινόμενο κλωτσήματος, που
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου του αλυσοπρίονού σας και κίνδυνο σωματικών
τραυματισμών, για σας και τα άτομα γύρω σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης
του αλυσοπρίονού σας ή αυτού του φυλλαδίου ώστε να αποφύγετε ορισμένες δυσάρεστες
καταστάσεις.
Συμβουλές αντιμετώπισης του φαινομένου κλωτσήματος
□ Να εκτιμάτε σωστά τις δυνατότητές σας χρησιμοποίησης ενός κονταρο-αλυσοπρίονου.
□ Να γνωρίζετε ποιά αλυσίδα πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
Τι είναι το φαινόμενο κλωτσήματος;
Το κλώτσημα είναι μια απότομη επιστροφή από τα κάτω προς τα πάνω του οδηγού, που οφείλεται
στην επαφή της μύτης του οδηγού με ένα αντικείμενο, όπως ένα κλαδί, ένας κορμός δέντρου ή όταν
ο κορμός ξανακλείνει πάνω στην αλυδίσα κατά την κοπή.

Ελληνικά

Πώς να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα;
□ Να έχετε πάντα υπόψη σας το φαινόμενο κλωτσήματος. Να προσέχετε τη θέση της μύτης του
οδηγού όταν κόβετε.
□ Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα αλυσίδων, ανάλογα με τις εργασίες που θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν. Να χρησιμοποιείτε πάντοτε τις γνήσιες αλυσίδες και οδηγούς Pellenc.
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ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Συνιστάται η
χρήση ακουστικής
προστασίας.

Χρησιμοποείτε γάντια
ασφαλείας για την
προστασία των
χεριών σας.
Φοράτε αντιολισθητικές μπότες
ασφαλείας.

Συνιστάται η χρήση
κράνους.
Επίσης ενός γείσου
ασφαλείας για την
προστασία του
προσώπου.
Συνιστάται επίσης η
χρήση προστατευτικών
γυαλιών.

Φοράτε παντελόνια
ασφαλείας για την
προστασία των ποδιών
σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να ντύνεστε έτσι ώστε τα ρούχα σας να μην σας είναι ούτε πολύ φαρδιά ούτε πολύ στενά.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
□ Κρατάτε σφιχτά την πίσω λαβή του αλυσοπρίονου με το δεξί χέρι και το σωλήνα του κονταριού
με το αριστερό χέρι, με τον αντίχειρα γύρω από το σωλήνα.
□ Κρατάτε το αριστερό χέρι τεντωμένο για καλύτερο έλεγχο.
□ Κρατάτε το αλυσοπρίονο στο πλάι και όχι μπροστά.
□ Χρησιμοποιείτε γνήσιες αλυσίδες και οδηγούς Pellenc.
□ Διατηρείτε την αλυσίδα, τον οδηγό και το γρανάζι σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
□ Να στέκεστε με ανοιχτά τα πόδια, κρατώντας καλή ισορροπία.
□ Να κόβετε μόνο ξύλα με το αλυσοπρίονο.

□
□
□
□
□
□
□
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τακτοποιήστε τη θέση εργασίας σας προτού πριονίσετε.
Υπολογίστε το σημείο πτώσης του αντικειμένου που κόβετε.
Φροντίστε ώστε το αλυσοπρίονο να μην απωθείται από το αντικείμενο προς κοπή.
Τοποθετηθείτε σωστά για την αποφυγή ατυχήματος.
Μην κόβετε ποτέ σε ύψος πάνω από την πλάτη.
Μην κόβετε ποτέ πάνω σε σκάλα ή μέσα σε δέντρο.
Μην αφήνετε να πλησιάσει κανένα άτομο. Μην κρατάτε ποτέ το αντικείμενο που κόβετε.

ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1
2
3
4
5
51_07_004A

Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης
Υποχρεωτική χρήση γυαλιών και κράνους
Υποχρεωτική χρήση γαντιών
Κίνδυνος εγκαύματος (μοτέρ)
Υλικά καλοί αγωγοί ηλεκτρισμού. Να κρατάτε απόσταση από κάθε πηγή ηλεκτρικού
ρεύματος.

Ελληνικά

1:
2:
3:
4:
5:

51-64639
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
17

6
5

8

11

9

18

10

3

7

1

2
12
51_07_005A

1:
2:
3:
5:
6:
7:
8:
9:

Λαβή
Σκανδάλη ενεργοποίησης
Σκανδάλη ασφαλείας
Σωλήνας κονταριού
Κεφαλή κοπής
Άρθρωση της κεφαλής
Αλυσίδα πριονιού
Οδηγός αλυσίδας

10:
11:
12:
17:
18:

Παξιμάδι σύσφιγξης του κάρτερ αλυσίδας
Τάπα δεξαμενής λαδιού
Καλώδιο τροφοδοσίας του εργαλείου
Τηλεσκοπικό κλειδί σύσφιγξης
Ενδεικτική λυχνία τάσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μπαταρία 300
Ονομαστική ισχύς
Αυτονομία
Χωρητικότητα της δεξαμενής λαδιού αλυσίδας
Ωφέλιμο μήκος κοπής / οδηγού αλυσίδας
Αλυσίδα Τύπος / Βήμα / Μετρητής
Γρανάζι
Ταχύτητα αλυσίδας
Βάρος εργαλείου χωρίς αλυσίδα και οδηγό (P130 / P180 /
T150-200 / T220-300)
Ηχητικό επίπεδο σε πλήρη φόρτιση

Μπαταρία 600

Μπαταρία 800

1200 W
Από 1 έως 3
ώρες

Από 2 έως 6
ώρες

Από 3 έως 7
ώρες

25 cm3
25 cm (10’’) / ειδικό Pellenc
25AP / 6.35 mm (1/4’’) / 1.3 mm (0.05’’)
9 δόντια 1/4’’
8.25 m/s
2.420 Kg / 2.520 Kg / 2.830 Kg / 3.100 Kg
83dbA

Επιτάχυνση στην οποία εκτίθενται τα ανώτερα μέλη (στις συνθήκες εργασίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
παρόντος εγχειριδίου): κατώτερη των 2.5m/s².
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
A. Χρησιμοποείτε ειδικό λάδι για τον οδηγό και την
αλυσίδα.
B. Χύστε προσεχτικά το λάδι οδηγού και αλυσίδας
μέσα στη δεξαμενή.
C. Ελέγχετε τη στάθμη λαδιού κάθε δύο ώρες και
συμπληρώστε λάδι αν χρειάζεται.

51_07_008A

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
A. Πατήστε τις σκανδάλες.
B. Βάλτε το διακόπτη μπαταρίας, στη θέση «1».
C. Ξεκινάει αυτόματα ένας κύκλος για να ανεβάσει το
λάδι από τη δεξαμενή στον οδηγό αλυσίδας.
1 σύντομα μπιπ κάθε 15 δευτερόλεπτα κατά τη
διάρκεια του κύκλου.
3 μπιπ για επικύρωση του τέλους του κύκλου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: G
Πραγματοποιήστε μια αναγκαστική λίπανση κάθε
αρχή της σεζόν ώστε να επικυρώσετε τη λειτουργία
λίπανσης της αλυσίδας.
Πραγματοποιήστε μια αναγκαστική λίπανση σε
περίπτωση ανάγκης.

51_07_010A

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
A. Προσανατολίστε την κεφαλή κοπής στην προέκταση
του σωλήνα κονταριού.

Ελληνικά

B. Μοντάρετε τον οδηγό και την αλυσίδα πάνω στην
κεφαλή κοπής ακολουθώντας τη διαδικασία στη σελίδα
12.

Τοποθετήστε την κεφαλή κοπής σε ευθεία
γραμμή με το κοντάρι για να περιοριστεί το φαινόμενο
αναπήδησης ή κλωτσήματος
51_07_006A

ΠΡΟΣΟΧΗ:

G

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ βρώμικο ή μεταχειρισμένο λάδι.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
A. Βάλτε το εργαλείο στη θέση ενεργοποίησης (βλέπε
σελίδα 9).
Αφαιρέστε το προστατευτικό του οδηγού αλυσίδας.
B. Βάλτε το διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης της μπαταρίας «I».
Τη στιγμή αυτή το εργαλείο βρίσκεται υπό τάση,
έτοιμο να λειτουργήσει.
C. Πατήστε τη σκανδάλη (2) και τη σκανδάλη
ασφαλείας (3).
Η αλυσίδα κοπής περιστρέφεται κρατώντας τις
σκανδάλες πατημένες.
Η ενδεικτική λυχνία πάνω στη λαβή υποδεικνύει
ότι το εργαλείο βρίσκεται υπό τάση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: G
Το στρώσιμο του οδηγού και της αλυσίδας πρέπει να πραγματοποιείται για 5 λεπτά μετά
από κάθε αλλαγή του ενός ή του άλλου σε λειτουργία εν κενώ.
Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας μετά το στρώσιμο (βλέπε σελίδα 11).

Το εργαλείο σας είναι εξοπλισμένο με ένα ηλεκτρικό μοτέρ Pellenc, το οποίο
επιτρέπει τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας εν κενώ ή στην εργασία.
Πρέπει να αφήνετε να δουλεύει η αλυσίδα χωρίς να πιέζετε υπερβολικά.
Να βάζετε πάντοτε πρώτα σε λειτουργία το μοτέρ προτού ακουμπήσετε την αλυσίδα πάνω
στο ξύλο.
Εναλλάσσετε μεγάλες και μικρές κοπές για να μην θερμαίνεται το εργαλείο.

ΚΡΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1.

2.

Πάρτε το εργαλείο στα χέρια σας από τη λαβή και
το σωλήνα κονταριού και βεβαιωθείτε ότι τίποτε δεν
έρχεται σε επαφή με την αλυσίδα.
Το κονταρο-αλυσοπρίονο είναι σε κατάσταση
θέσης σε λειτουργία.

2

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην κόβετε ποτέ τίποτε άλλο εκτός
από ξύλο
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: G
Μην αποσυνδέσετε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο από
το εργαλείο χωρίς να έχετε ελέγξει ότι ο διακόπτης
ΟΝ/OFF βρίσκεται στη θέση «0».
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1
51_07_009A

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το εργαλείο σας είναι εξοπλισμένο με ένα αυτόματο
σύστημα τεντώματος της αλυσίδας (Automatic Tension).
Η διάταξη αυτή επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της τάσης
της αλυσίδας με αυτόνομο τρόπο.

Ελέγχετε ότι η τάση της αλυσίδας είναι σωστή
τραβώντας την αλυσίδα.
Θα πρέπει να εμφανίζονται από 1 έως 3 κινητήριοι
κρίκοι.
51_07_023A

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ (T150-200 / T220-300)
!

Ξεμπλοκάρετε το παξιμάδι ασφάλισης του κονταριού.
Ρυθμίστε το επιθυμητό μήκος του κονταριού.
Διατηρείτε την ευθυγράμμιση της κεφαλής με τη λαβή.
Μπλοκάρετε το παξιμάδι ασφάλισης του κονταριού.

Ελληνικά

Να πραγματοποιείτε πάντοτε την προσαρμογή του
κονταριού με το διακόπτη στο «0» και το συνδετήρα
μπαταρίας αποσυνδεδεμένο.

51_07_027A
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ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Προχωρήστε στη διαδικασία συναρμολόγησης της
αλυσίδας πριονιού.
Αλλάξτε ή γυρίστε τον οδηγό αλυσίδας αν χρειάζεται.

Ο οδηγός αλυσίδας θα πρέπει να αντικαθιστάται
μόλις είναι αναγκαίο ή κάθε 3 με 4 αλυσίδες.
Γυρίζετε τον οδηγό αλυσίδας κάθε εβδομάδα.
Να δουλεύετε πάντοτε με το διακόπτη στο «0» και
τον συνδετήρα μπαταρίας αποσυνδεδεμένο.
51_07_011A

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Βγάλτε το κάρτερ αλυσίδας ξεβιδώνοντας την ασφάλιση
του κάρτερ αυσίδας (10).
Σπρώξτε τον οδηγό προς το γρανάζι για να πιάσει το
κλείστρο.
Μοντάρετε την αλυσίδα πριονίσματος τηρώντας τη φορά
κοπής.
Ξαναμοντάρετε το κάρτερ αλυσίδας.
!

Ρυθμίστε την τάση της αλυσίδας.
Να δουλεύετε πάντοτε με το διακόπτη στο «0» και τον
συνδετήρα μπαταρίας αποσυνδεδεμένο.

51_07_012A

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (Automatic Tension)
Ξεβιδώστε το παξιμάδι ασφάλισης του κάρτερ αλυσίδας
(10) κατά 3 στροφές.
Η αλυσίδα τεντώνει αυτόματα όταν παρατηρείτε τη
μετατόπιση του οδηγού προς τα εμπρός.
Ξαναβιδώστε το παξιμάδι ασφάλισης του κάρτερ αλυσίδας
σωστά με τη βοήθεια ενός τηλεσκοπικού κλειδιού και
τοποθετήστε το μοχλό πάνω στο μαγνήτη συγκράτησης.

Ρυθμίζετε την τάση της αλυσίδας όποτε χρειάζεται.
Ο έλεγχος της τάσης πραγματοποιείται τραβώντας
την αλυσίδα στη μέση του οδηγού: 1 έως 3 κινητήριοι
κρίκοι πρέπει να φαίνονται.
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x3

51_07_013A

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ
Ξεμοντάρετε τον οδηγό αλυσίδας και την αλυσίδα.
Αφαιρέστε τους δακτύλιους συγκράτησης και βγάλτε το
γρανάζι.
Αντικαταστήστε το γρανάζι όποτε χρειάζεται ή κάθε
δύο αλυσίδες.
Ξαναμοντάρετε το σύνολο τηρώντας τη φορά μονταρίσματος
των δακτυλίων συγράτησης.
Ο
δακτύλιος
συγκράτησης
πρέπει
να
αντικαθιστάται μετά από κάθε αποσυνραμολόγηση.
Να δουλεύετε πάντοτε με το διακόπτη στο «0» και
τον συνδετήρα μπαταρίας αποσυνδεδεμένο.

51_07_014A

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Ξεμοντάρετε και καθαρίζετε την αλυσίδα κάθε μέρα στο
επίπεδο του οδηγού και των οπών λίπανσης.

Εργασία που θα πρέπει να πραγματοποιείται
σε κάθε αλλαγή εργοταξίου για να απολυμαίνεται το
εργαλείο στο μέγιστο.
Να καθαρίζετε τις οπές λίπανσης όποτε χρειάζεται.
Να δουλεύετε πάντοτε με το διακόπτη στο «0» και
τον συνδετήρα μπαταρίας αποσυνδεδεμένο.

51_07_015A

ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Ελληνικά

Να γρασάρετε τον οδηγό αλυσίδας κάθε μέρα με τη
βοήθεια μιας αντλίας λίπανσης.

51_07_016A
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ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

□

ΚΑΝΟΝΑΣ N° 1

Η αλυσίδα θα πρέπει να είναι καλά τεντωμένη.
Βλέπε σελίδα 11
51_07_021A

□

ΚΑΝΟΝΑΣ N° 2

Η αλυσίδα θα πρέπει να είναι καλά λιπασμένη.
Η συνεχής λίπναση του οδηγού, της αλυσίδας και του
γραναζιού είναι ζωτικής σημασίας.
Βλέπε σελίδα 9

□

ΚΑΝΟΝΑΣ N° 3

Οι περιοριστές βάθους θα πρέπει να είναι καλά ρυθμισμένοι.
Η σωστή ρύθμιση των περιοριστών βάθους και το σωστό
σχήμα αυτών είναι δύο απαραίτητα στοιχεία για την
εξασφάλιση καλών επιδόσεων και ασφάλειας.
Βλέπε σελίδα 18

□

ΚΑΝΟΝΑΣ N° 4

Η αλυσίδα πρέπει να είναι ακονισμένη.
Εάν η αλυσίδα είναι καλά ακονισμένη, κάνει αυτή τη
δουλειά. Εάν δεν είναι, την κάνετε εσείς και τα αξεσουάρ
κοπής φθείρονται πιο γρήγορα.
Βλέπε σελίδα 17
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51_07_022A

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Καθαρίζετε το εργαλείο σας τακτικά με ένα υγρό πανάκι
και πεπιεσμένο αέρα. Επιμένετε στα μέρη που έρχονται
σε επαφή με το ξύλο (πριόνι, οδηγός).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: G
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλυτικά (Τριχωρυθένιο,
White Spirit, βενζίνη, κ.τ.λ.) για τον καθαρισμό.
51_07_018A

Οπτικός έλεγχος της μηχανής

X

Έλεγχος της λειτουργίας της σκανδάλης ασφάλειας

X

Έλεγχος της στάθμης λαδιού και συμπλήρωμα

X

Έλεγχος της λίπανσης της αλυσίδας

X

Έλεγχος και τάση της αλυσίδας

X

X

Έλεγχος του ακονίσματος της αλυσίδας

X

X

X

Έλεγχος και καθαρισμός του οδηγού αλυσίδας

X

Λίπανση του οδηγού αλυσίδας

X

Έλεγχος της φθοράς του γραναζιού

Έλεγχος του εργαλείου από έναν εξουσιδοτημένο διανομέα

X
X

Ελληνικά

Έλεγχος της στάθμης χωρητικότητας της μπαταρίας

Κάθε χρόνο ή όταν χρειάζεται

Μετά τη χρήση

Κάθε εβδομάδα

Κάθε 2 ώρες

λειτουργία

Κάθε φορά που το βάζετε σε

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

X

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: G
Να δίνετε το κονταρο-αλυσοπρίονο για σέρβις κάθε 200 ώρες ή 1 φορά το χρόνο
τουλάχιστον.
Να αποθηκεύετε πάντοτε το εργαλείο καθαρό και με την μπαταρία φορτισμένη.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Πριν από οποιαδήποτε
επέμβαση
πάνω
στο
εργαλείο, ελέγξτε ότι ο
διακόπτης
λειτουργίας
είναι στη θέση στάσης
«0» και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας της
μπαταρίας.

!

01

07

02

08

03
09

CLIC =

04
10

05

CLIC =

11
!

06

12
51_07_019A

ΠΡΟΣΟΧΗ: G
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια αλυσίδα ή έναν οδηγό διαφορετικό από αυτόν που
προδιαγράφεται από την εταιρεία PELLENC, γιατί εκτίθεστε σε κίνδυνο σωματικών
τραυματισμών.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΚΑΡΠΕΛΩΝ
ΑΚΟΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΚΑΡΠΕΛΩΝ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΙΜΑ
=1/5 της Ø ή
20% πάνω από
την πλατίνα

Τοποθετήστε, όπως φαίνεται στο σχήμα, μια βάση λίμας
επάνω στην ανώτερη πλατίνα και τον περιοριστή βάθους
του σκαρπελιού.

Ακονίστε τα σκαρπέλια από το ένα μέρος της αλυσίδας
λιμάροντας από τα μέσα προς τα έξω. Λιμάρετε μόνο
σπρώχνοντας.

κατεύθυνση

Βάση λίμας

Κρατήστε την ένδειξη της βάσης λίμας παράλληλη με
την ένδειξη της πλατίνας. Προχωρήστε αντίστροφα για
την άλλη πλευρά.
εξωτερικό

εσωτερικό

Εάν η πλευρική πλατίνα ή η άνω πλατίνα είναι χαλασμένη,
λιμάρετε μέχρι αυτό το σημείο να εξαφανιστεί.

A

A=B

B
Ελληνικά

Όλα τα σκαρπέλα πρέπει να έχουν το ίδιο μήκος.

□ Ελέγξτε πάλι τους περιοριστές βάθους. Εάν χρειάζονται
επαναρύθμιση, ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα 18.
Σημείωση: μη λιμάρετε το πάνω μέρος των κινητήριων
κρίκων ή των συνδετικών κρίκων που είναι
εξοπλισμένοι με σύστημα κατά της αναπήδησης.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΒΑΘΟΥΣ
□ Χρησιμοποιήστε ένα βυθόμετρο που αναλογεί στον
τύπο αλυσίδας προς ακόνισμα.
□ Ε λ έ γ χ ε τ ε το υ ς π ε ι ρ ο ρ ι σ τ έ ς κά θ ε 2 ή τ ρ ί α
ακονίσματα.
□ Τοποθετήστε το βυθόμετρο πάνω στο σκαρπέλο.
□ Εάν ο περιοριστής βάθους εξέχει, λιμάρετέ τον στο
επίπεδο του βυθόμετρου με μια επίπεδη λίμα.
□ Λιμάρετε πάντοτε από το εσωτερικό της αλυσίδας
προς το σκαρπέλο, τοποθετημένο στο εξωτερικό.

Σημείωση: μη λιμάρετε και προσέχετε μην χαλάσετε
το πάνω μέρος των κινητήριων κρίκων ή των
συνδετικών κρίκων που είναι εξοπλισμένοι με
σύστημα κατά της αναπήδησης.
εξωτερικό

□ Λιμάρετε από το εσωτερικό του σκαρπέλου προς
τα έξω.

□ Αφού πρώτα κατεβάσετε τους περιοριστές βάθους,
στρογγυλέψτε την πρόσθια γωνία για να διατηρήσετε το
αρχικό σχήμα του περιοριστή βάθους.

Σημείωση: Στις αλυσίδες με κινητήριους κρίκους με
σύστημα κατά της αναπήδησης, μπορεί να χρειαστεί
να αφαιρεθεί η αλυσίδα από τον οδηγό προκειμένου
να λιμαριστούν σωστά οι περιοριστές βάθους.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΕΖΟΝ
Να αποθηκεύετε το εργαλείο πάντοτε καθαρό.
Πάντοτε να αποθηκεύετε το εργαλείο με ακονισμένη την αλυσίδα.
Πάντοτε να αποθηκεύετε το εργαλείο με τον οδηγό γρασαρισμένο.
Αδειάστε τη δεξαμενή λαδιού πριν την αποθήκευση
Να τοποθετείτε πάντοτε το προστατευτικό του οδηγού της αλυσίδας όταν μεταφέρετε ή αποθηκεύετε
το εργαλείο.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΑΔΙΟΥ
□
□
□

Η δεξαμενή λαδιού πρέπει πάντοτε να είναι καθαρή.
Καθαρίστε την τάπα και τη ζώνη πλήρωσης πριν ανοίξετε την τάπα.
Προσέχετε να μην ξεχειλίζει το λάδι ή καθαρίστε το περίσσευμα.

Ελληνικά

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: G
Η δεξαμενή λαδιού είναι εξοπλισμένη με ένα φίλτρο. Σε περίπτωση που το λάδι δεν φθάνει
στην κεφαλή κοπής, φέρτε το εργαλείο σας στον εξουσιοδοτημένο διανομέα σας για να
πραγματοποιήσει τον καθαρισμό του φίλτρου.
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ΕΓΓΥΗΣΗ και Ρήτρα παραίτησης από ευθύνη «PELLENC s.a.»
Γκάμα ΦΗΕ (Φορητά Ηλεκτρικά Εργαλεία)
Σε περίπτωση θραύσης κάποιου μηχανικού εξαρτήματος, και υπό τον όρο μιας φυσιολογικής και ορθολογικής χρήσεως,
καθώς και μιας διατήρησης σύμφωνα με το φυλλάδιο συντήρησης, η PELLENC sa εγγυάται στους τελικούς πελάτες
τις κατασκευές της για διάρκεια ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημέρα παράδοσης, χωρίς αυτή η προθεσμία να μπορεί να
υπέρβει το διάστημα των 18 μηνών μετά την έξοδο από το εργοστάσιο του εγγυημένου εξοπλισμού: αφενός σύμφωνα
με τους όρους που ορίζονται στα φυλλάδια εγγύησης της PELLENC sa και αφετέρου υπό τον όρο ότι της έχει δηλωθεί
το δελτίο παραλαβής όπου αναγράφεται η ημερομηνία θέσεως σε λειτουργία.
Σε περίπτωση δυστυχήματος και ολικής ή μερικής καταστροφής του προϊόντος, η εγγύηση της PELLENC sa δεν μπορεί
να παραχωρηθεί, και η ευθύνη του να δεσμευτεί, παρά μόνο υπό τον όρο ότι προσκομίστηκε από αυτόν που αξιώνει το
δικαίωμα, η ακριβής τεχνική απόδειξη της προέλευσης της ζημίας, του τυχόν ελαττώματος υλικού ή κατασκευαστικού
ελαττώματος, και των εξαρτημάτων του προϊόντος που είναι η αιτία.
Η παρούσα συμβατική εγγύηση αποκλείει κάθε άλλη, ρητή ή σιωπηρή, ευθύνη της PELLENC sa. Για αυτό το λόγο,
η ευθύνη της PELLENC sa δεν μπορεί να ξεπεράσει τα ως άνω καθορισμένα όρια και περιλαμβάνει περιοριστικώς
την επισκευή ή την ανταλλαγή, κατά την επιλογή μόνο της PELLENC sa, των εξαρτημάτων που αναγνωρίστηκαν
ελαττωματικά καθώς και, αν συντρέξει περίπτωση, τα εργατικά που χρειάζονται για αυτή την επισκευή ή ανταλλαγή,
βάσει των χρόνων εγγύησης που έχουν καθοριστεί από την PELLENC sa.
Όλες οι οποιεσδήποτε εργασίες που διενεργούνται κατά την περίοδο της εγγύησης θα πρέπει να εκτελούνται
υποχρεωτικά, επί ποινή ακυρότητας της εγγύησης, από την PELLENC sa ή από ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
της PELLENC sa.
Τα ενδεχόμενα έξοδα ακινητοποίησης, μετακίνησης, προσέγγισης και μεταφοράς βαρύνουν σε όλες τις περιπτώσεις
τον αγοραστή.
Όσον αφορά τα ανταλλακτικά ή τους εξοπλισμούς που δεν κατασκευάζονται από την PELLENC sa, και ειδικότερα
θερμικούς κινητήρες, αντλίες και υδραυλικούς κινητήρες, διανομείς και υδραυλικά παρελκόμενα, κλπ., η εγγύηση
περιορίζεται σε αυτήν των προμηθευτών της PELLENC sa. Τα εξαρτήματα των οποίων η φθορά προκύπτει φυσιολογικά
από τη χρήση τους δεν καλύπτονται ποτέ από την εγγύηση.
Η PELLENC sa και ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη στις παρακάτω
περιπτώσεις:
• Όταν οι υλικές ζημιές οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης, στην απειρία του χρήστη ή σε μη φυσιολογική χρήση.
• Όταν τα σέρβις, οι αλλαγές λαδιών και οι έλεγχοι δεν έχουν γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή.
• Όταν τα εργοστασιακά ανταλλακτικά ή εξαρτήματα έχουν αντικατασταθεί με ανταλλακτικά ή εξαρτήματα διαφορετικής
προέλευσης ή όταν η πωληθείσα συσκευή έχει μεταλλαχθεί ή τροποποιηθεί.
Η εγγύηση περιορίζεται ρητώς στον ορισμό που διατυπώθηκε παραπάνω, η PELLENC sa δεν έχει υποχρέωση σε
καμία περίπτωση να καταβάλλει αποζημίωση για οποιοδήποτε λόγο.
Εντούτοις, προσδιορίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος αριθ. 78.464 της 24ης Μαρτίου 1978, η παρούσα
συμβατική εγγύηση δεν υποκαθιστά τη νόμιμη εγγύηση που υποχρεώνει τον πωλητή να ασφαλίζει τον αγοραστή απ’
όλες τις συνέπειες των κατασκευαστικών ή άλλων ελαττωμάτων του πωληθέντος πράγματος.

Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΤΗ.

Ημερομηνία πώλησης: .................................................
Αύξων αριθμός σειράς: .................................................
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