
ΜΟΝΤΕΛΑ M2 και M4
ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ   

1. Στέλεχος      2. Βραχίονες     3. Παξιμάδι Στελέχους   4. Κλειδί    5. Σφιγκτήρας
     
6. Μπουλόνι    7. Παξιμάδι     8. Ελαστικό στήριγμα       9. Δακτύλιοι       
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ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
1. Η άγκυρα δεν είναι κατάλληλη για την περιοχή των πετρών. Μπορεί να σπάσει τα πτερύγια και 
τα γρανάζια. Αυτό είναι ένα σφάλμα χρήστη και δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

2. Οι λεπίδες είναι αναλώσιμες και δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

3. Το προϊόν δεν καλύπτεται από την εγγύηση, εκτός εάν έχει αποσυναρμολογηθεί ή έχει 
επιχειρηθεί αποσυναρμολόγηση.

4. Ζημιές που οφείλονται σε χτυπήματα σε υγρό και υγρό έδαφος δεν καλύπτονται από την 
εγγύηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Τα μπουλόνια των λεπίδων στη συσκευή Tiller σφίγγονται με LOCTITE. Για να αφαιρέσετε τις λεπίδες, 
θερμάνετε τα μπουλόνια της λεπίδας με ένα πιστόλι θερμού αέρα και στη συνέχεια ξεβιδώστε τα, 
διαφορετικά τα μπουλόνια μπορεί να σπάσουν. Κατά την εγκατάσταση νέων μαχαιριών, σφίξτε τα 
μπουλόνια με LOCTITE.

Μην εργάζεστε χωρίς να καθαρίσετε υλικά όπως χόρτα, σχοινιά ή σύρματα που είναι παγιδευμένα 
μεταξύ του σώματος του μηχανήματος και της λεπίδας. Θα βλάψετε το σώμα του μηχανήματος.

1
Τοποθετήστε τα ελαστικά στηρίγματα στις οπές των 
βραχιόνων.

Τοποθετήστε τη ροδέλα ασφάλισης φρέζας όπως φαίνεται στο 
σχήμα 6 στη βίδα της ομάδας του μηχανισμού μετάδοσης στο 
τέλος του δοντιού.

Στερεώστε το συγκρότημα γραναζιών του μειωτήρα από την 
οπή δίπλα στο πλυντήριο φραγής. Σφίξτε το παξιμάδι στελέχους 
στρέφοντάς το προς τα αριστερά με το κλειδί του μπουζί.

Σφίξτε σταθερά τα δύο κλειδιά 
που θα βρείτε στο κιβώτιο, προς 
τα αριστερά. Όταν θέλετε να 
αφαιρέσετε την άγκυρα από το 
ψαλίδι, τοποθετήστε τα κλειδιά όπως 
φαίνεται στην εικόνα, αφαιρέστε το 
κλειδί με τη βοήθεια ενός σφυριού.

Σφίξτε τους 2 βραχίονες με 
τους κοχλίες 6 στο περίβλημα 
όπως φαίνεται στο σχήμα.

Τοποθετήστε τους σφιγκτήρες στους άνω και κάτω άξονες, 
σφίξτε τους κοχλίες μέσω των βιδών και των περικοχλίων.

Τοποθετήστε την εσοχή κάτω από το παξιμάδι του στελέχους 
στην προεξοχή του πλυντηρίου φραγής και ασφαλίστε το με το 
αριστερό περικόχλιο με σπείρωμα.

Βιδώστε το παξιμάδι του στελέχους προς τα αριστερά και 
βιδώστε το στο κύριο γρανάζι της άγκυρας.

Τοποθετήστε τους δακτυλίους μέσα στα ελαστικά. Φορέστε 
το κάλυμμα των δακτυλίων από τις λυγισμένες πλευρές των 
λεπίδων.

Σφίξτε τα μπουλόνια και τα περικόχλια σύροντας τις πίσω 
πλευρές των κλειδιών και σφίγγοντας τους προς τον άξονα.

Η άγκυρα είναι έτοιμη για χρήση.
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