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1. Ορθή Χρήση Νιφάδας: 
 
Με το ελαιοραβδιστικό ΝΙΦΑΔΑ η µεγαλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται µε πολύ λιγότερες κινήσεις, 
έτσι δεν χρειάζεται να κάνετε γρήγορες, απότοµες και κουραστικές κινήσεις. Αρκεί να µετακινείτε τη 
ΝΙΦΑΔΑ απο το κάθε σηµείο, οµαλά και µε αργό ρυθµό αφού αφαιρεθεί όλος ο καρπός. Η σωστή 
ρύθµιση των στροφών είναι καθοριστική για την ποιοτική και ανώδυνη ελαιοσυλλογή. Χρησιµοποιείτε 
πάντα τις χαµηλότερες στροφές που σας ικανοποιούν στην απόδοση για ελαχιστοποίηση του 
τραυµατισµού στο δέντρου αλλά και ποιό ξεκούραστη χρήση για εσάς. 
 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 1.Ξεκινώντας τη χρήση της «Νιφάδας» ελέγχουµε µετά από 10 λεπτά τη θερµοκρασία στις σφαίρες, 
εάν παρατηρηθεί ότι είναι αυξηµένη σε κάποια από τις δύο σφαίρες ξεβιδώνετε µισή στροφή το 
περικόχλιο ώστε να περιστρέφετε ελεύθερα χωρίς όµως να δηµιουργηθεί τζόγος. 

 2.Όταν τοποθετείτε τη «Νιφάδα» ανάµεσα σε κλαδιά δεν σπρώχνετε και δεν τραβάτε ποτέ απότοµα 
και δυνατά, χρειάζεται οµαλές και όχι απότοµες κινήσεις µε αργό ρυθµό για να έχουµε τη µέγιστη 
δυνατή απόδοση χωρίς ζηµιές στο δέντρο και το µηχάνηµα.                               

2. Σύνδεση χειριστηρίου µε κοντάρι:                                                                                                                                                                                       
 
Ελέγχουµε την καβίλια που µεταδίδει τη κίνηση από το χειριστήριο και τοποθετούµε το χειριστήριο 
τέρµα µέσα στο κοντάρι. Για σύσφιξη χρησιµοποιούµε το σφιγκτήρα. Ο σφιγκτήρας πρέπει να 
τοποθετείται στο τέρµα του σωλήνα και µε τρόπο ώστε το έλασµα σύσφιξης να είναι 90 µοίρες απο 
τη σχισµή. Βεβαιωθείτε ότι ο σφιγκτήρας είναι στη σωστή  θέση και ότι  η σύσφιξη είναι 
σωστή. Λάθος σφίξιµο µπορεί να δηµιουργήσει βλάβες (π.χ. φθορά του αλουµινίου, του κόπλερ 
κ.α.). 

3. Σύνδεση ελαιοραβδιστικού µε γεννήτρια τροφοδοσίας ελαιοραβδιστικών:                                                                                                                                                                        

Αφού είναι αναµµένη η ενδεικτική λυχνία στην πρίζα της γεννήτριας συνδέστε το φις που υπάρχει 
στην άκρη του καλωδίου. Βάλτε το φις µε τη σωστή φορά ώστε  να ανάβει η ενδεικτική λυχνία που 
βρίσκεται πάνω στο διακόπτη του χειριστηρίου. Ρυθµίστε το ελαιοραβδιστικό στις επιθυµητές 
στροφές από το ρυθµιστή που βρίσκετε στο πλάι της γεννήτριας και ανοίξτε τον διακόπτη του 
χειριστηρίου. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 Η γεννήτρια δε παράγει ρεύµα όταν την ξεκινήσετε µε φορτίο (δεν ανάβουν τα led στη πρίζα και στο 
ρυθµιστή). Όταν εκκινείτε το βενζινοκινητήρα τα ελαιοραβδιστικά δεν πρέπει να είναι στην πρίζα. 
 

4. Ρύθµιση στροφών ελαιοραβδιστικου:                                                                                                                          
 
Στη γεννήτρια υπάρχει ένας ρυθµιστής µε περιστρεφόµενο διακόπτη  6 θέσεων(12-18V) ή 12 
θέσεων(12-27V) ρύθµισης της ταχύτητας. Η ρύθµιση γίνετε ταυτόχρονα σε όλα τα συνδεµένα 
ελαιοραβδιστικά. Για να καταλάβετε εάν έχετε ρυθµιστή µε 6 ή 12 θέσεις, περιστρέψτε τέρµα 
αριστερά τον διακόπτη όπου είναι η πρώτη θέση του και ξεκινάτε να µετράτε κάθε θέση 
περιστρέφοντας τον προς τα δεξιά.   
Όταν έχετε ρυθµιστή 6 θέσεων(12-18V) απαιτείται χειριστήριο µε µέγιστη τάση λειτουργίας τα 18V 
ενώ όταν έχετε ρυθµιστή 12 θέσεων (12-27V) µπορείτε να χρησιµοποιείτε 24V χειριστήριο αλλά και 
12-18V χειριστήριο µε πολύ προσοχή, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 18V. Υπάρχει κίνδυνος 
υπέρτασης και καταστροφή του χειριστηρίου.   
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Ενδεικτική ταχύτητα-τάση λειτουργίας:  
 
- µε ρυθµιστή 6 Θέσεων και χειριστήριο 12-18V, ρυθµίζετε στη θέση 2-3 τον ρυθµιστή  
- µε ρυθµιστή 12 θέσεων και χειριστήριο 24V ρυθµίζετε στη θέση 7-9 τον ρυθµιστή 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 Όταν χρησιµοποιείτε µεγαλύτερη ταχύτητα από την ενδεικτική, ενδέχεται να προκληθεί θραύση 
κλαδιών, περισσότερη κούραση στο χειριστή, µεγαλύτερη κατανάλωση καυσίµων, πιθανή απώλεια 
σε ραβδάκια και λιγότερος χρόνος ζωής των ψυκτρών (καρβουνάκια) του χειριστηρίου.  
 
5. Ραβδάκια Νιφάδας (έλεγχος και αντικατάσταση):  
 
Σε περίπτωση απώλειας έστω και σε ένα ραβδάκι σταµατάµε αµέσως τη λειτουργία και το 
αντικαθιστούµε ώστε να αποφύγουµε την απώλεια περισσότερων. Για να αντικαταστήσετε το 
φθαρµένο ή κοµµένο ραβδάκι, ξεβιδώστε µε ένα σωληνωτό Νο13 το περικόχλιο στην άκρη της 
σφαίρας. Αφαιρέστε  τη σφαίρα πάνω από τη κεφαλή. Ξεβιδώστε µε κλειδί Αllen Νο3 ή 
σταυροκατσάβιδο όλες τις βίδες της σφαίρας µέχρι να έρθουν  πρόσωπο µε το περικόχλιο(ΟΧΙ ΝΑ 
ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣ). Στη συνέχεια περιστρέψτε ένα ραβδάκι ώστε να ανοίξει η σφαίρα στο 
µέγιστο που την αφήνουν οι βίδες και αντικαταστήστε τα ραβδάκια που θέλετε (ΠΡΟΣΟΧΗ ΒΑΛΤΕ 
ΤΑ ΟΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΦΟΡΑ ). Σφίξτε όλες τις βίδες πολύ καλά ώστε να κλείσει τελείως η σφαίρα 
και να µην υπάρχουν κενά στα δύο ηµισφαίρια. Τοποθετήστε τη σφαίρα ξανά στη κεφαλή µε το 
ραβδάκι απ τη κοντή πλευρά προς τα µέσα ώστε  να µην ακουµπάει τη σωλήνα κατά τη λειτουργία. 
Σφίξτε τέρµα το περικόχλιο ασφαλείας µε το σωληνωτό Νο13 και περιστρέψτε τη σφαίρα, εάν δε 
περιστρέφετε ελεύθερα ξεσφίξτε µισή στροφή να ελευθερωθεί. (ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΞΕΣΦΙΞΕΤΕ ΠΟΛΥ 
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΤΖΟΓΟΣ). 
 
6. Διακόπτης ON-OFF χειριστηρίου: 
 
Bρίσκεται πάνω από το χερούλι συγκρατήσεως. Πιέζοντάς τον στο ΟΝ το χειριστήριο ξεκινάει ενώ 
στο OFF σταµατάει. Ο διακόπτης είναι θερµικός και ρυθµισµένος ώστε να σταµατάει αυτόµατα όταν 
επέλθει κάποια εµπλοκή, προτού δηµιουργηθεί κάποια βλάβη. Σε περίπτωση που δεν σταµατάει ή 
σταµατάει πολύ εύκολα ελέγχουµε τον αριθµό των Ampher που αναγράφονται δίπλα από το κοµβίο 
ΟΝ/OFF. Διατίθεται σε 15Α / 20Α , όσο µεγαλύτερο είναι το νούµερο τόσο δυσκολότερα 
απενεργοποιείτε. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ:   
Α) Δεν πατάµε ποτέ το διακόπτη του χειριστηρίου στο ΟΝ εάν δεν είµαστε σίγουροι ότι η κεφαλή δεν 
είναι κάπου µαγκωµένη, ενδέχεται να  δηµιουργηθεί βλάβη σε κάποιο εξάρτηµα της βέργας ή του 
χειριστηρίου. 
Β) Κλείνουµε πάντα το διακόπτη του χειριστηρίου στο τέλος της εργασίας και µετά το αποσυνδέουµε 
από τη γεννήτρια. Εάν δε συµβεί έτσι ενδέχεται την επόµενη φορά που θα συνδεθούν να µη δίνει 
εύκολα ρεύµα η γεννήτρια και να χρειαστεί περισσότερο γκάζι για να ξεκινήσει η τροφοδοσία 
ρεύµατος. 
 
7.Προστασία για ανθρώπους και ζώα : 
 
Μη στρέφετε ποτέ το ελαιοραβδιστικό προς ανθρώπους ή ζώα υπάρχει κίνδυνος σοβαρού 
τραυµατισµού. Μην χρησιµοποιείτε το κινητήρα σε κλειστούς χώρους υπάρχει κίνδυνος 
αναπνευστικού προβήµατος. 
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8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ YAMASTIK 
 
 
 

                                                                                                                                                       
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

  ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝ
Α ΠΡΙΝ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ 

 

ΚΑΘΕ 40 
ΩΡΕΣ 
Ή 1 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΚΑΘΕ 200 
ΩΡΕΣ 

ή 1 ΜΗΝΑ 

ΚΑΘΕ 400 
ΩΡΕΣ 

ή 2 ΜΗΝΕΣ  
 

1 Έλεγχος για τυλιγµένα ξένα αντικείµενα ανάµεσα 
στη κεφαλή της Νιφάδας, συνήθως σκοινιά και 
κλωνάρια. 

✔ 
 

 
 

  

2  Έλεγχος στις σφαίρες της Νιφάδας , πρέπει να 
περιστρέφονται τελείως ελεύθερα και να µην 
έχουν τζόγο µε το εξωτερικό περικόχλιο. 

✔ 
 

 
 

 
 

 
 

3 Έλεγχος για τυχόν κοµµένα ραβδάκια ή έτοιµα 
να κοπούν. 

✔  
 

 
 

 
 

4 Ακουστικός έλεγχος στο χειριστήριο, τη βέργα 
και τη γεννήτρια. 

✔ 
 

 
 

  

5 Έλεγχος στο καλώδιο του χειριστηρίου και το 
φις. 

✔ 
 

 
 

  

6 Γρασάρισµα του άξονα της βέργας. Με το κεφάλι 
της βέργας να ακουµπάει στο πάτωµα 
ψεκάζουµε αντισκωριακό από τη σχισµή δίπλα 
από το σφιγκτήρα για 2 δευτερόλεπτα και την 
αφήνουµε όρθια 5 λεπτά. 

 
 

✔ 
 
 

  

7 Χρήση πεπιεσµένου αέρα στις σχισµές ψύξης 
του χειριστηρίου για αφαίρεση της σκόνης που 
υπάρχει εσωτερικά. 

 ✔ 
 

  

8 Αφαίρεση παλαιού γράσου από τα γρανάζια της 
κεφαλής, έλεγχος γραναζιών και τοποθέτηση 
νέου γράσου της Yamastik. 

 
 

 
 

 ✔ 
 

9 Έλεγχος στις ψήκτρες (καρβουνάκια) του 
χειριστηρίου. 

 
 

 
 

✔ 
 

 

10 Έλεγχος στα λάδια του κινητήρα. 
(Συµβουλευτείτε το εγχειρίδιο του κινητήρα) 

✔ 
 

 
 

  

11 Αλλαγή στα λάδια του κινητήρα. (Συµβουλευτείτε 
επίσης το εγχειρίδιο του κινητήρα) 

 
 

✔ 
 

  

12 Έλεγχος για σκουριά στο τεπόζιτο του κινητήρα 
και για νερό στη βενζίνη που χρησιµοποιούµε. 
Συνιστάται  η τοποθέτηση της βενζίνης σε ένα 5 
lt PET διαφανές δοχείο από τη προηγούµενη 
µέρα. Εάν υπάρχει νερό θα µείνει στον πυθµένα 
του δοχείου. 

✔ 
 
 

 
 

  

13 Έλεγχος στον ιµάντα της γεννήτριας.  ✔   
14 Έλεγχος στο µπουζί του κινητήρα. 

(Συµβουλευτείτε επίσης το εγχειρίδιο του 
κινητήρα) 

 
 

 
 

✔ 
 

 

15 Καθαρισµός φίλτρου αέρα κινητήρα. 
(Συµβουλευτείτε το εγχειρίδιο του κινητήρα) 

 
 

✔ 
 

  

16 Έλεγχος βάσης στήριξης δυναµό.     ✔ 
 

17 Έλεγχος σωστής λειτουργίας καρµπυρατέρ 
(καθαρισµός εάν απαιτείται)  

   ✔ 
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9. ΒΛΑΒΕΣ, ΑΙΤΙΕΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Βλάβη Αιτία Αποκατάσταση 
Το χειριστήριο 
σταµατάει και 
ξεκινάει κατά 
τη διάρκεια 
χρήσης 

 1. Το καλώδιο είναι 

κοµµένο. 

2.Η γεννήτρια δε δίνει 

ρεύµα. 

3. Πρόβληµα µέσα στο 

φις ή στον διακόπτη. 

4. Φθαρµένες ψήκτρες ή 

ρότορας. 

1. Το καλώδιο κόβεται συνήθως από τραβήγµατα στο σηµείο που είναι στερεωµένο πάνω στο 
χειριστήριο. Για να διαπιστώσετε το κόψιµο κρατήστε το καλώδιο 40 πόντους µακριά από το 
χειριστήριο και κάντε του κυκλικές κινήσεις παρακολουθώντας το λαµπάκι πάνω στο διακόπτη του 
χειριστηρίου. 
Αποκατάσταση βλάβης. Κόψτε το καλώδιο 20 πόντους από το χειριστήριο και αφού το απογυµνώσετε 
ξανασυνδέστέ το στις βίδες που υπάρχουν πάνω στο διακόπτη. Τα χρώµατα των καλωδίων πρέπει να 
τοποθετηθούν µε τον ίδιο τρόπο. (Δεν χρειάζεται στη φάση αυτή να περάσετε το καλώδιο µέσα από το 
χερούλι, απλά στερεώστέ το εξωτερικά µε ταινία και κάποια άλλη στιγµή το φτιάχνετε όπως ήταν). 
2. Ελέγχουµε τα led στη πρίζα και στο ρυθµιστή στροφών εάν είναι αναµµένα. 
Αποκατάσταση βλάβης. Αποσυνδέστε το χειριστήριο από τη γεννήτρια, δώστε τέρµα   γκάζι στο 
κινητήρα  και ελέγξτε ξανά τα led. Εάν ανάβουν και σβήνουν µόλις συνδέετε το χειριστήριο υπάρχει 
πιθανόν βραχυκύκλωµα στο καλώδιο. Εάν δεν ανάβουν διαβάστε παρακάτω στις βλάβες τις 
γεννήτριας.  
 3. Ελέγχουµε εάν έχει αποσυνδεθεί το καλώδιο µέσα στο φις ή στον διακόπτη. 
4. Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Yamastiκ  ή στην εταιρεία 

Η κεφαλή της 
βέργας δεν 
κινείται ενώ ο 
άξονας 
από το 
χειριστήριο 
περιστρέφεται 

1. Φθαρµένα γρανάζια 

κεφαλής. 

2. Φθαρµένο κόπλερ. 

3. Κοµµένος άξονας. 

 

 

1. Μπορεί να προέλθει από φυσιολογική φθορά µετά από πολλές ώρες λειτουργίας, από µη ορθή 
ετήσια συντήρηση, από µεγάλη ταχύτητα λειτουργίας, λανθασµένη χρήση (απότοµα τραβήγµατα µέσα 
στο δέντρο) . 
Η αποκατάσταση γίνετε από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Yamastiκ ή την εταιρεία. 
2. Θα το καταλάβετε εάν ο πίρος του χειριστηρίου που ενώνετε µε το κοντάρι είναι φθαρµένος ή 
σπασµένος. Αντικαταστήστε τον πίρο και δοκιµάστε να τα ενώσετε ξανά. Εάν το το χειριστήριο 
περιστρέφετε και η κεφαλή της βέργας όχι τότε απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Yamastiκ. 
3. Ο άξονας του κονταριού µπορεί να κοπεί αν η κεφαλή της βέργας µπλεχτεί σε κλαδιά και το θερµικό 
του χειριστηρίου δεν κλείσει  µε αποτέλεσµα να «ζοριστεί» ο άξονας και να σπάσει.  
Η αποκατάσταση γίνετε από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Yamastiκ 
 
 
  

 

Δεν εκκινεί το 
χειριστήριο 

1. Ο διακόπτης είναι στη 
θέση OFF. 
2. Ένδειξη λυχνίας 
3. Συνδεσµολογία 
διακόπτη. 
4. Φθαρµένες ψήκτρες 
(καρβουνάκια) ή 
ελατήρια. 

1. Τοποθετείστε το διακόπτη στη θέση ON.  
2. Αν δεν ανάβει ελέγχουµε την πολικότητα σύνδεσης, την τροφοδοσία και το καλώδιο.  
Για να διαπιστώσετε αν το πρόβληµα οφείλεται στην τροφοδοσία ή στο καλώδιο µετρήστε µε 
πολύµετρο την τάση στην άκρη του καλωδίου. Η τάση πρέπει είναι µεταξύ 14Volt και 27Volt. Αν έχει 
πρόβληµα η το καλώδιο επιβάλλεται η αντικατάσταση του. 
3. Ελέγξτε αν η συνδεσµολογία του διακόπτη είναι σωστή και µετρήστε τον µε ένα πολύµετρο για να 
διαπιστώσετε αν λειτουργεί κανονικά. Αν έχει πρόβληµα ο διακόπτης επιβάλλεται η αντικατάσταση του. 
4. Ελέγξτε τις ψήκτρες και τα ελατήρια, καθώς και τη διαδροµή τους. Αν εντοπίζετε πρόβληµα 
επιβάλλεται η αντικατάσταση τους. 

 Θόρυβος στο 
χειριστήριο 
κατά τη 
λειτουργία 

1. Μειωτήρας. 
2. Άξονας ρότορα. 
3. Μαγνήτης. 
4. Εξωτερικός παράγοντας. 

1. Αν ο θόρυβος προέρχεται από το µειωτήρα ελέγξτε και αντικαταστήστε τα γρανάζια του µειωτήρα.  
2. Αν ο άξονας του ρότορα είναι φθαρµένος επιβάλλεται η αντικατάστασή του. 
3. Αν κάποιος µαγνήτης είναι σπασµένος επιβάλλεται η αντικατάστασή του µε ένα καινούργιο. 
4. Ίσως υπάρχει κάποιο ξένο σώµα µέσα στο χειριστήριο όπως φύλλα, κλαδιά, πέτρες, καθαρίζετε καλά 
όλα τα κινούµενα µέρη και το κέλυφος και ελέγχετε για πιθανές φθορές. Αν εντοπιστούν φθορές ή κενά 
σε ρουλεµάν τα αντικαθιστάτε.  
 Το 

ραβδιστικό 
Λειτουργεί µε 
µειωµένη 
απόδοση  

1. Φθαρµένα καρβουνάκια. 
2. Πρόβληµα στο καλώδιο. 
3. Φθαρµένα ραβδάκια. 
4. Πρόβληµα στη 
τροφοδοσία 
 

1. Ελέγξτε τα καρβουνάκια, τα ελατήρια και τη διαδροµή τους. 
Αν εντοπίζετε πρόβληµα επιβάλλεται η αντικατάσταση τους. 
2. Το καλώδιο πρέπει να είναι 100% Χαλκός, 2X3mm και µήκος 15m . Σε περίπτωση χρήσης 
µεγαλύτερου µήκους καλωδίου ή καλώδιο µε κράµατα αλουµινίου και όχι χαλκό υπάρχει µεγάλη  
µείωση στην απόδοση.  
Αν εντοπίζετε πρόβληµα αντικαταστήσετε το καλώδιο µε ένα γνήσιο της εταιρείας Yamastik ή κάποιο 
που  να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται παραπάνω 
3. Τα ραβδάκια είναι αναλώσιµα και όσο φθείρονται µειώνετε η απόδοση της βέργας. 
4. Συνδέστε κάποιο άλλο ελαιοραβδιστικό για να εντοπίσετε εάν το πρόβληµα οφείλετε στη γεννήτρια 
η τη βέργα. 

Η Γεννήτρια 
δε δίνει 
ρεύµα. Δεν 
ανάβει το led 
στη πρίζα και 
στο ρυθµιστή 

1. Δεν διεγείρετε λόγο 
φορτίου. 
2. Δεν µεταδίδετε η κίνηση 
από τον ιµάντα. 
3. Βραχυκυκλωµένη πρίζα 
ή ρυθµιστής. 
4. Πρόβληµα στις ψήκτρες. 
5. Η γεννήτρια έχει χάσει 
τον  παραµένοντα 
µηχανισµό της. 

1. Ελέγξτε εάν κάποιο χειριστήριο είναι στην πρίζα. Αν είναι,  βγάλτε το και γκαζώστε ώστε να πάρει 
αρκετές στροφές ο κινητήρας.  
2. Σταµατήστε τη γεννήτρια και ελέγξτε εάν ο ιµάντας είναι τεντωµένος, σε καλή κατάσταση  και οι 
τροχαλίες δεν έχουν ξεσφίξει ή γυρίζουν τρελά.     
3. Ελέγξτε µήπως τα καλώδια που πάνε στη πρίζα ή στο ρυθµιστή έχουν αποσυνδεθεί,  κοπεί ή  
βραχυκυκλώσει. Ελέγξτε τον ηλεκτρονικό ρυθµιστής τάσεως,  αντικαθιστώντας τον µε ένα καινούριο.  
Η αντικατάσταση είναι πολύ εύκολη: βγάζετε τα τρία (3) καλώδια που τον συνδέουν µε τη γεννήτρια και 
ξεβιδώνετε τις δύο (2) βίδες που τον συγκρατούν.  Στη θέση του τοποθετήστε τον καινούργιο, 
προσέχοντας ώστε να τοποθετήσετε τα χρώµατα των καλωδίων όπως ήταν πριν.    
ΠΡΟΣΟΧΗ : Το κίτρινο καλώδιο που πάει στο σώµα (στρογγυλός ακροδέκτης)να είναι καλά 
συνδεδεµένο.  Ακόµα και στιγµιαία διακοπή της σύνδεσης αυτής καταστρέφει αµέσως τον ηλεκτρονικό 
ρυθµιστή στροφών. 
4. Ελέγξτε εάν οι ψήκτρες του διναµό έχουν φθαρεί. 
5..Η επαναφορά πρέπει να γίνει από ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων ή εξειδικευµένο συνεργείο Yamastik. 

Ο κινητήρας 
δε λειτουργεί 
σταθερά 
 

1. Το καλώδιο του µπουζί   
δεν έχει τοποθετηθεί 
σωστά ή έχει φθαρεί. 
2. Τα καύσιµα είναι παλιά. 
3. Νερό ή ξένα υλικά στο 
τεπόζιτο. 
4. Το φίλτρο αέρος είναι 
βρόµικο. 
5. Η ανοχή των βαλβίδων 
είναι εκτός προδιαγραφών. 

1. Συνδέστε και σφίξτε το καλώδιο του µπουζί ή αλλάξτε το εάν έχει φθαρεί. 
 
2. Γεµίστε το ντεπόζιτο µε νέο καύσιµο. 
 
3. Αδειάστε το ντεπόζιτο και ξαναγεµίστε το µε νέο καύσιµο. 
 
4. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα. 
 
5. Μεταφέρετε τον κινητήρα σε κάποιο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο. 
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10. ΕΓΓΥΗΣΗ YΑMASTIK 
 
Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει για 24 µήνες µετά την αγορά του για τυχόν βλάβες που 
προέκυψαν από αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό λάθος. H εγγύηση καλύπτει ελαττωµατικά 
εξαρτήµατα τα οποία µπορεί να επισκευαστούν ή να αλλαχτούν. Μετά από οποιεσδήποτε απαιτήσεις 
εγγύησης, όλος ο εξοπλισµός πρέπει να αποσταλεί στην Yamastik για  έρευνα. H Yamastik και µόνο 
αποφασίζει κατά πόσον η απαίτηση µπορεί να εγκριθεί. Tο κόστος µεταφοράς στην Yamastik είναι 
στην ευθύνη του πελάτη. 
 
 
Απαιτήσεις εγγύησης 
 
H Yamastik υποχρεούται να διορθώσει οποιαδήποτε σφάλµατα προκλήθηκαν στην κατασκευή, το 
υλικό ή την παραγωγή. 
H Yamastik και µόνο καθορίζει αν η επιδιόρθωση της βλάβης θα πρέπει να γίνει µε επισκευή ή 
αλλαγή των ελαττωµατικών εξαρτηµάτων. 
Σε περίπτωση αλλαγής των ελαττωµατικών εξαρτηµάτων ο αγοραστής είναι υποχρεωµένος να 
στείλει τα ελαττωµατικά εξαρτήµατα στην Yamastik χωρίς επιβάρυνση για τη Yamastik. 
Η Yamastik δεν έχει καµία ευθύνη, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο. Στην 
εγγύηση δεν συµπεριλαµβάνονται απώλειες που µπορεί να προκαλέσουν οικονοµικές επιπτώσεις 
όπως απώλεια εργασίας, απώλεια εισοδήµατος κ.λ.π. 
Σε περίπτωση επισκευών ο ιδιοκτήτης µπορεί να παραδώσει και να παραλάβει το µηχάνηµα  σε 
κάποια µεταφορική  που προσδιορίζετε µετά από συνεννόηση µε τη Yamastik και χωρίς τα έξοδα να 
επιβαρύνουν τη Yamastik. 
 
 
Όροι εγγύησης 
 
Η ευθύνη και οι κίνδυνοι που αφορούν τα αγαθά περνούν στον αγοραστή κατά τη στιγµή της 
παράδοσης του εµπορεύµατος. 
Οποιοσδήποτε ισχυρισµός αφορά τη ποσότητα ή τη ποιότητα των αγαθών κατά τη παραλαβή πρέπει 
να γίνει γραπτώς στη Yamastik το συντοµότερο δυνατόν και όχι αργότερα από 8 ηµέρες. Εάν η 
Yamastik δεν έχει λάβει το αίτηµα πριν από την αναφερόµενη προθεσµία, η ένσταση στην ποσότητα 
και την ποιότητα που οι αγοραστές θα µπορούσαν να έχουν παύει να ισχύει. 
H Yamastik χορηγεί εγγύηση όταν έχουν προκύψει σφάλµατα στην κατασκευή, τα υλικά ή την 
παραγωγή του µηχανήµατος. Η Εγγύηση που χορηγείται από τη Yamastik δεν καλύπτει βλάβες που 
εµφανίζονται ως αποτέλεσµα ατελούς συντήρησης, εσφαλµένης τοποθέτησης, αλλαγές που έγιναν 
από τον αγοραστή ή λανθασµένη χρήση του µηχανήµατος. Η εγγύηση επιπλέον δεν καλύπτει 
φυσιολογική φθορά  των κινούµενων µερών. Η εγγύηση της Yamastik για να ισχύει προϋποθέτει την 
απόδειξη αγοράς και την ‘’Προσωπική δήλωση’’ του ιδιοκτήτη που δήλωσε τη βλάβη ότι δεν οφείλεται 
στις συνθήκες που απαλλάσσονται από τη προβλεπόµενη εγγύηση που προ-αναφέρθηκε. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ YAMASTIK 

ΗΜΕΡΟ/ΝΙΑ ΩΡΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΛΑΔΙΩΝ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΜΠΟΥΖΙ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΙΜΑΝΤΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 
ΚΑΡΜΥΡΑΤΕΡ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ / 
ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΒΑΛΒΙΔΩΝ 

ΑΛΛΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΦΑΔΑΣ YAMASTIK 

ΗΜΕΡΟ/ΝΙΑ ΩΡΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΓΡΑΣΑΡΙΣΜ
Α ΑΞΟΝΑ 

ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ 
ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ 
ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΨΥΚΤΡΩΝ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ 
ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ 

ΑΛΛΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


