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Η εγκατάσταση 

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, επισκεφθείτε το:  

 

 Apple Appstore         (από iphone και ipad)  

ή 

 Google Playstore         (από κινητά και tablet android) 

 

 Πληκτρολογήστε: STIHL στο πεδίο της αναζήτησης, και πατήστε Εγκατάσταση 
της εφαρμογής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή, μπορείτε πλέον να πλοηγηθείτε σε αυτήν. 
Θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες 
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Appstore Playstore 



© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 

Πλοήγηση 

Αρχική σελίδα 

 Η αρχική σελίδα είναι ξεκάθαρη και 

εύχρηστη. 

 

 Με ένα κλικ, μεταφέρεστε: 

 στην αναζήτηση αντιπροσώπου 

 το δικό σας αρχείο των STIHL 

μηχανημάτων 

 Τα προϊόντα STIHL & VIKING 

  Λοιπά Εργαλεία 
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Πλοήγηση 

Αναζήτηση αντιπροσώπων 

Η αναζήτηση των αντιπροσώπων 

γίνεται πάρα πολύ απλά και γρήγορα.  

  

 Επιλέγοντας: Αντιπρόσωπος (και 

εφόσον έχετε ενεργοποιήσει το gps 

στο κινητό σας), εμφανίζονται όλοι οι 

κοντινότεροι σε εσάς αντιπρόσωποι! 
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Πλοήγηση 

Αναζήτηση αντιπροσώπων 

Επιλέγοντας πάνω σε κάθε 
σημείο ένδειξης 
αντιπροσώπου, εμφανίζονται 
αναλυτικά τα στοιχεία του 
αντιπροσώπου: 

 Διεύθυνση 

 Τηλέφωνο 

 Ιστοσελίδα 

 SOP ιστοσελίδα (εφόσον 
διαθέτει) 

 Email 

 Δυνατότητα ορισμού του 
συγκεκριμένου αντιπρόσωπου 
ως «Αγαπημένος 
αντιπρόσωπος» 

 

Με ένα κλικ, οι δυνατότητες που 
δίνονται εδώ, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν άμεσα. 

πχ. Οδηγίες για την μετακίνηση 
σας από το σημείο που βρίσκεστε 
στον αντιπρόσωπο 
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Πλοήγηση 

Το STIHL μου 

Στο πεδίο «To STIHL μου» μπορείτε να: 

 Αναζητήσετε πληροφορίες για 

οποιοδήποτε προϊόν, απλά 

σκανάρωντας το barcode που θα 

βρείτε πάνω σε κάθε προϊόν. 

 

Κατευθείαν μεταφέρεστε στις 

πληροφορίες τους είδους που σας 

ενδιαφέρει.  

 

Επιπλέον η αναζήτηση σας παραμένει 

αποθηκευμένη σε αυτή την κατηγορία, για 

μελλοντική σας αναφορά. 
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Πλοήγηση 

Αναζήτηση προϊόντων 

Από τον κατάλογο των 

προϊόντων μπορείτε εύκολα 

και γρήγορα να βρείτε το 

προϊόν που σας ενδιαφέρει, 

και άμεσα να μεταφερθείτε 

σε αυτό 
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Πλοήγηση 

Αναζήτηση προϊόντων 

Στην σελίδα κάθε μηχανήματος, εκτός 

από την φωτογραφία και την αναλυτική 

περιγραφή του, μπορείτε να βρείτε και 

όλα τα ακόλουθα: 

 

 Εναλλακτικές εκδόσεις 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Σημαντικά χαρακτηριστικά που 

διαθέτει 

 Προτεινόμενα παρελκόμενα 

 Οδηγίες χρήσης 
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Πλοήγηση 

Εργαλεία 

Στο μενού Εργαλεία, μπορείτε να βρείτε 

πολλές χρήσιμες πληροφορίες, όπως: 

 

 Υπολογιστής μείγματος καυσίμου 

 Πληροφορίες για το τρόχισμα των 

αλυσίδων 

 Οδηγό επιλογής για λάμες και 

αλυσίδες 

 Οδηγίες χρήσης μηχανημάτων 

 Αναλυτικά φυλλάδια ασφαλείας 

 Βίντεο με αναλυτικές οδηγίες  
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Πλοήγηση 

Βίντεο οδηγιών 

Στο μενού Εργαλεία, μπορείτε να βρείτε 

πολλά βίντεο με αναλυτικές οδηγίες για 

σχεδόν όλες τις κατηγορίες προϊόντων 

STIHL & VIKING. 

 

Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε 

επαγγελματία ή περιστασιακό χρήστη.  
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STIHL Αpp 
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Αποκτήστε τη τώρα και πλοηγηθείτε στον 

υπέροχο κόσμο της STIHL! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                

                Ευχαριστούμε! 


