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ВНИМАНИЕ!: Прочетете внимателно инструкциите за употреба преди пускане в експлоатация!
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Обяснение на символите на устройството

11D

Прочетете и спазвайте инструкциите за експлоатация и безопасност преди въвеждане в 
експлоатация!

Achtung! Внимание! Бензинът е много запалим. Избягвайте пушене, открит пламък или искри -
в близост до гориво.  

Внимание! Неспазването може да доведе до смърт, нараняване или повреда на инструмента-

Внимание риск от нараняване!
Не позволявайте на ръцете и краката да влизат в контакт с ножа, когато двигателят работи!

Дръжте деца, зрители и помощници на разстояние 15 м от ножа!

Внимание, не използвайте триони или метални режещи инструменти от много части!

Използвайте каска, предпазител за уши и защитни очила !

Носете здрави обувки и работни ръкавици!

Внимание! Има части на двигателя,които се нагряват по време на работа, не ги докосвайте!

40:1

MIX

+

Символ за "смес бензин / масло", което трябва да се допълни върху капачката на резервоара.

Внимание! Риск от нараняване от изхвърляне на предмети!

Продуктът отговаря на приложимите европейски директиви.

Пазете се от откат ! 

10m
(35ft)

Пазете се от електрически кабели! Спазвайте разстояние от поне 10м 

Тример за трева: диаметър на косене 450 мм, скорост макс.7200 rpm

Тример за жив плет: дължина на рязане макс.400 mm, скорост на двигателя мин. 4200 об / мин

Нож: диаметър на рязане 255 mm, скорост макс. 8500 RPM

Острие: дължина на рязане макс. 254 mm, скорост на двигателя мин. 4200 rpm

Гарантирано ниво на звукова мощност

Капацитет на резервоара
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1. Въведение

Производител:

scheppach

Производство на дървообработващи машини GmbH  

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,,

Пожелаваме ви много забавление и успех в

работата вис новото ви устройство.

Забележка:

Съгласно приложимото законодателство за 
отговорност на продукта, производителят на това 
устройство не носи отговорност за повреда на 
или от това устройство в случай на:

• неправилно боравене,

• Неспазване на инструкциите за експлоатация,

• Ремонти от трети страни, неоторизирани 

специалисти,

• Монтаж и подмяна на неоригинални резервни части,

• неправилна употреба,

• Неизправност на електрическата система, ако не 

се спазват електрическите разпоредби и 

разпоредбите на 0100, DIN 57113 / VDE0113.

Ние препоръчваме:

2. Описание на устройството (Фиг. 1)

Обхват на доставка
1. Моторен двигател

2. Резачка за клони

3. Телескопична тръба 

4. Моторна коса

5. Тример за трева

6. Предна дръжка

7. Стоп ключ

8. Лост за газта "заключване"

9. Кабел за стартер

10. Резервоар

11. Лост за газта

12. Маслен резервоар за резачка

13. Верига за резачката

14. Шина за резачката

15. Тример за подстригване на жив плет

16. Лост за регулиране

17. Режещо острие с 3 зъба

18. Защитен щит (мощен коса + трева)

19. Ключ за свещи

20. Обтегач с отворен край (8 mm / 10 mm)

21. Шестостен ключ (размер 4)

22. Шестостен ключ (размер 6)

23. 2 х кабелни връзки

24. Комбиниран цилиндър масло / бензин

25. Раница

26. Гъвкав вал

3. Обхват на доставката

• Отворете опаковката и извадете оборудването 

внимателно.

Прочетете целия текст на инструкциите за 

експлоатация преди монтаж и пускане в 

експлоатация. Тези инструкции за експлоатация 

са предназначени да улеснят опознаването на 

вашия инструмент и да го използвате по 

предназначение. Инструкциите за експлоатация 

съдържат важна информация за това как да 

работите безопасно, професионално и 

икономично с инструмента и как да избегнете 

опасности,Спестете разходи за ремонт, намалете 

времето за престой и увеличете надеждността и 

експлоатационния живот на инструмента. В 

допълнение към правилата за безопасност в тези 

инструкции за експлоатация, трябва да спазвате и 

разпоредбите, приложими във вашата страна за 

експлоатацията на инструмента. Съхранявайте 

ръководството за употреба в найлонова 

торбичказащитен от мръсотия и влага, когато 

инструментът е включен. Той трябва да бъде 

прочетен от всеки оператор, преди да започне 

работаи внимателно наблюдавани. Само хора, 

които са инструктирани за използването на 

инструмента и са информирани за свързаните с 

това опасности, могат да работят върху 

инструмента. Трябва да се спазва необходимата 

минимална възраст. В допълнение към 

инструкциите за безопасност, съдържащи се в 

тези инструкции за експлоатация и специалните 

разпоредби на вашата страна, трябва да се 

спазват общопризнатите технически правила за 

експлоатация на дървообработващи машини.Ние 

не носим отговорност за произшествия или щети, 

причинени от неспазване на тези инструкции и 

инструкции за безопасност.

•  Проверете оборудването и аксесоарите за 

транспортни повреди. В случай на оплаквания 

доставчикът трябва да бъде информиран 

незабавно. Жалби, получени по-късно, няма да 

бъдат признати.

•  Проверете дали всички елементи са налични.

•  Ако е възможно, пазете опаковката до края на 

гаранционния период.
•  Прочетете инструкциите за експлоатация, за да 

се запознаете с устройството, преди да го 

използвате.
•  След това, моля, изхвърлете го по екологичен 

начин.

•  Отстранете опаковъчния материал и всякакви 

опаковки и / или транспортни скоби (ако има 

такива).

•  Използвайте само оригинални части за 

аксесоари, както и за износване и резервни части. 

Резервните части се предлагат от вашия 

специализиран дилър.
•  Посочете номерата на нашите части, както и 

вида и годината на изработка на устройството във 

вашите поръчки.

Важно! Оборудването и опаковъчният материал 

не са играчки. Не позволявайте на децата да 

играят с найлонови торбички, фолиа или малки 

части. Има опасност от поглъщане или 

задушаване!
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Фиг. 1 + 2

• Двигател (1)

• Секач (2/13/14/14a)

• Тример за жив плет (3/15/15a)

• Резачка (4/17/17a/17c/18)

• Тример за трева (4/5/18)

• Гъвкав вал (26)

• Ключ за свещи (19)

• Гаечен ключ с отворен край (20)

• Размер на шестостенния ключ. 4 (21)

• Размер на шестостенния ключ. 6 (22)

• 5 Кабелни връзки (23)

• Бутилка за смесване на нефт и бензин  (24)

• Раница(25)

• Предна дръжка (6/Фиг. 2)

• 4 винта M5 x 35 (Фиг. 2)

• Капак (Фиг. 2)

• 4 гайки M5 (Фиг. 2)

4. Употреба по предназначение

Wer das Gerät nicht benutzen darf:

Personen, die nicht mit der Bedienungsanleitung ver-

traut sind, Kinder unter 16 Jahren sowie Personen, 

die unter Alkohol-, Drogen-, Medikamenteneinfluss 

stehen, müde oder krank sind.

5. Важна информация

Косичката (с помощта на режещия нож) е 

подходяща за рязане на лека дървесина, силни 

плевели и подраст.Тримерът за трева (използване 

на макарата с линията за рязане) е подходящ за 

рязане на тревни площи, тревни площи и леки 

плевели.Тримерът за жив плет е подходящ за 

рязане на жив плет, храсти и храсти.Секачът за 

стълбове е предназначен за изкачване на 

дървета. Не е подходящ за обширни работи по 

рязане и изсичане на дървета или за рязане на 

материали, различни от дърво.Съответствие с 

инструкциите за употреба, приложени от 

производителяе предпоставка за правилното 

използване на устройството. Всяка друга 

употреба, която не е изрично посочена в това 

ръководствоможе да повреди устройството и да 

представлява сериозен риск за потребителя. Не 

забравяйте да спазвате ограниченията в 

инструкциите за безопасност.

Моля, обърнете внимание, че нашите устройства 

не са проектирани за търговска или промишлена 

употреба по предназначение. Ние не поемаме 

никаква отговорност, ако това Устройството се 

използва в търговски, занаятчийски или 

промишлени операции, както и в дейности, които 

могат да бъдат приравнени. 

Внимание! Поради физическата опасност на 

потребителя, комбинираният градински 

инструмент  не трябва да се използва за следните 

работи: за почистване на мръсотия по тротоари и 

пътеки, за изрязване и изсичане на изрезки от 

дървета или жив плет. По същия начин 

бензиновата коса не трябва да се използва за 

изравняване на високи области. От съображения 

за безопасност бензиновото  устройство не трябва 

да се използва като задвижващо устройство за 

други работни инструменти и комплекти от 

всякакъв вид.

Оборудването е разрешено да се използва само 

по предназначение. Всяко друго използване се 

счита за случай на злоупотреба. Потребителят / 

операторът, а не производителят, ще носи 

отговорност за всякакви щети или наранявания от 

Инструкции за безопасност

• Не е разрешено нито да пускате, нито да 

използвате бензиновата фреза в близост до хора 

или животни.

• Носете електрическия инструмент само в 

работна стойка.

• Използвайте висококачествени защитни обувки, 

защитени от плъзгане, със защитни стоманени 

капачки. Никога не работете с инструмента, 

носейки сандали или когато сте боси.

• Не носете широки дрехи или бижута. Носете 

дълги панталони, за да предпазите краката си. 

• По време на транспортиране винаги 

изключвайте двигателя.

• Електрически инструмент на гърба, лявата ръка 

на предната дръжка и дясната ръка на лоста за 

управление (важи и за левичари), като режещите 

инструменти са спуснати към земята.

• Резервоарът за гориво трябва да се изпразни 

преди изпращане.
• Уверете се, че няма хора или животни в близост 

до работната зона (мин. разстояние от 15 м). 

Тревата, която се реже и изхвърля, може да 

съдържа чужди предмети като камъни. Вие 

носите отговорност за безопасността във вашата 

работна зона и носите отговорност за щети на 

хора или имущество.

По време на транспортиране на оборудване

• Никога не носете и не транспортирайте 

електроинструмента с работещи режещи 

инструменти.

• За да предотвратите повреда и нараняване или 

изтичане на гориво, осигурете инструмента срещу 

преобръщане, когато го транспортирате в 

превозни средства. Проверете херметичността на 

резервоара за гориво. Препоръчваме да 

изпразните резервоара за гориво преди 

транспортиране.

• Не използвайте инструмента, когато сте уморени 

или разсеяни, или способността ви да реагирате 

е нарушена, когато сте под въздействието на 

алкохол или лекарства. Невнимателностможе да 

причини сериозни наранявания.
• Използвайте одобрени предпазни очила. 

Използвайте одобрена защита за уши. 

Използвайте висококачествени предпазни 

ръкавици.

• Винаги носете одобрен предпазен шлем за 

работа в гора.

• Избягвайте всяка неестествена поза.
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• 

• Уверете се, че дръжките са сухи, чисти и без 

бензин, смесен с масло.

• Докато режете на наклон, винаги стойте под 

режещия инструмент.

• Стартирайте бензиновия режещ нож само на 

място, далеч от мястото на зареждане с гориво.

• Уверете се, че стоите в стабилна и сигурна 

позиция по време на работа. Избягвайте да се 

движите назад с инструмента поради риск от 

препъване.

• Зареждайте резервоара за бензин само на 

открито или в добре проветрени помещения.

• Отворете бавно капачката на резервоара за 

гориво, за да могат бензиновите пари да излязат.

• Използвайте само горивото, препоръчано в 

ръководството. Съхранявайте бензина само в 

предназначени за него контейнери и го 

съхранявайте на безопасно място.

• Когато бензиновият режещ нож работи дълги 

часове, това може да причини нарушение на 

кръвообращението поради вибрации (болест на 

Рейно). В този случай е невъзможно да се 

определи каквато и да е продължителност на 

операцията,защото може да се различава от човек 

на човек. Следните фактори могат да окажат 

влияние върху това явление: Нарушения на 

кръвообращението в ръцете на оператора, ниски 

външни температури, дълги часове работа. 

Поради това се препоръчва да се носят топли 

защитни ръкавици и да се правят почивки на 

редовни интервали.

• Бензинът и бензиновите пари са лесно запалими. 

Пазете далеч от запалими материали и източници 

на запалване, като фурни или печки.
• Не пушете, докато зареждате или работите с 

инструмента.
• Незабавно избършете разлятия бензин.

• Когато двигателят работи или двигателят е 

горещ, не е позволено да отваряте капачката на 

резервоара за гориво или да зареждате отново 

бензин.

Носете предпазна каска за дълга коса. Широките 

дрехи, бижута и дълга коса могат да се уловят в 

движещите се части. Носете подходящи и трайни 

тесни работни дрехи.

• Не използвайте инструмента без изпускателна 

тръба и когато предпазителят на изпускателната 

тръба не е монтиран правилно.

• Дръжте частите на тялото и дрехите далеч от 

режещия инструмент, когато стартирате двигателя, 

или го дръжте да работи.

• Отработените газове от двигателите с вътрешно 

горене са отровни и могат да доведат до 

задушаване, наред с други. Не е разрешено да 

работите с бензиновия режещ нож в затворени 

или лошо проветриви помещения.

• Винаги се уверявайте, че капакът на резервоара 

за гориво е добре затворен. Внимавайте за 

възможно изтичане.

• Не докосвайте изпускателната тръба, има 

опасност от изгаряния.

• Винаги се уверявайте, че в главата на тримера, в 

защитния капак или в двигателя не се събират 

предмети или други отпадъци.
• Винаги изключвайте инструмента, преди да го 

оставите.

• Винаги поддържайте безопасно разстояние 

между инструмента и тялото си по време на 

работа.

• Винаги се уверявайте, че вентилационните 

отвори не съдържат мръсотия.

• Никога не оставяйте инструмента без надзор на 

работното място. Съхранявайте инструмента на 

безопасно място, когато работата ще бъде 

прекъсната.

• Преди да започнете работа, препоръчително е да 

проверите обектите, които ще се режат, за 

възможни чужди предмети и да ги отстраните. 

Когато въпреки това срещнете чужд обект по 

време на рязане, изключете инструмента и 

извадете този обект.

• Не претоварвайте двигателя и не го използвайте 

за работа, за която инструментът не е 

предназначен.

• Съхранявайте инструмента на място, недостъпно 

за деца.

• Ако инструментът е задръстен от чужд предмет 

(камъни, купчини трева), изключете го и извадете 

обекта с тъп предмет. Никога не използвайте 

пръстите си за отстраняване на заседнали чужди 

предмети, защото това можепричиняват сериозни 

наранявания.

• Винаги имайте предвид, че особено по време на 

подстригването на ръбовете на тревата, 

• Никога не използвайте инструмента по време на 

дъжд, във влажна или влажна среда и не го 

съхранявайте на открито.

• Съхранявайте инструмента на безопасно и сухо 

място.

• Лицата, работещи с машината, не трябва да се 

разсейват или някой може да загуби контрол над 

инструмента.

• Дръжте частите на тялото и дрехите далеч от 

главата на тримера, когато стартирате двигателя, 

или го дръжте да работи.

• Проверете двигателя за повреди след удар или 

други повреди.

• Внимание: режещият инструмент все още работи 

известно време след изключване на инструмента!

• Винаги изключвайте инструмента, когато 

работата ще бъде прекъсната или мястото ще 

бъде променено; изчакайте, докато режещите 

инструменти напълно спрат, и изключете 

двигателя.

• Ако инструментът се намокри, изчакайте, докато 

изсъхне напълно, преди да го използвате отново.

• Винаги дръжте работещия инструмент далеч от 

тялото си.

• Не използвайте никакъв проводник или нещо 

подобно в макарата.

• Винаги използвайте двете ръце, за да държите 

инструмента.

• Работете само през дневна светлина или когато 

зоната е осветена добре с помощта на осветление.

• Поддържайте инструментите чисти и напълно 

функционални, за да осигурите по-добра и 

безопасна работа.

• Подлагайте инструмента на визуална проверка 

преди всяка употреба.
• Проверете дали всички винтове и свързващи 

части са затегнати.
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• Никога не пресичайте пътища или пътеки, когато 

инструментът е включен.

загражденията от чакъл и подобни места камъкът 

и мръсотията могат да бъдат изхвърлени от 

линията на рязане.

• Никога не режете твърди предмети като камък и 

др. По този начин избягвате наранявания и 

повреди на инструмента.

• Никога не използвайте ръцете си, за да спрете 

режещото устройство.
• Винаги изчаквайте, докато спре сам.

• Никога не използвайте инструмента без 

прикрепени предпазители.

• Само косена трева, растяща на земята. Не 

косете трева в пукнатини по стени, растения или 

по скали и др.
• Винаги се уверявайте, че в главата на тримера, в 

защитния капак или в двигателя не се събират 

предмети или други отпадъци.
• Използвайте инструмента само когато 

предпазителят е прикрепен.
• Винаги изключвайте инструмента, преди да го 

оставите.

• Дръжте и насочете главата на тримера възможно 

най-близо до земята.

• Поставете инструмента надолу само след като 

режещият инструмент е напълно спрял и 

двигателят е изключен.
• Когато режещият инструмент е повреден, той 

трябва да бъде заменен наведнъж.
• Винаги използвайте само оригиналната линия. 

Никога не използвайте метална тел вместо 

найлоновата линия.

• Използвайте само аксесоари, препоръчани от 

производителя.

• Винаги ще има остатъчни рискове, дори ако 

използвате това оборудване съгласно 

инструкциите. Следните опасности могат да 

възникнат във връзка с конструкцията и дизайна 

на този инструмент.

• Имайте предвид, че съществува риск от 

наранявания в областта на режещото устройство, 

предназначено да отсече линията.
• ВНИМАНИЕ: Режещият инструмент продължава 

да се върти няколко секунди след изключване на 

двигателя.

• Инструментите и режещите инструменти трябва 

да бъдат правилно проверявани и периодично 

обслужвани. Щетите трябва да бъдат отстранени 

от сервизен център.

• Нека вашият инструмент се обслужва само от 

квалифициран персонал и само с оригинални 

резервни части. Това гарантира, че инструментът 

ще работи безопасно в бъдеще.

• Опасности за здравето в резултат на размахване 

на ръката и ръката, ако оборудването се използва 

продължително време и ако не се експлоатира 

или поддържа правилно.

Остатъчни рискове 

• Наранявания и материални щети, причинени от 

изхвърляне на приспособления за инструменти, 

които са неочаквано изхвърлени от оборудването 

поради внезапни повреди, износване или 

неправилно закрепване.

• Винаги издърпвайте инструмента от дървото, 

когато веригата на триона работи.
• Никога не работете с инструмента над 

височината на раменете или само с една ръка.
• Винаги стойте далеч от посоката на падане. 

Поставете се на наклон над дървото, което ще 

бъде повалено.

• Използвайте захващащите шипове за всяко 

рязане като начална точка и винаги започвайте 

рязането с пусната верига на триона. Направете 

среза по такъв начин, че трионът да не се 

задръсти в дървото.

• Винаги заставайте странично, когато извършвате 

работа по рязане на дърво, което е разположено 

на наклон, никога не работете отгоре или отдолу.
• Винаги внимавайте за посоката на падане на 

отрязаните части.

• Внимание! Този инструмент генерира 

електромагнитно поле по време на работа. При 

определени обстоятелства това поле може да 

повлияе на активни или пасивни медицински 

импланти. С цел намаляване на риска от тежкиили 

фатални наранявания, препоръчваме на хората с 

медицински импланти да се консултират със своя 

лекар и с производителя на медицинския имплант, 

преди да работят с машината.

• Никога не започвайте рязането с върха на пръта 

и никога не режете с върха на пръта.
• Риск от откат! Винаги съществува риск от откат, 

когато върхът на пръта докосне дървото или други 

предмети. Това прави верижния трион 

неконтролируем и той може да бъде хвърлен към 

оператора с голяма сила.

• Обърнете специално внимание на клоните под 

напрежение.

• Винаги използвайте предпазителя на веригата по 

време на транспортиране и съхранение.

• Дръжте в близост до другите, в случай че имате 

нужда от помощ.

• Не използвайте инструмента като лост за 

преместване на предмети.

• Закрепете инструмента по време на 

транспортиране, за да предотвратите загуба на 

гориво, повреда или нараняване.

• Уверете се, че веригата на триона не влиза в 

контакт с чужди предмети като камъни, огради, 

пирони и подобни. Тези предмети могат да бъдат 

изхвърлени и да наранят оператора или 

минувачите или да повредят веригата на триона.

• Дръжте минувачите далеч от работещо 

оборудване, но никога не работете сами.

• Не използвайте машината в рамките на 10 метра 

от положение, от което тя може да достигне кабели 

с високо напрежение.

Преди да работите върху самия инструмент 

(напр. Транспорт, настройка, преоборудване, 

почистване и поддръжка), изключете капачката 

на запалителната свещ!

• Спирайте двигателя незабавно, когато някой се 

приближи до вас.

• Внимание!

• Националните спецификации могат да ограничат 

използването на трион.
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6. Технически данни

MFH5300-4BP

Технически данни

Тример за трева

Диаметър на рязане mm 450
Дебелина на резбата mm 2 x 2,8

Дължина на корадата m 4

Скорост max. min -1 7200

Моторна Коса

Диаметър на рязане мм 255

Дебелина на режещия нож мм 1,4

Брой зъби на ножа 3

Скорост на косата min -1 8500

Тример за жив плет

Диаметър на рязане mm 24

Регулиране на ъгъла ° +90°/0°/-75° (165°) 

Дължина на рязане mm 400

Макс. скорост на рязане min
-1

1550

Кастрачка за клони

Дължина на шината mm 305

Дължина на рязане mm 254

Тип на шината Oregon 100SDEA318

Стъпка на веригата 3/8"

Тип верига 91PJ040X

Дебелина на верижната връзка mm1,27

Капацитет на резервоара за масло 3125 cm

Минимална Скорост  min-1 4200

Захранващ блок

Обем cm 3 51,7

Макс. мощност на двигателя kW 1,3

Скорост на празен ход min -1 3000 ±300

Капацитет на резервоара за гориво 31000 cm

Тип двигател
2-Takt Motor, luftge-

kühlt

Тегло тример за трева kg 11,98

Тегло коса kg 11,88

Тегло резачка за клони kg 12,53

Тегло тример за жив плет kg 13,20

   отзад 5.67 m / s2

   Задна 6,62 m / s2
Тример за жив плет: Ahv = отпред 6,62 m / s2

Секач за стълбове: Ahv = отпред 6,62 m / s2  

   Задна 7.14 m / s2

Излагането на шум може да причини загуба на 

слуха.

вибрация

Технически промени запазени!

Информация за развитието на шума според 

съответнитеИзмерени стандарти:Звуково налягане 

LpA = 97,3 dB (A)Звукова мощност LWA = 115,2 dB 

(A)Несигурност на измерването KPA = 3 dB (A)

Носете защита на слуха.

Фреза за четки: Ahv =  отпред 6,96 m / s2

Несигурност на измерването KPA = 1,5 m / s2
   Задна 3,99 m / s2

Тример за трева: Ahv =  отпред 6,67 m / s2

• Плътно прилепване на всички винтови връзки.

1 Гориво и масло

Използвайте само смес от безоловен бензин и 

специално двутактово моторно масло. Смесете 

горивната смес според таблицата на сместа за 

гориво.

• Носете ръкавици.

• Не претоварвайте устройството.

• Безупречно състояние и цялост на защитните 

устройства и режещото устройство.

• Поддържайте и почиствайте редовно 

устройството.

В тези инструкции за експлоатация сме 

маркирали точки, които касаят вашата 

безопасност, с този символ : !

• Използвайте само безупречни устройства.

• Адаптирайте начина си на работа към 

устройството.

• Изключвайте устройството, когато не се 

използва.

• Херметичност на теча на горивната система.

Сведете шума и вибрациите до минимум!

• Нека устройството бъде проверено, ако е 

необходимо.

• Всички движещи се части работят 

безпроблемно.

Препоръчителни горива

Внимание: Не използвайте горивна смескойто се 

съхранява повече от 90 дни.

Добавете правилното количество бензин и 

двутактово масло към предоставената бутилка за 

смесване. След това разклатете добре 

контейнера.

2 Маса за смесване на гориво

7. Преди въвеждане в експлоатация
Преди всяко стартиране проверявайте 

устройството за:

100: 1. В случай на повреда на двигателя поради 

недостатъчно смазване, гаранцията на двигателя 

на производителя е невалидна.

Никога не използвайте масло за 4-тактови 

двигатели или двутактови двигатели с водно 

охлаждане. Това може да замърси свещта, да 

блокира секцията на отработения въздух или да 

залепи буталния пръстен.

Метод на смесване: 40 части бензин към 1 част 

масло

Внимание: Използвайте само контейнери, 

предназначени и одобрени за транспортиране и 

съхранение на гориво.

Внимание: Не използвайте двутактово масло, 

което препоръчва съотношение на смесване 

Смеси от горива, които не са били използвани 

един месец или повече, могат да запушат 

карбуратора или да попречат на работата на 

двигателя. Поставете ненужно гориво в 

херметически затворен съд и съхранявайте в 

тъмно, хладно помещение.
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Пример:
1 л бензин: 0,025 л 2-тактово масло
5 л бензин: 0,125 л 2-тактово масло

Внимание! Обърнете внимание на изгорелите 

газове. Винаги изключвайте двигателя преди 

зареждане с гориво. Никога не добавяйте бензин в 

машината, докато двигателят работи или докато е 

горещ. Има риск от пожар!
Зареждайте гориво само на открито или в добре 

проветриво място. Уверете се, че в земята не 

попада гориво или масло за вериги (защита на 

околната среда). Използвайте подходяща 

постелка.

Когато сглобявате тази машина, моля следвайте 

предоставените инструкции за монтаж.

1 Монтирайте дръжката на машината Фиг. 2-3

8. Структура и действие

• Инсталирайте предната дръжка, както е показано 

на снимка 2.
• Не забравяйте да насочите щифта към отвора. 

Затегнете винтовете само слабо, преди да сте 

задали най-удобното работно положение с 

щранговете. Предната дръжка трябва да бъде 

подравнена, както е показано на снимки 2 + 3, 

след което затегнете винтовете.

2. Сглобете вала Фиг. 4
• Извадете заключващия болт (a) и натиснете 

долната част на вала (b) надолу, докато 

заключващият болт се захване. Болтът (a) е в 

правилното положение, когато е напълно поставен 

в отвора.
• След това затегнете здраво копчето (d).

3. Монтирайте защитата Фиг. 5-7

• Прикрепете кордовата режеща глава.

• Закрепете защитата с ключа, доставен като 

стандартен аксесоар; затегнете винтовете.m 

Внимание! Никога не използвайте машината без 

защита!

 

Задръжте фланеца с отвертка и след това 

завъртете режеща глава По часовниковата 

стрелка; сега може да бъде заменена.

Тример / нож за рязане

• Освободете кордовата  глава.

• Разхлабете гайката.

• Поставете острието. Фиг. 10-12

Задържайки фланеца на място, донесете 

Приставката с корда. Прикрепете режеща глава 

към вала и завъртете обратно на часовниковата 

стрелка, кордовата режеща глава е монтирана. 

Фиг. 9

Тример за трева с тризъбен нож / шпула с 

корда  Фиг. 8-9

Наредете двата отвора на фланеца и щита, 

използвайте една отвертка, за да задържите 

фланеца, както е показано по-долу, и завъртете 

гаечния ключ по посока на часовниковата стрелка, 

гайката ще се освободи.

4. Сглобете и разглобете режещата глава

• Закрепете с контра гайка. Кабелът на ускорителя 

трябва да може свободно да се движи от празен 

ход до пълно ускорение. Фиг. 18

по-долу. Имайте предвид, че посоката на въртене 

на острието трябва да бъде същата, както по-

долуснимка. Използвайте отвертка, за да 

задържите фланеца и затегнете гайката обратно 

на часовниковата стрелка, уверете се, че гайката 

е достатъчно затегната.

ВНИМАНИЕ! При спешни случаи предпазният 

бутон (m) може да се натисне от сбруята. След 

това машината се отделя незабавно от лентата за 

носене и пада на земята.

• Отворете капака на въздушния филтър, завийте 

кабела на газта, както е показано и прикрепете 

към дроселната клапа. Фиг. 15-17

ОПЕРАЦИЯ

5 Монтиране на гъвкавия вал Фиг. 13 - 24
• Издърпайте заключващия болт навън и 

прикрепете гъвкавия вал към двигателя, докато 

заключващият болт се застопори. Фиг. 13, 14

• Носете презрамката. Фиг. 56 - 58

• Използвайте кабелни връзки, за да прикрепите 

кабела на газта към гъвкавия вал. Фиг. 24

6. Поставете колана. Фиг. 56 - 60

Свалете външния фланец след освобождаване на 

гайката, след това поставете острието (17), 

външния фланец (17b), екрана (17a) и гайката 

според приоритета, както е показано на снимката

!  Внимание! Моля, уверете се, че режещата 

глава е сглобена правилно преди употреба !

• Отстранете винта от дръжката, поставете 

другата страна на гъвкавия вал в дръжката и 

използвайте винта, за да го прикрепите към 

дръжката. Фигура 22, 23

• Когато стоите в нормална работна поза, 

острието трябва да докосва земята по време на 

нормално работно положение.

• Предпазен бутон на лентата за носене Фиг. 60

Когато работите с оборудването като резачка за 

трева и резачка за четки, трябва да се монтира 

подходящата пластмасова предпазна качулка за 

режим на режещо острие или режим на рязане, за 

да се предотврати изхвърлянето 

наоборудване.Интегрираното острие (A) в 

предпазната качулка на режещата линия 

автоматично отрязва линията до оптималната 

дължина. Фиг. 25

• Освободете острието. Използвайте отвертка, за 

да задържите фланеца и освободете гайката, 

острието може да бъде свалено.

• Свържете кабелите за прекъсване на 

запалването, както е показано на фигури 19, 20.
• Закрепете отново капака на въздушния филтър 

с винт. Фиг. 21

• Балансирайте машината, когато инструментът е 

изключен.

• За да подберете раниците според размера на 

тялото си, регулирайте презрамките на каишката 

за носене. Фиг. 59
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• Тримерът за жив плет може да се накланя от 0 ° 

до 90 ° (фиг. 49)

.8. Монтиране на шината и веригата Фиг. 50 - 52

7. Монтиране на ножица за жив плет Фиг. 47-49
• Отстранете винта (d), подравнете отворите (c) 

така, чете са изравнени и завийте винта (d) 

обратно.
• Поставете тримера за жив плет (15) точно както е 

показано наФигура 47 на свързващия прът (3).
• Затегнете с винт (a).
• Регулирайте наклона, като отключите ключалката 

(Фиг. 48)

• Поставете капака на зъбното колело.

Важно! Не затягайте напълно закрепващия 

винтдокато не сте регулирали напрежението на 

веригата.

Внимание! Винаги изваждайте запалителната 

свещ, преди да извършвате проверки или 

настройки.
• Развийте закрепващия винт (позиция I) на капака 

на верижното колело с няколко завъртания (фиг. 

52).
• Регулирайте опъването на веригата с винта за 

опъване на веригата (фиг. 54 / позиция K). 

Завъртането на винта по посока на часовниковата 

стрелка увеличава напрежението на веригата, а 

завъртането му обратно на часовниковата стрелка 

намалява напрежението на веригата.Веригата е 

правилно опъната, ако може да се повдигне с 

около 2 mm в средата на ножа (фиг. 53).
• Затегнете фиксиращия винт на капака на 

верижния трион (фиг. 55).

Бележки за опъване на веригата:

• Обърнете внимание на подравняването на 

зъбите на веригата (фиг. 51).Поставете веригата 

на шината, както е показано на фиг. 51. Уверете 

се, че зъбите на трионната верига са здраво 

захванати в зъбното колело.
• Поставете меча, както е показано на фиг. 51, в 

гнездото на скоростната кутия. Мечът трябва да 

бъде закачен в болта за опъване на веригата (поз. 

G).

• Важно! Всички верижни звена трябва да лежат 

правилно в направляващия жлеб на ножа.

Веригата трябва да бъде правилно опъната, за да 

се осигури безопасна работа. Когато веригата на 

триона може да се повдигне с около 2 мм в 

средата на ножа, знаете, че опъването на веригата 

е идеално. По време на рязане,температурата на 

веригата се повишава и дължината й се променя. 

Поради това е важно да проверявате 

напрежението на веригата поне на всеки 10 

минути и да го регулирате отново, както е 

необходимо. Това важи по-специално за новите 

вериги триони. Когато приключите с работата, 

Обтягане на веригата на триона Фиг. 52 - 55

• Свалете капака на верижния трион (фиг. 52 / 

елемент J) с отвиване на закрепващата гайка 

(позиция I). Поставете веригата (Позиция F), както 

е показано в канала, вмъкнатата периферна 

бразда на меча (позиция Е).

отпуснете веригата отново, тъй като тя ще се 

скъси, когато се охлади. Това ще помогне за 

предотвратяване на повреда на веригата.

 

9. Зареждане с горивоm 

Изключете двигателя и оставете машината да се 

охлади.
Носете предпазни ръкавици.

Опасност от нараняване! Горивото е 

експлозивно!

Избягвайте контакт с кожата и очите.

• Зареждайте инструмента винаги само на открито 

или в достатъчно проветриви помещения.
• Почистете около зоната за пълнене. 

Замърсителите в резервоара ще причинят 

експлоатационни проблеми.
• Преди зареждане с гориво разклатете 

резервоара с горивната смес.
• Внимателно отворете капачката на резервоара 

за гориво (B), за да може да се освободи 

потенциалното налягане. Фиг. 26
• Внимателно изсипете горивната смес до долния 

ръб на пълнителя.
• Затворете капачката на резервоара за гориво 

(B). Уверете се, че капачката на резервоара за 

гориво се затваря плътно.
• Почистете капачката на резервоара за гориво и 

зоната около него.

• Преди да стартирате двигателя, отстранете се от 

мястото за зареждане с поне три метра.

• Проверете резервоара и горивопровода за 

течове.

Изтичане на гориво. Фиг. 43
Винаги изпразвайте резервоара само на 

открито или в добре проветрено 

помещениестаи. Уверете се, че не разливате 

гориво иливерижно масло в почвата (опазване 

на околната среда).

Уверете се, че спазвате параграфа „Инструкции за 

безопасност“.

Не стартирайте устройството, докато не бъде 

напълно сглобено.

10. Стартирайте уреда

Стартирайте градинския инструмент само ако 

е свързано приспособление! Премахнете 

съответната транспортна кутия и проверете 

устройството, за да се уверите, че е в добро 

работно състояние. Никога не използвайте 

повредено, лошо настроено, обслужвано или 

не напълно и сигурно сглобено устройство.

Проверете преди употреба!

! Риск от нараняване!

• Проверете устройството за течове.

• Оставете горивото да изтече напълно.

• Дръжте контейнера за събиране под 

канализацията за горивоболт.

Използвайте подходяща основа.

• Проверете дали устройството е в безопасно 

състояние:

• Развийте капачката на резервоара и го свалете.

• Завийте здраво ръчно капачката на резервоара.
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7. Ако срещнете някакви проблеми, натиснете 

ключа на двигателя в изключено положение, 

машината ще спре да работи. Ако е необходимо 

да спрете да работи режещата глава, освободете 

лоста за газта (11). Фиг. 30

Започнете фиг. 60, 26 - 30

1. Завъртете ключа на двигателя в положение ON. 

Фиг. 27

5. Изчакайте известно време, настройте лоста на 

дросела в           положение. Фиг. 29

• Проверете дали всички предпазни устройства са 

в добро състояние.

След като машината е настроена правилно, 

стартирайте двигателя, както следва:

• Проверете устройството за видими повреди.

3. Натиснете горивната помпа повече от 5 пъти. 

Фиг. 26

2. Поставете лоста на дросела в          позиция. 

Фиг. 27

6. Когато двигателят работи и работи на празен 

ход. Първо натиснете лоста за заключване (8) и 

след това включете лоста за газта (11), машината 

ще работи. Фиг. 30

• Проверете дали всички части на устройството са 

здраво закрепени.

. Издърпайте 3-5 пъти дръжката на стартера за 

откат (9), за да стартирате двигателя. Фиг. 28 

Никога не поставяйте крака върху вала и не 

коленичете върху него.

8. При спешни случаи предпазният бутон (m) 

може да се натисне от сбруята. След това 

машината се отделя незабавно от лентата за 

носене и пада на земята. Фиг. 59
9. Ако машината е гореща, нивото на дросела 

може да се регулира в положение ON при 

директно стартиране на машината. Без дросел

Забележка: Ако двигателят не се стартира дори 

след няколко опита, прочетете раздела 

„Отстраняване на проблеми с двигателя“.

Забележка: Винаги издърпвайте стартерното 

вуже по права линия. Ако се издърпа под ъгъл, ще 

има триене върху отвора. В резултат на това 

триене въжето ще се протрие и ще се износи по-

бързо. Винаги дръжте дръжката на стартера, 

когато въжето се прибере. Никога не 

позволявайте на кабела да щракне обратно, 

когато е бил издърпан.

Забележка: Не включвайте двигателя във висока 

трева. 

! Внимание: Когато двигателят е изключен, 

режещият блок продължава да работи в 

продължение на няколко секунди, следователно 

не докосвайте режещия блок, докато не е спрял !

9. Инструкции за работа

• Когато за пръв път работите с бензиновата коса, 

запознайте се с работата и контрола на  режещ 

нож без работещ двигател.

Работа с бензинова коса / тример

• Ако ударите камък или дърво по време на 

работа, изключете двигателя и извадете 

запалителната свещ, след което проверете за 

повреда бензиновата коса.

ВНИМАНИЕ: Бъдете особено внимателни, когато 

използвате тази работна техника, тъй като 

колкото по-далеч е режещият инструмент от 

земята, толкова по-голям е рискът предметите, 

които трябва да се режат и частиците да бъдат 

хвърлени настрани.

• Дръжте ножа / режещия блок на машината за 

рязане далеч от краката си.

• Винаги се уверявайте, че режещият инструмент 

продължава да се върти за кратко време след 

освобождаването на дроселната клапа.

• За да отрежете растежа на храсталак, вие 

„потапяте“ режещото острие отгоре. Това нарязва 

материала, който ще се реже

• Винаги дръжте косата за дръжките с две ръце.

• Водете устройството с равномерно извито 

движение отляво надясно и обратно. След това 

изрежете следващата секция. Фиг. 46

• Дръжте операционната дръжка с дясната си 

ръка идръжката на вала с лявата ръка.

• Внимание: Винаги бъдете особено внимателни, 

когато работите в труден терен и на склонове. 

При висока трева режете постепенно, за да не 

претоварите устройството. Първо изрежете 

върховете.

• Когато използвате метални режещи 

инструменти, винаги съществува риск от откат, 

ако инструментът се удари в твърдо препятствие 

(камъни, дървета, клони и др.). Устройството се 

изхвърля обратно срещу посоката на въртене.

• Внимателно поднесете кордата за подрязване 

до препятствие и изрежете около препятствието с 

върха на линията. Ако линията за подрязване 

влезе в контакт с камъни, дървета или стени, 

линията ще се изтърка или счупи 

преждевременно.

• Бензиновата коса е подходяща за изтъняване на 

подраст, диви растения, млади дървета 

(максимум 2 см диаметър на ствола) и висока 

трева.

• Внимание! Режещият блок все още работи! Не 

спирайте режещия блок с ръка.

• Дизайнът на бензиновата коса позволява работа 

само от дясната страна на тялото на потребителя.

Косене с кордова глава
• Използвайте тримерна гава с корда, за да 

получите чист разрез дори по неравни ръбове, 

оградни стълбове и дървета.

Внимание: Винаги връщайте устройството в 

изходно положение, преди да натавите следващ 

сряз.

• Винаги се уверявайте, че двигателят работи на 

празен ход правилно, така че режещият 

инструмент да не се върти повече, когато лостът 

на дроселната клапа не е натиснат.

• Винаги носете защитни очила и предпазни 

средства за защита на слуха, както и каска.

• Винаги работете с висока скорост за най-добър 

резултат при рязане.
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• Никога не подменяйте пластмасовата резба с 

метална - риск от нараняване!

Линия на подрязване (фиг. 44)

• Дръжте машинката за жив плет безопасно с две 

ръце. Пазете дистанция от тялото си.

• Отрежете първо страните на живия плет и едва 

след това горния ръб.

• Нарежете живия плет в трапецовидна форма.

• Опасност! Остриетата все още работят! Не 

спирайте ножовете с ръка.

Тримерът за косене на трева се доставя със 

заредена кордова глава. Кордата се износва, 

докато работите.
За да подадена нова нишка, натиснете здраво 

главата с резби върху земя, докато двигателят 

работи. Кордата се подава автоматично чрез 

центробежна сила. 
Ножът на предпазителя на линията ще съкрати 

линията за подрязване до правилната дължина.
Преближете внимателно кордата до препятствие и 

изрежете с върха на кордата около препятствието.

Работа с ножица за жив плет
• Тримерът за жив плет е подходящ за рязане на 

жив плет, храсти и шубраци.

• Тримерът за жив плет може да бъде воден 

напред и назад от своите двустранни остриета или 

от движенията на махалото от едната страна към 

другата.

• Режете живия плет отдолу нагоре.

• Задължително е да отстранявате чужди части от 

живия плет (например тел), тъй като те могат да 

повредят остриетата на машината.

Регулиране на ъгъла
Чрез завъртане на режещата глава тримерът за 

жив плет може да се регулира спрямо работните 

условия от + 90 ° до -75 °. Фиг. 49.
• Внимание! Регулирайте ъгъла само когато 

двигателят е изключен.

• Освободете двата лоста, докато щракнат на 

мястото си в прореза.
• Преди пускане в експлоатация проверете дали 

лоста за регулиране са правилно заключени. Фиг. 

49

• Натиснете двата лоста надолу и поставете 

режещата глава в желаното положение. Фиг. 48

Намажете ножовете и настройката на ъгъла всеки 

път преди започване на работа, с екологично чист 

лубрикант (смазващо масло). Също така редовно 

смазвайте ножовете по време на работното време.
Внимание! Омаслявайте само при изключен 

двигател !

ВНИМАНИЕ: Неправилната употреба могат да 

повредят тримера и да причинят сериозни 

наранявания от изхвърляните парчета.

• Избягвайте контакт с метални предмети, камъни 

и др.

• Никога не изрязвайте храсти или дърво с 

диаметър над 2 cm.

За да сведете до минимум риска от злополуки с 

машинката за подстригване на жив плет, обърнете 

внимание на следните точки:

• Редовно проверявайте машинката за повреди. 

Никога не продължавайте да използвате 

повредено режещо острие.
• Когато режещият нож стане очевидно тъп, той 

трябва да бъде заточен от квалифициран 

специалист в съответствие с инструкциите. Когато 

режещото острие очевидно е в дисбаланс, то 

трябва да бъде заменено.

Смазване на веригата и шината
Препоръчително е да се използва търговско масло 

за вериги.
• Свалете капачката на резервоара за масло. (Фиг. 

54 / L)

Работа с резачка за клони

• Напълнете резервоара (Фиг. 54 / M)) до 80% с 

масло за вериги.
• Затворете капачката на резервоара за масло 

(Фиг. 54 / L).

Контрол на подаването на масло

С винта (R) можете да намалите или увеличите 

количеството масло.

Винаги се уверявайте, че автоматичната маслена 

система работи правилно. Уверете се, че 

резервоарът за масло винаги е пълен.

Предпазни мерки при рязане с триона

Шината и веригата никога не трябва да остават без 

масло. Ако работите с триона на сухо или с твърде 

малко масло, експлоатационният живот на 

верижната шина ще бъде по-кратък, веригата 

бързо ще се затъпи и шината ще се износи много 

от прегряване. Твърде малко масло може да се 

разпознае от образуването на дим или 

обезцветяването на релсата. 

Автоматично смазване на веригата - фина 

настройка Фиг. 61.

За да проверите смазването на веригата, 

задръжте верижния трион на парче хартия и дайте 

пълна газ за няколко секунди. На хартията може 

да се провери количеството масло. Трионът 

винаги трябва да изхвърля малко количество 

масло. След няколко секунди трябва да се вижда 

лека следа от масло. Уверете се, че в резервоара 

винаги има достатъчно масло защото смазването 

на веригата винаги е включено.

Никога не заставайте директно под клона, който 

искате да изрежете. Рискът клонът неочаквано да 

падне върху вас е много голям. По принцип е 

препоръчително трионът да се постави под ъгъл 

от 60 ° спрямо клона.

• Никога не се опитвайте да използвате 

инструмента си с една ръка. Загубата на контрол 

По часовниковата стрелка - количеството масло е 

намалено (-)

Дръжте устройството здраво с две ръце по време 

на процеса на рязане и се уверете, че сте в 

балансирано положение и че стоите правилно.

По време на работата по рязане водачът и 

веригата трябва винаги да са достатъчно смазани, 

за да се намали триенето с меча на веригата. 

Обратно на часовниковата стрелка - количеството 

масло се увеличава (+)
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• Практикувайте за леко насочване на 

устройството, но не претоварвайте двигателя.

Потърсете гниене в корените и клоните. Ако са 

изгнили отвътре, могат да се отчупят и да 

паднатнадолу неочаквано по време на рязане.

• Срежете клона на около 10 см от ствола, от 

долната страна на клона.

Основна техника на рязане

• За да поддържате възможно най-ниски щети по 

дървото, препоръчваме да запечатате интерфейса 

с дървесен восък.

Противосъздействащи сили възникват по време на 

работа с верижния трион. Силите, които трябва да 

бъдат приложени към дървото, действат срещу 

оператора. Те се появяват, когато движещата се 

верига влезе в контакт с твърд предмет като клон 

или е притисната. Тези сили могат да доведат до 

загуба на контрол и нараняване.

над вашия инструмент може да причини сериозни 

наранявания или смърт. Никога не работете върху 

стълба, клон на дърво или други нестабилни 

повърхности.

Винаги следете състоянието на дървото.

Разбирането на произхода на тези сили може да 

ви помогне да избегнете уплахата и загубата на 

контрол. 

• Продължавайте да режете, докато клонът се 

отчупи. Вече няма риск от увреждане на кората.

 

• И накрая, отстранете останалия клон с чист 

разрез отгоре по ствола.

Освен това внимавайте за счупени и мъртви 

клони, които могат да се разхлабят от удара и да 

паднат върху вас. В случай на много дебели или 

тежки клони, първо направете малък разрез под 

клона, преди да работите отгоре надолу, за да 

предотвратите отчупването им.

• Никога не режете с горния ръб или върха на 

ножа.

• Направете още един разрез на около 15 см от 

основата на горната част на следващ участък.

• Уверете се, че напрежението на веригата винаги 

е правилно регулирано.

Опасности от противосъздействащи сили

Тежките клони се отчупват лесно при рязане. Те 

откъсват дълги ивици кора от ствола, което 

причинява трайно увреждане на дървото. Можете 

значително да намалите този риск със следната 

техника на рязане:

Изчистете работната зона, преди да отрежете 

пречещи клони и подраст. След това създавате 

зона за отстъпление, далеч от мястото, където 

падат отсечените клони, и премахвате всички 

препятствия там. Поддържайте работното място 

чисто, отстранете незабавно отрязаните клони. 

Обърнете внимание на местоположението си, 

посоката на вятъра и възможната посока на 

падане на клоните. Бъдете подготвени за паднали 

клони, които могат да отскочат. Поставете всички 

други инструменти и оборудване на безопасно 

разстояние от клоните, които ще се режат, но не в 

зоната за отстъпление.

• неуспех
Най-честите ефекти са:

могат да доведат до до задръстване на веригата 

от долната страна на щангата. Винаги започвайте 

да режете, като веригата работи с пълна скорост.

Избягвайте откат

• откат,

Най-добрата защита е да се избягват ситуации, 

които водят до откат:
1. Винаги имайте предвид положението на горната 

направляваща шина.

Независимо от това, винаги дръжте здраво 

захващане и добра основа, за да запазите 

контрола върху инструмента в случай на 

съмнение.

• отстъпление

2. Никога не позволявайте на тази точка да влиза 

в контакт с предмет. Не режете нищо с него. 

Бъдете особено внимателни около телените 

огради и когато режете малки, твърди клони, които 

веригата може лесно да прищипе.

Избягвайте оттеглянето
Бъдете наясно със влиянието и ситуациите, които

Отстъпът може да възникне, когато движещата се 

верига на триона се срещне в горната четвърт на 

направляващата шина върху твърд предмет или 

бъде притисната. Силата на рязане, упражнявана 

върху веригата от триона, въртяща сила в посока, 

обратна на хода на веригата. Това води до 

движение нагоре на направляващата шина.

Отскачане

Избягвайте откат

Отстъпление

Този трион е проектиран по такъв начин, че 

ефектите на отката да не са толкова забележими, 

колкото при конвенционалните верижни триони.

Откат

Прибирането се случва, когато веригата внезапно 

се заби от долната страна на релсата, защото е 

заседнала или срещне чужд предмет в дървото. 

След това веригата издърпва триона напред. 

Оттеглянето често се случва, когато веригата не 

работи с пълна скорост при контакт с дървото.

3. Изрежете само по един клон наведнъж.

Откатът възниква, когато веригата внезапно се 

заби в горната част на шината, защото е 

заседнала или удря чужд предмет в дървото. 

След това веригата може да дръпне триона срещу 

оператора. Откатът често се случва, когато 

горната част на шината се използва за рязане.

Бъдете наясно със силите и ситуациите, които 

могат да доведат до задържане на веригата в 

горната част на шината. Не режете повече от един 

клон наведнъж. Не накланяйте триона настрани, 

когато го издърпвате от режещата междина, тъй 

като това може да притисне веригата.
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ВНИМАНИЕ: Винаги носете защитни ръкавици, 

когато работите по и около режещите 

инструменти. Когато не се използва, по време на 

транспортиране или съхранение, винаги 

поставяйте транспортна защита към всички 

режещи инструменти. Фиг. 1 (14а, 15а, 17с)

10. Поддръжка

4. По технически причини мократа трева и 

плевелите се увиват около задвижващия мост под 

защитата на рязане по време на работа. 

Премахнете това, в противен случай двигателят 

ще прегрее поради прекомерно триене. Фиг. 45

3. Извадете използваната макара.

1. Свалете капачката на предпазителя на линията 

от макарата на линията (5) чрез силно натискане

• Сменете незабавно повредени или тъпи режещи 

инструменти, дори ако има малки пукнатини по 

шината на кастрачката.

2. Почистете устройството с кърпа, ръчна четка 

или др.

Имайте предвид, че следната информация се 

отнася до нормалната употреба.

3. Използвайте влажна кърпа за почистване на 

пластмасовите части. Не използвайте почистващи 

препарати, разтворители или остри предмети.

Подмяна на макарата / кордата Фиг. 31 - 36

1. Не пръскайте устройството с вода. Това ще 

повреди двигателя.

• Ако е необходимо:
Смазване на предавка (също, ако е необходимо).

При определени обстоятелства (по-дълга 

ежедневна работа, излагане на силен прах и др.) 

Посочените интервали се съкращават съответно.

Затегнете отново достъпните крепежни винтове и 

гайки. Ще избегнете прекомерно износване и 

повреда на устройството, ако се придържате към 

спецификациите в тези инструкции за 

експлоатация.

Винаги изключвайте двигателя и издърпвайте 

конектора на запалителната свещ, преди да 

извършвате поддръжка или почистване.

между задържащите плочи.

6. След това поставете капака на макарата върху 

новата макара (5). Завъртете го така, че плочите 

на капака на макарата да бъдат избутани с 

пружините в корпуса на макарата.

4. Вземете новата макара и издърпайте по 10 см 

на двете линии.

Редовни проверки

• Седмичен преглед:

Проверете режещите инструменти за плътно 

прилепване, обща визуална проверка за 

пукнатини и повреди. 

5. Сега поставете кордовата макарата (5) върху 

конусната пружина и направете и двете нишки 

през отворите в корпуса на макарата.

• Преди започване на работа, след пълнене на 

резервоара, след удар или изпускане: 

• Заточете режещите инструменти (също според 

изискванията ако е необходимо).

2. Извадете макарата с останалата линия и 

компресионната пружина.

7. Сега натиснете капака на макарата заедно с 

макарата, докато тя се захване в корпуса на 

макарата.
8. Ножът (A) в защитния капак (18) скъсява 

нишката за подрязване до правилната дължина, 

когато машината стартира отново.

Фиг. 25 А
Ножът за рязане може да стане тъп с времето.

Шлайфане на ножа на предпазния капак 

• Ако забележите това, отвийте винта, който 

държи острието на предпазната качулка на 

предпазната качулка / капак..

• Заточете ръба на ножа с плоска пила, като 

внимавате да поддържате ъгъла на режещия 

ръб.
• Важно! Поставете режещия нож отново.

Подмяна и презаточване на режещото острие в 

края на сезона на косене.

• Закрепете ножа в менгеме.

• Изчакайте, докато двигателят се охлади 

напълно.

• Наточете всичките 3 остриета на режещия нож с 

помощта на плоска пила и се уверете, че 

поддържате ъгъла на режещия ръб. (~ 25 °) 

Пилете само в една посока.

• Издърпайте капачката на запалителната свещ и 

използвайте предоставения ключ на свещта, за да 

извадите свеща чрез завъртане.

Внимание! Долейте само малко мазнина. В 

никакъв случай не препълвайте.

Шлайфане на режещото острие (17)

• Сменете острието най-късно след пет 

заточвания. 

Небалансираните остриета карат ножицата да 

вибрира силно; съществува риск от нараняване!

Сменете и почистете свещта Фиг. 37-38

Сменете ножа, ако е силно износен или режещият 

ръб е счупен.

Ако остриетата се затъпят, можете сами да ги 

заточите.

• Силното натрупване на свещта може да бъде 

причинено от: Прекалено много масло в 

• Когато електродът е силно износен или 

инкрустиран, свещта трябва да бъде заменена с 

такава от същия тип.

• Завийте напълно свещта в резбата на ръка. 

Избягвайте да накланяте свещта.

Смажете ъглова предавка, фреза Фиг. 8 (O) 

Третирайте с грес на литиева основа. Отстранете 

винта и поставете грес в него, завъртете вала 

ръчно, докато мазнината излезе; след това 

поставете отново винта.

Проверявайте междината на запалителната свещ 

поне веднъж годишно или когато двигателят 

стартира слабо. Правилната разлика между флага 

за запалване и контакт за запалване е 0,25 "/ 0,63 

mm.

• Закрепете острието с менгеме.

бензиновата смес, лошо качество на маслото, 

стара бензинова смес или запушен въздушен 

филтър.
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• Разхлабете капака на въздушния филтър и 

отстранете гъбения филтърен елемент.

• Когато използвате динамометричен ключ, 

моментът на затягане е 12-15 Nm.

• Сменете капака на въздушния филтър, така че 

нищо да не попадне във въздуховода.

особено отгоре и отдолу.

Мръсните въздушни филтри намаляват работата 

на двигателя поради недостатъчно подаване на 

въздух към карбуратора. Прахът и цветният 

прашец запушват порите на филтъра с пяна. 

Следователно редовните проверки са от 

съществено значение.

когато заточвате или сменяте 

За да не се скъси експлоатационният живот на 

двигателя, трябва незабавно да се смени 

повреден въздушен филтър.

3 = ходовият жлеб на релсата

Почистете въздушния филтър. Фиг. 39-42

• Измийте филтърния елемент в топла сапунена 

вода, изплакнете го и го оставете да изсъхне на 

въздух.
Внимание: Никога не почиствайте въздушния 

филтър с бензин или запалими разтворители.

• Затегнете свеща, използвайки предоставения 

ключ за свещта.

• Прикрепете правилно съединителя на 

запалителната свещ към запалителната свещ.

! Внимание! Никога не пускайте двигателя без 

инсталиран елемент на въздушния филтър.

Грижа за направляващата шина
Обръщайте шината всеки път, 

веригата. Това ще предотврати 
износването й от едната страна, 

1 = отворът за подаване на масло
2 = масленият канал

Поддръжка и заточване на веригата

Правилно заточена верига

• Проверете за скъсвания на връзките и повредени 

нитове.

Обърнете внимание на ъглите и размерите, 

дадени по-долу. Ако веригата на триона не е 

правилно заточена или размерът на дълбочината 

е твърде малък, има по-голям риск от ефекти на 

откат и от тях произтичащи наранявания ! 

• Почистете веригата.

Редовно почиствайте

Правилно заточената верига преминава без 

усилие през дървото и изисква много малко 

натиск. Не работете с тъп или повреден трион. Той 

увеличава физическото натоварване, увеличава 

вибрациите и води до незадоволителни резултати, 

както и до по-голямо износване.

• Заменете повредените и износени части на 

веригата с подходящи резервни части, които 

можете да подадете до формата и размера на 

оригиналните части, ако е необходимо.
• Веригата трябва да бъде заточена само от 

опитни хора! 

Използвайте само специални пили за верижни 

триони! Другите файлове имат грешна форма и 

грешен разрез.

да свалите веригата от релсата и след това да я 

заточите.
• Изберете подходящите инструменти за 

заточване на стъпката на веригата.

Стъпката на веригата (например 3/8 ") е 

подчертана в дълбочината на всяко острие.

Изберете файла според диаметъра на стъпката на 

веригата. Не забравяйте да спазвате следния 

ъгъл, когато заточвате диаметъра на веригата.

Веригата не може да бъде фиксирана върху 

направляващата шина. Поради това е най-добре 

B = ъгълът на страничната плоча
Ъгълът също трябва да се поддържа за всички 

ножове.
При неправилни ъгли веригата се движи 

неравномерно, износва се бързо и ще се счипи 

преждевременно.
Тъй като тези изисквания могат да бъдат 

изпълнени само с достатъчна и редовна практика:
• При ръчно заточване на веригата на триона 

трябва да се използва държач за пила. На него са 

отбелязани правилните ъгли на подаване.
• Дръжте пилата хоризонтално (под прав ъгъл 

спрямо направляващата шина) и пилете според 

маркировката на ъгъла на държача на пилата. 

Поддържайте държача на пилата на горната плоча 

и дълбокомера.
• Винаги пилете ножа отвътре навън.

Вдигнете, докато се движите назад.

A = ъгъл на подаване

• Пилата остри само при движение напред.

• Не докосвайте връзките на веригата с пилата.
• Продължавайте да въртите обръщате пилата, за 

да избегнете едностранно износване.

• износени или повредени компоненти
• огънати, счупени или повредени режещи 

2. Изсипете малко масло в него.

Смазвайте устройството на всеки 10 до 20 

работни часа.

Внимание! Напълнете само малко количество 

грес. Не препълвайте.

Всички зъби трябва да имат еднаква дължина, в 

противен случай те също ще варират. В резултат 

на това веригата се завърта неправилна и това 

увеличава риска от счупване.

• разхлабени приставки

Смажете трансмисията, стълб за подрязване

1. Поставете грез върху нипела за смазване Фиг. 

54 (Q).

• Вземете парче твърдо дърво, за да отстраните 

резки по режещите ръбове.

Проверете тримера за жив плет за очевидни 

неизправности като:



22

• износване и особено доброто движение наназад 

и напред на остриетата.

Намажете зъбните колела на всеки 10 до 20 

работни часа.

инструменти

Намажете режещите инструменти и ъгъла за 

регулиране с екологично чист лубрикант.

Износване на части

Незабавно подменяйте повредени или тъпи 

режещи инструменти, дори в случай на леки 

повреди.

1. Оставете двигателя да се загрее за 3-5 минути 

(не с висока скорост! ).

обратно на часовниковата стрелка

Свържете се с производителя, ако режещият 

инструмент продължава да се движи на празен 

ход. Не продължавайте да работите с 

инструмента !

• капаци и предпазители непокътнати и правилно 

монтирани.

Смазване на зъбните колела

1 Поставете пистолета за смазване към 

смазващите нипели Фиг. 48 (P).
2 Поставете малко грес
.Внимание! Напълнете само малко количество 

масло. Не препълвайте.

Настройка на оборотите на празен ход Фиг. 50
Ако острието все още се движи, когато 

устройството е в dle (обороти без натоварване), 

променете скоростта на празен ход.

2. Завъртете регулиращия винт (S):

- Скоростта на празен ход ще намалее (-)
Скоростта на празен ход е 3000 min-1.

- Скоростта на празен ход ще се увеличи (+)
по посока на часовниковата стрелка

Потребителят носи отговорност за всички 

щети, причинени от неспазване на 

инструкциите в това ръководство. Това важи и 

за неоторизирани модификации на 

инструмента, използване на неоторизирани 

резервни части, аксесоари, работни 

инструменти, несвързана и непредвидена 

употреба, вторични повреди поради 

използване на дефектни компоненти.

Дори когато се използват по предназначение, 

някои компоненти подлежат на нормално 

износване. Те трябва да бъдат заменени в 

зависимост от вида на продължителността на 

употреба. Тези части включват, наред с други, 

режещия инструмент и задържащия диск.

! Внимание! Използвайте само оригинални 

резервни части, аксесоари и приставки на 

производителя. Ако не го направите, това може да 

доведе до лошо представяне, възможни 

наранявания и може да анулира вашата гаранция.

Тример за трева / фреза: 

Важен съвет в случай на изпращане на 

оборудването до сервиз:

Моля, цитирайте следните данни при поръчка на 

резервни части:
• Тип машина

Поради съображения за сигурност, моля, 

погрижете се оборудването да бъде изпратено 

обратно без гориво !

 
• Артикулен и сериен номер на машината

Корда  Ø 450    7910700707 

Поръчка на резервни части

За изброеното тук оборудване за рязане винаги 

можете да използвате предпазителите, 

предоставени с уреда.

Транспортен предпазител   3904801065 

Острие с 3 зъба Ø 255 x 1,4  7910700702 

Транспортен предпазител    3904801066 

Острие с 8 зъба Ø 255 x 1,5  7910700711 

Транспортен предпазител   3904801066 

Предпазен щит за тример  3904803034 

Острие с 4 зъба Ø 255 x 1,5  7910700705 

Резачка за клони: 

Шина Oregon 100SDEA318  3904801037 

Почистване

Верига Oregon 91PJ040X   7910700704 

! Важно!

Острие за тример 400 мм  7910700703 

• Никога не потапяйте оборудването във вода или 

други течности, за да го почистите.

• Съхранявайте бензиновия мултиградински 

инструмент на сигурно и сухо място, недостъпно за 

деца.

Съхранение

Транспортен предпазител 400мм  3904801043 

• Пазете дръжките без масло, така че винаги да 

имате сигурно задържане.

Удължение    7910700710 

• Почистете оборудването, както е необходимо, с 

влажна кърпа и, ако е необходимо, с мека течност 

за миене.

Съхранение на оборудването

• Винаги изваждайте запалителната свещ всеки 

път, преди да извършвате почистване.

Тример за жив плет: 

Важно: Никога не съхранявайте оборудването за 

повече от 30 дни, без да изпълните следните 

стъпки.

Ако възнамерявате да съхранявате оборудването 

за повече от 30 дни, оборудването трябва да бъде 

подготвено по съответния начин. В противен 

случай горивото, което остава в карбуратора, ще се 

Предпазител за верига   3904801039 

11. Съхранение
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изпари и ще остави каучукова утайка. Това може да 

създаде проблеми при стартиране на оборудването 

и може да изисква скъпи ремонти.

2 За да извадите горивото от карбуратора, 

стартирайте двигателя и го оставете да работи, 

докато оборудването спре.

1 Бавно свалете капачката на резервоара за гориво, 

за да освободите налягането, което може да се е 

образувало в резервоара. Внимателно изпразнете 

резервоара. Изпразвайте резервоара само на 

открито или в добре проветриви помещения. 

Уверете се, че в почвата не се отделя гориво или 

масло за вериги (защита на околната среда). 

Използвайте подходяща повърхност.

4 Извадете свещта (вижте раздел 10 Сменете и 

почистете свещта).

2 Бързо дръпнете кабела на стартера, за да 

отстраните излишното масло от горивната камера.

4 Подгответе оборудването за работа.

За да транспортирате машината, изпразнете 

резервоара за бензин, както е описано в раздел 8 за 

източване на горивото. Почистете грубата мръсотия 

от оборудването с четка или ръчна четка.Винаги 

прикрепяйте предпазителя за транспорт към всички 

режещи инструменти.Фиг. 1 (14а, 15а, 17с)

12. Изхвърляне и рециклиране

5 Добавете една чаена лъжичка 2-тактово моторно 

масло в горивната камера. Бавно издърпайте 

стартерния кабел няколко пъти, за да нанесете слой 

масло върху всички вътрешни компоненти. 

Поставете отново свещта.

3 Оставете двигателя да се охлади (около 5 минути).

Забележка: Съхранявайте оборудването на сухо 

място и далеч от възможни източници на запалване 

като фурна, котел за гореща вода с газ, сушилня с 

газ и др.

Въвеждане на оборудването обратно в 

експлоатация

3 Почистете запалителната свещ и проверете дали 

разстоянието между електродите е правилно или 

поставете нова запалителна свещ с правилната 

междина.

1 Извадете свещта (вижте раздел 10 Сменете и 

почистете свещта).

За да предотвратите повреди и наранявания, 

осигурете инструмента срещу преобръщане и 

плъзгане, когато го транспортирате в превозни 

средства.

Оборудването се доставя в опаковка, за да се 

предотврати повреждането му при транспортиране. 

Суровините в тази опаковка могат да бъдат 

и з п ол з ва н и  п о вто р н о  и л и  р е ц и к л и р а н и . 

Оборудването и аксесоарите към него са 

изработени от различни видове материали, като 

метал и пластмаса. Дефектните компоненти трябва 

д а  с е  и з х в ъ р л я т  к а т о  с п е ц и а л н и 

отпадъци.Попитайте вашия дилър или местния 

съвет.
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Очевидните дефекти трябва да бъдат докладвани в рамките на 8 дни от получаването на стоката, в противен случай купувачът губи 

всички претенции поради такива дефекти. Гарантираме за нашите машини в случай на правилна обработка за времето на 

законоустановения гаранционен срок от доставката по такъв начин, че да заменим безплатно всяка част на машината, която доказано 

става неизползваема поради дефектен материал или дефекти на изработката в рамките на този период . По отношение на части, 

които не са произведени от нас, ние гарантираме само дотолкова, доколкото имаме право на гаранционни претенции срещу 

доставчиците нагоре по веригата. Разходите за монтаж на новите части се поемат от купувача. Анулирането на продажбата или 

намаляването на покупната цена, както и всички други претенции за обезщетение ще бъдат изключени. Трионът е консуматив и 

изрично е изключен от всякаква гаранция.

Гаранция БГ


