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табелка
Въведете в следващото поле 
всички данни от типовата 
табелка на Вашия уред. 
Типовата табелка ще намерите 
в близост до двигателя. 
Тези данни са много важни за 
повнататъшно идентифициране 
при поръчване на резервни 
части за уреда и за сервизното 
обслужване.

Тези и други данни за уреда ще 
намерите в отделната книжка 
за СЕ-съответствие, която 
е неразделна част от това 
упътване за експлоатация.

Схеми

Разтворете страниците със схе-
мите в началото на упътването 
за експлоатация.
Графичните изображения могат 
в детайли да се различават 
от уреда, който сте закупили.

За Вашата сигурност 

Използвайте уреда 
правилно
Този уред е предназначен 
предимно
– за използване в домащните 

градини и паркове,
– за косене на краищата на лива-

дите и малки или трудно 
достъпни тревни площи 
(например: под храстите),

– както и за рязане на диви 
храсти, храсти и шубраци,

– за отдих в съответствие 
с описанията и указанията за 
безопасност, дадени в това 
упътване за експлоатация.

Всяко друго използване е неце-
лесъобразно. 
Използването не по предназначе-
ние води до отпадане на гаранци-
ята и освобождава произво-
дителя от всякаква отговорност. 
Този, който използва уреда, 
отговаря за всички щети, нане-
сени на трети лица и тяхната 
собственост.
Използвайте уреда само 
в техническото състояние, 
предписано от производителя 
и в което Ви е доставен от него.
Собственоръчно направените 
промени на уреда освобождават 
производителя от отговорност 
за произтичащите от това вреди.

Преди употреба прочетете 
всички указания
 Прочетете внимателно тези 

указания. Запознайте се добре 
с обслужването и с боравенето 
с уреда.

 Hе използвайте този уред, 
когато сте изморени или 
болни, или когато сте под 
влиянието на алкохол, 
опияти или медикаменти.

 Лица под 16 години не трябва 
да обслужват уреда или 
да извършват други работи, 
като например обслужване, 
почистване, настройване – 
местните разпоредби могат 
да определят минималната 
възраст на ползвателя.

 Уредът не е предназначен 
да се използва от лица (вклю-
чително деца) с намалени 
физически, сетивни или 
душевни способности или 
такива с недостатъчен опит 
и/или знания, освен когато 
са наблюдавани от лице, което 
отговаря за тяхната сигурност, 
или са получили от вас указа-
ния, как да използват уреда.

 Трябва да се наблюдават 
децата да не играят с уреда.

 Проверете уреда преди 
да го използвате. 
Подменете поврадените 
части. Проверете, дали не из-
тича гориво. 
Уверете се, че свързващите 
елементи са на местата 
си и че са добре закрепени. 
Подменете частите на реже-
щите приставки, които са пук-
нати, огънати или са повреде-
ни по някакъв друг начин. 
Уверете се, че режещата при-
ставка е поставена правилно 
и е добре захваната. 
Уверете се, че предпазния 
капак на режещата приставка 
е поставен правилно и се на-
мира в необходимото положе-
ние. Hеспазването на тези 
указания може да доведе 
до нараняване на този, който 
работи с уреда, или на тези, 
които го гледат, както и до 
повреждане на уреда.

 Използвайте само оригинални 
резервни конци с диаметър 
3,0 мм. В никакъв случай 
не използвайте подсилени 
с метални нишки шнурове, 
телове, вериги, въжета или 
други подобни. 
Те могат да се скъсат и да 
се превърнат в неуправляеми 
летящи обекти.

 Винаги трябва да сте с пъл-
ното съзнание за възмож-
ността от нараняване на 
главата, ръцете и краката.

 Hатиснете лоста на газта. 
Той трябва автоматично да 
се върне в нулево положение. 
Преди работа с уреда напра-
вете всички необходими 
регулировки и поправки.
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 Преди всяко използване 
почистете мястото, в което 
ще подрязвате. 
Отстранете всички предмети, 
като камъни, парчета стъкла, 
пирони, телове или шнурове, 
които могат да бъдат повле-
чени или могат да се заплетат 
в приставката за рязане. 
Отстранете от мястото децата, 
наблюдателите и животните. 
Пазете децата, наблюдате-
лите и животните на разстоя-
ние в диаметър най-малко 
15 м; за наблюдателите въпре-
ки това съществува опасност 
да бъдат засегнати от изхвър-
лени надалече предмети. 
Hаблюдателите трябва 
да носят защитни очила. 
Kогато някой се доближава 
до Вас веднага изключете 
двигателя и приставката 
за рязане.

Синдром на Рейно (болест 
на студените пръсти) 
 Честото използване на 

вибриращи уреди може да 
причини нервни увреждания 
при лица, чието оросяване 
е нарушено (например 
пушачи, диабетици). Особено 
пръстите, ръцете, китките 
и/или раменете могат да имат 
и следните симптоми, като 
могат и да не се проявят 
всички: болки, сърбеж, 
пробождане, заспиване на 
части от тялото, побледняване 
на кожата. 

 Ако забележите необичайни 
нарушения, незабавно 
прекратете работа и потърсете 
лекар. Значително можете да 
намалите опасностите, ако 
спазвате следните указания: 

 Дръжте тялото си и особено 
ръцете си топли при студено 
време. Работата със студени 
ръце е основният причинител! 

 Редовно правете почивки, като 
през това време си движите 
ръцете. По този начин 
стимулирате оросяването. 

Указания за безопасност 
за уреди, задвижвани 
с бензин
Бензинът е високо пожароопасен 
и при запалване неговите пари 
могат да експлодират. 
Спазвайте следните предохра-
нителни мерки:
 Съхранявмайте бензина само 

в специално предназначени 
и разрешени за такова използ-
ване съдове.

 Hе допускайте ситуации, 
в които разклатен бензин може 
да се възпламени. 
Включете двигателя едва 
тогава, когато бензиновите 
пари са изчезнали.

 Преди да напълните резер-
воара винаги изключвайте 
двигателя и го изчакайте да 
изстине. Hикога не сваляйте 
капачката на резервоара 
и не зареждайте резервоара, 
когато двигателят е горещ. 
Никога не използвайте уреда, 
ако не сте завили добре капач-
ката на резервоара. Бавно раз-
вивайте капачката на резер-
воара, за да изпуснете бавно 
налягането в резервоара.

 Смесвайте и наливайте бензин 
само на много чисти добре 
проветрени места на открито, 
където няма искри или пламъ-
ци. Завийте капачката на 
резервоара бавно, едва след 
като сте изключили двигателя. 
Hе пушете докато смесвате 
или наливате бензин. 
Веднага избършете разлятия 
бензин от уреда.

 Отнесете уреда найвмалко 
на 10 м от бензиностанцията 
(мястото на зареждане), 
преди да включите двигателя. 
Hе пушете и не допускайте 
в близост появата на искри 
или открити пламъци, докато 
наливате бензин или докато 
използвате уреда.

 Веднага подменяйте повреде-
ните ауспуси, резервоарите 
или капачките на резервоа-
рите.

По време на работа 
с уреда
 Hе включвайте уреда и не го 

оставяйте да работи, когато 
се намирате в затворено 
помещение или в сграда. 
Вдишването на отработените 
газове може да бъде смърто-
носно. Използвайте уреда 
само на открито.

 Kогато използвате уреда, 
носете предпазни очила и 
защитни средства за слуха. 
При извършване на работи 
с много прах носете маска 
за лице и срещу прах. 
Препоръчва се и използването 
на риза с дълъг ръкав. 
Работата без защита за очите 
и слуха може да доведе до 
тежки травми на очите респ. до 
загуба на слуха.

 Hосете дебели дълги 
панталони, ботуши 
(нехлъзгащи се) и ръкавици. 
Hе носете свободни дрехи, 
бижута, къси панталони, 
сандали и не ходете боси. 
Приберете косите си високо 
над раменете. 
При необходимост носете 
мрежичка за коса.

 Kапакът на приставките 
за рязане трябва да бъде 
поставен винаги, когато 
уредът се използва като 
тример за косене. 
За започване на работа двата 
конеца на тримера трябва 
да бъдат извадени и е необхо-
димо да се инсталира подход-
ящ конец. 
Режещата корда не трябва да 
излиза извън края на капака.

 Уредът има съединител. 
При работа на празен ход 
приставката за рязане 
не се движи. 
В случай че тя се движи, 
е необходимо уредът 
да бъде регулиран от меха-
ник на Вашия търговец.

 Преди включване на уреда 
се уверете, че бобината/реже-
щото острие не се допират 
до никакви предмети.
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 Нагласете дръжката за водене 
в съответствие с Вашия ръст, 
за да владеете добре уреда.

 Използвайте уреда само при 
дневна светлина или при 
много добро изкуствено освет-
ление.

 Hе допускайте пускане 
на уреда по невнимание. 
Бъдете готови за работа с 
уреда, веднага след като 
издърпате въжето на стартера. 
При включването този, който 
използва уреда, трябва да 
е заел стабилно положение. 
Спазвайте предписанията 
за старт/стоп.

 Използвайте този уред само 
за целите, за които е предназ-
начен.

 Hе се надвесвайте много 
напред над него. 
Винаги стойте здраво на зем-
ята и запазете равновесие.

 По време на работа дръжте 
уреда винаги здраво с двете 
ръце: едната ръка на дръжката 
за газта, другата ръка на 
дръжката за водене.

 По време на работа винаги 
поставяйте ремъците за раме-
нете.

 Hе използвайте уреда при 
лоши климатични условия, 
като например опасност 
от дъжд или буря.

 Hикога не променяйте фабрич-
ните настройки на уреда.

 Избягвайте открит огън, 
образуването на искри 
и не пушете.

 Hикога не използвайте уреда 
с дефектен шалтер за запал-
ване.

 Пазете ръцете, лицето 
и краката си далеч от всички 
движещи се части. 
Hе пипайте приставката 
за рязане, докато тя се движи, 
и в никакъв случай не опит-
вайте да я спрете.

 Hе пипайте двигателя и шумо-
заглушителя. По време на 
работа тези части стават 
много горещи. Дори и след 
изключването те остават още 
известно време горещи.

 Hе пускайте двигателя да 
работи повбързо, отколлкото 
това е необходимо за подряз-
ване или подравняване 
на краищата. 
Hе включвайте двигателя 
да работи на високи обороти, 
когато не режете.

 Винаги изключвайте дви-
гателя, когато не можете вед-
нага да започнете да режете 
или ако трябва да отидете 
от едно място на друго.

 Променяйте често работната 
позиция по време на работа и 
правете почивки, за да 
поддържате 
работоспособността си.

 При появата на необичайно 
вибриране веднага спрете 
двигателя. 
Проверете уреда за повреди. 
При повреда се обърнете 
към специализиран сервиз.

 Ако се сблъскате с чуждо тяло 
или ако се оплетете в него, 
веднага изключете двигателя 
и проверете за евентуални 
повреди. 
Hикога не използвайте уреда 
с не добре затегнати или 
повредени части.

 Изключете двигателя и изва-
дете лулата на запалнител-
ната свещ преди да отстраня-
вате блокиращи предмети или 
извършвате други работи 
по уреда.

 Спрете и изключете двигателя, 
когато ще обслужвате дви-
гателя, ще го поправяте или 
ще сменяте приставките 
за рязане. 
Допълнително изтеглете 
лулата на запалителната 
свещ.

 При ремонтите използвайте 
само оригинални резервни 
части. Такива части можете да 
получите при своя търговец.

 Hикога не използвайте части, 
принадлежности или пристав-
ки, които не са разрешени 
за използване за този уред.

Последиците могат да бъдат 
сериозни наранявания за този, 
който използва уреда, както 
и повреди на самия уред. 
Също така гаранцията може 
да стане невалидна.

 Поддържайте уреда чист и не 
допускайте между приставката 
за рязане и предпазната лама-
рина да попадат и да се задър-
жат растения и други пред-
мети.

 За да намалите значително 
опасността от пожар, подме-
нете повредените шалтер 
и пожарогасители и почистете 
двигателя и шумозаглушителя 
от листа, трева, излишното 
смазочно вещество и слоевете 
сажди.

 Всички ремонтни работи 
извършвайте предимно 
в специализиран сервиз.

При работа с режещото 
острие (в зависимост 
от модела)
 Преди започване на работа, 

моля прочетете всички 
указания за безопасност.

 Дръжте дръжката за водене 
винаги между потребителя и 
режещия накрайник.

 С режещото острие никога 
не режете 75 см или повече 
над земята.

 Kогато острието се сблъска 
в предмет, който не може 
да бъде отрязан веднага, 
могат да се получат обратни 
тласъци.
Тласъците могат да бъдат 
достатъчно силни, за да повле-
кат уреда и/или този, който 
го използва, в произволна 
посока, както и да го накарат 
да изгуби контрол върху уреда.
Обратни тласъци могат да се 
получат без предварителни 
признаци, когато острието се 
забоде, заклещи или блокира. 
Това може да се случи много 
лесно на места, на които 
обработваният материал 
не се вижда добре.
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 С острието за шубраци не ре-
жете нищо, което е повдебело 
от 12,7 мм. В противен случай 
могат да се получат силни 
обратни тласъци.

 При работа с режещото острие 
капакът на приставките 
за рязане трябва да бъде 
монтиран винаги.

 Hе опитвайте да пипате или 
да спрете острието, докато 
то се върти.

 Въртящото се острие може да 
предизвика наранявания, дори 
и след като двигателят е спрян 
или след като е пуснат лоста 
на газта. Дръжте здраво уреда, 
докато острието застане 
в пълен покой.

 Kогато не режете, не включ-
вайте двигателя да работи 
на високи обороти.

 Ако се сблъскате с чуждо тяло 
или се оплетете в него, 
веднага изключете двигателя 
и проверете за евентуални 
повреди. 
Отстранете повредата преди 
да продължите да работите 
с уреда. Hе използвайте уреда 
с изкривено, напукано или 
счупено острие. 
Изхвърлете изкривените, 
огънати, напукани или счупени 
остриета.

 Hе подостряйте режещото 
острие. Подостреният връх 
на острието може да се счупи 
по време на работа. 
Последиците от това могат 
да бъдат тежки наранявания. 
Подменете острието.

 Транспортирайте или 
съхранявайте уреда само с 
монтиран защитен капак на 
режещото острие

След приключване 
на работа
 Почиствайте режещите 

остриета с препарат за 
домакински цели, за да пре-
махнете всички остатъци 
от замърсявания. Смазвайте 
острието с машинно масло, 
за да го предпазите от ръжда.

 Съхранявайте и затваряйте 
режещото острие добре, 
за да го предпазите от повреди 
и от неправомерно използ-
ване.

Други указания 
за безопасност
 Kогато в резервоара има оста-

нал бензин, никога не съхраня-
вайте уреда в сграда, в която 
парите от него могат да влязат 
в контакт с искри или открити 
пламъци.

 Преди транспортиране или 
прибиране за съхранение 
оставете двигателя да изстине 
добре. 
За транспортиране застопо-
рете уреда неподвижно.

 Транспортирате уреда само 
с празен резервоар за гориво.

 За да предотвратите повреди 
или неправомерно използване 
приберете уреда на сухо, 
затворено или високо място. 
Пазете уреда далеч от деца.

 Hикога не поливайте и не 
пръскайте уреда с вода или 
други течности. Поддържайте 
дръжката за газта и дръжката 
за водене сухи, чисти и без 
прах. Почиствайте уреда след 
всяко използване, спазвайте 
указа-нията за почистване и 
съхра-нение.

 Изхвърляйте стария бензин/
масло или ненужните остатъци 
от опаковките в съответствие 
с местните предписания.

 Приберете това упътване. 
Четете го често и го използ-
вайте, за да запознаете 
с указанията и други лица, 
които използват уреда. 
Kогато заемате този уред на 
друго лице, му предоставете и 
това упътване.

Часове за работа
Спазвайте националните/кому-
налните предписания относно 
часовете за работа (при необхо-
димост се осведомете от съот-
ветната институция).

Символи върху уреда
Това упътване за експлоатация 
описва предпазните и междуна-
родни символи и пиктограми, 
които могат да бъдат поставени 
на уреда. 
Прочетете книжката, предназна-
чена за потребителя, за да се 
запознаете с всички указания 
за безопасност, монтажни 
работи, експлоатация и ремонт.

Внимание! 
Преди пускане 
в експлоатация про-
четете упътването 
за експлоатация!

Носете предпазни 
средства за очите, 
слуха и за главата.

По време на работа 
с този уред носете 
стабилни ботуши 
и работни ръкавици.

Пазете други хора 
далеч от обсега на 
действие на уреда!

Hе зареждайте 
гориво със специ-
фикация Е85.

Повлечени предмети 
и въртящите се 
части могат да при-
чинят сериозни 
наранявания!

Опасност от нараня-
ване от въртящите 
се части!
Пазете ръцете 
и краката от въртя-
щите се части. 

!
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Предупреждение 
за горещи повърх-
ности!

Пазете резервоара 
за гориво далеч 
от огън!

Бензин/масло!
За бензиновата смес 
използвайте винаги 
чист и пресен безо-
ловен бензин. 
За бензиновата смес 
използвайте само 
разрешено в съот-
ветствие с упътва-
нето за експлоа-
тация масло.
Mаксимални обороти
Hе включвайте 
уреда да работи 
на повисоки обороти 
от максималното 
число на оборотите.

Шалтер за запалване 
Bкл./работен режим/
старт
Шалтер за запалване 
Изкл./Стоп
Позиции на смукача
Позиция на смукача

Работно положение

Дръжте тези символи винаги 
на уреда във вид, в който могат 
да се четат ясно.
Сменете символите, които са 
повредени или са станали 
нечетливи.

Символите в това 
упътване
В това упътване са използвани 
следните символи:

Опасност
Обръща се внимание на опасно-
стите, които са свързани с описа-
ната дейност и при които 
съществува опасност за хората.

Внимание
Обръща се внимание на опас-
ностите, които са свързани 
с описаната дейност и в следст-
вие на които могат да възникнат 
щети на предмети.

Указание
Обозначава важна информация 
и съвети за употреба.

Обслужващи и указващи 
елементи

Внимание! 
Повреди на уреда.

Тук са описани функциите на 
обслужващите и индикаторните 
елементи. Hе изпълнявайте 
все още никакви функции!
Фигура 1
1 Kапак на ауспуха
2 Запалителна свещ
3 Дръжка на стартера
4 Kапачка на резервоара
5 Смукателна помпа/пример
6 Лост на смукача
7 Kапак на въздушния филтър
8 Дръжка за водене
9 Горно задвижващо тяло
10 Съединяващ елемент
11 Долно задвижващо тяло
12 Kапак на приставката 

за рязане
13 Острие за отрязване 

на конеца
14 Бобина за конци
15 Kорпус на скоростната кутия
16 Държач за коланите за рамене
17 Шалтер за запалване
18 Фиксатор на лоста на газта
19 Лост на газта
20 Дръжка за газта
21 Режещо острие с капак 

на приставката за рязане *
22 Лоствдръжка *
23 Kлюч *

* в зависимост от модела

Упътване за монтаж

Опасност
Опасност от нараняване при 
включване на двигателя по 
невнимание.
Пазете се от наранявания. 
Преди извършване на каквито 
и да е работи по уреда:
– Изключете двигателя,
– Изчакайте всички въртящи 

се части напълно да спрат да 
се движат; двигателят трябва 
да е напълно изстинал.

– Извадете лулата на 
запалителната свещ.

Указания за изхвърляне 
на отпадъците

Hенужните остатъци от опаков-
ките, старите уреди и др. 
пзхвърляйте в съответствие 
с местните разпоредби.

Монтиране и регулиране 
на дръжката за водене
Фигура 2a
 Демонтирайте дръжката за 

водене. За целта развийте 4-те 
винта.

 Монтирайте 
антивибрационната гума върху 
тялото.

 Поставете дръжката за водене 
от горната страна върху 
антивибрационната гума.

 Подравнете отворите на 
долната закрепваща планка с 
винтовете в дръжката за 
водене. Завийте 4-те винта. 
Още не затягайте! Задръжте 
уреда в работно положение 
(фиг. 12) и преместете 
дръжката за водене в 
положението, в което имате 
най-добра опора.

 Затегнете 4-те винта, докато 
дръжката за водене е 
монтирана здраво.
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Монтиране/Демонтиране 
на долното задвижващо 
тяло
Фигура 2b
Монтаж
 Отстранете предпазната 

капачка (опционално) 
на съединителя на тялото 
и долното задвижващо тяло.

 Завъртете винтовата дръжка 
(1) на съединителя на тялото 
(2) наляво, за да отворите 
съединителя на тялото.

 Натиснете копчето за освобож-
даване (3) на долното задвиж-
ващо тяло и бутнете тялото 
в отвора (4) в съединителя 
на тялото, така че копчето 
за освобождаване да блокира.

Указание
При необходимост малко завър-
тете долното задвижващо тяло, 
така че четиристенният вал и 
отворът за горното задвижващо 
тяло да съвпаднат.
 Затегнете винтовата дръжка 

(1) на съединителя на тялото 
надясно. Проверете стабилно 
ли е поставено долното зад-
вижващо тяло.

Демонтаж
 Завъртете винтовата дръжка 

(1) на съединителя на тялото 
(2) наляво, за да отворите 
съединителя на тялото.

 Натиснете копчето за освобож-
даване (3) и извадете долното 
задвижващо тяло направо 
от съединителя на тялото.

Регулирайте системата 
за носене (ремъците 
за рамене)
Фигура 3
 Поставете системата за носене 

на раменете.
 Затворете закопчалката 

на колана на корема (1.). 
При необходимост ги отпуснете.

 Регулирайте колана за корема 
на необходимата дължина (2.).

 Регулирайте колана за рамене 
до необходимата дължина (3.).

 Окачете куката на системата 
за носене в (4.) поставката 
на уреда и регулирайте кола-
ните за носене на удобна 
дължина (5.).

Указание
Езичето A служи за освобожда-
ване на уреда от системата 
за носене по възможно най-
бързия начин в аварийни ситуа-
ции. За целта изтеглете езичето 
нагоре.

Монтиране на капака 
на приставките за рязане
Фигура 4
 Развийте винтовете (1) и 

свалете скобата (2) от капака 
на приставката за рязане (3).

 Поставете капака на пристав-
ката за рязане (3) върху дол-
ното задвижващо тяло (4) 
и захванете скобата (2) 
с винтовете (1). 
Още не затягайте винтовете!

 Отстранете винта (5) на преда-
вателната кутия.

 Затегнете държача (6) на пре-
давателната кутия с винта (5).

 Затегнете винтовете (1).

Монтаж/демонтаж 
на главата на кордата
Монтиране на главата 
на кордата
Фигура 5
 Първо отстранете частите 

за захващане на ножа, ако 
са монтирани. 
Виж «Демонтиране на реже-
щото острие».

 Избутайте дистанционната 
втулка (1) върху задвижващия 
вал (2).
Kато поставите на една линия 
един върху друг з отворите 
на дистанционната втулка (3), 
на корпуса на скоростната 
кутия (4) и на капака на ско-
ростната кутия (5).

Указание
При некоректно подравняване 
монтирането на главата 
на конеца е невъзможно.

 Пъхнете лоставдръжка (6) 
през отворите (3, 4, 5), за да 
фиксирате скоростната кутия.

 Kато държите лоставдръжка 
(6), завъртете главата на кор-
дата (7) обратно на часовнико-
вата стрелка (наляво) върху 
задвижващия вал. 
Стегнете главата на кордата 
здраво!

Указание
Внимавайте главата на кордата 
(7) да е поставена правилно 
върху дистанционната втулка (1), 
т.е. да е поставена в центъра 
и равно!
 Отстранете лоставдръжка на 

главата на скоростната кутия.
Демонтиране на главата 
на кордата
Фигура 6
 Поставете отворите (3, 4, 5) 

на една линия един върху друг. 
Пъхнете лоставдръжка (6) 
през отворите и задръжте.

 Развийте главата на кордата 
(7) по посока на часовниковата 
стрелка (надясно) от задвиж-
ващия вал.

Монтиране/демонтиране 
на режещото острие 
(в зависимост от модела)
Монтиране на режещото 
острие
Фигура 7
 Предварително свалете 

главата на кордата, ако 
е монтирана. 
Виж «Монтиране/демонтиране 
на главата на кордата».

Указание
При първото монтиране отстра-
нете частите за закрепване 
на ножа (държач на ножа (8), 
капак на държача (9), гайка (10)), 
ако са монтирани. 
Виж «Демонтиране на режещото 
острие».
 Избутайте дистанционната 

втулка (1) върху задвижващия 
вал (2).
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Kато поставите на една линия 
един върху друг з отворите 
на дистанционната втулка (3), 
на корпуса на скоростната 
кутия (4) и на капака на 
скоростната кутия (5) (фиг. 5).

Указание
При неправилно подравняване 
монтирането/демонтирането на 
режещото острие е невъзможно!
 Пъхнете лоставдръжка (6) 

през отворите (3, 4, 5), за да 
фиксирате скоростната кутия.

 Докато държите лоставдръжка 
(6) монтирайте режещото 
острие (7) с държача на ножа 
(8), капака на държача (9) и 
гайката (10), както следва:
– Бутнете режещото острие (7) 

върху задвижващия вал (2) 
и го центрирайте върху 
дистанционната втулка (1).

Указание
Внимавайте режещото острие (7) 
да е поставено правилно върху 
дистанционната втулка (1), 
т.е. да е поставена в центъра 
и равно!

– Монтирайте държача 
на ножа (8), капака на 
държача (9) и гайката (10). 
Внимавайте за правилно 
положение на държача 
на ножа в зъбния венец!

– Затегнете гайката здраво 
обратно на часовниковата 
стрелка (наляво) – въртящ 
момент 37 Hм.

Указание
– Преди да затегнете още 

веднъж проверете правилно 
ли е поставено режещото 
острие.

– Ако не разполагате с динамо-
метричен ключ, стегнете 
гайката здраво на ръка. 
Накрая стегнете гайката 
с още половин оборот с ключ 
обратно на часовниковата 
стрелка (наляво).

 Отстранете лоставдръжка на 
главата на скоростната кутия.

 Отстранете предпазителя 
(ако има такъв) от режещото 
острие.

Демонтиране на режещото 
острие
Фигура 8
 Поставете предпазителя (ако 

има такъв) на режещото острие.
 Поставете отворите (3, 4, 5) 

на една линия един върху друг. 
Пъхнете лоставдръжка (6) през 
отворите и задръжте.

 Развийте гайката по посока 
на часовниковата стрелка 
(надясно).

 Свалете режещото острие (7), 
държача на ножа (8) и придър-
жащия пръстен (9) (фиг. 7).

Mасло и бензин

Mасло
Използвайте само качествено 
масло, АРІ-класификация TС 
(TSС-3), което се препоръчва 
за двутактови двигатели с въз-
душно охлаждане. 
Смесете маслото за двутактови 
двигатели, както е указано 
на опаковката, 1:40 (2,5 %).
Бензин

Опасност 
При определени условия бензи-
нът е силно възпламеним и взри-
воопасен.
– Зареждайте с гориво само 

в проветриви места и при из-
ключен двигател. 
Hе пушете и изключете всички 
източници на искри около 
резервоара и на мястото 
за съхранение на горива.

– Hе препълвайте резервоара 
за гориво (в гърлото не трябва 
да има гориво). 
След зареждане се уверете 
че капачката на резервоара 
е добре завита и стегната.

– Внимавайте при зареждането 
да не разливате гориво. 
Разлятото гориво и бензино-
вите пари могат да се възпла-
менят. Ако разлеете гориво, 
внимавайте мястото да е добре 
изсъхнало преди отново да 
включите двигателя.

– Избягвайте повторен или пов-
дълъг контакт с кожата, както и 
вдишване на бензиновите пари.

Внимание
Hе използвайте гориво със 
спецификация Е85. 
Използването на гориво със 
спецификация Е85 (Съдържание 
на етанол >15%) може да доведе 
до повреди на двигателя. 
Използването на неразрешено 
за употреба гориво води до 
анулиране на гаранцията. 
Виж указанията за смес-
ване на бензин и масло
Стара и/или неправилно пригот-
вена горивна смес е основната 
причина уредът да не работи 
добре. Използвайте винаги чист, 
пресен безоловен бензин (най-
много на  30 дни, минимално 
октаново число 91 ROZ). 
Спазвайте точно указанията 
за правилната смес от бензин/
масло. В съответствие с пред-
писанието пригответе смес 
от двутактово двигателно масло 
и безоловен бензин, 1:40 (2,5 %). 
Hе приготвяйте сместа направо 
в резервоара.

Зареждане с гориво
Фигура 1
 Свалете капачката на резер-

воара (4).
 Hапълнете резервоара 

със смес от бензин и масло. 
Hикога не препълвайте!

 Отново затворете резервоара 
добре.

 Преди да включите двигателя 
отместете уреда на разстоя-
ние около 10 м от мястото 
на зареждане/съда с гориво.

Задвижване

Опасност 
Окачете коланите за рамене 
на уреда едва след запалването 
на двигателя.
 Смесете бензин (Отовгориво) 

с масло. 
Hапълнете резервоара със 
сместа. Виж «Mасло и бензин».

!

!
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Запалване на двигателя
Старт при студен двигател
Фигура 9
 Натиснете блокировката 

на лоста на газта (2) и натис-
нете лоста на газта (3) докрай 
и задръжте.

Указание
Лостът на газта може да се за-
действа само когато блокиров-
ката на лоста на газта е натис-
ната.
 Поставете шалтера за запал-

ване (1) в положение I/START.
 Натиснете шалтера (4) надолу.
 Пуснете блокировката на лоста 

на газта и лоста на газта.
Указание

Двата лоста остават застопоре-
ни в натиснатото положение 
(положение за студено запал-
ване).
 Бавно натиснете смукателната 

помпа/примера (1) до край 
10 пъти (фиг. 10). 
Горивото трябва да се вижда 
в помпата. Ако не е така, 
натискайте докато горивото 
започне да се вижда.

 Поставете лоста на смукача (2) 
в положение  (фиг. 10).

 Натиснете уреда към земята.
 Бавно изтеглете въжето 

за запалване докато усетите 
съпротивление. 
След това дърпайте бързо 
и силно, докато двигателят 
запали (фиг. 11).
Не оставяйте стартера след 
запалване на двигателя 
да се върне рязко, а го върнете 
бавно обратно

 Оставете двигателя да работи 
около 1–2 минути.

 Поставете лоста на смукача (2) 
в положение  (фиг. 10).

 Натиснете лоста на газта (3) 
и го пуснете, за да деактиви-
рате блокировката на студения 
старт (фиг. 9). Шалтерът (4) 
се връща автоматично 
обратно в изходно положение. 
Двигателят работи на празни 
обороти.

Указание
Уредът е добре загрят, ако може 
да ускорява без забавяне.
Запалване при топъл 
двигател
 Поставете шалтера за запал-

ване (1) в положение I/START 
(фиг. 9).

 Поставете лоста на смукача (2) 
в положение  (фиг. 10).

 Натиснете уреда към земята.
 Бавно изтеглете въжето 

за запалване докато усетите 
съпротивление. 
След това дърпайте бързо 
и силно, докато двигателят 
запали (фиг. 11).
Не оставяйте стартера след 
запалване на двигателя 
да се върне рязко, а го върнете 
бавно обратно.

Указание
Ако двигателят не иска да 
запали, поставете лоста на 
смукача (2) в положение . 
След запалване на двигателя 
върнете лоста на смукача (2) 
обратно в положение  
(фиг. 10).

Спиране на двигателя
Фигура 9
 Отпуснете лоста на газта (3). 

Оставете двигателя да изсти-
не като работи на празен ход.

 Поставете шалтера за запал-
ване (1) в положение 0/STOP.

Указание
Ако при натискане на шалтера 
за запалване двигателят 
не спре, поставете лоста 
на смукача (2) в положение , 
за да спрете двигателя (фиг.10). 
Преди повнататъшно използ-
ване на уреда проверете състоя-
нието на шалтера за запалване 
в специализиран сервиз!

Работа с тримера 
за тревни площи
Преди да използвате уреда, 
застанете в работно положение 
(фиг. 12). Проверете следното:
– Този, който използва уреда, 

носи предпазни очила и подхо-
дящо облекло.

– Ремъците за раменете 
са регулирани в съответст-
вие с височината.

– Дръжката за водене е 
регулирана правилно, ако 
можете да я хванете без да 
протягате ръката си.

– Уредът се намира под височи-
ната на талията.

– Дръжте приставката за рязане 
успоредно на земята, за да 
достигате лесно до растени-
ята, които трябва да отрежете, 
и за да не се налага да се 
накланяте напред.

Регулиране дължината 
на подравняващия конец 
(в зависимост от модела)
С копчето на приставката за 
рязане можете да освобожда-
вате конеца, без да се налага 
да спирате двигателя. 
За да освободите повече конец, 
леко ударете приставката 
за рязане в земята (фиг. 13), 
като в същото време включите 
тримера за тревни площи 
да работи с висока скорост.

Указание
Kордата за рязане трябва винаги 
да бъде с максимална дължина. 
Освобождаването на конеца 
става толкова повтрудно, 
колкото повкъс остава конецът 
на тримера.
Всеки път когато се удря главата, 
се освобождава около 25 мм 
режещ конец. 
Острие в капака на приставката 
за рязане отрязва кордата 
до необходимата дължина, 
ако кордата е отпусната 
на повголяма дължина. 
Hайвдобре е да удряте копчето 
направо в земята или в твърда 
почва. 
Ако се опитате да освободите 
конеца на тримера във висока 
трева, можете да задавите дви-
гателя. 
Поддържайте конеца на тримера 
винаги с пълна дължина. 
Освобождаването на конеца 
става толкова повтрудно, колко-
то повкъс е конеца на тримера.



Упътване за експлоатация Български

125

Указание
Не довеждайте копчето до земята.
Kонецът може да се скъса при:
– оплитане в чужди тела,
– обичайното износване 

на материала,
– опити да се отрежат бурени 

с дебели стебла,
– удряне в стени, градински 

огради и др.
Съвети за найвдобри резул-
тати при подравняване
– Дръжте приставката за рязане 

успоредно на земята.
– Режете само с върха на 

конеца, особено близо до 
стени. Рязането с повголяма 
дължина от върха намалява 
качеството на рязането и може 
да претовари двигателя.

– Режете тревата с по 20 см 
от горе надолу на малки интер-
вали, за да предотвратите 
преждевременното износване 
на конеца и за да избегнете 
съпротивление на двигателя.

– Ако е възможно, режете 
в посока от ляво надясно. 
Рязането надясно подобрява 
възможностите за рязане 
на уреда. В този случай отпа-
дъчната трева се изхвърля 
от този, който използва уреда.

– Придвижвайте тримера за 
тревни площи на желаната 
височина, бавно към и от 
мястото, което се обработва. 
Движете се или напред или 
назад или от едната към дру-
гата страна. При отрязването 
на повмалки части се постигат 
повдобри резултати.

– Режете само когато тревата 
и бурените са сухи.

Продължителността на живот 
на режещия конец зависи 
от следното:
– спазването на посочените 

повгоре съвети за рязане,
– от растенията, които ще 

се отрязват,
– от това, къде ще бъдат 

отрязани.
Hапример, конецът се износва 
повбързо при рязането в бли-
зост до стената на къщата, 
отколкото около едно дърво. 

Декоративно рязане
Декоративно рязане ще пости-
гнете като подрежете всички 
растения около дървета, 
стълбове, огради и др.
Завъртете уреда така че при-
ставката за рязане да направи 
със земята ъгъл от 30° (фиг. 14).

Работа с режещо острие 
(в зависимост от модела)
Преди да използвате уреда, 
застанете в работно положение 
(фиг. 12). Виж «Работа с тримера 
за тревни площи».
Съвети за работа с режещо 
острие:
– Режете ритмично.
– Застанете удобно и стабилно 

на земята.
– Дайте пълна газ преди да 

отидете на мястото, на което 
ще режете. 
При пълна газ острието 
е с максимална сила на рязане 
и затова не залепва така 
лесно, не се заклещва и не 
причинява тласъци, които 
могат да доведат до сериозни 
наранявания на този, който 
използва уреда, или на трети 
лица.

– Режете като завъртате горната 
част на тялото си от дясно 
наляво.

– Kогато не режете, винаги 
пускайте лоста на газта и 
върнете двигателя да работи 
на празен ход. 

– Завъртайте уреда в същата 
посока, в която реже острието. 
Това подпомага рязането.

– Hаправете една или няколко 
крачки до следващата площ 
за подравняване и застанете 
отново стабилно.

Спазвайте тези указания, за да 
намалите опасността растения 
да се навият около острието:
– Режете с пълна газ.
– Замахвайте от ляво надясно 

към растенията, които трябва 
да отрежете (Фиг. 15).

– Пазете се от вече отрязаните 
растения, които се връщат към 
Вас.

Използване на одобрените 
уреди от програмата за 
допълнителни принадлеж-
ности за тримера

Внимание
Спазвайте всички указания 
от упътванията за експлоатация 
на уредите от програмата за 
допълнителни принадлежности 
за тримера.

Указание
– Монтирането/демонтирането 

на уредите от програмата за 
допълнителни принадлежности 
за тримера става по същия 
начин, както е описано в раз-
дел «Монтиране/Демонтиране 
на долното задвижващо тяло». 

Обслужване 
и почистване

Внимание
Преди извършване на каквито 
и да е работи по уреда:
– Изключете двигателя.
– Изчакайте всички въртящи 

се части напълно да спрат да 
се движат; двигателят трябва 
да е напълно изстинал.

– Извадете лулата на запалител-
ната свещ на двигателя, така 
че да не е възможно запалване 
на двигателя по невнимание.

Всички ремонтни работи извърш-
вайте предимно в специализиран 
сервиз.
В края на сезона занесете уреда 
в специализиран сервиз за про-
верка и техническо обслужване.
Hе пръскайте уреда с вода, 
защото могат да се повредят 
електрическите части.
Почиствайте уреда след всяко 
използване. Hепочистеният уред 
води до повреждане на матери-
ала и нарушаване на функциите.
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Mонтиране на режещия 
конец (в зависимост 
от модела)
Използвайте винаги резервен 
конец с диаметър 3,0 мм. 
При използването на конец 
с различна от указаната дължи-
на двигателят може да прегрее 
или да откаже да работи.
Има две възможности за смяна 
на режещия конец:
– Навиване на нова корда върху 

бобината
– Монтиране на бобина с навита 

корда
Навиване на нова корда 
върху бобината
Фигура 16
 Натиснете двете дръжки (1) 

на корпуса на бобината (2) 
и извадете бобината заедно 
с капачката на бобината (3).

Фигура 17
 Почистете корпуса на боби-

ната (1), пружината (2) и боби-
ната (3) с капачката на боби-
ната (4). За почистване използ-
вайте чиста кърпа.

 Проверете за износване 
зъбния венец (5) на корпуса 
на бобината (1), на бобината 
(3) и на капачката на бобината 
(4). Ако е необходимо, подме-
нете повредените части.

 Вземете около 3 метра нова 
корда за косене и я сгънете на 
две на половината от дължи-
ната й.

Указание
Винаги използвайте препоръча-
ната дължина за кордата! 
Ако конецът е прекалено дълъг, 
при определени обстоятелства 
може да се появят проблеми 
с освобождаването му.
Фигура 18
 Прегънатият край на кордата 

за косене поставете в дръж-
ката на бобината. 

 Навивайте кордата на гъсти, 
равномерни катове съответно 
в долната и горната половина 
на бобината. Спазвайте пока-
заната върху бобината посока 
на навиване!

Фигура 19
 Натиснете краищата на кор-

дата в двата противоположни 
отвора за окачване.

Фигура 20
 Поставете бобината в капач-

ката на бобината и прекарайте 
краищата на кордата съот-
ветно през двата противо-
положно лежащи отвора 
в капачката на бобината.

Фигура 21
 Натиснете предварително 

монтирания елемент (3) 
от вътрешната бобина и капач-
ката на бобината в корпуса на 
бобината (2), така че дръжките 
(1) да щракнат.

Монтиране на бобина 
с навита корда
Фигура 16
 Натиснете двете дръжки (1) 

на корпуса на бобината (2) 
и извадете бобината заедно 
с капачката на бобината (3).

 Извадете бобината от капач-
ката на бобината.

Фигура 17
 Почистете корпуса на боби-

ната (1), пружината (2) и капач-
ката на бобината (4). 
За почистване използвайте 
чиста кърпа.

 Проверете за износване 
зъбните венци (5) на корпуса 
на бобината (1) и на капач-
ката на бобината (4). 
Ако е необходимо, подменете 
повредените части.

Фигура 20
 Поставете нова бобина 

в капачката на бобината 
и прекарайте краищата 
на кордата през двата 
противоположно лежащи 
отвора в капачката на 
бобината.

Фигура 21
 Натиснете предварително 

монтирания елемент (3) 
от вътрешната бобина 
и капачката на бобината 
в корпуса на бобината (2), 
така че дръжките (1) 
да щракнат.

Почистване на въздушния 
филтър
Почиствайте и смазвайте въз-
душния филтър на всеки десет 
отработени часове. 
Това е една много важна част 
от обслужването. 
При недостатъчно поддържане 
на въздушния филтър гаранци-
ята става невалидна.
Фигура 22
 Отворете капака на въздушния 

филтър: Натиснете дръжките 
(1) и отстранете капака (2).

 Свалете въздушния 
филтър (3).

Фигура 23
 Изперете филтъра с препарат 

за миене и вода. 
Внимателно изплакнете 
филтъра, отцедете водата и го 
оставете да изсъхне добре.

Фигура 24
 Използвайте достатъчно 

количество чисто масло 
(SАЕ 30), за да смажете 
леко филтъра.

Фигура 25
 Hатиснете филтъра, за да 

разпределите равномерно 
маслото и за да отцедите 
излишното масло.

 Поставете филтъра.
 Отново монтирайте капака 

на въздушния филтър, внима-
вайте за правилното постав-
яне.

Указание
Използването на уреда без въз-
душен филтър води до анулира-
не на гаранцията.

Регулиране на карбуратора
Фигура 26
Числото на оборотите на 
празния ход може да се регулира 
от болта (1). Тази работа 
извършвайте само в 
специализиран сервиз.
Смяна на бензиновия 
филтър (в зависимост 
от модела)
При необходимост – това 
се извършва само в специали-
зиран сервиз.
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Проверете/сменете 
запалителната свещ
Използвайте само оригинални 
или разрешени за използване 
от производителя запалителни 
свещи.
Правилното разстояние между 
електродите трябва да бъде 
0,6–0,7 мм. 
Сваляйте запалителната свещ 
на всеки 25 часа и отработени 
проверявайте състоянието й.
 Спрете двигателя и го оста-

вете да изстине. 
 Извадете лулата на запалител-

ната свещ.
 Почистете замърсяванията 

около запалителната свещ. 
 Развийте запалителната свещ 

на ляво като използвате ключ 
за запалителни свещи.

 Проверете/регулирайте 
разстоянието между 
електродите от 0,6–0,7 мм 
(фиг. 27).

Указание 
Подменете повредените, 
покрити със сажди или зацапани 
запалителни свещи.
 Завийте запалителната свещ 

и затегнете с въртящ момент 
12,3–13,5 Hм. 
Hе стягайте много.

Почистване на ауспуха
Фигура 28
Почиствайте мястото под 
капака на ауспуха (1) на всеки 
25 отработени часа. 
За целта трябва да се отстрани 
капакът на ауспуха.
Тази работа извършвайте само 
в специализиран сервиз.

Проверяване/досипване 
на масло в скоростната 
кутия
Фигура 29
Проверявайте нивото на 
маслото в скоростната кутия 
на всеки 25 отработени часа. 
За целта отстранете винта (1). 
При необходимост досипете 
висококачествено литиево 
масло. Тази работа извършвайте 
само в специализиран сервиз.

Почистване на уреда
Внимание

Поддържайте уреда и отворите 
за проветряване постоянно 
чисти и без замърсявания.
За почистване на външната 
страна на уреда използвайте 
малка четка. Hе използвайте 
силни почист-ващи препарати. 
Препаратите за домакински 
цели, които съдържат ароматни 
масла, като масло от бор или 
лимон, а също така и разтво-
рители, като керосин, могат 
да повредят пластмасовия 
корпус и дръжката. 
Почиствайте корпуса само 
с влажна кърпа.

Съхранение
 Hикога не прибирайте уреда 

с гориво в резервоара или там, 
където парите могат да дости-
гнат до искри или открит огън.

 Преди прибиране за съхране-
ние оставете двигателя 
да изстине.

 Съхранявайте уреда в сухо, 
затворено помещение, за да 
предотвратите неправо-
мерното му използване или 
повреждането му. 
Пазете уреда далеч от деца.

Съхранение за повдълго 
време
Kогато трябва да приберете 
уреда за повдълго време, 
направете следното:
 Източете цялото гориво 

от резервоара в съд със 
същата смес за двутактови 
двигатели. Hе използвайте 
гориво, което е съхранявано 
повече от 30 дни.

 Включете двигателя и го 
оставете да работи, докато 
свърши останалото гориво 
до край. Това гарантира, че в 
карбура-тора няма да остане 
гориво.

 Оставете двигателя да из-
стине. Свалете свещта и 
сипете в цилиндъра 30 ml 
висококачествено моторно 
масло или масло за двутактови 
двигатели. 

Изтеглете бавно въжето на 
стартера, за да разпределите 
маслото. 
Поставете отново 
запалителната свещ.

Указание 
Свалете запалителната свещ и 
излейте цялото масло от цилин-
дъра, преди да включите уреда 
след като е стоял неизползван 
дълго време.
 Почистете уреда основно 

и го проверете за хлабави или 
повредени части. 
Поправете или подменете 
повредените части и затегнете 
хлабавите винтове, гайки 
и болтове. Сега вече можете 
да приберете уреда.

 Съхранявайте уреда в сухо, 
затворено помещение, 
за да предотвратите неправо-
мерното му използване или 
повреждането му. 
Пазете уреда далеч от деца.

Транспортиране

 Преди транспортиране 
оставете уреда да изстине.

 Транспортирате уреда само 
с празен резервоар за гориво! 
Kапачката на резервоара 
трябва да бъде затворена 
плътно.

 При транспортиране 
подсигурете уреда срещу 
преместване.

Гаранция

Във всяка държава са валидни 
издадените от нашата фирма 
или от вносителя гаранционни 
условия. 
В рамките на гаранцията отстра-
няваме безплатно повредите 
на Вашия уред, в случай 
че те се дължат на грешка 
при производството или 
на некачествен материал. 
В случаи, отнасящи се до 
гаранционното обслужване, се 
обърнете към продавача или към 
най-близкото представителство.
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Отстраняване на пореди

Ако имате други въпроси се обърнете към своя търговец на място.

Грешки Причина Mерки
Двигателят не запалва. Шалтерът за запалване 

е в положение 0/STOP.
Поставевте шалтера в положение 
I/START.

Резервоарът за гориво 
е празен.

Hапълнете резервоара за гориво.

Смукателна помпа не е натис-
ната достатъчно надолу.

Hатиснете смукателната помпа 10 пъти 
до край надолу.

Двигателят е задавен. Използвайте метода за запалване 
с лост на смукача в работно положение.

Старо или неправилно 
смесено гориво.

Изпразнете резервоара/напълнете 
с прясна горивна смес.

Замърсена запалителна свещ. Подменете или почистете 
запалителната свещ.

Hа празен ход двигателят 
работи неравномерно.

Запушен въздушен филтър. Почистете или подменете въздушния 
филтър.

Старо или неправилно 
смесено гориво.

Изпразнете резервоара/напълнете 
с прясна горивна смес.

Hедобра регулировка 
на карбуратора

Регулирайте карбуратора 
в специализиран сервиз.

Бензиновият филтър 
е замърсен.

Подменете бензиновия филтър 
в специализиран сервиз.

Двигателят не ускорява. Старо или неправилно 
смесено гориво.

Изпразнете резервоара/напълнете 
с прясна горивна смес.

Hедобра регулировка 
на карбуратора

Регулирайте карбуратора 
в специализиран сервиз.

Силни вибрации. Повредени режещи инстру-
менти или задвижващи части.

Веднага изключете уреда.
Сменете повредените части 
в специализиран сервиз.

Режещата глава не освобож-
дава конеца.

Режещата глава е обвита 
с трева.

Спрете двигателя и почистете 
приставката за рязане.

B режещата глава няма конец. Hавиите нов конец.
Бубината е залепнала. Подменете бубината.
Режещата глава е зацапана. Почистете бубината и корпуса 

на бубината.
Kонецът е стопе. Разглобете, извадете стопената 

част и отново навийте конеца.
Kонецът е усукан при навива-
нето.

Разглобете и отново навийте конеца.

Hе е освободен достатъчно 
дълъг конец.

Hатиснете копчето и изтеглете конеца, 
докато извън приставката за рязане 
излязат 10 см от конеца.




