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ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL 
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Power  - 1.3 Kw 

Engine type - 1E40F cylinder, petrol, two- stroke, air-cooled 

Displacement  - 42.7 сс 

Idle speed  - 3000 min
-1 

Maximum speed - 7000 min
-1 

Ratio of gasoline/ oil – 25:1 

Fuel tank capacity -  1200 ml 

Carburetor: RUIXING MT16 
Sound power level -  112 dB 
Size of blade Ф – 254mm 
Size of nylon cord Ф – 2.5mm 
 

 
 
 
 
 

 
10.GARANTION CONDITIONS: 
 
WARNING! NO WARRANTY REPLACE HIGH WEAR PARTS SUCH AS CUTTING TOOLS    
( KNIVES, TUBES, CHAINS) SEALS, GASKETS, SPARK PLUGS, STARTER, ROPES, 
STARTER PULLEY, GUIDE RAIL, GUIDE WHEELS, CLUTCH, FILTERS, WHELLS 
SUSPENSION, BELTS, SAFETY ATTACHMENTS TO CUTTING TOOLS AND SIMILAR.  
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ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

 

БЕНЗИНОВ ТРИМЕР 

 
 

 

 

 

РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ВИДА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА           

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | 

Този знак показва, инструкции, които трябва да се следват, за да се предотвратят аварии, 
които могат да доведат до тежка телесна повреда или смърт. 

 

| ВАЖНО | 

Този знак показва, инструкции, които трябва да се следва, или неспазването ще доведе 
до механични повреди, авария, или щети. 
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ПРЕПОРЪКА 

Този знак показва, полезни съвети и насоки при използването на продукта. 
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1. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЧАСТИТЕ 

1. Горивен резервоар 

2. Стартер 
3. Въздушен филтър 

4. Станок 

5. Бутон за включване на двигателя 

6. Корпус 
7. Конзола 

8. Ръкохватка 
9. Подвеждаща планка 

10. Дроселиращ лост  

11.Дроселиращо жило 
12.Външна тръба 

13.Предпазител 

14.Редуктор 

15. Режещ нож 
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 14. Редуктор 

 15.Режещ нож 

 16. Ло 

 
 
2. ПРЕДУПРЕЖДАВАЩИ ЗНАЦИ ПО МАШИНАТА 
 
         (1)            (2)          (3) (4) 

  
 
 
 
 
 

 
 
(1).   Прочетете ръководство на потребителя преди работа с тази машина.  
(2).   Носете защитни средства за главата, очите и ушите.  
(3).   Предупреждение/ Внимание. 
(4). Всички деца, минувачи и помощници да се отстранят на 15 метра от машината. 

 

ВАЖНО 

Ако предупредителните пломби се отлепят или се замърсят и е невъзможно да се 
прочетат, трябва да се свържете с търговеца, от който сте закупили продукта, за 
нови пломби. Поставете новите пломби на необходимото място. 
 

ВНИМАНИЕ: 

Никога не модифицирайте машината. 
Ние няма да поемем гаранцията на машината, ако я използвате след модифициране 
или не спазвате правилната употреба описана в ръководството. 
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3. СИМВОЛИ ПО МАШИНАТА 

 

 

 

За безопасната експлоатация и поддръжка, символите са издълбани релефно 
върху машината 
Съгласно тези надписи, моля да внимавате да не допуснете грешка 

(a). Отвор за зареждане с "БЕНЗИН СМЕС" 

Място: КАПАЧКАТА НА ГОРИВНИЯ РЕЗЕРВОАР 
(b). Посока за затваряне на дроселовата клапа 

Място: КАПАКА НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР 
(c). Посока за отваряне на дроселовата клапа 

Място: КАПАКА НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР 
 
 

 

4. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ УПОТРЕБАТА НА МАШИНАТА 
A. Прочетете това ръководство на потребителя внимателно, за да 
разберете как да работите правилно с това устройство. 
Б. Този продукт е предназначен за употреба при рязане на трева и 
никога не трябва да се използва за други цели. 
C. Никога не трябва да използвате тази машина, ако сте под 
влияние на алкохол, ако сте изтощен или при безсъние , когато 
страдате от сънливост, в резултат на приемане на лекарства 
против настинка, или по всяко друго време, когато съществува 
възможност Вашата преценка да е нарушена или може да не сте в 
състояние да управлявате машината правилно и по безопасен 
начин. 
d. Да се избягва работа на двигателя в закрити помещения. 
Отработените газове съдържат вреден въглероден оксид. 
е. Никога не използвайте машината при обстоятелства като тези, 
описани по-долу: 
1. Когато земята е хлъзгава или при други условия, при които не би 
било възможно да  поддържате постоянно стабилно равновесие, 
докато използвате машината. 
2. През нощта, при поява на тежка мъгла, или по всяко друго 
време, когато полезрението Ви може да е ограничено и това да 
затруднява ясната видимост на района. 
3. По време на дъждовни бури, по време на гръмотевична буря, по 

време на буря или силен вятър, или по всяко друго време, когато климатичните 
условия могат да направят опасен за използване този продукт. 

f. При използването на този продукт за първи път, преди да започнете 
действителната работа. Научете се да боравите с машината от квалифициран работник. 
g.  При липса на сън, при умора, или при физическо изтощение, степента на 
съсредоточаване е по-малка, а това от своя страна води до злополуки и наранявания. Да 
се ограничи времето, през което машината се използва непрекъснато някъде до около 30-
40 минути на сесия, с почивки между сесиите 10-20 минути.  
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Също така се старайте общото време на работа с машината на ден да е 2 часа или по-
малко. 

h. Запазете това упътване на лесно място, за да можете да 
прочетете необходимото по-късно, когато възникнат въпроси. 
i. Винаги предавайте това ръководство при продажбата, при 
заемане или друго прехвърляне на собствеността на този 
продукт. 
J. Не позволявайте на децата или на някой друг, който не може да 
разбере напълно указанията, дадени в това ръководство, да 
ползва тази машина.  
 
 
 
 
 
 
 
 
РАБОТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОБЛЕКЛО 
 
А. Когато използвате машината, трябва да носите 

подходящото облекло и защитни средства, както следва.  
(1). Каска  
(2). Защитни очила или маска за лицето  
(3). Дебели работни ръкавици  
(4). Работни ботуши с подметки против подхлъзване   
(5). Антифони.  

 
B Трябва да носите със себе си следните неща. 
(1). Наличните инструменти и пили  
(2). Гориво затворено добре в съд  
(3). Резервен нож  
(4). Средства за уведомление, че това е работна площ (предупредителни 
знаци)  
(5). Свирка (за помощ или при аварийни случай)  
(6). Брадвичка или трион (за премахване на пречки)  

 
C. Никога не използвайте машината, когато носите панталони с широки крачоли, 
когато носите сандали, или когато сте бос.  
 
 
• ВНИМАВАЙТЕ ПРИ РАБОТА С ГОРИВО  
 
A. Двигателят на този продукт е предназначен да работи на смесено гориво, което 
съдържа силно запалим бензин. Никога не съхранявайте съдове с гориво или зареждайте 
резервоара с гориво, на място, където има котел, готварска печка, жарава, електрически 
искри, заваръчни искри, или всякакъв друг източник на топлина или огън, който може да 
възпламени горивото. 
 
B. Пушенето при експлоатация на машината или при зареждане нейния резервоар е 
изключително опасно. Винаги дръжте запалените цигари далеч от машината по всяко 
време.  
 
C. При зареждане на резервоара винаги първо изключвайте двигателя и внимателно се 
огледайте за да сте сигурни, че няма искри или открит пламък някъде наблизо преди 
презареждане.  
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D. При разлив на гориво по време на зареждане, използвайте сух парцал за попиване на 
разлива преди повторното запалване на двигателя.  
 
E. След презареждане, завийте плътно капачката за горивото обратно върху резервоара 
за гориво и след това пренесете машината на 3 метра или по-далеч от място , където е 

сте зареждали преди включване на двигателя.  
 
 
 
 

КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАTE МАШИНАТА 
 
A. Преди започване на работа, огледайте внимателно, за да получите 
представа за формата на терена, или тревата, която трябва да се 
почиства и дали има или не някакви пречки, които може да застанат на 
пътя Ви по време на работа и премахнете всички препятствия, които 
могат да бъдат премахнати.  
 
 
 
 

Б. Районът в периметър от 15 метра около лицето, което използва машината, трябва да 
се счита за опасна зона, в която никой не бива да влиза докато машина работи и когато е 
необходимо трябва да бъдат поставени около зоната на работа предупредително жълто 
въже и предупредителни знаци. Когато работата се извършва едновременно от две или 
повече лица, винаги проверявайте присъствието и местоположението на другите 
работещи, така че да се пази достатъчна дистанция между хората, за да се гарантира 
безопасността им.  
 
C. Уверете се, че няма хлабави винтове или болтове, теч на гориво, спуквания, 
вдлъбнатини или други проблеми, които биха имали отношение към безопасната 
експлоатация. Бъдете внимателни когато проверявате състоянието на ножовете или 

крепежите, с които ножовете са прикрепени към машината.  
 
D. Никога не използвайте ножове, които са изкривени, усукани, 
напукани, счупени или повредени по никакъв начин.  
 
E. Дръжте винаги ножа заострен.  

 
F. При заточване на режещите ръбове, осигурете острота по края и в основата на ръба.  
 
g. Проверете болта за закрепване на ножа и се уверете, че острието се върти гладко без 
анормални шумове.•  
 
 
 
 
ПОЯСНЕНИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ 
  

1. Внимателно огледайте, за да се уверите, че не съществуват препятствия в 
периметър от около 15 метра или по-малко около машината. 
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2. Поставете тялото на машината върху земята на плоско, чисто място и я дръжте 
здраво на място, така че да се гарантира, че нито ножове, нито ръчката за газта 
няма да влязат в контакт с каквито и да е пречки, когато се стартира двигателят.  

3. Поставете клапата за газта в положение на празен ход, при стартиране на 
двигателя.  

4. След стартиране на двигателя, ако ножа продължи да се върти дори след като 
клапа за газта е била придвижена напълно обратно, изключете двигателя и 
проверете  въжето за клапата на газта и другите части.  

 

• МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ОТКАТ 

Може да възникне опасна реакция , когато въртящия се нож попадне в контакт с твърд 
предмет в критичната зона. Тя се нарича Откат. В резултат. Операторът може да 
изгуби контрол върху уреда, което може да причини сериозни или фатални 
наранявания. Избягвайте предизвикването на откат; съблюдавайте стриктно правилата 
за безопасност описани по-долу.  

 

1. Преди започване на работа, изчистете работната площ и отстранете тревите около 
препятствията.  

2. Когато използвате машината, не захващайте други части, а само дръжките.  

3. Когато използвате машината, никога не отделяйте погледа си от нея, ако трябва да 
поставите газта на празен ход.  

4. Когато използвате машината, не доближавайте устройството твърде близо до 
краката си, нито го повдигайте над нивото на кръста.  

 

ПОЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО  

1. Уверете се, че подходящ нож е на мястото си.  

2. При превоз с автомобил, закрепете устройството здраво с 
помощта на въже. Не транспортирайте с велосипед или 
мотоциклет, тъй като е опасно.  

3. Никога не транспортирайте машината по черни пътища на дълги 
разстояния, без първо да източите цялото гориво от резервоара. 
По този начин би могло да се причини изтичане на гориво от 
резервоара.  

 

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА  

1. Хванете дръжките на машината здраво с две ръце. Поставете 
клапата за газта в положение на празен ход, при спиране на 
работата. 2. Винаги  поддържайте стабилна, равновесна поза, 

докато работите.  

3. Поддържайте скоростта на двигателя при обороти, необходими за извършване на 
рязането и никога не повишавайте скоростта на двигателя над необходимото ниво.  
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4. Ако тревата се омотае около ножа по време на работа или ако имате нужда да 
проверите устройството или да заредите резервоара, никога не забравяйте да 
изключите двигателя.  

5. Ако ножа докосне твърди предмети например камък, незабавно спрете двигателя и 
проверете дали всичко е наред с ножа. Ако е не е така, сменете ножа с нов.  

6.  Ако някой Ви вика, докато работите, никога не забравяйте да изключите двигателя, 
преди да се обърнете.  

7. Никога не докосвайте свещта или кабела на капачката на свещта, докато двигателят 
е в експлоатация. Ако направите това ще бъдете подложен на електрически удар.  

8. Никога не докосвайте ауспуха, свещта или други метални части на двигателя, докато 
двигателят е в експлоатация, или веднага след като изключите двигателя. Ако 
направите така, това може да доведе до сериозни изгаряния.  

9. Когато приключите с рязането на едно място и имате желание да продължите да 
работите на друго място, изключете двигателя и обърнете уреда в положение, при 
което ножа стои обърна в посока обратна на тялото ви.  

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПРОФИЛАКТИКА 

1. Извършвайте профилактиката и проверките, описани в това ръководство през равни 
интервали от време. Ако някоя част трябва да бъде заменена или трябва да се 
извърши профилактика или ремонт на работи, не описани в това ръководство, моля да 
се свържете с представител от най-близкия магазин, в който има оторизиран сервиз за 
съдействие. 

2.  При никакви обстоятелства, не разглобявайте машината или я променяйте по 
какъвто и да е начин. Ако направите така, това може да доведе до повреда в машината 
по време на работа или до невъзможност на машината да функционира правилно. 

3.  Никога не забравяйте да изключите двигателя, преди изпълнението на  каквито и да е 
профилактични дейности или процедури за проверка. 

4.    Когато заточвате, премахвате или монтирате отново ножа използвайте подходящи 
инструменти и оборудване за предотвратяване на наранявания. 

5.    При подмяна на нож или на други части или когато сменяте маслото или различни 
лубриканти, никога не забравяйте да използвате само продукти, които са 
сертифицирани за употреба с тази машина. 

5. СГЛОБЯВАНЕ 

 •    ДВИГАТЕЛ  И ОСНОВНА ТРЪБА 

Монтирайте конзолата и резервоара за гориво, като 
използвате приложените 4 имбусни болта, затегнете 
съединенията здраво с еднаква сила. (F1) 

(1)Горивен резервоар 

(2)Болт 
(3)Основна тръба 

 

•     РЪКОХВАТКА 

1. Разхлабете 4 болта на тръбния държач. (F2) 
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2. Поставете дясната ръкохватка (лоста на дроселовата клапа е закрепен) и лявата 
ръкохватка в тръбния държач и затегнете болтовете здраво. (F2) 

 
(1)Тръбен държач 

(2)Дясна дръжка 
(3)Болт 

(4)Лява дръжка 

(5)От страна на двигателя 

 

• ПРЕДПАЗИТЕЛ 

Допрете предпазителя към 
редуктора и го закрепете здраво със скобата  и 2 болта 
(M5x25). (F3)  

(1)Болт 
(2)Скоба 

(3)Основна тръба 
(4)Предпазител 
 

• ДРОСЕЛИРАЩО ЖИЛО 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

След монтажа на жилото се уверете , че то е поставено в 
дроселиращия лост. Ако ли не, това е много опасно, 
защото двигателят ще продължи да се върти след 
освобождаване на лоста. 

 
1. Закачете края на жилото в отвора на дроселиращия лост и поставете жилото в лоста, 
както е показано на картината. (F4) 
2. Увийте лентата така, че жилото да е свързано с ръкохватката. 

 

 

(1) Отвор 

(2) Дроселиращо жило 

 

НАСТРОЙВАНЕ НА ДРОСЕЛИРАЩОТО ЖИЛО 

1. След освобождаване на лоста, издърпайте жилото. Нормалния ход е 1 или 2 мм, 
измерено от страна на карбуратора. 

2. Ако ходът е къс или дълъг, махнете капака на въздушния филтър, разхлабете 
законтрящата гайка и коригирайте хода. (F5) 
(1) Регулираща гайка 

(2) Заключваща гайка 
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• МОНТИРАНЕ НА МЕТАЛНИЯ НОЖ (F6) 

1. Сложете вътрешната гривна на вала и завийте стопора с 
приложения ключ за вътрешни шестограми. 

2. Сложете ножа върху вътрешната гривна  с надписите по 
диска с лице към редуктора и поставете отвора на диска 
върху издадената нагоре част на вътрешната гривна. 

3. Монтирайте външната държаща гривна на 
вала на редуктора с вдлъбнатото й лице към 
ножа. 

4. Поставете приложения капак върху 
външната гривна и го затегнете с гайката (с 
лява резба) заедно с пружината и 

обикновена шайба. 

(1)Гайка 
(2)Пружинна шайба 
(3)Шайба 
(4)Външна гривна 
(5)Режещ нож 
(6) Вал на редуктора 
(7)Ключ имбусен 
(8)Вътрешна гривна 
(9)Редуктор 
 

МОНТИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ЗА РЯЗАНЕ С НАЙЛОНОВА КОРДА (F7) 

1. Поставете правилно вътрешната и външната гривна на вала на 
редуктора. 
2. Завийте приложения болт (M10 с лява резба) на вала на 
редуктора и го затегнете с гаечен ключ. 
3. Монтирайте устройството за рязане с найлонова корда чрез 
фиксиране на вътрешната гривна  с имбусен ключ, като затегнете 
здраво. 

 
ПРЕПОРЪКА Съхранявайте болтове и шайбите за монтаж на 
ножа, така че да не ги загубите. 
 
 

(1)Редуктор 
(2)Болт 
(3)Устройство за рязане с найлонова корда 
(4)Найлонова корда 

 

 
6. ГОРИВО 

ВНИМАНИЕ: 
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 Бензинът е силно запалим. Избягвайте пушенето или внасянето на пламък 
или искри близо до горивото.  

 Попийте всички разливи, преди стартиране на двигателя.  

 Уверете се, двигателя е спрян и го оставете да изстине преди зареждане на 
устройството с гориво.  

 Не се приближавайте с открит пламък в областта, където се работи или се 
съхранява горивото. 

 

ВАЖНО 

 Никога не използвайте масло за 4-тактов двигател или за 2-тактов двигател с водно 
охлаждане. Това може да предизвика нагар по свещта, блокиране на 
изпускателната система или задиране на буталните пръстени.  

 Смесени горива, които са оставени неизползвани за срок от един месец или 
повече, може да запушат карбуратора или да доведат до неправилно 
функциониране на двигателя. Сложете оставащото гориво в херметически 
затворен съд и го съхранявате на тъмно и хладно място. 

Смесете обикновен бензин (оловен или безоловен, без наличие на алкохол в него) и 
качествено масло за 2-тактови двигатели с въздушно охлаждане.  
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪОТНОШЕНИЕ НА СМЕСВАНЕ  
ГОРИВО 25: МАСЛО 1, маслото трябва да бъде специално за двутактови двигатели 
 

7. РАБОТА С МАШИНАТА 
 

 СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

 Преди стартиране на 
двигателя, огледайте 
двигателя за разхлабени 

връзки или за течове на гориво и че режещото 
оборудване е правилно инсталирано и здраво 
закрепено.  

 Поставете устройството на равно, твърдо място. 
Дръжте режещата глава далеч от всякакви 
заобикалящи предмети. 

 
1. Завъртете капачката на резервоара за гориво за да се уверите, че тя е затегната 
здраво. (F8) 

(1)Капачка 
(2) Горивен резервоар 
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2. Отворете клапана на резервоара за гориво. (F9) 
3. Преместете лоста му в затворено положение. (F9) 
 
 
(1)Лост на клапана 

(2)Горивен клапан 
(3)Затворен 

(4)Отворен 
(5)Затворен 

(6)Отворен 
 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА Когато рестартирате двигателя веднага след спирането му, завъртете 

лоста на клапана в отворено положение. 
 
4. Сложете ръчката на газта в положение старт. (F10) 

(1)Празен ход 
(2)Стартиране (1/3-1/2 отворено) 

(3)Пълна газ 
 

ЗАБЕЛЕЖКА 

Когато рестартирате двигателя веднага след спирането му, 
завъртете ръчката на газта в положение на празен ход. 

 

5 . Докато държите машината здраво, издърпайте въжето на 
стартера бързо (F11). 
6 . След като двигателят е стартиран, отворете клапана 
постепенно.  
7 . Оставете двигателя да работи за 2 до 3 минути, за да се 
стопли. 

 СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ 

1. Върнете лоста за газта в позиция за празен ход. 

2. Натиснете бутон за включване на двигателя. 

 ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОЛАНА ЗА КОСЕНЕ (F12) 

1. Сложете си колана за косене. (F12) 
2. Включете двигателя, върнете лоста на газта до позицията за най-ниската скорост и 

закачете куката на колана за конзолата за окачване на машината. 
3. Регулирайте дължината на колана, така че острието да може да стои успоредно на 

земята в работно положение. 

За да се избегне разхлабване по време на работа, прекарайте останалата част от колана 
през катарамата 

 

 РЯЗАНЕ С МАШИНАТА

 

 



 

 
Проверил: Р.Ч./24.03.2015г 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТАЛНИЯ НОЖ 

 Винаги извършвайте рязането като движите 
режещата глава от Ваше дясно на ляво. 

 Металния нож реже най добре до 1/3 навътре от 
ръба. Използвайте тази област за рязане на 
храсти, жилави и дебели бурени. За рязане на 
младите треви, можете да използвате до 2/3 от 
върха на острието.  

 Регулирайте скоростта на двигателя според 
обектите, които режете. Режете младите треви със 
средна скорост и режете храстите или жилавите и 
дебели бурени със висока скорост. 

 
1. За клони и дървета 
2. За трева и бурени  
3. Посока на рязане  
4. Посока на въртене 

 
ВАЖНО 
При работа с ниска скорост тревата, плевелите или 

клоните по-лесно се усукват около ножа, а това износва вала и съединителя по-бързо. 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВО ЗА РЯЗАНЕ С НАЙЛОНОВА КОРДА 

* Найлоновата корда изразходва голяма мощност. Моля, имайте предвид, че скоростта на 
въртене на двигателя при експлоатация следва да бъде 50% по-голяма, отколкото когато се 
използва метален нож.  

* Устройството за рязане с найлонова корда  коси тревата чрез въртене на найлоновата нишка. Ако 
се опитате да окосите тревата от веднъж, скоростта на въртене става по-ниска поради 
съпротивлението и тревата не може да се окоси добре. В случай на голямо съпротивление, 
отдалечете машина далеч от тревата, увеличете скоростта на въртене, и намалете 
количеството трева, което искате да окосите с един ряз. 

* Ако опитате да косите тревата, чрез полюляване на машината по обратен начин (от ляво 
на дясно), изрезките излитат в посока далеч от тялото. Можете да предотвратите 
измърсяване на дрехите си. 

 

8. ПРОФИЛАКТИКА 

 

Режещо острие 

* Заострете всеки режещ ръб и се уверете, че ъгъла в 
основата е заоблен. (F13)  
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* Не охлаждайте острието с вода в случай, че 
използвате ъглошлайф. Това може да причини 
пукнатини по острието- 

 
СЛЕД 25 ЧАСА НА УПОТРЕБА 
 

 

 ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР 

Проверете и почистете филтърния елемент в топла, 
сапунена вода, както се изисква. Оставете да 
изсъхне напълно, преди да го инсталирате. Ако 
елементът е счупен или свит го заменете с нов. (F14) 

 
(1)Капак 
(2)Елемент 
(3)Решетка 
(4)Тяло 
 

 

 

ВАЖНО 

Ако въздушния филтър се задръсти, това може да увеличи разхода на гориво при 
съкращаване на мощността на двигателя. 
 
Ако машината работи без въздушния филтър или с деформиран филтърен елемент, това 
бързо ще руши двигателя. 
 

 ГОРИВЕН ФИЛТЪР 

Изкарайте филтъра от резервоара, през отвора за наливане на гориво, с помощта на 
малка кука от тел. Демонтирайте филтъра от горивната тръба и освободете крепежа за да 
го разглобите. Почистете компонентите с бензин. 

ВАЖНО 
При задръстване на горивния филтър може да се влоши ускорението на двигателя. 
 

 СВЕЩ 

Извадете и проверете свещта и почистете електродите при необходимост с четка. 
 
Разстоянието между електродите на свещта трябва да се коригира до 0,6 - 0,7 мм. (F15) 
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• СМУКАТЕЛЕН РЪКАВ ЗА ВЪЗДУШНОТО ОХЛАЖДАНЕ 

Проверете смукателния ръкав за въздушното охлаждане, мястото 
около охлаждащите ребра на двигателя и отстранете всички отпадъци, 
които са се полепили към машината. 

ВАЖНО 

Имайте предвид, че ако не направите описаното почистване, то това може да причини 
прегряване на ауспуха, а това на свой ред може да причини запалване на машината. 

 
 

РЕДУКТОР 

Използвайте грес за обща употреба на всеки 25 часа работа. С цел премахване на старата 
грес от машината разкачете режещата глава. (F16) 

 

 

 

 

 

 

СЛЕД 100 ОТРАБОТЕНИ ЧАСА 

ШУМОЗАГЛУШИТЕЛ 

1. Премахнете ауспуха, поставете една отвертка в смукателния ръкав и обършете 
натрупалия се нагар. Избършете нагара образуван по изходящия ръкав на ауспуха 
едновременно с това. 
2. Затегнете всички винтове, болтове и фитинги. 

3. Проверете дали е попаднало масло или грес между 
съединителя и барабана, и ако е така, избършете като 
използвате обезмаслен, безоловен бензин. 
4.     Отстранете капака на карбуратора и почистете 
отвътре. 
 
НАСТРОЙКА НА КАРБУРАТОРА 

ВАЖНО 

Неправилната настройка може да доведе до повреда 
на машината. Ако двигателят не функционира добре, след като настроите карбуратор, моля 
обърнете се към магазина, откъдето сте закупили продукта. 

 

ВИНТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ПРАЗНИЯ ХОД (F17) 
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Това е винтa за регулиране на оборотите на двигателя, 
когато лоста за газта е сложен в положение за най-ниски 
обороти. Ако завивате винта на дясно (по часовниковата 
стрелка) оборотите се увеличават, и съответно наляво 
(обратно на часовниковата стрелка) оборотите намаляват. В 
случай, че ножа продължава да се върти или двигателя 
спира, когато върнете лоста за газта докрай в изходното 
положение, трябва да се прави нова настройка.  

 
(1) Винт за регулиране на празния ход 
(2) Високи обороти 
(3) Ниски обороти 

 
 
ПОДДРЪЖКА ПРЕДИ СЪХРАНЕНИЕ 

1. Изчистете от мръсотия машината, проверете за щети или за разхлабване всички части. 
Ако намерите нещо странно, трябва да го отстраните до следващото използване. 
2. Източете горивото от резервоара и разхлабете дренажната пробка на карбуратора за 
източване на горивото и от там, запалете двигателя и го оставете да работи докато не спре 
сам. 
3. Изкарайте свещта и налейте 1 ~ 2cc масло за 2-тактови машини в двигателя. Издърпайте 
въжето на стартера 2-3 пъти, поставете обратно свещта и я затегнете. 
4. Намажете металните части с масло с цел предотвратяване поява на ръжда, сложете 
капака върху ножа и дръжте машината на закрито сухо място. 
 

9. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Мощност  - 1.3 Kw 

Двигател тип - 1E40F едноцилиндров ,бензинов,двутактов с въздушно охлаждане 

Работен обем  - 42.7 сс 

Обороти на празен ход  - 3000 min
-1 

Максимални обороти - 7000 min
-1 

Съотношение бензин/масло – 25:1 

Обем на резервоара -  1200 мл 

Карбуратор: RUIXING MT16 

Ниво на звукова мощност - 112 dB 

Размер на острието Ф - 254 мм 

Размер на найлоновото въже Ф – 2,5мм 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Тази инструкция за употреба се отнася само за горе описаните машини, ако се появят леки 
изменения в тези машини; същността на машината определя спецификацията на технология 
и употреба. 
 
 

10. ГАРАНЦИОНИ УСЛОВИЯ: 
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ВНИМАНИЕ! ГАРАНЦИОННО НЕ СЕ ПОДМЕНЯТ БЪРЗО ИЗНОСВАЩИ СЕ ЧАСТИ КАТО, 
РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ ( НОЖОВЕ, ШПУЛИ, ВЕРИГИ, ) УПЛЪТНЕНИЯ, ГАРНИТУРИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ, СТАРТЕРНИ ВЪЖЕТА, СТАРТЕРНИ РОЛКИ, ВОДЕЩИ ШИНИ, 
ВОДЕЩИ КОЛЕЛА, СЪЕДИНИТЕЛИ, ФИЛТРИ, ОКАЧВАНИЯ НА КОЛЕЛА, РЕМЪЦИ, 
ЗАЩИТНИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ КЪМ РЕЖЕЩИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И ДРУГИ ПОДОБНИ. 
 
 

Резервни части на работната ос 
 

№ Наименование Брой № Наименование Брой 

1 
Сглобка на 
предавателната кутия 1 43 Долен държач 1 

2 Сепаратор 26/28 1 44 Винт М5х20 2 

3 Сепаратор 10 1 45 
Сглобка на конзолната 
свръзка 1 

4 Лагер 6000 3 46 Конзолна свръзка 1 

5 Малко зъбчато колело 1 47 Сепаратор 35 1 

6 Аl-Шайба 5 2 48 Лагер 6202 1 

7 Винт М5х10 2 49 Сепаратор 15 1 

8 Предавателна кутия 1 50 Винт М5х20 1 

9 Голямо зъбчато колело 1 51 Барабан на съединтел 1 

10 Вал 1 52 Щифт А 1 

11 Лагер 6002 1 53 Щифт В 1 

12 Сепаратор 32 1 54 Винт М5х20 1 

13 Предпазител 1 55 Картер на съединител 1 

14 Държач на вал 1 56 Конектор на предпазител 1 

15 Държач на острието 1 57 Гумена втулка 1 

16 Държач 2 на острието 1 58 Винт М5 1 

17 Ляв винт М10 1 59 Конзола 1 

18 Шайба 5 2 60 Винт М5х25 1 

19 Шайба 5 2 61 Винт М5х20 1 

20 Болт М5х25 2 62 Винт М5х20 1 

21 Острие 1 63 Винт М5 1 

22 Болт М5х16 4 64 Винт М6х25 1 

23 Уплътняващ пръстен 5 4 65 Капак на конзолата 1 

24 Шайба 5 4 66 Ремък за поставяне на рамо 1 

25 Шайба 5 4 67 Дроселиращ шнур 2 

26 Гайка М5 4 68 
Жица на включвател на 
стопсигнал 1 

27 Болт М5х12 2 69 Вълнова тръба 1 

28 Уплътняващ пръстен 2 70 Винт М5 1 

29 Шайба 2 71 Връзка найлонова нишка 1 

30 Винт М5 2 72 
Предупредителна 
маркировка 1 

31 Държач 1 73 Протектор 1 

32 Пласмасов предпазител 1       

33 Аl-тръбна сглобка 1       

34 Маслен лагер 5       

35 Предавателен вал 1       
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36 Аl-тръба 1       

37 
Дясна дръжка на 
ръкохватката 1       

38 
Лява дръжка на 
ръкохватката 1       

39 Аl-тръба 2       

40 Горен държач 1       

41 Винт М5х25 4       

42 Локална свръзка 1       

 
 
 
 
Вал 

№ Описание на частите Брой № Описание на частите Брой 

1 
Сглобка на предавателната 
кутия 1 11 Болт М5х20 1 

1-1 Вътрешна скоба ø 26 1 12 Сглобка на извода 1 

1-2 Външна скоба ø 10 1 12-1 алуминиев борд ІІ 1 

1-3 Лагер 6000 3 12-2 алуминиев борд ІІ 1 

1-4 Задвижващо зъбчато колело 1 12-3 болт М5х12 1 

1-5 Блок на зъбчато колело 1 12-4 подложка за окачване 1 

1-6 Болт М6х18 1 12-5 извод 1 

1-7 Болт М5х25 12 12-6 външна скоба ø 15 1 

1-8 Болт М5х35 1 12-7 лагер 6202 1 

1-9 Гайка М5 5 12-8 вътрешна скоба ø 35 1 

1-10 Болт М6х12 1 12-9 триещ диск 1 

1-11 Зъбчато колело 1 13 Трансмисионен лост 1 

1-12 Ос 1 13-1 алуминиева тръба 2 

1-13 Лагер 6002 1 13-2 лагер 6 

1-14 Вътрешна скоба ø 32 1 13-3 болт М5х16 1 

1-15 Маслено уплътнение 1 13-4 Сглобка на свързващ комплект 1 

1-16 Капак на протектора 1 13-5 трансмисионен вал 2 

1-17 Болт М5х10 3 14 шнур 3 

1-18 Подложка на оста 1 15 
сглобка на дроселиращ 
прекъсвач 1 

1-19 Превключвател 1 16 дясна тръба 1 

1-20 Капак на протектора 1 17 лява тръба 1 

1-21 Гайка М10х1,25 1 18 лява направляваща дръжка 1 

2 Острие 1 19 фиксираща подложка І 1 

3 Сглобка на протектора 1 20 фиксираща подложка ІІ 1 

4 Фиксирана подложка 1 21 фиксираща подложка ІІІ 1 

5 Свързваща пластина 1 22 сглобка на колана 1 

6 Малко острие 1 23 сглобка на двигателя 1 

7 Болт 4х16 1 24 предпазен капак 1 

8 Гайка М5 3 25 болт М5х20 4 

9 сглобка на конзолната свръзка 1 26 болт М6х20 4 

10 Ориентиращ ринг 1       
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Двигател 
 

 
 

№ Описание на частите Брой № Описание на частите Брой 

1 БОЛТ М5Х16 3 26 МАХОВИК 1 

2 СГЛОБКА НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР 1 27 ГЛАДКА ПОДЛОЖКА ø 8 2 

2-
1 КАПАК НА ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР 1 28 ГАЙКА М8Х1,25 1 

2-
2 ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР 1 29 ПЛОСКО ЗАПЪЛВАЩО ПАРЧЕ 2 

2-
3 ГЪБА 1 30 СКОБА 1 

2-
4 

ОСНОВНА ПОДСТАВКА НА ВЪЗДУШЕН 
ФИЛТЪР 1 31 

ПРОФИЛНО ЗАПЪЛВАЩО ПАРЧЕ ø 
10 2 

3 БОЛТ М5Х55 2 32 КОМПЛЕКТ БОЛТОВЕ ЗА СКОБА 2 

4 ПРОМУШЕТЕ ПОДЛОЖКАТА 10 33 ЛЯВ КАПАК 1 

5 СГЛОБКА НА КАРБУРАТОРА 1 34 БОЛТ М5Х25 4 

6 
ХАРТИЕНА ПОДЛОЖКА НА 
КАРБУРАТОРА 1 35 КОРПУС НА ДЯСНАТА КУТИЯ 1 

7 БОЛТ М5Х25 2 36 МАСЛЕН УПЛЪТНИТЕЛ ø 12Х ø 22Х7 1 

8 ВЪТРЕШНА ТРЪБА 1 37 
СТАРТИРАЩА ЗАДВИЖВАЩА 
ПЛАСТИНА 1 
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9 
ХАРТИЕНА ПОДЛОЖКА НА ВЪТРЕШНАТА 
ТРЪБА 1 38 ГАЙКА М8Х1,25 1 

10 СВЕЩ 1 39 АЛУМИНИЕВО ЗАПЪЛВАЩО ПАРЧЕ 1 

11 БЛОК НА ЦИЛИНДЪРА 1 40 СТАРТЕР ИЗДЪРПВАН С РЪКА 1 

12 
ХАРТИЕНА ПОДЛОЖКА НА БЛОКА НА 
ЦИЛИНДЪРА 1 41 БОЛТ М5Х20 7 

13 БУТАЛЕН ПРЪСТЕН 2 42 
СГЛОБКА НА ПАКЕТ ПОД ВИСОКО 
НАЛЯГАНЕ 1 

14 БУТАЛО 1 43 СТЯГА НА МАСЛЬОНКАТА 1 

15 
ЕЛАСТИЧЕН ПРЪСТЕН НА БУТАЛНИЯ 
БОЛТ 2 44 СГЛОБКА НА МАСЛЬОНКТА 1 

16 БУТАЛЕН БОЛТ 1 45 БОЛТ М5Х20 2 

17 РОЛКОВ ЛАГЕР 1 46 ПРОТЕКТОР НА МАСЛЬОНКАТА 1 

18 СГЛОБКА НА ИЗВИТИ ТОПОРИ 1 47 
ПРИЛЕПВАЩА ОБШИВКА НА 
ЦИЛИНДЪРА 1 

19 СЕГМЕНТ НА ШПОНКА 1 48 КАПАК НА ЦИЛИНДЪРА 1 

20 ЛАГЕР 6202 2 49 БОЛТ М5Х20 4 

21 ЦЕНТРИРАЩ ЩИФТ 4 50 
КНИЖНА ПОДЛОЖКА НА 
ЗАГЛУШИТЕЛЯ 1 

22 

СЪБИРАТЕЛИ НА ХАРТИЕНАТА 
ПОДЛОЖКА НА КУТИЯТА 1 51 СГЛОБКА НА ЗАГЛУШИТЕЛЯ 1 

23 КОРПУС НА ЛЯВАТА КУТИЯ 1 52 БОЛТ М5Х12 2 

24 МАСЛЕН УПЛЪТНИТЕЛ 1 53 БОЛТ М6Х55 2 

25 БОЛТ М5Х30 4 54 КАПАК НА ЗАГЛУШИТЕЛЯ 1 

 
 
 
 


