INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE

TRIMMERE PE BENZINĂ
GASOLINE TRIMMERS
96205 (GT-330)
96207 (GT-430)
96209 (GT-520)
MĂSURI DE SIGURANȚĂ:

Dispozitivul trebuie folosit doar după ce cunoașteți tot conținutul instrucțiunilor.
Înainte de a începe cu instalarea, vă rugăm să verificați și luați la cunoștința următoarele:
-

Prezența tuturor elementelor, conform specificațiilor de livrare;

-

Măsuri de siguranță la lucru;

Instalarea și prima pornire a dispozitivului trebuie făcute în conformitate cu instrucțiunile de instalare.
Dispozitivul trebuie folosit doar pentru ceea ce a fost destinat. Utilizarea dispozitivului fără echipamente de
protecție, cu elementele separate, este interzis.
Renovare și service se face doar de la persoane autorizate cu pregătirea respectivă și numai cu motor oprit;
Nu folosiți dispozitivul în apropierea substanțelor inflamabile sau explozive, precum și la un nivel ridicat de
umiditate și în timp de ploaie;
Oamenii și animalele trebuie să păstreze cel puțin o distanță de 15 metri de la locul de muncă.
Conversia sau modificarea elementelor este interzis sau pot fi efectuate numai după permisiunea producătorului și
numai în conformitate cu toate normele de siguranță;
În timpul reparației se folosesc numai piese de schimb aprobate de către producător;
Folosiți numai amestecul de combustibil prescris de către producător. Atunci când există o scurgere în jurul
rezervorului în timpul alimentării, ștergeți cu o cârpă uscată;
Înainte de pornirea motorului și în timpul funcționării, capacul rezervorului de combustibil trebuie să fie închis.
Nu lăsați aparatul nesupravegheat cu motorul pornit.
Urmăriți aptitudinea unității în timpul funcționării. În caz de oprire automată, apariția unui zgomot necaracteristic,
vibrații, șocuri, scântei, flăcări sau alte semne de defecțiune, opriți imediat motorul;
Lucrare cu dispozitivul este permisă numai la lumina zilei sau în zone bine iluminate;
Nu folosiți amestec combustibil pentru curățarea mașinii.
DESTINAȚII:

INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE
Trimmerul pe benzină este utilizat pentru tăierea ierbii, buruieni și arbuști mici. Diametrul maxim al ramurii: Atunci când se
lucrează cu cordonul este de 0,7 cm, iar atunci când se lucrează cu disc - 1,2 cm. Trimmerul este proiectat pentru a fi utilizat în
următoarele condiții:
- temperatura aerului de la 5 până la 35°C;
- 80% umiditate relativă la 20°C

DISPOZITIV :

REGULI DE MANIPULARE:
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Mâner pentru starter
Starter
Brațul sugatorului
Capul bujiei
Hota de eșapament
Amortizor de zgomot
Mâner stângă
Carcasa motorului
Rezervor de combustibil
Mâner dreaptă
Suport inferior mânerelor
Agățător pentru curea
Suport superior mânerelor
Comutator de pornire/oprire
Fixativ
Blocare de gaz
Maneta de gaz
Tijă
Disc de tăiere
Agent inferior reducător
Protector
Tambur cu cordon
Curea
Placă de fixare a protectorului

A nu se utiliza sub influența alcoolului, a drogurilor și a medicamentelor, precum și de către persoane care nu sunt pregătite.
Utilizați echipament de protecție (îmbrăcăminte adecvată, mănuși, ochelari de protecție, protecție pentru urechi, cască).
Nu folosiți niciodată trimmerul cu o siguranță deteriorată sau fără ea. Nu folosiți fără hota de eșapament.
Nu instalați fire din metal, ace și alte materiale în loc de cordon.
Nu lăsați niciodată trimmerul nesupravegheat.
Nu scoateți capacul rezervorului de carburant atunci când motorul este pornit. La umplerea rezervorului, asigurați-vă că ștergeți
scurgerile cu o cârpă uscată.
Nu scăpați sau aruncați trimmerul.
ATENȚIE!
Gazele de eșapament sunt periculoase pentru sănătate. Este interzisă utilizarea dispozitivului în zone private sau nu
ventilate. Benzina și vaporii ei sunt explozive și inflamabile!

SET:
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Trimmer
Tambur cu cordon
Disc
Curea
Mâner
Protector
Dozimetru
Chei pentru contact
Instrucțiune
Cupon de garanție

INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE
CARACTERISTICI TEHNICE
Articol

96205 (GT-330)

Tipul de motor

96207 (GT-430)

96209 (GT-520)

2 timpi răcire cu aer

Puterea motorului, kW

1

1,3

Pornirea motorului
Capacitatea motorului, cm3
Capacitatea rezervorului de
combustibil, l

1,6

manuală
32,6
0,6

Disc de tăiere
Lățime de tăiere

42,7

51,7

1,0

1,0

3-sectoare
Cordon cm

43

Disc de tăiere, сm

25,5

Frecvența rotațiilor/min

9500±300

Consum de combustibil g/kW/h
Greutate trimmer, kg

500
8,6

9,3

9,3

ASAMBLARE ȘI PREGĂTIRE PENTRU MUNCĂ:
Fig. 1

Conectarea tijei cu motor
Puneți tijă și motorul în același plan și fixați flanșa tijei la motor cu ajutorul 4
șuruburi, așa cum este prezentat în Fig. 1.
Montarea mânerelor pentru conducere
Montarea mânerelor pentru conducere.

Fig. 2

Utilizați o placă, care conține o parte superioară, bolțuri de fixare, parte
inferioară și de mijloc - montate pe tijă (Fig. 2)
Pentru a regla poziția mânerului pentru a echilibra în mod optim în timpul
funcționării, slăbiți șuruburile din partea de jos (Fig. 3), mutați la distanța
dorită și strângeți din nou.
Montarea mânerelor:
Deșurubați 4 șuruburi din partea superioară a brațului de montare.

Fig. 3

Instalați mânerul din dreaptă (împreuna cu butonul de control), după aceea
mânerul stânga și strângeți șuruburile.

Montarea protectorului:
Aliniați deschizăturile protectorului cu cele de la placa inferioară și strângeți
cu șuruburile cu șaibe, cu ajutorul unei chei hexagonale, așa cum se arată în
Fig. 4
Fig. 4
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Montare discului de tăiere
Aliniați deschiderile plăcii de profil cu deschideri în cupa agentului reducător
(Fig. 7). Puneți știftul din metal în găurile de fixare.
Deșurubați piulița de atașare la tijă în sensul acelor de ceasornic. Scoateți
cupa de la tija, lasând șaiba de profil. Instalați discul de tăiere pe șaiba de
profil. Asigurați-vă că este centrat exact. Așezați șaiba de presiune. Montați la
tijă și strângeți piulița de fixare prin cheie pentru țevi din set în sensul invers
acelor de ceasornic. (Fig. 8)

Fig. 7

ATENȚIE!
În cazul în care discul de tăiere nu este centrat corect, apar vibrații
puternice, la care discul s-ar putea să sară și să rănească operatorul sau
persoane terțe.

Fig. 8
Aliniați deschiderile plăcii de profil cu deschideri în cupa agentului reducător
(Fig. 7). Puneți știftul din metal în găurile de fixare. Deșurubați piulița de
atașare la tijă în sensul acelor de ceasornic. Scoateți cupa de la tija, lăsând
șaiba de profil. (Fig. 9). Montați tamburul în sensul invers acelor de ceasornic.
ATENȚIE!
Montarea tamburului fără șaiba de profil poate provoca bruiaj la tija și
deteriorarea dispozitivului!

Fig. 9

PREGĂTIRE PENTRU MUNCĂ:
Pregătirea amestecului combustibil: Pentru preparare amestecului combustibil, folosiți benzină cu o cifră octanică de minimum
92 și un ulei special pentru motoare în doi timpi cu răcire de aer. Respectați proporțiile de amestecare indicate pe eticheta
uleiului utilizat. Niciodată nu folosiți ulei pentru motoare în patru timpi! Acest lucru poate provoca depunere de ardere pe bujii
și aduce la deteriorarea segmenții pistonului de pe motor.
Pornirea trimmerului: Înainte de a porni trimmerul, asigurați-vă că partea de tăiere nu este în contact cu obiecte și este la o
distanță sigură față de oameni și animale. Turnați amestecul combustibil în rezervorul pentru
combustibil. Apăsași capacul de cauciuc cinci până la șapte ori pentru pomparea manuală a
combustibilului pentru a umple carburatorul cu combustibil (Fig. 10). În cazul în care nu observați după
aceea încărcare amestecușlui combustibil la carburator, repetați operațiunea de câteva ori.

Ridicați în sus maneta de la clapeta de accelerație (Fig. 11)
Fig. 10
Porniți în poziția „On“ butonul de pe mânerul de control. Apăsați maneta
de gaz și blocați cu fixatorul. (Fig. 13). Țineți trimmerul, trageți mânerul
strarterului pentru “aprinderea“ sa (Fig. 12)

Fig. 11

Fig. 12
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Dați jos maneta de la clapeta de accelerație. După aceea apăsați maneta pentru gaz pentru deblocare. Apăsați treptat maneta
pentru gaz până ajunge la rotații maxime de motor și începeți lucru. (Fig. 13). Țineți trimmerul cu ambele mâini în timpul
funcționării.

TRIMMERUL ESTE ECHIPAT CU SISTEM SEMIAUTOMAT PENTRU CORDON. LA LUCRAREA CU
MAXIMUM ROTAȚII ESTE SUFICIENT SĂ LOVIȚI UȘOR TAMBURUL LA PĂMÂNT PENTRU A CREȘTE
LUNGIMEA CORDONULUI DE TĂIERE CU APROXIMATIV 25 MM.

Fig. 13

Oprirea de lucru: Eliberați maneta pentru gaz, motorul funcționează în gol pentru un anumit timp,
apoi opriți întrerupatorul în poziția Off. Amestecul combustibil, care a rămas în rezervor trebuie să
fie infuzat într-un recipient adectav. Nu este permis amestecului combustibil să rămână în trimmer
mai mult de 12 ore. Acesta poate cauza lucru instabil al motorului.

Atenție: Turnați combustibil doar când motorul este oprit și răcit.
Fig. 14

ÎNTREȚINERE TEHNICĂ:
Filtru de aer: Curățați sau înlocuiți elementul contaminant al filtrului de aer le fiecare 10 ore de lucru. Starea filtrului de aer are
importanța crucială pentru performanța motorului.
Scoateți siguranța, scoateți filtru și spălați-l foarte bine – mai întâi cu apă și sapun și după aceea cu apa caldă. Uscați la
temperatura camerei.

Fig. 14

Fig. 15

Bujie de încălzire: Verificați periodic starea și curățați urmele de ardele de le bujia de încălzire. Verificați distanța dintre
electrozi, care trebuie să fie 0.5 mm.
Sistem de răcire: Curățați cu perie sau cu jet de aer contaminările cu iarbă prinsă în găurile de răcire
ale cilindrelor motorului. Răcirea dificilă duce la supraîncălzire și împiedecarea performanțelor
motorului (Fig. 17)
Agent reducător: O dată la fiecare 3 luni verificați agentul reducător de jos pentru prezența
lubrifiantului.
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PROBLEME POSIBILE ȘI METODE PENTRU ÎNLĂTURAREA LOR
DEFECȚIUNE
Motorul nu pornește

Motorul funcționează
instabil
Motorul nu atinge
frecvența rotațiilor
Motorul nu are
putere

CAUZA
Întrerupătorul este pe poziție “Off”
Nu există amestec de combustibil în rezervor
Capacul din cauciuc pentru alimentare
manuală cu combustibil este apăsată

ÎNLĂTURARE
Rotiți întrerupătorul în poziția “On”
Încărcați rezervorul
Apăsați 5-7 ori până ajungeți starea finală a
capacului de cauciuc pentru alimentare manuală cu
combistibil

Carburatoul debordează cu amestec de
combustibil, datorită nerespectării procedurii
de aprindere

Repetați procudera de aprindere lăsând doar
alimentarea manuală cu combustibil

Amestec de combustibil stricat – vechi sau
preparat inadecvat

Înlocuiți amestecul de combustibil

Bujii de încălzire defecte
Filtru de aer murdar
Amestec de combustibil stricat – vechi sau
preparat inadecvat

Curățați sau înlocuiți
Curățați sau înlocuiți
Înlocuiți amestecul de combustibil

Amestec de combustibil stricat – vechi sau
preparat inadecvat
Partea de lucru a dispozitivului este blocată de
obiecte căzute

Înlocuiți amestecul de combustibil

Filtru de aer murdar
Работната
на инструмента
блокирана
Amestec deчаст
combustibil
stricat – еvechi
sau
от
попаднали
предмети.
preparat inadecvat

Curățați sau înlocuiți
Înlocuiți amestecul de combustibil

Opriți motorul și curățați partea de lucru

DEPOZITARE:
Păstrați trimmerul curat, la un loc uscat, inaccesibil copiilor, la o temperatură de la 1 până la +35°С și umiditate relativă până la
80% la temperatură de 20°С.
Înainte de o perioadă lungă de depozitare, este necesar să efectuați următoarele acțiuni: turnați amestecului de combustibil
într-un recipient adecvat. Porniți motorul și lusați-l să lucreze până se oprește. Raciți motorul pentru câteva minute. Scoateți
bujiile. Turnați un pic de ulei pentru motoare în doi timpi în bujii. Scoateți de câteva ori mânerul starterului și puneți bujiile
înapoi.

TRANSPORT:
Se poate transporta prin orice mijloc de transport, la temperatura aerului de minus 20°C la plus 55°C și 80% umiditate relativă la
temperatura de 20°C. A se transporta bine ambalat și sprijinit.

CONDIȚII DE GARANȚIE:
Marcate în cuponul de garanție.

TERMEN DE UTILIZARE
Termenul mediu de utilizare, atunci când dispozitivul este utilizat în mod corespunzător este de 5 ani.
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