
  
  
  
  
  
 

  

  

  

  

  

  

  دفترچھ راھنمای علف تراش

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
 

  :ایمنی نکات

  تجھیزات برش 

  لوازم ایمنی شخصی

  اطالعات مھم 

حات جدی برای استفاده بدون دقت از ھرس یا علف تراش می تواند سبب بروز جرا

ی لف تراش یا ھرس حتما از لوازم شخصھنگام استفاده از ع. شوداپراتور یا دیگران 

در ھیچ صورت این لوازم نباید حذف شوند زیرا استفاده از این . استفاده شودایمنی باید 

از فروشنده بخواھید . وسایل سبب کاھش جراحات وارده در حوادث اتفاقی خواھد شد

  .لوازم ایمنی مناسب در اختیارتان قرار دھد

  ھشدار

کنید تا  ھنگامی کھ موتور دستگاه را خاموش کردید سریعا گوشی را از گوشتان خارج

  .بتوانید صداھای ھشدار در اطرافتان را بشنوید

  تجھیزات گوش

بایداز گوشی مخصوص  ...برای جلوگیری از تاثیرات منفی صداھا روی گوش و یا 

  .استفاده کنید

  

  تجھیزات چشم 

خس و خاشاک و اشیاء خارجی کھ دراثر برش بھ سمت چشم پرتاب می شوند می توانند 

  .در نتیجھ حتما از عینک مخصوص استفاده کنیدبھ چشم آسیب برسانند 



  
  
  
  
  
 

  دستکش 

  .دستکش ھا در ھنگام لزوم حتما باید استفاده شوند

  چکمھ 

  .از چکمھ ھای ضد ضربھ و ایمنی استفاده کنید

  لباس 

لباس ھای مخصوص بپوشید و از گم کردن لباس ھای مخصوص دستگاه بپرھیزید زیرا 

ھمیشھ از لباس . اء تیز بھ بدنتان جلوگیری کندد از برخورد اشیناین لباس ھا می توان

ھای آستین بلند و شلوارھای بلند در ھنگام کار بادستگاه استفاده کنید و از استفاده از 

  .جواھرات، لباس ھای کوتاه، صندل یا پا برھنھ بودن بپرھیزید

  

  جعبھ کمک ھای اولیھ

اپراتوری کھ با دستگاه کار می جعبھ کمک ھای اولیھ ھمیشھ و در ھمھ حال باید ھمراه 

  .کند باشد

  تجھیزات ایمنی دستگاه

در بخش تجھیزات ایمنی دستگاه توضیحات کامل در مورد چگونگی حفظ و نگھداری و 

  .اطمینان از اپراتور صحیح موجود می باشد

  

   ھشدار



  
  
  
  
  
 

در بخش تجھیزات ایمنی دستگاه توضیحات کامل در مورد چگونگی حفظ و نگھداری و  

  .نان از اپراتور صحیح موجود می باشداطمی

  

 قفل ماشھ اھرم 

قفل ماشھ اھرم برای جلوگیری از خطرات یا اتفاقات احتمالی در این قسمت طراحی 

ھنگامی کھ اھرم را بھ دست می ( ھنگامی کھ این ماشھ بھ اھرم متصل می شود. شده

این بھ این معناست . اھرم آزاد می شود وماشھ بھ حالت اولیھ خود باز می گردد) گیرید

  .کھ اھرم بھ طور خود بخودی قفل میشود

  

  سوییچ توقف 2.

  .این دکمھ یا سوییچ برای توقف متور مورد استفاده قرار می گیرد

  سپر  3. 

جلوگیری از پرتاب شدن اشیاء بھ سمت اپراتور و ھمچنین جلوگیری از سپر بھ منظور 

  .طراحی شده استبرخورد اپراتور بھ قسمت ھای برش دستگاه 

  

  ! ھشدار

  .تحت ھیچ شرایطی از دستگاھی کھ سپر ندارد استفاده نکنید

  لوازم ایمنی



  
  
  
  
  
 

  کنترل و سرویس تجھیزات ایمنی 

 ماشھ قفل اھرم 

بررسی کنید کھ ماشھ قفل اھرم قفل باشد زمانی کھ در حالت قفل باشد بھ معنای وضعیت 

و ھمچنین بررسی . کھ این قفل بھ درستی عمل میکندپس امتحان کنید . نرمال قفل است

  . کنید این قفل بھ آسانی حرکت می کند

  سوییچ توقف 2.

موتور را روشن کنید و سوییچ توقف را بزنید تا مطمئن شوید این سوییچ سالم است و 

  .موتور را خاموش می کند

  سپر  3.

  . بررسی کنید کھ سپر سالم باشد و آسیب یا ترک نداشتھ باشد

  .ھمیشھ از تیغھ و سپر مخصوص خود دستگاه استفاده کنید

  تیغھ و ھرس  - ۴

 .ھا مخصوص برش علف طراحی شده اند تیغھ

 .ھرس مخصوص ھرس علف طراحی شده است

  قفل مھره -۵

یک قفل مھره برای ایمنی بعضی از انواع تجھیزات برش در قسمت خارجی شفت    

  .قرار دارد

   صدا خفھ کن -۶



  
  
  
  
  
 

این قسمت برای جلوگیری از ایجاد صدای خیلی زیاد و جلوگیری از آسیب رسیدن بھ    

  . گوش ھای اپراتور از شنیدن صدای زیاد طراحی شده است

در کشورھایی کھ آب و ھوای گرم و خشک دارند خطر آتش سوزی بیشتر است بھ    

احی کرده و در ھمین منظور ما صدا خفھ کن ھایی با یک صفحھ باز دارنده جرقھ طر

  .لطفا از وجود این صدا خفھ کن با این صفحھ مطمئن شوید. دستگاه قرار داده ایم

ھمچنین خیلی مھم است کھ تمامی ساختارھای دستگاه چک و سرویس شوند و این 

  .کارمدام صورت پذیرد

   تجھیزات برش- ٧

ش می در این بخش بھ چگونگ مگھداری صحیح و استفاده درست از نوع تجھیزات بر

  :پردازیم

 .ضربھ دستگاه ھنگام کار بسیار کم است

کھ این مورد باعث افزایش تعداد سرویس دستگاه نیز خواھد . ظرفیت بسیار باالی برش

 .شد

  :سھ نقش اصلی

 .پیشنھاد می کنیم از دستگاه صرفا جھت برش گیاھان در باغ ھا استفاده کنید

 .حیح برش انجام دھیدھا را ھمیشھ تیز نگاه دارید و بھ صورت ص تیغھ

تجھیزات برش را مورد بررسی قرار دھید تا متوجھ آسیب دیدگی یا ترک خوردنشان 

 .بشوید و جایگزین کنید

  

  : اطالعات مھم 



  
  
  
  
  
 

در این بخش بھ چگونگی نگھداری از تجھیزات برش خواھیم پرداخت تا بتوانید از این 

حداکثر برش صحیح دست طریق ھزینھ ھای جایگزینی قطعات را کاھش دھید و بھ 

  :یابید

از این دستگاه تنھا برای برش گیاھان یا علف ھای ھرز باغ ھا و از این قبیل استفاده 

 .نمایید

 .برای سیم پیچی صحیح سیم بھ ساختار این تجھیزات توجھ نمایید

 .از دندانھ ھای تیغھ بھ خوبی مراقبت کنید و ھمیشھ آن ھا را تیز نگاه دارید

  !ھشدار

استفاده  صحیح از تجھیزات برش و تیز نگاه داشتن تیغھ ھا باعث کاھش ھزینھ ھای 

  .جایگزینی می شود

  تیز کردن تیغھ

  .تیغھ ھا را با استفاده از یک تک تیغھ تخت تیز کنید

توجھ داشتھ باشید کھ قبل از . ھمھ قسمت ھا را کامل تیز کنید تا یکدیپر تراز باشند

و مطمئن شوید کھ تیغھ بھ . ھ ھا موتور دستگاه را خاموش کنیدھرگونھ انجام کار با تیغ

حالت توقف کامل در؟آمده و ھیچگونھ حرکتی نمی کند و قبل از انجام کار و تیز کردن 

  .تیغھ ھا حتما کابل را از شمع موتور خارج کنید

  

   ھرس



  
  
  
  
  
 

و این دستگاه با موتور مناسب . از دستگاه فقط در جاھای مخصوص استفاده نمایید

و حتما . مختص ھمین دستگاه می باشدیز موتور امخصوص طراحی شده است کھ س

  .دستگاھی کھ ما بھ شما پیشنھاد می کنیم و مناسب برای کار شماست استفاده نمایید

  ی سپرھای کوچکتری ھستند و بالعکسعموما ھرس ھای با سایز کوچکتر مناسب برا

  : نکات مھم

مطمئن شوید زیرا ممکن است سبب خطرات زیان ھمیشھ از محکم بودن طناب موتور 

  .آوری شود

  

  :تجھیزات ایمنی

  :اطالعات مھم 

 .این دستگاه صرفا برای برش گیاھان و ھرس علف طراحی شده

 .تمامی تجھیزات با موتور قابل استفاده ھستند

زمانی کھ احساس خستگی دارید ھرگز از دستگاه استفاده نکنید، ھمچنین ھنگامی کھ از 

وبات الکلی یا داروھای خواب آور کھ منجر بھ تاری دید شما می شوند یا باعث از مشر

 .کنترل خارج شدن میشود از دستگاه استفاده نکنید

 .شخصی استفاده کنیداز لوازم ایمنی 

 .از دستگاھی کھ تغییرات داشتھ و با آن تغییرات آشنایی ندارید استفاده نکنید

نکنید و ھمیشھ در نگھداری و سرویس دستگاه کوشا ھرگز از دستگاه معیوب استفاده 

 .باشید



  
  
  
  
  
 

 .ھمھ کاورھا باید قبل از استفاده از دستگاه روی دستگاه نصب شوند

متری اش  ١۵اپراتور ھمیشھ باید مراقب باشد کھ حیوان یا انسانی در فاصلھ 

اصلھ متر با یکدیگر ف ۶ھنگامی کھ چند اپراتور در حال کار ھستند باید حداقل .نباشد

 .متر باشد ١۵داشتھ باشند ھر چند بھتر است این فاصلھ 

  !ھشدار

  .دستگاه معیوب یا تیغھ ھایی کھ تیز نیستند خطر اتفاقات نابھنجار را بیشتر میکند

  .ھنگامی کھ دستگاه روشن می شود تمامی تجھیزات شروع بھ لرزش خواھند کرد

  .ھرگز از دستگاه داخل خانھ استفاده نکنید

را با دقت بررسی کنید تا مطمئن شوید خطری برای حیوانات یا انسان ھا ایجاد  اطرافتان

  .ھنگام کار با دستگاه مراقب باشید سنگ یا شئی سختی زیر دستگاه نباشد. نخواھید کرد

  : ایمنی سوخت

 .ھمیشھ از مخزن سوختی استفاده کنید کھ شیر اطمینان داشتھ باشد

ابتدا موتور را خاموش . ختگیری انجام ندھیدھرگز ھنگامی کھ موتور روشن است سو

 .کرده و سپس اجازه دھید تا موتور خنک شود

 .سوختگیری در محیطی با تھویھ مناسب انجام شود

 .متر دستگاه را از محل سوختگیری دور کنید ٣قبل از شروع بھ کار حداقل 

  

 :در مواقع زیر ھرگز دستگاه را روشن نکنید



  
  
  
  
  
 

تھ شده باشد کل دستگاه را قبل از استارت از سوخت پاک اگر سوخت روی دستگاه ریخ

 .کنید

 .اگر سوخت روی لباستان ریختھ قبل از شروع بکار حتما آنرا تعویض کنید

اگر نشتی سوخت مالحضھ کردید، کامال مخزن سوخت را درمورد نشتی چک کنید و آن 

 .را برطرف کنید

  :نگھداری و انتقال دستگاه 

... را ھرگز در نزدیکی لوازم الکتریکی یا موتورھای برقی و  دستگاھی کھ نشتی دارد

 .قرار ندھید

ھنگامی کھ قصد ذخیره سوخت یا حمل و نقل سوخت را دارید حتما باید از ظروف 

 .مخصوص این کار استفاده نمایید

اگر قصد دارید طوالنی مدت از دستگاه استفاده نکنید حتما مخزن سوخت دستگاه را 

 .خالی کنید

  

  !ھشدار

باتوجھ بھ خطر آتش سوزی، مراقب باشید خطری . ھنگام کار با سوخت مراقب باشید

  .شمارا تھدید نکند

  

  

  تنظیمات کنترل علف تراش



  
  
  
  
  
 

  !ھشدار

اگر . ھنگام کار با علف تراش حتما باید لوازم کنترل دستگاه نیز ھمراه دستگاه باشد 

اند باعث جراحت و یا اتفاقات ناگوار اینطور نباشد نمی توانید آن را کنترل کنید و می تو

  .دیگری شود

  :قطع سریع دستگاه

  .برای قطع سریع دستگاه قفل آن را سریع بھ سمت باال بکشید

 .زبانھ قفل را درون شکاف بگذارید تا دستگاه را بتوانید کنترل و مھار کنید

  !ھشدار

اشیایی کھ توسط ھمیشھ از عینک مخصوص استفاده کنید زیرا . ھشدار پرتاب اجسام

  .دستگاه پرتاب می شوند ممکن است بھ چشم اپراتور برخورد کند

  :مونتاژ دستگاه

سانتی متری جلوی اھرم شفت  ٣٠پیچ نیاز دارید کھ در فاصلھ   ۴برای نصب دستگاه بھ 

  .قرار می گیرند

پیج ھا را حتما .در نھایت برای راحت تر کار کردن می توانید از دستھ استفاده کنید

  .محکم کنید

  

  

  :نصب سپر



  
  
  
  
  
 

نصب این سپر بسیار ضروری و مھم است و نصب صحیح این سپر کھ در سوراخ 

 .تواند از جراحات جدی جلوگیری کنیدمرکزی تیغھ قرار بگیرد حائز اھمیت است و می 

 

  !ھشدار

تحت ھیچ شرایطی از دستگاه علف زن بدون سپر استفاده نکنید زیرا باعث جراخات 

  .اھد شدانسانی جدی خو

  

  نصب تیغھ 

  .صفحھ باالیی را نصب و آداپتور را بھ محور بیرونی وصل کنید

  : شکل uنصب دستھ 

  .پیچ را سرجایش گذاشتھ و محکم کنید  ۴دستھ را با سوراخ روی میلھ تنظیم کرده و 

  

  : stopاتصال کابل اھرک و سیم ھای کلید 

 .کابل اھرم را روی براکت کاربراتور نصب کنید

 .را با کاربراتور تنظیم کنید و مطمئن شوید کھ سوراخ با کابل فاصلھ داردشکاف 

 .کاربراتور را بچرخانبد و مطمئن شوید کھ کابل درون سوراخ است

 .بھ مدت چند ثانیھ آن را روشن کنید تا مطمئن شوید کار میکند

 .کابل و سیم ھا را با یک بند بھ ھم ببندید



  
  
  
  
  
 

  :تنظیم مھار کننده

بند قرمز رنگ را بیرون بکشید . جلویی یک دستگیره قابل دسترس وجود دارددر قسمت 

این کار را ھنگامی انجام . کھ این کار باعث می شود بھ طور ھمزمان اھرم را رھا کنند

دھید کھ موتور آتش گرفتھ یا در مواقع اضطراری ھنگامی کھ نیاز دارید سریع دستگاه 

  .را خاموش و مھار کنید

  :رسنصب سرپوش ھ

محور تیغھ را تا زمانی کھ بھ یک . صفحھ باالیی را روی محور خروجی متصل کنید

  .سوراخ برسد بچرخانید و ھم تراز کنید و پین را در سوراخ فرو برید تا بھ ھم قفل شوند

در نھایت . جایگاه صفحھ پایینی و سرپوش پالستیکی در قسمت خروجی شفت می باشد

  .پیچ را ببندید

  :اصلینصب شفت 

و محور پیچ و مھره ھا را باز کرده و لولھ شفت اصلی را درون چرخ دنده قرار دھید 

تیغھ را بچرخانید  و درون لولھ شفت اصلی فشار دھید تا بھ سوراخ دوم برسد و پیچ کنید 

  .تا زمانیکھ شفت اصلی قفل شود

  :مخلوط کردن سوخت

  ! نکتھ 

شھ باید از سوخت مخلوط با روغن موتور این دستگاه دو زمانھ می باشد و ھمی

  .مخصوص موتور دو زمانھ استفاده کنید و حتما از کیفیت روغن اطمینان حاصل کنید

  !ھشدار 



  
  
  
  
  
 

  .ھمیشھ در محیطی با تھویھ مناسب سوخت و روغن را مخلوط کنید

  

  :بنزین 

  ! نکتھ

 .اکتان استفاده کنید ٩٠ھمیشھ از روغن و بنزین با حداقل 

اگر از بنزین با اکتان پایین تر استفاده کنید ممکن است . پیشنھاد میشود  ٩٠میزان اکتان 

کھ می تواند . این بھ دلیل باال رفتن دمای موتور است. دستگاه ھنگام کار ضربھ بزند

 .موجب شکستن و آسیب دیدگی جدی موتور شود

 .ستفاده کنیدا  ٩٠ھنگامی کھ قصد انجام کار با سرعت باال دارید حتما از بنزین با اکتان 

  : روغن دو زمانھ

مخلوط   ١:٢۵برای گرفتن بھترین نتیجھ از روغن با کیفیت باال استفاده کنید و با میزان 

 %) ۴. (کنید

 .ھرگز از روغن مخصوص چھار زمانھ برای موتور دو زمانھ استفاده نکنید

  :مخلوط کردن

 . ھمیشھ بنزین و روغن را در یک ظرف تمیز مخلوط کنید

ابتدا برای شروع مخلوط نیم بطری را با بنزین پر کنید بعد روغن بریزید کمی  ھمیشھ 

 .ظرف را تکان دھید و مجددبنزین اضافھ کنید

 . ھرگز بیش از حد مجاز و بھ مقدار بیش از استفاده تان بنزین و روغن مخلوط نکنید



  
  
  
  
  
 

را خالی اگر از دستگاه علف زن بھمدت طوالنی استفاده نمی کنید حتما مخزن سوخت 

 .کنید

  :سوختگیری

  

  !ھشدار 

  :برای جلوگیری از خطر آتش سوزی مطالب زیر را دنبال کنید

ھرگز ھنگام سوختگیری از دخانیات استفاده نکنید ووسایل داغ را نزدیک محل 

ھمیشھ . ھرگز ھنگامی کھ موتور روشن است سوختگیری نکنید.سوختگیری قرار ندھید

بھ ارامی سرپوش . موتور را ھنگام سوختگیری خاموش کرده و اجازه دھید تا خنک شود

ھمیشھ از جایی کھ .اضافھ کنید مخزن سوخت را باز کرده و بھ آرامی سوخت را

  . سوختگسری کرده اید دستگاه را جابجا کنید

زیرا ممکن است این آلودگی در کار اختالل ایجاد . اطراف مخزن ودرپوش را تمیز کنید

ھمیشھ از مخزن . مطمئن شوید کھ سوخت را بھ خوبی تکان داده و مخلوط کرده اید . کند

  .یدسوخت با شیر اطمینان استفاده  کن

  

    

  روغن  بنزین

)١:٢۵ (۴%  

٢٠/٠  ۵  



  
  
  
  
  
 

۴١٠  ٠/٠  

۶١  ٠/٠۵  

٢٠  ٨٠/٠  

  

  :نگھداری

مرتبھ پر کردن مخزن سوخت و استفاده از آن کاربراتور  ٨- ١٠بعد از ھر : کاربراتور

  .نیاز بھ سرویس دارد و این کار را بھ دست متخصص این کار بسپارید

  

  !ھشدار 

  .ممکن است کالچ نیز آسب ببیند کھ باعث ایجاد جراحت برای اپراتور می شود 

  :روش کار 

ھمچنین در کاربراتور ھوا و . کاربراتور با اھرم سرعت موتور را کنترل می کند

برای گرفتن نتیجھ بھتر  . و این میزان ترکیب قابل تنظیم است. سوخت مخلوط می شود 

 . این  تنظیمات را بھ درستی انجام دھید

و موتور تنظیمات کاربراتور یعنی این کھ این تنظیمات متناسب با وضعیت آب و ھوایی 

 .باشد

  

  

  :تنظیمات سرعت 



  
  
  
  
  
 

ا تمیز است و سرپوش ھرس نخواھد .فیلتر ه. ھنگامی کھ موتور خاموش باشد

اگر نیاز بھ تنظیمات باشد ھمان ھنگام کھ موتور در حال حرکت است پیچ را در .چرخید

جھت عقربھ ھای ساعت بچرخانید و ببندید تا زمانی کھ سرپوش ھرس شروع بھ 

مجدد پیچ را باز کنید تا سرپوش بایستد در این حالت شما ) ٣   rpm۴٠٠(چرخیدن کند 

  ).rpm ٢۵٠٠حدود (بھ سرعت نرمال موتور دست می یابید

  .تنظیمات کاربراتور حتما باید توسط متخصص انجام شود:نکتھ

  

  !ھشدار 

اگر تنظیمات سرعت دستگاه شما بھ درستی انجام نمی شود با نمایندگی تماس بگیرید و 

  .از دستگاه تا زمانی کھ سرعتش تنظیم نیست استفاده نکنید ھرگز

ھنگامی کھ قصد استفاده از دستگاه با سرعت باال دارید فقط برای مدت زمان کوتاھی 

  .امکان پذیر است

  :صدا خفھ کن

دستگاه و جلوگیری از پخش گازھای خروجی طراحی این قسمت برای کم کردن صدای 

ستند و می توانند حاوی جرقھ ھای آتش باشند کھ می گازھای خروجی داغ ھ. شده است

اگردستگاه شما با وعی از صفحھ ھای متوقف کننده . تواند موجب آتش سوزی شوند باشد

اگر  صدا خفھ کن دستگاھتان بدون .طراحی شده اند باید این صفحھ رادائما تمیز کنید

وم آن را تعویض مبدل است ھر ھفتھ باید آن صفحھ را تمیز کنید یا در صورت لز

در دستگاه ھایی کھ مبدل دارند الز است ماھانھ صفحھ متوقف کننده تمیز شود و .کنید

  .اگر صفحھ آسیب دیده است آنرا تعویض کنید



  
  
  
  
  
 

اگر این صفحھ متناوبا مسدود می شود نشانھ این است کھ مبدل نیاز بھ تعمیر دارد و الزم 

صفحھ مسدود شده می تواند . عمیر کنداست با نمایندگی فروش تماس گرفتھ تا ان را ت

  .سبب داغ شدن بیش از اندازه موتور شود در نتیجھ بھ سیلندر و پیستون آسیب برساند

  .ھرگز از دستگاھی کھ صدا خفھ کن آسیب دیده دارد استفاده نکنید! نکتھ 

  :سیستم خنک کننده

  :سیستم خنک کننده شامل

 یک فن روی قطعھ استارت 

 ده یک فن روی چرخ دن

 ).کھ باعث انتقال ھوای خنک بھ درون سیلندر میشود(پوشش دھند سیلند

سیستم خنک کننده ھر ھفتھ تمیز کنید و در صورتی کھ زیاد با دستگاه کار میکنید دائما 

سیستم خنک کننده ای کھ تمیز نباشد می تواند باعث آسیب . این کار را انجام دھید

  . رساندن بھ سیلندر و پیستون شود

  :فیلتر ھوا

فیلتر ھوا باید دائما تمیز شود و از گرد و غبار و آلئدگی پاک شود زیرا باعث جلوگیری 

  :از

 اشکال در عملکرد کاربراتور 

 مشکالت استارت

 کاھش قدرت موتور 

  مصرف زیاد سوخت



  
  
  
  
  
 

  :نگھداری ماھانھ 

  .ساعت کار کردن با دستگاه تمیز کنید  ٢۵فیلتر را بعد از ھر 

  :فیلترتمیز کردن 

با آب ولرم و صابون آن را بشویید . پوشش فیلتر را برداشتھ و فیلتر را خارج کنید

فیلتری کھ بھ مدت . مطمئن شوید کھ قبل از استفاده مجدد کامال خشک شدئھ باشد.

و الزم است کھ تعویض شود . طوالنی استفاده شده باشد ھرگز بھ طور کامل تمیز نمیشود

  . دیده نیز باید جایگزین شودھمچنین فیلتری کھ آسیب 

  :شفت

ساعت کاری، شفت باید روغن کاری  ٢۵شفت با گریس روغنکاری شده است و حداقل 

. شود گیرنده ای کھ کابل روی شفت را نگھ داشتھ بیرون  آورید و شفت را بیرون بکشید

 سطح شفت را با روغن. شاید الزم باشد برای بیرون آوردن شفت کمی آن را تکان دھید

شفت را سر جایش برگردانید و مطمئن شوید کھ بھ . بپوشانید و کامال روغن کاری کنید

  .درستی با چرخش و ھول دادن ھمزمان، جا رفتھ است

میلی متر بیرون می   ١٠ھنگامی کھ شفت بھ درستی متصل شده باشد انتھای شفت حدود 

ا سرجایش نصب شود تا ماند ھنگام جا زدن شفت ھمزمان با ھول دادن آن را بچرخانید ت

  .زمانی کھ سوراخش سر جایش قرا بگیرد

  : زاویھ دنده

گرچھ، قبل از استفاده . این زاویھ با یک روغن مخصوص توسط کارخانھ پر شده است

بھ . از دستگاه باید این زاویھ را چک کنید کھ حدود سھ چھارم آن با روغن پر شده باشد 

تعویض ندارد حتی ھنگامی کھ این زاویھ تعمیر طور نرمال، روغن این قسمت نیازی بھ 

  .یا تغییر داده می شود



  
  
  
  
  
 

  

  :برنامھ ھای نگھداری

  :در این قسمت بعضی از ساختارھایی کھ نیازمند نگھداری ھستند را دنبال میکینیم 

  .اگر شما در اینموارد نیاز بھ اطالعات بیشتر داشتید لطفا بھ نمایندگی مراجعھ نمایید

  

  :روزانھموارد نگھداری 

 تمیز کاری بیرون دستگاه

 .از سالم بودن کنترل گرد مھار کننده مطمئن شوید 

 .از ایمنی و سالم بودن قفل اھرم و عملکرد اھرم اطمینان حاصل نمایید

 .را بررسی نمایید) توقف( stopسوییچ 

مطمئن شوید کھ سپر تیغھ دستگاه سرجایش باشد و آسیب ندیده باشد یا چرخش نداشتھ 

 .باشد

 تمیز کزدن فیلتر و در صورت لزوم تعویض آن 

اگر اینطور  است آن .بررسی کنید کھ سپرھا و گاردھا سالم باشند و ترک نداشتھ باشند 

 .ھا را تعویض کنید

. مرکزیت تیغھ را بررسی کنید و مطمئن شوید کھ بھ خوبی تیز ھستند و ترک ندارند 

ب لرزش می شود کھ می تواند بھ دستگاه تیغھ ای کھ مرکزیت درست نداشتھ باشد سب

 .آسب بزند

 .سپر دستگاه را بررسی کنید کھ سالم باشد و در صورت لزوم ان را تعویض کنید



  
  
  
  
  
 

 .پیچ و مھره دستگاه را بررسی کنید کھ محکم باشند

  : نگھداری ھفتگی

 .استارتر و فنرھا و بند استارت را چک کنید

 .آسیب دیدگی نشده باشند  مطمئن شوید کھ لرزش انتھای محرک دچار

 .قسمت بیرونی شمع موتور را تمیز کنید و الکترودھای کالھک را بررسی کنید

 .فن ھای خنک کننده راتمیز کنید

 .صدا خفھ کن و پیچ ھای متوقف کننده دستگاه را تمیز کنید

 .کاربراتور را تمیز کنید

 .کھ مسدود نشده باشندفن ھای خنک کننده روی سیلندر راتمیز کرده و بررسی کنید 

 .را چک کنید کھ سھ چھارم روغن داشتھ باشند) گیربکس(زاویھ دنده 

  :نگھداری ماھانھ

 .مخزن سوخت را تمیز کنید

 .کاربراتور و اطراف آن راتمیز کنید

 .فن ھا و اطراف آن را تمیزکنید

تعویض فیلتر سوخت و لولھ انتقال سوخت را تمیز کنید و در صورت لزوم آن ھا را 

 .کنید

 .اتصاالت را بررسی کنید

 .کالچ،  فنر کالچ و درام کالچ را تمیز کنید



  
  
  
  
  
 

 .شمع موتور را تعویض کنید
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