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 معرفی

از استفاده از دستگاه لطفا دفترچه راهنما را مطالعه کنید.   

. با دقت این دفترچه را خوانده و و مراحل کار را بیان میکندز انتخاب شما. این دفترچه روشها با تشکر ا

در حین کار بعد با آگاهی کامل از دستگاه استفاده نمایید. این دفترچه را در دسترس خود قرار داده تا اگر 

با دستگاه به آن نیاز پیدا کردید در دسترستان باشد. در صورت داشتن هرگونه مشکل به مرکز خرید 

.دستگاه مراجعه نمایید  

 

 نکات مهم :

 .اگر بطور کامل از دستگاه و دفترچه راهنما اطالعاتی ندارید لطفا از دستگاه استفاده نکنید 

  برای کار بدهید مطمئن شوید از ساختار و دفترچه راهنمای  را به فرد دیگریاگر قرار است دستگاه

 هی کامل داشته باشد.دستگاه آگا

  زمانیکه کاربر نمیتواند از طریق دفترچه راهنما مشکل خود را حل کند یا زمانیکه دفترچه مفقود

 شده است لطفا مجددا به نمایندگی فروش درخواست دفترچه بدهید.

 تبصره :

  ، ممکن است در این دستگاه بدلیل پیشرفت بدون اطالع به مشتری تغییراتی در دستگاه ایجاد شود

 و . . . متفاوت است.بنابراین توجه داشته باشید که در این مورد محتویات 

 ایمنی کاربر :

 .برای ایمنی خود مطمئن باشید که تمامی دستورالعمل های دستگاه را مطالعه کرده اید 

   دستورالعمل های این دفترچه برای ایمنی شما بسیار حائز اهمیت میباشد.تمامی 

 نوع دستگاه مناسب نیست. با دفترچه راهنما ممکن است شامل توضیحاتی باشد که 

 الزامات برای اپراتور (1)

 دستگاه ندارد یا  اگر الزم است اجازه دهید فرد دیگری از دستگاه استفاده کند که اطالعی در مورد

هرگز با این دستگاه کار نکرده ، شما موظف هستید به خوبی چگونگی ایمنی اپراتور را فردی که 

 برایشان توضیح دهید.

 ار با دستگاه احساس خستگی کردید کاز هرگاه ی از دستگاه استفاده نکنید و هرگز به هنگام خستگ

 کار را متوقف کنید و استراحت کنید.

 استفاده کنید. از لباسهایی که آستین کوتاه دارند یا شلوارک یا لباسهایی  با آستین بلند از لباس بلند

 هرگز استفاده نکنید.که نواحی باز دارند 



  گیره داشته باشد. هرگز هنگام کار از صندل کفش ایمنی مخصوص بپوشید که در قسمت انتهایی

 استفاده نکنید.

 .از دستکش های ضخیم استفاده کنید 

 اده کنید.از کاله ایمنی استف 

 : دستگاه توسط افراد زیر مورد استفاده قرار نگیرد 

شخصی که از ساختار فنی دستگاه اطالعی ندارد ، شخصی که در حالت مستی است ، شخصی که تاکنون از 

باردار ، شخصی  افراددستگاه استفاده نکرده است ، شخصی که در اثر مصرف دارو یا . . . تمرکز کافی ندارد ، 

 که خواب آلود است ، شخصی که مطمئن نیست میتواند با دستگاه کار کند یا خیر.

 خطرات آتش سوزی (2)

  دستگاه را در نزدیکی مواد قابل اشتعال قرار ندهید. در نزدیکی دستگاه از آتش روشن کردن یا

 مصرف دخانیات بپرهیزید.

 سوخت را برندارید یا سوختگیری انجام  زمانیکه دستگاه روشن است یا داغ است هرگز درپوش

 ندهید ممکن است آتش سوزی اتفاق بیفتد.

  تنها هنگامی مجاز به سوختگیری هستید که دستگاه خاموش و خنک باشد و در مکانی دور از

هرگونه اشتعال باشد. بعد از اتمام سوختگیری درپوش مخزن سوخت را ببندید و روی درپوش را اگر 

 است کامال تمیز کنید. مواد سوختی ریخته

  باعث آتش سوزی م ندهید. نشتی روغن یا سوخت کار انجا قابل اشتعالهرگز نزدیکی زباله های 

 می شود.

 موارد احتیاطی قبل از استفاده : (3)

 تا از افتادن و حرکت  نگهداری و چک کردن ، دستگاه را در مکانی قرار دهید که سطح صاف باشد

 کردن آن جلوگیری شود.

 ز استفاده چک کنید که سیم ها اگر لخت شده اند یا شل شده اند به اجزا دیگر دستگاه قبل ا

 برخورد نداشته باشد.

 .قبل از رخ دادن هر نوع اتفاقی تمامی تعمیرات الزم را انجام دهید 

  قسمت شل شده است آنها را محکم کنید.هر چک کنید که اگر پیچ ها و . . . در 

  بطور نرمال و مناسب متصل شده اند.چک کنید تمامی قسمت ها 

  را خاموش کنید ، ترمز دستی را کشیده و فرمان ماشین  خودرودر زمان حمل ونقل دستگاه ، موتور

 را به حالت قفل بگذارید.



  یک طناب قوی و محکم زمانیکه دستگاه را حمل و نقل میکنید ، جای دستگاه را محکم کنید و با

 ببندید. خودروآن را به 

 احتیاط و شروع بکار : (4)

  هنگام شروع بکار مراقب باشید شخص یا کودکی در اطرافتان نباشد. هرگز زمانیکه کودکان در

 نزدیکی شما هستند با دستگاه کار نکنید.

  وضعیت اهرم دستگاه را بررسی کنید و هنگامی که موتور را استارت میزنید مراقب محیط اطرافتان

 باشید.

 گاه را محکم بگیرید تا از دستتان به زمین نیفتد.هنگام استارت زدن دست 

 احتیاط های الزم هنگام کار:  (5)

 .دسته دستگاه را محکم بگیرید و هنگام کار نگاهتان به دقت به مسیر باشد 

  متری دستگاه باشد. 5اجازه ندهید هیچ شخص یا حیوانی تا فاصله هنگام کار 

  لیز نخورید.دقت کنید در زمان کار بعد یا هنگام بارندگی 

  گاز خروجی سمی است بنابراین کار کردن در اتاق در بسته ممنوع است و اگر مجبور هستید در

 چنین فضایی کار کنید حتما از تهویه مناسب استفاده کنید.

 .هنگامی که تیغه دستگاه به شاخه یا . . . میرسد قبل از گیر کردن موتور را خاموش کنید 

 دار و غیر ثابت خودداری کنید.ایپاز کار کردن در مکانهای نا 

  دستگاه به روش های غیر معقول خودداری کنید.از نگه داشتن 

 .موتور خیلی داغ میشود ، هنگام جا به جایی دستگاه از دست زدن به موتور خودداری کنید 

 احتیاط های الزم به هنگام تعمیر یا نگهداری: (6)

  کار آماده میکنید موتور را حتما خاموش کنید.هنگامی که  دستگاه را بررسی می کنید یا برای 

 ر دستگاه تماس بگیرید.خورید با نماینده فروش برای تعمیهنگامیکه به مشکلی بر می 

 

 

 

 

 

 

 



 محدودیتها: (7)

 چیدن برگهای چای طراحی شدهدستگاه بطور خاصی برای 

 

 

 

  خودداری کنید.میلی متر  3باالی با قطر از دستگاه برای برش موارد 

 این ممکن است به تیغه یا . . . آسیب برساند.

  از استفاده دستگاه در نزدیکی سطح زمین خودداری کنید )برای علف هرز و

 چمن(.

 به دلیل گرد و خاک و  سنگ ریزه به تیغه آسیب برساند. این ممکن است

 سنگهای پرتاب شده توسط دستگاه ممکن است موجب جراحت انسانی شود.

 دستگاه فقط در موارد ذکر شده در دفترچه استفاده کنید.  از 

 استفاده غیر از آن ممنوع می باشد.

 

 

 قبل از هر نوع بررسی دستگاه را خاموش کنید.

 .تغییر ، تنظیم ، روغن کاری و تمیز کاری تیغه ها ، تعمیر و نگهداری 

 .نصب و تغییر محتویات جعبه 

 قابل توجه: نکات

 

 در دستگاه طراحی شده.هشدار دادن به اپراتور برای نکات زیر 

آنها حذف نمیشود و باید با رفع عیب کردن این هشدار خاموش شود زیرا با خاموش شدن 

 این هشدار پیام بدون مشکل ظاهر شده و میتوانید به کار کردن ادامه دهید.

 

 مفهوم عالیم هشدار مفهوم عالیم هشدار

 

 توجه! خواندن دفترچه راهنما

 قبل از شروع به کار

 

توجه! خطر قطع کردن 

توسط تیغه ها از دستکش 

 استفاده کنید

 

توجه! قبل از تعمیر و نگهداری هرگونه 

 اتصال برقی را قطع کنید

 

 

 از عینک استفاده کنید.

 

)ارتعاش( از دستکش مخصوص استفاده 

 کنید

 

 

از کفش ایمنی استفاده 

 کنید.

 

 استفاده از دستگاه شنوایی 

 ضروری است

  

 



 لیبل های هشدار و احتیاط (8)

روی دستگاه نصب می شوند. با دقت این لیبل ها را  لیبل های هشدار و احتیاط برای ایمنی کار هستند و

 مطالعه نمایید:

 .مناطقی از دستگاه که نیاز به تمیز کاری دارند را لیبل ها به خوبی نشان می دهند 

 .هنگامی که لیبل می شکند از نمایندگی یک لیبل جدید سفارش دهید 

  تعویض می کنید یک لیبل هنگامی که آن قسمت از دستگاه را که لیبل روی آن نصب شده را

جدید روی قسمت تعویض شده نصب کنید. حتما مطمئن شوید که لیبل جدید با نمونه قبلی 

 .مطابقت دارد

 دستگاه متصل نشده است. قبل از استفاده دسته را نصب کنید. به :دسته 

 زمانیکه می خواهید دسته را نصب کنید موتور را خاموش کنید. هشدار

 باشد باعث جراحت یا حتی مرگ اپراتور میشود.اگر موتور روشن 

 

از لباسهای محافظ نظیر ، دستکش برای جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند  هشدار

 استفاده کنید.

 

 

خوب متصل نشده هنگامی که دستگاه نا متعادل است و دسته دستگاه هنوز  هشدار

در نتیجه د باعث سقوط دستگاه و با دستگاه کار نکنید این میتوان است

 جراحت اپراتور شود.

 

 قطعات را بطور صحیح بهم متصل کنید. (1)

 چهار الی پنج دور سفت کنید تا دسته محکم شود را پیچ ها  (2)

 و هنگام این کار دسته را محکم بگیرید تا هنگام بستن

 پیچ ها دسته نچرخد. 

 

 



 کارکرد موتور -2

 سوخت

د و استفاده کنید شده بنزین و روغن را مخلوط کنیاز بنزین و روغن استفاده کنید. به میزان مشخص 

 .استروغن  1بنزین  25در هر که این میزان 

 

 خطر

برای جلوگیری از خطر آتش سوزی برای ایمنی اپراتور نکات ایمنی را رعایت 

 فرمایید.

 

 

 توجه 

 .توجه کنید که داخل مخزن سوخت گرد و غبار نباشد 

  تانک نریزید.توجه کنید سوخت را به بیرون از 

 

 احتیاطهای الزم هنگام روشن کردن موتور 2

 چک کنید کسی در اطرافتان نباشد  (1)

تیغهبطور مستقیم در جهت مخالف شماست با یک دست دستگاه هنگامیکه موتور را روشن میکنید  (2)

 را نگاه دارید و با دست دیگر دسته یا همان هندل را بزنید

 روشن کردن موتور 2و3

 ه را از روی دستگاه بردارید. کاور تیغ (1)

 تنظیم کنید. slowرا روی وضعیت  دستگیره اهرم (2)

مرتبه یا بیشتر این کار را تکرار  10[تا دستگاه متوقف شود  ه فشار دهیددکمه پر کردن را چند مرتب (3)

 ]کنید.

 برسد.  "1"تا به وضغیت  سوییچ موتور را بزنید  (4)

 . بچرخانید Startاهرم را به سمت  (5)

 بچرخانید. Runموتور را بالفاصله بعد از توقف موتور خاموش و روشن کنید و اهرم را به سمت 

 دستگاه را محکم بگیرید و سپس استارت بزنید. (6)

لطفا توجه کنید هنگامی که اهرم دریچه گاز کار میکند و باز است دسته اهرم بطور اتوماتیک روی  (7)

“Run” دقیقه در حد  3الی  2تقریبا ایت سرعت باال قبل از رسیدن به نه خواهد رفت. موتور

 متوسط کار میکند.سرعت 

 



 حرکت تیغه 

( و هنگامیکه برمیگردد تیغه نیز 7حرکت میکند )شکل  (12)کشیده میشود تیغه( 7)هنگامیکه کالج اهرم

 متوقف میشود.

 روش توقف 2و5

 (4را در موقیعت سرعت پایین تنظیم کنید. )شکل  (8)اهرم دریچه (1)

 (9و آنرا به داخل فشار دهید و نگهدارید تا موتور خاموش شود.)شکل (24)موتور را بچرخانیدسوییچ  (2)

سوخت را خالی کنید و برای استفاده کردن هنگامی که قصد انجام کار بطور متداول ندارید مخزن  (3)

 کنید. Restartسوخت باقیمانده در کاربراتور ، موتور 

 

 روش کار -3

 سهاتصاالت محتویات کی

 که به پشت دستگاه متصل است..موجود است سهیک سری گیره و یک درپوش در کی (1)

 د در اینصورت برگهای چیده شده به هوا نمیروند.یرا ببند سهکینتهای ا (2)

 

 نکته

  در کنار آن متصل که الستیکی  بندکیسه را در قسمت عقبی دستگاه توسط

 کنید. متصلاست 

 .اگر این اتصال خیلی شل باشد کیسه در طول کار به سمت پایین می افتد 

 .کیسه بدون وجود قسمت مشبک کارایی ندارد 

 

 تنظیم دسته ها

 ارتفاع تنظیم دسته 3.2.1

  حرکت دادن دسته اهرم قابل تغییر است با ( ارتفاع دسته1)

 قابل تنظیم است به دلخواه شما دسته (2)

 مطمئن شوید دسته کیپ شده است.و  ( اهرم را به سمت وضعیت اورجینال )اولیه( بچرخانید3)

 

 

 



 ر نکنید.و حالت شناور دارد کامحکم نشده دستگاه دسته هنگامی که  توجه

 اه شود.این میتواند سبب افتادن دستگاه و در نتیجه جراحت انسان و تخریب دستگ

 

 کاربرد تنظیم کننده کشویی 3.2.1

 ( دستگیره را در جهت عقربه های ساعت یا مخالف عقربه های ساعت بچرخانید.1)

 به ارتفاع دلخواه و وضعیت دلخواه شما تنظیم می شود. شکل U( دسته 2)

 کیپ کنید.( با چرخاندن دستگیره در جهت عقربه های ساعت یا مخالف عقربه ساعت مجدد آن را 3)

 شکل کیپ شده باشد. Uمطمئن شوید دسته 

 مطمئن شوید که دستگیره به طور کامل محکم شده باشد. توجه

میتواند دستگاه به پایین سقوط کند و در نتیجه باعث جراحت  در غیر این صورت

 انسانی یا آسیب رساندن به دستگاه شود.

 

 وضعیت کار  3.3

 کناری موتور بایستید بسیار بهتر از ایستادن در کنار دسته اهرم است.اگر اپراتور در قسمت 

 

 ستد.یمتری دستگاه با 5اجازه ندهید هیچ شخص یا حیوانی تا   هشدار

  لباسهای ایمنی نظیر دستکش و غیره برای اپراتور به منظور جلوگیری از

 خطرات احتمالی الزامی است.
 

دستگاه شما صداهای واضح مختلفی از محیط خواهید به دنبال صدا توسط   توجه

 شنید.

 غیر عادی از دستگاه دیدید موتور را فورا خاموش کنید. زمانی که مشکل 

 هنگامی که موتور با سرعت باال کار میکند میتواند تا ظرفیت باال و شکل خوبی بچیند.  نکته

همچنین باعث کاهش طول عمر دستگاه  و مصرف سوخت را باال میبرداما سرعت زیاد 

 .میشود بنابراین در حد ممکن از سرعت باال استفاده نکنید

 

 

 



 

 بررسی و نگهداری -4

 روش روغن کاری 4.1

 روغن کاری تیغه ها 4.1.1

 روغن کاری دارند. د نیاز بهتیغه ها هنگامی که با سرعت باال کار میکن

 

 .نزدیکی تیغه نبریدانگشتانتان را هرگز در  هشدار

 خطر خیلی بزرگی در جهت قطع شدن انگشتانتان شما را تهدید میکند.

لباسهای ایمنی نظیر دستکش برای اپراتور به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی 

 الزامی است.

 

 روغن ریخته شده در اطراف دستگاه شروع به کار کنید.بعد از پاک کردن  توجه

 

 

 به روش لوالییروغن کاری  4.1.2

 س پمپ انجام دهید.یروغن کاری را با گر

 روغن کاری را به مراتب با فاصله زمانی مشخص ادامه دهید.

 کار ساعت 20فاصله زمانی : هر 

 مقدار : تا زمانی که روغن قدیمی در نزدیکی تیغه در جلوی قسمت عقبی ظاهر شود.

 از روغن اصل استفاده کنید.  نکته 

 روانکار روغن اصلی را ندارد. روغن های دیگر کیفیت 

 .لطفا روغن اوچای سفارش دهید 
 

 نصب تیغه : 4.2

 کار کردن تیغه را بیرون بیاورید.بعد از مدت زمان طوالنی 

 اگر طرز چیدن دستگاه به شکل بدی درآمد به روش زیر تیغه را مجدد نصب کنید.



 از بین رفتن مهره  (1

 4/3 – 2/1برگرداندن و  به آرامی محکم کردن  (2

 محکم کردن پیچ و مهره  (3

 بعد از تنظیمات ، تیغه ها را روغن کاری کنید. (4

 موتور را استارت زده و روی باالترین سرعت بگذارید. (5

 برای بررسی دما فورا بعد از متوقف کردن موتور مهره را لمس کنید تا متوجه میزان دما شوید. (6

 کاری به حالت نرمال صورت گرفته است.اگر دما در حد متوسط بود روغن  -

 حرکت پنج را مجددا برای تنظیم تکرار کنید. ، اگر اما خیلی باال بود -

 

 ابتدا موتور را متوقف کرده و سپس تیغه را تنظیم کنید.  هشدار

 .در این هنگام دستگاه را محکم بگیرید 

 هید.بدون دستکش این کار را انجام ند 
 

گرد و خاک مشاهده کردید آن را کامال تمیز اگر در ناحیه سوراخهای تیغه ها   نکته

 کنید.

  اگر چیز غیر طبیعی در آن مشاهده نمودید از کارخانه یا نمایندگی فروش برای

 تعمییر آن درخواست کنید.

 

 ( هوای درون مجرای پایینی :4.3

جهت اگر جهت آن توسط احتماالت خارجی عوض شده در جهت درستی قرار بگیرد باید  هوای درون مجرا

 آن را درست کنید.

 اگر مجرای پایینی آسیب دیده باشد شکل آن از حالت عادی تغییر خواهد کرد.

 بعالوه هرگز آن را دستکاری نکنید.

 

 نکته

تغییر شکل بدهد دائما این تغییر ادامه خواهد  روی مجرای هوا فشار وارد نکنید. اگر

 داشت.

اگر مشکل غیر عادی در آن یافتید با کارخانه یا نمایندگی فروش برای تعمیر تماس 

 بگیرید.

 

 



 تمیز کردن خط پایینی:(4.4

 ( تمیز کردن دمنده : اگر روی فن گرد و غبار نشسته حجم مخزن دمنده کاهش خواهد یافت.4.4.1

 فن آن را بیرون بیاورید.یینی فن در قسمت پاتوسط پوشش 

 ( تمیز کردن محفظه پایینی :4.4.2

در قسمت  مجرا گرد و غبار وارد میشود آن را توسط کالهک الستیکی سفیدهمان طور که از بخش باریک 

 و تمیز نکنید. پایانی مجرا بیرون آورده

 ( تنظیم تیغه ها :4.5

 شوید مانند شل شدن پیچ ها و نشتی مخزن ل در موتور چک کنید تا متوجه هرگونه مشک (1

اگر مورد غیر عادی مشاهده کردید کار را متوقف کنید و با نمایندگی تماس بگیرید. هنگامی که  (2

 قطعه ها تعویض شدند باید با طراحی خودشان جاگذاری شوند.

 شاخ و برگ ها کنید. پوشش تمیز کننده هوا را بیرون آورده و شروع به تمیز کردن و خارج کردن (3

کامال بفشارید و  المنت تمیز کننده هوا را بیرون آورده آن را با سوخت کامپوزیت شستشو دهید (4

 سپس آن را مجدد سر جایش قرار دهید.

 پالگین را خارج کرده و با یک برس الکترودهای آن را تمیز کنید. (5

که کار  به دنبال وجود خطر آتش سوزی برای ایمنی اپراتور هنگامی  خطر

 میکنید موتور را چک کنید.

 

 هنگامی که موتور داغ است آن را چک کنید.  هشدار

 .از سوی دیگر ممکن است باعث سوختگی شود 

 

اگر مورد غیر عادی مشاهده نمودید برای تعمیر با کارخانه یا   نکته

 نمایندگی فروش تماس گرفته شود.

 

 (احتیاط:5)

 باشید ضربه سنگینی به دسته وارد نشود.الف: هنگام حمل و نقل مراقب 

ب: دستگاه را با بند های نازک الستیکی و پالستیکی بلند نکنید زیرا به آسانی باعث آسیب رسیدن به آن 

 میشود.



 ج: این ماشین تنها برای چیدن برگ های چای طراحی شده است هرگز برای موارد دیگر استفاده نکنید.

 کردن موتور د: نکات احتیاطی در طول کار 

  را به ورودی هوا نچسبانید. هرگز دست ها 

 دست اهرم به عقب برگشته باشد هرگز به تیغه ها ، قرقره ، کمربند نگهدارنده و . . .  کالچ حتی اگر

 نزنید.

  یا سیم اتصال دست نزنید.هرگز به کالهک پالگین 

 ا دمای خیلی باالیی دارد.همچنین به سیلندر موتور و صدا خفه کن دست نزنید زیر 

 .هنگامی که موتور در حال کار کردن است هرگز سوخت گیری نکنید 

 ( نگهدارنده طوالنی مدت )افزایش طول عمر دستگاه(6)

 

به دنبال ساختار قابل اشتعال دستگاه برای حفظ ایمنی اپراتور   خطر

 هنگام شروع به کار دستگاه را کامال بررسی نمایید.

 

 قصد کار کردن با  دستگاه را ندارید  حتما پوشش هنگامی   توجه

 تیغه ها را روی آن قرار دهید. 

 

 ( موتور:1.6

برای خارج کردن سوخت و جلوگیری از بوجود آمدن اشکال را ندارید.  اگر تا یک ماه قصد انجام کار با موتور

 پس آن را در محیطی با رطوبت پایین قرار دهید.در عملکرد یا در سوخت ، سوخت را خارج کرده و س

و همچنین از کاربراتور با فشار دادن دکمه شروع سوخت را خارج  سوخت را از تانک خارج کرده (1

 کنید.

را نیز خارج  را خارج کرده ، دو میلی لیتر از روغن موتور را خارج کرده سپس دستگیره استارتر شمع (2

 را بطور محکم جا بزنید. س شمعر را تکرار کنید ، سپعموما دو یا سه مرتبه این کا کرده

سپس هنگامی که احساس می کنید به اندازه کافی آن را  دستگیره استارتر را به آرامی بکشید (3

 کشیده اید رهایش کنید.

 

 



 ( دستگاه6.2

 

 مطمئن شوید که تمامی پیچ ها محکم هستند. (1

گل و الی ، گرد و غبار و . . . را تمیز و خشک کنید و دستگاه را در جعبه قرار داده و سپس آن  (2

 را در محیطی با رطوبت پایین قرار دهید.

 

 (مشکالت دستگاه :7)

 

 راه حل ها علت ها وضعیت ها

 

حالت چیدن دستگاه خوب 

 نیست

 حرکت کند تیغه-1

فاصله بین تیغه باال پایین زیاد -2

 است

 جهت مجرای هوا درست نیست-3

 سرعت دستگاه را زیاد کنید-1

 را انجام دهید. 2تنظیمات -2

 را انجام دهید. 3تنظیمات -3

 

 ظرفیت کافی نیست

 داخل دستگاه برگ گیر کرده

 کمبود ظرفیت دمنده-1

 جهت مجرای هوا درست نیست-2

 وجود گرد و غبار در خط دمنده-3

 استشده  قاب کثیفدکمه سطح -4

 قدرت باالی موتور-1

 3.تنظیم-2

 4.تنظیم-3

 با دستمال تر تمیز کنید-4

 

 حرکت آهسته تیغ

 از تیغه ها روغن نشت میکند-1

 نشتی روغن از عقبی-2
 هاو غبار بین تیغه ها یا سوراخ  گرد-3

 دهید.را انجام  4.1.1روغن کاری -1

 4.1.2در مورد نشتی روغن کاری -2

 را انجام دهید

 گرد و غبار را تمیز کنید-3

 را انجام دهید. 2.تنظیمات -4

 

 مشکل کالج روشن

 و خاموش

 کابل کالج کیپ نیست-1

 تنظیمات نشتی کالج مشکل دارد-2

کمربند نگهدارنده از وضعیت راست -3

 حرکت کرده

 آسیب دیدگی کمربند-4

 کیپ کنیدکابل را -1
قسمت میانی کابل را با پیچ سفت -2

 کنید

کمربند نگهدارنده را به وضعیت -3

 راست قرار دهید

یک کمربند جدید جایگزین -4

 کنید.

 

 

 

 



 (مشکالت موتور:8)

 در مورد مشکالت موتور تنظیمات زیر را انجام دهید.

 سوخت: سوخت جدید میزان مخلوط درست روغن و بنزین  (1

 کاربراتور:لوله سوخت و  (2

 آسیب نرساندن به لوله سوخت 

 نشتی نداشتن از لوله سوخت 

 تمیز کردن کاربراتور 

 شمع موتور: (3

 روی بالگ یا شمع گرد و غبار نباشد

 (18میلی متر باشد.)شکل  0.7- 0.6فاصله بین الکترود ها 

 سیم کشی خارج از موتور: (4

 نباید روی سیم اتصال خم شدگی باشد

 (Stopوی دکمه )وجود موارد غیر عادی ر (5

( با روشن کردن موتور از درست بودن آن مطمئن Stopبعد از جاگذاری اتصال شمع از دکمه )

 شوید. )در این مورد سیم شمع در موتور را لمس نکنید(

 قبل از حمل و نقل کاربراتور را تنظیم کنید. نکته

 البته این کار را خودتان انجام ندهید.

 

 مشخصات-9

 (1600) (1400) (1210) مدل
 میلی آمپر 1.630 میلی متر 420/1 میلی متر 210/1 عرض

 c.p.m c.p.m 1/700 1/700 c.p.m 1/700 سرعت

 میلی متر 490 میلی متر 490 میلی متر 490 طول

 میلی متر 280/2 میلی متر 070/2 میلی متر 580/1 حداقل عرض

 میلی متر 31170 میلی متر 960/2 میلی متر 450/2 حداکثر عرض

 میلی متر 500 میلی متر 500 میلی متر 500 ارتفاع 

 17Kg  18 Kg کیلوگرم 3/13 وزن

 (41.5cc) دو زمانه با موتور بنزینی موتور

 

 *ممکن است این مشخصات بدلیل پیشرفت در تولید دستگاه تغییر کند.


