
 فهرست

...............................عالیم .......................................................................................................................  

.......................................................................................................................................ساختار ایمنی   

.............................مشخصات .................................................................................................................  

.................نام قسمتهای اصلی ............................................................................................................  

.......................................................سوخت / سوختگیری ...................................................................  

....موارد احتیاطی قبل از استارت زدن .............................................................................................  

....................................................................خاموش کردن دستگاه ....................................................  

..........................نحوه عمل ....................................................................................................................  

..............................................................................................................نگهداری دستگاه ....................  

.......................ذخیره سازی ..................................................................................................................  

........................ذخیره برنامه ................................................................................................................  

...........................................مشکالت مکانی .........................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خوشحالیم که قادر به تولید دستگاه هرس بودیم که حاصل یک برنامه توسعه با تشکر از حسن انتخاب شما. 

 ای طوالنی و دانش و تجربه بود.

ستگاه مطالعه نمایید.برای اطمینان خاطر شما و کارایی بهتر لطفا با دقت این دفترچه قبل از استفاده از د  

 عالیم

 

 

 

 

 

 

 

  



 ساختار عمومی

 این دستگاه میتواند خطر جراحت های جدی در هنگام استفاده به همراه داشته باشد.  -

با  برای اطمینان از کار کاربران خواهشمندیم این دفترچه را جهت ایمنی خود و همچنین آشنایی

دستگاه هرس مطالعه نمایید. تنها اطالعات اولیه کاربران کافی نیست و بسنده کردن به این 

 اطالعات باعث ریسک کردن و دستکاری دستگاه میشود.

پیشنهاد میکنیم در مورد استفاده از دستگاه از تجربیات دیگران که این دستگاه را دارند استفاده  -

 ن باشد.شود. همیشه این دفترچه در دسترستا

 

  

و برای اولین مرتبه از نمایندگی یا کارخانه بخواهید تا شما را با اطالعات پایه ای در مورد دستگاه  -

 موتور آشنا کند.

سال  16سال اجازه کار کردن با دستگاه را ندهید. اگر الزم بود که افراد  18به کودکان یا افراد زیر  -

 استفاده از دستگاه تعلیمات الزم را به آنها بدهید.به باال با دستگاه کار کنند حتما قبل از 

 

 هنگام استفاده از دستگاه بسیار به حفظ و نگهداری از دستگاه توجه کنید. -

 



و همه کار ها را به تنها زمانی از دستگاه استفاده کنید که در وضعیت سالمتی خوبی به سر میبرید  -

ئولیت در قبال دیگران ه قبول کردن مسآرامی و حفظ خونسردی انجام دهید. کاربران ملزم ب

 .هستند

 

هرگز بعد از استفاده از مشروبات الکلی یا دارو یا هنگامی که احساس خستگی دارید از دستگاه  -

 استفاده نکنید.

 

 

 موارد مورد نظر برای استفاده از دستگاه :

 دیگر از آن استفاده گردد.این دستگاه تنها برای هرس بوته ها طراحی شده است و نباید برای موارد 

 تجهیزات محافظ انسانی :

 هنگام حمل و نقل یا جا به جایی حتما کاور تیغه ها را روی تیغه ها بگذارید. -

حتما از لباسهای ایمنی استفاده کنید. هرگز از جواهرات یا لباسهای کوتاه استفاده نکنید زیرا باعث  -

 یشود.جراحت توسط بوته ها یا درختچه ها یا دستگاه م

یا گوشهایتان هنگام کار از لباسها و تجهیزات برای جلوگیری از آسیب دیدگی چشم و دستها یا پاها  -

 ایمنی استفاده کنید.

 به چشمهایتان از عینک مخصوص استفاده کنید.برای جلوگیری از آسیب رسیدن  -



 لباس مناسب  و شلوار بلند بپوشید تا به بدن و پاهایتان آسیب نرسد. -

حین کار از دستکش های ضخیم استفاده کنید و همچنین همیشه از کفش ایمنی  همیشه در -

 استفاده کنید تا از سر خوردنتان جلوگیری کند.

 روشن کردن دستگاه هرس:

 (5متری شما نباشد.)شکل 15ابتدا اطمینان حاصل کنید که هیچ شخص یا کودکی تا شعاع  -

 کتان نباشد.توجه داشته باشید که هیچ حیوانی در نزدیهمچنین 

 
  

 قبل از کار ،  از ایمنی دستگاه اطمینان حاصل فرمایید: -

اهرم دیچه گاز را چک کنید که در وضعیت صحیح قرار گرفته باشد. همچنین بررسی کنید که 

دسته دستگاه خشک و تمیز باشد و توجه داشته باشید که روغن روی دسته نباشد چون باعث لیز 

 که درست کار کند.را چک کنید   Stopخوردن دستگاه میشود و همچنین کلید 

 

 وع به کار با دستگاه کنید.تنها بر طبق موارد کار شر

 (!6از هیچ روش دیگری برای استارت زدن موتور استفاده نکنید.)

 از دستگاه هرس تنها برای برنامه های خاص استفاده کنید. -

 

 



 تنها بعد از مونتاژ صحیح دستگاه موتور را روشن کنید. لوازم به پیوست ارائه شده  -

م مونتاژ کاری درست و متصل کردن تمامی قسمت های کار کردن با دستگاه هرس تنها بعد از انجا -

 دستگاه امکان پذیر می باشد.

 

قبل از استارت زدن مطمئن شوید که تیغه دستگاه به اجسام سخت مانند سنگ و شاخه و . . .  -

 برخورد نخواهد کرد.

 در صورت وجود هرگونه مشکل موتور دستگاه را فورا خاموش نمایید. -

، با هر دو دست دسته های دو طرف دستگاه را نگه دارید تا بتوانید دستگاه را هنگام کار با دستگاه  -

تحت کنترل خود در بیاورید. اطمینان حاصل کنید که دسته های کنترل در وضعیت درست و 

 خوبی هستند و چرب یا لیز یا . . . نیست.

 

 همیشه مطمئن باشید که پایه ها متعادل یا باالنس هستند.

 گاه در محیط باز استفاده کنید.همیشه از دست -

 به گونه ای با دستگاه کار کنید که مجبور به استنشاق گازی که اگزوز دستگاه بیرون می آید نشوید. -

 هرگز موتور را در اتاق در بسته روشن نکنید)خطر خفگی در اثر گاز وجود دارد( -

 
 اشتعال دیگر قرار ندهید.هرگز موتور داغ دستگاه را روی علف خشک یا هر نوع ماده قابل  -

 



 اگر فن خنک کننده موتور معیوب است هرگز از دستگاه استفاده نکنید و موتورش را روشن نکنید. -

 

 و جابه جایی موتور دستگاه را خاموش کنید. هنگام حمل و نقل -

برای جلوگیری از شکستن ابزارها و نشتی سوخت هنگام جابه جایی از امنیت مکان قرار گیری  -

 ابزارهای دستگاه اطمینان حاصل کنید.

 هنگامیکه قصد جابه جایی دستگاه را دارید حتما مخزن سوخت دستگاه باید خالی باشد. -

 سوختگیری:

برای کاهش خطر آتش سوزی و جراحت سوختگی با احتیاط دسته سوخت را بگیرید زیرا بسیار داغ  -

 است.

را باز کرده و از مصرف دخانیات  قبل از سوختگیری موتور را خاموش کرده درپوش سوخت -

 خودداری کنید.

 با موتور روشن و داغ هرگز سوخت گیری نکنید. -

از تماس پوست با سوخت )بنزین ( خودداری کنید و همچنین سوخت را هرگز استشمام نکنید  -

 همیشه در حین سوخت گیری لباسهایتان را عوض کرده.

ری خودداری کرده و قبل از روشن کردن از سر ریز شدن سوخت یا روغن در هنگام سوخت گی -

موتور آن را کامال خشک کنید و همچنین قبل از روشن کردن موتور اجازه ندهید اگر لباسهایتان 

 خیس شده خشک شود.

از تماس هرگونه سوخت با لباس هایتان جدا خودداری کنید و اگر اینگونه بود ، آن ها را تعویض  -

 کنید. )خطر آتش سوزی(

 را در حین کار بررسی کنید تا مطمئن شوید در پوش آن بسته است مخزن سوخت  -

قبل از استارت موتور پیچ مخزن سوخت را با دقت و محکم ببندید و حداقل از نقطه سوخت گیری  -

 سه متر فاصله بگیرید.

هرگز در اتاق در بسته سوخت گیری انجام ندهید. زیرا بخار سوخت در محیط تجمع میابد. )خطر  -

 (آتش سوزی

از کانتینر های مناسب برای حمل و نقل و جابه جایی سوخت استفاده کنید و مطمئن شوید که  -

 سوخت در دسترس کودکان قرار نخواهد گرفت.



هنگامی که بنزین را با روغن موتور دو زمانه مخلوط میکنید تنها از بنزینی استفاده کنید که حاوی  -

 اتانول یا متانول نباشد. )گونه های الکلی(

 اطمینان حاصل کنید که دستگاه درست مونتاژ شده و در وضعیت خوبی کار میکند. -

 روش عمل:

مراقب دستگاه را در نور مناسب و مکانی که دید کامل داشته باشد استفاده کنید در فصل سرما  -

 لغزش یا خیس بودن محیط برف و یخ باشید.

خودداری کنید و سعی کنید در کل زمان از بیش از حد ایستادن روی زمین ناهموار در حین کار  -

 کار روی سطح باالنس بایستید.

 در حین کار روی هر دو پاهایتان بایستید. -

 از ایستادن روی نردبان و کار کردن با دستگاه خودداری نمایید. -

 از باال رفتن از درختان برای بریدن برگ ها با دستگاه خودداری نمایید. -

 ر توسط تیغه ها خطر قطع شدن دست ها در حین کا -

از گرفتن شاخه ها یا هر چیزی برای بریدن آن توسط دستگاهبا دست خودداری نمایید زیرا میتواند  -

 باعث قطع شدن انگشتانتان شود.

 هنگام کار با دستگاه هر دو دسته دستگاه را با دست ها بگیرید. -

ود هرگونه سیم برق و فنس های برقی باشید و همه محیط را برای عدم وجمراقب سیم های برق  -

 قبل از کار بررسی کنید.

قبل از پاک کردن قسمت های مختلف دستگاه اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش است و  -

 تیغه ها حرکت نمیکند.

برای کاهش خطر تکان خوردن و از دست دادن کنترل دستگاه در حین کار از به عقب قدم  -

 برداشتن خودداری کنید.

 تعمیر و نگهداری()دستور العمل 

 همیشه قبل از تمیز کردن تعمیر و یا تعویض قسمت های دستگاه موتور را خاموش کنید. -

 مراقبت و نگهداری از ابزار : برای تیز تر شدن و تمیزتر کار کردن دستگاه ابزار را روغن کاری کنید. -

کنید به همین دلیل  با محیط زیست مهربان باشید. از دستگاههای کم صدا و آلودگی کنند استفاده -

 کاربراتور دستگاه را درست تنظیم کنید.

 دستگاه را در فواصل زمانی معین تمیز و آچارکشی کنید. -

مکان نگهداری دستگاه در اتاق دربسته حتما باید با مخزن سوخت خالی باشد و همچنین دور از  -

 دسترس کودکان نگهداری شود.



ربرانی میشود که اطالعات ساختاری این دفترچه را تعمیر و نگهداری دستگاه تنها محدود به کا

 مطالعه و درک کرده باشند.

تنها از قطعاتی استفاده کنید که مربوط به خود دستگاه باشند و قطعات را از کارخانه سازنده تهیه 

 فرمایید.

 )کمک های اولیه( :

 

و فورا هر موردی که در جعبه برای مواقع ضروری و الزم حتما یک جعبه کمک های اولیه در دسترس باشد 

 کمک های اولیه به پایان میرسد جایگزین کنید.

 )پکیج( : 

پکیج این دستگاه در یک جعبه کارتنی برای جلوگیری از آسیب دیدگی در هنگام حمل و نقل قرار دارد. این 

 پکیج شامل مواد اولیه خام و بعالوه اجزا قابل بازیافت میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مشخصات

 Wp05-5012 مدل

 225×246×840 ابعاد )میلی متر(

 5.8 وزن )به همراه کاور تیغه(

 600 (3cmمخزن سوخت)

 21.7 (3cmجابه جایی موتور)

 560 (mmطول برش)

 074 (kwقدرت موتور)

 1.88 (m/sحداکثر سرعت تیغه)

 2.600 (min/1سرعت)

 3.600 (min/1سرعت کالج )

 WANGYE نوع کاربراتور

 سیستم احتراق جامد سیستم سیم پیچی

 NBk- Bm7A شمع موتور

 0.7~ 0.6 شکاف الکترود

 50:1 نسبت تراکم

 14:58 نسبت دنده

 

 اطالعات فوق بر طبق سرعت کارکرد دستگاه میباشد. (1

 

 

 

 

 

 



 نام قسمتهای اصلی :

 

 

  

 

 نام قسمتهای اصلی نام قسمتهای اصلی

 اهرم دریچه گاز 7 تیغه 1

 دسته عقبی 8 جلویی دسته 2

 صدا خفه کن 9 استارت اولیه 3

 گیر بکس 10 کالهک مخزن سوخت 4

 پوشش تیغه 11 کاربراتور 5

   کلید روشن 6

 

 

 



 سوختها/ سوختگیری

وط شده ن مخلابتدا مخزن سوخت را بررسی کنید و سپس با سوخت تمیز و تازه که به اندازه کافی با روغ

 دستگاه میشود پر کنید که نسبت این مخلوط به شرح ذیل است:است و باعث طول عمر 

 25:1موتور دو زمانه = 

 25:1موتورهای دیگر دو زمانه = 

 

اتانول  که حاوی کنید هنگامیکه برای موتور دو زمانه بنزین و روغن را مخلوط میکنید تنها از بنزینی استفاده

وگیری وتور جلبه موتور ، خط سوخت و دیگر قسمتهای ماز آسیب رسیدن و متانول نباشد. این میتواند به 

 میکند.

 

 

 استفاده نکردن از بنزین مناسب باعث آسیب رسیدن به موتور میشود.

 موتور این دستگاه یک موتور با کارایی باال و دو زمانه است. -

 طور منظم طراحی شده. این موتور با سوخت مخلوط و در دو زمان کار میکند. این موتور بی نظیر و به

 

 از سوختی که حاوی درصد باالیی از اکتان است استفاده کنید. در چنین مواردی شما میتوانید

 این باعث خواهد شد به موتور آسیبی نرسد اما ممکن است سبب کندی حرکت دستگاه شود.

زسیت تنها مشابه چنین وضعیتی از سوخت بهینه بر روی موتور بوجود آید و برای سالمتی شما و محیط 

 باید از سوخت بدون الکل استفاده کرد.

 استفاده کنید. Tc-3برای موتور دو زمانه از روغن  -

که برای محیط نیز مناسب  طراحی شده است. 25:1این دستگاه با موتور دو زمانه و میزان ترکیب سوخت 

 است  طول عمر زیاد و بازده خوب و با یک حداقل انتشار آلودگی طراحی شده است.

 از طرف دیگر کارایی باالی این دستگاه باعث میشود که به گارانتی نیاز نداشته باشید.

 میزان مصرف مناسب مخلوط روغن و بنزین : -

 توجه :



 ین موتور دو زمانه با روغن ترکیب شود.قسمت از دستگاه با بنزین و یک قسمت از ا 25

 ولوط کرده ین مخبرای کار با موتوری که از سوخت مخلوط استفاده کنید ابتدا روغن را با نیمی از بنز

 ان دهید.وب تکسپس ادامه بنزین را استفاده کنید قبل از پر کردن تانک با این مخلوط ، مخلوط را خ

ش سوزی عث آتروغن به موتور اضافه کنید. این تنها کار با این عاقالنه نیست بیش تر از حد معمول

 میشود.

 به عالوه مصرف سوخت باال میرود  وکارایی دستگاه را پایین می آورد.

 

 

بیشترین مراقبت و نگهداری در هنگام سوخت گیری یا کار با محصوالت نفتی باید انجام بگیرد. سوختگیری 

 با تهویه مناسب قرار بگیرد و تا حد ممکن در محیط بسته سوختگیری نکنید. در محیط

 از استنشاق بخارات و همچنین تماس سوخت با پوست خود خوداری کنید.

سوخت و غیره باعث سوختگی پوست شما خواهد شد. اگر پوست بدن در مدت زمان مواد معدنی روغنی ، 

آمدن مشکالت شدید پوستی خواهد شد به عالوه ممکن است  طوالنی با سوخت در تماس باشد باعث بوجود

باعث ایجاد آلرژی شود همچنین چشم ها میتوانند در اثر برخورد با روغن سوخت و غیره تحریک شوند که 

آب تمیز شسته و به مشکالت شدیدی برای چشمهایتان بوجود خواهد آمد در اینصورت فورا چشم ها را با 

 ایید.مپزشک مراجعه ن

 

 تولیدات نفتی



 

 

 د.نک شوخخاموش و سپس اجازه دهید  همیشه هنگامی که موتور داغ است سوختگیری نکنید ابتدا آن را

 ید.اک کنپپیش از سوختگیری اطراف تانک را و همچنین کالهک تانک را کامال از هرگونه کثیفی  -

 سپس در پوش را کامال محکم ببندید. -

 بعد از سوخت گیری نیز اطراف کالهک مخزن را  -

 

 

سوخت را برای مدت زمان طوالنی ذخیره نکنید. تنها به میزان الزم برای دوره یک ماهه سوخت  -

 بخرید.

 سوخت را تنها در مخزن جداگانه ذخیره نمایید. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوختگیری

 ذخیره سازی سوخت 



 ! هشدار !

مخلوط کردن آن بسیار احتیاط کنید و از روشن کردن آتش و بنزین یک ماده قابل اشتعال است هنگام 

 مصرف دخانیات جدا خودداری کنید.

 

 احتیاط های قبل از استارت زدن:

متری شما در هنگام استارت  15لطفا اطمینان حاصل کنید که هیچ کودکی یا شخصی تا شعاع  -

 زدن نباشد ، همچنین در مورد حیوانات.

همیشه بررسی کنید که دستگاه در حالت صحیح قرار دارد تا ایمنی کار  قبا از استفاده از دستگاه -

 تضمین شود. 

تجهیزات برش را چک کنید که آسیب ندیده باشد. همچنین دسته )اهرم( کنترل و دکمه استپ را  -

چک کنید که درست کار کنند. چرخش یا دور موتور دستگاه برش تعریف نشده است. اگر دچار 

فروشنده سوال کنید. حتما بررسی کنید دسته دستگاه لیز ، روغنی یا ... نباشد و تردید شده اید از 

 طمئن شوید.مStopهمچنین از صحت دکمه 

تنها بر طبق ساختارهای ذکر شده دستگاه را استارت بزنید به هیچ روش دیگر موتور را استارت  -

 نزنید.)مطابق شکل(

 دستگاه آماده شده باشد. تنها هنگامی دستگاه را روشن کنید که کل مونتاژ -

کار با دستگاه تنها بعد از متصل کردن کلیه تجهیزات پیوست امکان پذیر میباشد. در غیر اینصورت  -

 خطر جراحت به دنبال خواهد داشت.

قبل از استارت زدن اطمینان حاصل کنید که تیغه های دستگاه هنگام استارت زدن به سنگ یا  -

 درختچه یا ... برخورد نمیکند.



قبل از هرس کردن محیط را بررسی کنید که عاری از هرگونه سیم ، شیشه ، طناب یا... و اجسام  -

 خارجی که ممکن است با تیغه برخورد کند باشد.

همچنین آگاه باشید که محیط عاری از هرگونه سیم برق یا فنس های برقی باشد زیرا باعث ایجاد 

 شوک الکتریکی در اپراتور میشود.

 

 ن دستگاه :استارت زد

ار دهید و اطمینان متر از مکان سوختگیری فاصله بگیرید. دستگاه را روی یک منطقه تمیز قر 3حاقل 

 حاصل کنید که تیغه  به زمین یا دیگر اجسام برخورد نمیکند.

دقیقه از خاموش کردن موتور گذشته  5هنگامی موتور را استارت بزنید که خاموش و خنک است و بیش از 

 همچنین در مورد سوختگیری نیز به همین ترتیب باشد.باشد و 

 فشار دهید. "1"را به وضعیت  Stop دکمه  -1

 حرکت کنید. Bو بعد از آن به سمت   Aابتدا دسته اهرم به سمت  -2

 



 فشار دهید. C( و سپس به سمت Bدسته دستگاه را گرفته ) -3

 

 میشود. Bرا رها کنید. این کار باعث قفل شدن اهرم  Bرا نگاه داشته و  Cدکمه  -4

 

مرتبه تکرار کنید تا سوخت به  10تا  7( و این کار را بین 2فشار کوچکی روی پمپ وارد کنید ) -5

 موتور برسد.

 حرکت کنید. Open( را به سمت 3دسته اهرم ) -6

ت تراز نگه دارید و مراقب دستگاه را محکم نگه دارید تا از کنترلتان خارج نشود. دستگاه را به حال -7

 وضعیت قرار گرفتن تیغه باشید که هنگام روشن کردن موتور به بدنتان اصابت نکند.

 همانطور که دستگاه را گرفته اید استارت بزنید تا صدای موتور را بشنوید. -8

در بیاورید و طناب استارت را مجدد بکشید تا موتور روشن  Close( را به وضعیت بسته 3اهرم ) -9

 د.شو

موتور به زودی روشن خواهد شد ، شیر سوخت را آزاد کنید ، سپس اهرم را نیمه باز کنید در  -10

 اینصورت موتور در حالت سکون به حرکت در می آید.

 دقیقه با سرعت متوسط قبل از شروع بکار کار کند. 1اجازه دهید موتور برای حدودا  -11

 گیر کردن نا به هنگام موتور:

را  8و  7،  1کردید ابتدا حرکت  Restartکنید( هنگامیکه موتور داغ را  Restart)فورا دستگاه را 

 که در باال ذکر شد تکرار کنید. 11و  1انجام دهید. اگر موتور روشن نشد روش 

 نکته : 

طناب استارت را نکشید و تا زمانی که کنترل دستگاه را کامال در دست ندارید استارت نزنید و از روان 

 ب هنگام کشیدن اطمینان حاصل کنید.بودن طنا

 



 

 توقف دستگاه :

 اهرم را کامال بکشید. -1

کاهش یافته و در نهایت خاموش در بیاید ، دور موتور  "o"را بزنید تا به وضعیت  on/offدکمه  -2

 خواهد شد .

 

 کار با دستگاه :

 ابتدا از آگاهی در مورد ایمنی خودرو دستگاه اطمینان حاصل کنید. -

 را دور از تیغه نگاه دارید. هرگز تیغه دستگاه را هنگام کار لمس نکنید. دستهایتان -

 در هنگام کار یا هنگامیکه موتور دستگاه روشن است به قسمت های برش دستگاه دست نزنید. -

خروجی فاصله داشته باشید. هرگز موتور دستگاه را در به گونه ای با دستگاه کار کنید که از گازهای  -

نکنید )خطر گاز گرفتگی(. مونوکسید کربن یک گاز عادی است که از دستگاه  اتاق بسته روشن

 خارج میشود.

تمامی تجهیزاتی که به پیوست دستگاه هستند باید نصب شوند زیرا در حین کار از آنها استفاده  -

 خواهد شد.

 هرگز با دستگاهی که فن خراب یا معیوب دارد کار نکنید. -

 کافی و مناسب استفاده کنید و از جای پایتان مطمئن شوید.از دستگاه در محیطی با نور  -

 هرگز هنگامیکه روی نردبان ایستاده اید با دستگاه کار نکنید و هر دو پایتان را روی زمین بگذارید. -

 هرگز از درخت باال نروید تا با دستگاه کار کنید. ) به منظور بریدن شاخ و برگ درختان(  -



 ار بپرهیزید.از کار کردن روی سطح ناپاید -

را از هرگونه شن ، سنگ ، ریگ ، سیم و ... خالی کنید زیرا اجسام خارجی باعث آسیب محیط  -

 رساندن به دستگاه و تیغه ها خواهد شد.

 قبل از شروع به کار سرعت تیغه ها باید به حداکثر سرعت برسند. -

 همیشه دستگاه را با هر دو دست از دسته ها نگه دارید. -

 دسته را از جلو بگیرید. این باعث حفظ ایمنی اپراتور خواهد شد. SD-760مدل  برای دستگاه با -

 چند لحظه قبل از متوقف شدن تیغه ها مقداری گاز از دستگاه خارج میشود. -

نباید با دستگاه از سمت چپ کار کنید. تنظیمات سرعت دستگاه از سمت چپ به درستی کار  -

 نمیکند.

 باشد. درجه 15-30ین هنگام برش زاویه تیغه ها باید ب -

 اگر با دستگاه به شکل دایره ای کار میکنید شاخه ها مستقیما به باال پرتاب خواهد شد. -

 برش عمودی هنگام کار کردن بصورت عمودی دستگاه را به سمت باال و پایین حرکت دهید. -

تیغه ها به  به هنگام برش در مکانی که فنس و سیم برق دارد توجه داشته باشید و مراقب باشید که -

 آنها برخورد نکنند درغیر اینصورت تیغه ها کامال از بین میروند.

دقیقه کار کردن با  50برای مدت زمان طوالنی بطور یکسره با دستگاه کار نکنید باید بعد از هر  -

 دقیقه به دستگاه استراحت بدهید. 20الی  10دستگاه بین 

فورا موتور را خاموش کنید و تیغه ها را بررسی اگر تیغه ها به سنگ یا اجسام سخت برخورد کرد  -

 کنید و اگر آسیب دیده اند قبل از ادامه کار آنها را تعویض کنید.

 در صورت بروز هرگونه مشکل در موتور دستگاه در هنگام کار ، فورا موتور را خاموش کنید. -

منظور کاربراتور و  سعی کنید با صدای پایین و آلودگی پایین از دستگاه استفاده کنید به همین -

 میزان سوخت دستگاه را به درستی تنظیم کنید.

هرگز هنگامی که موتور دستگاه روشن است سعی نکنید تیغه یا قسمت های برش دستگاه را  -

 دستکاری یا تعویض کنید.

 



 
 

 نگهداری قطعات :

انجام دهید که  قصد  و کانکتور شمع موتور را  خارج کرده  این کار را هنگامی موتور را خاموش کرده 

جا به جایی یا تیز کردن ابزار برش را دارید. همچنین هنگامی که قصد تمیز کردن تیغه یا تیز کردن 

 ابزار آالت یا قصد حمل و نقل و جا به جایی آنها را دارید انجام دهید.

 را صیغل یا جوش ندهیدهرگز تیغه ها  -

یب دیدگی آنها در هر دوره کوتاه مدت بررسی تیغه ها را با سویئچ موتور برای بررسی کردن آس -

 کنید.

 توجه کنید که دندانه ها بسیار تیز هستند.

 در فواصل منظم دستگاه را تمیز کرده و همه پیچ و مهره ها را بررسی کند که محکم باشند. -

 هرگز دستگاه را در حالتی که تیغه ها بدون پوشش هستند سرویس نکنید. -

 تیز یا حمل می کنید همیشه از دستکش استفاده کنید.هنگامی که تیغه ها را  -

 

 تیز کردن تیغه ها :

کند شده اند و به خوبی برش انجام نمی دهند یا خرد نمی کنند. از تمیز کردن  هنگامی که تیغه ها

 تیغه ها خودداری نموده چون نیاز به تیز شدن دارند.



 از دستکش و عینک استفاده کنید. -

کردن طوالنی مدت با دستگاه الیه سخت دستگاه از بین میرود. این باعث گرد در گذر زمان و کار  -

 شدن دندانه ها میشود.

 

 تنظیمات تیغه :

 که دستگاه شما نداشت و همچنین تیغه ها نداشت آنها را تنظیم کنید.هنگامی 

 پیچ های شل شده را محکم کنید. (1

 به عقب برگردانید. ابتدا پیچ ها را محکم کرده و سپس یک نود درجه پیچ را (2

 پیچ را محکم کرده و همزمان پیچ شماره دو را محکم کنید. (3

 بعد از انجام تنظیمات باال با روغن مالیم تیغه ها را روغن کاری کنید. (4

 دقیقه دسته موتور را به حالت روشن و خاموش در بیاورید. 1موتور را روشن کرده و به مدت  (5

آنها بسیار داغ بودند به گونه ای که ها را لمس کنید. اگر موتور را خاموش کرده و با دست تیغه  (6

را کمی بیشتر به عقب برگردانده و پنج مرتبه  2نگاه دارید پیچ شماره نمیتوانستید آنها را در دست 

 تنظیم شوند.اینکار را تکرار کنید تا آنها 

 

 



 تنظیمات و بررسی موتور در حالت خاموش:

 کنترل آزاد است کار کند. تیغه ها نباید هنگامی که اهرم -

 تنظیم شود. 2600rpmسرعت موتور در هنگام خاموش باید به  -

در صورت لزوم با پیچ مخصوص این قسمت آن را تنظیم کنید. )هنگامی که موتور در این حالت 

 روشن است تیغه ها نباید کار کند.

  در جهت عقربه ساعت : برای سرعت تندتر 

  پایین تر آمدن میزان سرعت بررسی کنید که فاصله کافی بین موتور و مخالف عقربه ساعت : برای

 کالج سرعت وجود دارد تا مطمئن شوید که ابزار برش در حالت توقف قرار دارند.

 )در صورت لزوم از سرعت دستگاه بکاهید.(

 یید.اگر ابزار هنوز در سرعت زیر حالت توقف کار میکند به نزدیکترین نمایندگی فروش مراجعه نما

  3250کالج باید حداقل دورrpm .داشته باشد 

  سوییچStop .را بررسی کرده و همچنین اهرم قفل ، اهرم کنترل و دکمه قفل را نیز بررسی نمایید 

 

 ساعت کار: 8تمیز کردن فن دستگاه بعد از هر 

 پوشش فن را بردارید. -

 برای پاک کردن آلودگیهای روی کاربراتور اهرم را بکشید. -

 اسفنجی شکل را خارج ساخته و با آب ولرم بشویید و کامال خشک کنید.المنت  -

 

 



بعد از تمیز کاری مجدد المنت را سرجایش برگردانده و کاور فن یا تهویه هوا را مجدد سرجایش  -

 بگذارید.

 نکته :

غبار اگر آلودگی یا کثیفی غیر عادی وارد فن میشود آن را هر روز تمیز کنید. تهویه ای که با گرد و 

مصدود شده باشد استارت زدن موتور یا سرعت گرفتن موتور را سخت میکند که این باعث آسیب 

 دیدگی موتور خواهد شد.

 ساعت:  8بررسی شمع موتور هر 

 تنها از آچار مخصوص به شمع موتور برای بستن و باز کردن آن استفاده کنید. -

یلیمتر باشد اگر این شکاف پهن یا بسیار م 7/0ای  6/0شکاف بین دو الکترود و شمع موتور باید  -

عریض است آن را تنظیم کنید و اگر شمع موتور با کربن یا ریختگی مصدود شده آن را کامال تمیز 

 یا تعویض کنید.

 

 روغن کاری:

یا معادل آن  3ساعت دنده ها را روغن کاری کنید. )روغن باید مدل آلوانیا شماره  20الی  10هر  -

 باشد.(

 

 ساعت )ماهانه(: 50هر  -در مخزن سوختسوپاپ 

 ( سوپاپ در کاربراتور برای فیلتر کردن سوخت نصب شده است.1فیلتر ) -

ساعت یک مرتبه نگاهی به فیلتر انداخته تا سالم باشد. به همین منظور کالهک تانک را  50در هر  -

دود شده را تعویض سوپاپ را از مخزن بیرون بیاورید و فیلتر سفت شده یا آلوده و مس برداشته و

 کنید.

 



 

 

ماه  سوخت ناکافی موجب کاهش سرعت قابل قبول دستگاه میشود. همچنین تعویض فیلتر هر سه -

 ست.اهمیت یکبار برای مطمئن شدن از اینکه سوخت مناسب و تمیز وارد کاربراتور میشود حائز ا

 ساعت )ماهانه( 50ر ه -تمیز کاری پمپ خنک کننده اگزوز

 (2خنک کننده اگزوز را چک کنید.) بطور منظم پمپ -

 شده است با یک ابزار مناسب به دقت آنرا تمیز کنید.اگر توسط کربن مسدود  -

 نگذارید کربن وارد قسمتهای موتور شود.

 

 ساعت )ساالنه( 200تعویض خط سوخت: هر 

 ساعت )ساالنه( 200تعمیرات اساسی موتور: هر 

 تعمیر اساسی میشود. تعویض پک ها و واشرها: هر زمانی که موتور

انه کارخ هر نوع تعویض یا تعمیری که در این دفترچه نیامده است به عهده نمایندگی فروش یا

 است.

 

 

 

 برای اطمینان از دوره سرویس و اجتناب از آسیب رسیدن به تجهیزات ، روزانه دستگاه را بررسی کنید.

 

 بررسی و نگهداری روزانه :



های مسدود شده فن و سیلندر را بررسی کنید که مسدود نشده باشند و اگر الزم قبل از کار: همیشه قسمت

 ساعت کار روزانه( 8است آنها را تمیز کنید. )هر 

 

 انجام بررسی بعد از هر مرتبه استفاده از دستگاه : -

 تمیز کاری بیرون دستگاه و بررسی آسیب دیده گیها 

  هوای پر گرد و غبار کار میکنید چندین مرتبه در روز تمیز کاری فیلتر هوا. مخصوصا هنگامیکه در

 این کار را انجام دهید.

 .بررسی آسیب دیدگی تیغه ها و اطمینان از نرمال بودن آنها 

 

 

 :برنامه نگهداری

 عمومی
بصری آسیب دیدگیها و بررسی بررسی  محکم کردن پیچ و مهره موتور

 وضعیت عمومی دستگاه

 بعد از هر سوختگیری
اهرم دریچه گاز برای ایمنی بررسی 

 Stopشود و همچنین سوییچ 

 بررسی 

 

 روزانه

 فیلتر هوا

 گرد و غبار فن

 ابزار برش

 سرعت خاموش

 تمیز کردن

 تمیز کردن

 بررسی آسیب دیدگیها و تیز کردن

بررسی ابزار آالت برش )این ابزار حرکت 

 نکرده باشد(

 هفتگی
 شمع موتور 

 صدا خفه کن

 جایگزینی در صورت نیازبررسی ، 

 بررسی و تمیز کاری بصورت باز

 سه ماهه
 سوپاپ

 مخزن تانک

 جایگزینی

 تمیز کاری

 خاموش کردن
 مخزن تانک

 کاربراتور

 خالی شدن مخزن سوخت
کار کردن تا زمانی که تانک سوخت خالی 

 شود

 



 محل قرار گیری:

 علت مشاهده سیستم اشکال

 استارت نخوردن

 موتور

 یا

 داردمشکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشکالت استارت گرم

 سیستم آتش سوزی
جرقه احتراق قابل 

 مشاهده است

سیستم تامین سوخت ضعیف است یا 

 سیستم فشرده سازی

 
جرقه ای در کار 

 نیست

سوییچ توقف بکار افتاده. خطای سیم کشی 

یا جریان کوتاه یا شمع موتور یا کانکتور 

 مشکل دار شده

 شدهسوخت پر  تامین سوخت
، کاربراتور، Chockوضعیت نادرست اهرم 

سوپاپ کثیفی فیلتر هوا، خم شدگی خط 

 سوخت یا قطع شدگی آن

 

 

 فشرده سازی

 مشکالت

 مکانیکی

 بیرون موتور
واشر سیلندر معیوب است، میل لنگ 

آسیب دیده، سیلندر یا پیستون معیوب 

 است

 شمع موتور درست متصل نشده کنار موتور

 موجود نیستاستارت 
استارت شکسته یا قسمتهایی از موتور 

 شکسته

تانک پر شده ، جرقه 

 موجود است

کاربراتور آلوده یا کثیف شده، آنرا تمیز 

 کنید

موتور روشن میشود اما 

 سریع خاموش میشود

 تامین سوخت
 

 تانک پر شده

تنظیمات نادرست، سوپاپ یا کاربراتور 

 کثیف شده

تهویه معیوب است، خط سوخت قطع شده، 

 معیوب است Stopکابل یا سوییچ 

ممکن است چندین سیستم  عملکرد ناکافی

 موتور خاموش همزمان اتفاق بیفتد
فیلتر هوا کثیف شده، کاربراتور کثیف شده، 

صدا خفه کن مسدود شده، مجرای اگزوز 

 در سیلندر گرفته است

 


