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Въведение

Благодаря, че закупихте храсторез Honda.

Тази инструкция съдържа инструкции за работа и поддръжка

на храсторез Honda, модел UMK450E.

Honda France manufacturing S. A. S. си запазва правото да 

прави промени по всяко време, без от това да възникват

някакви задължения.

съответните раздели .

Останалите илюстрации, типични за всички модели са на

базата на модел UMK450E XEET .

В илюстрациите са посочени най-типичните модели за

Илюстрациите на режещите инструменти са на база на

най-подхождащия за съответната дейност инструмент.

Останалите илюстрации са на база на корда или 3-зъб нож.

Илюстрациите в тази инструкция може да се различават от

това, което представлява Вашият модел.

Никаква част от тази инструкция не може да се използва или

променя без писмено разрешение.

Съобщения за безопасност

Обърнете внимание на текстовете със следните символи:

Налице е голяма вероятност от тежко нараняване или смърт

при неспазване на инструкциите.

Налице е голяма вероятност от нараняване или повреда на

на машината при неспазване на инструкциите.

Съдържа полезна информация.

ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИЯТА

Внимателно прочетете тази инструкция преди да започнете

и как бързо да я изключите /стр.26/.

работа. Запознайте се как да използвате машината правилно

Прочетете и разберете мерките за безопасност на стр. 2 до 4 

преди работа.

Honda храсторезите са проектирани да дават перфектни

резултати, ако се следват инструкциите.

Работата с машината изисква специално внимание за да

се гарантира сигурността на оператора и на околните.

Прочетете тази инструкция преди работа.

Неспазването ѝ може да доведе до нараняване или 

повреди.

При проблеми или въпроси, се свържете с Вашия Дилър. 

Как да идентифицирате Вашата машина.................................. 2

Превод на оригиналната инструкция

Забележка:

ВНИМАНИЕ:

Тази инструкция е част от храстореза и трябва да го 

съпровожда при препродажба.



UEET LEET XEET

 •* •*

•

•* •* •*

•* •* •*

•

Как да идентифицирате Вашата машина

Моделът на Вашия храсторез е показан на табелата чрез

редица букви.

Ръкохватка велосипедна

Затворена ръкохватка

Глава с корда 

 3-зъб нож

Антивибрационна с-ма

* Спецификациите може да се различни за различните модели

* За опции при режещите инструменти , вижте стр. 35

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ОТГОВОРНОСТИ НА ОПЕРАТОРА

• Никога не работете когато сте изморен или под въздействие

на алкохол или наркотици.

• Всяка част от машината крие опасност, ако използавте 

машината при ненормални условия или не я поддържате 

правилна.

инцидент или повреда.

двигателя.
– Не поставяйте удължение на ауспуха.
– Не модифицирайте горивната система.

ОЧИЛА
КАСКА

АНТИФОНИ

ДРЕХИ
(ДЪЛЪГ РЪКАВ)

ЗАЩИТА НА РЪЦЕТЕ

РЪКАВИЦИ

ДРЕХИ
ДЪЛЪГ ПАНТАЛОН

ЗАЩИТА НА КРАКАТА

ЗДРАВИ ОБУВКИ

ШЛЕМ

• Прочетете внимателно инструкцията. Запознайте се с начина

на управление и контрол. Трябва да знаете как бързо да

спрете двигаателя.

• Използвайте машината по предназначение, а именно косене

на трева и рязане на храсти.

Друго използване може да повреди машината.

• Не допускайте до машината деца и неопитни хора.
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• Ако давате машината под наем или я препродавате, инструктирайте 

лицата и им предоставете тази инструкция.

• Не използвайте храстореза когато:

– наоколо има хора, деца или животни

• Да не се използва от болни хора, при приемане на лекарства
алкохол, наркотици и др. опасни субстанции, които да нарушат

рефлексите и концентрацията.

• Дръжте поне 15 м настрани хора или животни по време на 
работа.

В случай, че операторът работи с асистент препоръчваме  
да се уговори сигнал между тях при пускане и спиране на
машината. 

• Операторът е отговорен за инциденти спрямо други хора по

по време на работа. 

• При работа задължително носете защитно облекло и лични 

предпазни средства.

– Защитно облекло
Носете дрехи с дълъг ръкав и дълъг панталон.

Дрехите трябва да си ви по мярка и добре закопчани.

Използвайте допълнителна защита на ръцете.

Не носете дрехи, които биха могли да бъдат захванати от машината.

Ако сте с дълга коса, я приберете.

* Очила

Носете очила или шлем за предпазване на очите

* Каска

Носете каска за предпазване на главата.

* Шлем

Носете шлем за предпазване на лицето

* Антифони или тапи за уши

Носете антифони за защита от шума.

* Ръкавици

Носете ръкавици за защита на ръцете

* Работни обувки

Носете защитни обувки за предпазване на краката. Не работете

боси.

* Защитна маска
Носете защитна маска за предпазване от прах или алергични

вещества.

– Лични предпазни средства

• Не модифицирайте машината. Може да предизвикате

Подправянето на машината нарушава EU съвместимостта на
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• Преди употреба проверете машината за повреди, разхлабени
съединения и закрепване на инструмента.

• Не работете по време на бури и светкавици. 

• Не тичайте по време на работа.
• Избягвайте работа по стръмни склонове. 

Можете да се подхлъзнете.
• Не работете без предпазител или ако той не поставен

правилно.

• Не монтирайте инструменти или части, различни от 
от тези, които са предназначени за Вашата машина.

• Преди да стартирате машината се уверете, че работният
инструмент не е в контакт със земята или с друг предмет.
В противен случай можете да загубите контрол.

• Стартирайте двигателя внимателно съгласно инструкциите,
като пазите ръцете и краката си.

• Стартирайте върху равна повърхност, без да има предмети
наоколо.

• По време на работа не вдигайте машината над височината
на коляното. Може да бъдете ударен по лицето от предмет,
захванат от работния инструмент.

• Не пренасяйте машината докато работният инструмент се
върти. Преди пренасяне спрете двигателя и се уверете, че
работният инструмент не се върти.

• Спрете машината с ключа в позиция OFF при следните
случаи:
– Преди всяко действие по работния инструмент.
– Преди проверка или почистване на машината.
– При удар на предмет. Проверете за повреди и ги отстранете

преди да започнете отново. 

– При необичайни вибрации. Проверете и отстранете причи-
ната. 

– Когато оставяте машината без надзор.

– При зареждане с гориво.

–  Ако има в близост човек или животно.

– Изгасете двигателя, ако се появи внезапна вибрация.

– Ако жици се закачат на работния инструмент. Отстранете 
ги след като работният инструмент спре да се върти.

– Когато оставяте машината на земята се уверете, че
работният инструмен не се върти.

• Редовно почиствайте работния орган от трева и храсти. 
Винаги изключвайте машината преди това.

• Уверете се, че ръкохватките са чисти и сухи. 
• Има проблем, ако при връщане газта при празен ход работ-

ният инструмент продължава да се върти. Обърнете се към 
сервиз.

• Проверете всички болтове и гайки да са добре затегнати.
Редовната поддръжка е важна за вашата сигурност и за
работата на машината.

• Не работете с машината, ако части и детайли са износени.
Подменете ги. Сменяйте износените и повредени части с
оригинални части на Honda. Несъвместими резервни части
са опасни за вас и за работата на машината.

• Настройте внимателно работната позиция.

Поставете самара така, че бързо освобождаващия механизъм  
да е на вашия хълбок. Закачете храстореза на самара.
Нагласете дължината, така че работният инструмент да е 
паралелно над земята с известно разстояние. 
Възможно е да срещате трудности при позиционирането, ако
сте много висок.
Не работете, ако ножа е близо да вашите крака.

• Проверете баланса на храстореза за по-добър контрол. 

Дръжте машината в правилната позиция, както е посочено в

инструкцията. Поставете леко ръце на ръкохватките и проверете

позицията на работния инструмент да бъде леко над земята. 

Балансирането е важно в случай, че машината отскочи над 

коленете ви. Не работете, ако не сте балансирали позицията

на машината.

• Дръжте здраво с две ръце машината по всяко време.

• Наранявания вследствие на вибрации и измръзвания: 

Възможно е да почувствате изтръпване и парене по пръстите.

Възможно е да променят цвета си.

Това е вследствие на вибрации или излагане на студ.

Тези симптоми са рядкост, но спазвайте следните инструкции:

– Ограничете времето, през което работите.

– Загрейте тялото, особено ръцете.

– Почивайте по-често и правете упражнения за ръцете,  за да

поддържате добро кръвообращение. Не пушете при работа.

– Ако се почувствате дискомфортно или пръстите ви загубят

чувствителност, се обърнете веднага към лекар.

Ако почувствате, че машината вибрира повече, се обърнете към

сервиз.

• Наранявяния вследствие на повтарящи се действия :

Повтавящи се действия могат да доведат до нараняване.

Следвайте следните инструкции:

* Избягвайте операции, при които сти в наведена или

изправена позиция прекалено дълго.

* Вземайте по-често почивки.
Не работете прекалено бързо.

* В случай на проблеми с вашите ръце или рамена,

се консултирайте с вашия лекар.



БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДЕЦА

• Дръжте децата в помещение и ги наблюдавайте докато се

работи с храсторез. 

Веднага изгасете машината, ако приближат деца.

• Никога не позволявайте на деца да работят с машината,

дори и под надзор.

ХРЪРЧАЩИ ПРЕДМЕТИ

Ударени от работещата машина предмети могат да се

разхвърчат с голяма сила и да причинят нараняване.

• Проверете площта преди косене и отстранете всички

предмети, камъни, жици и др.

ОПАСНОСТ ОТ ЗАПАЛВАНЕ

Бензинът е запалим и може да експлоадира.

Бъдете изключително внимателни, когато боравите с него.

• Съхранявайте бензина в специални туби.

• Зареждайте само навън и не пушете, когато боравите с

гориво.

• Заредете преди работа. Никога не отваряйте резервоара и 
не зареждайте, когато машината работи или ако е топла.

• Ако разлеете бензин, не палете машината. Отстранете я

и не я стартирайте, докато не отстраните горивото.

• Затварйте добре капачката на резервоара.

Стартирайте машината поне на 3 м от мястото на 

зареждане.

• Не съхранявяйте машината в помещения, където може да 

се появи пламък, искра или висока температура.

• Оставете машината да се охлади преди съхранение.

• Отстранете трева, листа и други леснозапалими

материали от машината.

• Ако изпразвате резервоара, го правете отвън при

студен двигател.

ОПАСНОСТ ОТ ВЪГЛЕРОДЕН МОНОКСИД

Изгорелите газове съдържат въглероден моноксид.

Вдишването може да доведе до безсъзнание и дори до

смърт.

• Ако стартирате машината в затворено помещение, осигурете

добра вентилация. 

• Сменете  повредения  ауспух.            

• Не стартирайте машината в затворени помещения.

ЕТИКЕТИ

Използвайте машината внимателно. За тази цел върху

машината са поставени предупредителни етикети.

Тук е обяснено тяхното значение.

Те са част от машината.

Ако са повредени или отлепени се свържете с вашия дилър за

подмяна.

• Храсторезът на Хонда е проектиран да 
работи безопасно, ако се спазват
инструкциите.
Прочетете внимателно инструкцията за
експлоатация  и  следвайте 
всички съвети. 

В противен случай може да се стигне до
нараняване или повреда. 

• Пазете всички хора и животни далеч
от мястото на работа.

• Ако работите с метален нож, 
може да се получи удар с друг предмет 
което да доведе до откат или изхвърчане
на предмета. 
Пазете хора и животни поне на 15 м 
разстояние.

• Носете очила и антифони.
• Носете ръкавици. 

• Носете здрави работни обувки.

4 

• Храсторезът може да се използва с
корда, метален нож или циркулярен
диск. Когато използвате циркулярен 
диск, използвайте специален предпазител
който се предлага като опция.
Не използвайте циркулярния диск със
стандартния предпазител от комплекта.



dB-----

WAL

• Използвайте ножове и дискове,

могат да се въртят със скорост от

мин. 9000 оборота/мин.

• Бензинът е леснозапалим.

Спрете двигателя и го охладете преди

зареждане.

• Отработените газове съдържат

отровни вещества. Не палете двигате-

ля в затворено помещение.

• Прочетете инструкцията преди 

работа.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА МАШИНАТА

Фабричен № на двигателя

Идентификационна табела

ИДЕНТИФИКАЦИОННА ТАБЕЛА

ИМЕ И АДРЕС НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

НИВО НА ШУМ

CE ЗНАК

КОД НА МОДЕЛА

МОДЕЛ

ФАБР. НОМЕР

ГОДИНА 
НА ПРОИЗВОДСТВО

Запишете фабричните номера и датата на покупка на редовете 

по-долу. Тази информация ще ви е необходима при поръчка

на части и при сервизно обслужване или ремонт.

Фабр. № на рамата

Фабр. № на двигателя

Дата на покупка
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Компоненти

Двигател:

КАПАЧКА РЕЗЕРВОАР

КАПАЧКА МАСЛО

АУСПУХ

ГОРИВЕН МАРКУЧ       СТАРТЕР

 ГОРИВЕН МАРКУЧ

ПОМПА

СМУКАЧ

ФИЛТЪР

КОРПУС

РАМА (UEET ТИП):

РАБОТЕН ИНСТРУМЕНТ

ТРАНСМИСИЯ

ВАЛ 

ПОДАВАНЕ НА ГАЗ/ ПУСКОВ

КЛЮЧ

ПРЕДПАЗИТЕЛ

РЪКОХВАТКА

ЗАКАЧАНЕ
НА САМАРА

АНТИВИБРАЦИОННА

СИСТЕМА

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА НОЖА

Посока на въртене

Макс. скорост на
въртене
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Отвори за
 за закачане на самар

Дръжка

Предпазител

лоста за газта

Пусков ключ

Вал

Трансмисионна
глава

     Лост за газта

Работен инструмент /глава с корда или нож/

РАМА (XEET модел):

Блокировка на

Блокировка
 на газта

РАБОТЕН ИНСТРУМЕНТ

Трансмисионна
глава

         Вал

Предпазител

РАМА (LEET ТИП):

Блокировка на
Пусков ключ

Лост за газта

газта

Закачане 
на самара

Ръкохватка



(XEET type)

a b c

d e f

g h i

j k l

a 16 x 19 mm ключ

b 4 mm шестостен

c Предпазител

d Планка с болтове (лява: UEET and LEET модели, 

дясна: XEET)

e 3-зъб нож с предпазна опаковка (UEET and LEET types)

f 3-зъб нож с предпазна опаковка (XEET type)

g Предпазна опаковка за опционален нож

Принадлежности:

h Принадлежности за захващане на ножа 

i Глава с корда (UEET and LEET types)

j Глава с корда (XEET type)

k Очила

l Двоен самар
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b

c

a

e

750 mm (29.5 in)

d

535 mm (21.1 in)

k

i

h

f

j

g
j

l

m

b

e(4)

a

d(4)

c

g
875 mm (34.4 in)

525 mm (20.7 in)

f

a

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Правилният монтаж е важен за сигурността и за нормалната

работа. Грешки при монтажа могат да доведат до проблеми

при работа, до повреда на машината и до нараняване.

Неправилният монтаж може да доведе до сериозни

наранявания или до смърт.
Следвайте внимателно процедурите за монтаж.

ЗАРЕЖДАНЕ С МАСЛО

Машината се доставя без масло в двигателя. . 
Заредете с препоръчаното масло (стр. 31) до горе.

Вижте на стр. 31.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Двигателят може да бъде сериозно повреден, ако стартирате

с недостатъчно масло. Напълнете до горната граница преди

стартиране.

Не използвайте 2-тактово масло.

МОНТАЖ НА РЪКОХВАТКАТА

UEET МОДЕЛИ

1. Разхлабете двата болта a. Поставете държач B b и
държач C c в правилна позиция (фиг. долу) 
и затегнете двата болта a.
Въртящ момент: 9.8 N·m (1.0 kgf·m). 
Проверете позицията на държача на самара d. 
Правилните позиции са показани по-долу.
След това можете да донаместите позициите. 

Не трябва да монтирате държача след осигурителния 

пръстен e.

2. Поставете държач D f на държач B b. След това поставете

ръкохватка g върху държач D e. Монтирайте държач

 A h, поставете шайба i и j. 
Затегнете леко с фиксатор k .

Внимавайте с поставянето на шайба 10. Издадената част

трябва да сочи нагоре.

нагоре

8 

3. Фиксирайте ръкохватката. Двете стрелки на ръкохватката
l трябва да са видими.
Вижте стр. 19.

4. Поставете правилно зъбите m и стегнете здраво с винт  j .

OK (правилно) NG (грешно)

ЗАБЕЛЕЖКА:

Когато затягате съблюдавайте за правилното поставяне на 
зъбите. 

LEET МОДЕЛИ

тръбата на вала. Поставете дръжка c на горната част на

e. Затегнете леко болтовете e .

1. Поставете протектор a от долната страна на гумения пръстен b на

гумения пръстен b. Поставете шабите d и 4-те болта

Въртящ момент: 1.8 N·m (0.2 kgf·m)

2. Проверете позицията на дръжката a и приспособлението за
закачане на самара f. По-долу е показана стандартната
позиция. Наместете ако е необходимо.
Впоследствие можете да донастроите позицията на дръжката.

Дръжката не трябва да е зад пръстен g.

3. Затегнете здраво болтовете e .



c

a

b

e

h

g

f

d

gc

i

c

j

b

c

j

XEET МОДЕЛ

1. Поставете пружина a в отвор b. След това поставете 
държач B c върху корпус b.

2. Поставете ръкохватката d върху държач B c. Поставете

държач A e, гайка f и гайка g. 

Леко затегнете с винт h .

Съблюдавайте посоката на гайка 7. Изпъкналата част да
.

нагоре

3. Фиксирайте ръкохватката. Двете стрелки на ръкохватката

Вижте стр. 19.9 трябва да са видими.

Уверете се че издадените части j влизат в отворите

на държача B c 

лява част дясна част

МОНТАЖ НА РАБОТНИЯ ИНСТРУМЕНТ

• За безопасност се уверете, че пусковия ключ е в поз. OFF

за да предотвратите случаен старт.

• Проверете работния инструмент за повреди или

износване.

Не използвайте счупен, повреден или изкривен работен

инструмент.

Повреденият инструмент може да се счупи на парчета и

да ви нарани сериозно.

ВНИМАНИЕ:

• Носете ръкавици, когато боравите с работния инструмент.

Глава с корда

1. Уверете се че шайба A е поставена на вала.

4 mm шестостен

Шайба A 

Отвор

3. Завъртете главата в посока обратна на часовниковата стрелка

върху вала..

Глава с корда

9 

Шестостен 

               Вал 

2. Поставете 4 mm шестостен в отвора, за да законтри вала.

4. Леко натиснете държач A e и затегнете болта 8.



UEET, LEET: 19.2 N∙m (1.9 kgf∙m)

XEET: 29.0 N∙m (3.0 kgf∙m)

Нож

Внимание:

• Поставете защитната опаковка на ножа когато боравите 
с него. 

Вижте стр. 14.

Спецификация на 3-зъб нож:

XEET модел: Диаметър 303 mm (11.9 in), 3-зъба, 

макс. скорост 10,000 оборота в мин.

1. Поставете 4 mm шестостен за законтряне на вала.

2. Поставете ножа, така че шайба А да съвпадне с отвора на

ножа.

Уверете се в правилната посока на въртене. 

Посока на въртене

Стрелка за посоката

3. Поставете шайба B, чашката и гайката. 
Затегнете гайката със съответния въртящ момент.
Завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка.

Въртящ момент: 

10 

3 зъб нож:

• Използвайте метален нож /циркулярен диск/ само с UEET 
и XEET модели. Никога с LEET модели. LEET моделите

не са пригодени за работа с метални инструменти.

• Не поставяйте металния нож или диск в грешната посока.

Съблюдавайте стрелката за посоката на въртене.

• Използвайте правилния предпазител за съответния работен
инструмент (стр. 11).

4. След като затегнете гайката, завъртете ножа на ръка за да се 
уверите, че е монтиран правилно.

Уверете се, че ножа е центриран и не се допира до никой друг

детайл.

Шестостен

Застопоряващ отвор

Вал

Шайба A 

4 mm шестостен

4 mm шестостен 

Трансмисия

Шайба A
       Вал

 3-зъб нож

Шайба B
       Калъф 

Чашка

                      Гайка

4-зъб нож:

4 mm шестостен

Трансмисия

Шайба A

Вал

 Калъф4-зъб нож

Шайба B

      Чашка

                   Гайка

Циркулярен диск:

       Вал

4 mm шестостен

Трансмисия

Шайба A

Циркулярен
диск Калъф

Шайба B

Чашка

                     Гайка



engine for starting.

OFF

ON

ON
OFF

CLOSED

OPEN

МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ

• Поставете правилно предпазителя.

• Никога не работете с храстореза без предпазител.

Възможно е приработа да изхвърчат камъни или 
други предмети и да ви наранят.

ВНИМАНИЕ:

• Носете ръкавици, когато боравите с режещи принадлежности.

Стандартен предпазител за

(3-зъб и 4-зъб) нож и за корда:

1.Поставете планката на предпазителя. След това го поставете 

на държача на предпазителя на вала.

Предпазител Планка

Държач

2. Монтирайте 4-те болта. Затегнете здраво с ключ Torx

Въртящ момент: 5.5 N∙m (0.6 kgf∙m)

Болтове
(4 бр.)

Долната част на предпазителя трябва да лъде отстранена

когато работите с нож (3-зъб или 4-зъб)

Вижте стр. 16.

Опционален предпазител за циркулярен диск:

Поставете предпазителя така че планката му да съвпадне

с тази на вала. Поставете и затегнете 4-те болта.

Въртящ момент: 5.5 N∙m (0.6 kgf∙m)

Болтове
(4 бр.)

Държач

Предпазител

УПРАВЛЕНИЕ И КОМПОНЕНТИ

ПУСКОВ КЛЮЧ

Пусковият служи за стартиране и спиране на двигателя.

Поставете в поз. ON за да стартирате.

Поставете в поз. OFF за да спрете двигателя.

UEET, XEET модели LEET модел

Пусков ключ

Пусков ключ

СМУКАЧ

CLOSED - обогатява сместа за стартиране на студен двигател

OPEN - нормална смес след стартиране и при стартиране на 

топъл двигател.

Смукач

ПОМПА

Натискайки помпата горивото се доставя от резервоара в карбуратора.

Прилага се при стартиране на двигателя.

Помпа

Стартер

С издърпване на стартерното въже се стартира двигателя.

Ръкохватка
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UEET, LEET types

XEET type

ПОДАВАНЕ НА ГАЗ

Лостът за подаване на газ контролира оборотите на двигателя

Натискайки или отпускайки лоста, двигателят работи по-бързо

или по-бавно.

Лостът за газта не може да бъде отпускан, преди да освободите

При постепенно натискане на лоста на газта, оборотите се 

се увеличават и работният инструмент започва да се върти.

Колкото повече натискате лоста, толкова повече скоростта 

на въртене на инструмента се увеличава.
При отпускане на лоста, скоростта намалява, работният

инструмент остава да се върти за малко по инерция и спира.

UEET, XEET модели                LEET модел

Лост за газта

Бавно
Бързо

ЗАКАЧАНЕ НА САМАРА

При работа носете самар (стр.20)

като го закачите на държача за самар на машината.

• Задължително използвайте самар.

• За комфорт и безопасност е важно да регулирате и  
балансирате самара в работна позиция.

XEET модел:

На машината има приспособление за закачане на самара с

9 отвора, от които можете да изберете подходящия.

За да откачите самара, натиснете куката и откачете от държача.

За да балансирате закачената на самар машина, вижте стр. 19.

Лост

Кука

Държач за самар 

Механизъм за бързо откачане

Забележка:

• Ако използвате този механизъм за бързо откачане, машината

за да предотвратите изпускане.

може да падне на земята. Проверете как действа механизма  

Червеното ухо е предназначено за бърза освобождаване при

на храстореза при злополука.

Издърпайте това ухо и бутнете машината настрана за да я

откачите от самара.

Ухо

Самар 
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Лост

Кука

Държач за самара

Блокиране
на газта

Блокиране на газта

Лост за газта

Бързо

Бавно

Лостът за блокиране на газта оставя машината да работи.

лоста за блокиране на газта.



СГЪВАНЕ НА ДРЪЖКАТА (UEET, XEET модели)

Можете да сгънете дръжката за транспорт или съхранение.

1. Развийте затягащия болт 6 - 7 оборота.

2. (UEET модел) Уверете се, че има разстояние между 

зъбите.

(XEET модел) Уверете се, че зъбите B не са влезли в

отворите на антивибрационната система.

UEET 

Болт

РазстояниеЗъби

XEET 

Болт

Държач ръкохватка B

Разстояние

Зъби (4)
Антивибр. 
система

3. Завъртете дръжката на 90 градуса и я поставете отляво

или отдясно. Не сгъвайте повече от 90 градуса.

Болт

Дръжка

4. (UEET) Поставете зъбите да влезат едни вдруги и затегнете.

(XEET) Затегнете с болта. Разстоянието между държача на

 B и антивибрационния блок трябва да остане след затягането.

UEET 

OK (Правилно)                                            NG (Грешно)

 Зъби

Забележка:

Когато затягате, се уверете че зъбите са влезли един в друг.

В противен случай можете да счупите болта.

Антивибрационна система (XEET )

Антивибрационната система намалява вибрациите по дръжката. 

на съединителя.

Тя съдържа гума, монтирана на държача на ръкохватките и на корпуса

В случай, че почувствате увеличени вибрации, се обърнете към 

сервиз.

Гуми 
(отвътре)

Антивибр. блок
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ПРОВЕРКА ПРЕДИ РАБОТА

За сигурна и безопасна работа винаги проверявайте машината

предварително.

• Всяка част от машината крие потенциална опасност

ако се използва в ненормални условия или машината

не е сервизирана добре.

• Проверете машината, като я поставите на равна основа

и се уверете, че ножът не се върти и ключът е в позиция 
OFF.

Преди използване проверете двигателя за теч на масло или

гориво.

Почистете предпазителя

UEET, LEET и ХЕЕТ. 
3-зъб нож за UEET и LEET и 4-зъб нож за модели

Клипс

Нож

3-зъб нож за XEET 

Поставете калъфа върху ножа и затворете клипсовете.

Калъф 

Клипс

  Нож

Калъф 

Поставяне на защитния калъф на ножа

Отворете клипсовете, обвийте ножа с предпазния

калъф и затворете клипсовете.

ПРОВЕРЕТЕ МАСЛОТО В ДВИГАТЕЛЯ

Забележка:

• Ако работите с ниско ниво на маслото, можете да повредите

двигателя.

• Използването на неподходящо или 2-тактово масло също 

може да доведе до повреда.

1. Поставете машината на равна повърхност и отворете капачката

за маслото. 

2. Проверете нивото: маслото трябва да стига до ръбна отвора.

3. Ако нивото е ниско, долейте /виж стр.31/ до горна граница.

Ако маслото е старо, го сменет (стр. 31).

4. Поставете капачката.

На 10 часа проверявайте нивото и доливайте до горе при нужда.

Отвор за маслото

Горна 
граница

Капачка

Горна граница
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ПРОВЕРЕТЕ НИВОТО НА ГОРИВО

Използвайте безоловен бензин с октаново число над 91 

Не използвайте стар бензин или примесен с масло. 

Пазете резервоара от вода и замърсяване.

• Бензина е лесно възпламеним.

• Зареждайте на проветриво място при спрян двигател.

Не пушете и пазете от искри при зареждане.

• Не препълвайте резервоара 

Затворете добре капачката на резервоара.

• Внимавайте да не разливате гориво.

Ако разлеете, забършете преди стартиране. 

• Пазете децата на разстояние.

1. Проверявайте нивото на гориво през прозрачния

резервоар.

Капачка

Горна границаРезервоар

2. Ако нивото на гориво е ниско заредете.

Развийте леко капачката.

Поставете на равна повърхност.
Ползвайте фуния.

Избършете около резелвоара, за да не го замърсите.

Капацитет на резервоара: 0.63 л

3. След зареждане завийте добре капачката.

15 

Забележка:

Бензина губи своите качества при светлина, топлина и с

течение на времето.

Стар и влошен бензин може да повреди двигателя

най-често се задръства карбуратора.

Повреди всл. на лош бензин не се покриват от гаранцията.

Следвайте тези препоръки:

• Използвайте подходящ бензин.

•  Използвайте пресен и чист бензин.

• Съхранявайте бензина в туби за бензин.

• Ако не работите повече от 30 дни изпразнете горивото от

резервоара и карбуратора.

Не използвайте заместители на бензина.

Забележка:

• Повреди причинени от бензин съдържащ повече алкохол

не се покриват от гаранцията.

ПРОВЕРЕТЕ ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР

1. Затворете смукача.

3. Проверете филтъра за замърсяване.

Ако е много замърсен, го подменете /стр. 31/

4. Поставете филтъра.

СмукачФилтър

Капак 

Винт

5. Поставете капака и затегнете винта.

2. Развийте винта и отворете капака на въздушния филтър.

Кутия на филтъра

Забележка:

Никога не работете без въздушен филтър.

Това ще доведе до бързо износване на двигателя.



ПРОВЕРКА НА ЛОСТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ГАЗ

Проверете дали лостът за газта работи плавно и дали след

отпускане се връща в изходна позиция.

Ако не работи плавно, оправете жилото така че да е свободно.

Ако след отпускане не се връща в изходно положение, не 

започвайте работа. Потърсете сервиз.

UEET, XEET модели LEET модели

Лост за газта

Лост за газта

ПРОВЕРКА НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ

• Никога не работете без предпазител.

Камъни или други предмети могат да изхвърчат и да

ви наранят или да доведат да щети.

Внимание:

инструмент.

• Носете работни ръкавици когато боравите около работния

• Преди сервизиране поставете предпазителя.

Монтажа на предпазителя вижте на стр. 14.

Проверете предпазителя

Предпазител

Болтове на
предпазителя
(4 бр.)
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1. Спрете двигателя.

2. Проверете дали предпазителя е поставен правилно.

Ако предпазителят е повреден, го подменете преди

работа.

3. Проверете дали болтовете за захващане са затегнати

добре.

4. Позицията на предпазителя трябва да е както е показано

по-долу.

Отстраняване и монтиране на долната част на предпазителя

Когато работите с метален нож, махнете долната част на пред-

пазителя.

При работа с корда поставете долната част на предпазителя.

Отстраняване:

Развийте 3-те болта и махнете долната част на предпазителя.

Долна част 
на 
предпазителя

Болтове

Поставяне:

Напаснете долната част към предпазителя.

Поставете и затегнете 3-те болта.

Долна част 
на 
предпазителя

Болтове



ПРОВЕРКА НА ТРАНСМИСИЯТА

• Уверете се, че пусковият ключ е в поз. OFF.

• Проверете трансмисията за повреда преди старт.

Внимание:

• Носете ръкавици при тези действия.

• Преди сервизиране поставете предпазителя.

Монтажа на предпазителя вижте на стр. 14.

Проверка на трансмисията

1. Спрете двигателя.

2. Проверете и отстранете тревата около главата на

трансмисията.

3. Проверете и почистете други замърсявания.

Ако е необходимо свалете работния инструмент /стр.28/

и почистете трансмисионната глава.

Проверете как се движи вала.

Глава с корда:

4 mm Шестостен 

Трансмисионна глава

 Шайба A

Вал

Глава с корда

Работен нож:
4 mm Шестостен

Трансмисионна глава

          Вал Шайба A

Калъф на ножа
Метален нож 

Шайба B

Стабилизатор

                       Гайка
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Почистване на трансмисионната глава

Ако има трева, кал или пръст между трансмисионната глава и шайба А

почистете както следва:

1. Изключете двигателя, поз. OFF.

2. Демонтирайте работния инструмент (стр. 28)

3. Отстранете шайба A.

4. Почистете около вала.

Шайба A

Вал

Трансмисионна глава

Проверка на вала

Хванете вала, раздвижете го наляво и надясно и проверете дали не е 

хлабав. Ако е хлабав се свържете със сервиз за смяна.

Вал

След почистването и проверката на вала, поставете шайба А към

трансмисионната глава преди да поставите работния инструмент.

За поставянето на работния инструмент вижте стр. 28.



ПРОВЕРКА НА РАБОТНИЯ ИНСТРУМЕНТ

• За да избегнете злополука, се уверете, че пусковият  
ключ е в поз. OFF

• Уверете се че работния инструмент не е повреден.
Работа с повреден, счупен или изкривен работен
инструмент може да доведе до нараняване или повреда
на машината.

ВНИМАНИЕ:
• Носете ръкавици, когато боравите или обслужвате по

работния инструмент.

• Калъфът на ножа трябва да бъде поставен при работа по

него. 

За избор на работен инструмент вижте стр. 24.

Глава с корда

1. Спрете двигателя, поз. OFF.

2. Проверете главата за повреди.

Ако има хлабавини, затегнете. (стр. 28).

3. Проверете кордата за повреди.
Ако кордата не се подава достатъчно, направете процедура

съгл. стр. 25.

Почистете ножа за кордата, ако е необходимо.

Нож за кордата
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Нож

1. Спрете двигателя.

2. Проверете дали ножа е стегнат добре /стр. 10/

3. Проверете ножа за огъвания, счупвания, износване.

В случай на повреди, го сменете с нов оригинален.

Ако ножът е затъпен, може да се заточи.

Ако не знаете как, консултирайте се с Вашия дилър.

Нормален Износен Повреден

Счупен Огънат

Проверка на стабилизатора

Отвор

Спукване

Проверете износването на стабилизатора. Ако е изкривен, повреден

спукан или има отвор го подменете.

Стабилизатор

ПРОВЕРЕТЕ ВСИЧКИ БОЛТОВЕ И ГАЙКИ

Проверете преди работа всички болтове и гайки по двигателя и дръжката.

Ако са разхлабени, ги затегнете.

LEET модели : UEET модели

Болтове
 на дръжката Болтове

UEET, XEET модели
Болт на
дръжката

 на дръжката 



БАЛАНСИРАНЕ НА ХРАСТОРЕЗА

• Използвайте самара при работа.

В противен случай можете да се нараните.

• За безопасност и комфорт при работа е необходимо
да поставите и балансирате правилно самара.

Проверка на самара

1. Носене на самара. (стр. 20)
2. Поставете куката в отвора за самара (стр. 12)
3. Уверете се, че куката е поставена сигурно в отвора.

4. Проверете дали позицията и баланса са както трябва.

XEET модел

Лостче

Кука

 Отвор за самара

Правилен баланс

1. Нагласете така, че отвора за самара е на десния ви хълбок

виж стр. 20.

2. Дръжте храстореза така, че хванат с две ръце работния
инструмент да е успоредно на земята.

3. Нагласете дължината (стр. 20), позицията на дръжката
или ъгъла на дръжката (стр. 19) така че работният 

инструмент да е успоредно на земята като има малко

разстояние.

Отвор за самара

Паралелно и малко над земята
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Не работете с храстореза, в случай че ножа може да 

достигне крака ви. 

Фиксиране на дръжката (UEET, XEET модели)

Фиксиране на дръжката

Стандартният ъгъл е 90 градуса.

Можете да фиксирате дръжката 30 градуса напред или назад.

90° 30° Назад 30° Напред

XEET модел

За да фиксирате позицията на дръжката, развийте болта.

Бутнете леко държача на ръкохватката и затегнете болта.

Фиксиращ болт

Фиксиращ болт

Уверете се че кабелът за газта не е прекалено изпънат.

Уверете се, че лостът за газта функционира плавно.

UEET модел

Развийте леко фиксиращия болт и наместете дръжката.

Завийте фиксиращия болт сигурно.

Можете да местите държача на ръкохватката напред и назад. 
виж стр. 8.
Държача не трябва да бъде преместван зад осигурителния 

пръстен.

Можете да местите държача на ръкохватката напред и назад. 

виж стр. 8.

Държача не трябва да бъде преместван зад осигурителния 

пръстен.

UEET модели

LEET модели

UEET, LEET модели

Лостче

Кука
Държач за самара



НАПАСВАНЕ НА САМАРА

Напасването става чрез удължаване или скъсяване на 

презрамките.

Точки на напасване

• Позицията на куката може да се напасне чрез катарамите.

• Дължината на колана и позицията на подложката могат да

се напаснат с катарамите на презрамките.

• Подложката може да се позиционира чрез катарамата на

отдясно.

Позиция на куката:

Катарама 

Кука

 
Катарама 

Кука

Дължина на презрамките

Катарама Катарама 

Презрамки

Напасване на подложката:
Катарама

Подложка

Катарами

За скъсяване

Издърпайте

За удължаване

Отворете
катарамата

С всички катарами се борави потози начин.

Носене на самара

Носете самара така, че подложката да е на десния ви хълбок.

Уверете се, че самара не е провиснал.

Закопчейте отпред докато кликне.

За да отключите, издърпайте надясно и наляво докато притискате

закопчалката.

          Самар

Подложка

Закопчалка
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Фикисиране позицията на куката

• Ако скъсите двата ремъка, повдигате позицията на куката.

• Ако ги удължите, сваляте позицията на куката.

• Ако разместите един от ремъците или ги движите в различни

фиксирате куката в позиция към която издърпвате. 

куката се измества напред),

(напр. Ако скъсявате предния ремък и удължавате десния

Ремък десен 

Кука

Кука 

Ремък преден 

Фиксиране на презрамките и на подложката

• Скъкете или удължете ремъците, така че подложката да

се позиционира на хълбока. 
• Скъсявайки ремъците, подложката се повдига.

• Удължавайки ремъците, подложката пада.

• За да балансирате теглото на раменете и гърба, фиксирайте

ремъците отляво и отдясно.

• Ако скъсявате ремъците, тежестта се измества към раменете

и гърба. 

• Ако ги удължавате тежестта се измества към кръста.

Презрамки Подложка 
на кръста
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Ремък

Подложка за кръста

Фиксиране на подложката за кръста

• Ако скъсявате ремъка стягате подложката за кръста.

Това се препоръчва при тежък режим на работа, тъй като

тежестта се разпределя.

• Удължаването на ремъка увеличава възможността за люлеене

на храстореза.

Това се препоръчва при лек режим или нужда от повече гъвкавост

на движенията.

Фиксиране на стърчащите части от ремъка

След като сте фиксирали самара приберете висящите части от ремъка 

чрез клипсовете.

Висяща част

Клипсове

Клипс

Клипс



OFF

OFF

ПРОВЕРКА НА МЕХАНИЗМА ЗА БЪРЗО ОСВОБОЖДОВАНЕ

Забележка:

•   Ако използвате този механизъм, храсторезът може да 

падне. Когато го проверявате, не закачайте храстореза

на куката на подложката.

1. Поставете самара.

2. Проверете, че закачалката се освобождава, когато 

издърпвате нагоре ухото на механизма, като в същото

време придържате подложката с лявата си ръка.

3. Поставете ухото в цепнатината на механизма.

Ухо

Самар

Ако механизмът не работи се обърнете към сервиз.

ПРОВЕРКА НА РАБОТАТА НА ПРАЗЕН ХОД И НА

СЪЕДИНИТЕЛЯ

Необходимо е да стартирате двигателя /стр. 23/

• Изгорелите газове са опасни. Не стартирайте в затворено

помещение без вентилация.

• Стартирайте поне на 15 м от други хора и предмети.

ВНИМАНИЕ:

При стартиране се уверете, че работният инструмент не

докосва земята или други предмети. Храсторезът може

неочаквано да отскочи и да ви нарани.

Проверете работата на празен ход

Стартирайте машината и проверете, че оборотите на празен

ход са нормални. 
Ако са по-ниски или по-високи, не работете с машината и

се обърнете към сервиз. 

Проверете съединителя

Уверете се, че работният инструмент спира да се върти при

отпускане лоста на газта.

Работният инструмент не трябва да се върти на празен ход.

Ако се върти, настройте оборотите на празен ход.

Обърнете се към сервиз. 
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ПРОВЕРКА НА ПУСКОВИЯ КЛЮЧ

Уверете се, че двигателят спира, когато поставите ключа в позиция
OFF.

UEET, XEET модели LEET модел

Ключ

Ключ

ВНИМАНИЕ:

• Работният инструмент трябва да остане да се върти за момент по

инерция след изключване на двигателя..
• Уверете се, че машината е изключена и работният инструмент не се

върти преди да оставите машината.



ON

ON

СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

• Изгорелите газове са опасни. Не стартирайте в затворено

помещение без вентилация.

• Стартирайте поне на 15 м от други хора и предмети.

ВНИМАНИЕ:

При стартиране се уверете, че работният инструмент не

докосва земята или други предмети. Храсторезът може

неочаквано да отскочи и да ви нарани.

Носете защитни ръкавици.

1. Поставете пусковия ключ в позиция ON.

UEET, XEET модели LEET модел

КлючКлюч

2. При студен двигател посавете смукача в затворена 

позиция.

При топъл двигател смукачът трябва да е в отворена

позиция.

Затоврена

Отворена

Смукач

3.   Напомпете няколко пъти, докато помпичката се напълни

с гориво.

Дори и да нопомпите повече, излишното гориво ще се

върне.

Ако не сте напомпили достатъчно, двигателят може да не

стартира.

Помпа
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4. Издърпайте леко стартерното въже докато усетите съпротивление 

като подпирате вала с крак и държите вала с ръка.

След това издърпайте рязко в посочената по-долу посока.

Леко върнете въжето.

Забележка:

• Не отпускайте рязсо въжето, така че ръкохватката да удари

двигателя.

• Може да възникне повреда, ако въжето е изтеглено, а машината

работи.

Посока на издърпване

Стартер

Смукач

Отворен

5. Ако смукачът е бил в затворена позиция за да се стартира двигателя

постепенно го придвижвайте в отворена позиция със загряването на
двигателя.



РАБОТА С КОРДА

Прочете инструкциите за безопасност стр. 2 - 4 .

Ако усетите вибрации, неестествен шум или мирис, спрете

спрете незабавно двигателя и потърсете сервиз.

Спрете двигателя при настройване на самара.

• Уверете се, че работният инструмент не опира в краката
ви.

• Винаги при работа използвайте самара. 

• Проверете работния инструмент за счупване, износване,
изкривяване. Уверете се, че е поставен правилно.

• Неспазването на инструкциите може да доведе до 

нараняване или повреда в машината.

Направете правилно напасването на самара и проверете

баланса.

ПРИЛОЖЕНИЯ

За ефективна работа подберете правилния инструмент

взависимост от височината на тревата и други условия.

Инструмент  Задача

Глава с корда Косене на ниска трева

3-зъб нож  

Косене вкл. и на

храсти с диаметър на

стеблото до 20 мм.4-зъб нож

(Опция) 

Циркулярен диск 

(Опция) 

Рязане на храсти с

60 мм.

диаметър на стеблото до 
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НОСЕНЕ НА САМАРА И ЗАКАЧАНЕ НА

ХРАСТОРЕЗА

Забележка:

Когато работите, винаги го оставяйте на празен ход между

операциите. Ако машината работи на пълна скорост без

натоварване дълго време, това може да доведе до повреда.

1. Носете самара напаснат правилно (стр. 20). 

2. Стартирайте двигателя (стр. 23) и поставете машината на 

куката (стр. 12).

3. Уверете се, че е на лице баланс на машината.

(стр. 19).

ОСНОВНИ ИНСТРУКЦИИ

Правилна позиция при косене

• Дръжете храстореза в правилна позиция (стр. 19). 
• Хванете ръкохватка леко с две ръце и се уверете, че разстоянието

между земята и работния инструмент не се променя съществено.

• Дръжте здраво машината с двете си ръце, като се обхванали 
здраво ръкохватките.

• Застанете стабилно.
• Не се накланяйте.
• Работният инструмент да е на височина под коляното ви.

• Всички части от тялото ви да са далеч от работния инструмент.

Необходима е корекция, ако работната глава се повдига над
коляното ви. Ако е така, не работете и балансирайте машината.

Основни действия при косене

• Не използвайте машината като я направлявате със силата на
ръцете си, а чрез кръста я движете от дясно наляво.

Дръжте машината така, че да може сигурно да пренасяте
тежестта от единия крак на другия и се придвижвайте с малки

стъпки.

• Ако косите по склон, застанете в долната част. Избягвайте да

стъпвате по стръмен склон, тъй като можете да се подхлъзнете.

Внимание:

Заемайте стабилна стойка. Внимавайте да не се подхлъзнете и

да не загубите баланс.

• Когато работите винаги дръжте машината по ниско от правия

ъгъл, посочен по-долу.



KICK-BACK

При злополука

При злополука издърпайте ухото на механизма за бързо

за бързо откачане и избутайте машината настрани.

Самар 

Ухо

За да предотвратите откат

"Десният сектор" на металния нож не трябва да се ползва за рязане. 

Контакта между ножа и твърд предмет може да доведе до 

отскачане на машината по посоката на въртене /kick-back/. 

• Винаги избягвайте контакта с твърди предмети. 
Не режете дебели стебла или дървета. Това може да
предизвика kick-back.
Откатът води до загуба на контрол и може да стане за
нараняване. Контактът с твърд предмет може да 
доведе до счупване на ножа и пръскането му на 
части, което може да нарани вас и околните.

• Рязането трябва да става само при движение на

се ползва за работа.
храстореза наляво. Дясният сектор на ножа не трябва да

• Ако ударите твърд предмет, спрете веднага работа.
След като въртенето спре, проверете ножа.
Не започвайте отново, ако ножът е повреден.

Движение наляво  Движение надясно

Ляв сектор
коси и реже

Десен сектор
при удар с предмет 
предизвиква kick-back)

Изтегляне на кордата

Кордата се изтегля от главата като при работеща машина ударите 

леко долната част на главата в земята.

Трябва да използвате предпазителя с острието за рязане на

кордата.

Глава с
корда

Острие

Долна част
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OFF
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СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

1. Отпуснете лоста за газта.

2. Поставете пусковия ключ в поз. OFF .

Внимание:

•   Уверете се, че работния инструмент е спрял да се върти.

• Уверете се, че двигателят е изключен и че работният 

инструмент не се върти, преди да оставите машината.

UEET, XEET модели LEET модел

OFF

Ключ 
Ключ



o 18

o 18

and drum

ПОДДРЪЖКА

Периодичната проверка и поддръжка са от важно значение за

за правилното функциониране на машината.

Графикът за необходимите дейности е посочен в таблицата.

ГРАФИК ЗА ПОДДРЪЖКА

Редовно почиствайте и измивайте предпазителя и работния

инструмент.

в поз. OFF и работният инструмент не се върти.

• Ако нямате необходимите познания и инструменти, се

обърнете към вашия дилър за обслужване.

Регулярно обслужване (3)

Честота

Всяко

полз-
ване

1 мес.

или 

10 ч..

Дейности по обслужване

месеци или раб. часове

На

3 мес. 
или 
25 ч.

На

или 
50 ч.

Всяка 

или
100 ч.

Всеки 

или 
Стр.

6 мес. година 2 год.

300 ч.

Двиг. масло
Проверка o 14

Смяна o o 31

Възд. филтър

Проверка o 15

Почистване o (1) 31

Смяна o 31

Свещ
Проверка o (2)-

Смяна o (2) -

Жило за газта / 
Лост за газта Проверка o 16

Пусков ключ Проверка o 22

Самар Проверка o 19

Работен
инструмент

Проверка 
(Смяна)

Предпазител Проверка o 16

Охладителни

отвори

Съединител Проверка o 22

Проврека o (1)(2) -

Болтове, гайки 
Проверка
(Затягане) 

Резервоар Почистване o 32

Горивен филтър Проверка o 32

Clutch shoe 
Проверка o (2)(4) -

Износване
на трансмисионната

глава
  Проверка o (2) -

Трансмисионна 

глава

Проверка o 17

Гресиране o 32

Празен ход Проверка o (2) -

 

Почистване
на клапаните

Проверка o (2) -

Горивна 
камера

Почистване На всеки 2 год. или 300 ч. (2) -

Горивни маркучи Проверка              Всяка година или на 100 часа (2) -

Мркучи за масло Проверка На 2 години (2) -

Антивибрационни 
гуми (5)

Проверка o (2) -

(1) При работа в запрашена среда, по-често обслужване.

(2) Препоръчваме тези дейности да се извършват от

оторизиран сервиз.

(3) Следете работните часове, за да определите времето за

обслужване.

(4) Ако е необходимо сменете тези консумативи по-рано.

(5) само при модел XEET 

• Преди обслужване, се уверете, че пусковият ключ е

ВНИМАНИЕ:

• Използвайте само оригинални резервни части и консумативи.

В противен случай, може да се стигне до повреда.

• При боравене с работния инструмент, винаги поставяйте

предпазителя /стр. 14/

27 



СМЯНА НА РАБОТНИЯ ИНСТРУМЕНТ

• За да се предпазите от нараняване, се уверете че 

пусковият ключ е в поз. OFF.

• Уверете се че работния инструмент не е повреден.

Работа с повреден, счупен или изкривен работен

инструмент може да доведе до нараняване или повреда

на машината.

Смяна на главата с корда

Демонтаж:

1.   Спрете двигателя, поз. OFF.
2. Пъхнете 4 mm шестостен в отвора за застопоряване. 

Завъртете главата, докато почувствате, че шестостена

е попаднал в на шайба A. Уверете се, че главата не се 

върти.

Шайба A

4 mm Шестостен 

Застопоряващ

отвор

3. Завъртете главата по посока на часовниковата стрелка за

да освободите главата от вала.

Глава

Монтаж:

1. Уверете се че шайба A е поставена на вала.

2. Поставете 4 mm шестостена в застопоряващия отвор за да

застопорите въртенето на вала.

Поставете шестостена

Застопоряващ отвор

Вал

Шайба A

4 mm Шестостен 
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3. Завъртете главата обратно на часовниковата стрелка за да я

монтирате на вала.

Глава

Поставяне на корда

• Използвайте само предназначена за косене корда.

UEET, LEET модели:

Препоръчителни размери корда:

Стандартен диаметър: 2.7 mm (0.11 in), Макс. дължина 6 м 

1. Издърпайте капака от корпуса. Натиснете двете ушенца

и издърпайте надолу.

Корпус
Натиснете

Натиснете
Ухо

Ухо

Капак

2. Извадете шпулата и отстранете остатъка от кордата. 

Капак

Шпула

3. Вземете подходящ размер корда и го навийте до полловината. 

4. Поставете средата на кордатаl в процепа и донавийте в 

указаната посока.

Корда

Процеп

Посока



5. Прекарайте кордата през процепите. Оставете по 10 см от

кордата. Не позволявайте намотаната корда да се разхлаби.

Процепи

Процепи

6. Поставете шпулата в капака така че процепите с корда 

да съвпадат с отворите на капака. Прекарайте кордата

Процепи с корда

Шпула

Капак
Отвор

Процеп 2

през процепа 2. 

7. Напаснете отворите на капака с отворите на корпуса и

монтирайте капака на корпуса.

Отвор

Отвор

Забележка:
Уверете се, че ушенцата на корпуса са напаснати точно към

прозорчетата на капака. 

Прозорчета на капака

Ушенца 
на корпуса

Ухо

Прозорче на капака

XEET модел:

Препоръчана корда

Стандартен диаметър: 3.0 mm (0.12 in), Макс. дължина 5 м

1. Напаснете отметката с отвора.

Отметка

Отвор

2. Вземете подходяща дължина корда. Пъхнете я в отвора отляво

другата страна.

както е показано. Пъхайки я от тази посока, я избутайте към

3. Бутайте докато краят на кордата се покаже от другата страна

Отвор

Отвор
Път на
кордата

Посока 

4. Издърпайте, така че дължините от двете страни да са равни.

5. Държейки шпулата, завъртете капака в указаната посока с 1/2 
оборот за да навие кордата. 
Издърпайте двата края на кордата за да  стегнете навитата в шпулата 

корда, след това направете още 1/2 завъртане на капака и отново

изпънете кордата. Повторете 2-3 пъти. След това завъртете капака 

така че да остане около 10 cm корда.

Завъртете 1/2 оборот Дръпнете двата
края на кордата

Повторете 2-3 пъти

Завъртете за да

навиете кордата
Оставете около 10 см
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Смяна на металния нож

Внимание:

• Носете защитни ръкавици при боравене с ножа.

Демонтаж:

1. Спрете двигателя.

2. Поставете 4 mm шестостен в застопоряващия отвор.

Завъртете ножа докато усетите, че шестостена попадне в

в отвора на шайба A. Уверете се, че ножа не се върти.

Шайба A

Застопоряващ

отвор

4 mm шестостен

3. Рзвийте гайката на ножа. Завъртете в посока на часовни-

ковата стрелка.

Запомнете реда и посоката на елементите, които 

отстранявате.

4 mm шестостен 

Шайба A

Вал

Калъф на ножа 
Нож

Шайба B

Чашка

Гайка

4-зъб нож:

3-зъб нож:

4 mm шестостен

Трансмисия

Шайба A

Трансмисия

Калъф

Вал

4-зъб нож

Шайба B

Чашка

Гайка
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Циркулярен диск:

4 mm шестостен
 

Трансмисия

Шайба A

Калъф

Вал

Циркулярен

диск

Шайба B

Чашка

Гайка

За монтажа на ножа вижте стр.  10. 

Монтаж:

• Поставете кълъфа на работния инструмент.



СМЯНА НА ДВИГАТЕЛНОТО МАСЛО

ЗАБЕЛЕЖКА:

• Работа на двигателя при ниско ниво на маслото може да

доведе до повреди.

• Използването на 2-тактово масло или на непрепоръчано

масло води до повреди.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Източвайте маслото, когато двигателят е топъл.

1. Уверете се, че капачката на резервоара е затворена.

2. Развийте капачката за маслото и излейте маслото в

съд като наклоните двигателя.

Капачка 

резервоар

Отвор за 
маслото

3. Налейте масло до горе (до ръба на отвора)

4.  Затворете капачката.

Вместимост на резервоара за масло: 130 куб. см

Отвор на резервоара за масло

Капачка 
за маслотоГорен лимит

Горен лимит
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Изхвърлете маслото на определено за целта място.

Препоръчително масло

или еквивалентна.
Използвайте 4-тактово двигателно масло по SE класификацията

SAE 10W-30 се препоръчва в общия случай.

Вижте и други вискозитети в таблицата в зависимост от околната

температура.

Околна температура

ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР

Замърсеният филтър възпрепятства притока на въздух към 

карбуратора.

Почиствайте го редовно.

Не използвайте бензин и леснозапалими течности за 

почистване. Опасност от възпламеняване.

Отстранете филтъра, за да го почистите стр. 15.

Изтупайте филтъра по твърда повърхност или издухайте с

компресор.

Не се опитвайте да го изтривате. Това ще набие праха във фибрите.

Ако е много замърсен, го сменете.

След като го почистите го върнете на място стр. 15.

Забележка:

Не работете без въздушен филтър - това износва двигателя.



6.9 N∙m (0.7 kgf∙m)

No.2 JXTG Nippon Oil & Energy Corporation)

ПОЧИСТВАНЕ НА ГОРИВНИЯ ФИЛТЪР И РЕЗЕРВОАРА

• Бензинът е лесно възпламеним.

• Извършвайте процедурите навън или в проветриво

помещение. Не пушете и пазете от огън.

• Внимвайте да не разлеете бензин.

• Не се излагайте дълго на бензинови изпарения.

• ПАЗЕТЕ ДЕЦАТА НАДАЛЕЧ

Запушеният горивен филтър може да доведе до проблеми

при работата на двигателя.

1. Уверете се, че капачката за маслото е добре затворена.

2. Отвийте капачката на резервоара и излейте горивото в

съд.

Отвор на резервоара
Капачка за
маслото

Капачка на
резервоара

      Съд

3. Извадете горивния филтър с парче тел или кламер.

Тел

Горивен 
филтър

4. Проверете филтъра и го почистете с незапалим разтвор.

Ако е много замърсен го сменете.

5. Почистете резервоара за гориво като го изплакнете с

незапалим разтвор.

6. Върнете горивния филтър в резервоара и затегнете  

капачката.

ПРОВЕРКА НА ГОРИВНИТЕ МАРКУЧИ

Проверете горивните маркучи за скъсвания и повреди. 

Проверете за теч. В случай на проблем, обърнете се към сервиз.

Маркучи

ГРЕСИРАНЕ НА ТРАНСМИСИЯТА

• Уверете се, че пусковият ключ е в позиция OFF.

ВНИМАНИЕ:

• Носете защитни ръкавици.

1. Развийте болта на трансмисионната глава.

2. Добавете грес, докато започне да изтича от отвора, когато въртите

леко ножа.

Макс. количесто грес: 

UEET, LEET модели: 14.5 g (0.51 oz)

XEET модел: 19.0 g (0.67 oz)

3. Завийте болта добре

Въртящ момент:

Препоръчителна грес Lithium Complex Moly, NLGI grade 2 
(Equivalent of Molynoc 

Болт

Трансмисионна
глава
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ТРАНСПОРТИРАНЕ

• За да се предпазите от нараняване, се уверете че 

пусковият ключ е в поз. OFF.

• Поставете калъфа на металния нож.

НОСЕНЕ НА ХРАСТОРЕЗА НА РЪКА

Поставете храстореза на куката на самара и хванете двете

за двете ръкохватки или за тръбата на вала, така че да 

имате добър баланс .

Носене за ръкохватките

Самар

Ръкохватки

Закачане за куката

Тръба 

Носене за тръбата:

Тръба

Осигурете баланс

ТРАНСПОРТИРАНЕ С ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Поставете храстореза на равна повърхност и го осигурете

да не се движи.
За UEET и XEET сгънете ръкохватката /стр. 13/.

СЪХРАНЕНИЕ

Правилното съхранение е важно за функционирането на

вашата машина. Следвайте стъпките по-долу:

ВНИМАНИЕ:
• След работа двигателят може да е горещ. Оставете да се 

охлади.

• Поставете машината на равна повърхност и се уверете, че

пусковият ключ е в поз. OFF 

ПОЧИСТЕТЕ ХРАСТОРЕЗА

Почистете външно и обработете с тънък слой масло драскотини

за да не ръждясат.

ИЗТОЧЕТЕ ГОРИВОТО

• Бензинът е лесно възпламеним.

• Извършвайте процедурите навън или в проветриво

помещение. Не пушете и пазете от огън.

• Внимвайте да не разлеете бензин.

• Не се излагайте дълго на бензинови изпарения.

• ПАЗЕТЕ ДЕЦАТА ДАЛЕЧ

1. Уверете се, че капачката за масло е добре завита.

2. Отвийте капачката на резервоара и излейте горивото в съд.

Отвор на резервоара                   Капачка за маслото

Капачка на резервоара

    СъдИзлейте горивото 
в туба
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-

-

-

-

-

-

3. Напомпете няколко пъти докато горивото се върне в

резервоара.

      Помпа

4. Наклонете отново двигателя, за да излеете останалото

гориво.

5.   След това затворете сигурно капачката. 

6. Стартирайте двигателя и оставете да работи, докато 

изчерпи цялото гориво.

Забележка:

• Старият бензин може да повреди двигателя.

• Съхранявайте бензина в специален съд.

СМЕНЕТЕ МАСЛОТО

Виж стр. 31.

ПОЧИСТЕТЕ ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР

Виж стр. 31.

ИЗДЪРПАЙТЕ ЛЕКО СТАРТЕРА

Издърпайте леко стартера, докато почувствате съпротивление.

Така ще предотвратите вътрешна корозия.

Нанесете тънък слой масло върху металния нож.

СЪХРАНЕНИЕ

Затворете смукача и поставете калъф за ножа.

За UEET и XEET модели - сгънете ръкохватката стр.13.

Завийте машината за защита от прах.

Преди да използвате отново проверете всички детайли.

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ДВИГАТЕЛЯТ НЕ СТАРТИРА

1. Няма гориво.. стр. 15

2. Пусковият ключ е в поз. OFF. стр. 23

3. Свещта не е поставена правилно.

4. Повредена свещ. -

5. Двигателят е навлажнен. Свалете, 

забършете свещта и я поставете

6. Горивният филтър е мръсен. Почистете стр 32

СТАРТИРА ТРУДНО ИЛИ ГУБИ МОЩНОСТ

1. Замърсен въздушен филтър. стр. 31

2. Замърсено гориво. стр. 32

4. Задръстен карбуратор.

3. Вода в резервоара.                                   стр. 32

5. Топъл двигател. Затворен смукач.

Отворете смукача.

стр. 23

РАБОТИ НЕРАВНОМЕРНО

1. Повредена свещ. -

2. Замърсен въздушен филтър.                  стр. 31

ДВИГАТЕЛЯТ ЗАГРЯВА

1. Неправилно поставена свещ -

2. Замърсен въздушен филтър. стр. 31

3. Задръстени отвори за охлаждане. -

4. Недостатъчно масло. стр. 14

НЕОБИЧАЙНИ ВИБРАЦИИ

1. Не е балансиран работния инструмент 

2. Разхлабени болтове на двигателя -

ВИБРАЦИИ В ДРЪЖКИТЕ (XEET)

1.   Проблеми с гумите на антивибрационната система

За случаите, които не са описани в това ръководство се

консултирайте със сервиз.
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UEET LEET XEET

Part No. 72560-VL6-P31
72560-

VR4-E21

Item

Part No. 72511-VL6-P31
72511-

VR4-E21

Item

Part No.
72511-VF9-E32 (Φ230 mm)

72512-VL6-P31 (Φ255 mm)

Item

Part No.
72511-

VL6-H31
-

72511-

VL6-H31

Part No. 76240-VR4-E01

Part No.
76247-

VL6-J31
-

76247-

VL6-J31

Part No. 72534-VJ3-681

Part No. 17211-Z3F-000

Part No. 31915-Z0H-003

Part No. 28462-ZM3-003

Part No. 08221-888-010MP
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ

Различни принадлежности се доставят с машината или 

се предлагат като опция.

Косене

Item Глава с корда

Храсти

3-зъб нож

Големи тревни площи

4-зъб нож / опция

Големи храсти

(опция за UEET и XEET )

Циркулярен диск

Предпазител за глава с корда, 3 и 4-зъб нож

Item Стандартен предпазител

Предпазител за циркулярен диск / опция

Item Предпазител / опция

Калъф за ножове за UEET 

и LEET модели

Item Калъф

Item Калъф

Калъф за 3-зъб нож за XEET type

Части

Item               Въздушен филтър

Item Свещ

Item Стартерно въже

Консумативи

Item            Двигателно масло

Абсолютно е забранено използването на други 

принадлежности освен посочените тук.

ИЗВАЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА

Не изхвърляйте машината с битови отпадъци.
Съобразете се с местните разпоредби за изхвърляне на

подобно оборудване.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

МОДИФИКАЦИЯ НА КАРБУРАТОРА ЗА ВИСОКА

НАДМОРСКА ВИСОЧИНА

За висока надморска височина сместа гориво/ въздух е твърде

богта. Работата на машината ще се влоши.

Това може да се коригира с модификация на карбуратора.

При височина над 1,500 m се обърнете към вашия дилър за

модификация на карбуратора.

Дори и при модификация, мощността на машината ще се

намали с 3.5% на всеки 300 m увеличение на надморската

височина. Ако карбураторът не се модифицира, намалението 

на мощността ще е по-голямо.

Ако е необходимо отново да работите на височина под 

1500 м, е необходимо отново да се върне стандартната

настройка на карбуратора.

В противен случай двигателят може да загрее и да се повреди.

Part No. 72534-VR4-E21



1870 x 670 x 520 mm

(73.6 x 26.4 x 20.5 in)

1870 x 385 x 280 mm

(73.6 x 15.2 x 11.0 in)

1880 x 670 x 585 mm

(74.0 x 26.4 x 23.0 in)

1905 x 670 x 510 mm

(75.0 x 26.4 x 20.1 in)

1905 x 385 x 280 mm

(75.0 x 15.2 x 11.0 in)

1925 x 670 x 570 mm

(75.8 x 26.4 x 22.4 in)

8.1 kg

(17.9 lbs)

7.7 kg

(17.0 lbs)

9.4 kg

(20.7 lbs)

7,100 min-1 (rpm) 7,100 min-1 (rpm) 7,400 min-1 (rpm)

8,150 min-1 (rpm) 8,150 min-1 (rpm) 7,900 min-1 (rpm)

Model GX50T

47.9 cm3 (2.9 cu-in)

1.4 kW (2.0 PS)/7,000 min-1 (rpm)

2.2 N·m (0.22 kgf·m, 1.6 lbf·ft)/5,000 min-1 (rpm)

MIN. 10,000 min-1 (rpm)

3,100±200 min-1 (rpm)

130 cm3 (0.13 L, 0.11 Imp qt)

630 cm3 (0.63 L, 0.55 Imp qt)
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СПЕЦИФИКАЦИИ

МОДЕЛ UMK450E

ТИП UEET LEET XEET

Код HAMF HANF HAMF

Рамка

Форма на ръкохватката        U D U

Съеденител Центробежен

Глава с корда

Тип Глава Tap & Go

Диаметър 444 mm (17.5 in)

Метален нож Type 3-зъб нож

Диаметър 255 mm (10.0 in) 303 mm (11.9 in)

Размери

Д x Ш x В

Глава с корда

3-зъб нож

Тегло без гориво и работен инструмент

Глава с кордаОбороти на инструмента

3-зъб нож

Двигател

Код GCCFT

Тип 4 тактов, 1-цилиндров, възд. охлаждане

Обем

Бутало 43.0 x 33.0 mm (1.69 x 1.30 in)

Мощност (SAE J1349)

Макс. въртящ момент* (SAE J1349)

Обороти на празен ход

Макс. обороти 

Двигателно масло                             4-тактово, SAE 10W-30

Вместимост на масления резервоар

Горивоl Безоловен E10

Вместимост на горивния резервоар

Запалване Транзисторно магнитно

Свещ NGK CMR5H

Карбуратор Диафрагмен

Carbon dioxide (CO2) емисии** Виж  "CO2 Information List" на www.honda-engines-eu.com/co2



Items

Equivalent sound pressure level at 

operator station 

(2006/42/EC, ISO 22868: 2011) 

(dB(A))

Measured sound power level

(2000/14/EC)

(dB(A))

Guaranteed sound

power level

(2000/14/EC)

(dB(A))

Types
Measuring 

uncertainty 

(dB(A))

Measuring 

uncertainty 

(dB(A))

UEET

Flexible cutting means 96.0 2.3 108.4 2.3 112

Steel cutting means (3-teeth) 94.1 1.6 103.0 1.6 112

Steel cutting means (4-teeth, Φ255 mm) (Option) 94.2 2.3 103.1 2.3 112

Steel cutting means (4-teeth, Φ230 mm) (Option) 94.3 1.9 103.1 1.9 112

Steel cutting means (circular saw) (Option) 94.7 6.4 106.1 6.4 112

LEET

Flexible cutting means 94.9 1.3 108.8 1.3 112

Steel cutting means (3-teeth) 92.7 1.4 103.1 1.4 112

Steel cutting means (4-teeth, Φ255 mm) (Option) 93.2 1.3 103.1 1.3 112

Steel cutting means (4-teeth, Φ230 mm) (Option) 93.1 1.5 103.0 1.5 112

XEET

Flexible cutting means 97.0 1.8 109.2 1.8 112

Steel cutting means (3-teeth) 95.4 1.4 103.4 1.4 112

Steel cutting means (4-teeth, Φ255 mm) (Option) 94.5 1.2 102.8 1.2 112

Steel cutting means (4-teeth, Φ230 mm) (Option) 95.1 1.6 102.6 1.6 112

Steel cutting means (circular saw) (Option) 94.7 4.1 105.7 4.1 112

Items

Equivalent vibration level 

(2006/42/EC, ISO 22867: 2011) 

(m/s2)

Types and measuring positions

Measuring 

uncertainty 

(m/s2)

UEET

Flexible cutting means
Left side 3.58 0.50

Right side 3.80 0.50

Steel cutting means (3-teeth)
Left side 4.06 1.00

Right side 3.39 0.90

Steel cutting means (4-teeth, Φ255 mm) (Option)
Left side 5.49 1.40

Right side 3.96 1.00

Steel cutting means (4-teeth, Φ230 mm) (Option)
Left side 3.65 1.20

Right side 2.54 0.60

Steel cutting means (circular saw) (Option)
Left side 6.80 1.60

Right side 4.52 1.00

LEET

Flexible cutting means
Rear side 5.90 0.90

Front side 4.77 1.40

Steel cutting means (3-teeth)
Rear side 5.58 0.50

Front side 4.89 2.10

Steel cutting means (4-teeth, Φ255 mm) (Option)
Front side 5.66 0.80

Rear side 5.91 0.40

Steel cutting means (4-teeth, Φ230 mm) (Option)
Front side 4.18 1.30

Rear side 5.81 0.80

XEET

Flexible cutting means
Left side 2.30 0.60

Right side 1.80 0.20

Steel cutting means (3-teeth)
Left side 2.45 0.48

Right side 1.85 0.27

Steel cutting means (4-teeth, Φ255 mm) (Option)
Left side 2.25 0.41

Right side 1.87 0.35

Steel cutting means (4-teeth, Φ230 mm) (Option)
Left side 2.30 0.64

Right side 1.93 0.44

Steel cutting means (circular saw) (Option)
Left side 2.36 0.50

Right side 2.15 0.20
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ВИБРАЦИИ

НИВА НА ШУМ


