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Скъпи потребителю на Хонда, вие сте закупили Хонда култиватор и ние ви
благодарим за доверието. Целта на това ръководство е да Ви помогне да се
запознаете с Вашия култиватор, така че да можете да го поддържате и използвате
най-правилно. За да дадем на нашите клиенти най-новите технологични машини,
нова екипировка и материали и целия наш опит, ние редовно подобряваме
моделите в нашата продуктова линия. Като резултат, характеристиките и
информацията, предоставена в това ръководство са предмет на промени без
каквито и да са бележки и задължения за обновяване на ръководството. Ако вие
срещате какъвто и да е проблем или имате какъвто и да е въпрос, касаещ Вашия
култиватор, моля, свържете се с вашия дилър или упълномощен агент за крайни
потребители на Хонда.
Пазете ръководството недалеч от Вас, и ако продавате вашия култиватор, моля,
предайте го заедно с ръководството. Ние препоръчваме, да прочетете
изискванията за гаранция, така че напълно да разберете Вашите права и
отговорности. Гаранцията е отделен документ, предоставен от Вашия дилър. Част
от тази публикация не трябва да бъде възпроизведена без предшествуващо
писмено съгласие.
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ІІ. ОПИСАНИЕ НА МОТОКУЛТИВАТОРА:

ОПИСАНИЕ НА МОТОКУЛТИВАТОРА
1.Лост за контролиране на скоростта (газта)
2. Рамка, предпазваща ауспуха
3. Въздушен филтър
4. Капачка за резервоара на горивото
5. Стартер
6. Ауспух
7. Пръчка за индикиране на нивото на маслото/
Капачка за допълване на масло
8. Дръжка
9. Дръжка на Съединителя
10. Лост за движение напред/назад
11. Лост за позициониране на дълбочината
12. Капак на ремъка
13. Калник
14. Работен елемент
15. Въртящи се елементи (зъбци)
16. Прекъсвач
17. Предпазващи дискове

ОПИСАНИЕ НА ОБОЗНАЧЕНИЯТА ОТ ТАБЕЛКАТА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Номинална мощност
Тегло в кг.
Сериен номер
Година на производство
Тип
Име и адрес на производителя
СЕ идентификация
Максимална скорост

ІІІ.ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Специалното внимание трябва да се обърне на частите, които са предхождани от
следващите думи:
Опасност от сериозно нараняване или фатален инцидент, ако не се придържате
към инструкциите.
Внимание:
• Опасност от нараняване или повреда на екипировката, ако не се придържате
към инструкциите.
Бележка: Този параграф съдържа важна информация.

Този символ ви предупреждава да бъдете специално внимателни при
извършване на специфични операции. Вижте инструкциите за безопасност
относно следващите страници във връзка с точката или точките показана в
кутията.
1.Внимателно прочетете инструкциите в това ръководство. Преди да използувате
вашия култиватор, запознайте се с начина, по който да ползвате правилно и
неговите контроли. Уверете се, че вие знаете как да спирате инструментите и
двигателя бързо.
2. Използвайте култиватора за планираното му предназначение, т.е. обработвайки
почва. Използването му за каквото и да е другото предназначение може да бъде
опасно или да повреди машината.
3. Вашият култиватор е направен в съгласие с Европейските стандарти. За ваша
собствена безопасност, не трябва да променяте характеристиките на машина и
трябва да използвате само инструменти или аксесоари, препоръчани от
производителя.
4. Никога не позволявайте на деца или на незапознати с инструкциите да
използват култиватора. Законите във вашата страна могат да изискват
ограничения на възрастта на оператора.
5. Не използвайте култиватора в следващите обстоятелства:
- Когато има хора, по специално деца, или домашни любимци наблизо - Ако сте
взели каквото и да е лекарство или субстанция, които могат да засегнат вашите
реакции и решения; - Когато калниците или защитните обвивки са махнати; - На
земя със склон от повече от 10 градуса (17 %).
6. Отговорност на потребителя е да оценява потенциалните рискове на земята, за
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да бъде обработена и да предприеме всички нужни мерки, за да подсигури
неговата или нейната собствена безопасност, специално на кална, неравна,
хлъзгава или мека земя.
7. Помнете, че собственика или оператора е отговорен за каквито и да е
произшествия или рискове към трети страни и тяхната собственост.
8.Проверете състоянието на култиватора преди да го използвате, избягвайте
каквито и да е произшествия или повреди на машината.
9. Уверете се, че всички привързани прибори са стегнати правилно.
10. Внимание: Опасност! Бензинът е извънредно запалим.
- Складирайте горивото в специални контейнери. Зареждайте машината само
навън, с изключен двигател. Не пушете по време на зареждане или в момент на
подмяна на горивото.
- Никога не махайте капачката на резервоара за гориво или не пълнете
резервоара за гориво, когато двигателя работи или докато той е все още горещ.
- Не стартирайте двигателя в присъствието на разсипано гориво. Преместете
култиватора далеч от мястото и избегнете създаването на каквито и да е
източници на запалване, докато горивото се изпари и изпаренията се разпръснат.
- Уверете се, че капачките на резервоара за гориво и на кутията за гориво са
сигурно затегнати.
- След употреба, поставете лоста на газта в позиция на „спиране” и спрете
клапана за гориво.
11. Избягвайте да носите широко облекло и носете здрави обувки, които напълно
да покриват краката.
12. Махнете всички камъни, жици, стъкла, големи и метални обекти, и т.н., от
областта, която ще бъде обработвана.
13. Стартирайте двигателя внимателно, съобразно с експлоатационните
инструкции и пазете вашите крака от въртящите се инструменти.
14. Не пускайте двигателя в затворено пространство, където изпаренията на
ауспуха, съдържащи въглероден монооксид, могат да се натрупат, тъй като това е
токсичен газ, който може да причини припадания и има фатални последствия.
Уверете се, че има адекватна вентилация.
15. Когато култивирате на склон, бъдете сигурни, че резервоара за гориво не е
повече от половината, за да не се разплисква.
16. Изключете двигателя и разкачете кабела на свещта в следните случаи :
-Преди да направите каквото и да е обслужване на въртящите се инструменти
-Преди почистване, проверяване, нагласяне или поправяне на култиватора.
- След удряне в какъвто и да е обект. В този случай, инспектирайте машината, за
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да се уверите, че нищо не е повредено. Направете необходимите поправки преди
да възобновите работата.
- Ако култиватора започва да вибрира ненормално, потърсете причината за
вибрациите незабавно и осъществете необходимите поправки.
17.Изключете двигателя в следните случаи :
-когато култиватора е оставен без надзор.
-Преди да напълнете резервоара за гориво.
18. Работете внимателно по склонове. При работене по склонове, винаги
работете кръстосано, никога направо нагоре или надолу.
19. При тръгване на въртящите се инструменти, уверете се, че няма - някой пред
или близо до култиватора. Дръжте дръжката твърдо : тя има склонност да се вдига
когато съединителят е пуснат. Бъдете внимателни при движение на машината
назад.
20. При работа с машината, придържайте се на необходимото разстояние на
безопасност от въртящите се инструменти, което е показано по дължината на
кормилото.
21. Никога не променяйте настройката на контролера за скорост на двигателя или
не позволявайте на двигателя да се надбяга.
22. Работете единствено през деня или при добро изкуствено осветление.
23. При работа с машината по наклонена земя, се уверете, че няма - някой в
рамките на 20 метра в радиуса на машината. Това също е съществено, за да се
контролира култиватора.
24. Бъдете внимателни при работа на много трудна или много камениста земя,
тъй като култиваторът ще бъде много по-малко устойчив отколкото при
култивирана земя.
25. Носете здрави ръкавици при махане и инсталиране на въртящите се
инструменти.
26. Не използувайте култиватора с повредени или износени части. Частите трябва
да бъдат подменени, а не поправени. Използвайте части от достоверен и
оригинален производител. Частите от по-ниско качество могат да повредят
машината и компрометират вашата безопасност. Заменете повредените
заглушители на ауспуха.
27. За да избегнете какъвто и да е риск от пожар, нека двигателя да се охлади,
преди да поставите култиватора в място за съхранение.
28. Когато, двигателя се охлади, махнете остатъците от растения по култиватора,
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преди да го поставите в място за съхранение.
29. Ако резервоара за гориво трябва да бъде източен, тази операция трябва да
бъде извършена навън, когато машината е студена.
30. Складирайте култиватора в сухо място. Никога не складирайте машината с
гориво в резервоара в стая, където изпаренията от горивото могат да бъдат
запалени или да са до източник на интензивна топлина. Позволете двигателя да
се охлади преди да поставите машина в каквато и да е стая.
31. Изключете двигателя, когато култиватора трябва да бъде транспортиран.
Носете ръкавици, за да защитите ръце си и се уверете, че машината е
балансирана.
32. Пазете добре стетнати всички гайки и болтове, за да подсигурите безопасна
работа. Постоянната поддръжка е изискване, за да се подсигури безопасност и
оптимално изпълнение.
33. Ако машината трябва да бъде поставена в кола, трябва да използвате
транспортните колела на машината и рампа, за да я локализирате в колата или
ремаркето.
34. Култиваторът може да бъде употребяван в окомплектовка с определени
аксесоари. Отговорност на собственика е да гарантира, че тези аксесоари или
инструменти са в съответствие с приложимите Европейски предписания за
безопасност.
Използвайки
несертифицирани
аксесоари,
можете
да
компрометирате вашата безопасност.
35. Не препоръчваме използването на колесар заедно с мотокултиватора.
36.Внимателно прочетете инсталационното и работно ръководство съпровождащи
аксесоара, преди да го използвате.
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ІV.ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНАТА

- Преместете пристягащагата гайка (1) и шайба (2)
- Пробвайте кормилото на шасито, както е показано на схемата
- Позиционирайте кухата секция на част (3) по посока назад
- Поставете отново шайбата (2) и гайката (1)
- Регулирайте височината на дръжката според вашето желание и
затегнете гайката (1).

Приспособяване на работния елемент

твърда почва

освобождаване на почвата
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Не използвайте въртящи инструменти
с диаметър по-голям от 325 mm
и широчина по-голяма от 850 mm!

E1/E2

Пълнене на маслото

Пълнене на горивото
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Източване на горивото

Не използвайте
възпламеняеми
субстанции при почистването
на
Въздушен
филтър

Смяна на ремъка
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НАСТРОЙКА НА ЖИЛОТО НА СИСТЕМАТА ЗА ОБРАТЕН ХОД
При неизправност на системата за обратен ход, наместете жилото, така като е показано на схемата
по-долу:
повторете операцията при
необходимост:

2 до 3 завъртания
затегнете гайката

НЕОБХОДИМИ СТЪПКИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОТОКУЛТИВАТОРА:
1 СТЪПКА: НАСТРОЙКА НА КОРМИЛОТО

ремък

разлабено

калник

затегнато
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2 СТЪПКА: СТАРТИРАНЕ

Стоп
Старт
Стоп
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З СТЪПКА: СЪЕДИНИТЕЛ
Необходимо е да освободите съединителя
обратен ход

,преди използването на системата за

напред

назад

4 СТЪПКА: СПИРАНЕ
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V. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
СКОРОСТ

МОДЕЛ
FG 320 D2

КАТЕГОРИЯ
ЗВЕЗДИ

ДВИГАТЕЛ

НАПРЕД

НАЗАД

HONDA
GP160

135

-

6

116

58
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FG 320 D2

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ- ДИРЕКТИВА 89/392 ДОПЪЛНЕНА ОТ

ДИРЕКТИВИ 91/368 – 93/44 И 93/68 ЕЕС
Ниво на вибрация на ръката на оператора
5,4 m/s2

Ниво на звуково налягане в ухото на оператора

77 dBa

VІ. ПОДГОТОВКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Направете следващите операции, за да защитите култиватора, когато трябва да
бъде поставен за съхранение за по-дълго от 30 дни.

1 Почистете култиватора
2 Източете резервоара за гориво
3 Сменете маслото на двигателя
4 Почистете въздушния филтър
5 Поставете лоста във "включена" позиция
6 Внимателно натиснете дръжката на стартера за отдръпване докато усетите
съпротива, и изравнете знака за препратка на охлаждащия вентилатор с марката
на кожуха на стартера за отдръпване
7 Поставете масло в областите, предразположени към раззяждане. Покрийте
култиватора с платно и го складирайте на сухо и обезпрашено място.
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VІІ.ПРЕДПАЗНИ СТИКЕРИ

ОПАСНОСТ

ОПАСНОСТ:
ВЪРТЯЩИ СЕ ЕЛЕМЕНТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ПОСЪВЕТСТВАЙТЕ СЕ С ВАШЕТО РЪКОВОДСТВО
И ОТСТРАНЕТЕ СВЕЩТА ПРЕДИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА КАКВИТО И ДА БИЛО РЕМОНТНИ
ДЕЙНОСТИ ПО МАШИНАТА

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МАШИНАТА БЕЗ
БЕЗ НЕОБХОДИМОТО ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО

РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТА

БЪРЗО

СЪЕДИНИТЕЛ

БАВНО

ИЗКЛЮЧЕНО

ВКЛЮЧЕНО

СТОП
СТАРТ
СТОП

НАЗАД

НАПРЕД
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