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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Прочетете внимателно ръководството. Всяка част от машината
може да се превърне в потенциална заплаха дължаща се на неправилна
експлоатация.

Повишено внимание! Неправилната експлоатация може да доведе до
сериозни физически увреждания – дори и до смърт!
CAUTION:
• При неправилно следване на указанията, съществува риск от физически
наранявания или повреждане на машината.
NOTE: Източник на полезна информация.

Този знак се отнася за спазването на безопасност
по операциите в последващите страници, като номера на операцията е
отбелязан в страничното квадратче.
ПОДГОТОВКА НА РАБОТЕЩИЯ С КОСАЧКАТА:
А1. Прочетете ръководството внимателно. Научете добре как се работи
с косачката и всичките и уреди. Научете се при необходимост бързо да
изключвате двигателя.
А2. Използвайте косачката само по предназначение- за косене и събиране
на трева. Всяка друга употреба на машината може да е опасно и/ или да
я повреди.
А3. Не допускайте малолетни или неподготвени лица да използват
косачката.
А4. Не косете трева когато :
- хора, деца, домашни животни са наблизо;
- употребявате лекарства или субстанции, които могат да повлияят
на реациите или концентрацията Ви.
А5. Имайте предвид, че работещия с косачката носи отговорност за
инциденти и щети причинени по време на работа с машината.
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ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА:
Б1: Докато косите трева, винаги бъдете с дълги панталони и затворени
обувки. Не работете бос или със сандали.
Б2: Внимателно проверете района където ще работе за предмети, които
биха могли да увредят машината или да бъдат завлечени и хвърлени от
ножовете: камъни, тел, клони и др.
Б3: ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТ! Горивото е силно запалимо:
- съхранявайте гориво в подходящи за целта съдове;
- зареждайте гориво на открито, с фуния. Не пушете докато
зареждате.
- винаги зареждайте гориво при изключен двигател. Ако двигателят е
горещ изчакайте да изстине.
- ако има разлив на гориво, преместете косачката и запалете
двигателя на безопасно разстояние.
- отваряйте и затягайте капачката на резервоара внимателно и
безопасно разстояние.
Б4: Подменяйте повредените шумозаглушители.
Б5: Преди работа винаги поглеждайте ножовете, пристягашите гайки и
болтове за повреди и износване. При необходимост ги подменяйте.

РАБОТА:
С1: не работете в затворени помещения, където е възможно събирането
на отработени газове-СО ( въглероден окис ).
С2: косете през деня на дневна светлина или при добро изкуствено
осветление.
С3: където е възможно, избягвайте да работите върху влажна трева.
С4: когато косите стойте на безопасна дистанция от въртящите се
ножове (дължината на ръкохватката).
С5: вървете, не тичайте докато косите. Не допускайте да бъдете
повлечен или воден от косачката по наклон.
С6: косете напряко на склоновете, а не по дължина.
С7: бъдете много внимателни при промяна на наклона, по който косите.
С8: не косете по наклони над 20º.
С9: бъдете много внимателни, когато придърпвате косачката към себе
си.
С10: изключвайте ножовете, когато само придвижвате косачката,
минавате през места без трева или ще я транспортирате.
С11: никога не работете с косачката без да сте сложили
предпазителите или ако те са повредени.
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С12: не променяйте регулираните обороти на двигателя.
С13: за моделите, които има собствен ход, освобождавайте съединителя
преди да запалите двигателя.
С14: палете двигателя съгласно инструкциите и стойте надалеч от
ножовете.
С15: не накланяйте косачката при палене на двигателя или включването
му.
С16: не пипайте с ръце и не доближавайте с крака въртящите се части
на машината. Пазете се от отделните отвори по машината.
С17: никога не повдигайте и не носете косачката при запален двигател.
С18: спрете двигателя и разкачете кабела на запалителната свещ ако:
- ако ще работите под корпуса на режещата част или ще
разчиствате.
- преди проверка, почистване или работа по косачката.
- след сблъсък с предмет. Погледнете за повреди и ги отстранете
преди пак да запалите двигателя.
- ако усетите, че косачката започне да вибрира неестестествено
( незабавно потърсете причината и я отстранете ).
С19: спрете двигателя ако:
- оставяте косачката без надзор. За моделите със стартер- вземете
ключа.
- преди зареждане с гориво.
- Всеки път, когато колектора за трева се вади и се слага.
С20: намалете подаването на газ при изключване на двигателя и
затворете клапата за горивото при прекратяване на работа, следвайки
инструкциите.
ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ:
D1: Дръжте всички болтове, гайки и винтове добре затегнати, за да
поддържате косачката в изправно техническо състояние. Редовната
поддръжка е основно изискване за безопасна работа.
D2: Не съхранявайте косачката в помещение, където има източници
на огън и топлина, за да избегнете възпламеняване на бензиновите
пари.
D3: Изчакайте двигателят да се охлади преди да приберете косачката
в закрито помещение.
D4: За да намалите риска от пожари, съхранявайте двигателя,
шумозаглушителя, отделението с акумулаторната батеря и горивото
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в помещения почистени от трева и листа. Не оставяйте отпадъци от
градината в помещението с косачката.
D5: Ако се налага горивото да бъде източено, направете това на
открито пространство и при изстуден двигател.
D6: Проверявайте колектора за трева и корпуса за износване и
повреди.
D7: За по - голяма безопастност не използвайте оборудване с износени
или повредени части. Частите трябва да бъдат подменяни, а не
ремонтирани. Използвайте само оригинални резервни части. Части,
които нямат необходимото качество могат да повредят косачката, а
същто така могат да бъдат опасни и за самите Вас.
D8: Използвайте здрави работни ръкавици при отстраняване и
разглобяване на ножоветe. Когато затягате болтовете на режещата
част, блокирайте ножовете с дървена подпора.
D9: Проверете баланса на ножовете след заточване.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Уважаеми клиенти,
Благодарим Ви за доверието, което ни оказвате с покупката на
косачка HONDA.
Това ръководство е написано с цел да Ви запознае с Вашата
косачка, да ви позволи да я поддържате и използвате по- най
добрия възможен начин.
Нашата цел е, да Ви доближим максимално близо до новите
технологични въведения, до новите съоръжения, материали,
както и до нашият опит. Това е една от причините поради
които редовно обновяваме нашите модели. По този начин,
спецификациите и информацията съдържаща се в това
ръководство може да бъде обновявана без да се налага да се
вмъкват пояснителни бележки.
Илюстрациите представени в ръководството са базирани на
основните модели съответстващи на описаните обекти.
Ако срещате известни трудности, или имате въпроси отнасящи
се за косачката, свържете се с вашия доставчик или с
оторизиран представител на HONDA.
Дръжте под ръка упътването за да можете да се
консултирате по всяко време при необходимост. При продажба
на косачката се уверете, че ръководството я съпътства.
Съветваме Ви внимателно да прочетете гаранционните
условия, за да сте напълно запознат с правата и
отговорностите си. Гаранционната карта е отделен документ,
осигурен от търговеца от който закупувате косачката.
Забранява се разпространението на тази публикация, дори
частично без предварително писмено разрешение.
Iво издание: 12/ 97
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________________________________________ГЛАВНО ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ НА ЕКИПИРОВКАТА
КОНТРОЛ

ФУНКЦИИ

1. скоростен лост

- определя скоростта на
движение

2. лост за регулиране на клапана

- определя оборотите на
двигателя

3. лост за контрол на остриетата

-спира и пуска въртенето на
остриетата

4. лост на съединителя за ход
5. клапан за гориво
6. въздушни филтри
7. предпазител
8

8. шумозаглушител
9. щека за маслото

- използва се за проверка на
нивото на моторното масло

10. клапан за горивото

- отваря и затваря
впускателния отвор

11. ръкохватка за ръчния стартер

- ръчно стартиране на
двигателя

12. регулатор за височината на косене

- позволява да се избере
желаната височина на
косене

13. колектор за тревата

- в него се събира окосената
трева

14. дръжка към колектора

- улеснява отстраняването и
почистването на колектора

15. основна дръжка
16. система за регулиране на височината
на дръжката на косачката
17. протектор

- предпазва остриетата от
- твърди предмети

18. предпазител за остриетата
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________________________________________ГЛАВНО ОПИСАНИЕ

Косачката трябва да бъде използвана с голямо внимание. Ето
защо, по цялата машина са разположени предупредителни
етикети. Значението им е обяснено по-долу.
Обозначенията се считат за част от косачката. При
отстраняване или невъзможност за четене на някой от
етикетите, се свържете с търговеца от който сте закупили
машината, за да го замени.
Препоръчваме Ви внимателно да прочетете инструкциите за
безопастност, представени в следващата част на
ръководството.
ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ ИЗПОЛЗВАНИ В
РЪКОВОДСТВОТО
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________________________________________ГЛАВНО ОПИСАНИЕ
[10] Warning: прочетете инструкциите преди да използвате косачката.
[11] Опасност от хвърчащи частици: дръжте други хора настрана, докато
използвате косачката.
[12] РИСК ОТ ПОРЯЗВАНИЯ!ВЪРТЯЩИ СЕ ОСТРИЕТА: Не пипайте
с ръце и не доближавайте с крака въртящите се части. Изключете
двигателя преди проверка или ремонт на машината.

[13] 3-скоростни модели
[14] Hydrostatic drive модели

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА МАШИНАТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ниво на шума съобразено с Директива 2000/ 14/ EC
Знак за съответствие съобразен с 89/ 392/ ЕЕС modified Directive
Номинална стойност в киловати
Препоръчителна скорост на двигателя.
Общи килограми
Година на производство
Сериен номер
Модел-Тип
Име и адрес на производителя
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__________ПОДГОТОВКА И ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА

За да направите проверката, разположете косачката на равна
повърхност и спрете двигателя.
ПРОВЕРКА НА ГОРИВОТО
Не пълнете резервоара за гориво догоре. Когато приключите със
зареждането се уверете, че капачката е добре завита. Избягвайте
попадането на гориво върху открити части на тялото, както и вдишването
на бензинови изпарения. Пазете далеч от деца.

Проверка на горивото:

1.
2.
3.

Отстранете капачката [1] и проверете нивото на горивото.
Ако нивото на горивото е ниско, напълнете резервоара.
Затегнете добре капачката на резервоара, след като заредите.

Капацитет на резервоара: 1 литър.
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ГОРИВО
Използвайте само безоловно гориво (минимално октаново число: 86)

ВНИМАНИЕ:
• Не използвайте горивото ако е:
-

мръсно;
съхранявано на склад повече от 30 дни;
съдържа алкохол ( етанол или метанол);
е смесено с масло;

• Не позволявайте мръсотия или вода да попадат в резервоара.
ЗАБЕЛЕЖКА: Всяка повреда или проблеми с двигателя, предизвикани
от неподходящо гориво или гориво с лошо качество, няма да бъде покрито
от гаранцията.

ПРОВЕРКА НА ВЪЗДУШНИТЕ ФИЛТРИ

ВНИМАНИЕ:
• Не стартирайте двигателя без да сте проверили филтрите, тъй като това
може да доведе до преждевременно износване.
Проверка на състоянието на въздушния филтър:
1. Натиснете скобата[1] на капака на въздушния филтър и го
премахнете [2].
2. Проверете чистотата на елементите на въздушния филтър [3]. Ако
частите са мръсни, следвайте упътването за процедурата по почистването
( вж. главата за Поддръжка ).
3. Отново поставете филтъра [3] и капака [2].
ЗАБЕЛЕЖКА: След като почистите филтъра, сложете капака и се уверете,
че е добре затегнат.
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__________ПОДГОТОВКА И ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА

ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОСТРИЕТАТА

ЗАБЕЛЕЖКА:
• Не поставяйте косачката така, че карборатора да е под наклон, това ще
затрудни стартирането на косачката по-късно, което се причинява от
моторното масло, което запушва въздушния филтър.

Как да проверим състоянието на остриетата:
1. Спрете двигателя.
2. Извадете запалителната свещ.
3. Поставете косачката на една страна [1], така че карборатора да е

разположен от горната (лявата) страна .
• Проверете дали по острието (А) има признаци за износване или
повреда и при необходимост го подменете.
• Проверете дали винтовете на острието [1] са здраво затегнати
( вж. Поддръжка).
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• За подмяната или отстраняването на остриетата можете да погледнете
процедурата описана в главата за Поддръжка.
[3] НОРМАЛНО

[5] СТЕПЕН НА НАПРЕЖЕНИЕ

[4] СИЛНО ИЗНОСЕНИ

[6] НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА

:
Никога не косете ако остриетата са повредени и/ или износени. При
счупване на острието, е възможно част от него да отхвръкне и да
нанесе сериозни телесни повреди.
ЗАБЕЛЕЖКА: Износването на острието се увеличава, когато косачката се
използва на песъчлива почва. Препоръчително е остриетата да се
проверяват по-често при употреба на косачката при такива условия.
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ПОДГОТОВКА И ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА
НАСТРОЙКА НА ВИСОЧИНАТА НА КОСЕНЕ

Промяна на височината на косене:
1. Спрете двигателя.
2. Натиснете предницата и нагласете лостчето [1], което се намира
непосредствено до гумите, като го движите нагоре или надолу, в
зависимост от това как искате да нагласите височната на косене.
Върнете предницата в изходна позиция и нагласете гумите на същата
височина.

:
Внимавайте да не докоснете шумозаглушителя докато нагласяте
точната височина на гумите.
Настройките на височината за косене са с относителни стойности, които
зависят от тревната площ и състоянието на почвата. За да изберете найдобрата височина направете проверка, като окосите малка част от общата
площ и вижте резултата, след което коригирайте където е нужно.
Височина на косене в мм:
Типове
THE. HXE

1
14

2
21

3
30

Позиция
4
41

5
52

6
64

7
76
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ПОДГОТОВКА И ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА
РЪКОХВАТКА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА
Ръкохватката [1] може да се настрои на три позиции. Изберете позицията,
която Ви е най-удобна.
1. Отстранете горната част на лоста [2], махнете болта.
2. Настройте ръкохватката на желаната височина.
3. Поставете обратно болта, затегнете го и върнете горната част, като
също я затегнете.

ПРОВЕРКА НА НИВОТО НА МОТОРНОТО МАСЛО

Проверка на нивото на маслото
1. Поставете косачката на равна повърхност.
2. Отстранете капачката на картера и потопете проспособлението
за проверка на маслото [4].
3. Не натискайте прекалено силно.
4. Проверете нивото на маслото, отбелязано от ляво на
приспособлението. Ако нивото е близо до минимума [6],
долейте до най-горната отметка на скалата . Използвайте
препоръчаното моторно масло.
5. Сложете капачката на картера обратно.
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Предупреждение:
• Моторното масло е основен елемент, който влияе както на
качеството на работа, така и на продължителността на живот
на двигателя.
• При употреба на неподходящо масло, двигателят е подложен на
сериозен риск. Препоръчваме употребата на моторно масло за
четиритактов двигател-Honda, или еквивалентно масло с високо
качество и плътност. Вискозитета на моторното масло трябва
да бъде съобразен с температурата на зоната, в която ще бъде
използвана косачката.

10W40 – AP1: SF/SG
15W40 – AP1: SF/SG
20W50 – AP1: SF/SG
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СТАРТИРАНЕ И СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Не стартирайте двигателя при включени лостове за управление
на работния ход и на въртящите остриета.
1. Поставете лост за контрол на дроселната клапа в позиция
“CHOKE” - [A].
2. Пуснете затварящата клапа [2].
ЗАБЕЛЕЖКА: Поставете лостчето на режим „FAST” [2], когато
двигателя е горещ или температурата на околната среда е висока.
[A] CHOKE
[B] FAST

- За стартиране на охладен двигател;
- За рестартиране за загрял двигател и за косене;

[C] SLOW
[D] STOP

- За скоростта на двигателя
- За спиране на двигателя.

;

3. Хванете здраво дръжката с една ръка.
4. Леко дръпнете ръчния стартер с другата ръка докато няма
съпротивление. След което бързо дръпнете шнура.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не оставяйте шнура да се върне обратно.
5. След като косачката загрее превключете на позиция „FAST’ [B].
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ЗАБЕЛЕЖКА:
• По време на косене можете да регулирате скоростта навсякъде
между позиции “FAST” [B] и “SLOW” [C]. Най-ефективната
работна позиция e „FAST” [B] позиция.
За да улесните стартирането на двигателя, разположете косачката
на равна повърхност с ниска трева.

СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

1. Поставете лоста за управление [1] на позиция „ STOP” [D].
2. Затворете клапата за гориво.

ПОЧИСТВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
При отказ на двигателя да стартира, проверете дали няма наличие на
замърсяване.
1. Поставете лостчето за управление [1] в “STOP” позиция [D].
2. Отстранете свещта и я почистете. Когато отсраните замърсяването,
монтирайте свещта и се уверете, че щифта пасва и е добре завинтен.
Навийте от 1/8 до 1/4 по-силно, така че пръстена да бъде добре
затегнат.
3. Включете на позиция „ FAST” [B] и повторете предишните операции
описани в раздел „ Стартиране на двигателя”.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
:
Когато косите неравни площи, имайте впредвид следното:
- косачката може да се преобърне и по този начин да се открият
остриетата;
- внимавайте за скрити предмети, които могат да отхвръкнат от
остриетата;
- дръжте четирите гуми на земята.
Контролирайте хода на косачката като използвате дръжките, без да
подпирате с крак корпуса на остриетата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
- Когато косите около площ с препятствие, внимавайте да не го
закачите с остриетата. Никога не минавайте директно през предмети.
- Когато косите неравни площи, не позволявайте косачката да ви
поведе. Дръжте здраво водача и контролирайте хода и.

[1] ПРАВИЛНО
[2] ГРЕШНО

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако скоростта на косачката е ниска, когато
косите под наклон, внимателно привключете скоростния лост на
позиция „ FAST”.
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УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИНИ НА КОСЕНЕ
Прочетете инсрукциите за безопасност преди започване на
работа.
Косене:
1. Поставете косачката на повърхност без препятствия.
2. Включете двигателя, като оставите косачката да достигне
максимална мощност.
3. Изберете най-подходящата скорост и привключете посредством
скоростния лост [1].

В таблицата по-долу са отразени възможните скорости:
Видове
HXE
TXE

1во

2ро

3то

Мин.

Макс.

•
0.8 м/сек.

•
1.2 м/сек.

•
1.3 м/сек.

0
•

1.4 м/сек.
•

4. Включване на остриетата: натиснете жълтия бутон, разположен на
върха на ръкохватката [3], като в същия момент натиснете лостчето
към ръкохватката и задържите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Превключете бързо и докрай лоста на съединителя [3], така че
винаги да е в крайно положение – включен или изключен. Целта е да
се забави износването на остриетата. Винаги освобождавайте лоста за
управление на движението и на работните остриета преди да
стартирате двигателя. Когато остриетата са в работна позиция,
стартирането на двигателя е затруднено. Ако косачката е освободена
от скорост, потегля при стартиране.
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5. Преди да започнете да косите изчакайте косачката да достигне
максимални обороти.
6. За да косите на самостоятелен ход, натиснете съединителя в
посока обратна на ръкохватките и задръжте.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Промяната на скоростта може да се усъществи посредством лоста на
съединителя, като скоростта варира от нула до максимума, който
косачката може да достигне.
7. За да спрете косачката освободете от скорост [1].
8. За да спрете хода на остриетата освободете лоста за управление
[2].
ЗАБЕЛЕЖКА:
• Ако тревата е с голяма височина е препоръчително косенето да става
поетапно, като при всяка обиколка скоростта се увеличава. По този
начин ще избегнете задръстването на косачката.
• При косене в ограничени площи може да се коси при статично
положение.
• Също така, трансмисията може да бъде използвана, без да се налага
стартиране на работните остриета при косене около пътеки, лехи и др.

[3] Косене на ограничена площ
[4] Косене на обширна площ
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОСАЧКАТА ПО ВИСОКИ ТЕРЕНИ
При косене на високи терени, концентрацията на горивната е смес е
много по-висока, също така разхода на гориво се повишава. Можете да
повишите ефективността на косачката като монтирате дюза с по- малък
диаметър и натегнете основния винт. При експлоатация на косачката при
надморска височина над 1 800 метра, е препоръчително да поверите
модификацията на търговеца от който сте я закупили. С подобрението
косачката увеличава с 3,5 % мощността си за 300 метра ход.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Използването на косачката на височина по- голяма от предвидената
може да доведе до прегряване и до сериозни щети на двигателя,
причинени от неравномерното смесване на гориво и въздух.

ПОДДРЪЖКА
ИЗПРАЗВАНЕ НА КОЛЕКТОРА ЗА ТРЕВА

Когато колектора се препълни, косачката променя звука си, а
въздушната струя престава да пренася тревата от остриетата към
колектора.
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ПОДДРЪЖКА
1. Спрете двигателя.
2. Отстранете колектора;
3. Изпразнете го;
• дръжте колектора за ръкохватката [1];
• хванете колектора [2] и изтръскайте тревата.
4. Поставете обратно колектора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• За да намалите риска от пожар, избягвайте да оставяте остатъци
от трева и листа в близост до косачката, тъй като при разлагането на
органичните вещества се отделя висока температура.
:
Преди започване на работа се уверете, че ключалката на колектора
е добре затворена ( предпазител).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• За поддръжка и поправка препоръчваме използването само на
оригинални части Honda или такива с подобно качество.
• Двигателя и шумозаглушителя работят с температура, достатъчно
висока да причини сериозни изгаряния или да предизвика пожар, ако в
близост се намират леснозапалими предмети. Ето защо е
препоръчително преди работа върху косачката, двигателят да бъде
оставен поне 15 минути за да може да изстине.
• За да увеличите периода на експлоатация и ефективността на
косачката, поддържайте вътрешността й чиста и редовно почиствайте
колектора от окосената трева. Преди да приберете косачката за зимния
период, проверете за ръжда и корозионни натрупвания и при
необходимост почистете старателно.
• Периодичните проверки и поддръжката са от особено значение ако
предстои основен ремонт на косачката.
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ПОДДРЪЖКА
ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТРИТЕ
За да се предотврати понижаването на ефективността на карборатора,
Ви съветваме редовно да почиствате въздушните филтри.
:
Никога не използвайте запалими вещества за почистването на
филтрите, тъй като това може да доведе до пожар или експлозия.
1. Натиснете скобата на капака [1] на въздушния филтър и го
отстранете [2].
2. Огледайте филтъра и го отстранете при наличието на повреда.
3. Използвайте твърда повърхност за да изтупате филтъра.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте четка за премахването на праха, за да
не задръстите още повече филтъра.
4. Почистете праха от вътрешната страна на филтъра посредством
мокър парцал.
ЗАБЕЛЕЖКА: Пазете от замърсяване канала водещ към
карбуратора.
5. Сложете обратно филтъра [3] и предпазния капак [2].

ПОДМЯНА НА МАСЛОТО
Източването на маслото се усъществява по-лесно докато двигателят е
все още топъл.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Пазете ръцете си от пряк допир с маслото, а при наличието на такъв
старателно ги почистете.
1. Отстранете капака на филтъра [1].
2. Наклонете косачката на една страна.
3. Поставете съда в който ще източите маслото под отвора на
резервоара за масло.
4. Когато резервоара е напълно празен, върнете косачката в изходна
позиция.
5. Заредете „ до горе” с препоръчаното масло.
6. Затегнете добре капачката за да избегнете изтичане на масло.
ЗАБЕЛЕЖКА: Пазете околната среда. Препоръчваме Ви да използвате
услугите на специалисти, които ще могат да гарантират за чистотата на
маслото. Никога не оставяйте използваното масло в съд на открито, не го
изливайте на земята, в канал или в канализацията.
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ПОДДРЪЖКА
Редовната поддръжка гарантира по- голяма
продължителността на живот на Вашата косачка!
:

Преди започването на каквито и да било ремонтни
дейности по косачката, се уверете, че двигателеят е
изключен.

ЗАПАЛИТЕЛНА СВЕЩ

Препоръчителна свещ: NGK- BPRGES
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Използвайте единствено препоръчваните свещи. Използването
на свещи с несъответстващ температурен диапазон биха могли да
увредят двигателя.
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ПОДДРЪЖКА

Избягвайте да пипате свещта и шумозаглушителя при току-що спрян
двигател, защото той все още е с много висока температура.
1. Отстранете кабела на запалителната свещ [1], след което отстранете
самата свещ [2] с помощта на гаечен ключ [3].
2. Внимателно огледайте свещта. Ако изолацията e спукана или счупена,
или замърсяването е прекалено голямо, заменете свещта с препоръчаната
по-горе.
3. Уверете се, че изолацията на свещта е в добро състояние и я сложете
обратно, докато щифта не попадне на място.
4. Затегнете с 1/2 повече, ако слагате нова свещ и с 1/4 до 1/8 повече за
ремонтирана свещ.
5. Поставете свещта обратно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Свещта трябва да бъде монтирана правилно, в противен случай има
опастност от прегряване, което може да доведе до повреда на
двигателя.

Поддръжка на лулата:
1. Махнете трите болта на предпазителя [1] след което отстранете самия
предпазител [2].
2. Премахнете двата болта [3] от лулата [4] и я отстранете от
шумозаглушителя.
3. Проверете за наличие на сажди между изпускателната тръба и лулата и
при необходимост почистете.
4. При наличието на повреди отстранете лулата и я заменете с нова.
5. Поставете лулата [4] и предпазителя за заглушителя в обратен на
описания по горе ред на сваляне.
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ПОДДРЪЖКА
ПРОВЕРКА НА СКОРОСТНИЯ ЛОСТ

1. Поставете лоста за управление [1] на позиция „FAST” [A].
Ръката [2] трябва да е на ключа за стартера.
2. При необходимост от настройка, разкачете кабела [4] на
скоростния лост и включете стартера [5] на позиция за
свободен ход [0-1 mm]. Затегнете наново. Поставете лоста за
управление на “STARTER” позиция [B] и се уверете, че
достигате максимална мощност.
3. Натиснете запушалката с пръст за да се уверите, че е
поставена правилно.
4. Уверете се, че сте нагласили минималната и максималната
скорост правилно.
5. Ако е необходимо нагласете наново.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Ако

не притежавате необходимите умения или екипировка
да се справите с проверката, ние Ви препоръчваме да се
обърнете към търговеца, от който сте закупили машината.
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ПОДДРЪЖКА
ПРОВЕРКА НА КАРБУРАТОРА

1. Стартирайте двигателя и му позволете да достигне максималната си
температура. Препоръчително е това да се извършва на открито.

2. Превлючете на “SLOW” позиция.
3. Затегнете или разхлабете регулиращият винт [1], докато постигнете
най-високата, ненатоварваща косачката скорост.
4. Когато регулиращият винт е правилно позициониран, изпробвайте
спирачката за да видите дали сте постигнали определената
минимална скорост.
Минимална скорост: 2000 ± 150 об.мин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Ако не притежавате необходимите умения или екипировка да се
справите със проверката, ние Ви препоръчваме да се обърнете към
търговеца от който сте закупили машината.
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ПОДДРЪЖКА
ПОЧИСТВАНЕ НА СПИРАЧНИЯ ЛОСТ
Задръжте жълтото копче на края на спирачния лост. Растоянието
трябва да бъде между 5 и 10 мм.

При необходимост от почистване:
1. Използвайки 10 мм гаечен ключ, отстранете болта [6] на спирачния
лост.
2. Раздвижете нагоре и надолу ако е необходимо.
3. Затегнете наново болта и проверете лоста (стъпка 1).
4. Стартирайте двигателя и освободете спирачния лост за остриетата.
Проверете дали остриетата започват да се въртят когато дръпнете
докрай лоста и дали незабавно спират при освобождаването му. Ако
остриетата не стартират и спират по описания по-горе начин, дори и
при правилно свързване, системата може би се нуждае от поправка.
Обърнете се към своя оторизиран представител на HONDA.

ПОЧИСТВАНЕ НА СКОРОСТНИЯ ЛОСТ:
Измерете разстоянието [1] на заострения край на лоста [2], когато е
напълно отпуснат. Стойностите трябва да бъдат между:

HRD536 TXE
1-5mm

HRD536 HXE
1.5-6.5mm

При необходимост от почистване:
5. Използвайки 10 мм гаечен ключ, отстранете болта [6] на спирачния
лост.
6. Раздвижете нагоре и надолу ако е необходимо.
7. Затегнете болта и проверете лоста (стъпка 1).

ПОДДРЪЖКА НА ЛОСТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА
ОБОРОТИТЕ
1. Включете лоста [4] на най-бързата позиция.
2. Използвайки 10 мм гаечен ключ, отстранете болта.
3. Нагласете така болта [5], че стойностите да са между 1.5мм и 6.5мм
от скоростния лост, след което затегнете болта.
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ПОДДРЪЖКА
4. Стартирайте двигателя и проверете дали минимума и максимума на
скоростта отговарят на следните стойности:
Минимум = 0 - 0.2 м/сек.
Максимум =1.3 м/ сек. При скорост на двигателя от 2 800 оборота -1.
Дръпнете докрай лоста на оборотите [1] и го отпуснете. Би трябвало да
се позиционира на различно от ”1” положение.

При необходимост от почистване:
1. Използвайки 10 мм гаечен ключ, отстранете болта [2] на лоста за
регулиране на оборотите и затегнете/ разхлабете обтегача.
2. Затегнете болтовете и проверете дали е поставен правилно.
3. Проверете дали лостчето се движи свободно.
4. Стартирайте двигателя и проверете дали предавките ”1”, ”2”,”3” се
движат свободно. Повторете процедурата ако е необходимо.

РАБОТНО ОСТРИЕ
ПРЕМАХВАНЕ НА РАБОТНОТО ОСТРИЕ

1. Поставете лоста за подаване на газ на позиция „STOP”.
2. Затворете капака за горивото и източете карбуратора.
3. Поставете косачката в легнало положение с карбуратора на горе.
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ПОДДРЪЖКА
ЗАБЕЛЕЖКА: Никога не поставяйте косачката така, че карбуратора да е с
лице към земята; това може да доведе до проблеми.
4. Отстранете болтовете [6] задържащи острието [5] с 14мм отвертка.
Използвайте дървена летва за да предотвратите завъртането на
острието докато отвивате болта.
5. Остранете острието заедно с летвата.

ЗАTOЧВАНЕ НА ОСТРИЕТАТА:
1. Заточете горната страна на режещата част на острието с пила.
Следвайте оригиналните извивки на острието, за дапостигнете
максимален резултат. Желателно е заточването да става равномерно,
за да може да се постигне баланс при косенето.
2. След заточването на остриетата направете проверка на баланса,
използвайки отвертка. Ако една от двете страни се накланя леко под
хоризонталата, е нужно да заточите тази страна отново. Ако
острието се накланя прекалено много го подменете с ново.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Баланса е от изключително значение за правилното функциониране на
косачката. Всяко острие, което е повредено или не добре балансирано
трябва да се отстрани.
• Използвайте само оригинални остриета HONDA.

НАГЛАСЯНЕ НА ОСТРИЕТАТА
1. Почистете областта около остриетата и зоната за събиране на
тревата.
2. Нагласете острието [5] с помощта на двата закрепващи болта [6] и
предназначената за това шайба [4]. Завинтете шайбата с изпъкналата
си част, маркирана с ”OUT”, с лице към болта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Гледано отдолу, острието се върти по посока обратна на
часовниковата стрелка. Когато поставяте острието, го сложете така, че
острата част да е с лице към посоката на въртене.
• Болтовете използвани за закрепване на острието сa специално
направени за целта. Не използвайте други болтове.
3. Блокирайте острието с дървена летва, за да предотвратите завъртане,
след което затегнете болтовете наново с гаечен ключ „лула”.

Стойности на затягане: от 5 до 5 кг/ м ( от 49 до 59 Nm ).

33

ПОДДРЪЖКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Ако не притежавате необходимaта заточваща екипировка или гаечен
ключ ”лула„ , ние Ви препоръчваме да се обърнете към търговеца от
който сте закупили машината.
• Ако болтовете са прекалено силно или слабо затегнати, това може да
доведе до счупване или разхлабване.

ПОЧИСТВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОЛЕКТОРА ЗА
ТРЕВА
ПОЧИСТВАНЕ НА КОЛЕКТОРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Миенето на колектора със силна струя или с вода под налягане може да
го увреди.
• Достъпа на тревата до колектора е ограничен при запушване на отвора.
• За да почистите колектора Ви препоръчваме да използвате водна струя
директно от външната към вътрешната част на колектора. Преди
следващата употреба на колектора се уверете, че е напълно изсъхнал.
:
Има опасност от изхвърчане на предмети от повреден или скъсан
колектор, които могат да причинят сериозни наранявания. При
наличие на повреда, винаги заменяйте колектора с нов.

ПОДМЯНА НА КОЛЕКТОРА
Опасност от повреждане на колектора съществува, дори и при наличието
на нормални условия. Провеждайте редовна проверка и при необходимост
подменяйте колектора само с оригинален такъв.
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ПОДДРЪЖКА
1. Отстранете сгъваемата рамка [3] и пластмасовите периферии [1].
2. Поставете нов колектор като следвате описаните по – горе
инструкции.

ПРЕДПАЗЕН РЕМЪК
1. Поставете лоста за управление на позиция ”STOP”.
2. Отстранете прикрепващият болт [1], като за целта Ви е нужен 10мм
гаечен ключ.
3. Отстранете предпазния капак [2].
4. Проверете колана [3] по цялата му дължина. Ако повредата е налице
заменете колана.
5. Поставете предпазния капак и затегнете добре болта.

ГРАФИК ЗА ПОДДРЪЖКАТА
Честота на поддръжка
Част
Моторно масло

При всяка
употреба

На един
месец
/ 20 часа

На три
месеца
/ 50 часа

На шест
месеца
/ 100 часа

На
дванадесет
месеца/
300 часа

На
дванадесет месеца/
1000 часа

Действие
Проверка на
нивото
Смяна

Филтри
Колектор
Проверка на
работните остриета
Запалителни свещи

Проверка
Смяна

[1]

[1]

Почистване
Проверка
Проверка
Почистване

Почистване
Предпазител на
свещта
Кабел за регулатора
Регулиране
на движение
Кабел за регулатора Проверка
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Регулиране

Почистване на
клапаните

Проверка

[2]

Регулиране

[2]

Резервоар и горивни
филтри

[2]
Проверка
и замяна при
необходимос
т
Проверка

Предпазен ремък
Кабел на
съединителя

На всеки две години [2]

Подмяна

[2]

Проверка
Регулиране

ЗАБЕЛЕЖКА:
[1] Увеличете честотата на почистването при употреба на косачката на
замърсени терени.
[2] Извършването на тези процедури да се повери на оторизиран
представител на HONDA, освен ако не сте достатъчно добре подготвени.
[3] При употреба на косачката за професионални цели, съкратете
интервалите описани в таблицата.

ПРОБЛЕМИ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Инцидент
Двигателят отказва да стартира

Трудно стартиране на двигателя
или загуба на мощност :

Възможна причина
1. Липса на гориво.
2. Лоста за управление е на
„STOP” позиция.
3. Клапана за гориво е затворен.
4. Свещта е неправилно
поставена.
5. Свещта е неправилно свързана
или дефектна.
6. Двигателя е замърсен.
1. Замърсено гориво.
2. Замърсен филтър.
3. Наличие на вода в резервоара
4. Наличие на цепнатина на
капака за гориво.
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Нестабилен старт:

1. Неправилно поставена свещ.
2. Замърсен филтър.

Прегряване на двигателя:

1. Неправилно поставена свещ.
2. Замърсен е въздушния
филтър
3. Замърсена охлаждаща
система
4. Ниско ниво на маслото
1. Поради липса на закрепващ
болт.
2. Остриетата не са
балансирани.

Силни вирбации:

ТРАНСПОРТИРАНЕ
:
Не накланяйте косачката преди да се уверите, че горивото е източено.
Горивото е силно запалимо и може да доведе до пожар.
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА КОСАЧКАТА
1. Поставете лоста за подаване на газ на позиция „STOP” и премахнете
превключвателя, за моделите които имат.
2. Отстранете капака на запалителната свещ.
3. Затворете капака на резервоара. За да улесните операцията,
отстранете.
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