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ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви за покупката на нашият райдер, надяваме се че сму
удовлетворили очакванията Ви.
Това ръководство е създадено за да опознаете вашата машина и да я
използвате безопасно и ефикастно.Не забравяйте и не изгубвайте това
ръководство, ако продадете машината.

Вашата нова машина е била създадена в съответсвие с текушите норми и е безопасна и
надежднаакосеизползвазакосенеисъбираненатреваследвайкииндикациитепосоченивтова
ръководство (правилна употреба). Използвайки машината за друго
предназначение или неспазване на инструкциите се счита за "неправилна
употреба" (Раздел. 5) който ще отмени гаранцията и производителя ще откаже
отговорност и ще прехвърли вината на потребителя.

След-продажбено
обслужване
Това ръководство дава необходимата информация за правилна употреба и
основна дейност по поддръжката. За всякаква друга информация свържете с
вашия дистрибутор.

Запишете номера
на вашата машина

Това ръководство описва механичната и хидростатичната трансмисии, както
и версии включващи аксесоари които е възможно да не се предлагат за
вашия регион.

Символът обозначава всички разлики в употребата и следва
индикация за типа трансмисия или версията за която се отнася.

Някои параграфи в ръководството съдържат информация от значителна
важност и те се обозначват по следния начин:

Райдер
HF1211
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Описание на предлаганите аксесоарите
ВНИМАНИЕ Не внимание може да доведе до риск от

наранявания на Вас или други лица.

ОПАСНОСТ Не внимание може да доведе до сериозно нараняване
или смърт.
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1. Декларация за съответсвие	С настоящето декларираме, че този продукт отговаря на нормите и директивитепосочени в декларацията за съответсвие приложена към документите на продукта.



1. БЕЗОПАСНОСТ
ОСНОВНИ МЕРКИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ

– не променяйте рязко посоката при наклони и поддържайте
постоянна скорост;
– отпускайте бавно съединителя

ВНИМАНИЕ!

A) ТРЕНИРОВКА

Прочетете внимателно преди да
използвате машината. – намалете скоростта при наклон и завой;

– пазете се от потенциални опасности;

1) Прочетете инструкцията внимателно.
2) Употребявайте машината само по предназначение
3) Не позволявайте деца и хора не запознати с тези инструкции да работят
с машината.
4) Никога не изполвайте
машината:
– когато има хора и деца в близост.
– ако оператора на машината е под въздействието на медикаменти.
5) Операторът или потребителя е отговорен за инциденти с машината.
6) Не служи за превозване
на хора.
7) Оператора трябва внимателно да следва всички инструкции:
– изисква се концентрация по време на работа;
– Основни причини за загуба на контрол:

– недостатъчно сцепление;
– превишена скорост;
– неадекватно спиране;
– неподходящо приложение на машината;
– наклони

8) Машината е оборудвана с микросуичове които гарантират
безопасност.При премахването им отпада гаранцията.

B) ПОДГОТОВКА

1) При косене винаги носете обувки и дълги панталони.
2) Винаги инспектирайте мястото на работа
3) ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТ! – Горивото е силно
запалимо:
– Съхранявайте горивото в контейнери за тази цел;
– Презареждайте само на открито
– Никога не зареждайте при работещ двигател;
– При разлято гориво не опитвайте да стартирате двигателя;
– Затегнете капачките на контейверите с гориво.
4) Подменете повредени заглушители.
5) Огледайте преди работа машината.
6) Преди косене прикачете предпазния капак на отвора за ихвърляне.

C) РАБОТА

1) Не палете двигателя в закрито помещение.
2) Косете само при дневна светлина.
3) Избягвайте косене при мокра трева.
4) Преди стартиране освободете ножа и скоростния лост
( моделите с механична трансмисия) или лоста за промяна на скоростта (
моделите с хидростатична трансмисия) на неутрална и дръпнете ръчната
спирачка.
5) Не изполвайте при наклони по-големи от 10° (17%).
6) Запомнете, че няма “безопасен” наклон.

– никога не косете изкачвайки се по
наклона.
7) Спрете ножа при преминаване през необработваеми площи.
8) Не изполвайте машината за косене при липса или дефект на предпазните
капаци.
9) Не сменяйте настройките на двигателя.
10) Преди да преустановите работа:
– отпуснете съединителя;
– оставете на неутрална ( модели с механична трансмисия) или се
уверете, че лоста за контрол на скоростта е на неутрална
позиция(хидростатична трансмисия) и дръпнете ръчната спирачка;
11) Освободете ножа, спрете двигателя и махнете ключа
12) Освободете ножа при транспортиране .
13) Спрете двигателя и освободете ножа:
– преди презареждане;
14) Намелете газта преди да загасите двигателя.
15) Не доближавайте с ръце и крака въртящите се части.
16) Употребата на неоригинални аксесоари не ес покрива от гаранцията.

D) ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

1) Затягайте всички гайки, болтове, винтове и т.н.
2) Не съхранявайте гориво в резервоара за дълго време.
3) Изчакайте двигателя да изстине преди съхранение.
4) Заданамалите опасноститепазетедалечмашинатаотогън.
5) Проверявайте често предпазния капак. Подменете при увреждане.
6) От съображения за сигурност не изполвайте износени и повредени
части.
7) Ако трябва да бъде източено гориво, извършете тази дейност на открито
и при изстинал двигател.
8) Носете дебели ръкавици при монтаж и демонтаж на ножа.
9) Проверете баланса на ножа след заточване.
10) При паркиране, съхранение е препоръчително покриването на
машината.
11) Контактния ключ не трябва да бъде оставян в машината.

E) ТРАНСПОРТИРАНЕ

1) Ако машината се транспортира на камион или ремарке, покриите
машината, укрепете я и дръпнете ръчната спирачка.
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ПРЕДПАЗНИ
ЛЕПЕНКИ

Вашатамашинатрябвадабъдеизполванасгрижа. Затова предпазните лепенки се
поставят на машината за да Ви подсещат. Тези лепенки да се считат за
неразделна част от машината.

Ако лепенката стане нечетима или се отлепи, свържете се с местния
дистрибутор. Тяхоното значение е обяснено надолу.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЧАСТИ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЧАСТИ

Табелката под мястото на
оператора съдържа важна
информация и сериен
номер на всяка машина

1 2

3 4 (5) Този номер ще бъде
необходим пре поръчка на
резервни части.

5 6
7 4 5 2a

1 = Внимание: Прочетете инструкциите.
2 = Внимание: Разберете инструкциите преди работа.
3 = Опасност! Летящи предмети: Do not operate without either stone-
guard or grass-catcher in place.
4 = Опасност! Летящи предмети: Избягвайте наблюдателите.
5 = Опасност! Преобръщане: Не изполвайте машината при наклони по-
големи от 10°.
6 = Опасност! Нараняване: Уверете се, че няма деца около вас по време
на косене.

7 7 = Риск от порязване. В ъ р т я щ н о ж . Не
бъркайте с ръце или крака при ножа.

8 8 = Избягвайте риск от въртящи елементи: Не
използвайте двигателя без предпазните
капаци.Риск от наряване.

9 9 = Предупреждение DНе манипулирайте микро
суича

1 6 8 2 3

1. Акустични нива на шума според директиви
2000/14/EC, 2005/88/EC

2. Знак за съответсвие според директиви
98/37/EC, 2006/42/EC, 2005/88/EC, 2004/108/EC

2a. Знак за съответствие за територията на Русия
3. Годинанапроизводство
4. Тип машина
5. Сериен номер
6. Тегло в кг.
7. Име и адрес на производителя
8. Номинална мощност на двигателя

10 11

12

10 = Внимание: Прочетете ръководството преди употреба на косачката.

11 = Внимание: Двигателя отделя вреден карбон моноксид.

12 = Внимание! Бензина е силно запалима течност.

13 13 = Внимание: Ауспуха се нагорещява по
време на работа и след това остава дълго
време горещ.

14 14 = Това е рециклиращ се продукт.
Съдържа олово . Не изхвърляйте
безотговорно.Спазвайте местните закони.
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3. РАЗОПАКОВАНЕ И
СГЛОБЯВАНЕ
Окончателното сглобяване се извършва като следвата следните
прости инструкции.

ВАЖНО Поради транспортни причини машината се доставя без
гориво и масло.

Преди да стартирате, заредете машината с масло и
бензин.

ВНИМАНИЕЕ Разопаковането трябва да се извършва на равно и
стабилно място при достатъчно налично свободно
място.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ КОМПОНЕНТИ

Различни компоненти са показани и те имат следните функции:

11. Косилен апарат

12. Нож

13. Канал на колектора

14. Кош за трева

15. Предпазен капак

16. Двигател

17. Акумулатор

18. Операторско място

19. Ваденки за реглаж и безопасност

20. Капак

21. Въздухосмукателна решетка

РАЗОПАКОВАНЕ

При разопаковане внимавайте да не увредите косилния апарат при
изваждането на машината от палета.

Стандартно оборудване:

– машината;
– кормило;
– седалка;
– компоненти за коша за трева;
– плик съдържащ инструкции, документи, винтове и гайки и два
ключа, щифт за блокиране на кормилото и резервен бушон 6,3
Ампера.

МОНТАЖ НА КОРМИЛОТО

Сложете машината на равен терен.
Поставете кормилото (1) на вала
(2).

Подравнете отвора на кормилото
с този на вала и сложете щифта
(3).

МОНТАЖ НА СЕДАЛКАТА

Сложете седалката(1) върху планката(2) като изполвате винтовете

(3).
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СВЪРЗВАНЕ НА
АКУМУЛАТОРА

Акумулатора (1) е
разположен под кормилото
и за да имате достъп до
него трябва да извадите
палстмасовия капак (2) като
отвиете двата винта (3).

Свържете двата червени
кабела (4) към плюса на
акумулатора (+) и двата
черни кабела (5) съм минуса
на акумулатора (– ) .
Заредете акумулатора
Съгласно изискванията на
производителя.

.

Вкарайте тази рамка 7
в лайстната.

Помогайте си с отвертката
(7).

Вкарайте дръжката (8) с втулките (14) в отворите на лайстната (9)
уверявайки се, че края с издатината (15) съвпада. Прикачете това
към рамката използвайки винтове (10), следвайки следният ред
завършете монтажа с четирите предни и задни самонарезни винтове
(11).

Позиционирайте втулките (14) в техните съответсващи отвори на

лайстната(9).
Накрая поставете укрепващата греда (12) отвън на рамката,
като спазвате гладката страна да бъде към лайстната и използвайки
винтовете и гайките (13) сглобете в показаният ред.

ВАЖНО За да предотвратите инциденти, никога не стартирайте
машината, докато не заредите напълно акумулатора!

МОНТАЖ НА КОША ЗА ТРЕВА

Първо сглобете рамката, като започнете от горната част (1), след
това сглобете долната частt (2), използвайки винтовете и гайките (3)
като следвате показаната последователност.

Позиционирайте ъгловите връзки (4) и (5), спазвайки посоките дясно(R
) и ляво (L ), и ги прикачете към рамката като изполвате винтове
(6).
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4. КОМАНДИ И КОНТРОЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

1. КОРМИЛО

Завърта предните колела.

2. ЛОСТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГАЗ

Регулира оборотите на двигателя. Следните символи са изобразени до
лоста:

Позиция «СМУКАЧ» при стартиране

Позиция «БАВНО» за бавно придвижване

Позиция «БЪРЗО» за бързо придвижване

При придвижване от едно място до друго, поставете лоста в средно
положение, между «БАВНО» и «БЪРЗО» При косене поставете лоста в
«БЪРЗО» положение.

3. РЪЧНАСПИРАЧКА

Този лост предпазва от придвижване, когато машината се намира в
паркирано положение, трябва винаги да бъде използвана преди да
оставите машината без надзор в паркирано положение.

Ръчната спирачка се задейства като натиснете изцяло педала (11 -
21) и преместите лоста в позиция «A». Когато вдигнете крака си от
педала, той ще бъде блокиран в най-долно положение.

4. КОНТАКТЕН КЛЮЧ

Този ключ притежава три работни положения:

«ИЗКЛЮЧЕНО» означава , че всичко е изключено

«ВКЛЮЧЕНО» активира всички части

«СТАРТ» задейства стартера. При отпускане
ключът ще се върне в позиция
«ВКЛЮЧЕНО» .

5. ПИЛОТНА ЛАМПА И СИГНАЛ

Тази лампа се задейства, когато ключът (4) е в положение
«ВКЛЮЧЕНО» и остава така по време на работа.

Котато започне да мига означава, че двигателя не може да бъде
запален (виж 5.3).

Сигналът означава, че кошът е пълен (виж 5.3).

6. ЗАЦЕПВАНЕ НА НОЖА И ЛОСТА НА СПИРАЧКАТА

Този лост има две позиции, показани на табелката:

Позиция «A» = НОЖА Е ОСВОБОДЕН

Позиция «B» = НОЖА Е ЗАЦЕПЕН

Ако ножа е зацепен и условията за безопасност не са изпълнени,
двигателят ще бъде загасен (виж 5.3).

При освобождаване на ножа (Поз. «A»), спирачката се активира
моментално и въртенето спира до пет секунди.

7. ЛОСТ ЗА РЕГЛАЖ НА ВИСОЧИНАТА НА РЯЗАНЕ

Има седем позиции на този лост, показани като «1» до «7» на
табелката, което се отнася за различни височини на рязане между 3
и 8 см.

За да превключите от една височина на друга , просто преместете
лоста .

ЗА МОДЕЛА С МЕХАНИЧНА ТРАНСМИСИЯ:

11. Съединител / спирачка
Този педал има двойна функция – първата играе роля на
съединител, зацепвайки и отцепвайки колелата, а втората служи
като спирачка на задните колела.

За да деблокирате ръчната спирачка натиснете отново педала. ЗАБЕЛЕЖКА Когато машината се движи не натискайте
педала.
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12. Лост за промяна на
скоростта

Този лост има 7
позиции, 5 напред
, неутрална «N», и
задна «R». За да
превключите от една
скорост на друга,
натиснете педала

23. Лост за освобождаване на хидростатичната трансмисия

Позиция «A» = Зацепване: при всички режими на работа,
придвижване и косене;

Позиция «B» = Освобождаване: значително намалява
усилието за придвижване на машината ръчно,
когато двигателят не работи.

ВАЖНО Когато ръчната спирачка (3) работи лоста
за промяна на скоростта е заключен в
положение

(11) наполовина и
преместете лоста
както е показано на
изображението.

«N» и не може да бъде преместен докато не се освободи
ръчната спирачка и педала.

ВНИМАНИЕ!
Задна скорост
се превключва
когато
машината е
спряла.

ЗА МОДЕЛА С ХИДРОСТАТИЧНА ТРАНСМИСИЯ:

21. Педал за спирачка

При модела с хидростатична трансмисия този педал служи
само като спирачка на задните колела.

22. Лоста за промяна на
скоростта

Този лост зацепва
колелата и променя
скоростта на
машината.
Скоростта на
придвижване
напред се увеличава
постепенно като
бутате лоста в
положение «F».
Задна скорост с
превключва като
преместите лоста в
позиция «R».

Когато натиснете
педала на
спирачката (21)
лоста автоматично
се връща в
неутрално
положение «N» .

Може да бъде преместен в тази позиция ръчно без да натискате
педала на спирачката.

ВАЖНО Когато ръчната спирачка (3) работи лост за промяна
на скоростта се заключва в положение «N» и не може да бъде
преместен докато не се осбоводи ръчната спирачка.
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5. УПОТРЕБА НА МАШИНАТА Ниво на маслото и допълване

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ВАЖНО Маслото е съществен фактор влиаещ на живота и

работата на двигателя.

ОПАСНОСТ! Машината трябва да бъде използвана само за
целта за която е създадена

Почистващи средства и растителни масла не са препоръчани. Уверете
се, че двигателя е на равно положение и угасен.

(косене и събиране на трева).
Употребата на машината по всякакъв друг начин се счита за
“неправилна” което ще отмени гаранцията и потребителят
понася всякакви отговорност за щети и наранявания.

10W-30 е препоръчаното масло от Хонда.

ОПАСНОСТ! Не модифицирайте машината

ЗАПОМНЕТЕ, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ОТГОВОРЕН ЗА
ЩЕТИ И ПОВРЕДИ.

Прези употреба:

– прочетете инструкциите за безопасност(Раздел. 1),
като обърнете особено внимание на косенето при наклони;

– внимателно прочетете инструкциите и се
запознайте с управлението и спирането на ножа и
двигателя.

– никога не пъхайте ръце или крака при въртящите се
елементи на машината.

За да достигнете до контролната пръчка, подвигнете седалката и
отворете капака отдолу.

При спрял двигател проверете нивото на маслото да бъде между
MIN и MAX когато не е завинтена. Не забравяйте да затегнете
контролната пръчка.

ВАЖНО
• Никога не изполвайте смес от бензин и масло.
• Изполвайте само безоловен 95

или 98.
• Не позволявайте проникването на

боклуци в резервоара.
ОПАСНОСТ! Тази машина не трябва да бъде използвана

при наклони по-големи от10° (17%).

MAX
ВАЖНО Всички референци късаещи позиците на

контролите са описани в раздел

Доливайте гориво само с фуния, но се уверете че не надминавате
максимума.

Обема на резервоара е около 3.6 Литра.
НАСТРОЙКА НА
СЕДАЛКАТА

ОПАСНОСТ! Допълването трябва да бъде изпълнено на
открито и добре вентилирано помещение

Седалката стои върху четири
винта (1) които трябва да бъдат
разхлабени за да се промени
позицията на седалката.

при спрял двигател. Винаги помнете, че петролните пари са
запалими. НЕ ПУШЕТЕ В БЛИЗОСТ ДО РЕЗЕРВОАРА.

ВАЖНО Не поливайте с бензин пластмасовите елементи
по машината, ако това стане отмиите

моментално с вода.
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ПРОВЕРКА НА СПИРАЧНАТА СИСТЕМА

Уверете се, че спирачната система работи адекватно.Избягвайте
стартиране на машината ако имате съмнение в изправността на
спирачките.

ПРОВЕРКА НА НОЖА

Проверете дали ножът е достатъчно остър и дали е стабилно
захванат към корпуса. Лошо заточен нож причинява пожълтяване
на тревата.

ОПАСНОСТ! Всички операции свързани със стартирането на
двигателя трябва да бъдат извършвани на открито

НАЛЯГАНЕ НА ГУМИТЕ

Еднаквото налягане на гумите
допринася за хоризонталното и
правилно косене.
Отвиите капачката на винтила и
проверете налягането на гумите.

НАЛЯГАНЕ:

ОТПРЕД 1.5 бара
ОТЗАД 1.0 бар

МОНТАЖ НА ЗАЩИТАТА (КОШ ИЛИ
ПРЕДПАЗИТЕЛ ОТ КАМЪНИ)

Помнете, че отработените газове са
токсични.

Преди старт на двигателя:
– отворете крана за бензин

(1),
– преместете лоста на

скоростите( при механична
трансмисия) или лоста за

промяна на скоростта ( при
хидростатична трансмисия) в

неутрална позиция («N»);
– при наклон изполвайте

ръчната спирачка;
– Поставете ножа в

свободно положение(«A»).
След старт на двигателя:
– сложете лоста в положение «СМУКАЧ», ако двигателя е
студен. Ако двигателя е загрял сложете лоста в положение между

ОПАСНОСТ! Никога не
изполвайте
машината без да
сте монтирали
защитата

«БАВНО» и «БЪРЗО»;

– сложете ключа в положение «ON» и след това завъртете в
положение «START» за да стартирате двигателя.

ОПАСНОСТ! Има микро-суич, който спира
двигателя или предпазва от
стартиране при зацепен нож ако
защитата не е монтирана

Вдигнете предпазния капак и поставете
двете крачета на коша.
В отворите предвидени за тази цел

Ако искате да работите без кош,
се предлага защита от камъни
(4).

ПРОВЕРКА НА СИСТЕМИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Да се извършва задължителна проверка всеки път преди работа.

ПРИДВИЖВАНЕ БЕЗ КОСЕНЕ

ОПАСНОСТ! Машината не е одобрена за придвижване по
обществени пътища.
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Забележка При придвижване на машината ножът не трябва да
бъде зацепен, а косилният апарат трябва да бъде в

най-високо положение.
to release the pedal with caution as already described.

Зацепете ножа при най-високо положение на косилния апарат и
след това постепенно намалете до желаната височина. За да
постигнете добро окосяване изберете предавка която съответсва на
количеството трева (височина и плътност) за механична
трансмисия:

– Висока и гъста трева – мокра трева 1ва скорост
– Средно състояние на тревата 2ра - 3та скорост
– Ниска трева – суха трева 4та скорост

ЗАБЕЛЕЖКА Петата предавка е само за придвижване от едно до
друго място при хоризонтални повърхности

За хидростатични трансмисии

Скоростта трябва да бъде настроена според състоянието на
тревата като се мести лоста за промяна на скоростта.

Бавна скорост трябва да бъде избрана ако забележите колебания в
оборотите на двигателя.Ако бъде избрана прекалено бърза предна
скорост тревата няма да бъде окосена добре.

НАСТРОЙКА НА ВИСОЧИНАТА НА КОСЕНЕ

Височината се настройва чрез лоста за промяна на седемте
позиции.
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ОСНОВНИ ПРИЧИНИ, КОГАТО ДВИГАТЕЛЯ НЕ РАБОТИ
ИЛИ НЕ СТАРТИРА

ВНИМАНИЕ ВИНАГИ ИЗПОЛВАЙТЕ РЪЧНАТА, КОГАТО
ОСТАВЯТЕ МАШИНАТА

Устройствата за безопасност работят по два начина:

– не позволяват на двигателя да стартира ако всички изисквания за
безопасност не са спазени;
– не позволяват на двигателя да стартира ако дори едно изискване
не е изпълнено.

ВНИМАНИЕ Намалете скоростта, когато се изкачвате по
наклон.

За механични трансмисии:

За да стартирате двигателя ще бъде нужно:

– трансмисията е в позиция “ неутрална” ;
– ножът не е зацепен;
– оператора е седнал или ръчната е активирана.

Двигателя спира когато:

ВНИМАНИЕ Никога не управлявайте машината на неутрална скорост – оператора напусне своето място при зацепени ножове

За хидростатични трансмисии:

Придвижвайте се с ниска скорост при наклони.

– оператора напусне своето място, когато трансмисия е в
неутрална позиция
– оператора напусне мястото си, когато трансмисията е в
неутрална позиция без да активира ръчната спирачка;
– коша е вдигнат или предпазния капак от камъни е премахнат,
когато ножовете са зацепени

Никога не изполвайте задна скорост при наклони
ще загубите контрол върху машината.

ИЗПРАЗВАНЕ НА КОША

ЗАБЕЛЕЖКА Тази операция се изпълнява
при отцепен нож иначе двигателя
се угасява.

Когато се напълни коша отчетлив
сигнал се подава. СПРЕТЕ
ПРИДВИЖВАНЕТО НАПРЕД, за да
не блокирате канала за събиране и
отцепете ножа.
Изпразнете коша като го повдигнете
с ръка.
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ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОСЕНЕТО WARNING!

Когато приключите косенето
отцепете ножа и придвижете
машината с вдигнат косилен
апарат в най-високо
положение.

Спрете машината,
задействайте ръчната
спирачка и загасете
двигателя.

След това затворете крана за
бензин (1).

Преди съхранение за дълъг пероиод:

1. Уверете се, че мястото е
лишено от прах и влажност.

2. Източете горивото от резервоара
и карбуратора в подходящ съд.

– Извадете горивния маркуч
(1) и източете горивото от
резервоара.

– Отхлабете винта на
карбуратора за да източите
горивото от карбуратора (2).

ВНИМАНИЕ – Затегнете обратно винта,
Свържете маркуча и
затворете крана за гориво.

3. Сменете маслото.

цилиндъра.

ПОЧИСТВАНЕ

След всяко косене, почистете машината отвсякъде и изпразвете
коша.
Почистването се извършва с вода, като не мокрите двигателя и
електрическите части по таблото

ВАЖНО Акумулатора трябва да бъде съхраняван на хладно и

сухо място.
Преди дълъг период на съхранение заредете акумулатора.
Заредете го повторно преди приложение (раздел 6).

ИЗМИВАНЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА

Машината трябва да бъде поставена на равен терен.Измиването на
машината се изпълнява с прикачване на маркуч с течаща вода към
конектора (1) :

При измиване, косилният апарат трябва да бъде в най-ниска
позиция. Свалете коша изпразнете го и го изчакайте да изсъхне.

СЪХРАНЕНИЕ И ДЪЛЪГ ПЕРИОД НА
НЕАКТИВНОСТ

Ако машината няма да бъде изполвана повече от 1 месец. Смажете
всички връзки както е показано в раздел 6.

Следващият път проверете за течове от маркучи, резеровар,
карбуратор.
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5.4 ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
4. Извадете свеща и влейта една лъжица чисто двигателно масло в



6. ПОДДРЪЖКА При затваряне:

– Проверете канала на колектора (8) дали е правилно поставен на
порт (9) както е показано със стрелка (12);

WARNING! – Върнете лоста (3) в позиция «R» и затворете капака (1)

ВАЖНО Никога не изхвърляйте масло или други замърсители
безотговорно.

ДОСТЪП ДО МЕХАНИЧНИТЕ ЧАСТИ

Вдигнете капака (1) за да си
осигурите достъп до двигателя и
механичните части.

– поставете машината на равен
терен вдигнете косилния апарат
в най-високо положение и
сложете трупчета (2)

– затегнете гайката (5);
– преместете лоста (6) в позиция «7»;
– извадете трупчетата (2) и сглобете топката (3).

ДВИГАТЕЛ

Целта на тези процедури е да се запази двигателя в най-добро
работно състояние.

За механични
трансмисии:

ВАЖНО Използвайте само оригинални части на Honda.
– задействайте ръчната спирачка

За
хидростатични
трансмисии:

– дръпнете лоста за
освобождаване от
«ЗАЦЕПВАНЕ» (виж
раздел. 4, n° 23), защото
ръчната спирачка трябва
да бъде освободена за да
се осигури достатъчно
движение на лоста за
промяна на скоростта;

– извадете коша;
– отвиите топката на дръжката

(3) и преместете в позиция
«N» ( при
механична трансмисия),
Или в «R»
( при хидростатична трансмисия);

– отворете капака (4) и отвиите
гайка (5);
– освободете дръжката (6) така
че косилния апарат да остане на
трупчетата.

Употребата на други части може да повреди двигателя.
СМЯНА НА МАСЛО

Източете маслото докато
двигателя е топъл за да осигурито
бързо и цялостно източване.

1. Отвиите капачката за масло (1) и
отвиите пробката (2) за да
източите маслото. При
монтажа на пробката (2),
внимателно поставете
уплатнението.

2. Налейте препоръчителното
масло (виж стр.18) и проверете
нивото на маслото.

КАПАЦИТЕТ НА МАСЛО: 1.1
литра

ЗАБЕЛЕЖКА Моля изхвърляйте маслото по начин съобразен с

околната среда.
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ОБСЛУЖВАНЕ НА
ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР

Мръсен въздушен филтър ще ограничи въздушният поток до
карбуратора. Почиствайте редовно въздушният филтър за да
избегнете повреди на карбуратора. Обслужвайте по-често при
работа в запрашени условия.

2. Огледайте свеща.
Подменете ако има нарушаване
на цялостта. Почистете свеща
с телена четка ако ще се изполва
повторно.

ВАЖНО! Никога не изполвайте бензин за почестване на
въздушният филтър

3. Измерете луфта

Регулирайте чрез огъване на
електрода. Луфта трябва да бъде:

ВАЖНО Не експлоатирайте двигателя без въздушен филтър,
ще възникне бързо износване.

0.70 - 0.80 мм.

1. Отвиите перчатата гайка (1) и
извадете капака (2). Извадете
елеменетите. Проверете за щети,
дупки или скъсвания.

2. Елемент (3): Изперете го с
хладка сапунена вода,
изчакайте да изсъхне. Потопете
елемента в чисто двигателно
масло

4. Проверете уплътнението дали
е в добро състояние и завиите
свеща на ръка за да избегнете
завиване на криво.

5. При монтаж на нова свещ
затегнете 1/2 оборот след като
свеща притисне уплътнението.
При монтаж на употребявана свещ
затегнете 1/8 до 1/4 оборот след
като свеща притисне
уплътнението.

И изстискайте излишъка.
Двигателя ще пуши при първото
палене.

3. Елемент (4): Изтупайте внимателно или издухайте с компресор от вътре
навън. Не опитвайте да изчеткате замърсяването, така ще разкъсате
фибрите. Подменете хартиеният елемент ако е много замърсено.
Изперете с топла вода и изстискайте. Издухайте с компресор
отвътре навън, или разклатете елемента.

ЗАДНА ОС

Това са постоянно лубрикирани точки с грес, която не изисква
подмяна.

АКУМУЛАТОР

За да осигурите дълъг живот на акумулатора е важно да го
поддържате.
Акумулатора на машината трябва да бъде зареждан винаги:
– преди употреба за първи път след покупката;

ЗАБЕЛЕЖКА Монтирайте уплътнението на въздушният филтър – преди съхранение на машината за дълъг период от време;
(5),подменете при необходимост.

ОБСЛЕЖВАНЕ НА СВЕЩА

ПРЕПОРЪЧАНА СВЕЩ: BPR5ES (NGK)
– преди стартиране след дълъг период на
съхранение.

Внимателно прочетете и спазвайте процедурата по презареждане
както е описана. Ако процедурата не се следва или акумулатора не се
зарежда, непоправими повреди може да възникнат във акумулатора.

За да се осигури правилна експлоатация , трябва да се осигури
подходящ луфт на свеща

ВАЖНО Зареждането трябва да бъде изпълнявано чрез
устройството което получвата с машината“ CB01”

1. Извадете свеща като
използвате подходящият
ключ (1).

Други зарядни устройства може да повредят акумулатора.
– следвайте инструкциите в книжката за тази цел
– следвайте инструкции на производителя на
акумулатора.

Машината има конектор (1) за
презареждане, който трябва да
бъде свързан с подходящият
конектор от устройството за
презареждане и поддръжка

WARNING! “ CB01”
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ВАЖНО Не свързвайте други устройства освен“ CB01” ПОДМЯНА НА РЕМЪЦИ

към този конектор.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА

Електронната карта и електронната система са защитени от:

Движението на двигателя към задната ос и на двигателя към ножа
се предава чрез два “V” ремъка, чийто живот зависи от това как е
експлоатирана машината.
Подмяната трябва да бъде извършвана от вашият дилър.

– само рестартиращо се
у-во което прекъсва
веригата, когато има
повреда по
функционалността и е
придружен от
отличителен сигнал,
който продължава
докато не се извади
ключа
Когато проблема бъде
решен системата
автоматично се
рестартира до няколко
секунди;

– a 6.3 Закъсняващ бушон
(1) за защита на
основните токови връзки

2
(15 Amp)

1

НАСТРОЙКА НА КОСИЛНИЯ АПАРАТ

Косилният апарат трябва да бъде настроен за оптимално
рязане.

Това трябва да бъде
подменено след
елиминиране на проблема.

(6.3
Am
p)

ЗАБЕЛЕЖКА За постигане на добри резултати, предната

част трябва да бъде

Бушон 15 A (2) е предоставен за защита на презареждащият

кръг. Когато едно от тези у-ва се задейства, машината спира.

с 2 - 4 mm по ниско от задната.

За настройка на косилния апарат за успоредност със земята:

– поставете трупче с
дебелина 26 мм (1) под
косилният апарат и едно
трупче с дебелина 32 мм (2)
под задният край, след това
поставете повдигащата
дръжка в позиция
«1»;

Подмяна на колела

Спрете машината на равна
повърхност и поставете
трупчета под машината от
страната на смяната.

Задните колела колела са
куплирани директно на вала.

– рахлабете гайки (3 - 5 - 7) и
контрагайки (4 - 6 - 8) ;

– завъртете гайка (3) докато
дясната част се
повдигне и след това
затегнете контрагайката
(4);

– навийте гайка (5) докато
предната част започне да
се надига и след това
затегнете контрагайката
(6);

– навийте гайка (7) докато
започне повдигане на косилният
апарат и след това затегнете с
гайка (8).
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РАБОТА ЧАС ДАТА ИЛИ БРОЙ ЧАСОВЕ
1. МАШИНА
1.1 Проверка на ножа 25

1.2 Подмяна на ножа 100

1.3 Проверка на
трансмисионен ремък 1)

25

1.4 Подмяна на
трансмисионен ремък1)

–

1.5 Проверка на задвижващ
ремък 1)

25

1.6 Подмяна на задвижващ
ремък 1)

–

1.7 Проверка и настройка на
спирачките

10

1.8 Проверка и настройка на
предавките

10

1.9 Проверка на спирачката
на ножа

10

1.10 Проверка за здравина 25

1.11 Общо смазване 1) 2) 25

2. ДВИГАТЕЛ

2.1 Проверка на масло 3) –

2.2 Смяна на масло 4) 100

2.3 Подмяна на горивен
филтър 4)

–

2.4 Проверка 3) и почистване
на въздушния филтър 5) 6)

50

2.5 Подмяна на въздушен
филтър 6)

200

2.6 Проверка на въздушен
филтър1)

200

2.7 Подмяна на горивен
филтър 1)

–

2.8 Проверка на свещи 100

2.9 Replacement of spark
plug

200

WARNING!

1) Свържете с вашият дилър.
2) Цялостно лубрикиране трябва да бъде извършвано преди
съхранение за дълъг период
3) Проверка преди всяка употреба.
4) След първата употреба или първите 20 часа работа.
5) Извършвайте по-честа поддръжка при работа в запрашени
условия.
6) Подмяна на хартиеният елемент само.
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7. ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Защитата на околната среда трябва да бъде ваш приоритет
при работа с машината.

– Опитайте да не причинявате щети на

обкръжаващата Ви околна среда.

– Спазвайте местните закони за изхвърляне на
отпадъци.

– Не замърсявайте околната среда при работа с
машината.

17 BGEN



8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ СИТУАЦИЯ ОБИЧАЙНА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

1. Пилотната лампа

не работи

Ключа е в
позиция «ON»
при спрял
двигател

Електронната карта е в режим на

безопасност, поради:

– лоша връзка с акумулатора

– изтощен акумулатор

– обърнати клеми на акумулатора

– изгорял бушон

– лошо заземяване

– намокряне на електронната карта

– заземени микро-суичове

Поставете ключа в позиция «OFF» и огледайте за
причината:

– проверете връзките

– заредете акумулатора

– свържете правилни

– подменете бушон (6.3 A )

– изсушете с въздух

2. Стартера не
работи

Ключа е в
позиция
«START» и
пилотната лампа
работи

Ключа е в
позиция
«START» и
пилотната лампа
мига

– недостатъчно зареден акумулотор

– лошо заземяване

– не сте готови за стартиране

– заредете акумулатора (ако проблема
продължи, свържете се с вашият дилър)

– проверете бушон15 A
(ако проблема продължи, свържете се с вашият дилър)
– проверете връзки

– проверете дали ножа е отцепен
(ако проблема продължи, проверете съответния микро чип)

– поставете ( механична) или лост ( хидростатична)
На неутралнаl (N)

3. Двигателя не
стартира

Ключът в позиция
«START»

– няма гориво

– проблем при контактния ключ

– незареден акумулатор

– проверете нивото на горивото
– отверете крана за бензин
– проверете горивния филтър

– проверете лулата на свеща
– проверете електрода и луфта на свеща
– презаредете акумулатора

(ако проблема продължи, консултирайте се с вашият дилър)

4. Труден старт и
двигателя работи
странно

Ключът е в
позиция «ON»,
двигателя
работи

– проблем с горивото – почистете и подменете въздушният филтър
– проверете камерата на карбуратора
– изпразнете резервоара и допълнете с ново гориво
– проверете и подменете при необходимост горивният
филтър

5. Затрудняване на
двигателя по време
на косене

Ключът е в
позиция «ON»,
двигателя
работи

– скоростта на придвижване е
твърде висока в съответсвие с
косенето

– намалете скоростта на придвижване и/или вдигнете

косилния апарат

6. Двигателя
спира, когато се
зацепи ножа

Ключът е в
позиция «ON»,
двигателя
работи

– не сте готов за зацепите ножа – седнете правилно на седалката
(ако проблема продължи проверете микро-суича)

– проверете дали коша или предпазния капак от
камъни е на мястото си, ако е така проверете микро-
суича

7. Двигателя спира Ключът е в
позиция «ON»,
двигателя
работи

Електронната карта е в режим на

безопасност поради:

– заземен микро-суич

– проблем с акумулатора

– претоварване

– лоша връзка с акумулотора (лош

контакт)
– лошо заземяване на двигателя

Поставете ключа в позиция «OFF» и се огледайте за
причината:

– проверете връзките

– заредете акумулатора

– свържете с вашия дилър

– проверете връзките на акумулатора

– проверете връзката за заземяване

18 BG



ПРОБЛЕМ СИТУАЦИЯ ОБИЧАЙНА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

8. Неравномерно
косене и слабо
събиране на тревата

Ключът е в
позиция «ON»,
двигателя
работи

– не успоредност на косилния апарат

със земята

– ножа

– скоростта на придвижване е
прекалено висока в
съответсвие с косенето на
трева

– задръстен канал на колектора

– пълен кош с трева

– проверете налягането на гумите
– подравнете косилния апарат със земята
– проверете дали ножа е закрепен стабилно

– заточете или подменете ножа
– проверете напрежението на ремъка

– намалете скоростта на придвижване и/или
подвигнете косилния апарат
– изчакайте тревата да изсъхне
– изпразнете коша и колектора

– почистете косилния апарат

9. Необичайни
вибрации по време на
работа

Ключът е в
позиция «ON»,
двигателя
работи

– ножа не е балансиран

– разхлабен нож

– рахлабени винтове

– косилният апарат е възпрепятсван

– балансирайте и подменете ножа ако е увреден

– проверете дали ножа е закрепен стабилно

– проверете и затегнете всички винтове по
двигателя и машината

– извадете коша, изпразнете колектора и почистете
вътрешността на косилния апарат

Ако проблемите продължат свържете с вашият дилър.

9. АКСЕСОАРИ

1. ПРЕДПАЗЕН
КАПАК ОТ КАМЪНИ

Изполва се, когато не желаете да
събирате окосената трева.

2. КОМПЛЕКТ

ЗА“ МУЛЧИРАНЕ”

Финно нарязва тревата и я връща
в почвата като тор
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10. СПЕЦИФИКАЦИИ

МОДЕЛИ HF1211 HF1211 H

Функция Събиране на трева

Електрическа система 12 V 12 V

Акумулатор 20 Ah 20 Ah

Двигател: HONDA тип GXV 340 GXV 340

Работни обороти 3100 об/мин 3100 об/мин

Нетна мощност (*) 6.6  kW / 3600 6.6  kW / 3600

Номинална мощност 6.4  kW / 3100 6.4  kW / 3100

Предни гуми 11 x 4-4 11 x 4-4

Задни гуми 15 x 6-6 15 x 6-6

Налягане на предни гуми 1.5 бара 1.5 бара

Налягане на задни гуми 1.0 бара 1.0 бара

Капацитет на горивния резервоар 3.6 л 3.6 л

Тегло 168 кг 177 кг

Скорост

напред — от 0 до 8.0 км/ч

1ва 1.6 км/ч —

2ра 2.8 км/ч —

3та 4.2 км/ч —

4та 4.7 км/ч —

5та 7.0 км/ч —

назад 2.0 км/ч от 0 до 3.7 км/ч

Вътрешен радиус на завой (минимален диаметър на не
окосен терен), Лява страна

1.4 м 1.4 м

Височина на косене от 3 до 8 см от 3 до 8 см

Ширина на косене 71 см 71 см

Капацитет на коша 170 л 170 л

Максимални нива на шум и вибрации

МОДЕЛИ HF1211 HF1211 H

Гапантирано ниво на шума (2000/14/EC, 2005/88/EC) dB(A) 100 100

Измерено ниво на шума (2000/14/EC, 2005/88/EC) dB(A)
dB(A)

99.0
0.4

99.0
0.4

Звуково налягяне в ухото (EN836:1997 / AC:2006) dB(A)
dB(A)

83.6
0.4

83.6
0.4

Истинска измерена стойност на ускорение (EN836:1997 / AC:2006) м/сек2

м/сек2
2.6
0.4

2.6
0.4

Истинска измерена стойност на седалката (EN 1032) м/сек2

м/сек2
0.4
0.2

0.4
0.2

.
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