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فهرست مطالب

خریدار محترم،

از شما برای انتخاب محصول STIHL با کیفیت 
مهندسی تشکر می کنیم.

این محصول با استفاده از روش های جدید تولید و 
تضمین کیفیت جامع ساخته شده است. ما نهایت تالش 

خود را به کار بسته ایم تا ضمن جلب رضایت شما، 
هنگام استفاده از این محصول با مشکلی روبرو 

نشوید. 

اگر در مورد محصول سؤالی دارید، لطفاً با فروشنده 
خود یا نماینده مجاز ما تماس بگیرید.

با احترام 

)Nikolas Stihl( دکتر نیکالس اشتیل

حق چاپ این دفترچه راهنما محفوظ است. کلیه حقوق محفوظ است، علی الخصوص حق تکثیر، ترجمه و پردازش در سیستم های الکترونیکی. |
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دریچه هوای ورودی: کار با 
دستگاه در زمستان

دریچه هوای ورودی: کار با 
دستگاه در تابستان

دسته مجهز به گرم کن

بکار انداختن سوپاپ کاهش فشار

بکار انداختن پمپ سوخت دستی
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مخزن سوخت؛ ترکیبی از بنزین و 
روغن موتور

مخزن روغن زنجیر؛ روغن 
زنجیر

درگیر کردن و آزاد کردن ترمز 
زنجیر

ترمز خالص 

مسیر حرکت زنجیر

ایماتیک؛ تنظیم جریان روغن 
زنجیر

رگالژ زنجیر اره

راهنمای استفاده از این دفترچه

این دفترچه راهنما مربوط به اره موتوری STIHL می 
باشد، که در این دفترچه راهنما با عنوان »دستگاه 

موتوری« نیز از آن نام برده شده است. 

عالئم هشداردهنده 

عالئم هشداردهنده ای که روی دستگاه چسبانده شده اند 
در این دفترچه راهنما ارائه گردیده است. 

بسته به نوع دستگاه و تجهیزات، عالئم هشداردهنده 
زیر ممکن است روی دستگاه چسبانده شده باشند.

عالمت ها در متن 

 هشدار

هشدار برای مواردی که احتمال بروز حادثه، جراحت 
شخصی یا آسیب جدی به اموال وجود داشته باشد. 

 توجه

احتیاط برای مواردی که خطر آسیب به دستگاه یا هر 
کدام از قطعات آن وجود داشته باشد. 

پیشرفت های مهندسی

فلسفه STIHL پیشرفت و اصالح دائم تمام محصوالت 
آن می باشد. به همین دلیل ممکن است طرح، ساخت و 

ظاهر محصوالت به طور متناوب تغییر کند. 

بنابراین ممکن است بعضی از این تغییرات، اصالحات 
و پیشرفت ها در این دفترچه راهنما وجود نداشته باشد.
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هرگز نباید اجازه داده شود افراد نابالغ با این دستگاه 
کار کنند – جز کارآموزان جوان باالی 16 سال که 

تحت نظارت به کار بپردازند. 

کودکان، حیوانات و افراد غیر حرفه ای باید از دستگاه 
فاصله بگیرند.

کاربری که از دستگاه استفاده می کند مسئول جلوگیری 
از آسیب به اشخاص ثالث و اموال آنها می باشد. 

دستگاه را حتمًا همراه با دفترچه راهنما و فقط به 
افرادی قرض یا اجاره دهید که با نحوه استفاده از آن 

کاماًل آشنایی دارند. 

این دستگاه فقط برای افرادی قابل استفاده است که از 
سالمت روحی و وضعیت جسمی خوبی برخوردار 

باشند. اگر در شرایطی به سر می برید که ممکن است 
با کار شدید بدتر شود، قبل از استفاده از اره موتوری 

مورد را با پزشک خود بررسی کنید.

هر فردی که الکل، هرگونه داروی تأثیرگذار در 
توانایی، یا مواد مخدر استفاده کرده باشد ملزم است از 

کار با دستگاه خودداری کند. 

چنانچه شرایط آب و هوایی نامناسب است )باران، 
برف، یخ، باد(، کار را به عقب بیاندازید – خطر وقوع 

حادثه باالتر است!

فقط افراد دارای دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب: 
سیستم احتراق این دستگاه یک میدان الکترومغناطیسی 

با شدت پایین ایجاد می کند. ممکن است این میدان با 
بعضی از دستگاه های تنظیم کننده ضربان قلب تداخل 

داشته باشد. برای کاهش خطرات مربوط به سالمتی 
افراد، STIHL توصیه می کند افرادی که از دستگاه 
های تنظیم کننده ضربان قلب استفاده می کنند قبل از 
کار با این دستگاه با پزشک و سازنده دستگاه تنظیم 

کننده ضربان قلب خود مشورت کنند.

موارد کاربرد

این دستگاه را فقط می توان برای بریدن چوب و اشیاء 
چوبی بکار برد. 

نکات ایمنی

هنگام استفاده از اره موتوری الزم 
است نکات ایمنی خاصی رعایت 

شود، زیرا زنجیر با سرعتی بسیار 
باال حرکت کرده و تیغه های برنده 

 زنجیر فوق العاده تیز هستند.

قبل از اولین استفاده از دستگاه حتمًا 
دفترچه راهنما را مطالعه کرده، و 
دفترچه را در جایی امن قرار دهید 
تا در صورت لزوم، در آینده به آن 

رجوع نمایید. عدم توجه به این 
دفترچه راهنما می تواند منجر به 
آسیب های جدی و یا حتی مرگ 

شود.

 
پیروی از نکات عمومی 

از مقررات ایمنی ملی که، برای مثال، از طرف انجمن 
های بیمه مسئولیت کارفرما، سازمان های تأمین 
اجتماعی، مراجع سالمت و ایمنی شغلی یا دیگر 

سازمان ها منتشر شده اند، پیروی کنید. 

ممکن است استفاده از دستگاههای پر سر و صدا طبق 
مقررات ملی یا محلی به ساعات خاصی محدود شده 

باشد. 

چنانچه قباًل با این دستگاه کار نکرده اید: از فروشنده یا 
یکی از کاربران باتجربه بخواهید نحوه راه اندازی و 

استفاده از این دستگاه را به شما نشان دهد و یا در دوره 
مخصوص آشنایی با راه اندازی یا عملکرد دستگاه 

شرکت کنید.

 

از آن برای اهداف دیگر استفاده نکنید – خطر بروز 
حادثه!

به هیچ شکلی در دستگاه تغییری ایجاد نکنید – این کار 
 STIHL .می تواند خطر آسیب شخصی را افزایش دهد

در قبال آسیب های شخصی و آسیب های وارده به 
اموال ناشی از استفاده از تجهیزات غیر مجاز مسئولیتی 

به عهده نمی گیرد. 

لباس و تجهیزات 

لباس و تجهیزات محافظ مناسب بپوشید. 

لباس باید محکم باشد اما بگونه ای 
باشد که بتوانید به راحتی در آن 
حرکت کنید. لباس های راحت و 
مجهز به الیاف ضد برش بپوشید 

– از کت و ژاکت های گشاد 
استفاده نکنید.

از پوشیدن لباسی که ممکن است در شاخه ها یا بوته یا 
قطعات متحرک دستگاه گیر کند خودداری کنید. از 
پوشیدن شال گردن، کراوات یا جواهرات خودداری 

کنید. موهای بلند را بسته و جمع کنید )با استفاده از یک 
توری سر، کاله کشباف، کاله محکم ایمنی و غیره(.

کفش های ایمن و مناسب بپوشید – 
کفش هایی که دارای مواد ضد 

پارگی، کف ضد ُسر و پنجه فوالدی 
هستند بپوشید. 

اگر احتمال افتادن اشیاء بر روی 
سرتان وجود دارد، کاله ایمنی 

محکم بر سر بگذارید. از عینک 
های ایمنی یا محافظ صورت و 

محافظ شنوایی »شخصی«، مانند 
گوشی، استفاده کنید. 
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خاک و کثیفی را از روی دستگاه پاک کنید – برای این 
کار از حالل های روغنی استفاده نکنید. 

شکاف های تهویه را در صورت لزوم تمیز کنید. 

برای تمیز کردن دستگاه از دستگاه شستشوی پرفشار 
استفاده نکنید. شدت فشار آب می تواند به قطعات 

دستگاه آسیب برساند. 

لوازم جانبی 

تنها از ابزارها، تیغه ها، زنجیرها، اسپراکتها، وسایل 
جانبی یا اجزای فنی مشابهی که برای این دستگاه مورد 
تأیید STIHL قرار گرفته اند استفاده کنید. اگر در این 

رابطه سؤالی دارید با نماینده مجاز سرویس تماس 
بگیرید. فقط از ابزارها و لوازم جانبی باکیفیت استفاده 
نمایید. در غیر این صورت، ممکن است خطر وقوع 

حوادث و آسیب به دستگاه ایجاد شود. 

STIHL توصیه می کند از ابزارها، تیغه ها، 
 STIHL زنجیرها، اسپراکت ها و لوازم جانبی اصلی

استفاده کنید. این ابزارها بطور خاص در انطباق با مدل 
دستگاه شما طراحی شده اند و متناسب با نیازهای کار 

شما می باشند. 

پر کردن مخزن سوخت 

بنزین نوعی سوخت فوق العاده 
قابل اشتعال می باشد – از شعله و 
آتش بی حفاظ دور بمانید – سوخت 

از مخزن سرریز نشود – سیگار 
نکشید. 

قبل از پر کردن مجدد مخزن سوخت، موتور را 
خاموش کنید. 

هرگز تا زمانی که موتور هنوز داغ است مخزن 
سوخت را پر نکنید – سوخت ممکن است سرریز 

شود – خطر آتش سوزی!

دستکش های محافظ محکم که از 
مواد مقاوم )مانند چرم( ساخته شده 

اند دست کنید. 

STIHL می تواند مجموعه وسیعی از لباس ها و 
تجهیزات حفاظتی شخصی را برایتان فراهم کند. 

حمل و نقل 

قبل از هرگونه حمل و نقلی – حتی برای مسافت های 
کوتاه – دستگاه را خاموش کنید، ترمز زنجیر را 

درگیر کنید و محافظ زنجیر را بیاندازید. این کار از 
خطر ناشی از حرکت کردن اتفاقی زنجیر اره 

جلوگیری می کند. 
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همیشه اره موتوری را از طریق دستگیره جلو 
بگیرید – به طوریکه اگزوز دور از بدن باشد – تیغه 

به طرف عقب قرار داشته باشد. از دست زدن به 
قسمت های داغ دستگاه، بخصوص سطح اگزوز، 

خودداری کنید – خطر سوختگی!

حمل در وسایل نقلیه: جای دستگاه را با دقت محکم کنید 
تا از واژگون شدن یا آسیب رسیدن به دستگاه و بیرون 

ریختن روغن زنجیر یا سوخت جلوگیری شود. 

تمیزکاری

قسمت های پالستیکی را با دستمال تمیز کنید. تمیزکننده 
های قوی ممکن است به قسمت های پالستیکی آسیب 

برساند. 

درپوش مخزن سوخت را با دقت باز کنید تا هرگونه 
فشار اضافی به تدریج تخلیه شود و سوخت به بیرون 

نپاشد. 

مخزن سوخت دستگاه فقط باید در مکانی با وضعیت 
تهویه مناسب پر شود. چنانچه سوخت سرریز شد، فورًا 

دستگاه را تمیز کنید. مراقب باشید سوخت روی لباس 
تان نریزد – لباس های آلوده به سوخت را باید فورًا 

عوض کنید.

دستگاه ها می توانند مجهز به درپوش های زیر مطابق 
استاندارد باشند: 

درپوش با گیره مفصلی )نوع بدون ابزار(

درپوش با گیره مفصلی )نوع بدون 
ابزار( را در جای خود قرار دهید، 
بچرخانید تا سفت شود، و قفل گیره 

را به پایین برگردانید.

این کار کمک می کند در اثر لرزش دستگاه و در نتیجه 
شل یا باز شدن درپوش های درست بسته نشده جلو 

گیری شده و سوخت بیرون نریزد.

مراقبت نشتی باشید! اگر سوخت 
سرریز شده یا نشت کرده است، 

هرگز موتور را روشن نکنید – می 
تواند باعث سوختگی های منجر به 

مرگ شود!

قبل از شروع به کار: 

بررسی کنید که اره به درستی مونتاژ شده و در شرایط 
مناسبی قرار داشته باشد – برای اطالعات بیشتر به 

فصل های مربوطه در این دفترچه راهنما مراجعه کنید. 

–  وجود هرگونه نشتی در سیستم سوخت را بررسی 
کنید، و به قسمت های قابل مشاهده مانند درپوش 

مخزن، محل اتصاالت لوله ها و پمپ سوخت 
دستی )در دستگاه هایی که مجهز به این قطعات 
هستند( توجه بیشتری نمایید. در صورت وجود 
هرگونه نشتی یا آسیب، موتور را روشن نکنید 
– خطر آتش سوزی. قبل از استفاده از آن، اره 
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را برای تعمیر به یک نماینده مجاز سرویس 
بدهید. 

–  عملکرد ترمز زنجیر، محافظ دست جلو را 
بررسی کنید

تیغه به درستی نصب شده باشد  –

رگالژ زنجیر به اندازه کافی و صحیح باشد  –

–  شاسی گاز و قفل شاسی گاز باید آزادانه حرکت 
کنند، به طوری که وقتی رها می شوند، به حالت 

خنثی بپرند. 

 ،STOP کلید ساسات باید به راحتی به حالت  –
حالت 0 یا † قابل حرکت دادن باشد.

–  بررسی کنید سر شمع محکم باشد – اگر سر شمع 
شل باشد ممکن است جرقه بزند و گاز قابل 

اشتعالی ایجاد کند که منجر به آتش سوزی شود. 

–  هرگز سعی نکنید به طریقی کنترل ها یا دستگاه 
های ایمنی را دستکاری کرده و تغییر دهید. 

–  برای کنترل ایمن اره، دستگیره ها را خشک و 
تمیز نگه دارید – روغن و کثیفی را از سطح آنها 

تمیز کنید. 

–  اطمینان حاصل کنید که به میزان کافی سوخت و 
روغن زنجیر در مخزن های مربوط وجود داشته 

باشد. 

برای کاهش خطر آسیب شخصی، اگر اره آسیب دیده یا 
به درستی مونتاژ نشده، از استفاده از آن اجتناب کنید. 

روشن کردن اره موتوری

همیشه روی سطحی هموار کار کنید. جای پایتان را 
حتمًا محکم و ثابت نمایید. دستگاه را محکم بگیرید – 

زنجیر نباید با هیچ گونه وسیله ای یا سطح زمین تماس 
پیدا کند – خطر آسیب دیدگی به دلیل چرخش زنجیر 

اره. 

اره موتوری شما یک اره یک نفره است. به دیگران 
اجازه ندهید در محیط کار حضور داشته باشند – حتی 

حین شروع کردن.

اگر زنجیر در داخل شکاف برش قرار دارد، اره 
موتوری را روشن نکنید. 

از محلی که مخزن سوخت دستگاه در آنجا پر شده است 
حداقل 3 متر فاصله بگیرید، و هرگز موتور را در 

فضاهای بسته روشن نکنید. 

قبل از روشن کردن، ترمز زنجیر را قفل کنید – خطر 
آسیب دیدگی به دلیل چرخش زنجیر!

موتور را درحالت ایستاده روشن نکنید – مطابق 
دستورالعمل دفترچه راهنما روشن کنید. 

در هنگام کار 

همیشه اطمینان حاصل کنید که جای پایتان محکم و 
ثابت است. وقتی تنه درخت خیس است بیشتر مراقب 

باشید – خطر ُسر خوردن! 

00
1B

A
08

7 
LÄ

همیشه اره موتوری را با هر دو دست محکم نگه 
دارید: حتی اگر چپ دست هستید، دست راست خود را 

روی دستگیره عقب بگذارید. برای کنترل مطمئن، 
انگشتان خود را محکم دور دستگیره های جلو و پشت 

قرار دهید. 

در مواقع اضطراری یا زمانی که خطر قریب الوقوعی 
وجود دارد، فورًا با قرار دادن اهرم کنترل اصلی بر 

روی STOP ،0 یا † موتور را خاموش کنید. 

هرگز دستگاه را روشن به حال خود رها نکنید. 

در سطوح لغزنده، پوشیده از آب، برف، یا یخ و سطوح 
شیب دار، زمین نامسطح یا چوب سبز که تازه پوست 

آن کنده شده است احتیاط کنید – خطر ُسر خوردن!

مراقب تنه و ریشه درخت ها و گودال ها باشید – خطر 
زمین خوردن! 

تنها کار نکنید – افراد آموزش دیده در زمینه اقدامات 
اضطراری، که می توانند در مواقع اضطراری به شما 

کمک کنند، در فاصله ای از شما قرار بگیرند که 
بتوانند صدایتان را بشنوند. افراد کمک رسان در محل 

برش نیز باید از لباس های محافظ )کاله ایمنی!( استفاده 
کنند و از شاخه هایی که در حال برش هستند کاماًل 

دور بایستند. 

هنگام استفاده از وسایل محافظ گوش، به توجه و 
احتیاطی بیشتر نیاز است، چرا که صداهای هشدار 

دهنده )فریادها، بوق ها و غیره( به خوبی قابل شنیدن 
نخواهند بود. 

به مدت کافی استراحت کنید تا دچار خستگی نشوید – 
خطر بروز حوادث! 

خاک )مانند خاک اره(، غبار یا دودی که هنگام استفاده 
از دستگاه تولید می شود می تواند برای سالمتی زیان 

بار باشد. اگر خاک بوجود می آید، ماسک بزنید. 

هنگامی که موتور در حال کار کردن است: توجه داشته 
باشید بعد از رها کردن شاسی گاز، برای مدت کوتاهی 

زنجیر به چرخش خود ادامه می دهد – اثر دورانی.

هنگام کار با اره موتوری یا حضور در اطراف آن، 
سیگار کشیدن ممنوع است – خطر آتش سوزی! 

ممکن است از سیستم سوخت، گاز سوخت قابل اشتعال 
متصاعد شود.
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زنجیر اره را به صورت ادواری در فاصله های زمانی 
کوتاه، و به محض اینکه متوجه هرگونه تغییر 

محسوسی شدید، بازبینی کنید: 

–  موتور را متوقف کنید؛ صبر کنید تا زنجیر اره 
در حالت سکون قرار بگیرد

–  وضعیت و رگالژ زنجیر را بررسی کنید

–  تیزی زنجیر را بررسی کنید 

هرگز حین کار کردن موتور، به زنجیر اره دست 
نزنید. اگر زنجیر اره به دلیل وجود جسمی گیر کرده 
باشد، قبل از خارج کردن آن فورًا موتور را خاموش 

کنید – خطر آسیب دیدگی! 

همیشه قبل از رها کردن دستگاه در جایی، موتور را 
خاموش کنید. 

برای تعویض زنجیر اره، موتور را خاموش کنید. خطر 
آسیب دیدگی به دلیل حرکت کردن اتفاقی زنجیر! 

مواد سریعًا قابل اشتعال )مانند تراشه های چوب، پوسته 
درخت، علف خشک، سوخت( را از دود داغ و اگزوز 

داغ دستگاه دور نگه دارید – خطر آتش سوزی! 
مخصوصًا اگزوزهای دارای کاتالیزاتور می توانند 

بسیار داغ شوند. 

هرگز بدون روغن زنجیر کار را شروع نکنید – سطح 
روغن در مخزن روغن را بررسی کنید. اگر سطح 

روغن در مخزن روغن بسیار پایین است، فورًا کار را 
متوقف کرده و روغن زنجیر به مخزن اضافه کنید – 

همچنین به قسمت »اضافه کردن روغن زنجیر« و 
»بررسی روغن زنجیر« رجوع کنید. 

اگر دستگاه در معرض فشارهای زیاد غیرمعمول نسبت 
به آنچه برای آن در نظر گرفته شده قرار بگیرد )برای 

مثال فشار سنگین یا افتادن(، همیشه قبل از ادامه کار 
آن را مورد بررسی قرار دهید که در شرایط مناسبی 

قرار داشته باشد – همچنین به قسمت »قبل از شروع به 
کار« مراجعه کنید. 

سیستم سوخت را از نظر نشتی مورد بررسی قرار 
دهید و مطمئن شوید دستگاه های ایمنی به درستی کار 

می کنند. هرگز به کار با دستگاهی که کاماًل سالم نیست 
ادامه ندهید. اگر شک دارید، دستگاه را به نماینده مجاز 

سرویس نشان دهید. 

درست بودن عملکرد هرزگردی را بررسی کنید، به 
طوری که وقتی کلید ساسات آزاد می گردد، زنجیر اره از 
حرکت بایستد. وضعیت هرزگردی را مرتبًا بررسی کنید 

و در صورت امکان آنرا اصالح نمایید. اگر زنجیر اره در 
حالت هرزگردی باز هم به حرکت خود ادامه می دهد، 

دستگاه را برای تعمیر به یک نماینده مجاز سرویس ببرید. 

اره موتوری به محض روشن شدنش 
دود هایی سمی تولید می کند. این 

دودها ممکن است بی رنگ و بی بو 
بوده و حاوی هیدروکربن ها و بنزن 

نسوخته باشد. هرگز در داخل 
ساختمان یا در محیطی که از تهویه 

کافی برخوردار نیست با دستگاه کار 
نکنید، حتی اگر دستگاه شما مجهز به 

کاتالیزاتور باشد.

هنگام کار در کانال ها، گودال ها یا دیگر محیط های 
بسته، مطمئن شوید که تهویه مناسب انجام می گیرد – 

خطر آسیب منجر به مرگ به دلیل تنفس دودهای 
سمی!

اگر احساس تهوع کردید یا دچار سردرد، مشکالت 
بینایی )مثاًل دیدتان کمتر شود(، مشکالت شنوایی، 

سرگیجه، یا عدم توانایی در تمرکز شدید، فورًا کار را 
کنار بگذارید. چنین نشانه هایی می تواند ناشی از 

متصاعد شدن میزان بسیار باالیی از دود باشد – خطر 
بروز حادثه!

بعد از اتمام کار

موتور را خاموش کنید، ترمز زنجیر را درگیر کنید و 
محافظ زنجیر را بیاندازید.

نگهداری

وقتی دستگاه در حال استفاده نیست، باید به گونه ای 
نگهداری شود که هیچ فردی در خطر قرار نگیرد. 
دستگاه را در مقابل استفاده غیرمجاز در امان نگه 

دارید.

دستگاه را در اتاقی خشک و ایمن نگهداری نمایید.

لرزش ها

استفاده طوالنی مدت از دستگاه ممکن است موجب 
لرزش – تشدید مشکالت گردش خون در دست ها 

)»بیماری انگشت سفید«( شود.

در مورد مدت زمان استفاده از این دستگاه هیچ توصیه 
کلی وجود ندارد زیرا به چند عامل بستگی دارد.

مدت زمان استفاده در صورت رعایت موارد زیر 
طوالنی تر می شود:

–  محافظ دست )استفاده از دستکش های گرم(

–  زمان های استراحت کاری

مدت زمان استفاده در موارد زیر کوتاه تر می شود:

–  احساس گردش ضعیف خون در دست )عالئم: 
انگشتان غالبًا سرد می شوند، احساس سوزش یا 

خارش دارند(.

–  دمای پایین هوا در خارج از ساختمان.

–  مقدار نیرویی که صرف گرفتن دستکاه می شود 
)محکم گرفتن دستگاه که موجب ضعیف شدن 

گردش خون می شود(.

کاربرانی که به طور مداوم و مرتب با دستگاه کار می 
کنند باید وضعیت دست ها و انگشتانشان را زود به 

زود بررسی کنند. در صورت بروز هریک از نشانه 
های باال )مانند احساس خارش یا سوزش در انگشتان(، 

به دنبال خدمات پزشکی بروید.
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نگهداری و تعمیر

همیشه قبل از هرگونه تعمیر، تمیزکاری یا عملیات 
نگهداری و هرگونه کار روی زنجیر، موتور را 

خاموش کنید. خطر آسیب دیدگی در صورت حرکت 
اتفاقی زنجیر!

استثناء: تنظیم کاربراتور و سرعت هرزگردی.

دستگاه باید به طور مرتب سرویس شود. از انجام 
نگهداری و تعمیراتی که در این دفترچه راهنما توضیح 
داده نشده خودداری کنید. سایر تعمیرات باید توسط یکی 

از نمایندگی های مجاز سرویس انجام شود.

توصیه STIHL این است که انجام عملیات تعمیر و 
نگهداری فقط توسط نمایندگان مجاز STIHL انجام 

گیرد. نمایندگان STIHL از آموزش مداوم برخوردار 
شده و اطالعات فنی در اختیارشان قرار می گیرد.

فقط از قطعات یدکی باکیفیت استفاده کنید. در غیر این 
صورت، ممکن است خطر وقوع حوادث و آسیب به 
دستگاه ایجاد شود. اگر در این رابطه سؤالی دارید با 

نماینده مجاز سرویس تماس بگیرید.

به هیچ شکلی در دستگاه تغییری ایجاد نکنید – این کار 
می تواند خطر آسیب شخصی را افزایش دهد – خطر 

بروز حوادث!

روشن کردن اره موتوری با کوئل یا شمع بازشده فقط 
 در زمانی امکان پذیر میباشد که کلید ساسات روی 

0 یا †، حالت STOP قرارگرفته باشد خطر آتش 
سوزی ناشی از احتراق خارج از سیلندر.

دستگاه را نزدیک آتش بی حفاظ سرویس یا نگهداری 
نکنید – خطر آتش سوزی به دلیل سوخت.

سفت بودن درپوش مخزن سوخت را مرتبًا بررسی 
کنید.

 STIHL فقط از شمع های کاماًل سالم و مورد تأیید
استفاده نمایید – به بخش »مشخصات« رجوع کنید.

سیم سیستم احتراق را بررسی کنید )عایق بندی در 
شرایط مناسبی باشد، اتصال محکم باشد(.

سالم بودن اگزوز را بررسی کنید.

در صورت عدم وجود اگزوز یا خرابی آن، از دستگاه 
استفاده نکنید – خطر آتش سوزی و آسیب شنوایی!

هرگز به اگزوز داغ دست نزنید – خطر سوختگی!

وضعیت سیستم ضد لرزش بر حالت لرزش تأثیرگذار 
است – سیستم ضد لرزش را به صورت ادواری 

بازبینی کنید.

نگه دارنده زنجیر را بازبینی کنید – در صورت 
خرابی آنرا تعویض نمایید.

برای انجام موارد زیر، موتور را خاموش کنید

–  بررسی کردن رگالژ زنجیر

–  رگالژ زنجیر

–  تعویض زنجیر

–  رفع نقص در عملکرد

دستورالعمل های مربوط به تیز کردن را رعایت 
فرمایید – برای کار ایمن و صحیح با دستگاه، زنجیر و 
تیغه هدایت کننده را همواره در وضعیتی بی نقص نگه 

دارید. زنجیر را صحیح تیز، رگالژ و به خوبی 
روغنکاری نمایید.

زنجیر، تیغه و اسپراکت را در زمان الزم تعویض 
کنید.

سالم بودن کاسه کالچ را مرتبا بررسی کنید.

سوخت و روغن زنجیر را همیشه در مخزن های 
مشخص شده نگهداری کنید، و مطمئن شوید که مخزن 
ها به درستی عالمتگذاری شده اند. در مکانی خشک، 
سرد و امن و خارج از نور و نور خورشید نگهداری 

نمایید.

در صورت نقص در عملکرد ترمز زنجیر، دستگاه را 
فورًا خاموش کنید – خطر آسیب دیدگی! به یکی از 

نمایندگان مجاز سرویس مراجعه نمایید – تا وقتی نقص 
رفع نشده است از دستگاه استفاده نکنید؛ به »ترمز 

زنجیر« رجوع کنید.
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نیروهای واکنشی

معمول ترین نیروهای واکنشی عبارتند از: پس زدن، 
ضربه فشاری به عقب و کشیده شدن به سمت جلو.

خطرات ناشی از پس زدن

پس زدن می تواند منجر به بریدگی 
های مرگبار شود.
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پس زدن زمانی اتفاق می افتد که اره ناگهان در یک 
حالت کمان کرده بدون کنترل به طرف کاربر بلند شده 

و به عقب برگردد.

مثال هایی از مواردی که حالت پس زدن اتفاق می افتًد
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–  زنجیر اره در قسمت یک چهارم فوقانی نوک 
تیغه به طور اتفاقی با چوب یا جسمی سفت 

برخورد کند – برای مثال، هنگام بریدن شاخه 
ها، به طور اتفاقی با شاخه دیگری تماس پیدا کند

–  زمانی که زنجیر قسمت نوک تیغه در محل برش 
گیر کرده باشد

سیستم ترمز سریع زنجیر:

این دستگاه در شرایط خاصی خطر آسیب را کاهش می 
دهد – اما نمی تواند از پس زدن دستگاه جلوگیری کند. 
اگر این سیستم فعال شود، ترمز زنجیر را در کمتر از 
یک ثانیه متوقف می سازد – برای توضیح این سیستم 

به فصل »ترمز زنجیر« در این دفترچه راهنما مراجعه 
کنید.

کاهش خطر پس زدن

–  با احتیاط و روشمند کار کنید

–  اره موتوری را با هر دو دست گرفته و آن را 
محکم نگه دارید

–  همیشه با تخت گاز برش را انجام دهید

–  به محل نوک تیغه توجه داشته باشید

–  برش را با نوک تیغه انجام ندهید

–  بخصوص نسبت به شاخه های کوچک و تنومند، 
بوته ها و نوشاخه ها مراقب باشید – زنجیر اره 

ممکن است در آنها گیر کند 

–  هرگز چند شاخه را با هم برش ندهید

–  بیش از حد به جلو خم نشوید

–  از برش بخش هایی که باالتر از شانه شما قرار 
دارند خودداری کنید

–  هنگام وارد کردن مجدد تیغه در محل برش قبلی 
بسیار مراقب باشید

–  اگر در فن برش تجربه زیادی ندارید از انجام 
برش های عمقی خودداری کنید

–  مراقب حرکت کنده درخت یا سایر فشارها باشید 
زیرا ممکن است درخت برش داده شده روی 

زنجیر قرار گرفته و موجب گیر کردن آن شود

–  برش را همیشه با زنجیر تیز و رگالژ مناسب 
انجام دهید – فاصله پایه هدایت کننده عمق برش 

نباید زیاد باشد

–  از زنجیرهایی که نیروی پس زدن کمی ایجاد می 
کنند و نیز تیغه های دارای شعاع باریک استفاده 

کنید

)A( کشیده شدن به سمت جلو
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A
وقتی زنجیر قسمت پایین تیغه )overbucking( به 
طور ناگهانی کشیده شود، گیر کند یا با جسم خارجی 
در چوب برخورد کند، اره ممکن است به یکباره به 
سمت جلو در جهت کنده درخت کشیده شود – برای 

جلوگیری از وقوع این حالت، پنجه کنارتیغه را محکم 
در چوب کار بگذارید.
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)B( ضربه فشاری به عقب
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B

وقتی زنجیر قسمت باالی تیغه )underbucking( به 
طور ناگهانی کشیده شود، گیر کند، یا با جسم خارجی 
در چوب برخورد کند، اره ممکن است به یکباره به 

سمت عقب و به طرف کاربر برگردد – برای 
جلوگیری از وقوع این حالت:

–  اجازه ندهید قسمت باالی تیغه گیر کند

–  از چرخاندن تیغه در محل برش خودداری کنید 

نسبت به موارد زیر بسیار مراقب باشید

–  درختان کج شده

–  تنه هایی که تحت فشار دیگر درختان هستند، 
زیرا در جهتی نامطلوب می افتند

–  هنگام کار در مکان های بادگیر

در چنین مواردی، از اره موتوری استفاده نکنید – در 
عوض از باالبر یا طناب کشنده استفاده کنید.

شاخه های روی زمین و اطراف محیط کار را کنار 
بکشید. مکان مسطح و خلوطی را برای برش انتخاب 

کنید.

چوب مرده )چوب خشک، پوسیده یا مرده( خطری 
شدید و بسیار غیرقابل پیش بینی ایجاد می کند. 

تشخیص این خطر فوق العاده مشکل و حتی عماًل غیر 
ممکن است. از وسایل کمکی مانند باالبر یا طناب 

استفاده کنید.

هنگامی که درخت ها نزدیک به جاده، ریل راه آهن و 
کابل های برق و غیره به زمین می افتند، دقت خاصی 
به خرج دهید. در صورت لزوم، به پلیس، شرکت های 

برق یا شرکت راه آهن اطالع دهید.

روش های کار 

کار بریدن و انداختن درختان، و کلیه کارهای مربوطه 
)برش های عمیق، برش شاخه ها و غیره(، فقط باید 

توسط افرادی انجام گیرد که در این زمینه از آموزش و 
راهنمایی خاص برخوردار شده اند. افرادی که در کار 
با اره موتوری تجربه کافی ندارند نباید به چنین کاری 

بپردازند – خطر بروز حادثه افزایش می یابد!

هنگام قطع درختان، الزم است از قوانین مختص آن 
کشور در این رابطه پیروی گردد.

برش

درحالی که قفل شاسی گاز فعال شده از اره استفاده 
نکنید. در این حالت نمی توانید سرعت موتور را با 

شاسی گاز کنترل کنید.

با آرامش و دقت کار کنید – در روشنایی روز و فقط 
زمانی که قابلیت دید در شرایط مناسبی قرار دارد کار 

کنید. مراقب باشید کار شما دیگران را به خطر 
نیندازد – همیشه هشیار عمل کنید.

به افرادی که اولین بار است با دستگاه کار می کنند 
توصیه می شود برش کنده ها را روی خرک تمرین 

کنند – به قسمت »هنگام برش کنده های کوچک« 
رجوع کنید.

تا آنجا که امکان دارد از کوتاهترین تیغه استفاده کنید: 
زنجیر، تیغه و اسپراکت باید با هم و با اره مطابقت 

داشته باشند.
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اره را به صورتی نگه دارید که بدن شما از تجهیزات 
برش دور باشد.

همیشه اره را زمانی از محل برش خارج کنید که 
زنجیر آن در حال حرکت باشد.

از اره فقط برای برش استفاده کنید. این اره برای بلند 
کردن یا انداختن شاخه ها، ریشه ها یا سایر قسمت ها 

طراحی نشده است.

شاخه های آویزان را از پایین به باال نبرید.

هنگام بریدن درختچه ها و درخت های جوان مراقب 
باشید. زنجیر اره ممکن است گیر کرده و خرده هایی 

را به سمت شما پرتاب کند.

برای کاهش خطر آسیب دیدگی، هنگام برش چوب های 
شکسته مراقب باشید زیرا ممکن است بقایای چوب در 

دستگاه گیر کرده و به طرف شما پرتاب شوند.

مراقب باشید اره با اجسام خارجی برخورد نداشته باشد: 
سنگ، براده، و غیره ممکن است پرتاب شود و به 

زنجیر اره آسیب بزند. اره ممکن است به طور ناگهانی 
پس بزند – خطر بروز حادثه.

اگر زنجیر در حال گردش با سنگ یا دیگر اجسام سفت 
تماس پیدا کند، خطر ایجاد شدن جرقه وجود دارد که 

در شرایط خاصی می تواند باعث آتش گرفتن مواد 
سریعًا قابل اشتعال شود. گیاهان و درختچه های خشک 
نیز به راحتی قابل اشتعال هستند، بخصوص در آب و 
هوای گرم و خشک. چنانچه خطر آتش سوزی وجود 
دارد، اره موتوری را در نزدیک مواد قابل اشتعال، 

گیاهان خشک یا درختچه ها بکار نگیرید. برای اطالع 
از احتمال وقوع آتش سوزی، همیشه با سازمان جنگل 

داری محل خود تماس بگیرید.
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اگر بر روی شیب قرار دارید، در قسمت سرباالیی 
بایستید. مراقب کنده های غلتان باشید.

هنگام کار در ارتفاعات:

–  همیشه از یک دستگاه باالبر استفاده کنید

–  هرگز از روی نردبان یا درخت کار نکنید

–  در محیط های ناامن کار نکنید

–  از برش بخش هایی که باالتر از شانه شما قرار 
دارند خودداری کنید

–  هرگز یک دستی با دستگاه کار نکنید

هنگام برش از تخت گاز استفاده کنید و پنجه کنار تیغه 
را محکم در چوب وارد کنید و بعد به برش ادامه دهید.

هرگز بدون پنجه کنار تیغه کار نکنید زیرا ممکن است 
اره شما را به طرف جلو بکشد و تعادل شما را به هم 
بزند. همیشه هنگام برش، پنجه کنار تیغه را محکم در 

تنه یا شاخه وارد کنید.

مراقب باشید هنگامی که برش به انتها می رسد اره در 
محل بریدگی موقعیت ایمن و مناسبی نخواهد داشت. 
باید بتوانید تمام وزن دستگاه را تحمل کنید زیرا در 

غیر اینصورت ممکن است اره از کنترل شما خارج 
شود.

هنگام برش شاخه های کوچک:

–  از یک وسیله محکم و ثابت – خرک، استفاده 
کنید.

–  هرگز شاخه را با پای خود نگه ندارید.

–  هرگز اجازه ندهید فرد دیگری به منظور کمک 
به طریقی دیگر شاخه را برای شما نگه دارد.

برش شاخه ها:

از یک زنجیر با پس زنی کم استفاده کنید.  –

هر زمان امکان دارد اره را روی تنه قرار دهید.  –

هنگام بریدن شاخه روی آن قرار نگیرید.  –

برش را با نوک تیغه انجام ندهید.  –

مراقب شاخه هایی که تحت فشار هستند باشید.  –

هرگز چند شاخه را با هم برش ندهید.  –

تنه های ایستاده یا خوابیده تحت فشار:

همیشه هنگام برش به ترتیب درست کار توجه داشته 
باشید )ابتدا طرف متراکم )1(، سپس طرف تحت کشش 
)2((، در غیر اینصورت ممکن است اره گیر کرده یا 

پس بزند – خطر آسیب دیدگی.



فارسی

MS 210, MS 210 C, MS 230, MS 230 C, MS 250, MS 250 C  11

1

00
1B

A
15

1 
K

N2

1

00
1B

A
15

2 
K

N

2

N  در قسمت متراکم )1( برشی انجام دهید تا فشار
روی تنه کاهش یابد

N  برای قطع کردن تنه، برش را در قسمت تحت
کشش )2( انجام دهید

هنگام برش از پایین به باال )برش برگشتی( مراقب 
جهش تنه به سمت باال باشید.

 توجه

از برش تنه خوابیده ای که نزدیک به زمین قرار دارد 
خودداری کنید زیرا زنجیر اره آسیب می بیند.

برش شیاری:
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روش برشی که در آن از پنجه کنار تیغه استفاده نمی 
شود – احتمال کشیده شدن اره به داخل چوب – تیغه را 

با زاویه کم روی تنه قرار دهید – بسیار مراقب باشید 
زیرا خطر پس زدن بیشتر است.

آماده سازی برای قطع

توجه داشته باشید به جز افراد کمک کننده افراد دیگری 
در محل قطع کردن قرار نداشته باشد.

مراقب باشید افتادن درخت به کسی آسیب نرساند – 
ممکن است در اثر صدای موتور فریادهای هشدار 

شنیده نشود.
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حداقل فاصله ای به اندازه دو و نیم برابر طول درخت 
با مکان افتادن درخت بعدی در نظر بگیرید.

جهت افتادن و مسیر فرار را مشخص کنید.

در محلی که برای افتادن درخت می باشد فاصله ای در 
نظر بگیرید.

به موارد زیر توجه ویژه داشته باشید:

خمیدگی طبیعی درخت  –

شاخه های بسیار سنگین و آسیب دیده  –

جهت و سرعت باد – در هوای طوفانی از قطع   –
کردن درختان خودداری کنید

زمین های شیب دار  –

درختان مجاور  –

حجم برف  –

سالمت درخت – توجه کنید که تنه درخت آسیب   –
دیده یا دارای چوب مرده است یا خیر )چوب 

خشک، پوسیده و خراب(
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جهت افتادن  A

مسیر فرار )یا بازگشت(  B

برای تمام کسانی که در محیط کار هستند   –
مسیرهای فرار در نظر بگیرید – این مسیرها 
باید در جهت خالف افتادن درخت و با زاویه 

تقریبی 45 درجه باشد.

تمام موانع را از مسیرهای فرار خارج کنید.  –

تمام دستگاهها و تجهیزات را در فاصله مناسب و   –
ایمن از درخت قرار دهید، اما نباید در مسیرهای 

فرار قرار داشته باشند.

همیشه در سمت مخالف درخت در حال افتادن   –
قرار داشته باشید و فقط از مسیر فرار از پیش 

تعیین شده برای مسیر حرکت استفاده کنید.

در سراشیبی ها، مسیرهای فرار را موازی با   –
شیب در نظر بگیرید.

هنگام حرکت در مسیر فرار، مراقب شاخه های   –
در حال افتادن باشید و به نوک درخت نیز توجه 

داشته باشید.

آماده کردن محیط کار در قسمت کنده درخت

ابتدا قسمت کنده درخت را از شاخه های مزاحم   –
پاک و تمیز کنید تا جای پای محکمی پیدا کنید.

قسمت پایین تر کنده درخت را )برای مثال با   –
استفاده از یک تبر( تمیز کنید – شن، سنگ و 

سایر اجسام خارجی زنجیر اره را کند می کنند.
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ابتدا برش عمودی و سپس برش افقی انجام   –
دهید – البته فقط زمانی که درخت سالم است.

ایجاد کرب یا مورب

آماده سازی کرب
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کرب )C( جهت افتادن را تعیین می کند.

مهم:

کرب را درست در جهت تعیین شده برای افتادن   –
درخت ایجاد کنید.

برش را نزدیک زمین انجام دهید.  –

تا عمق 1/5 تا 1/3 قطر تنه درخت برش دهید.  –
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جهت افتادن را بوسیله عالمت هدف روی بدنه و 
سرپوش استارت تعیین کنید
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اره شما دارای یک عالمت هدف روی بدنه و سرپوش 
استارت است. از این عالمت هدف استفاده کنید.

ایجاد کرب

اره را طوری قرار دهید که کرب درست در جهتی که 
می خواهید درخت بیفتد قرار بگیرد.

برای برش کرب، برش افقی و برش عمودی چندین 
روش تایید شده وجود دارد – به مقررات ویژه کشورها 

در مورد قطع درختان توجه داشته باشید.

ایجاد برش افقی )از پایین(.  N

برش زاویه دار )از باال( را با زاویه 60°  -45°     N
نسبت به برش افقی ایجاد کنید.

بررسی جهت افتادن
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اره را در برش افقی قرار دهید. عالمت هدف   N
باید به سمت مسیر تعیین شده برای افتادن درخت 

قرار گیرد – در صورت نیاز مسیر افتادن را 
بوسیله برش دوباره کرب تغییر دهید.

ایجاد زاویه در قسمت نرم و زنده چوب
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ایجاد زاویه در قسمت های نرم و زنده چوب در چوب 
های نرم دارای فیبر بلند مانع از شکافته شدن این 

قسمت ها هنگام افتادن درخت می شود. این برش ها 
باید در هر دو طرف تنه درخت با یک ارتفاع از 

انتهای کرب و با عمق 1/10 قطر تنه درخت انجام 
شود. در مورد درخت های با قطر زیاد، این برش ها 

نباید بیشتر از عرض تیغه باشد.

اگر درخت بیمار است از انجام اینگونه برش ها 
خودداری کنید.

اطالعات کلی در مورد برش جهت قطع

ابعاد کنده درخت

G
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کرب )C( جهت افتادن را تعیین می کند.

لوالی برش )D( به کنترل افتادن درخت کمک می کند.

عرض لوالی برش: تقریبًا 1/10 قطر درخت.  –

به منظور کاهش خطر بروز حادثه، به سمت   –
داخل لوال برش ندهید – زیرا ممکن است کنترل 

خود را روی جهت افتادن از دست بدهید.

روی درختان پوسیده لوالی برش پهن تری در   –
نظر بگیرید.
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با برش جهت قطع )E( درخت سقوط خواهد کرد.

به صورت افقی برش دهید.  –

 )D( عرض لوال )1/10 ) حداقل 3 سانتی متر  –
.)C( باالتر از پایین کرب

نوار نگهدارنده )F( یا نوار تثبیت )G( درخت را نگه 
می دارد و از سقوط بی موقع آن جلوگیری می کند.

عرض نوار: تقریبًا 1/10 تا 1/5 قطر درخت.  –

هنگامی که برش جهت قطع را انجام می دهید، به   –
داخل نوار برش ندهید.

روی درختان پوسیده نوار پهن تری در نظر   –
بگیرید.

برش با نوک تیغه

برای آسان سازی برش تنه در تکه های کوتاه.  –

جهت حکاکی روی چوب.  –

3.
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1.

2.

N  از یک زنجیر با پس زنی کم استفاده کنید و بسیار
مراقب باشید.

1.  با استفاده از قسمت پایین تر نوک تیغه برش را 
شروع کنید – از قسمت باالیی استفاده نکنید زیرا 
خطر پس زدن وجود دارد. برش را با تخت گاز 
شروع کنید تا زمانی که عمق شکاف دو برابر 

عرض تیغه شود.

2.  اره را به آرامی در محل برش عمقی بچرخانید – 
مراقب باشید زیرا خطر پس زدن یا ضربه فشاری 

به عقب وجود دارد.

3.  با دقت برش عمقی را انجام دهید. خطر ضربه 
فشاری به عقب وجود دارد.
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در صورت امکان از اهرم تیغه ای استفاده کنید. اهرم 
تیغه ای با باال یا پایین تیغه برش موازی باشد.

اهرم تیغه ای به شما کمک می کند به موازات لوالی 
برش،برشی ایجاد شود که ضخامت آن در همه جا 

یکسان باشد. به این منظور اهرم تیغه ای را به موازات 
کرب وارد کنید.

گوه ها

به محض امکان از گوه ها استفاده کنید، البته به شرطی 
که در عمل برش اختالل ایجاد نکنند. گوه را بوسیله 

یک ابزار مناسب به داخل برش حرکت دهید.

تنها از گوه های آلومینیومی یا پالستیکی استفاده کنید و 
هرگز از گوه استیل استفاده نکنید. گوه های استیل می 
تواند به زنجیر اره آسیب وارد کنند و باعث پس زدن 

خطرناک به عقب شود.

از گوه هایی مناسب با توجه به قطر درخت و عرض 
.))E( شکاف استفاده کنید )برش جهت قطع

برای دریافت راهنمایی در مورد انتخاب گوه مناسب 
 STIHL طول، عرض و ارتفاع( با نمایندگی فروش(

تماس بگیرید.

انتخاب برش قطع مناسب 

معیار انتخاب برش قطع مناسب، شبیه معیار های تعیین 
جهت افتادن و مسیر فرار است.

خصوصیات بسیار گوناگونی در این انتخاب دخیل 
است. در این راهنما تنها دو خصوصیت متداول 

توضیح داده شده است:
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چپ:  درخت معمولی – تنه ای عمودی با تاجی 
یکدست.

راست:  خمیده – تاج درخت به سمت جهت افتادن 
خمیده است.

برش قطع با نوار تثبیت )درخت معمولی(

A( درختان با قطر کوچک

این روش برش را برای درختانی انجام دهید که قطر 
آنها کمتر از طول تیغه است.
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2.

قبل از برش جهت قطع درختان با صدای بلند هشدار 
دهید.

برش قطع )E( را بوسیله روش برش عمقی   N
شروع کنید – کل طول تیغه را در درخت فرو 

کنید.

پنجه کنار تیغه را در کنار لوالی برش قرار دهید   N
و از آن به عنوان یک محور استفاده کنید – از 

جابجایی بی مورد اره خودداری کنید.

برش قطع را تا کنار لوال بزرگ کنید )1(.  N

به داخل لوال برش ندهید.  –

برش قطع را تا کنار نوار تثبیت بزرگ کنید )2(.  N

به داخل نوار تثبیت برش ندهید.  –

3.
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گوه را وارد کنید )3(.  N

قبل از افتادن درخت برای بار دوم با صدای بلند هشدار 
دهید.

در حالی که اره را با دستان خود به سمت بیرون   N
گرفته اید، به صورت افقی به داخل نوار تثبیت، 

هم سطح با برش قطع، برش دهید.

B( درختان با قطر بزرگ

این روش برش را برای درختانی انجام دهید که قطر 
آنها بیشتر از طول تیغه است.

4.
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�.

�. �.

�.

قبل از برش جهت قطع درختان با صدای بلند هشدار 
دهید.

پنجه کنار تیغه را در ارتفاع مناسب نسبت به   N
برش قطع قرار دهید و از آن به عنوان یک 

محور استفاده کنید – از جابجایی بی مورد اره 
خودداری کنید.

نوک تیغه قبل از اینکه به لوال برسد، وارد   N
درخت می شود )1( – اره را به صورت افقی 

نگه دارید و آن را تا جای ممکن بچرخانید.

برش قطع را تاکنار لوال بزرگ کنید )2(.  N

به داخل لوال برش ندهید.  –

برش قطع را تا کنار نوار تثبیت بزرگ کنید )3(.  N

به داخل نوار تثبیت برش ندهید.   –

برش قطع را در سمت دیگر تنه درخت ادامه دهید.

اطمینان حاصل کنید که ارتفاع برش دوم دقیقًا برابر با 
برش اول است.
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برش قطع را شروع کنید.  N

برش قطع را تا کنار لوال بزرگ کنید )4(.  N

به داخل لوال برش ندهید.  –

برش قطع را تا کنار نوار تثبیت بزرگ کنید )5(.  N

به داخل نوار تثبیت برش ندهید.  –

6.
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یک گوه درون آن وارد کنید )6(.  N

قبل از افتادن درخت برای بار دوم با صدای بلند هشدار 
دهید.

در حالی که اره را با دستان خود به سمت بیرون   N
گرفته اید، به صورت افقی به داخل نوار تثبیت، 

هم سطح با برش قطع، برش دهید.

برش قطع بوسیله نوار نگهدارنده )خمیده(

A( درختان با قطر کوچک

این روش برش را برای درختانی انجام دهید که قطر 
آنها کمتر از طول تیغه است.

1. 2.
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تیغه را درون تنه درخت فشار دهید تا از سمت   N
دیگر بیرون آید.

برش قطع )E( را به سمت لوال بزرگ کنید )1(.  N

به صورت افقی برش دهید.  –

به داخل لوال برش ندهید.  –

برش قطع را به سمت نوار نگهدارنده بزرگ   N
کنید )2(.

به صورت افقی برش دهید.  –

به داخل نوار نگهدارنده برش ندهید.  –
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قبل از افتادن درخت برای بار دوم با صدای بلند هشدار 
دهید.

با دستانی کشیده، با زاویه ای رو به پایین از   N
سمت بیرون به داخل نوار نگهدارنده برش دهید.
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B( درختان با قطر بزرگ
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1.
2. 3.

4.

5. 6.

این روش برش را برای درختانی انجام دهید که قطر 
آنها بیشتر از طول تیغه است.

N  پنجه کنار تیغه را در کنار نوار نگهدارنده قرار
دهید و از آن به عنوان یک محور استفاده 

کنید – از جابجایی بی مورد اره خودداری کنید.

N  نوک تیغه قبل از اینکه به لوال برسد، وارد
درخت می شود )1( – اره را به صورت افقی 

نگه دارید و آن را تا جای ممکن بچرخانید.

به داخل نوار نگهدارنده یا لوال برش ندهید.  –

برش قطع را تا کنار لوال بزرگ کنید )2(.  N

به داخل لوال برش ندهید.  –

برش قطع را تا کنار نوار نگهدارنده بزرگ   N
کنید )3(.

به داخل نوار نگهدارنده برش ندهید.  –

برش قطع را در سمت دیگر تنه درخت ادامه دهید.

اطمینان حاصل کنید که ارتفاع برش دوم دقیقًا برابر با 
برش اول است.

N  پنجه کنار تیغه را در کنار لوالی برش قرار دهید
و از آن به عنوان یک محور استفاده کنید – از 

جابجایی بی مورد اره خودداری کنید.

N  ،نوک تیغه قبل از اینکه به نوار نگهدارنده برسد
وارد درخت می شود )4( – اره را به صورت 
افقی نگه دارید و آن را تا جای ممکن بچرخانید.

N .)5( برش قطع را تا کنار لوال بزرگ کنید

به داخل لوال برش ندهید.  –

برش قطع را تا کنار نوار نگهدارنده بزرگ   N
کنید )6(.

به داخل نوار نگهدارنده برش ندهید.  –
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قبل از افتادن درخت برای بار دوم با صدای بلند هشدار 
دهید.

N  با دستانی کشیده، با زاویه ای رو به پایین از
سمت بیرون به داخل نوار نگهدارنده برش دهید.



فارسی

18MS 210, MS 210 C, MS 230, MS 230 C, MS 250, MS 250 C  

تجهیزات برش

تجهیزات برش شامل زنجیر اره، تیغه و اسپراکت می 
باشد.

تجهیزات برش که بصورت آکبند همراه اره میباشد، 
طوری طراحی شده اند که کاماًل با اره مطابقت داشته 

باشند.
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1
2

3a

فاصله دندانه های )t( زنجیر اره )1(، اسپراکت   –
و خورشیدی نوک تیغه رولوماتیک باید با هم 

مطابقت داشته باشند.

ضخامت پایه )2( زنجیر اره )1( باید با عرض   –
شیار تیغه )3( مطابقت داشته باشد.

اگر قطعات مورد استفاده با هم مطابقت نداشته باشند، 
ممکن است تجهیزات برش پس از مدت کوتاهی کار 

کردن آسیب ببینند و قابل تعمیر نباشند.

حفاظ زنجیر
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اره شما در حالت آکبند دارای یک محافظ زنجیر است 
که متناسب با تجهیزات برش است.

اگر تیغه های با طول مختلف کار می کنید، همیشه از 
یک محافظ زنجیر با طول مناسب استفاده کنید تا تمام 

زنجیر را پوشش دهد.

در کنار محافظ زنجیر، اندازه تیغه با طول مناسب آن 
عالمت گذاری شده است.

 نصب تیغه و زنجیر )رگالژ زنجیر 
کناری(

برداشتن قالپاق روی اسپراکت
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N  مهره ها را باز کرده و قالپاق روی اسپراکت را
بردارید.
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2
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N  پیچ رگالژ )1( را در جهت خالف عقربه های
ساعت بچرخانید تا مهره رگالژ )2( در انتهای 

سمت چپ شکاف محفظه قرار بگیرد.
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ترمز زنجیر را آزاد کنید. 
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N  حفاظ دست را به طرف دستگیره جلو بکشید تا
زمانی که صدای کلیک بشنوید – ترمز زنجیر 

آزاد می شود.

تنظیم کردن زنجیر 
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 هشدار

برای حفاظت دستان خود از تیغه های تیز زنجیر از 
دستکش کار استفاده کنید.

N  زنجیر را جا بیندازید – از نوک تیغه شروع
کنید.

3 11
2 4
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N  تیغه را روی پیچ تیغه )1( قرار داده و تنظیم
کنید – لبه های برش قسمت باالی تیغه باید به 

سمت جلو باشند.

N  مهره رگالژ را در شیار تعبیه شده )2( قرار
دهید – همان زمان زنجیر را بر روی اسپراکت 

)3( قرار دهید.

N  پیچ رگالژ )4( را در جهت عقربه های ساعت
بچرخانید تا در قسمت پایین تیغه فاصله بسیار 

کمی بین زنجیر و تیغه ایجاد شود – و پایه 
زنجیر در شیار تیغه قرار بگیرد.

N  قالپاق روی اسپراکت را در جای خود قرار دهید
و مهره ها را با دست ببندید.

N .به فصل "رگالژ زنجیر اره" مراجعه کنید

نصب تیغه و زنجیر )رگالژ زنجیر جلو(

برداشتن قالپاق روی اسپراکت

14
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N  مهره را باز کرده و قالپاق روی اسپراکت را
خارج کنید.
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N  پیچ رگالژ )1( را در جهت خالف عقربه های
ساعت بچرخانید تا مهره رگالژ )2( در انتهای 

سمت چپ شکاف محفظه قرار بگیرد.
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آزاد کردن ترمز زنجیر.
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N  حفاظ دست را به طرف دستگیره جلو بکشید تا
زمانی که صدای کلیک بشنوید – ترمز زنجیر 

آزاد می شود.

تنظیم کردن زنجیر
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 هشدار

برای حفاظت دستان خود از تیغه های تیز زنجیر از 
دستکش کار استفاده کنید.

N  زنجیر را جا بیندازید – از نوک تیغه شروع
کنید.

4
11

2
3

20
7B

A
01

0 
K

N

N  تیغه را روی پیچ تیغه )1( قرار داده و تنظیم
کنید – لبه های برش قسمت باالی تیغه باید به 

سمت جلو باشند.

N  مهره رگالژ را در شیار تعبیه شده )2( قرار
دهید – همان زمان زنجیر را بر روی اسپراکت 

)3( قرار دهید.

N  پیچ رگالژ )4( را در جهت عقربه های ساعت
بچرخانید تا در قسمت پایین تیغه فاصله بسیار 

کمی بین زنجیر و تیغه ایجاد شود – و پایه 
زنجیر در شیار تیغه قرار بگیرد.

N  قالپاق روی اسپراکت را در جای خود قرار دهید
و مهره را با دست ببندید.

N .به فصل "رگالژ زنجیر اره" مراجعه کنید

نصب تیغه و زنجیر 
)رگالژ زنجیر بدون ابزار(

برداشتن قالپاق روی اسپراکت
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N .)زبانه )1( را بیرون بکشید تا )جا بیافتد

N  اهرم )2( را به سمت چپ بچرخانید تا شل شود
و قالپاق روی اسپراکت )3( معلق بماند.

N .)3( برداشتن قالپاق روی اسپراکت

نصب دنده رگالژ
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N .)1( جدا کردن و معکوس کردن دنده رگالژ
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N .)2( پیچ را جدا کنید
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N  دنده رگالژ )1( و تیغه )3( را متناسب با یکدیگر
در جای خود قرار دهید.
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N .)2( پیچ را قرار دهید و محکم کنید

آزاد کردن ترمز زنجیر
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N   حفاظ دست را به طرف دستگیره جلو بکشید تا
زمانی که صدای کلیک بشنوید – ترمز زنجیر 

آزاد می شود. 

تنظیم کردن زنجیر اره

1
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 هشدار

برای حفاظت دستان خود از تیغه های تیز زنجیر از 
دستکش کار استفاده کنید.

N  زنجیر را جا بیندازید – از نوک تیغه
شروعکنید. – مراقب قرار گرفتن صحیح دنده 

رگالژ و لبه های تیز زنجیر باشید.

N  دنده رگالژ )1( را تا جای ممکن به سمت راست
بچرخانید.

N  تیغه را در موقعیتی قراردهید تا دنده رگالژ رو
به روی شما قرار بگیرد.
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N .)2( زنجیر اره را روی اسپراکت قرار دهید

N  تیغه را روی پیم قرار دهید )3(؛ نوک پیم پشتی
باید در شکاف قرار داشته و درگیر شود.
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N  پایه زنجیر را در شیار تیغه هدایت کنید )فلش را
نگاه کنید( و دنده رگالژ را تا جای ممکن به چپ 

بچرخانید.

N  با جا انداختن پایه های قالپاق به داخل فرورفتکی
های بدنه موتور، قالپاق روی اسپراکت را تنظیم 

کنید.
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هنگام تنظیم قالپاق روی اسپراکت، دندانه های چرخ 
تنظیم و دنده رگالژ باید با هم درگیر شوند؛ 

N  در صورت نیاز، چرخ تنظیم )4( را به آرامی
بچرخانید تا قالپاق روی اسپراکت بتواند به طور 

کامل روی بدنه موتور قرار بگیرد

N  زبانه )5( را بیرون بکشید تا در جای خود قرار
بگیرد )تا محکم شود(

N اهرم را جا زده و به آرامی محکم کنید

N به فصل: "رگالژ زنجیر اره" مراجعه کنید

 رگالژ زنجیر اره )رگالژ زنجیر کناری(

1
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رگالژ مجدد هنگام کار:

N .موتور را خاموش کنید

N .مهره ها را شل کنید

N .نوک تیغه را به سمت باال بکشید

N  با استفاده از یک آچار پیچ گوشتی پیچ رگالژ
)1( را در جهت حرکت عقربه های ساعت 

بچرخانید تا زنجیر محکم در قسمت زیر تیغه 
قرار بگیرد.

N  در حالی که هنوز نوک تیغه به سمت باال کشیده
می شود، مهره ها را محکم کنید.

N .به "بررسی رگالژ زنجیر" مراجعه کنید

زنجیر جدید نسبت به زنجیری که برای مدتی کار کرده 
بیشتر نیاز به رگالژ مجدد دارد.

N  رگالژ زنجیر را به طور منظم بررسی کنید – به
فصل "دستورالعمل های کار با دستگاه" مراجعه 

کنید.
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 رگالژ زنجیر اره )رگالژ زنجیر جلو(

1
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رگالژ مجدد هنگام کار:

N .موتور را خاموش کنید

N .مهره ها را شل کنید

N .نوک تیغه را به سمت باال بکشید

N  با استفاده از یک آچار پیچ گوشتی پیچ رگالژ
)1( را در جهت حرکت عقربه های ساعت 

بچرخانید تا زنجیر محکم در قسمت زیر تیغه 
قرار بگیرد.

N  در حالی که هنوز نوک تیغه به سمت باال کشیده
می شود، مهره ها را محکم کنید.

N .به "بررسی رگالژ زنجیر" مراجعه کنید

زنجیر جدید نسبت به زنجیری که برای مدتی کار کرده 
بیشتر نیاز به رگالژ مجدد دارد.

N  رگالژ زنجیر را به طور منظم بررسی کنید – به
فصل "دستورالعمل های کار با دستگاه" مراجعه 

کنید.

 رگالژ زنجیر اره 
)رگالژ زنجیر بدون ابزار(

1

2
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رگالژ مجدد هنگام کار:

N .موتور را خاموش کنید

N .زبانه را بیرون کشیده و اهرم را شل کنید

N  چرخ تنظیم )1( را در جهت عقربه های ساعت
بچرخانید تا متوقف شود.

N .با دست اهرم )2( را محکم ببندید

N .زبانه را به طرف داخل فشار دهید

N .به "بررسی رگالژ زنجیر" مراجعه کنید

زنجیر جدید نسبت به زنجیری که برای مدتی کار کرده 
بیشتر نیاز به رگالژ مجدد دارد.

N  رگالژ زنجیر را به طور منظم بررسی کنید – به
فصل "دستورالعمل های کار با دستگاه" مراجعه 

کنید.

بررسی رگالژ زنجیر
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N .موتور را خاموش کنید

N  برای حفاظت دستان خود از دستکش کار استفاده
کنید.

N  زنجیر باید به صورتی در قسمت زیر تیغه قرار
بگیرد که هنوز امکان حرکت زنجیر در طول 

تیغه با دست وجود داشته باشد.

N .در صورت نیاز، مجددًا زنجیر را محکم کنید

زنجیر جدید نسبت به زنجیری که برای مدتی کار کرده 
بیشتر نیاز به رگالژ مجدد دارد.

N  رگالژ زنجیر را به طور منظم بررسی کنید – به
فصل "دستورالعمل های کار با دستگاه" مراجعه 

کنید.
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سوخت

موتور دستگاه به ترکیبی از بنزین و روغن موتور نیاز 
دارد.

 هشدار

برای حفظ سالمتی خود از تماس بنزین با پوست 
اجتناب کرده و از استشمام گاز بنزین خودداری کنید.

STIHL MotoMix

 STIHL MotoMix توصیه می کند از STIHL
استفاده کنید. این ترکیب سوخت آماده برای استفاده 

بنزن یا سرب ندارد و دارای اکتان با درصد باال می 
باشد که به شما اطمینان خاطر می دهد همیشه از نسبت 

ترکیب درستی استفاده می کنید.

STIHL MotoMix برای دوام و عمر طوالنی 
 STIHL HP موتور، از روغن موتور دوزمانه

Ultra استفاده می کند. 

MotoMix در همه بازارها موجود نیست. 

سوخت ترکیبی

 توجه

استفاده از سوخت ها، روغن ها یا نسبت های ترکیبی 
نامناسب غیر از موارد تعیین شده می تواند موجب 

آسیب جدی به موتور شود. بنزین یا روغن موتوری که 
از کیفیت مناسب برخوردار نباشد ممکن است به 

موتور، رینگ ها و واشرها، شیلنگ ها و باک بنزین 
آسیب برساند.

بنزین

از بنزین با نام تجاری با کیفیت باال که دارای حداقل 
نسبت اکتان 90 درصد می باشد – سرب دار یا بدون 

سرب استفاده کنید.

اگر دستگاه مجهز به کاتالیزاتور است، باید از بنزین 
بدون سرب استفاده کنید.

 توجه

مقدار کمی از بنزین سرب دار تا حد زیادی کارآیی 
کاتالیزاتور را کاهش می دهد.

بنزین حاوی اتانول بیش از 10 درصد می تواند باعث 
بروز مشکالت در موتورهایی که کاربراتور آنها به 
صورت دستی تنظیم شده است شود و در این گونه 

موتورها نباید استفاده شود.

موتورهای مجهز به M-Tronic نهایت توان را هنگام 
استفاده از بنزین حاوی 25 درصد اتانول )E25( ارائه 

می دهد.

روغن موتور

فقط از روغن موتورهای دوزمانه با کیفیت – ترجیحًا 
HP Super  ،STIHL HP یا HP Ultra که 
فرمول آنها مخصوص موتورهای STIHL است 

استفاده کنید. HP Ultra کارایی باال و عمر طوالنی 
موتور را تضمین می کند.

این روغن موتورها در همه بازارها موجود نیستند.

در مدل های دارای مبدل کاتالیزاتور، برای تهیه 
مخلوط سوخت و روغن، فقط از روغن موتور دو 

زمانه STIHL 50:1 استفاده کنید.

نسبت ترکیب

روغن موتور دو زمانه STIHL 50:1: به نسبت 50 
واحد بنزین در برابر 1 واحد روغن

مثال ها

  STIHL 50:1 روغن موتور بنزین 
)میلی لیتر( لیتر  لیتر 

)20(  0.02  1
)100(  0.10  5
)200(  0.20  10
)300(  0.30  15
)400(  0.40  20
)500(  0.50  25

N  برای بنزین سوخت از محفظه های تأیید شده
استفاده کنید. ابتدا روغن را داخل محفظه بریزید 

سپس بنزین اضافه کرده و کاماًل به هم بزنید.

ذخیره سوخت 

سوخت را فقط در محفظه های تأیید شده و ایمن سوخت 
و عالوه بر این در یک مکان امن، خشک و خنک که 

دور از نور و آفتاب باشد نگهداری کنید.

مخلوط سوخت کهنه می شود – فقط مخلوط سوخت 
مورد نیاز برای چند هفته کار را تهیه کنید. مخلوط 

سوخت را بیشتر از 30 روز نگه ندارید. قرار گرفتن 
مخلوط سوخت در معرض نور، آفتاب یا دمای باال یا 
پایین می تواند به سرعت مخلوط سوخت را غیرقابل 

استفاده کند.

STIHL MotoMix را می توان تا 2 سال بدون 
مشکل نگهداری کرد.

N  قبل از سوختگیری، مخلوط درون محفظه را
کاماًل به هم بزنید.

 هشدار

ممکن است درون محفظه فشار ایجاد شده باشد – آن را 
با دقت باز کنید.

N .هر از گاهی محفظه و باک بنزین را تمیز کنید
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سوخت باقیمانده و مایع تمیزکننده را طبق مقررات 
سوخت گیریمحلی و شرایط محیطی به طرز صحیح از بین ببرید.

 

آماده سازی دستگاه
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N

N  قبل از سوخت گیری، درب باک و اطراف آن را
تمیز کنید تا مطمئن شوید هیچ آلودگی وارد باک 

بنزین نمی شود 

N  همیشه دستگاه را طوری قرار دهید که درب باک
به سمت باال قرار داشته باشد

عالمت های درب باک بنزین

درب و باک بنزین ممکن است با روش های مختلفی 
عالمت گذاری شده باشد.

بسته به مدل، دستگاه شما ممکن است دارای درب و 
باک بنزین بدون هیچگونه عالمت باشد. 
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N

درب باک بدون عالمت  چپ: 
راست:  درب باک بنزین دارای نشانه و عالمت 

روی درب و باک

درب باک بدون عالمت

باز کردن
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N .زبانه را بیرون بکشید تا به حالت قائم بایستد
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N

N  درب باک را حدود 1/4 دور در جهت خالف
عقربه های ساعت بچرخانید.
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N  .درب باک را بردارید

پر کردن باک بنزین

مراقب باشید هنگام سوختگیری سوخت را نریزید و 
مخزن را بیش از حد پر نکنید.

توصیه STIHL این است که برای سوختگیری از 
نازل سوختگیری STIHL استفاده کنید )لوازم جانبی 

ویژه(.

N  .باک بنزین را پر کنید

بستن
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زبانه را در حالت عمودی قرار دهید:

N  درب را در جای خود قرار دهید – عالمت های
روی درب و باک بنزین باید روی هم قرار 

گیرند.

N .درب را تا آخر به سمت پایین فشار دهید
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N  در حالی که درب را به سمت پایین فشار می
دهید، آن را در جهت عقربه ساعت بچرخانید تا 

در جای خود محکم شود.
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N  دستگیره را به طرف پایین خم کنید تا با باالی
درب باک هم سطح شود.

بررسی بسته بودن درب
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پایه دستگیره باید کاماًل در فرورفتگی قرار گیرد – 
)فلش(.
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N  درب را بگیرید – اگر نمی توان آن را چرخاند یا
برداشت، به درستی قفل شده است.

اگر درب را می توان چرخاند یا برداشت

پایین درب نسبت به باالی آن چرخیده است:
00
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پایین درب چرخیده است  چپ: 
راست:  پایین درب به درستی قرار گرفته است
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N  درب را در ورودی مخزن قرار دهید و آن را
خالف عقربه های ساعت بچرخانید تا درب باک 

بنزین محکم شود.

N  چرخش را خالف عقربه های ساعت ادامه دهید
)تقریبًا 1/4 دور( – این کار باعث می شود 

قسمت پایین درب بچرخد و در جای درست قرار 
گیرد.

N  درب را در جهت عقربه ساعت بچرخانید و قفل
کنید – قسمت "بستن" و "بررسی بسته بودن 

درب" را مشاهده کنید. 

درب باک بنزین دارای عالمتگذاری و نشانه

باز کردن
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N .زبانه را بلند کنید تا به حالت قائم قرار گیرد
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N  درب را خالف عقربه ساعت بچرخانید 
)تقریبًا 1/4 دور(.
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عالمت های روی درب و باک بنزین باید در یک خط 
باشند.
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N  .درب باک را بردارید

پر کردن باک بنزین

مراقب باشید هنگام سوختگیری سوخت را نریزید و 
مخزن را بیش از حد پر نکنید.

توصیه STIHL این است که برای سوختگیری از 
نازل سوختگیری STIHL استفاده کنید )لوازم جانبی 

ویژه(.

N .باک بنزین را پر کنید

بستن
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زبانه را در حالت عمودی قرار دهید:

N  درب را تنظیم کنید – عالمت های روی درب و
باک بنزین باید در یک خط باشند.

N .درب را تا آخر به سمت پایین فشار دهید
00
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N  در حالی که درب را به سمت پایین فشار می
دهید، آن را در جهت عقربه ساعت بچرخانید تا 

در جای خود محکم شود.
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سپس عالمت های روی درب و باک بنزین در یک 
راستا قرار خواهند گرفت.



فارسی

28MS 210, MS 210 C, MS 230, MS 230 C, MS 250, MS 250 C  

00
1B

A
23

5 
K

N

N  زبانه را به طرف پایین خم کنید تا با باالی درب
باک هم سطح شود.
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درب باک قفل شده است.

در صورتی که درب باک نمی تواند در جای خود قفل 
شود

پایین درب نسبت به باالی آن چرخیده است.

N  درب را از روی باک بردارید و آن را از باال
بررسی کنید.

1
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چپ:  پایین درب چرخیده است – عالمت داخلی 
)1( با عالمت خارجی در یک راستا نمی 

باشد.
راست:  پایین درب در حالت درست قرار دارد – 

عالمت داخلی زیر زبانه قرار دارد. با 
عالمت خارجی در یک خط قرار دارد.
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N  درب را در ورودی مخزن قرار دهید و آن را
خالف عقربه های ساعت بچرخانید تا درب باک 

بنزین محکم شود.

N  چرخش را خالف عقربه های ساعت ادامه دهید
)تقریبًا 1/4 دور( – این کار باعث می شود 

قسمت پایین درب بچرخد و در جای درست قرار 
گیرد.

N  درب را در جهت عقربه ساعت بچرخانید تا در
جای خود محکم شود – بخش "بستن" را مشاهده 

کنید.

روغنکاری زنجیر

برای روغنکاری خودکار و قابل اطمینان زنجیر و 
تیغه – فقط از روغن زنجیر یا تیغه با کیفیت و سازگار 

با محیط زیست استفاده کنید. توصیه می شود که از 
روغن تجزیه پذیر STIHL Bioplus، که به سرعت 

تجزیه می شود، استفاده کنید.

 توجه

روغن بیولوژیکی زنجیر باید در برابر کهنه شدن مقاوم 
باشد )برای مثال STIHL Bioplus( چون در غیر 

اینصورت سریع غلظت آن تغییر می کند. این باعث به 
وجود آمدن رسوبی سفت به خصوص در قسمت سیستم 
گرداننده زنجیر و خود زنجیر می شود که خارج کردن 
آن مشکل خواهد بود. این رسوب حتی می تواند موجب 

گرفتگی پمپ روغن شود.

عمر سرویس زنجیر و تیغه به روغن مورد استفاده 
بستگی دارد. به همین دلیل الزم است فقط از روغن 
زنجیری که برای این منظور تهیه شده استفاده کنید.

 هشدار

از روغن سوخته استفاده نکنید. تماس مجدد با روغن 
سوخته می تواند موجب سرطان پوست شود. عالوه بر 

آن روغن سوخته برای محیط زیست نیز مضر می 
باشد.

 توجه

روغن سوخته ویژگی های الزم روغن را ندارد و 
برای روغنکاری زنجیر نامناسب است.
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پر کردن مخزن روغن زنجیر

آماده سازی

00
1B

A
15

8 
K

N

N  قبل از پر کردن مخزن روغن، درب مخزن
روغن و اطراف آن را تمیز کنید تا مطمئن شوید 

هیچ آلودگی وارد مخزن نمی شود.

N  دستگاه را طوری قرار دهید که درب مخزن به
سمت باال قرار داشته باشد.

N  .درب مخزن را باز کنید

آن را با روغن زنجیر پر کنید.

N  هنگام سوخت گیری مجدد مخزن روغن زنجیر
را نیز پر کنید.

مراقب باشید هنگام پر کردن مجدد روغن زنجیر را 
نریزید و مخزن را بیش از حد پر نکنید.

STIHL توصیه می کند که از نازل سوختگیری 
STIHL )لوازم جانبی ویژه( برای روغن زنجیر 

استفاده کنید.

N .درب مخزن را ببندید

هنگامی که مخزن سوخت خالی است، هنوز باید مقدار 
کمی روغن در مخزن روغن باقیمانده باشد.

اگر سطح روغن در مخزن پایین نمی رود باید مشکلی 
در سیستم روغنکاری وجود داشته باشد: روغنکاری 
زنجیر را بررسی کنید، مسیرهای جریان روغن را 

تمیز کنید، در صورت نیاز با فروشنده تماس بگیرید. 
STIHL به شما توصیه می کند سرویس و تعمیر را 

منحصرًا از طریق یکی از نمایندگی های مجاز 
سرویس STIHL انجام دهید.

 بررسی روغنکاری زنجیر
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از زنجیر اره باید همیشه کمی روغن به بیرون تراوش 
کند.

 توجه

بدون روغنکاری زنجیر از اره استفاده نکنید. اگر 
زنجیر خشک شود، تمام تجهیزات برش ظرف مدت 

بسیار کوتاهی به صورت جبران ناپذیر آسیب می بینند. 
همیشه قبل از شروع به کار، روغنکاری زنجیر و 
سطح روغن را در مخزن مورد بررسی قرار دهید.

هر زنجیر جدید باید ظرف مدت 2 تا 3 دقیقه آماده 
استفاده شود.

بعد از آماده شدن زنجیر برای کار، رگالژ زنجیر را 
بررسی کرده و در صورت نیاز آن را تنظیم کنید – به 

قسمت "بررسی رگالژ زنجیر" مراجعه کنید.



فارسی

30MS 210, MS 210 C, MS 230, MS 230 C, MS 250, MS 250 C  

ترمز زنجیر

قفل کردن زنجیر
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در حالت اضطراری  –

هنگام راه اندازی  –

هنگام خالص بودن  –

ترمز زنجیر با فشار دادن محافظ دست به طرف نوک 
تیغه با استفاده از دست چپ – یا در شرایط ویژه پس 

زدن بصورت خودکار فعال می شود: زنجیر می ایستد 
و متوقف می شود.

آزاد کردن ترمز زنجیر
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N  محافظ دست را به طرف عقب به طرف دستگیره
جلو بکشید،

 توجه

همیشه قبل از افزودن دور موتور )به جز در هنگام 
بررسی عملکرد ترمز زنجیر( و قبل از شروع برش، 

ترمز زنجیر را آزاد کنید.

دور موتور زیاد با ترمز کشیده )زنجیر قفل( به سرعت 
به موتور دستگاه و گرداننده زنجیر )کالچ، ترمز 

زنجیر( آسیب می رساند.

اگر نیروی پس زدن اره به اندازه کافی زیاد باشد، 
ترمز زنجیر بصورت خودکار از طریق محافظ دست 

نیز فعال می شود: محافظ دست به طرف نوک تیغه 
شتاب می گیرد – حتی اگر دست چپ شما پشت محافظ 
دست نباشد، برای مثال در طول برش و قطع درختان.

ترمز زنجیر در صورتی کار می کند که تغییری در 
محافظ دست صورت نگرفته باشد.

بررسی عملکرد ترمز زنجیر

قبل از شروع به کار: در حالت خالص، ترمز زنجیر 
را بکشید )محافظ دست را به طرف نوک تیغه فشار 
دهید( و کمتر از 3 ثانیه شاسی گاز را فشار دهید – 

زنجیر نباید بچرخد. محافظ دست باید عاری از هرگونه 
آلودگی بوده و به راحتی حرکت کند.

نگهداری از ترمز زنجیر

ترمز زنجیر به طور عادی فرسوده می شود. باید به 
صورت منظم و از طریق پرسنل آموزش دیده سرویس 

و نگهداری شود. STIHL به شما توصیه می کند 
سرویس و تعمیر را منحصرًا از طریق یکی از 

نمایندگی های مجاز سرویس STIHL انجام دهید. 
فواصل زمانی سرویس را به صورت زیر در نظر 

بگیرید:

هر 3 ماه استفاده تمام وقت:  
هر 6 ماه استفاده نیمه وقت: 

هر 12 ماه استفاده گاه به گاه: 
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استفاده از دستگاه در زمستان

در دمای پایین تر از 10 درجه سانتی گراد
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N  ضامن شاسی گاز را به داخل فشار دهید و اهرم
.l ساسات را در حالت بسته قرار دهید

N  قفل سرپوش فیلتر را به اندازه 90 درجه در
جهت خالف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

N .سرپوش فیلتر را به صورت عمودی بلند کنید
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N  دریچه حائل )در جلوی شمع( را به صورت
عمودی در آورید.

N .دریچه حائل را 180 درجه بچرخانید

N .دریچه حائل را در جای خود قرار دهید

N  سرپوش فیلتر را در جای خود قرار داده و قفل
آن را محکم کنید.

هوای گرم اطراف سیلندر اکنون به درون کشیده می 
شود تا کاربراتور را گرم کند – این کار از یخ زدن 

کاربراتور جلوگیری می کند.

 توجه

در دمای باالی 20 درجه سانتی گراد، همیشه دوباره 
دریچه حائل را ببندید. این کار از مشکالت کار کردن 

موتور و زیاد گرم شدن آن جلوگیری می کند.

 راه اندازی / توقف موتور

وضعیت های کلید ساسات

STOP
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Stop 0 – موتور خاموش – سوئیچ استارت خاموش 
می شود

وضعیت کارکرد عادی )F( – موتور در حال کار است 
یا می تواند روشن شود.

شاسی گاز )n( – این وضعیت برای روشن کردن 
موتور گرم است. به محض اینکه شاسی گاز فشار داده 

شود، دکمه ساسات به وضعیت عادی تغییر می کند.

دریچه حائل بسته )l( – این وضعیت برای روشن 
کردن موتور سرد است.
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تنظیم کلید ساسات

برای تغییر وضعیت کلید ساسات )F( از کارکرد عادی 
به دریچه بسته )l(، ضامن شاسی گاز را به سمت 

داخل فشار دهید و همزمان شاسی گاز را بگیرید و هر 
دو را در این وضعیت نگه دارید – اکنون کلید ساسات 

را تنظیم کنید.

برای انتخاب وضعیت شاسی گاز )n(،ابتدا کلید 
 ،)l( ساسات را به حالت دریچه بسته تغییر دهید

.)n( سپس آن را به وضعیت شاسی گاز تغییر دهید

تغییر به وضعیت استارت گرم )l( فقط از روی 
.)n( وضعیت استارت سرد امکان پذیر است

هنگامی که شاسی و ضامن گاز همزمان فشار داده 
شود، کلید ساسات استارت گرم )n( به وضعیت 

کارکرد )F( تغییر می کند.

برای خاموش کردن موتور، کلید ساسات را بر روی 
توقف )0( قرار دهید.

)l( دریچه حائل بسته

در صورت سرد بودن موتور.  –

در صورتی که بعد از روشن شدن موتور با گاز   –
دادن موتور خاموش می شود.

در صورتی که هنگام روشن بودن موتور سوخت   –
تمام شود )و موتور خاموش شود(.

)n( وضعیت شاسی گاز

در صورتی که موتور گرم است، یعنی حدودًا   –
یک دقیقه روشن بوده است.

بعد از روشن کردن موتور،  –

بعد از خشک کردن محفظه احتراق در صورت   –
خفگی موتور.

پمپ دستی سوخت

حباب پمپ دستی سوخت را چندین مرتبه فشار 
دهید – حتی اگر حباب پمپ دستی پر از سوخت باشد:

هنگامی که برای اولین بار موتور را روشن می   –
کنید.

در صورتی که هنگام روشن بودن موتور سوخت   –
تمام شود )و موتور خاموش شود(.

نگه داشتن اره

دو روش برای نگه داشتن اره هنگام روشن کردن 
موتور وجود دارد.

روی زمین 
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N  اره را بر روی زمین قرار دهید. مطمئن شوید
جای پای شما محکم باشد – مراقب باشید زنجیر 
با زمین یا هیچ شیء دیگری تماس نداشته باشد.

N  با دست چپ خود که بر روی دستگیره جلو قرار
گرفته اره را محکم بر روی زمین نگه دارید – 
انگشت شست باید در زیر دستگیره قرار داشته 

باشد.

N  پای راست خود رادرون دستگیره پشتی قرار داده
و آن را به طرف پایین فشار دهید.
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بین زانو ها و ران ها
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N  ،دستگیره پشتی را محکم در بین پاهای خود
درست باالی زانوهای خود نگه دارید.

N  با دست چپ دستگیره جلو را محکم نگه
دارید – انگشت شست باید در زیر دستگیره 

قرار داشته باشد.

هندل زدن

مدل های استاندارد
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N  با دست راست خود قالب استارت را به آرامی
بکشید تا حس کنید کاماًل کشیده شده – و سپس 

محکم آن را بکشید و همزمان دستگیره جلو را به 
طرف پایین فشار دهید. طناب استارت را کامل 

نکشید – ممکن است طناب پاره شود. دقت کنید 
که قالب استارت سریع برنگردد. آن را آرام به 
پایین به محفظه هدایت کنید به طوری که طناب 

استارت بتواند به درستی جمع شود. 

دستگاه های بدون پمپ دستی سوخت: اگر موتور جدید 
است یا بعد از یک مدت طوالنی دوباره از آن استفاده 

می شود، ممکن است نیاز باشد چندین مرتبه طناب 
استارت را بکشید تا سیستم سوخت به کار بیفتد.

مدل های دارای استارت نیمه اتومات

 هشدار

این دستگاه بسیار ساده است و روشن کردن آن بسیار 
آسان است، حتی برای کودکان – خطر بروز حادثه.

اجازه ندهید کودکان یا دیگر افراد غیر مجاز دستگاه را 
روشن یا از آن استفاده کنند:

هرگز دستگاه را در حین کار بدون مراقبت رها   –
نکنید.

بعد از اتمام کار، دستگاه را در محلی امن   –
نگهداری کنید.

استارت نیمه اتومات انرژی الزم برای روشن شدن اره 
را ذخیره می کند. به همین دلیل ممکن است بین هندل 
زدن موتور و شروع به کار واقعی آن چند ثانیه تأخیر 

وجود داشته باشد.

دو روش برای راه اندازی استارت نیمه اتومات وجود 
دارد:

N  قالب استارت را با دست راست خود نگه داشته و
به آرامی و بطور یکنواخت و پیوسته آن را 

بیرون بکشید – یا – قالب استارت را با دست 
راست خود نگه داشته و آن را چند بار بکشید به 

طوری که هربار کمی از طناب کشیده شود.

N  هنگام هندل زدن دستگیره را به طرف پایین فشار
دهید. طناب استارت را کامل نکشید – ممکن 

است طناب پاره شود.

N  دقت کنید که قالب استارت سریع برنگردد. آن را
آرام به پایین به محفظه هدایت کنید به طوری که 

طناب استارت بتواند به درستی جمع شود.
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روشن کردن اره

 هشدار

تماشاگران باید از محیط کاری که از اره استفاده می 
شود دور شوند.

N .اقدامات ایمنی را رعایت کنید

مدل های دارای پمپ دستی سوخت
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N  حباب پمپ دستی سوخت را حداقل پنج مرتبه
فشار دهید – حتی اگر حباب پمپ دستی پر از 

سوخت باشد.

مدل های دارای سوپاپ کاهش فشار
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N  برای باز کردن سوپاپ کاهش فشار، شاسی را
فشار دهید.

به محض روشن شدن موتور، سوپاپ کاهش فشار بسته 
می شود.

N  به همین دلیل باید قبل از هر بار روشن کردن
موتور شاسی را فشار دهید.

تمام مدل ها
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N  – محافظ دست )1( را به سمت جلو فشار دهید
زنجیر قفل می شود.

N  ضامن گاز )2( و شاسی گاز را همزمان فشار
دهید. کلید ساسات )3( را به صورت زیر تنظیم 

کنید:

)l( دریچه حائل بسته

در صورت سرد بودن موتور )در صورتی که   –
بعد از روشن شدن با گاز دادن موتور خاموش 

شود(.

)n( وضعیت شاسی گاز

در صورتی که موتور گرم است، یعنی حدودًا   –
یک دقیقه روشن بوده است.

اره را به صورت توضیح داده شده نگه دارید و   N
روشن کنید.
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هنگام روشن کردن موتور

N  کلید ساسات را بر روی وضعیت شاسی گاز قرار
.)n( دهید

N  اره را به صورت توضیح داده شده نگه دارید و
روشن کنید.

به محض اینکه موتور شروع به کار کرد
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N  ضامن شاسی گاز )4( را گرفته و شاسی گاز را
کوتاه فشار دهید – دکمه ساسات )3( به وضعیت 

کارکرد باز می گردد )F( و موتور به حالت 
خالص باز می گردد. 

 توجه

از آنجا که ترمز زنجیر هنوز کشیده است، موتور باید 
فوراً به از حالت قفل آزاد شود – در غیر اینصورت به 

موتور و ترمز زنجیر آسیب وارد می شود.
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N  محافظ دست را به طرف عقب به طرف دستگیره
جلو بکشید.

ترمز زنجیر اکنون رها شده است – اره شما آماده کار 
است.

 توجه

همیشه قبل از افزودن دور موتور قفل زنجیر را آزاد 
کنید. دور موتور زیاد با قفل فعال )زنجیر قفل(، به 

سرعت به کالچ و ترمز زنجیر آسیب می رساند.

در دمای هوای پایین

N .اجازه دهید موتور با گاز دادن عادی گرم شود

موتور را خاموش کنید.

N  کلید ساسات را بر روی وضعیت توقف )0( قرار
دهید.

در صورتی که موتور روشن نشود

اگر بعد از روشن شدن موتور، اهرم ساسات را به 
موقع از وضعیت بسته )l( به وضعیت شاسی گاز 
)n( قرار ندهید، محفظه احتراق ممکن است خفه 

شود. 

N  کلید ساسات را بر روی وضعیت توقف )0( قرار
دهید.

N  شمع را باز کنید – به قسمت "شمع" مراجعه
کنید.

N .شمع را تمیز و خشک کنید

N  برای خشک کردن محفظه احتراق چند مرتبه
هندل بزنید.

N  شمع را در جای خود قرار دهید – به قسمت
"شمع" مراجعه کنید.

N  کلید ساسات را در وضعیت شاسی گاز دهید
)n( – حتی اگر موتور سرد باشد.

N .اکنون موتور را روشن کنید
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دستورالعمل های کار با دستگاه

زمان آب بندی

در طول سه مرتبه اول که باک بنزین را پر می کنید 
نباید دستگاه جدید را با دور موتور باال استفاده کنید 

)تخت گاز(. با این کار از میزان بار زیاد غیر 
ضروری در طول مدت راه اندازی اجتناب می شود. 

از آنجا که تمام قطعات متحرک باید در زمان آب بندی 
با یکدیگر هماهنگ شوند، در این مدت اصطکاک در 
قسمت موتور بیشتر است. بعد از 5 تا 15 مرتبه پر 
کردن مخزن، موتور به حداکثر قدرت خود می رسد.

در طول کار

 توجه

برای رسیدن به قدرت بیشتر موتور، کاربراتور را 
دستکاری نکنید – اینکار به موتور آسیب می رساند – 

به قسمت "تنظیم کاربراتور" مراجعه کنید.

 توجه

فقط زمانی گاز بدهید که ترمز زنجیر غیر فعال است. 
دور موتور زیاد با ترمز کشیده )زنجیر قفل( به سرعت 
به موتور و گرداننده زنجیر )کالچ، ترمز زنجیر( آسیب 

می رساند.

بررسی مرتب رگالژ زنجیر

زنجیر جدید نسبت به زنجیری که برای مدتی کار کرده 
بیشتر نیاز به رگالژ مجدد دارد.

تنظیم زنجیر سرد

زنجیر باید به صورتی محکم در قسمت زیر تیغه قرار 
بگیرد که هنوز امکان کشیدن زنجیر در طول تیغه با 

دست وجود داشته باشد. در صورت لزوم رگالژ آن را 
تنظیم کنید – به قسمت "رگالژ زنجیر اره" مراجعه 

کنید.

زنجیر در دمای کارکرد

زنجیر انبساط پیدا کرده و شروع به افتادگی می کند. 
پایه های زنجیر نباید از شیار تیغه که در زیر تیغه 

قرار دارد خارج شوند – در این صورت ممکن است 
زنجیر از تیغه بیرون بیفتد. رگالژ زنجیر را تنظیم 
کنید – به قسمت "رگالژ زنجیر اره" مراجعه کنید.

 توجه

هنگام سرد شدن، زنجیر جمع می شود. اگر زنجیر را 
شل نکنید می تواند به میل لنگ و بلبرینگ ها آسیب 

برساند.

بعد از کار کردن طوالنی مدت با تخت گاز

بعد از کار کردن طوالنی مدت با تخت گاز، صبر کنید 
موتور مدتی در حالت خالص کار کند تا حرارت 

موتور از طریق جریان هوای خنک کاهش یابد. اینکار 
از ایجاد حرارت زیاد در قطعات موتور )کوئل( 

جلوگیری می کند.

بعد از اتمام کار

N  اگر در مدت کار و در دمای عملکرد دوباره
رگالژ زنجیر را تنظیم کرده اید، زنجیر را شل 

کنید.

 توجه

همیشه بعد از اتمام کار دوباره زنجیر را شل کنید. 
هنگام سرد شدن، زنجیر جمع می شود. اگر زنجیر را 

شل نکنید می تواند به میل لنگ و بلبرینگ ها آسیب 
برساند.

نگهداری کوتاه مدت

صبر کنید تا موتور سرد شود. دستگاه را با مخزن پر 
از سوخت در مکانی خشک کاماًل دور از منابع آتش زا 
نگهداری کنید، تا زمانی که بخواهید دوباره از دستگاه 

استفاده کنید.

نگهداری طوالنی مدت

به قسمت "نگهداری دستگاه" مراجعه کنید
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مراقبت از تیغه
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N  هربار زنجیر را تیز می کنید و هر بار که زنجیر
را تعویض می نمایید تیغه را برگردانید، این کار 

از ساییده شدن یک طرفه تیغه، بخصوص در 
قسمت نوک و قسمت زیر تیغه جلوگیری می کند

N  مرتبًا منفذ ورود روغن )1(، مسیر روغن )2( و
شیار تیغه )3( را تمیز کنید

N  عمق شیار را – در ناحیه ای که برای برش
بیشتر استفاده می شود – با استفاده از مقیاس 
روی سنجه )لوازم جانبی ویژه( اندازه بگیرید

حداقل عمق شیار دانه بندی زنجیر  نوع زنجیر 
4 میلی متر   P 1/4 اینچ پیکو 
4 میلی متر 1/4 اینچ  راپید 
5 میلی متر  P 3/8 اینچ پیکو 
6 میلی متر 3/8 اینچ؛    راپید 

0.325 اینچ  
7 میلی متر 0.404 اینچ  راپید 

اگر عمق شیار کمتر از میزان تعیین شده باشد:

N تیغه را تعویض کنید

در غیر اینصورت پایه های زنجیر به کف شیار گیر 
می کنند – تیغه های برش و اتصال ها درست روی 

تیغه قرار نمی گیرند.

سیستم فیلتر هوا

با نصب فیلترهای مناسب می توانید سیستم فیلتر هوا را 
مناسب با شرایط مختلف عملکردی تنظیم کنید. تعویض 

فیلتر به آسانی و سریع انجام می شود.

اره به صورت استاندارد دارای فیلتر توری یا فیلتر 
نمدی می باشد.
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فیلتر توری 

برای عملکرد عادی و استفاده از دستگاه در زمستان..

فیلتر نمدی

برای محیط های خشک و بسیار گرد و خاکی.
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تمیز کردن فیلتر هوا

در صورتی که قدرت موتور بطور محسوس کاهش 
یافته است

N  ضامن شاسی گاز را به پایین فشار دهید و اهرم
.l ساسات را در حالت بسته قرار دهید
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N .قفل سرپوش فیلتر را 90 درجه به چپ بچرخانید

N .سرپوش فیلتر را به صورت عمودی بلند کنید

N .همیشه فیلترهای آسیب دیده را تعویض کنید

N .آلودگی اطراف فیلتر را تمیز کنید
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N  انگشتان خود را در پشت فیلتر هوا )1( قرار
دهید، انگشتان شست خود را روی محفظه فشار 
دهید و فیلتر را در جهت دستگیره پشتی حرکت 

دهید.

 توجه

برای جلوگیری از آسیب به فیلتر، برای برداشتن و 
نصب فیلتر هوا از ابزار استفاده نکنید.

N .از سمت داخل، هوای فشرده در فیلتر بدمید

اگر روی سطح فیلتر توری را آلودگی پوشانده باشد یا 
هوای فشرده در دسترس نیست:

N  فیلتر را با استفاده از یک محلول تمیز و غیر قابل
اشتعال )برای مثال آب گرم با صابون( بشویید و 

سپس خشک کنید.

N .فیلتر را مجددًا نصب کنید

تنظیم کاربراتور

اطالعات کلی 

کاربراتور با تنظیمات استاندارد از کارخانه خارج می 
شود.

این تنظیمات در تمام شرایط عملکرد، یک ترکیب بهینه 
از سوخت–هوا ایجاد می کند.

زمانیکه موتور زیر بار نیست تنظیم سوزن کاربراتور 
باعث تغییر قدرت و دور موتور خواهد شد.

تنظیمات استاندارد

N .موتور را خاموش کنید

N  فیلتر هوا را بررسی و در صورت لزوم آن را
تمیز یا تعویض کنید.

L = 1 و H = 1 کاربراتور با

LA
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H L

N  با دقت هر دو پیچ تنظیم را به آرامی تا آخر
بپیچانید )در جهت عقربه های ساعت(.

N  را یک دور کامل در جهت )H( پیچ دور باال
خالف عقربه های ساعت بچرخانید.

N  را یک دور کامل در جهت )L( پیچ دور پایین
خالف عقربه های ساعت بچرخانید.
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L = 1 و H = 3/4 کاربراتور با

H L
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L
H
/3 4 1

LA

N  را در جهت خالف عقربه های )H( پیچ دور باال
ساعت بچرخانید تا متوقف شود )بیشتر از 3/4 

دور نچرخانید(.

N  را به دقت در جهت عقربه )L( پیچ دور پایین
های ساعت بچرخانید تا متوقف شود، سپس آن را 

1 دور برگردانید.

تنظیم حالت خالصی

موتور در حالت خالص متوقف می شود

N  را به دقت در جهت عقربه )L( پیچ دور پایین
های ساعت بچرخانید تا متوقف شود، سپس آن را 

1 دور برگردانید.

N  را در جهت عقربه های )LA( پیچ حالت خالص
ساعت بچرخانید تا جایی که زنجیر شروع به 
حرکت کند – سپس آنرا 1/4 دور برگردانید.

وقتی موتور در حالت خالص است، زنجیر حرکت می 
کند

N  را به دقت در جهت عقربه )L( پیچ دور پایین
های ساعت بچرخانید تا متوقف شود، سپس آن را 

1 دور برگردانید.

N  را در جهت خالف )LA( پیچ حالت خالص
عقربه های ساعت بچرخانید تا زنجیر متوقف 

شود – سپس آنرا 1/4 دور دیگر در همان جهت 
بچرخانید.

 هشدار

وقتی موتور در حالت خالص است و زنجیر هنوز 
حرکت می کند، با کمک نماینده مجاز سرویس اره را 

بررسی و آن را تعمیر کنید.

خالصی نامنظم، شتاب ضعیف )حتی زمانی که پیچ 
حالت خالصی یک دور باز شده است(

N  تنظیمات حالت خالص بسیار ضعیف است: پیچ
دور پایین )L( را به دقت در جهت خالف عقربه 
های ساعت بچرخانید تا موتور منظم کار کند و 

به طور یکنواخت گاز بخورد.

معموال الزم است پیچ حالت خالص )L( را بعد از هر 
بار تنظیم پیچ )LA( تغییر دهید.

تنظیم دقیق عملکرد در ارتفاعات بلند

اگر موتور درست کار نکند ممکن است الزم باشد 
تنظیمات را تغییر داده و اصالحات جزئی در آنها ایجاد 

کنید:

N .تنظیمات استاندارد را انجام دهید

N .موتور را گرم کنید

N  را کمی در جهت عقربه های )H( پیچ دور باال
ساعت بچرخانید )کمتر( – نه به اندازه توقف.

 توجه

بعد از بازگشت از کار در ارتفاعات بلند، کاربراتور را 
به تنظیمات استاندارد برگردانید.

در صورت تنظیم نادرست ممکن است به دلیل 
روغنکاری ناکافی و گرم شدن بیش از حد به موتور 

آسیب برسد.

شمع

N  اگر قدرت موتور در حد انتظار نباشد، روشن
کردن آن مشکل است یا در حالت خالص بطور 

نامنظم کار میکند، ابتدا شمع را مورد بررسی 
قرار دهید.

N  بعد از هر 100 ساعت کار با دستگاه از شمع
جدید استفاده کنید – اگر الکترودها خیلی فرسوده 
شده اند تعویض را زودتر انجام دهید. فقط شمع 

های با مقاومت باالی مورد تأیید STIHL را 
نصب کنید – به بخش "مشخصات فنی" مراجعه 

کنید.

برداشتن شمع

N  ضامن شاسی گاز و شاسی گاز را همزمان فشار
 دهید و اهرم ساسات را به حالت بسته تغییر 

.l دهید
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N .قفل سرپوش فیلتر را 90 درجه به چپ بچرخانید

N .سرپوش فیلتر را به صورت عمودی بلند کنید
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N  انگشتان خود را در پشت فیلتر هوا )3( قرار
دهید، انگشتان شست خود را روی محفظه فشار 
دهید و فیلتر را در جهت دستگیره پشتی حرکت 

دهید و آن را خارج کنید. 

N .دریچه حائل )4( را خارج کنید
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N .سر شمع را درآورید

N .شمع را باز کنید

بررسی شمع
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A

N .شمع کثیف را تمیز کنید

N  را بررسی کرده و در )A( فاصله الکترود
صورت نیاز مجددًا آن را تنظیم کنید – به بخش 

"مشخصات فنی" مراجعه کنید.

N .علت جرم گرفتگی شمع را پیدا کنید

دالیل احتمالی عبارتند از:

مقدار زیاد روغن در مخلوط سوخت.  –

فیلتر هوای کثیف.  –

شرایط نامطلوب کارکرد.  –

1
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 هشدار

اگر شمع دارای مهره جداشدنی )1( است، مهره را بر 
روی شیار آن محکم بپیچید تا از جرقه زدن و آتش 

سوزی جلوگیری شود.

نصب شمع

N  شمع را در محل خود ببندید، سر شمع را جا
بزنید و آن را فشار دهید تا محکم شود.

N .دریچه حائل و فیلتر هوا را نصب کنید

N .سرپوش فیلتر را در جای خود قرار دهید
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وضعیت کارکرد موتور

اگر وضعیت کارکرد موتور حتی با وجود تمیز بودن 
فیلتر و تنظیم درست کاربراتور رضایتبخش نیست، 

ممکن است مشکل مربوط به اگزوز باشد.

اگزوز را توسط نماینده مجاز سرویس بررسی کنید تا 
آلودگی )جرم گرفتگی( نداشته باشد.

STIHL به شما توصیه می کند سرویس و تعمیر را 
منحصرًا از طریق یکی از نمایندگی های مجاز 

سرویس STIHL انجام دهید.

برگشت استارت

برای طوالنی کردن عمر طناب استارت، به نکات زیر 
توجه کنید:

N .طناب استارت را فقط در جهت تعیین شده بکشید

N .طناب را روی لبه بوش راهنما نکشید

N .طناب را بیش از اندازه تعیین شده نکشید

N  دقت کنید که قالب استارت سریع برنگردد، آن را
به آرامی به داخل هدایت کنید – به بخش "راه 

اندازی / توقف موتور" مراجعه کنید.

طناب استارت آسیب دیده را قبل از اینکه کاماًل از کار 
بیفتد توسط سرویس کار تعویض کنید. STIHL به شما 
توصیه می کند سرویس و تعمیر را منحصرًا از طریق 

یکی از نمایندگی های مجاز سرویس STIHL انجام 
دهید.

نگهداری دستگاه

برای یک دوره 3 ماهه یا بیشتر

N  باک بنزین را در محیطی با تهویه مناسب خالی و
تمیز کنید.

N  سوخت را طبق مقررات محیط زیست محلی
بطور صحیح از بین ببرید.

N  – موتور را روشن کنید تا کاربراتور خالی شود
با اینکار از چسبیده شدن دیافراگم های کاربراتور 

به یکدیگر جلوگیری می شود.

N  زنجیر اره و تیغه را خارج کنید، آنها را تمیز
کرده و روغنکاری کنید.

N  دستگاه را کاماًل تمیز کنید – مراقب پره های
سیلندر و فیلتر هوا باشید.

N  اگر برای روانکاری زنجیر و تیغه از روغن
بیولوژیکی مانند STIHL BioPlus استفاده می 

کنید، باک روغن زنجیر را به طور کامل پر 
کنید.

N  دستگاه را در یک مکان خشک و امن، دور از
دسترس کودکان و سایر افراد غیر مجاز نگه 

دارید.
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بررسی و تعویض اسپراکت

N .قالپاق تیغه، زنجیر و تیغه را بردارید

N  ترمز زنجیر را آزاد کنید – محافظ دست را به
سمت دسته جلو بکشید.

نصب اسپراکت جدید

00
1B

A
12

1 
K

N

بعد از استفاده از دو زنجیر اره یا زودتر– 

اگر عالئم فرسودگی )پره های اسپراکت( عمیق – 
تر از 0.5 میلی متر باشد – در غیر اینصورت 
عمر زنجیر اره کاهش می یابد – برای بررسی 

از سنجه بررسی )لوازم جانبی ویژه( استفاده کنید

استفاده نوبتی از دو زنجیر اره به حفاظت از اسپراکت 
کمک می کند.

STIHL توصیه می کند که به منظور کسب اطمینان 
از عملکرد بهینه ترمز زنجیر، از اسپراکت های اصلی 

STIHL استفاده شود.
00

1B
A

12
2 

K
N1

2

4

5

6

1

2

3

6

N  برای خارج کردن خار حلقوی )1( از پیچ
گوشتی استفاده کنید

N واشر )2( را خارج کنید

N اسپراکت حلقوی )3( را خارج کنید

N  خوردگی اسپراکت )4( را بررسی کنید – اگر
عالئم فرسودگی عمیقی وجود دارد، کالچ را هم 

تعویض کنید

N  کاسه کالچ یا اسپراکت )5( را همراه با
رولبرینگ )6( از میل لنگ خارج کنید – در 

مدل های مجهز به سیستم ترمز سریع زنجیر از 
قبل قفل گاز را فشار دهید

نصب اسپراکت دندانه دار / اسپراکت با دنده حلقوی

N  انتهای میل لنگ و رولبرینگ را تمیز و با روغن
STIHL )لوازم جانبی ویژه( روغنکاری کنید

N رولبرینگ را به انتهای میل لنگ فشار دهید

N  بعد از جاگذاری، کالچ یا اسپراکت دندانه دار را
به اندازه تقریبًا یک دور کامل بچرخانید تا پیم 

گرداننده پمپ روغن درگیر شود – در مدل های 
مجهز به سیستم ترمز سریع زنجیر، از قبل قفل 

گاز را فشار دهید

N  اسپراکت با دنده حلقوی را دوباره در جای خود
قرار دهید – حفره ها باید به طرف بیرون باشند

N  واشر و خار حلقوی را دوباره در میل لنگ
جاگذاری کنید
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نگهداری و تیز کردن زنجیر اره

برش راحت با زنجیر کامالً تیز

اره ای که به خوبی تیز شده باشد، حتی با کمترین فشار 
چوب را به راحتی برش می دهد.

هرگز از زنجیر کند یا آسیب دیده استفاده نکنید – این 
کار باعث فشار جسمی مضاعف، افزایش لرزش، برش 

نامطلوب و فرسودگی بیشتر می شود.

N تمیز کردن زنجیر اره

N  زنجیر را از نظر داشتن ترک و پرچ های آسیب
دیده مورد بررسی قرار دهید

N  قطعات زنجیر آسیب دیده یا فرسوده را تعویض
کنید و این قطعات را از نظر ظاهر و میزان 

فرسودگی با دیگر قطعه ها تطبیق دهید – این 
کار را مکررًا انجام دهید

زنجیرهای اره دارای الماس )Duro( به طور خاص 
ضد فرسودگی هستند. برای کسب بهترین نتیجه هنگام 

تیز کردن اره، STIHL توصیه می کند از نماینده 
مجاز سرویس STIHL کمک بگیرید.

 هشدار

پیروی از زاویه ها و ابعاد زیر بسیار ضروری است. 
اره ای که به درستی تیز نشده باشد – خصوصًا پایه 

های هدایت کننده بسیار پایین – می تواند پس زدن اره 
را افزایش دهد – خطر آسیب دیدگی!

دانه بندی زنجیر

68
9B

A
02

7 
K

N

a

عالمت دانه بندی )a( در محل پایه هدایت کننده عمق 
برش روی هر تیغه حکاکی شده است.

دانه بندی   )a( عالمت
میلی متر اینچ    

6.35  P 1/4  7
6.35  1/4 1 یا 1/4 
9.32  P 3/8  PM یا P ،6
8.25  0.325 2 یا 325 
9.32  3/8 3 یا 3/8 

10.26  0.404 4 یا 404 

ضخامت سوهان مورد استفاده بستگی به عمق تیغه 
برش دارد – به جدول "ابزارهای تیز کردن" مراجعه 

کنید.

هنگام تیز کردن، زاویه تیغه ها باید حفظ شود.

زاویه تیز کردن و صفحه کناری

A

B

68
9B

A
02

1 
K

N

زاویه تیز کردن  A

اره های STIHL با زاویه 30 درجه تیز می شوند. 
اره های شیاری، که با زاویه 10 درجه تیز می شوند، 

استثناء هستند. اره های شیاری یک حرف X در نام 
خود دارند.

زاویه صفحه کناری  B

هنگامی که از نگهدارنده سوهان و ضخامت سوهان 
مشخص شده استفاده شود، زاویه صفحه کناری به 

درستی و به صورت خودکار تنظیم می شود.

زاویه )°(  شکل دندانه ها
AB

 میکرو = دندانه نیمه اسکنه،
،RM3 26  ،PM3 63 ،برای مثال 

RM 36 

3075

 سوپر = دندانه اسکنه کامل، 
،RS 26  ،PS3 63 ،برای مثال 

RS3 36

3060

 اره شیاری، برای مثال، 
RMX 36  ،PMX 63

1075

زاویه همه تیغه های روی زنجیر باید یکسان باشد. 
زاویه های متفاوت: کارکرد ناهموار و ناصاف اره، 

فرسودگی زیاد – یا حتی پاره شدن زنجیر اره.
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نگهدارنده سوهان

68
9B

A
02

5 
K

N

N از نگهدارنده سوهان استفاده کنید

هنگام تیز کردن زنجیر اره با دست، همیشه از یک 
نگهدارنده سوهان )لوازم جانبی ویژه، به جدول 

"ابزارهای تیز کردن" مراجعه کنید( استفاده کنید. 
نگهدارنده های سوهان دارای عالمت گذاری هایی 

برای زاویه تیز کردن هستند.

فقط از سوهان های مخصوص زنجیر اره استفاده 
کنید! دیگر سوهان ها از نظر شکل و نوع برش 

نامناسب هستند.

برای بررسی زاویه ها

00
1B

A
20

3 
K

N

سنجه سوهان زنی STIHL )لوازم جانبی ویژه، به 
جدول "ابزارهای تیز کردن" مراجعه کنید( – یک 

ابزار جامع برای بررسی تیزی و زاویه صفحه کناری، 
تنظیمات پایه هدایت کننده عمق برش، طول دندانه ها و 

همچنین تمیز کردن شیارها و سوراخ های ورودی 
روغن است.

تیز کردن مناسب

N  ابزارهای تیز کردن را مطابق با عمق تیغه برش
انتخاب کنید

N در صورت نیاز تیغه را بوسیله گیره بگیرید

N  زنجیر را قفل کنید – محافظ دست را به جلو
فشار دهید

N  برای پیش بردن زنجیر اره، محافظ دست را به
سمت دستگیره بکشید: ترمز زنجیر رها شده 
است. در مدل های دارای سیستم ترمز سریع 

زنجیر، ضامن شاسی گاز را نیز فشار دهید

N  عمل تیز کردن را به طور منظم انجام دهید و
مواد اضافی روی زنجیر را پاک کنید – معمواًل 
دو یا سه بار حرکت سوهان روی تیغه ها، برای 

تیز کردن ساده کافی است

68
9B

A
01

8 
K

N90°

68
9B

A
04

3 
K

N

N  سوهان را هدایت کنید: افقی )با زاویه قائمه نسبت
به کناره تیغه( مطابق با زاویه مشخص شده – 

طبق عالمت های روی نگهدارنده سوهان – 
نگهدارنده سوهان را روی دندانه و پایه هدایت 

کننده عمق برش قرار دهید

N فقط از سمت داخل به بیرون سوهان بزنید

N  – سوهان فقط در جهت جلو تیغه را تیز می کند
زنجیر را در جهت عقب سوهان نزنید

N دانه های زنجیر و اتصاالت را سوهان نزنید

N  برای اجتناب از فرسایش یکطرفه سوهان، هنگام
سوهان زنی در فواصل زمانی منظم سوهان را 

بچرخانید

N  برای زدودن پلیسه ها، از یک قطعه چوب سفت
استفاده کنید

N  زاویه ها را با سنجه سوهان زنی بررسی کنید

طول همه تیغه ها باید یکسان باشد.

در صورت متفاوت بودن طول تیغه ها، ارتفاع آنها نیز 
متفاوت خواهد بود و باعث حرکت ناهموار زنجیر و 

پارگی آن می شود.

N  همه تیغه ها باید متناسب با طول کوتاهترین تیغه
سوهان شوند – بهتر است این کار را به نماینده 

مجاز سرویس بسپارید تا توسط یک تیزکن برقی 
انجام شود

تنظیمات پایه هدایت کننده عمق برش

68
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02
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N

a

پایه هدایت کننده عمق برش ارتفاع ورود تیغه برش در 
چوب را مشخص می کند و بنابراین ضخامت براده 

چوب نیز مشخص می شود.
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a  فاصله تعیین شده بین پایه هدایت کننده عمق برش 
و تیغه برش

هنگام برش چوب های نرم، خارج از فصل یخبندان، 
فاصله می تواند تا 0.2 میلی متر )0.008 اینچ( 

افزایش یابد.

تنظیمات سنجه  عمق تیغه برش 
 )a( فاصله   

)اینچ(  میلی متر   )میلی متر(   اینچ  
)0.018(  0.45  )6.35(  P 1/4
)0.026(  0.65  )6.35(  1/4
)0.026(  0.65  )9.32(  P 3/8
)0.026(  0.65  )8.25(  0.325
)0.026(  0.65  )9.32(  3/8
)0.031(  0.80  )10.26(  0.404

پایین آوردن پایه هدایت کننده عمق برش

وقتی تیغه تیز می شود، فاصله پایه هدایت کننده عمق 
برش کاهش می یابد.

N  بعد از هر تیز کردن، تنظیمات پایه هدایت کننده
عمق برش را بررسی کنید

2

68
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N1

N  سنجه سوهان )1( مناسب با عمق تیغه برش را
روی زنجیر اره قرار دهید و آنرا روی تیغه 

فشار دهید تا بررسی شود – اگر پایه هدایت کننده 
عمق برش فراتر از سنجه سوهان باشد، پایه 

هدایت کننده عمق برش باید دوباره سوهان کاری 
شود

زنجیر اره هایی که دارای اتصال پایه هدایت کننده 
عمق برش )2( هستند – قسمت باالی اتصال پایه 

هدایت کننده عمق برش )2( )عالمت( همزمان با پایه 
هدایت کننده عمق برش پایین می آید.

 هشدار

بقیه اتصال پایه هدایت کننده عمق برش نباید سوهان 
زده شود؛ در غیر اینصورت، این کار ممکن است 

باعث افزایش پس زدن اره شود.
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N  پایه هدایت کننده عمق برش را دوباره سوهان
کاری کنید تا با سنجه سوهان تراز شود

68
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N

N  سپس، لبه جلویی پایه هدایت کننده عمق برش را
موازی با عالمت )فلش را مشاهده کنید( قرار 
دهید – هنگامی که این کار را انجام می دهید 

مراقب باشید باالترین نقطه پایه هدایت کننده عمق 
برش را بیشتر پایین نیاورید

 هشدار

در صورتی که پایه هدایت کننده عمق برش، بیش از 
حد پایین باشد، باعث افزایش پس زدن اره می شود.
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N
N  سنجه سوهان زنی را بر روی زنجیر قرار دهید

– باالترین نقطه پایه هدایت کننده عمق برش باید 
با سنجه سوهان زنی هم سطح باشد

N  ،بعد از تیز کردن، زنجیر را کاماًل تمیز کنید
براده ها یا گرد حاصل از سمباده را بزدایید – 

زنجیر را به طور کامل روغنکاری کنید

N  در صورتی که از اره برای مدت طوالنی استفاده
نمی کنید، زنجیر اره را در شرایطی تمیز و 

روغن کاری شده نگهداری کنید
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ابزارهای تیز کردن )لوازم جانبی ویژه(
کیت تیز کردن1( سوهان تخت  سنجه سوهان   نگهدارنده  سوهان گرد   Ø سوهان گرد دانه بندی زنجیر 

شماره قطعه شماره قطعه  شماره قطعه  شماره قطعه  شماره قطعه  )اینچ(  م م  )م م(  اینچ 
5605 007 1000  0814 252 3356  0000 893 4005  5605 750 4300  5605 771 3206  )1/8(  3.2  )6.35(  1/4P
5605 007 1027  0814 252 3356  1110 893 4000  5605 750 4327  5605 772 4006  )5/32(  4.0  )6.35(  1/4
5605 007 1027  0814 252 3356  1110 893 4000  5605 750 4327  5605 772 4006  )5/32(  4.0  )9.32(  P 3/8
5605 007 1028  0814 252 3356  1110 893 4000  5605 750 4328  5605 772 4806  )3/16(  4.8  )8.25(  0.325
5605 007 1029  0814 252 3356  1110 893 4000  5605 750 4329  5605 772 5206  )13/64(  5.2  )9.32(  3/8
5605 007 1030  0814 252 3356  1106 893 4000  5605 750 4330  5605 772 5506  )7/32(  5.5  )10.26(  0.404

شامل نگهدارنده سوهان با سوهان گرد، سوهان تخت و سنجه سوهان زنی  )1
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نگهداری و مراقبت

فواصل زمانی نگهداری زیر برای استفاده و شرایط عملکرد عادی کاربرد دارد. در صورتی که زمان کار روزانه شما طوالنی تر است 
و شرایط کار دشوار می باشد )محیط کاری بسیار گرد و خاکی، چوب های دارای صمغ زیاد، چوب های گرمسیری و از این قبیل(، 

فواصل زمانی تعیین شده را طبق شرایط خود کوتاه تر کنید. اگر هر از گاهی از دستگاه استفاده می کنید، این فواصل زمانی را افزایش 
دهید.
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کل دستگاه
XXبررسی چشمی )وضعیت، نشتی ها(

Xتمیز کردن
شاسی گاز، ضامن گاز، کلید ساسات، کلید توقف، کلید اصلی )بسته به 

XXبررسی عملکردمدل موجود(

ترمز زنجیر
XXبررسی عملکرد

Xبرای بررسی به نماینده مجاز سرویس 1(

پمپ دستی سوخت )در صورت وجود(
Xبررسی

Xبرای تعمیر به نماینده مجاز سرویس 1(

صافی بنزین/فیلتر داخل باک بنزین

Xبررسی
XXتمیز کردن، تعویض فیلتر یا صافی

XXXتعویض
Xتمیز کردنباک بنزین

Xتمیز کردنمخزن روغن زنجیر
Xبررسیروغنکاری زنجیر

زنجیر

XXبازبینی، همچنین بررسی تیزی
XXبررسی رگالژ زنجیر

Xتیز کردن

تیغه

Xبررسی )فرسودگی، آسیب دیدگی(
Xتمیز کردن و برگرداندن

Xپلیسه گیری
XXتعویض

Xبررسیاسپراکت

فیلتر هوا
XXتمیز کردن

Xتعویض
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فواصل زمانی نگهداری زیر برای استفاده و شرایط عملکرد عادی کاربرد دارد. در صورتی که زمان کار روزانه شما طوالنی تر است 
و شرایط کار دشوار می باشد )محیط کاری بسیار گرد و خاکی، چوب های دارای صمغ زیاد، چوب های گرمسیری و از این قبیل(، 

فواصل زمانی تعیین شده را طبق شرایط خود کوتاه تر کنید. اگر هر از گاهی از دستگاه استفاده می کنید، این فواصل زمانی را افزایش 
دهید.
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XXبررسی

Xبرای تعویض به نماینده مجاز سرویس مراجعه کنید 1(
XXXتمیز کردنورودی هوا روی سرپوش استارت

XXXتمیز کردنپره های سیلندر

کاربراتور
XXبررسی تنظیم حالت خالصی – زنجیر نباید بچرخد

حالت خالص را تنظیم کنید؛ در صورت لزوم، جهت 
Xسرویس یا تعمیر اره به نمایندگی مجاز مراجعه کنید 1(

شمع
Xتنظیم مجدد فاصله الکترود

بعد از هر 100 ساعت کارکرد تعویض کنید

Xدوباره محکم شود 2(تمام پیچ و مهره های موجود )به جز پیچ های تنظیم(

گیرنده زنجیر
Xبررسی
Xتعویض

بعد از 100 ساعت کارکرد اولیه دوده زدایی کنید، سپس خروجی اگزوز
Xهر 150 ساعت کارکرد

Xتعویضبرچسب های ایمنی
STIHL توصیه می کند از نماینده مجاز سرویس STIHL کمک بگیرید  )1

بعد از 10 تا 20 ساعت کارکرد پیچ های پایه سیلندر اره های حرفه ای )3.4 کیلووات یا بیشتر( را محکم کنید.  )2
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کاهش فرسودگی و جلوگیری از آسیب

با رعایت دستورالعمل های این دفترچه راهنما می 
توانید از فرسودگی های بیش از حد و آسیب به این 

دستگاه جلوگیری کنید.

دستگاه باید با دقت زیاد و طبق آنچه در دفترچه 
راهنمای مالک توضیح داده شده استفاده، مراقبت و 

نگهداری شود.

در صورتی که کاربر اقدامات ایمنی، دستورالعمل های 
استفاده و نگهداری این دفترچه راهنما را رعایت نکند 
خود مسئول آسیب های وارده به دستگاه می باشد. این 

مسئولیت به خصوص شامل موارد زیر می شود:

 STIHL تغییرات و اصالحاتی که به تأیید  –
نرسیده باشد.

استفاده از ابزار یا لوازم جانبی که نه مورد تأیید   –
هستند و نه برای دستگاه مناسب می باشند و یا 

اینکه از کیفیت پایینی برخوردارند.

استفاده از دستگاه برای کارهایی که برای آنها   –
طراحی نشده است.

استفاده از دستگاه برای رویدادهای ورزشی و   –
رقابتی.

آسیب های متوالی که در نتیجه استفاده مداوم از   –
دستگاه به همراه قطعات معیوب ایجاد می شود.

نگهداری

تمام عملکردهایی که در "جدول نگهداری" توضیح داده 
شده باید بطور منظم استفاده و مورد توجه قرار گیرد. 

اگر مالک نمی تواند این عملکردهای نگهداری را انجام 
دهد، باید توسط یکی از تعمیرگاه های مجاز انجام 

گیرد.

STIHL به شما توصیه می کند سرویس و تعمیر را 
منحصرًا از طریق یکی از نمایندگی های مجاز 

 STIHL انجام دهید. نمایندگی های STIHL سرویس
به صورت منظم در دوره های آموزشی شرکت کرده و 

اطالعات فنی الزم را در اختیار دارند.

اگر عملکردهای نگهداری به همان صورت ذکر شده 
انجام نشود، کاربر مسئول آسیب های احتمالی می باشد. 

از جمله شامل موارد زیر می شود:

آسیب به موتور در اثر بی توجهی یا نگهداری   –
نادرست )برای مثال فیلترهای هوا و سوخت(، 

تنظیمات نادرست کاربراتور یا تمیز نکردن 
ورودی های هوای خنک )دریچه های ورودی، 

پره های سیلندر(.

فرسودگی و سایر آسیب های متعاقب که در نتیجه   –
نگهداری نادرست به وجود می آید.

آسیب به دستگاه که در نتیجه استفاده از قطعات   –
یدکی با کیفیت پایینی به وجود می آید.

قطعاتی که در معرض فرسودگی و ساییدگی قرار دارند 

بعضی از قطعات دستگاه حتی طی استفاده منظم طبق 
دستورالعمل، باز در معرض فرسودگی و ساییدگی 

معمولی قرار دارند، و بسته به نوع و مدت استفاده باید 
در زمان مناسب تعویض شوند. از جمله شامل موارد 

زیر می شود:

زنجیر اره، تیغه  –

قطعات گرداننده )کالچ، اسپراکت با دنده حلقوی،   –
اسپراکت(

فیلترها )هوا، روغن، سوخت(  –

مکانیسم استارت  –

شمع  –

قطعات سیستم ضد لرزش  –



فارسی

50MS 210, MS 210 C, MS 230, MS 230 C, MS 250, MS 250 C  

قطعات اصلی

قفل چرخشی سرپوش کاربراتور  1
پیچ های تنظیم کاربراتور  2

پمپ دستی سوخت )استارت آسان1((  3
سوپاپ کاهش فشار1(  4

ترمز زنجیر  5
اگزوز  6

اسپراکت  7
قالپاق  8

گیرنده زنجیر  9
رگالژ زنجیر کناری1(  10
رگالژ زنجیر جلویی1(  11

تیغه  12
Oilomatic زنجیر  13

چرخ تنظیم )رگالژ زنجیر بدون ابزار1((  14
15  اهرم )رگالژ زنجیر بدون ابزار1((

درب باک روغن  16
پنجه کنار تیغه  17

محافظ دست جلو  18
دسته جلو )فرمان(  19

قالب استارت  20
سر شمع  21

کلید ساسات  22
درب باک بنزین  23

شاسی گاز  24
ضامن گاز  25

دستگیره عقب  26
محافظ دست عقب  27

شماره سریال  #

بسته به مدل موجود  )1
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مشخصات فنی

موتور 

STIHL موتور دو زمانه تک سیلندر

MS 210 ،MS 210 C

35.2 سانتیمتر مکعبحجم موتور:
40 میلی مترقطر سیلندر:

28 میلی مترضربه:
 قدرت موتور طبق 

:ISO 7293
 1.6 کیلو وات 

 )2.2 اسب بخار(
9,000 دور در دقیقه

2,800 دور در دقیقهحالت خالص 1(

MS 230 ،MS 230 C

40.2 سانتیمتر مکعبحجم موتور:
40 میلی مترقطر سیلندر:

32 میلی مترضربه:
 قدرت موتور طبق 

:ISO 7293
 2.0 کیلو وات 

 )2.7 اسب بخار(
10,000 دور در دقیقه

2,800 دور در دقیقهحالت خالص1(

MS 230 C  ،MS 230 )فقط اتحادیه اروپا(

45.4 سانتیمتر مکعبحجم موتور:
42.5 میلی مترقطر سیلندر:

32 میلی مترضربه:
 قدرت موتور طبق 

:ISO 7293
 2.0 کیلو وات 

 )2.7 اسب بخار(
10,000 دور در دقیقه

2,800 دور در دقیقهحالت خالص1(

MS 250 ،MS 250 C

45.4 سانتیمتر مکعبحجم موتور:
42.5 میلی مترقطر سیلندر:

32 میلی مترضربه:
 قدرت موتور طبق

:ISO 7293
 2.3 کیلو وات 

)3.1 اسب بخار(
2,800 دور در دقیقهحالت خالص: 1

1(  طبق ISO 1168  +/50- دور در دقیقه

کوئل

کوئل الکترومغناطیسی

Bosch WSR 6Fشمع )نوع مقاوم(:
0.5 میلی مترفاصله الکترود:

سیستم سوخت

کاربراتور دارای دیافراگم مکنده تمام موقعیتی

 470 سانتیمتر مکعبحجم باک بنزین:
)0.47 لیتر(

روغنکاری زنجیر

پمپ روغن کاماًل خودکار با سرعت کنترل شده همراه 
با پیستون چرخشی

200 سانتیمتر مکعب   حجم مخزن روغن: 
)0.2 لیتر(   

وزن

وزن )بدون بنزین و روغن، بدون تیغه و زنجیر(:
:MS 2104.4 کیلوگرم

MS 210 C دارای تنظیم سریع زنجیر
4.8 کیلوگرمو استارت نیمه اتومات:

:MS 2304.6 کیلوگرم
MS 230 C دارای تنظیم سریع

4.7 کیلوگرمزنجیر:
MS 230 C دارای تنظیم سریع زنجیر

4.9 کیلوگرمو استارت نیمه اتومات:
:MS 2504.6 کیلوگرم

MS 250 C دارای تنظیم سریع
4.7 کیلوگرمزنجیر:

MS 250 C دارای تنظیم سریع زنجیر
4.9 کیلوگرمو استارت نیمه اتومات:

MS 210 ،MS 210 C تجهیزات برش برای

طول برش واقعی ممکن است کمتر از طول مشخص 
شده باشد

تیغه های رولوماتیک E و رولوماتیک E سبک

30، 35، 40، 45 سانتی طول تیغه:
متر

 3/8 اینچ پیکو طول دندانه:
)9.32 میلی متر(

1.3 میلی مترعرض شیار:
9 دندانهخورشیدی نوک تیغه:

3/8 اینچ پیکو

)PM3 63( 3 نوع 3636پیکو میکرو
)PD3 63( نوع 3612پیکو دورو

 3/8 اینچ پیکو طول دندانه:
)9.32 میلی متر(

1.3 میلی مترپایه زنجیر:
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اسپراکت

6 پره برای 3/8 اینچ پیکو 

 حداکثر سرعت زنجیر طبق 
22.3 متر/ثانیه    ISO 11681

معموال، سرعت متوسط زنجیر در حال کار 20 درصد 
 ISO 11681 کمتر از حداکثر سرعت زنجیر طبق

است. برای دریافت راهنمایی در مورد تجهیزات 
حفاظتی شخصی با نمایندگی مجاز STIHL تماس 

بگیرید.

 ،MS 230 C  ،MS 230 تجهیزات برش برای
MS 250 C  ،MS 250 

طول برش واقعی ممکن است کمتر از طول مشخص 
شده باشد

تیغه های رولوماتیک E و رولوماتیک E سبک

 30، 35، 40، 45طول تیغه:
 سانتی متر

 3/8 اینچ پیکو طول دندانه:
)9.32 میلی متر(

1.3 میلی مترعرض شیار:
9 دندانهخورشیدی نوک تیغه:

E تیغه های رولوماتیک

35،  40،  45 سانتی مترطول تیغه:
 .325 اینچ طول دندانه: 

)8.25 میلی متر(
1.6 میلی مترعرض شیار:

11 دندانهخورشیدی نوک تیغه:

زنجیر 3/8 اینچ پیکو

)PM3 63( 3 نوع 3636 پیکو میکرو
 )PD3 63( نوع 3612پیکو دورو

 3/8 اینچ پیکو طول دندانه:
)9.32 میلی متر(

1.3 میلی مترپایه زنجیر:

زنجیر .325 اینچ

)RM 26( نوع 3629راپید میکرو
 )RM3 26( 3 نوع 3634پیکو میکرو

 .325 اینچ طول دندانه
)8.25 میلی متر(

1.6 میلی مترپایه زنجیر:

اسپراکت

6 پره برای 3/8 اینچ پیکو
حداکثر سرعت زنجیر طبق

ISO 1168124.8 متر/ثانیه

7 پره برای .325 اینچ
حداکثر سرعت زنجیر طبق 

ISO 1168125.6 متر/ثانیه

7 پره برای 3/8 اینچ پیکو
حداکثر سرعت زنجیر طبق 

ISO 1168128.9 متر/ثانیه

معموال، سرعت متوسط زنجیر در حال کار 20 درصد 
 ISO 11681 کمتر از حداکثر سرعت زنجیر طبق

است. برای دریافت راهنمایی در مورد تجهیزات 
حفاظتی شخصی با نمایندگی مجاز STIHL تماس 

بگیرید.

داده های لرزش و سر و صدا

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد مصوبه لرزش 
 www.stihl.com/vib 2002/44 به سایت /EC

مراجعه کنید.

ISO 22868 بر حسب Lpeq سطح فشار صدا

:MS 210)A( 99 دسی بل
MS 210 C)A( 99 دسی بل

:MS 230)A( 100 دسی بل
MS 230 C)A( 100 دسی بل

:MS 250)A( 99 دسی بل
MS 250 C)A( 99 دسی بل

ISO 22868 بر حسب Lw سطح قدرت صدا

:MS 210)A( 110 دسی بل
MS 210 C)A( 110 دسی بل

:MS 230)A( 112 دسی بل
MS 230 C)A( 112 دسی بل

:MS 250)A( 113 دسی بل
MS 250 C)A( 113 دسی بل

ISO 22867 بر حسب ahv,eq اندازه گیری لرزش

دستگیره، راستدستگیره، چپ
:MS 21027.2 متر/ثانیه6.02 متر/ثانیه

MS 210 C27.6 متر/ثانیه5.62 متر/ثانیه
:MS 23028.9 متر/ثانیه6.52 متر/ثانیه

MS 230 C26.5 متر/ثانیه4.52 متر/ثانیه
:MS 25026.8 متر/ثانیه5.72 متر/ثانیه

MS 250 C27.0 متر/ثانیه4.62 متر/ثانیه

 مقدار K طبق مصوبه EC/ 2006/42 به میزان 
2.5 دسی بل )A( برای سطح فشار صدا و سطح 

قدرت صدا می باشد. مقدار K طبق مصوبه 
EC/ 2006/42 به میزان 2.0 متر/ثانیه2 برای اندازه 

گیری لرزش شتاب می باشد.
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REACH

REACH یک قانون اتحادیه اروپا می باشد که از 
 Evaluation ،)ثبت( Registration کلمات

)ارزیابی(، Authorisation )تصویب( و 
Restriction )محدودیت( مواد شیمیایی برگرفته شده 

است.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تطابق با قانون 
REACH )EC(i شماره 1907/2006 به وب سایت 

www.stihl.com/reach مراجعه کنید.

سفارش قطعات یدکی

لطفًا مدل اره، شماره سریال و همینطور شماره قطعه 
تیغه و زنجیر اره را در محل های ارائه شده وارد کنید. 

این کار باعث تسهیل سفارش مجدد می شود.

تیغه و زنجیر اره در معرض فرسودگی و ساییدگی 
عادی قرار دارند. زمان خرید این قطعات، همیشه مدل 

اره، شماره قطعات و نام قطعات را ذکر کنید.

مدل

شماره سریال

شماره قطعه تیغه 

شماره قطعه زنجیر

نگهداری و تعمیر

ممکن است الزم باشد کاربران این دستگاه فقط 
نگهداری و سرویسی را که در این دفترچه راهنما 

توضیح داده شده انجام دهند. سایر تعمیرات باید توسط 
یکی از نمایندگی های مجاز سرویس انجام شود.

STIHL به شما توصیه می کند سرویس و تعمیر را 
منحصرًا از طریق یکی از نمایندگی های مجاز 

 STIHL انجام دهید. نمایندگی های STIHL سرویس
به صورت منظم در دوره های آموزشی شرکت کرده و 

اطالعات فنی الزم را در اختیار دارند.

هنگام تعمیر فقط از قطعات یدکی که برای این دستگاه 
مورد تأیید STIHL قرار گرفته و یا از نظر فنی مشابه 

هستند استفاده کنید. برای جلوگیری از بروز حادثه و 
آسیب به دستگاه فقط از قطعات یدکی با کیفیت باال 

استفاده کنید.

STIHL توصیه می کند از قطعات یدکی اصلی 
STIHL استفاده کنید.

قطعات اصلی STIHL از طریق شماره قطعه 
STIHL، | آرم STIHL و عالمت 

قطعات K STIHL )ممکن است این عالئم بر روی 
قطعات کوچک به تنهایی دیده شود( قابل شناسایی 

هستند.
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دور ریزی

از همه قوانین و مقررات دفع زباله در کشور خود 
پیروی کنید.
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محصوالت STIHL نباید در سطل زباله گذاشته شود. 
خود محصول، متعلقات و بسته بندی را به محل های 
معتبر دفع زباله تحویل دهید تا بدون آسیب به محیط 

زیست بازیافت شود.

برای اطالع از آخرین اطالعات در مورد دفع زباله با 
نمایندگی مجاز STIHL تماس بگیرید.

EC اعالمیه تطابق

ANDREAS STIHL AG & Co. KG 
Badstr. 115 

D-71336 Waiblingen

تأیید می کند که محصول دارای مشخصات زیر است

ارهگروه:
STIHLساخت:

MS 210مدل:
MS 230

MS 230 C
MS 230 C-B

MS 230 C-BE
MS 250

MS 250 C
MS 250 C-B

MS 250 C-BE
1123شناسه سریال:

حجم موتور
:MS 21035.2 سانتیمتر مکعب

:MS 230 40.2 سانتیمتر مکعب همه مدل های
به جز

 MS 230s همه مدل های 
)فقط اتحادیه اروپا(:

45.4 سانتیمتر مکعب

:MS 250 45.4 سانتیمتر مکعبهمه مدل های

 ،2006/42 /EC با مشخصات مصوبات
 EC/ 2004/108 و EC/ 2000/14 مطابقت دارد و 

مطابق با استانداردهای زیر طراحی و ساخته شده 
است:.

 ،EN ISO 11681-1 ،EN 55012 
EN 61000-6-1

سطوح قدرت صدای اندازه گیری شده و ضمانت شده 
طبق مصوبه EC/ 2000/14، پیوست V با استفاده از 

استاندارد ISO 9207 تعیین شده است.

سطح قدرت صدای اندازه گیری شده

:MS 210)A( 110 دسی بل
:MS 230 همه مدل های)A( 112 دسی بل

به جز
 MS 230s همه مدل های 

)فقط اتحادیه اروپا(:
)A( 113 دسی بل

:MS 250 همه مدل های)A( 113 دسی بل

سطح قدرت صدای تضمین شده

:MS 210)A( 111 دسی بل
:MS 230 همه مدل های)A( 113 دسی بل

به جز
 MS 230s همه مدل های 

)فقط اتحادیه اروپا(:
)A( 115 دسی بل

:MS 250 همه مدل های)A( 114 دسی بل

آزمایش نوع EC توسط

 DPLF انجام شده است
 Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle

)für Land- und Forsttechnik )NB 0363 
Max-Eyth-Weg 1 

D-64823 Gross-Umstadt

شماره گواهینامه
:MS 210K-EG-2009/3465

:MS 230 همه مدل هایK-EG-2009/3467
:MS 250 همه مدل هایK-EG-2009/3469

اسناد فنی در واحد زیر نگهداری می شود: 

ANDREAS STIHL AG & Co. KG 
Produktzulassung )صدور مجوز محصوالت(

سال ساخت و شماره سریال بر روی دستگاه ثبت شده 
است.
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Done at Waiblingen, 01.08.2012

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

 

Thomas Elsner

رئیس گروه مدیریت محصول
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