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Хлормен ағартылған қағазда басылып шығарылған
Басып шығаратын бояулардың құрамында өсімдік майлары
бар, қағазды қайта өңдеуге болады.
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Құрметті сатып алушылар,
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STIHL фирмасының жоғары сапалы
бұйымын сатып алуға бел
байлағаныңыз үшін үлкен рахмет
айтамыз.
Аталған бұйым өндірістің озық
технологияларын қолдана отырып,
сонымен қатар сапаны қамтамасыз
ету жөніндегі барлық қажетті
шараларды ескере отырып
дайындалған. Осы агрегат Сіздің
көңіліңізден шығуы үшін және оны еш
кедергісіз қолдануыңыз үшін біз
қолымыздан келгеннің барлығын
істеуге тырысамыз.
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Егер Сізде агрегатыңызға қатысты
сұрақтар туындаса, өз дилеріңізге
немесе біздің өткізу компаниямызға
жүгінуіңізді сұраймыз.
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Осы қолдану нұсқаулығы авторлық құқықпен қорғалған Барлық құқықтар, әсіресе тарату, аудару және электроникалық
жүйелермен өңдеу құқықтары сақталады.

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C
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Қолдану нұсқаулығына

Техникалық әзірленім

Құрылғыға жабыстырылған
суреттердегі барлық нышандардың
анықтамасы, осы қолдану
нұсқаулығында келтірілген.

STIHL компаниясы барлық
машиналарды және құрылғыларды
одан әрі әзірлеумен ұдайы
айналысуда; сондықтан пішін,
техника және жабдықтар бойынша
жеткізілімнің толымдаушыларына
барлық өзгерістерді енгізу құқығын
өзімізге қалдыруға тиіспіз.

Құрылғының түріне және
жарақтандыруына байланысты,
құрылғыға келесі суреттер, яғни
нышандар жабыстырыла алады.

Сол себепті осы қолдану жөніндегі
нұсқаулықтың нұсқауларына және
суреттеріне қатысты ешқандай
кінәраттар тағыла алмайды.

Суреттердегі нышандар

Жанармай багы; бензин
мен мотор майының
жанармай қоспасы
Қолдан істейтін
жанармай сорғысын
іске қосу

Мәтін бөлімдерінің белгіленуі

Сақтандыру
Жазатайым оқиғаның және жарақат
алудың, сонымен қатар күрделі
материалдық нұқсанның қаупі
жайында адамдарға ескерту.
Нұсқау
Құрылғының немесе жекелеген
толымдаушылардың бүліну мүмкіндігі
жайында ескерту.
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Қауіпсіздік техникасы
ережелері және жұмыс
техникасы
Мотоқұрылғымен
жұмыс істеген кезде
айрықша қауіпсіздік ісшараларын сақтау
қажет болады.

Алғаш рет қолданысқа
енгізген кезде, қолдану
нұсқаулығымен мұқият
танысып алыңыз және
алдағыда пайдалану
үшін сенімді жерге
сақтап қойыңыз.
Қолдану нұсқаулығын
ұстанбаған жағдайда,
өмірге қауіп төнуі
мүмкін.
Қауіпсіздік техникасына қатысты
жергілікті ережелерді, мысалы
кәсіподақтардың, әлеуметтік
кассалардың, еңбек қорғау жөніндегі
органдардың және басқа
мекемелердің ережелерін сақтаңыз.
Құрылғымен бірінші рет жұмыс
істейтін әрбір адам: Құрылғыны қалай
қолдану керектігі туралы
мамандандырылған дилерден
немесе басқа маманнан нұсқау алуы
керек – немесе арнайы оқу курсынан
өтуі қажет.

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

қазақ
Қараумен оқытылып жатқан 16 жасқа
толған жас адамдарды қоспағанда,
кәмелеттік жасқа толмағандарға
құрылғымен жұмыс істеуге рұқсат
берілмейді.
Балалар, жануарлар және бөгде
адамдар алшақ жерде болуы тиіс.
Құрылғы қолданылмаса, оны ешкімге
кедергі келтірмейтіндей етіп басқа
жерге қойған жөн. Құрылғыны
рұқсатсыз қолданудан қорғаңыз.
Пайдаланушы жазатайым оқиғалар
үшін немесе басқа адамдарға немесе
олардың мүлкіне төнетін қауіп үшін
жауапты болады.
Құрылғыны, оның осы үлгісімен
мұқият танысып алған және
қолдануға жақсылап үйретілген
адамдарға ғана беруге немесе жалға
беруге рұқсат етіледі – әрқашан
Қолдану нұсқаулығын көрсетіңіз.
Қатты шуыл шығаратын құрылғының
қолданылуы, уақыт өте келе ұлттық
және жергілікті нұсқаулармен
шектеле алады.

керек-жарақтарды ғана монтаждаңыз.
Қандай да бір сұрақтар туындаса
мамандандырылған дилерге жүгініңіз.
Жоғары сапалы бөлшектерді немесе
керек-жарақтарды ғана қолданыңыз.
Олай болмаған жағдайларда,
жазатайым оқиғалардың орын алу
қаупі немесе құрылғының бұзылу
қаупі төне алады.
STIHL компаниясы, STIHL
компаниясының түпнұсқалы
бөлшектерін және керек-жарақтарын
қолдануға ұсыныс береді. Олар
өздерінің сипаты жағынан агрегатпен
оңтайлы түрде келістірілген және
пайдаланушының талаптарына сай
келеді.
Құрылғының құрылымына қандай да
бір өзгерістерді енгізбеңіз, бұл
жағдайда қауіпсіздікке нұқсан келуі
мүмкін. STIHL компаниясы
қолданысқа рұқсат етілмеген аспалы
құрылғыларды қолданудың
салдарынан адамға және мүлікке
келтірілген нұқсан үшін күтілетін
жауапкершіліктен бас тартады.

Имплантацияланған
кардиостимуляторы бар адамдарға
ғана: Аталған құрылғының от алдыру
жүйесінен өте аз ауқымдағы электр
магнит өрісі туындайды.
Кардиостимуляторлардың жекелеген
түрлеріне электр магниттік өрістің
тигізетін әсерін толықтай алып
тастауға болмайды. Денсаулыққа
төнетін қауіптен сақтану мақсатында
STIHL компаниясы емдеуші дәрігерге
және кардиостимулятордың
дайындаушысына жүгінуге ұсыныс
береді.
Алкогольді, жауап қайтару қабілетін
төмендететін дәрілерді немесе
есірткіні тұтынғаннан кейін
құрылғымен жұмыс істеуге болмайды.
Қолданыс аялары
Үдеткіш құрылғы, мысалы
бақшаларда, стадиондарда,
автотұрақтарда немесе кірме
жолдарда жапырақтарды, шөпті,
қағазды және соған ұқсас заттарды
кетіруге мүмкіндік береді. Бұл
құрылғы орман шаруашылығындағы
аңшы жолдарын да үрлеп тазартуға
жарамды.

Құрылғының бірде-бір бөлшектері
зақымданбаған жағдайда ғана, оны
қолданысқа енгізуге болады.

Жұмыс істеуге талап етілетін
физикалық күйі

Құрылғыны тазарту үшін жоғары
қысымды жуғыштарды қолданбаңыз.
Судың қатты ағыны құрылғының
бөлшектерін бүлдіре алады.

Құрылғымен жұмыс істейтін адамдар
демалған, дені сау болуы керек және
дене күшінің жағдайы жақсы болуы
қажет.

Соратын ұсатқыш, сонымен қатар
жапырақтарды және басқа да жеңіл,
қозғалмалы және жанбайтын
қалдықтарды сіңіруге арналған.

Керек-жарақтар мен қосалқы
бөлшектер

Денсаулық жағдайы бойынша
жүктеме ұсынылмаған адамдар,
мотоқұрылғымен жұмыс істей
алатындығы туралы дәрігерден кеңес
алуы тиіс.

Денсаулыққа қауіпті болатын
материалдарды үрлемеңіз немесе
сормаңыз.

STIHL компаниясы тарапынан осы
құрылғыға рұқсат берілген немесе
өзінің техникалық сипаты жағынан
ұқсас болып келетін бөлшектер мен

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

Құрылғыны мақсатына сай қолдану
қажет, кері жағдайда, жазатайым
оқиғалардың орын алуы немесе
агрегаттың бүлінуі мүмкін.
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Құрылғының құрылымына қандай да
бір өзгеріс енгізуге тыйым салынады,
себебі осы жағдайда, жазатайым
оқиғалардың орын алуы немесе
құрылғының бүлінуі мүмкін.
Киім және жабдықтау

Құрылғыны тасымалдау
Моторды әрқашан тоқтатып тұру
керек.
Көлік құралдарында тасымалдаған
кезде:
–

Белгіленген киім мен жабдықтауды
қолданыңыз.
Киім қолданыс
мақсатына сай келуі
керек және жұмысқа
кедергі келтірмеуі
қажет. Денеге тығыз
тиіп тұратын киім,
комбинезон
ұсынылады, бірақ
жұмыс халаты емес.
Жұмыс істеген кезде,
ауа сорғыш тесікке
тартып әкетіле алатын
киімді, мойынорағышты,
галстукты, әшекейлерді
қолданбаңыз. Ұзын
шаш оралуы және
бекітілуі керек (орамал,
бас киім, дулыға және
т.б.).
Бұдырлы, тайғанамайтын табаны бар
мықты аяқ киім киіңіз.
Қорғаныш көзілдірігін
және есту мүшелерін
қорғайтын "жеке"
құралдарды, мысалы
құлақ бітеуіштерін
қолданыңыз.
STIHL компаниясы жеке қорғаныш
құралдарының кең бағдарламасын
ұсынады.
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Герметикалы емес
екендігіне назар
аударыңыз! Жанармай
ағып кеткен жағдайда,
моторды іске қоспаңыз
– өрт шалып, өмірге
қауіп төнуі мүмкін!

Құрылғыны төңкерілуден,
бүлінуден және жанармайдың
ағып кетуінен қорғаңыз

Жанармайды
толтырғаннан кейін,
бактың қақпағын
мүмкіндігінше қаттырақ
бұрап жабыңыз.

Жанармай толтыру
Бензин оңай
тұтанатындықтан –
жанып тұрған оттан
алшақ қашықтықта
жұмыс істеңіз,
жанармайды
ағызбаңыз, темекі
шекпеңіз.
Жанармайды құймас бұрын
қозғалтқышты сөндіріп қойыңыз.
Мотор толығымен суымайынша, оған
жанармайды құймаңыз, себебі
жанармай ағып кете алады, соның
салдарынан өрттің туындау қаупі төне
алады!
Артық қысым баяу төмендеуі үшін
және жанармай шашырамауы үшін
бактың қақпағын абайлап ашыңыз.
Жанармайды жақсылап желдетілетін
жерлерде ғана құйыңыз. Егер
жанармай төгіліп кетсе, құрылғыны
дереу тазарту керек - жанармайды
киімге тамызбаңыз, керісінше
жағдайда киіміңізді дереу
ауыстырыңыз.

Осының арқасында, бұл мотордың
дірілдерінен бактың қақпағының
бұралып қалуын, соның нәтижесінде
жанармайдың ағып кету қаупін
азайтады.
Қосудың алдында
Құрылғының мінсіз жұмыс атқаруын
бақылаңыз және Қолдану
нұсқаулығындағы тиісті бөлімге назар
аударыңыз:
–

Жанармай жүйесінің
герметикалылығын, әсіресе
көрінетін бөлшектерін, мысалы
бактың қақпағын, шланг
байланыстарын, қолдан істейтін
жанармай сорғысын (тек қана
қолдан істейтін жанармай
сорғысы бар мотоқұрылғыларда)
тексеру керек. Герметикалы емес
болса немесе қандай да бір
жерлері бүлінсе моторды іске
қоспаңыз – өрттің туындау қаупі

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C
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–

Газ иінтірегі қозғалып тұруы тиіс
және бос жүріс күйіне өздігінен
қайтарылуы тиіс

–

Ауыстырғыш иінтірек/түймелі
ажыратқыш STOP немесе 0
күйіне оңай орнатылуы тиіс

–

Қолыңыз майдан және кірден
тазартылған, таза әрі құрғақ
болуы қажет, онысы
мотоқұрылғыны сенімді түрде
басқару үшін маңызды шарт
болып табылады

–
–

–

Үдеткіш жабдық нұсқауларға сай
монтаждалуға тиіс
От алдыру тоқсымындағы
түйіспелі ұштықтың берік
орналасуын тексеріңіз - штекер
берік орналаспаған болса ұшқын
шығып, соның салдарынан
жанармай-ауа қоспасы тұтанып
кете алады – өрттің туындау қаупі
төне алады!
Үдеткіш тетіктің қанатшасының
және корпусының күйін тексеріңіз
– "Пайдалану" бөлімін қараңыз

Басқару элементтеріне немесе
қауіпсіздік қондырғысына кез-келген
өзгеріс енгізуге тыйым салынады

Үдеткіш құрылғыны қолдану

Агрегат тек қана сенімді қолданыс
күйінде қолданылуы қажет –
жазатайым оқиғаның туындау қаупі
төне алады!
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төне алады! Құрылғыны
қолданысқа енгізер алдында, оны
күйге келтіру үшін
мамандандырылған дилерге
бергеніңіз жөн

Моторды іске қосу
Жанармай құю орнынан 3 метрлік
қашықтықта және ашық орынжайда
іске қосу қажет.
Агрегатқа тек қана бір оператор
қызмет көрсетеді – жұмыс аймағында
бөгде адамдардың болуына рұқсат
берілмейді – іске қосқан кезде де
ешкім болмауы керек.
Моторды қолдан жібермеңіз –Қолдану
нұсқаулығында сипатталғандай іске
қосыңыз.
Тегіс қабатта ғана сенімді және
тұрақты күйге орналасып, агрегатты
нықтап ұстаңыз.
Қозғалтқыш от алғаннан кейін
көтерілетін ауа түйдегімен бірге
заттар (мысалы, тастар) да
лақтырылуы мүмкін.

Үдеткіш тетіктің корпусы тозатын
болса (жарықтар, сызаттар пайда
болса), сыртқа лақтырылатын бөгде
заттардан жарақат алу қаупі төнуі
мүмкін. Үдеткіш тетіктің корпусы
зақымдалған жағдайда,
мамандандырылған дилерге жүгініңіз
– STIHL компаниясы STIHL
мамандандырылған дилерін ұсынады

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

Үдеткіш құрылғы бір қолмен қызмет
көрсетуге арналған. Қызмет
көрсетуші адам, оны оң қолымен
басқару тұтқышынан ұстап
тасымалдауы керек.
Мотоқұрылғыны қолмен нықтап
ұстаңыз.
Алдыға қарай баяу қозғала отырып
қана жұмыс істеңіз – Үдеткіш
түтікшенің шығыс аймағын үнемі
бақылап тұрыңыз – арттан алдыға
қарай қозғалмаңыз – сүрініп кете
аласыз!
Сақтандыру
Құрылғыны тек толықтай
монтаждалған үдеткіш түтікшемен
ғана қолданыңыз – жарақат алу қаупі
төнуі мүмкін!
Дөңгелек қондырма, тегіс емес жерде
(мысалы, шалғындарда және
көгалдарда) қолдануға өте жарамды.
Жазық қондырма (Жеткізілім көлеміне
кіреді немесе Арнайы құралжабдықтар ретінде алына алады)
жалпақ пішінді ауа түйдегін көтереді,
ол ауа түйдегі, мақсатқа сай және
бақылаумен қолдануға мүмкіндік
береді; әсіресе үгінді, жапырақтар,
5

қазақ
шабылған шөп және т.б. түскен тегіс
қабаттарды бос үрлеген кезде
пайдаланылады.
Сору қондырғысын қолдану
Осы Пайдалану нұсқаулығының тиісті
бөліміндегі монтаждауға қатысты
нұсқауларды сақтаңыз.
Құрылғыны тек толықтай
монтаждалған сіңіргіш түтікпен және
монтаждалған жабылған қағып
алатын қаппен ғана қолданыңыз –
жарақат алу қаупі төнуі мүмкін!
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Нұсқау

Сіңіргіш майдалағыш екі қолмен
қызмет көрсетуге арналған. Қызмет
көрсетуші адам, оң қолымен жетектің
сабынан және сол қолымен
корпустағы саптан ұстауы керек.
Қағып алатын қаптағы аспалы
белдікті сол жақ иыққа тағыңыз –
апаттық жағдайда құрылғыны қағып
алатын қаппен бірге жылдам алу
үшін, оны айқыш-ұйқыш етіп
тақпаңыз.
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Абразиялық заттарды сорған кезде
(мысалы, қиыршық тас, ұсақ тас және
т.б.) крыльчатка мен баспа
механизмнің шанағы аса қатты
тозатын болады. Осындай тозу
белгісі, сіңіру қуаты төмендеген кезде
білінеді. Бұл жағдайда,
мамандандырылған дилерге жүгіну
керек. STIHL компаниясы STIHL
мамандандырылған дилерін
ұсынады.
Дымқыл жапырақтарды сорған кезде
абай болыңыз – үдеткіш тетік пен өтпе
иін білетіп қалуы мүмкін.
Ыстық немесе жеңіл
тұтанатын
материалдарды
(мысалы, ыстық күл,
бықсып жатқан
тұқылдар) ешқашанда
сіңіруге болмайды –
оттан жарақат алу қаупі
төнуі мүмкін!

Тұтанатын
сұйықтықтарды
(мысалы, Жанармай)
немесе тұтанатын
сұйықтықпен сіңірілген
материалдарды
ешқашанда сіңіруге
болмайды – өрт немесе
жарылыс нәтижесінде
өлімге әкеліп
соқтыратын жарақат
алу қаупі төнуі мүмкін!
Қорғаныш торын
ашудың алдында
моторды тоқтатыңыз.
Қорғаныш торы
әрдайым ашық тұруы
қажет және бекітіліп
тұруы керек, егер
сорғыш түтікше
монтаждалмаған болса
– айналып жатқан
жиынтықтаушыларға
тиіп кетуден жарақат
алу қаупі төнуі мүмкін!
Бұдан бөлек, мотор
зақымдалуы мүмкін.
Жұмыс барысында
Қауіп төнетін болса немесе апатты
жағдай орын алса, қозғалтқышты
бірден сөндіріңіз – ауыстырғыш
иінтірек/түймелі ажыратқышты STOP
немесе 0 күйіне орнатыңыз.
Құрылғыға тек қана бір оператор
қызмет көрсетеді – жұмыс аймағында
бөгде адамдардың болуына рұқсат
берілмейді

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

қазақ
5 м радиусқа
дейінгі аумақта
қандай да бір
бөгде адамдар
болмауға тиіс –
лақтырылатын
заттардың
әсерінен жарақат
алу қаупі төнуі
мүмкін!
Осы қашықтық, сондай-ақ заттарға
(көлік құралдары, терезе әйнектері)
да қатысты сақталуға тиіс –
материалдық нұқсаннан қауіптілік
төнуі мүмкін!
Ауа ағынын бөгде адамдарға немесе
жануарларға қарай ешқашан да
бағыттамаңыз – құрылғыдан шағын
көлемді заттар үлкен жылдамдықпен
лақтырыла алады – жарақат алу қаупі
төнуі мүмкін!
Үрлеп тазартқан және сорып ұсатқан
кезде (ашық жерлерде және
бақшаларда) ұсақ жануарларға қауіп
төнбеуін байқап тұрыңыз.
Құрылғыны ешқашан да қараусыз
қалдырмаңыз.
Тайғанақ, ылғал болғанда, қар
басқанда, мұз болғанда, тау еңісінде,
кедір-бұдыр жерлерде абай болыңыз
– тайғанап кету қаупі төнуі мүмкін!
Кедергілерге назар аударыңыз:
Қоқыстар, томарлар, тамырлар,
орлар болса – сүрініп кете аласыз!
Жиылмалы басқышта, орнықсыз
жерде жұмыс істемеңіз.

Құлақ бітеуіштерін пайдаланған
кезде, аса мұқият және сақ болуыңыз
керек – себебі ескерту дыбыстарын
сезу қабілеті (айғайлар, дабыл
белгілері және т.б.) шектеледі.
Байсалды түрде және ойлап жұмыс
істеңіз, бірақ жарық жақсылап түсіп
тұруы керек және көрініс айқын болуы
қажет. Басқа адамдарға қауіп
төндірмей, абайлампаздықпен жұмыс
істеңіз.
Төтенше шаршауды болдырмас үшін,
жұмыс барысында уақытымен үзіліс
жасап тұрғаныңыз жөн – жазатайым
оқиғаның туындау қаупі төне алады!
Катализаторлы бәсеңдеткіштер өте
қатты қызып кете алады.
Мотор іске қосылғаннан
кейін, мотоқұрылғыдан
пайдаланылып болған
улы газдар бірден шыға
бастайды. Бұл
газдардың иісі болмауы
және көрінбеуі мүмкін,
сонымен қатар
құрамында
көмірсутегілер мен
бензол бола алады.
Мотоқұрылғыны, соның
ішінде катализатормен
жабдықталған
агрегаттарды ешбір
жағдайда жабық немесе
нашар желдетілетін
орынжайларда
қолданбаңыз.
Жыраларда, ойпаттарда немесе тар
шарттарда жұмыс істеген кезде,
жеткілікті ауа алмасуын қамтамасыз
ету қажет - уланудың салдарынан
өмірге қауіп төне алады!

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

Лоқсығанда, бас ауырғанда, көру
қабілеті нашарлағанда (мысалы, көру
ауқымының азаюы), есту қабілетін
нашарлағанда, бас айналғанда,
назар аудару қабілеті төмендегенде
жұмысты дереу тоқтатыңыз - басқа
себептердің арасында, аталған
симптомдар пайдаланылып болған
газдардың жоғары дәрежелі
шоғырланымынан пайда бола алады
- жазатайым оқиғаның туындау қаупі
төне алады!
Құрылғымен жұмыс істегенде және
жұмыс істеп тұрған бензин арасының
жанында темекі шекпеңіз – өрттің
туындау қаупі төне алады! Жанармай
жүйесінен жанғыш бензин булары
ұшып шыға алады.
Шаң түзілетін болса, шаңға қарсы
бетперде тағыңыз.
Мотоқұрылғымен жұмыс істегенде,
мүмкіндігінше шуылсыз және
пайдаланылып болған газдарды аз
шығарып жұмыс істеңіз - моторды
қажет болмағанда қосулы күйде
қалдырмаңыз, газды тек жұмыс
кезінде беріңіз.
Жұмыс істеп болғаннан кейін
құрылғыны ыстық емес тегіс қабатқа
қойыңыз. Құрылғыны жеңіл тұтанатын
материалдардың (мысалы, ағаш
жоңқасы, ағаш қабығы, құрғақ шөп,
жанармай) жанына қоймаңыз – өрттің
туындау қаупі төне алады!
Үдеткіш тетіктің корпусының ішіне
қорғаныш торы немесе қондырма /
шүмек / жиклер арқылы заттарды
сұқпаңыз. Олар үдеткіш тетік арқылы
жоғары жылдамдықпен лақытырыла
алады – жарақат алу қаупі төнуі
мүмкін!
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қазақ
Құрылғының жұмысында өзгерістер
білінетін болса (мысалы, қатты діріл
байқалса) жұмысты тоқтатып,
өзгерістердің себебін кетіріңіз.
Егер де құрылғы арналымынан тыс
жүктемеге ұшыраған болса (мысалы,
соққы немесе құлау нәтижесіндегі
күштің әсерінен), алдағыда жұмыс
істер алдында құрылғының қолданыс
күйін тексеріп алыңыз - "Қосудың
алдында" бөлімін қараңыз. Ең
алдымен жанармай жүйесінің
герметикалылығын және қорғаныш
құрылғыларының жұмысын
тексеріңіз. Қолданыста сенімсіз
болатын құрылғыны ешбір жағдайда
қолданбаңыз. Қандай да бір күмән
туындаса, мамандандырылған
дилерге жүгініңіз.
Дірілдер
Мотоқұрылғыны тым ұзақ қолданатын
болсаңыз, дірілдің себебінен қолдағы
қан айналым жүйесі бұзыла алады
("Ақ саусақтар" синдромы).
Құрылғының көпшілік мақұлдаған
қолданыс ұзақтығы анықтала
алмайды, себебі оның көптеген
факторлары бар.
Құрылғының қолданыс ұзақтығы
келесі шаралардың арқасында
ұлғаяды:
–

жылы қол

–

Жұмыс барысындағы үзіліс
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Құрылғының қолданыс ұзақтығы
келесі себептерге орай қысқарады:
–

жұмысшының қан айналым
жүйесі нашар болса (оның
белгілері мынадай болады:
саусақтар тона береді, қышып
дуылдайды)

–

сыртқы температуралар төмен
болса

–

Құрылғыны ұстау үшін көп күш
жұмсалса (оны қатты ұстаған
кезде, қан айналымына кедергі
келтіріледі)

Мотоқұрылғыны ұдайы, ұзақ
қолданған кезде және тиісті
симптомдар қайтадан пайда болған
кезде (мысалы, саусақтардың
дуылдауы) үнемі медициналық
байқаудан өтіп тұрғаныңыз жөн.
Жөндеу және техникалық қызмет
көрсету

қатысып тұрады және олардың
иелігіне техникалық ақпарат
ұсынылады.
Жоғары сапалы қосалқы бөлшектерді
ғана қолданыңыз. Олай болмаған
жағдайларда, жазатайым
оқиғалардың орын алу қаупі немесе
құрылғының бұзылу қаупі төне алады.
Қандай да бір сұрақтар туындаса
мамандандырылған дилерге жүгініңіз.
STIHL компаниясы STIHL
компаниясының түпнұсқалы қосалқы
бөлшектерін қолдануға ұсыныс
береді. Олар өздерінің сипаты
жағынан құрылғымен оңтайлы түрде
келістірілген және пайдаланушының
талаптарына сай келеді.
Жөндеген, техникалық қызмет
көрсеткен және тазартқан кезде
қозғалтқышты әрқашан сөндіріп
отырыңыз – жарақат алу қаупі төнуі
мүмкін! – Айрықша жағдайлар:
Карбюраторды және бос жүрістің
тәртіптемесін ретке келтіру.

Мотоқұрылғыға үнемі техникалық
қызмет көрсетіп отырыңыз. Осы
қолдану нұсқаулығында сипатталған
техникалық қызмет көрсету және
жөндеу жұмыстарын ғана орындау
керек. Жұмыстардың барлық бас
түрлерін мамандандырылған дилерге
тапсыру қажет.

От алдыру тоқсымындағы түйіспелі
ұштық тартылып қойылса немесе от
алдыру білтесі бұрап алынса
моторды Іске қосу құрылғысының
көмегімен іске қосуға рұқсат етілмейді
– цилиндрдің сыртында ұшқын
болғандықтан өрттің туындау қаупі
төне алады!

STIHL компаниясы, техникалық
қызмет көрсету және жөндеу
жұмыстарын тек қана STIHL
компаниясының мамандандырылған
дилеріне тапсыруға ұсыныс береді.
STIHL компаниясының
мамандандырылған дилерлері
біліктілікті арттыру курстарына үнемі

Мотоқұрылғыға техникалық қызмет
көрсетуге және жанып тұрған оттың
дәл жанында сақтауға тыйым
салынады.
Бактың қақпағының
герметикалылығын үнемі тексеріп
отырыңыз.

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

қазақ
STIHL компаниясы тарапынан рұқсат
етілген, жарамды от алдыру білтесін
ғана қолданыңыз - "Техникалық
сипаттамалар" бөлімін қараңыз.
От алдыру шынжырының кәбілін
тексеріңіз (оқшаулағыштың мінсіз
болуы, қосылыстың тығыз болуы).

Жұмыс техникасы

Нұсқау
Абразиялық заттарды сорған кезде
(мысалы, қиыршық тас, ұсақ тас және
т.б.) крыльчатка мен баспа
механизмнің шанағы аса қатты
тозатын болады. Осындай тозу
белгісі, сіңіру қуаты төмендеген кезде
білінеді. Бұл жағдайда,
мамандандырылған дилерге жүгіну
керек. STIHL компаниясы STIHL
мамандандырылған дилерін
ұсынады.

Сіңіргіш майдалағышты қолдану

Бәсеңдеткіштің мінсіз күйін тексеріңіз.
Not an error! Жарамсыз немесе
алынған бәсеңдеткішпен жұмыс
істеуге болмайды – өрттің туындау
қаупі төнуі мүмкін!– есту қабілетінің
зақымдануы мүмкін!
Ыстық бәсеңдеткішті ұстамаңыз –
күйік шалу қаупі төне алады!

Дымқыл жапырақтарды сорған кезде
абай болыңыз – үдеткіш тетік пен өтпе
иін білетіп қалуы мүмкін.

Дірілге қарсы элементтердің күйі,
діріл кезінде агрегаттың күйіне әсер
етеді - дірілге қарсы элементтерді
үнемі тексеріп тұру қажет.

Ашық жерлерде және бақшаларда
сорған кезде, ұсақ жануарлардың
ықтимал түрде пайда болуын
бақылаңыз.
295BA053 KN

Ақаулықтарды жою үшін моторды
тоқтатыңыз.

Үдеткіш құрылғыны қолдану

Қағып алатын қаптағы аспалы
белдікті сол жақ иыққа тағыңыз –
апаттық жағдайда құрылғыны қағып
алатын қаппен бірге жылдам алу
үшін, оны айқыш-ұйқыш етіп
тақпаңыз.
Сақтандыру

295BA052 KN

Сіңіргіш майдалағыш екі қолмен
қызмет көрсетуге арналған. Қызмет
көрсетуші адам, оң қолымен жетектің
сабынан және сол қолымен
корпустағы саптан ұстауы керек.

Үдеткіш құрылғы бір қолмен қызмет
көрсетуге арналған. Қызмет
көрсетуші адам, оны оң қолымен
басқару тұтқышынан ұстап
тасымалдауы керек.

Құрылғыны тек толықтай
монтаждалған сорғыш түтікшемен
және монтаждалған қағып алатын
қаппен ғана қолданыңыз
BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C
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қазақ

Құрылғыны тек толықтай
монтаждалған айдама құбырмен ғана
қолданыңыз

Үрлеп тазарту уақытын барынша
азайту мақсатында, кетірілетін
қоқысты қопсыту үшін алдымен
тырманы және сыпырғышты
қолданыңыз.

Дөңгелек қондырма, тегіс емес жерде
(мысалы, шалғындарда және
көгалдарда) қолдануға өте жарамды.

–

Ашық жерлерде және бақшаларда
үрлеген кезде, ұсақ жануарлардың
ықтимал түрде пайда болуын
бақылаңыз.

Ауаның ластануын барынша азайту
үшін ұсынылатын Жұмыс техникасы:

–

–

Қажет болғанда, шаңның көп
шығуын болдырмау үшін ауа
ағынымен тазартылуға тиіс
болған қабаттарды сулау керек
Қоқысты ашылып тұрған
терезелерге немесе жаңа ғана
жуылған көлік құралдарына қарай
адамдарға, әсіресе балаларға, үй
жануарларына ұшырып
түсірмеңіз. Қоқысты басқа жаққа
қарай мұқият ұшырып түсіріңіз
Жиналған қоқысты шелекке салу
керек, көршілес аумақтарға қарай
ұшырып түсірмеңіз

1

–

Мотоқұрылғыларды тек рұқсат
етілген уақытта ғана қолданыңыз
– құрылғыны таңертең, кешқұрым
немесе адамдарға кедергі келтіре
алатын түскі үзіліс кезінде
қолданбаңыз. Қолданыс орнында
қабылданған уақытты ұстаныңыз

–

Жұмыс істеген кезде үдеткіш
құрылғыларды, мотордың
айналымдарын азайтып қолдану
керек
Қолданудың алдында жабдықты
тексеріп алу керек, бұл кезде
бәсеңдеткішке, ауа сорғыш
тесіктерге және ауа сүзгісіне
айрықша назар аудару қажет

3

N

Сілтеуіштерді (1) қаптамаға
келтіріңіз

N

Ілме сомынды тегістеңіз, бұл
кезде , нышаны сілтеуіштерге
сай келуге тиіс

N

Үдеткіш түтікшені (2)
штуцердің (3) оймасына тірекке
дейін енгізіңіз

N

Ілме сомынды (4) штуцерге
тақалғанға дейін енгізіңіз

N

Ілме сомынды (4) нұсқардың
бағытында ƒ нышаны
сілтеуіштерге сай келгенге дейін
бұрай беріңіз – ілме сомын
бекітілген кезде шерт еткен
дыбыс шығады

Шуыл деңгейін барынша азайту үшін
ұсынылатын Жұмыс техникасы:

–

10

Айдама құбырды монтаждау

296BA016 KN

Жазық қондырма (Жеткізілім көлеміне
кіреді немесе арнайы құралжабдықтар ретінде алына алады)
жалпақ пішінді ауа түйдегін көтереді,
ол ауа түйдегі, мақсатқа сай және
бақылаумен қолдануға рұқсат етеді;
әсіресе үгінді, жапырақтар, шабылған
шөп және т.б. түскен бекітілген
қабаттарды бос үрлеген кезде
пайдаланылады.

Үдеткіш құрылғының
жиынтықтамасы

296BA017 KN

Сақтандыру

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

қазақ
BG 56, BG 86, SH 56, SH 86

Айдама құбырды демонтаждау

Қондырма / шүмек / жиклерді (5)
айдама құбырдың (2)
шетмойынына (6) қарай (a) (ұзын)
күйіне немесе (b) (қысқа) күйіне
жылжытыңыз және нұсқардың
бағытында бұғаттаңыз

N

Ілме сомынды (4) штуцерге
тақалғанға дейін енгізіңіз

N

Ілме сомынды (4) нұсқардың
бағытында ƒ нышаны
сілтеуіштерге сай келгенге дейін
бұрай беріңіз – ілме сомын
бекітілген кезде шерт еткен
дыбыс шығады

BG 66

3
N

Сілтеуіштерді (1) қаптамаға
келтіріңіз

N

Ілме сомынды тегістеңіз, бұл
кезде , нышаны сілтеуіштерге
сай келуге тиіс

N

Үдеткіш түтікшені (2)
штуцердің (3) оймасына тірекке
дейін енгізіңіз

6 a

296BA018 KN

1

N

5

N

Моторды тоқтатыңыз

N

Бекітуші тілікке тиісті құралсайманның көмегімен ілме
сомынға арналған тесік арқылы
басыңыз

N

Ілме сомынды сілтеуіш
бағытында тірекке дейін бұраңыз

N

Айдама құбырды алыңыз

296BA032 KN

2

296BA020 KN

N

5

296BA019 KN

6 a
b

296BA031 KN

2

Қондырма / шүмек / жиклерді (5)
айдама құбырдың (2)
шетмойынына (6) қарай (a) күйіне
жылжытыңыз және нұсқардың
бағытында бұғаттаңыз

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C
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қазақ
Сіңіргіш түтіктің жиынтықтамасы

Соратын ұсатқыштың
жиынтықтамасы
Өтпе иінді монтаждау

6

3
Сілтеуіштерді (5) қаптамаға
келтіріңіз

N

Ілме сомынды тегістеңіз, бұл
кезде , нышаны сілтеуіштерге
сай келуге тиіс

N

Келте құбырды штуцердің (6)
оймасына тірекке дейін енгізіңіз

Қағып алатын қаптағы
таспаны (3) қаттырақ тартыңыз
және бекітуші тілікті (4) қысыңыз

Қағып алатын қаптағы сыдырма ілгек
тартылуға тиіс

Сіңіргіш түтікті және сіңіргіш
түтіктің ұзартқышын сілтеуіштер
бойынша тегістеңіз, біріктіріңіз
және бекітіңіз

Сіңіргіш түтікті монтаждау
N

8

Нұсқау

12

N

N

Ілме сомынды (7) штуцерге
тақалғанға дейін енгізіңіз

N

Ілме сомынды (7) сілтеуіш
бағытындаl ƒ нышаны
сілтеуіштерге сай келгенге дейін
бұрай беріңіз – ілме сомын
бекітілген кезде шерт еткен
дыбыс шығады

Моторды тоқтатыңыз

1
2
269BA030 KN

N

Өтпе иінді (1) қағып алатын қапқа
(2) таңбаламаға (сілтеуішке)
дейін енгізіңіз

N

296BA022 KN

N

4

2
295BA058 KN

1

295BA080 KN

296BA021 KN

5

N

Бұрауышты бекітуші тілікке (1)
енгізіңіз де, оған басыңыз –
осылайша қорғаныш торы (2)
босайды – қорғаныш торын
көтеріңіз

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

қазақ

4

N

Сілтеуіштерді (3) қаптамаға
келтіріңіз

N

Ілме сомынды (5) тегістеңіз, бұл
кезде тесік сілтеуіштерге (3) сай
келуге тиіс

N

Ілме сомынды (5) үдеткіш тетіктің
корпусының келте құбырына
орнатыңыз

N

Бекітуші тілікке тиісті құралсайманның көмегімен ілме
сомынға арналған тесік арқылы
басыңыз

N

Ілме сомынды сілтеуіш
бағытында тірекке дейін бұраңыз

N

Өтпе иінді алыңыз

N

Ілме сомынды (5) шерт еткен
дыбыс шықпайынша нұсқардың
бағыты бойынша бұраңыз

N

Ілме сомынды нұсқардың бағыты
бойынша одан әрі бұрыңыз да,
қатайтып бұраңыз

Өтпе иінді демонтаждау
N

Моторды тоқтатыңыз

Сіңіргіш түтікті алыңыз

N

Қорғаныш торын жабыңыз және
бекітіңіз

Сорғыш түтікшені демонтаждау
N

Моторды тоқтатыңыз

N

Ілме сомынды сілтеуіштің бағыты
бойынша тірекке дейін бұраңыз

N

Бекітуші тілікке тиісті құралсайманның көмегімен ілме
сомынға арналған тесік арқылы
басыңыз

N

Ілме сомынды одан әрі
нұсқардың бағытында қайтадан
тірекке дейін бұраңыз

296BA025 KN

296BA033 KN

N

Сорғыш түтікшені үдеткіш тетіктің
корпусының штуцеріне (4) қарай
тірекке дейін салыңыз

N

296BA024 KN

296BA023 KN

3

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C
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қазақ

Жанармай
Мотор бензиннен және мотор
майынан жасалған жанармай
қоспасында жұмыс істеуге тиіс.
Сақтандыру
Жанармаймен тікелей жанасудан
және жанармай буларын ішкері
жұтудан сақтаныңыз.
STIHL MotoMix
STIHL компаниясы STIHL MotoMix
қоспасын қолдануға ұсыныс береді.
Аталған жанармай қоспасында
бензол, тетраэтилқорғасын бар, октан
саны жоғары болып табылады және
қоспаның дұрыс арақатынасын
әрдайым қамтамасыз етеді.
STIHL қозғалтқышының барынша көп
қызмет ету мерзіміне арналған STIHL
MotoMix жанармай қоспасы екі
ырғақты қозғалтқыштарға арналған
HP Ultra мотор майымен
араластырылған.
MotoMix жанармай қоспасы барлық
өткізу нарықтарында тең дәрежеде
ұсынылмаған.
Жанармай қоспасын дайындау

Нұсқау
Жарамсыз жанар-жағармай
материалдары немесе
нұсқаулықтарға сай келмейтін
қоспаның құрамы жетекке күрделі
зиян келтіре алады. Аса төмен
14

сападағы бензин немесе мотор майы
моторды, тығындағыш сақиналарды,
құбыржолдары және жанармай багын
бұза алады.
Бензин
Тек қана құрамында
тетраэтилқорғасын болатын немесе
болмайтын ең аз октан саны 90 ROZ
құрайтын таңбалы бензинді
қолданыңыз.
Пайдаланып болған газдарды
бейтараптандыруға арналған
катализаторы бар құрылғылар,
құрамында тетраэтилқорғасын
болмайтын бензинмен ғана
қолданылуы керек.
Нұсқау
Этилденген бензинді жиі
толтырғаннан кейін, катализатордың
тиімділігі төмендей алады.
Этанолдың құрам үлесі 10%-дан
жоғары болатын бензин, қолдан ретке
келтірілетін карбюратормен жұмыс
істейтін моторлардың жұмысын іске
шығара алады, сондықтан осындай
моторлар үшін олар қолданылмағаны
жөн.
M-Tronic жүйесі бар моторлар,
этанолдың құрам үлесі 25%-ға дейін
(Е25) жететін бензинді қолданған
кезде, соның арқасында толық қуат
қамтамасыз етіледі.
Мотор майы
Екі түйіспелі қозғалтқыштарға
арналған сапалы майды қолданыңыз
– бұл ретте екі ырғақты
қозғалтқыштарға арналған STIHL HP,
HP Super немесе HP Ultra мотор

майларын қолданыңыз, олар STIHL
моторларына оңтайлы түрде сай
келеді. HP Ultra майы қозғалтқыштың
жоғары қуатын және қызмет ету
мерзімін қамтамасыз етеді.
Аталған мотор майлары барлық өткізу
нарықтарында тең дәрежеде
ұсынылмаған.
Пайдаланып болған газдарды
бейтараптандыруға арналған
катализаторы бар бензин
араларында, жанармай қоспасын
дайындау үшін, 1:50 екі ырғақты
қозғалтқыштарына арналған STIHL
мотор майын ғана қолдануыңыз
қажет.
Қоспаның арақатынасы
STIHL 1:50; 1:50 екі ырғақты
қозғалтқыштарына арналған мотор
майында = майдың 1 бөлігі +
бензиннің 50 бөлігі
Мысалдар
Бензиннің
саны
Литрлер
1
5
10
15
20
25
N

1:50 екі ырғақты
қозғалтқыштарына
арналған STIHL майы
Литрле (мл)
р
0,02
(20)
0,10
(100)
0,20
(200)
0,30
(300)
0,40
(400)
0,50
(500)

Жанармайға жарамды болатын
канистрге алдымен мотор майын,
кейін бензинді құйыңыз және
мұқият арастырыңыз.

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

қазақ
Жанармай қоспасын сақтау
Жанармайға рұқсат етілген
сұйыққоймаларда қауіпсіз, құрғақ
және салқын жерде ғана сақтаңыз,
жарық пен күн сәулесінен қорғаңыз.
Жанармай қоспасы ескірсе –
қоспаның босалқы қорын бірнеше
аптаға ғана дайындаңыз. Жанармай
қоспасын 30 күннен артық
сақтамаңыз. Жарықтың, күн
сәулесінің, төмен немесе жоғары
температуралардың әсерінен
жанармай қоспасы өзінің қолданыс
сипаттамаларынан тез айырылады.

Жанармайды толтырып құю

Жанармайды толтырып
құю

Жанармайды бактың шетінен асырып
және толтырып құймаңыз.

Құрылғыны дайындау

Бактың қақпағын ашыңыз

N

Жанармайды толтырып құю

N

Бактың қақпағын жабыңыз
Сақтандыру

Жанармайды құйғаннан кейін,
қолыңызбен бактың қақпағын
барынша басыңыз.
Жанармайға арналған сіңіргіш
бастиекті ауыстыру

Алайда STIHL MotoMix еш
қиындықсыз 2 жылға дейін сақтала
алады.
N

N

Канистрді жанармаймен
толтырар алдында, оны мұқият
шайқап алғаныңыз жөн.
Сақтандыру

Жанармай багын және канистрді
уақыт өте келе мұқият тазартып
отырыңыз.

Жанармайдың қалдықтарын және
тазарту үшін қолданылған
сұйықтықты нұсқауларға сай және
қоршаған ортаға нұқсан келтірмей
кәдеге жаратыңыз!

N

Бакты ластанудан қорғау үшін,
оны толтырудың алдында бактың
қақпағын және айналасын
тазартыңыз

N

Бактың қақпағы жоғары
қарайтындай етіп құрылғыны
орналастырыңыз

STIHL компаниясы STIHL
компаниясының жанармай құю
жүйесін ұсынады (Арнайы
жабдықтар).

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

295BA065 KN

N

295BA064 KN

Канистрдегі қысым көтеріле алады,
абайлап ашыңыз.

Жанармайға арналған сіңіргіш
бастиекті жыл сайын ауыстырыңыз,
бұл үшін:

15
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N

Жанармайға арналған сіңіргіш
бастиекті ілмектің көмегімен алып
шығарыңыз және оны шлангтан
ажыратып алыңыз

N

шлангқа жаңа сіңіргіш бастиекті
жалғаңыз

N

Сіңіргіш бастиекті қайтадан бакқа
салыңыз

Моторды іске қосу / тоқтату
Моторды іске қосу
N

3

Қауіпсіздік техникасы ережелерін
сақтаңыз

296BA007 KN

Жанармай багын босатыңыз

Ауыстырғыш иінтіректің (2) көмегімен
газ иінтірегі (3) кез-келген күйде
бекітіле алады.

1
296BA009 KN

Айналмалы тұтқаны реттеу

N

Қозғалтқыш салқын болған жағдайда

Қолдан істейтін жанармай
сорғысының сильфонын (1) аз
дегенде 5 рет басыңыз, сонымен
қатар, егер де жанармайы
құйылмаған кезде де солай
басыңыз

Ауыстырғыш иінтіректі реттеңіз

295BA067 KN

N

N

тек қана BG 66 C, BG 86, SH 86

Ауа жапқыштың қақпақшасына
арналған айналмалы тұтқаны g
күйіне келтіріңіз

N
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Іске қосу үшін ауыстырғыш
иінтіректі F жұмыс күйіне
жылжытыңыз

295BA068 KN

295BA069 KN

Қозғалтқыш ыстық болған жағдайда

N

Ауа жапқыштың қақпақшасына
арналған айналмалы тұтқаны <
күйіне келтіріңіз

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

қазақ

Іске қосу

Моторды тоқтатыңыз

Нұсқау
Арқанды соңына дейін шығармаңыз –
үзілу қаупі бар!
N

BG 56, BG 66, SH 56

Іске қосатын арқанды тез
ырғақпен артқа жібермеңіз - іске
қосатын арқан дұрыс оралуы
үшін, созуға қарсы бағытта баяу
апарыңыз
295BA072 KN

Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған, бірақ
әлі салқын болған жағдайда да осы
баптауды қолданыңыз.

Мотор жұмыс істемесе
N

3

Ажырату түймесін 0 күйіне
келтіріңіз – қозғалтқыш тоқтайды
– ажырату түймесі іске
қосылғаннан кейін артқа қарай
серпіледі

Құрылғыны тұрақты күйде жерге
орналастыру қажет

N

тұрақты күйге орналасыңыз:
Құрылғыны сол қолыңызбен
шанақтан ұстап тұрып, жерге
нықтап басыңыз

N

сол қолыңызбен іске қосатын
сапты алыңыз

ErgoStart бар құрылымдық атқарым
N

Іске қосатын сапты біркелкі етіп
тартыңыз

ErgoStart-сыз құрылымдық атқарым
N

N

Газ иінтірегіне (3) қысқаша
басыңыз – ауа жапқыштың
қақпақшасының айналмалы
тұтқасы F жұмыс күйіне ырғып
түседі – мотор бос жүріс
тәртіптемесіне ауысады

295BA073 KN

N

296BA008 KN

296BA006 KN

BG 66 C, BG 86, SH 86

N

Ауыстырғыш иінтіректі 0 күйіне
келтіріңіз – қозғалтқыш тоқтайды
– ауыстырғыш иінтірек іске
қосылғаннан кейін артқа қарай
серпіледі

Іске қосатын арқанды бірінші
сезілетін тірекке дейін баяулап
тартыңыз, содан кейін жылдам
әрі қатты созыңыз

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C
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Іске қосуға арналған алдағы
нұсқаулар

Ауа тазалау сүзгісін
тазалау

Қозғалтқыш g күйінде немесе үдеген
кезде тоқтап қалса
N

Ауа жапқыштың қақпақшасының
айналмалы тұтқасын < күйіне
бұраңыз, содан кейін мотор от
алмайынша одан әрі іске қоса
беріңіз

Мотор іске қосылмаған жағдайда
N

N

Баптаулардың (ауа жапқыштың
қақпақшасының, ауыстырғыш
иінтіректің F жұмыс күйіндегі күйі)
дұрыс екендігін тексеріңіз
Моторды қайтадан іске қосыңыз

5

Ластанған ауа сүзгісі мотордың
қуатын төмендетеді, жанармайдың
шығынын арттырады және іске
қосуды қиындатады.
Әртүрлі ауа сүзгісі
Құрылғылар жеке Түрленім
(орындалуы) бойынша әртүрлі ауа
сүзгісімен жабдықталады. Құрылғы
ауа сүзгісінің корпусы және ауа сүзгісі
арқылы ажыратыла алады.

1

N
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Қолдан істейтін жанармай
сорғысының сильфонын (1) аз
дегенде 5 рет басыңыз, сонымен
қатар, егер де жанармайы
құйылмаған кезде де солай
басыңыз

295BA074 KN

296BA009 KN

N

N

Қаптаманы (3) алыңыз және ауа
сүзгісін (4) сүзгінің шанағынан (5)
алып шығарыңыз

N

Ауа сүзгісін ауыстырыңыз! Қажет
болса сілкіп түсіріңіз немесе
үрлеңіз – шаймаңыз!

Сүзгіні салыңыз

Жанармай багындағы жанармай
толықтай таусылса және оны
қайтадан толтырған кезде

1

2

Бүлінген бөлшектерді ауыстырыңыз!

Сүзгі материалы жалпақ болып
келетін Түрленім (орындалуы)

2

3

295BA075 KN

қазақ

N

Сүзгі қақпағындағы бұранданы (1)
солға қарай тік күйге бұраңыз

N

Сүзгі қақпағын (2) алып тастаңыз

N

Ауа сүзгісінің айналасындағы
қабатты қатып қалған кірден
тазартыңыз

N

Ауа сүзгісін (4) сүзгінің
шанағына (5) орнатыңыз және
қаптамасын (3) салыңыз

N

Сүзгі қақпағын (2) орнатыңыз
және сүзгі қақпағындағы
бұранданы оңға қарай көлденең
күйге бұраңыз

қайтадан іске қосып көріңіз

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

қазақ
Сүзгі материалы бүктеулі болып
келетін Түрленім (орындалуы)

1
296BA026 KN

2

N

N

Сүзгі қақпағындағы бұранданы (1)
сағат тіліне қарсы бағыт бойынша
бұрап алып шығарыңыз

N

Сүзгі қақпағын (2) алып тастаңыз

N

Ауа сүзгісінің айналасындағы
қабатты қатып қалған кірден
тазартыңыз

Ауа сүзгісі элементтерін қатты
қыздырмай кептіріңіз

Ауа сүзгісін бекіту
N

Ауа сүзгісін сүзгідегі шанаққа
салыңыз

N

Сүзгі қақпағын орнатыңыз және
сүзгі қақпағындағы бұранданы
сағат тілінің бағыты бойынша
бұраңыз

N

Шанақтан (4) ауа сүзгісін (3) алып
шығарыңыз

Ауа тазалау сүзгісін тазалау
N

Карбюраторды ретке
келтіру
Негізгі ақпарат
Карбюратор зауыттан стандартты
баптаулармен жеткізіледі.
Аталған баптауға келтіру жұмысы,
барлық қолданыс тәртіптемелерінде
моторға оңтайлы жанармай-ауа
қоспасы жеткізілетіндей етіп
орындалған.
Құрылғыны дайындау
N

Моторды тоқтатыңыз

N

Ауа сүзгісін тексеріңіз - қажет
болса тазартыңыз немесе
басқасына ауыстырыңыз

N

Бәсеңдеткіштегі ұшқыннан
қорғайтын торды (елге
байланысты қолжетімді болады)
бақылауда ұстаңыз – қажет болса
тазартыңыз немесе
ауыстырыңыз

3
296BA027 KN

4

N

Ауа сүзгісінің элементін STIHL
компаниясы ұсынған арнайы
тазартқыш құралмен (Арнайы
құрал-жабдықтар) немесе
жанбайтын тазартатын таза
сұйықтықпен (мысалы,
сабындалған жылы суда)
шайыңыз – Суды шашыратып,
ауа сүзгісінің ішін жуыңыз –
Жоғары қысымды жуғыш
құралдарды қолданбаңыз

Ауа сүзгісінің үстінен сәл
тарсылдатыңыз немесе сырт
жағына аударып, сығылған
ауамен үрлеңіз

Сүзгі қатты ластанғанда немесе
матасы жабысып қалғанда

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

Әртүрлі стандартты баптаулар
Зауытта әртүрлі карбюраторлар
орнатылады. Осындай әрбір
карбюратор үшін стандартты баптау
қажет болады:
Стандартты баптау A
–

Басты реттегіш бұранда (H) = 3/4

–

Бос жүрістің реттегіш
бұрандасы (L) = 1
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қазақ
Стандартты баптау B
–

Басты реттегіш бұранда (H) = 3/4

–

Бос жүрістің реттегіш
бұрандасы (L) = 3/4

Ретке келтіру 1 айналымнан артық
па?
N

N

Басты реттегіш бұранданы (H)
сағат тіліне қарсы бағыт бойынша
тірекке дейін бұраңыз – ең көбі
3/4 айналым

N

Бос жүрістің реттегіш
бұрандасын (L) сағат тілінің
бағыты бойынша тірекке дейін
ақырындап бұраңыз – содан кейін
сағат тіліне қарсы бағыт бойынша
1 айналымға бұраңыз

N

Моторды іске қосып, қызғанын
күтіңіз

Мотор бос жүріс қалпында
N

Мотор біркелкі жұмыс
істемейінше, бос жүрістің тірек
бұрандасын (LA) сағат тілінің
бағыты бойынша бұраңыз

Бос жүрістің айналым жиілігі әркелкі;
үдеуі нашар (бос жүрістің реттегіш
бұрандасына қарамастан =
Стандартты баптау)

онда "Стандартты баптау B"
296BA010 KN
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Стандартты баптауға келтіріңіз

Стандартты баптау B

онда "Стандартты күйге
келтіру A" бойынша
жалғастырыңыз

Ретке келтіру 1 айналымнан аз ба?
N

N

296BA011 KN

Стандартты баптауды
анықтаңыз, бұл үшін бос жүрістің
реттегіш бұрандасын (L) сағат
тілінің бағыты бойынша тірекке
дейін бұраңыз – содан кейін сағат
тіліне қарсы бағыт бойынша
бұраңыз

296BA010 KN

Бос жүріс күйін баптау

296BA034 KN

N

бұрыңыз – содан кейін сағат тіліне
қарсы бағыт бойынша
3/4 айналымға бұраңыз

Стандартты баптау A

N

Басты реттегіш бұранданы (H)
сағат тіліне қарсы бағыт бойынша
тірекке дейін бұраңыз – ең көбі
3/4 айналым

N

Бос жүрістің реттегіш
бұрандасын (L) тірекке дейін
сағат тілінің бағыты бойынша

Бос жүрістің баптауы тым нашар.
N

Мотор тұрақты жұмыс
атқармайынша және
жылдамдығы біркелкі
үдемегенше, бос жүрістің
реттегіш бұрандасын (L) сағат
тіліне қарсы бағыт бойынша –
тірекке дейін көбірек бұраңыз

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

қазақ

Бос жүрістің баптауы тым байытылған
жанармай қоспасына қойылған.
N

Қозғалтқыш тұрақты жұмыс
атқармайынша және
жылдамдығы біркелкі
үдемегенше, бос жүрістің
реттегіш бұрандасын (L) сағат
тілінің бағыты бойынша (1/8
айналым / 45° жүрісімен) бұраңыз

От алдыру білтесін бақылау

От алдыру білтесі
N

Қозғалтқыштың қуаты жеткіліксіз
болса, нашар қосылып жатса
немесе бос жүрісте шалыс істеп
тұрса, ең алдымен от алдыру
білтесін тексеріп алғаныңыз жөн.

N

Шамамен 100 сағаттық жұмыстан
кейін от алдыру білтесін
жаңасына ауыстырыңыз,
электродтары қатты күйіп кеткен
болса, одан да ерте
ауыстырыңыз, STIHL фирмасы
тарапынан рұқсат етілген
кедергілерден қорғайтын от
алдыру білтелерін ғана
қолданыңыз - "Техникалық
сипаттамалар" бөлімін қараңыз.

Бос жүрістің реттегіш бұрандасын (L)
ретке келтіргеннен кейін, көбінесе бос
жүрістің тірек бұрандасының (LA)
баптауын өзгерту керек болады.
Жоғары биіктікте жұмыс істеген кезде
карбюратордың баптауын түзету

От алдыру білтесін демонтаждау
Егер де мотордың қуаты жеткіліксіз
болса, оның баптауларын аздап
түзету қажет болуы мүмкін:
Стандартты баптауға келтіріңіз

N

Моторды қыздырыңыз

N

Басты реттегіш бұранданы (Н)
сағат тілінің бағыты бойынша
аздап бұрыңыз (отын қоспасын
кемітіңіз) – тірекке дейін көбірек
бұрыңыз
Нұсқау

Жоғары биіктіктен түскеннен кейін
карбюратордың күйін стандартты
баптауға келтіріңіз.

A
N

Ластанған от алдыру білтесін
тазартыңыз

N

Электродтардың (А) арасындағы
қашықтықты тексеріңіз, егер
қажет болса, онда қашықтықтың
көлемін ретке келтіріңіз "Техникалық сипаттамалар"
бөлімін қараңыз

N

От алдыру білтесінің кірлену
себептерін кетіріңіз

Ластанудың ықтимал себептері:

1
296BA015 KN

N

000BA039 KN

Бос жүрістегі айналым жиілігі әркелкі
болады, тербеліс кезінде айналым
жиілігі төмендейді

N

От алдыру білтесінің штекерін (1)
алып тастаңыз

N

От алдыру білтесін бұрап алыңыз

–

жанармайдағы мотор майының
артық болуы.

–

ауа сүзгісінің ластануы,

–

қолданыстың жағымсыз
шарттары.

Баптаулар нашар орындалған
жағдайда, майлағыштың
жеткіліксіздігінен және қызып кетуі
салдарынан жетек бүлінуі мүмкін.
BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C
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От алдыру білтесін монтаждау

Мотордың жұмысы

000BA045 KN

1

Ауа сүзгісінің тазартылғанына және
карбюратордың дұрыстап ретке
келтірілгеніне қарамастан, мотордың
жұмысы қанағаттандырмайтын
болса, оның себебі бәсеңдеткіште
бола алады.

2

Бәсеңдеткіштің ішінде ластануды
(кокс болуын) тексеру үшін
мамандандырылған дилерге беріңіз!

Сақтандыру
Бөлек біріктіргіш сомыны (1) бар от
алдыру білтесінде біріктіргіш
сомынды міндетті түрде бұрандаға
бұрап қойыңыз және тығыздап
тартыңыз - ұшқыннан өрттің туындау
қаупі төне алады!

002BA178 KN

3

N
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STIHL фирмасы техникалық қызмет
көрсету және жөндеу жұмыстарын тек
қана STIHL фирмасының саудаагенті-маманына тапсыруыңызға
ұсыныс береді.

От алдыру білтесін (3) бұрап
қойыңыз және от алдыру
білтесінің түйіспелі ұштығын (2)
от алдыру білтесіне (3) нықтап
қысыңыз

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

қазақ

Іске қосу құрылғысы
Іске қосатын арқанның қызмет ету
мерзімін ұзарту үшін келесі
нұсқауларды орындауыңыз қажет:

Жұмыста 3 айдан артық үзіліс
жасалған болса
N

жанармай багын жақсы
желдетілетін жерде босатыңыз
және тазалаңыз

Арқанның бағыттауыш жиекке
үйкелмеуін бақылап тұрыңыз.

N

Арқанды нұсқаулықта
сипатталған қашықтықтан
алысырақ шығаруға болмайды.

Жанармайды нұсқауларға сай
және қоршаған ортаға нұқсан
келтірмей кетіріңіз

N

Іске қосатын арқанды тарту
бағытына қарсы апарыңыз,
арқанды үдетпеңіз - "Моторды
іске қосу / тоқтату" бөлімін
қараңыз.

карбюраторды толықтай
босатыңыз – керісінше жағдайда
карбюратордағы мембраналар
жабысып кете алады

N

құрылғыны, әсіресе цилиндр
қырларын және ауа сүзгісін
жақсылап тазартыңыз

N

құрылғыны құрғақ әрі қауіпсіз
жерде сақтаңыз. Рұқсатсыз
қолданудан қорғаңыз (мысалы,
балалардың қолдануынан)

N

Арқанды тек қана белгіленген
тарту бағыты бойынша тартыңыз.

N
N

N

Құрылғыны сақтау

Бүлінген іске қосатын арқанды
мамандандырылған дилерге апарып
уақытында іске қосыңыз. STIHL
фирмасы техникалық қызмет көрсету
және жөндеу жұмыстарын тек қана
STIHL фирмасының сауда-агентімаманына тапсыруыңызға ұсыныс
береді.

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C
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Көзбен шолып тексеру (жағдайын,
тозуын, герметикалылығын)

Жалпы агрегат

x

тазарту
Басқару тұтқышы

x

x

алмастырыңыз

Жанармай багындағы сүзгі
Жанармай багы

тексеру

x
x

мамандандырылған дилер1) жөндеуі
керек

X

тексеру

x

Сүзгіні алмастырыңыз

x

x
x

Бос жүрісті бақылау

x

Электродтар арасындағы
қашықтықты ретке келтіру

x
x

x

Бос жүрісті қосымша реттеу

От алдыру білтесі

x

X

тазарту

Карбюратор

қажет болғанда

x

тазарту

Қолдан істейтін жанармай сорғысы (бар
болса)

бүлінген кезде

x
x

Жұмысқа қабілеттілігін тексеру

Ауа сүзгісі

ақау болған кезде

жылына бір рет

ай сайын

апта сайын

бакты әрбір рет
толтырғаннан кейін

жұмысты аяқтағаннан кейін
немесе күн сайын

Деректер қалыпты жұмыс шарттарына келтірілген. Қиын жағдайларда (шаңның
көп жиналуы және т.б.) және күн сайын аса ұзақ қолданған кезде аталған
аралықтан тиісінше қысқарту керек.

жұмысты бастамас бұрын

Техникалық қызмет көрсету және күтім көрсету жөніндегі нұсқаулар

x
x

100 сағат жұмыстан кейін ауыстыру
Бәсеңдеткіштегі

2)

ұшқын қорғанышы

тексеру

x

мамандандырылған
дилер1) алмастыруы керек
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x

x

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

қажет болғанда

бүлінген кезде

ақау болған кезде

жылына бір рет

ай сайын

апта сайын

бакты әрбір рет
толтырғаннан кейін

жұмысты аяқтағаннан кейін
немесе күн сайын

Деректер қалыпты жұмыс шарттарына келтірілген. Қиын жағдайларда (шаңның
көп жиналуы және т.б.) және күн сайын аса ұзақ қолданған кезде аталған
аралықтан тиісінше қысқарту керек.

жұмысты бастамас бұрын

қазақ

Салқындатқыш ауаға арналған сіңіргіш
тесіктер

тазарту

x

Қолжетімді бұрандалар мен сомындар
(реттегіш бұрандалардан басқа)

тартып бұрау

x

тексеру
Дірілге қарсы элементтер
Қауіпсіздік техникасы жөніндегі
ескертпесі бар жапсырма

x

x

x

мамандандырылған
дилер1) алмастыруы керек

x

ауыстыру

x

1)

STIHL компаниясы STIHL мамандандырылған дилерін ұсынады

2)

елге байланысты жеткізіледі

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C
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Тозуды азайту және
ақаулардың алдын алу
Осы қолдану жөніндегі нұсқаулықта
көрсетілген белгіленген өлшемдерді
сақтаған жағдайда, құрылғының
мерзімінен бұрын тозуынан және
бүлінуінен қорғалатын боласыз.
Құрылғыны қолдану, оған техникалық
қызмет көрсету және сақтау
шаралары, осы қолдану жөніндегі
нұсқаулықта баяндалған сипатта
мұқият түрде жүзеге асырылуы тиіс.
Қауіпсіздік техникасына, жұмысқа
және техникалық қызмет көрсетуге
қатысты нұсқауларды
сақтамағандықтан барлық бүлінген
жерлер үшін пайдаланушы өзі жауап
береді. Бұл келесі жағдайларға аса
көкейтесті болып келеді:
–

STIHL фирмасынан рұқсат алмай
бұйымдарға өзгеріс енгізу,

–

Осы құрылғымен қолдануға
рұқсат етілмейтін, сай келмейтін
немесе сапасы төмен болып
келетін құрал-саймандарды
немесе керек-жарақтарды
қолдануға болмайды,

–

Құрылғыны мақсатына сай
қолданбау,

–

Құрылғы спорт іс-шараларында
және сайыстырда қолданылса,

–

Құрылғы ақаулы
толымдаушылармен бірге
қолдандықтан бүлінсе.
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Техникалық қызмет көрсету жөніндегі
жұмыстар
"Техникалық қызмет көрсету және
күтім көрсету жөніндегі нұсқаулар"
бөлімінде атап өтілген барлық
жұмыстар үнемі өткіліп тұруы қажет.
Егер де техникалық қызмет көрсету
жөніндегі аталған жұмыстар
пайдаланушының тарапынан
орындала алмаса,
мамандандырылған дилерге жүгіну
керек.
STIHL фирмасы техникалық қызмет
көрсету және жөндеу жұмыстарын тек
қана STIHL фирмасының саудаагенті-маманына тапсыруыңызға
ұсыныс береді. STIHL фирмасының
мамандандырылған агенттерімамандары біліктілікті арттыру
курстарына үнемі қатысып тұрады
және олардың иелігіне техникалық
ақпарат ұсынылады.

Егер де аталған жұмыстар
орындалмаса немесе тиісті түрде
орындалмаса, соның салдарынан
зақым пайда болса, оған
пайдаланушы өзі жауап береді.
Осындай бөлшектердің қатарына
мыналар жатқызылады:
–

Уақытында немесе жеткіліксіз
қызмет көрсетілмегеннен жетек
тетігі бүлінетін болса (мысалы,
ауа және жанармай сүзгілері),
карбюратор күйге дұрыс
келтірмесе немесе ауа
салқындатқыш жүйе жеткіліксіз
тазартылса (сіңіргіш шлицтер,
цилиндр қырлары),

–

Дұрыс емес сақтаудың
салдарынан тоттану және басқа
да бүліну белгілері

–

Сапасы төмен қосалқы
бөлшектерді қолданудың
салдарынан құрылғының бүлінуі

Тез тозатын бөлшектер
Мотоқұрылғының кейбір бөлшектері,
тіпті мақсатына сай қолданылып
жатса да, қалыпты тозу үрдісіне бейім
болып келеді, сонымен қатар
қолданылатын түріне және
ұзақтығына байланысты уақытында
ауыстырылып тұруы қажет. Осындай
бөлшектердің қатарына мыналар
жатқызылады:
–

Сүзгілер (ауа, жанармай
сүзгілері)

–

Крыльчатка, ұсақтағыш
жұлдызша

–

Қағып алатын қап

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C
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–

Іске қосу құрылғысы

–

От алдыру білтесі

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C
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Маңызды толымдаушылары
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#

Ауыстырғыш иінтірек (BG 66 C,
BG 86, SH 86)
От алдыру білтесінің штекері
Бәсеңдеткіш
Іске қосатын арқан
Карбюратордың реттегіш
бұрандалары
Қолдан істейтін жанармай
сорғысы
Ауа жапқыштың қақпақшасының
айналмалы тұтқасы
Сүзгі қақпағы
Сүзгі қақпағындағы бұранда
Бактың қақпағы
Жанармай багы
Сап
Басқару тұтқышы
Ажырату түймесі (BG 56, BG 66,
SH 56)
Газ иінтірегі
Қорғаныш торы
Ілме сомын
Айдама құбыр (BG 56, BG 86,
SH 56, SH 86)
Дөңгелек қондырма
Жазық қондырма*
Сорғыш түтікше*
Өтпе иін*
Қағып алатын қап*
Үдеткіш түтікшенің бәсеңдеткіші
(BG 66)
Зауыттық нөмірі

* Түрленім (орындалуы) бойынша
Арнайы құрал-жабдықтар

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C
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Техникалық сипаттамалар
Қозғалтқыш
Бір цилиндрлі екі түйіспелі
қозғалтқыш
Жұмыс көлемі:
27,2 см3
Цилиндрдің
саңылауы:
34 мм
Мікбас жүрісі:
30 мм
Бос жүрістегі
айналым саны:
2500 1/мин
ISO 7293 сәйкес
қуаты:
BG 56:
0,7 кВт (1,0 лс)
BG 66:
0,6 кВт (0,8 лс)
BG 86:
0,8 кВт (1,1 лс)
SH 56:
0,7 кВт (1,0 лс)
SH 86:
0,8 кВт (1,1 лс)
От алдыру жүйесі
Электронды түрде басқарылатын
магнето
От алдыру білтесі
(кедергілерден
қорғалған):
Электродтар
арасындағы
қашықтық:

NGK CMR 6 H
0,5 мм

Жанармай жүйесі
Орналасу күйін талғамайтын,
жанармай сорғысы құрылған
мембраналы карбюратор

Жанармай багының
көлемі:
BG 56:
BG 66:
BG 66 C:
BG 86:
SH 56:
SH 86:

Салмағы
540 см3 (0,54 л)
540 см3 (0,54 л)
440 см3 (0,44 л)
440 см3 (0,44 л)
540 см3 (0,54 л)
440 см3 (0,44 л)

Ең жоғары ауа өткізу қабілеті

BG 56:
BG 66:
BG 86:
SH 56:
SH 86:

Үрлеп
тазартуға
пайдалану,
Қондырма /
шүмек /
жиклер жоқ
730 м3/сағ
730 м3/сағ
810 м3/сағ
730 м3/сағ
810 м3/сағ

толтырылмаған, Үрлеп тазартуға
пайдалану
BG 56:
4,1 кг
BG 66:
4,4 кг
BG 66 C:
4,7 кг
BG 86:
4,4 кг
толтырылмаған, Сіңіру жұмысы
SH 56:
5,2 кг
SH 86:
5,6 кг
Дыбыс және діріл көрсеткіштері

Сіңіруге
пайдалану
------710 м3/сағ
770 м3/сағ

Жұмыс берушілерге арналған
2002/44/EG діріл деңгейіне қатысты
директиваның талаптарын сақтауға
қажетті деректер төменде келтірілген,
www.stihl.com/vib/ сайтынан қараңыз.
ISO 22868 талаптарына сәйкес Lpeq
дыбыс қысымының деңгейі

Шығыстағы ауа жылдамдығы
Үрлеп тазартуға пайдалану,
дөңгелек қондырмамен
BG 56:
64 м/с
BG 66:
64 м/с
SH 56:
64 м/с

BG 56:
BG 66:
BG 86:
SH 56:
SH 86:

Үрлеп
тазартуға
пайдалану
90 дБ(А)
86 дБ(А)
92 дБ(А)
90 дБ(А)
92 дБ(А)

Сіңіруге
пайдалану
94 дБ(А)
--97 дБ(А)
94 дБ(А)
97 дБ(А)

Үрлеп тазартуға пайдалану, жазық
қондырмамен
BG 86:
85 м/с
SH 86:
85 м/с

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C
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ISO 22868 талаптарына сәйкес Lw
дыбыс қысымының деңгейі

BG 56:
BG 66:
BG 86:
SH 56:
SH 86:

Үрлеп
тазартуға
пайдалану
105 дБ(А)
98 дБ(А)
104 дБ(А)
105 дБ(А)
104 дБ(А)

Сіңіруге
пайдалану
106 дБ(А)
--107 дБ(А)
106 дБ(А)
107 дБ(А)

ISO 22867 талаптарына сәйкес ahv, eq
діріл көрсеткіші
Үрлеп тазартуға пайдалану
Оң жақ
тұтқыш
7,5 м/с2
7,8 м/с2
2,1 м/с2
2,5 м/с2
7,5 м/с2
2,5 м/с2

BG 56:
BG 66:
BG 66 C:
BG 86:
SH 56:
SH 86:

REACH
REACH дегеніміз химикаттарды
тіркеуге, бағалауға және жіберуге
арналған ЕҚ қаулысы дегенді
білдіреді.
REACH (ЕҚ) № 1907/2006 қаулысын
орындауға арналған ақпаратты
www.stihl.com/reach сайтынан
қараңыз

Арнайы жабдықтар
–

Құрастыруға арналған жиын (тек
қана BG 56, BG 86)

–

Су ағызатын науаларды
тазартуға арналған құрылғының
құрастыруға арналған жиыны

–

Жазық қондырма

–

Иілген жазық қондырма

–

шаңның шығуын азайтатын қағып
алатын қап (тек қана SH 56, SH
86)

Осы және басқа арнайы жабдықтар
бойынша көкейтесті ақпаратты STIHL
мамандандырылған дилерінен ала
аласыз.

Сіңіруге пайдалану

BG 56:
BG 86:
SH 56:
SH 86:

Сол жақ
тұтқыш
8,5 м/с2
2,5 м/с2
8,5 м/с2
2,5 м/с2

Оң жақ
тұтқыш
7,5 м/с2
1,9 м/с2
7,5 м/с2
1,9 м/с2

Дыбыс қысымының деңгейі және
дыбыс қуатының деңгейі үшін
K-көлемі RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(А)
шамасына сай келеді; дірілдердің
деңгейі үшін K-көлемі RL 2006/42/EG
= 2,0 м/с2 шамасына сай келеді.
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(кішігірім толымдаушыларда тек қана
бір белгі бола алады) бойынша
анықтап тануға болады.

Аталған құрылғының
пайдаланушылары, осы қолдану
жөніндегі нұсқаулықта сипатталған
техникалық қызмет көрсету және
күтім жасау жұмыстарын ғана
орындай алады. Жөндеу
жұмыстарының қалған түрлерін
мамандандырылған дилерлер ғана
жүзеге асыра алады.
STIHL фирмасы техникалық қызмет
көрсету және жөндеу жұмыстарын тек
қана STIHL фирмасының саудаагенті-маманына тапсыруыңызға
ұсыныс береді. STIHL фирмасының
мамандандырылған агенттерімамандары біліктілікті арттыру
курстарына үнемі қатысып тұрады
және олардың иелігіне техникалық
ақпарат ұсынылады.
Жөндеген кезде, аталған
моторланған құрылғыға арналған
STIHL компаниясымен рұқсат етілген
толымдаушыларды немесе
техникалық тең сипаттағы
толымдаушыларды монтаждауға
болады. Жоғары сапалы қосалқы
бөлшектерді ғана қолданыңыз. Олай
болмаған жағдайларда, жазатайым
оқиғалардың орын алу қаупі немесе
құрылғының бұзылу қаупі төне алады.

Кәдеге жарату
Кәдеге жаратқан кезде, қандай да бір
елге тән болып келетін қалдықтарды
кәдеге жарату жөніндегі нормаларды
сақтау қажет.

000BA073 KN

Жөндеу бойынша
нұсқаулар

STIHL компаниясының өнімдері
тұрмыстық қалдықтар емес. STIHL
өнімі, аккумулятор, керек-жарақ және
қаптама қоршаған ортаны
ластамайтын түрде қайта кәдеге
жаратылуы тиіс.
Кәдеге жарату жөніндегі көкейтесті
ақпаратты STIHL мамандандырылған
дилерінен ала аалсыз.

STIHL фирмасы STIHL фирмасының
түпнұсқалы қосалқы бөлшектерін
қолдануға ұсыныс береді.
STIHL фирмасының түпнұсқалы
қосалқы бөлшектерін STIHL
толымдаушысының нөмірі, жазбасы
{ және қажет болса STlHL
K толымдаушысының белгісі

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C
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ЕО нормаларына сәйкестік
сертификаты
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Вайблинген
келесі ақпаратты растайды:
Құрылманың түрі:
Зауыттық таңбасы:
Сериясы:

Сериялық нөмірі:
Жұмыс көлемі:

Ауа үрлегіштің
сіңіргіш
майдалағышы
STIHL
BG 56
BG 56 C
BG 56 C-E
BG 66
BG 66 C
BG 66 C-E
BG 86
BG 86 C
BG 86 C-E
SH 56
SH 56 C
SH 56 C-E
SH 86
SH 86 C
SH 86 C-E
4241
27,2 см3

Өлшенген және кепілдік берілген
дыбыс қысымының деңгейін белгілеу
шарасы, ISO 11094 стандартын
қолдана отырып 2000/14/EG
директивасының V қосымшасына сай
жүзеге асырылды.
Өлшенген дыбыс қысымының деңгейі
барлық BG 56:
барлық BG 66:
барлық BG 86:
барлық SH 56:
барлық SH 86:

103 дБ(А)
99 дБ(А)
102 дБ(А)
105 дБ(А)
104 дБ(А)

Кепілдік берілген дыбыс қысымының
деңгейі
барлық BG 56:
барлық BG 66:
барлық BG 86:
барлық SH 56:
барлық SH 86:

105 дБ(А)
101 дБ(А)
104 дБ(А)
107 дБ(А)
106 дБ(А)

Техникалық құжаттаманы сақтау:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung
Шығарылған жылы және сериялық
нөмірі құрылғыда көрсетілген.
Вайблинген, 09.07.2013
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Сіздің

құрылғы 2006/42/EG, 2004/108/EG
және 2000/14/EG директиваларын
орындау жөніндегі талаптарға сай
келеді, сонымен қатар келесі
нормаларға сай әзірленген және
дайындалған:

Thomas Elsner

EN ISO 12100, EN 15503, EN 55012,
EN 61000-6-1

Өндіріс менеджменті бөлімінің
жетекшісі
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Уважаемые покупатели,
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большое спасибо за то, что вы
решили приобрести
высококачественное изделие фирмы
STIHL.
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Данное изделие было изготовлено с
применением передовых технологий
производства, а также с учетом всех
необходимых мер по обеспечению
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43
44
46
47
48
50
51
53
54
54
55

При возникновении вопросов
относительно Вашего агрегата,
просим вас обратиться, к Вашему
дилеру или непосредственно в нашу
сбытовую компанию.
Ваш
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Др. Nikolas Stihl
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Данная инструкция по эксплуатации защищена авторским правом. Компания оставляет за собой все права, особенно
право на распространение, перевод и обработку материала с помощью электронных систем.
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К данной инструкции по
эксплуатации
Картинки-символы
Все картинки-символы, которые
нанесены на устройство,
объясняются в данной инструкции по
эксплуатации.
В зависимости от устройства и
оснащения на устройстве могут быть
нанесены следующие картинкисимволы.
Топливный бак;
топливная смесь из
бензина и моторного
масла
Приведение в действие
ручного топливного
насоса

Обозначение разделов текста

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предупреждение об опасности
несчастного случая и травмы для
людей а также тяжёлого
материального ущерба.
УКАЗАНИЕ
Предупреждение о возможности
повреждения устройства либо
отдельных комплектующих.

34

Техническая разработка
Компания STIHL постоянно работает
над дальнейшими разработками всех
машин и устройств; поэтому права на
все изменения комплектации
поставки по форме, технике и
оборудованию мы должны оставить
за собой.

Указания по технике
безопасности и технике
работы
При работе с агрегатом
следует принимать
особые меры
предосторожности.

Поэтому относительно указаний и
рисунков данной инструкции по
эксплуатации не могут быть
предъявлены никакие претензии.
Перед первичным
вводом в эксплуатацию
внимательно
ознакомиться с
инструкцией по
эксплуатации, хранить
ее в надёжном месте
для последующего
пользования.
Несоблюдение
инструкции по
эксплуатации может
оказаться опасным для
жизни.
Соблюдать действующие в данной
стране правила безопасности,
например, профсоюзов, фондов
социального страхования, органов по
охране труда и других учреждений.
Каждый работающий с агрегатом
впервые: должен быть
проинструктирован
специализированным дилером или
другим специалистом, как следует
правильно обращаться с агрегатом –
или пройти специальный курс
обучения.
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Несовершеннолетние к работе с
агрегатом не допускаются – за
исключением людей старше 16 лет,
проходящих обучение под
присмотром.
Вблизи работающего агрегата не
должны находиться дети, животные и
зрители.
Если агрегат не используется, его
следует отставить в сторону так,
чтобы он никому не мешал. Защитить
агрегат от несанкционированного
использования.
Пользователь несет ответственность
за несчастные случаи или опасности,
угрожающие другим людям либо их
имуществу.
Агрегат разрешается передавать или
давать напрокат только тем людям,
которые хорошо ознакомлены с
данной моделью и обучены
обращению с нею – при этом, всегда
должна прилагаться инструкция по
эксплуатации.
Применение агрегатов,
вырабатывающих сильный шум,
может быть по времени ограничено
как национальными, так и местными
предписаниями.
Ввод агрегата в эксплуатацию
разрешается только в том случае,
если не повреждена ни одна из
деталей.
Не применять мойку высокого
давления для очистки агрегата.
Сильная струя воды может повредить
детали агрегата.

Принадлежности и запасные части
Устанавливать только те детали и
принадлежности, которые допущены
компанией STIHL для данного
агрегата или абсолютно идентичны
технически. При возникновении
вопросов обратиться к
специализированному дилеру.
Применять только
высококачественные детали и
принадлежности. В противном случае
существует опасность возникновения
несчастных случаев или
повреждения агрегата.
Компания STIHL рекомендует
применение оригинальных деталей и
принадлежностей STIHL. Они
оптимально согласованы по своим
свойствам с агрегатом и
соответствуют требованиям
пользователя.
Не вносить какие-либо изменения в
конструкцию агрегата – это может
отрицательно сказаться на
безопасности. Компания STIHL
снимает с себя ответственность за
ущерб, нанесенный людям и
имуществу, вследствие применения
не допущенных к эксплуатации
навесных устройств.
Физическое состояние, требуемое
для работы
Люди, работающие с агрегатом,
должны быть отдохнувшими,
здоровыми и в хорошем физическом
состоянии.
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Тот, кому по состоянию здоровья не
следует утомляться, должен
проконсультироваться у врача, может
ли он работать с данным агрегатом.
Только для людей с
имплантированным
кардиостимулятором: система
зажигания данного агрегата
генерирует очень незначительное
электромагнитное поле. Влияние
электромагнитного поля на
отдельные типы кардиостимуляторов
не удается исключить полностью. Во
избежание риска для здоровья
компания STIHL рекомендует
обратиться за консультацией к
лечащему врачу и изготовителю
кардиостимулятора.
Работа с устройством после
употребления алкоголя, лекарств,
снижающих способность
реагирования, или наркотиков не
разрешается.
Области применения
Воздуходувное устройство делает
возможным удаление листвы, травы,
бумаги и тому подобного, например, в
садах, на стадионах, на автостоянках
или на подъездных путях. Данный
агрегат также пригоден для продувки
охотничьих троп в лесном хозяйстве.
Конструкция всасывающего
измельчителя рассчитана также на
всасывание листьев и других лёгких,
подвижных и негорючих отходов.
Не продувать и не всасывать опасные
для здоровья материалы.
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Применение агрегата для других
целей не допускается, так как это
может привести к несчастным
случаям или повреждению агрегата.
Запрещается вносить любые
изменения в конструкцию агрегата –
это также может привести к
несчастным случаям или
повреждению агрегата.
Одежда и оснащение
Носить предписанные одежду и
оснащение.
Одежда должна
соответствовать цели
применения и не
должна мешать при
работе. Рекомендуется
плотно прилегающая
одежда, комбинезон, а
не рабочий халат.
Не носить во время
работы платье, шарф,
галстук, украшения,
которые могут быть
затянуты во
всасывающее
отверстие. Длинные
волосы связать и
закрепить (платок,
шапка, каска и т.п.).
Носить прочную обувь с
шероховатой, нескользящей
подошвой.
Используйте защитные
очки и средства
"индивидуальной"
защиты слуха от шума –
например, беруши.
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Компания STIHL предлагает широкий
ассортимент средств
индивидуальной защиты.

Обратить внимание на
наличие
негерметичности! При
утечках топлива,
двигатель не запускать
– опасность для жизни
вследствие ожогов!

Транспортировка агрегата
Всегда останавливать мотор.

После заправки
топливом затянуть, по
возможности, до отказа
запорное устройство
бака.

При транспортировке в транспортных
средствах:
–

Агрегат заблокировать от
опрокидывания, повреждения и
утечки топлива

Заправка топливом
Бензин чрезвычайно
легко воспламеняется –
держаться на
безопасном расстоянии
от открытого огня – не
проливать топливо – не
курить.
Перед заправкой выключить
двигатель.
Не заправлять топливом, пока
двигатель не охладится полностью –
топливо может перелиться –
опасность пожара!
Крышку бака открывать осторожно,
чтобы избыточное давление
понижалось медленно и топливо не
могло выбрызгиваться.
Заправку производить только в
хорошо проветриваемых местах. При
разливе топлива, агрегат следует
немедленно очистить – следить за
тем, чтобы топливо не попало на
одежду, в противном случае
немедленно сменить одежду.

Благодаря этому снижается
опасность отвинчивания запорного
устройства бака из-за вибраций
мотора и, как следствие, опасность
вытекания топлива.
Перед запуском
Проверить безупречность
эксплуатационного состояния
агрегата – обратить внимание на
соответствующую главу в инструкции
по эксплуатации:
–

Проверить топливную систему на
герметичность, особенно
видимые детали, например,
замок бака, шланговые
соединения, ручной топливный
насос (только у бензопил с
ручным топливным насосом). При
наличии негерметичности либо
повреждения двигатель не
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–

–

–

–

–

–

Рычаг управления подачей
топлива должен быть подвижным
и самостоятельно возвращаться
в положение режима холостого
хода
Переводной рычаг / кнопочный
выключатель должен легко
устанавливаться в
положении STOP или 0
Рукоятки должны быть чистыми и
сухими, очищенными от масла и
грязи – для надежного
управления агрегатом
Нагнетательное устройство
должно быть смонтировано
согласно инструкциям
Проверить плотность посадки
контактного наконечника провода
зажигания – при неплотно
сидящем наконечнике возможно
искрообразование, искры могут
воспламенить
топливовоздушную смесь –
опасность пожара!
Проверить состояние крыльчатки
и корпуса нагнетательного
механизма – см. "Применение"

дилеру – компания STIHL
рекомендует специализированного
дилера STIHL.

Применение воздуходувного
устройства

Не вносить какие–либо изменения в
устройства управления или
устройства безопасности
Агрегат должен эксплуатироваться
только в надежном эксплуатационном
состоянии – опасность несчастного
случая!
Запустить двигатель
Пуск производить на расстоянии не
менее 3 метров от места заправки и
не в закрытых помещениях.
Агрегат обслуживается только одним
человеком – нахождение посторонних
лиц в рабочей зоне запрещено, в том
числе и при запуске.
Двигатель не запускать из руки –
запуск производить, как описано в
инструкции по эксплуатации.
Только на ровной подставке, следить
за устойчивым и безопасным
положением, мотоустройство крепко
держать.
После срабатывания двигателя
подымающимся потоком воздуха
могут подбрасываться предметы
(например, камни).

Износ корпуса нагнетательного
механизма (трещины, сколы) может
привести к опасности получения
травм выходящими посторонними
предметами. При повреждении
корпуса нагнетательного механизма
обратиться к специализированному
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запускать – опасность
возникновения пожара! Агрегат
до ввода в эксплуатацию следует
отдать в ремонт
специализированному дилеру

Воздуходувное устройство
сконструировано для управления
одной рукой. Оно должно
переноситься оператором за рукоятку
управления в правой руке.
Агрегат следует крепко держать в
руке.
Работать следует, медленно
продвигаясь вперёд – постоянно
контролируя конец нагнетательной
трубы – не двигаться назад, чтобы не
споткнуться!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Агрегат следует эксплуатировать
только с полностью установленной
нагнетательной трубкой – опасность
получения травмы!
Круглая насадка особенно хорошо
подходит при применении на
неровной местности (например, луга
и газоны).
Плоская насадка (входит в объем
поставки или может быть получена
как специальные принадлежности)
создает плоский воздушный поток,
который можно контролированно
направлять в цель; особенно при
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обдуве ровных поверхностей,
покрытых опилками, листвой,
скошенной травой или т.п.
Использование всасывающего
приспособления
Соблюдать указания по монтажу в
соответствующем разделе данной
инструкции по эксплуатации.

Пользование агрегатом допускается
только с полностью монтированной
всасывающей трубкой, и
монтированным, закрытым
улавливающим мешком – опасность
получения травмы!

295BA053 KN

УКАЗАНИЕ

Всасывающий измельчитель
сконструирован для обслуживания
двумя руками. При работе он должен
удерживаться оператором правой
рукой за рукоятку управления, а
левой рукой за ручку корпуса.
Подвесной ремень улавливающего
мешка следует надевать на левое
плечо – не перекрещивать, чтобы в
аварийной ситуации агрегат вместе с
улавливающим мешком можно было
быстро снять.
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При всасывании абразивных
предметов (например, гравия,
камешков и т.д.) крыльчатка и корпус
нагнетательного механизма
подвергаются особенно сильному
износу. Данный износ даёт о себе
знать путем падения мощности
всасывания. В этом случае следует
обратиться к специализированному
дилеру. Компания STIHL рекомендует
специализированного дилера STIHL.
Осторожно при всасывании мокрой
листвы – нагнетательный механизм и
патрубок могут засориться.
Никогда не всасывать
горячие или
легковоспламеняющиес
я материалы
(например, горячую
золу, тлеющие окурки).
– Риск травмы от огня!

Никогда не всасывать
воспламеняющиеся
жидкости (например,
топливо) или
материалы,
пропитанные
воспламеняющейся
жидкостью – опасность
получения смертельных
травм в результате
пожара или взрыва!
Прежде чем открыть
защитную решетку
остановите мотор.
Защитная решётка
должна всегда быть
закрыта и
зафиксирована, если
всасывающая трубка не
монтирована – из-за
контакта с
вращающимися
комплектующими
существует опасность
получения травмы!
Кроме того, может
произойти повреждение
двигателя.
Во время работы
В случае опасности или в аварийной
ситуации немедленно остановить
двигатель – переводной рычаг /кнопку
установить в положение STOР или 0.
Инструмент обслуживается только
одним человеком – другим лицам
запрещено находиться в рабочей
зоне.
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В зоне радиусом
до 5 метров не
должны
находиться
какие-либо
посторонние
люди – опасность
травмы
отбрасываемыми
предметами!
Данное расстояние должно
соблюдаться также по отношению к
предметам (транспортные средства,
оконные стекла) – опасность
нанесения материального ущерба!
Никогда не направлять воздушную
струю в сторону других людей либо
животных – агрегат может
подбрасывать небольшие предметы
с большой скоростью – опасность
получения травм!
При раздувании и всасывании с
измельчением (на открытых участках
и в садах) необходимо следить за
мелкими животными, чтобы не
подвергать их опасности.
Агрегат ни в коем случае не должен
работать без присмотра.
Соблюдать осторожность при
гололедице, влажности, на снегу, на
льду, на склонах гор, на неровной
местности – опасность
поскользнуться!
Обращать внимание на препятствия:
мусор, пни, корни, канавы – можно
споткнуться!
Запрещается работать на приставной
лестнице, а также на участках, где не
обеспечена достаточная
устойчивость.

При пользовании индивидуальными
средствами защиты слуха
необходимо быть особенно
внимательным и осмотрительным, –
так как восприятие
предупреждающих опасность звуков
(крики, звуковые сигналы и т.д.)
ограничено.
Работать спокойно и обдуманно –
только при хорошей освещенности и
видимости. Работайте
осмотрительно, не подвергая
опасности других людей.
Для предотвращения чрезмерного
утомления следует своевременно
делать перерывы в работе –
опасность несчастного случая!
Глушители с катализатором могут
нагреваться особенно сильно.
Агрегат вырабатывает
ядовитые выхлопные
газы, сразу же как
только запускается
двигатель. Данные газы
могут не иметь запаха и
быть невидимыми, а
также содержать
углеводороды и бензол.
Ни в коем случае не
эксплуатировать
агрегат в закрытых или
плохо проветриваемых
помещениях – в том
числе и агрегаты,
оборудованные
катализатором.
При работе в канавах, впадинах или в
стесненных условиях непременно
необходимо обеспечить достаточный
воздухообмен – опасность для жизни
вследствие отравления!
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При возникновении тошноты,
головной боли, нарушениях зрения
(например, уменьшение поля
зрения), нарушениях слуха,
головокружениях, понижении
способности концентрировать
внимание, немедленно прекратить
работу – эти симптомы могут быть
вызваны, среди прочего, повышенной
концентрацией отработавших газов –
опасность несчастного случая!
Не курить при работе с агрегатом, а
также вблизи работающего агрегата –
опасность возникновения
возгорания! Из топливной системы
могут улетучиваться горючие
бензиновые пары.
При сильном образовании пыли
всегда носить пылезащитную маску.
Работать с агрегатом, по
возможности, бесшумно и с
небольшим выделением
отработавших газов – двигатель не
оставлять работать без
необходимости, газ давать только
при работе.
Агрегат после завершения работы
следует установить на ровную, не
горючую подставку. Агрегат не
ставить вблизи от легко
воспламеняющихся материалов
(например, деревянной стружки, коры
деревьев, сухой травы, топлива) –
опасность возникновения пожара!
Не засовывать предметы через
защитную решётку либо насадку
внутрь корпуса нагнетательного
механизма. Через нагнетательный
механизм они могут выбрасываться
на высокой скорости – опасность
получения травм!
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При заметных изменениях в работе
агрегата (например, сильная
вибрация) прекратить работу и
устранить причины изменений.
В случае если агрегат подвергся
нагрузке не по назначению
(например, воздействие силы в
результате удара или падения),
перед дальнейшей работой
обязательно проверить
эксплуатационное состояние
агрегата – см. также раздел "Перед
запуском". В частности проверить
герметичность топливной системы и
работу защитных устройств. Ни в
коем случае не пользоваться не
безопасным в эксплуатации
агрегатом. В сомнительном случае
обратиться к специализированному
дилеру.

Длительность пользования
сокращается вследствие:
–

личного предрасположения
рабочего к плохому
кровообращению ( признаки:
часто холодные пальцы, зудение
пальцев);

–

низких наружных температур;

–

больших усилий при захвате
мотоустройства (крепкое
схватывание мешает
кровообращению).

При регулярном, длительном
пользовании мотоустройством и при
повторном появлении
соответствующих симптомов
(например, зудение пальцев)
рекомендуется проводить регулярное
медицинское обследование.

Вибрация

Техническое обслуживание и ремонт

Длительное пользование
мотоустройством может привести к
вызванным вибрацией нарушениям
местного кровообращения (синдром
“белых пальцев”).

Производите регулярно техническое
обслуживание мотоустройства.
Производите только те работы по
техобслуживанию и ремонту, которые
описаны в данной инструкции по
эксплуатации. Выполнение всех
других работ поручите торговому
агенту-специалисту.

Общепринятая продолжительность
пользования устройством не может
быть установлена, так как это зависит
от многих факторов.
Длительность пользования
устройством увеличивается
благодаря следующим мерам:
–

тёплые руки,

–

перерывы в работе.

40

Фирма STIHL рекомендует поручить
проведение работ по
техобслуживанию и ремонту только
торговому агенту-специалисту
фирмы STIHL. Торговые агентыспециалисты фирмы STIHL посещают
регулярно курсы по повышению
квалификации и в их распоряжении
предоставляется техническая
информация.

Применяйте только
высококачественные запасные части.
Иначе существует опасность
возникновения несчастных случаев
или повреждения устройства. При
возникновении вопросов обратитесь к
торговому агенту-специалисту.
Фирма STIHL рекомендует
применение оригинальных запасных
частей фирмы STIHL. Эти запчасти
оптимально согласованы по своим
свойствам с устройством и
соответствуют требованиям
пользователя.
При ремонте, техобслуживании и
очистке выключите обязательно
двигатеь. – Опасность травмы! –
Исключение: Настройка карбюратора
и холостого хода.
Мотор при вытянутом штекере свечи
зажигания или при выкрученной
свече зажигания не разрешается
запускать с помощью устройства
запуска – опасность возникновения
пожара вследствие попадания искр
зажигания вне цилиндра!
Мотоустройство обслуживать и не
хранить вблизи источника открытого
огня.
Проверяйте регулярно герметичность
запорного устройства топливного
бака.
Применяйте только безупречные,
допущенные фирмой STIHL свечи
зажигания, – см."Технические
данные".
Проверьте запальный кабель
(безупречная изоляция, прочное
присоединение).

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C
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Контролируйте безупречное
состояние глушителя.
Не работайте с дефектным или
снятым шумоглушителем. –
Опасность пожара! - Повреждение
слуха!

Техника работы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Устройство должно использоваться
только с полностью установленной
всасывающей трубой и
закрепленным и закрытым
улавливающим мешком.

Эксплуатация всасывающего
измельчителя

Не дотрагивайтесь до горячего
глушителя. – Опасность ожога!

УКАЗАНИЕ

Состояние антивибрационных
элементов оказывает влияние на
поведение устройства при вибрации.
– Контролируйте регулярно
антивибрационные элементы.

При всасывании абразивных
предметов (например, гравия,
камешков и т.д.) крыльчатка и корпус
нагнетательного механизма
подвергаются особенно сильному
износу. Данный износ даёт о себе
знать путем падения мощности
всасывания. В этом случае следует
обратиться к специализированному
дилеру. Компания STIHL рекомендует
специализированного дилера STIHL.
295BA053 KN

Остановить мотор для устранения
неполадок.

Всасывающий измельчитель
сконструирован для обслуживания
двумя руками. При работе он должен
удерживаться оператором правой
рукой за рукоятку управления, а
левой рукой за ручку корпуса.

Осторожно при всасывании мокрой
листвы – нагнетательный механизм и
патрубок могут засориться.
При всасывании на открытых
участках и в садах необходимо
следить за возможным
появлением мелких животных.

Подвесной ремень улавливающего
мешка следует надевать на левое
плечо – не перекрещивать, чтобы в
аварийной ситуации агрегат вместе с
улавливающим мешком можно было
быстро снять.

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C
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Для сведения к минимуму времени
обдувки следует предварительно
использовать грабли и веник, чтобы
разрыхлить убираемый мусор.

Применение воздуходувного
устройства

Рекомендованная техника работы
для сведения к минимуму
загрязнения воздуха:
При необходимости поверхности,
которые подлежат очистке
воздушным потоком, следует
увлажнить, чтобы избежать
сильного пылеобразования.

–

Не сдувать мусор на людей,
особенно детей, домашних
животных, в направлении
открытых окон либо
свежевымытых транспортных
средств. Мусор аккуратно
сдувать в сторону

295BA052 KN

–

Воздуходувное устройство
сконструировано для управления
одной рукой. Оно должно
переноситься оператором за рукоятку
управления в правой руке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Устройство разрешается
эксплуатировать только при
полностью установленной
всасывающей трубе.

–

Собранный мусор следует
убирать в ведрах, не сдувать на
соседские участки

Рекомендованная техника работы
для сведения к минимуму уровня
шума:
–

Мотоустройства эксплуатировать
только в разрешенное время – не
эксплуатировать агрегат рано
утром, поздно ночью или во
время обеденного перерыва,
когда это может помешать
людям. Придерживаться
времени, принятого на месте
эксплуатации

–

Во время работы воздуходувки
следует эксплуатировать на
минимальных оборотах
двигателя

–

До начала эксплуатации
оборудование следует
проверить, обратив особое
внимание на глушитель,
отверстия для всасывания
воздуха и воздушный фильтр

Круглая насадка особенно хорошо
подходит при применении на
неровной местности (например, луга
и газоны).
Плоская форсунка (входит в объем
поставки или поставляется в качестве
специальной принадлежности)
создает поток воздуха плоской
формы, который обеспечивает
целенаправленное и контролируемое
применение; особенно при
свободном обдуве укреплённых
поверхностей, покрытых опилками,
листвой, скошенной травой или т.п.
При раздувании на открытых участках
и в садах необходимо соблюдать
осторожность, чтобы не поранить
мелких животных.
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BG 56, BG 86, SH 56, SH 86

Монтаж воздуходувной трубки

3

N
296BA016 KN

1

N

Стрелки (1) привести к кожуху

N

Накидную гайку выровнять таким
образом, чтобы символ ‚
совпадал со стрелками

Насадку (5) сместить в
позицию (а) (длинную) или в
позицию (b) (короткую) к
цапфе (6) на нагнетательной
трубке (1) и блокировать в
направлении стрелки.

N

Накидную гайку (4) ввести до
прилегания над штуцером

N

Накидную гайку (4) повернуть по
направлению стрелки до тех пор,
пока символ ƒ будет совпадать
со стрелками – накидная гайка
фиксируется со звуком

BG 66

2

Нагнетательную трубку (2) ввести
до упора в выемку штуцера (3)

1

296BA017 KN

3

N

Накидную гайку (4) ввести до
прилегания над штуцером

N

Накидную гайку (4) повернуть по
направлению стрелки до тех пор,
пока символ ƒ будет совпадать
со стрелками – накидная гайка
фиксируется со звуком

296BA018 KN

N

5

296BA019 KN

6 a
b

296BA031 KN

2

N

Стрелки (1) привести к кожуху

N

Накидную гайку выровнять таким
образом, чтобы символ ‚
совпадал со стрелками

N

Нагнетательную трубку (2) ввести
до упора в выемку штуцера (3)

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

6 a
N

5

296BA032 KN

Комплектация
воздуходувного устройства

Насадку (5) сместить в
положение (а) к цапфе (6) на
нагнетательную трубку и
зафиксировать по направлению
стрелки
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Демонтаж нагнетательной трубки

Комплектация
всасывающего
измельчителя

N

Планку с помощью подходящего
инструмента нажать через
отверстие накидной гайки

N

Накидную гайку повернуть в
направлении стрелки до упора

N

Снять нагнетательную трубку

1

4

2

N

Колено (1) введите в
улавливающий мешок (2) до
маркировки (стрелка).

N

Затяните прочно ленту (3) на
улавливающем мешке и
прижмите планку (4).

295BA058 KN

Остановить двигатель

3

296BA021 KN

N

Стрелки (5) привести к кожуху

N

Накидную гайку выровнять таким
образом, чтобы символ ‚
совпадал со стрелками

N

Колено ввести до упора в выемку
штуцера (6)

8
296BA022 KN

296BA020 KN

N

6

5

Монтаж колена

УКАЗАНИЕ
Застежка-молния на улавливающем
мешке должна быть затянута.
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N

Накидную гайку (7) ввести до
прилегания через штуцер

N

Накидную гайку (7) повернуть по
направлению стрелки до тех пор,
пока символ ƒ не будет
совпадать со стрелками –
накидная гайка фиксируется со
звуком

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C
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Комплектация всасывающей трубки

N

Всасывающую трубку и
удлинение всасывающей трубки
выровнять по стрелкам,
соединить и зафиксировать

Стрелки (3) привести к кожуху

N

N

Накидную гайку (5) выровнять
таким образом, чтобы отверстие
совпадало со стрелками (3)

Планку с помощью подходящего
инструмента нажать через
отверстие накидной гайки

N

Накидную гайку повернуть в
направлении стрелки до упора

N

Снять колено

N

N

Остановить двигатель

296BA024 KN

N

Монтаж всасывающей трубки
N

4
296BA023 KN

295BA080 KN

3

Всасывающую трубку вставить в
штуцер (4) корпуса
нагнетательного механизма до
упора
Накидную гайку (4) одеть на
патрубок корпуса
нагнетательного механизма.

Демонтировать всасывающую трубку
N

Остановить двигатель

N

Накидную гайку повернуть до
упора по направлению стрелки

N

Планку с помощью подходящего
инструмента нажать через
отверстие накидной гайки

N

Накидную гайку повернуть далее
по направлению стрелки до
нового упора

N

Снять всасывающую трубку

N

Защитную решётку закрыть и
зафиксировать

1

N

Отвёртку ввести в планку (1) и
нажать – таким образом
снимается фиксация защитной
решётки (2) – поднять защитную
решётку

296BA025 KN

296BA033 KN

269BA030 KN

2

N

N

Накидную гайку (5) повернуть по
направлению стрелки до тех пор,
пока она не зафиксируется со
звуком
Накидную гайку повернуть далее
по направлению стрелки и плотно
затянуть

Демонтаж колена
N

Остановить двигатель

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C
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Топливо
Двигатель должен работать на
топливной смеси из бензина и
моторного масла.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегать непосредственного
контакта с топливом и вдыхания
топливных паров.
STIHL MotoMix
Компания STIHL рекомендует
применение смеси STIHL MotoMix.
Данная топливная смесь не содержит
бензол, тетраэтилсвинец, имеет
высокое октановое число и всегда
обеспечивает правильное
соотношение смеси.
Топливная смесь STIHL MotoMix для
максимального срока службы
двигателя STIHL смешана с
моторным маслом HP Ultra для
двухтактных двигателей.
Топливная смесь MotoMix
представлена не на всех рынках
сбыта.
Приготовление топливной смеси

повредить двигатель, уплотняющие
кольца, трубопроводы и топливный
бак.

STIHL. Самую высокую мощность и
срок службы двигателя обеспечивает
HP Ultra.

Бензин

Данные моторные масла имеются не
на всех рынках.

Применять только марочный бензин с
минимальным октановым число
90 ROZ – содержащий или не
содержащий тетраэтилсвинец.
Устройства с катализатором для
нейтрализации отработавших газов
должны эксплуатироваться только на
бензине, не содержащем
тетраэтилсвинец.
УКАЗАНИЕ
После частых заправок
этилированным бензином может
значительно понизиться
эффективность катализатора.
Бензин с долей содержания этанола
выше 10% у двигателей с
карбюраторами, имеющими ручную
регулировку, может вызвать сбои в
работе и поэтому для данных
двигателей использоваться не
должен.
Двигатели с системой M-Tronic при
использовании бензина с долей
содержания этанола до 25% (E25)
обеспечивают полную мощность.
Моторное масло

УКАЗАНИЕ
Непригодные горюче-смазочные
материалы, или не соответствующий
инструкциям состав смеси, могут
привести к серьезным повреждениям
привода. Бензин или моторное масло
более низкого качества могут
46

Использовать для двухтактных
двигателей только качественное
масло – лучше всего моторные масла
STIHL HP, HP Super либо HP Ultra для
двухтактных двигателей, они
оптимально подходят к двигателям

У агрегатов с катализатором с целью
нейтрализации отработавших газов
для приготовления топливной смеси
должно использоваться только
моторное масло STIHL для
двухтактных двигателей 1:50.
Соотношение смеси
У моторного масла для двухтактных
двигателей STIHL 1:50; 1:50 = 1 часть
масла + 50 частей бензина
Примеры
Количество
бензина
Литры
1
5
10
15
20
25
N

Масло STIHL для
двухтактных
двигателей 1:50
Литры (мл)
0,02
(20)
0,10
(100)
0,20
(200)
0,30
(300)
0,40
(400)
0,50
(500)

В допущенную для топлива
канистру залить сначала
моторное масло, а затем бензин и
тщательно перемешать.

Хранение топливной смеси
Хранить только в допущенных для
топлива резервуарах в безопасном,
сухом и прохладном месте, защищать
от света и солнца.

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

pyccкий

Однако STIHL MotoMix может без
проблем храниться до 2 лет.
N

Заправка топливом

Заправка топливом

При заправке топливо не проливайте
и не заполняйте топливный бак до
краев.

Подготовка устройства

Перед заправкой канистру с
топливной смесью следует
тщательно встряхнуть.

Откройте запорное устройство
бака

N

Заправка топливом

N

Закройте запорное устройство
бака
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После заправки замок бака затянуть
вручную настолько плотно насколько
это возможно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Давление в канистре может
повыситься – открывать осторожно.
N

N

Замена топливного всаса

Топливный бак и канистру время
от времени следует тщательно
очищать.

295BA064 KN

Остатки топлива и жидкость,
использованную для очистки,
утилизировать согласно
предписаниям и без ущерба для
окружающей среды!

N

Перед заправкой топливом
очистите запорное устройство
топливного бака и окружение
бака, с тем чтобы в бак не попала
какая-либо грязь.

N

Устройство позиционируйте так,
чтобы запорное устройство бака
было направлено наверх.

Фирма STIHL рекомендует систему
заправки топливом фирмы STIHL
(специальные принадлежности).

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

295BA065 KN

Топливная смесь стареет – запас
смеси готовить только на несколько
недель. Не хранить топливную смесь
более 30 дней. Под воздействием
света, солнечных лучей, низких или
высоких температур топливная смесь
быстрее теряет свои
эксплуатационные характеристики.

Топливный всас заменяйте ежегодно,
для этого:
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N

Топливный всас вытяните
крючком из топливного бака и
стяните со шланга.

N

Вставьте в шланг новый
топливный всас.

N

Топливную всасывающую
головку вложите снова в бак.

Пуск / остановка мотора
Запустить двигатель
N

3

Соблюдать правила техники
безопасности

296BA007 KN

Опорожните топливный бак.

С помощью переводного рычага (2)
рычаг газа (3) в процессе работы
фиксируется в любом положении.

1
296BA009 KN

Регулировка поворотной кнопки

N

При холодном двигателе

Сильфон (1) ручного топливного
насоса нажать минимум 5 раз –
даже в том случае, если он еще
заполнен топливом

295BA067 KN

N

Отрегулировать переводной рычаг
только BG 66 C, BG 86, SH 86
N

Поворотную кнопку воздушной
заслонки установить в
положение g

295BA069 KN

При прогретом двигателе

Для запуска переводной
рычаг сместить в рабочее
положение F

295BA068 KN

N

N
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Поворотную кнопку воздушной
заслонки установить в
положение <

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

pyccкий
Данную регулировку следует
использовать также и в том случае,
если двигатель уже работает, но еще
не прогрелся.

Конструктивное исполнение без
ErgoStart
N

Пуск

Ручку запуска медленно вытянуть
до первого ощутимого упора и
потом быстро и сильно протянуть
УКАЗАНИЕ

переходит в рабочее положение F
– двигатель переключается в
режим холостого хода
остановить двигатель
BG 56, BG 66, SH 56

Трос не вытаскивать до конца троса –
опасность разрыва!
Пусковую ручку не отпускайте
быстро назад, – а отводите
медленно, против направления
вытягивания, с тем, чтобы
пусковой тросик мог правильно
наматываться.

295BA072 KN

N

Если двигатель работает

296BA006 KN

N

надежно установить агрегат на
земле

N

Занять надёжное положение:
плотно прижать корпус агрегата к
земле

N

Левой рукой взяться за пусковую
рукоятку

BG 66 C, BG 86, SH 86

3

295BA073 KN

N

296BA008 KN

Конструктивное исполнение
с ErgoStart
N

Кнопку выключения привести в
положение 0 – двигатель
останавливается – кнопка
выключения после срабатывания
возвращается в исходное
положение

Равномерно протянуть ручку
запуска
N

Нажать и сразу же отпустить
рычаг газа (3) – поворотная
кнопка воздушной заслонки

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

N

Переводной рычаг привести в
положение 0 – двигатель
останавливается – переводной
рычаг после срабатывания
возвращается в исходное
положение
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Дальнейшие указания для запуска

Очистка воздушного
фильтра

Если двигатель останавливается в
положении g либо при ускорении
Поворотную кнопку воздушной
заслонки повернуть в
положение < – продолжать
запуск, пока двигатель не
заработает

Различные воздушные фильтры

Если двигатель не запускается
N

Проверить, все ли регулировки
(положение воздушной заслонки,
переводной рычаг в рабочем
положении F) верны

N

Повторить запуск мотора

Топливо в топливном баке было
полностью израсходовано и бак был
снова заправлен

В зависимости от модификации
агрегаты оснащаются различными
воздушными фильтрами. Агрегаты
можно отличить по корпусу
воздушного фильтра и по самому
воздушному фильтру.

2
296BA009 KN

N

N
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Сильфон (1) ручного топливного
насоса нажать минимум 5 раз –
даже в том случае, если она еще
заполнена топливом.
Повторить запуск

2

N

Снять насадку (3) и воздушный
фильтр (4) вынуть из корпуса
фильтра (5)

N

Заменить воздушный фильтр!
При необходимости, выбить либо
продуть – не промывать!

Повреждённые детали заменить!

Модификация с плоским материалом
фильтра

1

3

1

Установить фильтр
N

Воздушный фильтр (4)
установить в корпус фильтра (5) и
одеть насадку (3)

N

Установить крышку фильтра (2) и
болт для крышки фильтра
повернуть вправо в
горизонтальное положение

295BA074 KN

N

5

Загрязнённые воздушные фильтры
снижают мощность двигателя,
повышают расход топлива и
усложняют запуск.

295BA075 KN

pyccкий

N

Болт на крышке фильтра (1)
повернуть влево в вертикальную
позицию

N

Снять крышку фильтра (2)

N

Окружающую фильтр
поверхность очистить от грубой
грязи

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

pyccкий
(специальные принадлежности)
или в чистой,
невоспламеняющейся жидкости
для очистки (например, в теплой
мыльной воде) – фильтр
ополоснуть струей воды изнутри
наружу – не применять мойку
высокого давления

Модификация со складчатым
материалом фильтра

1
296BA026 KN

2

N

Болт крышки фильтра (1)
выкрутить против часовой
стрелки

N

Снять крышку фильтра (2)

N

Окружающую фильтр
поверхность очистить от грубой
грязи

Просушить все детали фильтра –
не подводить чрезмерное тепло

Установка воздушного фильтра
N

Воздушный фильтр вставить в
корпус фильтра

N

Установить крышку фильтра и
болт крышки фильтра повернуть
по часовой стрелке

N

Воздушный фильтр (3) вынуть из
корпуса (4)

Чистка воздушного фильтра
N

Базовая информация
Карбюратор поставляется с завода со
стандартной регулировкой.
Данная регулировка установлена
таким образом, что при всех режимах
эксплуатации к двигателю
подводится оптимальная
топливовоздушная смесь.
Подготовка агрегата
N

Остановить двигатель

N

Проверить воздушный фильтр –
при необходимости, очистить или
заменить

N

Проверить искрозащитную
решетку (имеется только в
зависимости от страны
назначения) в глушителе – при
необходимости, почистить или
заменить

3
296BA027 KN

4

N

Настройка карбюратора

Воздушный фильтр осторожно
вытряхнуть или продуть сжатым
воздухом изнутри наружу

Разная стандартная регулировка
При заводской сборке монтируются
разные карбюраторы. Для каждого
карбюратора требуется разная
стандартная регулировка:
Стандартная регулировка A

При сильном загрязнении либо если
ткань фильтра склеилась

–

Главный регулировочный
болт (H) = 3/4

Фильтр промыть в
универсальном средстве для
очистки марки STIHL

–

Регулировочный болт холостого
хода (L) = 1

N

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C
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Стандартная регулировка B
–

Регулировка режима холостой ход

Главный регулировочный
болт (H) = 3/4

N

Регулировочный болт холостого
хода (L) = 3/4

Произвести стандартную
регулировку

N

Запустить двигатель и прогреть

N

Установить стандартную
регулировку, для этого
регулировочный болт холостого
хода (L) полностью повернуть по
часовой стрелке до упора либо до
плотной посадки – затем
повернуть против часовой
стрелки

N

Главный регулировочный
болт (H) полностью повернуть
против часовой стрелки до упора
(максимум 3/4 оборота)

N

Регулировочный болт холостого
хода (L) полностью повернуть по
часовой стрелке до плотной
посадки – затем повернуть на
1 оборот против часовой стрелки

Стандартная регулировка B

далее как в разделе
"Стандартная регулировка A"
296BA010 KN

далее как в разделе
"Стандартная регулировка B"
N

N
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N

Упорный болт холостого
хода (LA) повернуть по часовой
стрелке, пока двигатель не
начнёт работать равномерно

Настройка на сильно обедненную
горючую смесь.

Область регулировки меньше
1 оборота?
N

Двигатель на холостом ходу стоит

Число оборотов в режиме холостой
ход нерегулярное; плохое ускорение
(несмотря на стандартную
регулировку регулировочного болта
холостого хода)

Область регулировки больше
1 оборота?
N

296BA011 KN

296BA034 KN

296BA010 KN

–

Стандартная регулировка A

Главный регулировочный
болт (H) полностью повернуть
против часовой стрелки до упора
(максимум 3/4 оборота)
Регулировочный болт холостого
хода (L) повернуть по часовой
стрелке до упора – затем
повернуть на 3/4 оборота против
часовой стрелки

N

Регулировочный болт холостого
хода (L) повернуть против
часовой стрелки, пока двигатель
не будет работать равномерно и
хорошо ускоряться – макс. до
упора.

Частота вращения на холостом ходу
неравномерная, падающая частота
вращения при качании
Настройка на сильно обогащенную
горючую смесь.

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

pyccкий
Регулировочный болт холостого
хода (L) повернуть по часовой
стрелке (шагами 1/8 оборота /
45°), пока двигатель не будет
работать равномерно и с
хорошим ускорением

После каждой корректировки
регулировочного болта холостого
хода (L) чаще всего необходимо
изменение регулировки упорного
болта холостого хода (LA).

N

При недостаточной мощности
двигателя, при плохом запуске
или перебоях на холостом ходу в
первую очередь следует
проверить свечу зажигания.

N

Замените свечу зажигания после
приблизительно 100 часов
работы – при сильно обгоревших
электродах уже раньше –
применяйте только допущенные
фирмой STIHL свечи зажигания с
защитой от помех – см.
"Технические данные".

Корректировка регулировки
карбюратора при работе на большой
высоте

N

Произвести стандартную
регулировку

N

Двигатель оставить прогреться

N

Главный регулировочный
болт (Н) немного повернуть по
часовой стрелке (обеднить
топливную смесь) – максимум до
упора
УКАЗАНИЕ

После возвращения с большой
высоты регулировку карбюратора
снова вернуть на стандартную.

A
N

Очистите загрязненную свечу
зажигания

N

Проверить расстояние между
электродами (A), если
необходимо, то отрегулировать,
величину расстояния – см. раздел
"Технические данные"

N

Устраните причины загрязнения
свечи зажигания.

Демонтаж свечи зажигания

Возможные причины загрязнения:

1
296BA015 KN

Если мощность двигателя является
недостаточной, то может оказаться
необходимой незначительная
корректировка регулировки:

Контроль свечи зажигания

Свеча зажигания

000BA039 KN

N

N

Вытяните штекер свечи
зажигания (1).

N

Вывинтите свечу зажигания

–

избыток моторного масла в
топливе,

–

загрязненный воздушный
фильтр,

–

неблагоприятные условия
эксплуатации.

При регулировке на слишком
обеднённую смесь существует
опасность повреждения приводного
механизма вследствие недостатка
смазочного материала и перегрева.

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C
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Работа мотора

000BA045 KN

1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
У свечи зажигания с отдельной
подсоединительной гайкой (1)
обязательно подсоединительную
гайку прикрутить на резьбу и плотно
затянуть – из-за образования искры
опасность пожара!
Монтаж свечи зажигания

Если несмотря на почищенный
воздушный фильтр и правильную
регулировку карбюратора работа
мотора не удовлетворительная,
причина может быть также в
глушителе.
Глушитель отдать на проверку
относительно наличия загрязнения
(закоксованости)
специализированному дилеру!
Фирма STIHL рекомендует поручить
проведение работ по
техобслуживанию и ремонту только
специализированному дилеру фирмы
STIHL.

Устройство запуска
Для повышения срока службы троса
запуска необходимо соблюдать
следующие указания:
N

Трос вытягивать только в
предписанном направлении
вытягивания.

N

Следите за тем, чтобы трос не
истирался о кромки
направляющей.

N

Трос не вытаскивать дальше, чем
описано в инструкции

N

Трос запуска отвести назад
против направления
вытягивания, без ускорения
троса – см. "Пуск / остановка
мотора".

Поврежденный трос запуска
своевременно заменить у
специализированного дилера. Фирма
STIHL рекомендует поручить
проведение работ по
техобслуживанию и ремонту только
специализированному дилеру фирмы
STIHL.

2

002BA178 KN

3

N
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Закрутить свечу зажигания (3) и
штекер свечи (2) плотно прижать
к свече зажигания (3)
BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

pyccкий

Хранение устройства
При перерывах в работе от
приблизительно 3 месяцев
N

Топливный бак опустошить в
хорошо проветриваемом месте и
почистить

N

Топливо утилизировать согласно
предписаниям и без ущерба для
окружающей среды

N

Полностью выработать
карбюратор – в противном случае
возможно склеивание мембран в
карбюраторе

N

Тщательно очистить агрегат, в
особенности ребра цилиндра и
воздушный фильтр

N

Агрегат хранить в сухом и
безопасном месте. Защитить от
несанкционированного
пользования (например, детьми)

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C
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Визуальная проверка (состояние,
износ, герметичность)

агрегат в целом

x

Почистить
Рукоятка управления

проверка работоспособности

x

x
x
x

x

Заменить фильтр

x

Почистить
Проверка холостого хода

Карбюратор

x
x

x

Регулировка зазора между
электродами

x
x

x

Дополнительная регулировка
холостого хода

Свеча зажигания

x

X

Проверить

Топливный бак

x

X

Ручной топливный насос (если имеется) Ремонт специализированным
дилером1)
Фильтр в топливном баке

при необходимости

x

заменить
Проверить

при повреждении

x

Почистить

Воздушный фильтр

при неполадке

раз в год

ежемесячно

еженедельно

после каждой заправки
бака

по окончании работы или
ежедневно

Данные относятся к нормальным условиям эксплуатации. В сложных условиях
(сильное скопление пыли и т.д.) и более длительной ежедневной работе
указанные интервалы следует соответственно сократить.

перед началом работы

Указания по техобслуживанию и техническому уходу

x
x

Замена после 100 часов работы
Искрозащитная решетка

2)

в глушителе

Проверить
Замена должна производиться
специализированным дилером1)

56

x
x

x

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

при необходимости

при повреждении

при неполадке

раз в год

ежемесячно

еженедельно

после каждой заправки
бака

по окончании работы или
ежедневно

Данные относятся к нормальным условиям эксплуатации. В сложных условиях
(сильное скопление пыли и т.д.) и более длительной ежедневной работе
указанные интервалы следует соответственно сократить.

перед началом работы

pyccкий

Всасывающие отверстия для
охлаждающего воздуха

Почистить

x

Доступные болты и гайки (кроме
регулировочных болтов)

Затянуть

x

Проверить
Антивибрационные элементы

x

Замена должна производиться
специализированным дилером1)

Наклейка с предупреждением по технике
Заменить
безопасности
1)

Компания STIHL рекомендует специализированного дилера STIHL.

2)

Поставляется в зависимости от страны назначения

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

x

x
x
x
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Минимизация износа, а
также избежание
повреждений
Соблюдение заданных величин,
указанных в данной инструкции по
эксплуатации, поможет избежать
преждевременный износ и
повреждение устройства.
Эксплуатация, техническое
обслуживание и хранение устройства
должны осуществляться так
тщательно, как это описано в данной
инструкции по эксплуатации.
За все повреждения, которые были
вызваны несоблюдением указаний
относительно техники безопасности,
работы и технического
обслуживания, ответственность
несёт сам пользователь. Это
особенно актуально для таких
случаев:
–

–

Внесение изменений в продукте,
которые не разрешены фирмой
STIHL,
Применение инструментов либо
принадлежностей, которые не
допускаются к использованию с
данным устройством, не
подходят либо имеют низкое
качество,

–

Пользование устройством не по
назначению,

–

Устройство было использовано
для спортивных мероприятий и
соревнований,

–

Повреждение вследствие
эксплуатации устройства с
дефектными комплектующими.
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Работы по техническому
обслуживанию
Все работы, перечисленные в
разделе "Указания по техническому
обслуживанию и уходу" должны
проводиться регулярно. В случае
если данные работы по техническому
обслуживанию не могут быть
выполнены самим пользователем,
необходимо обратиться к
специализированному дилеру.
Фирма STIHL рекомендует поручить
проведение работ по
техобслуживанию и ремонту только
специализированному дилеру фирмы
STIHL. Специализированные дилеры
фирмы STIHL посещают регулярно
курсы по повышению квалификации и
в их распоряжении предоставляется
техническая информация.
Если данные работы не проводятся
либо выполняются не надлежащим
образом, то могут возникнуть
повреждения, за которые отвечает
сам пользователь. К ним относятся,
среди прочего:
–

Повреждение приводного
механизма вследствие
несвоевременного или
недостаточного обслуживания
(например, воздушный и
топливный фильтры),

неправильная настройка
карбюратора или недостаточная
очистка системы охлаждающего
воздуха (всасывающие шлицы,
ребра цилиндра),
–

Коррозия и другие повреждения
как следствие неправильного
хранения

–

Повреждения устройства
вследствие применения
запасных частей низкого
качества

Быстроизнашивающиеся детали
Некоторые детали мотоустройства,
даже при применении их по
назначению, подвержены
нормальному износу и должны
своевременно заменяться, в
зависимости от вида и
продолжительности их
использования. К этому относятся,
среди прочего:
–

фильтры (воздушный,
топливный)

–

Крыльчатка нагнетателя,
измельчающая звёздочка,

–

улавливающий мешок

–

пусковое устройство

–

свеча зажигания

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C
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Важные комплектующие
1

1
2

24

4

5

3

16

8 9
10
7
11

3
4
5
6
7

12

13 14
15

2

6

17

8
9
10
11
12
13
14

20
18
19

#

15
16
17
18

21

19
20
21
22
23
24

23

296BA003 KN

22

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

#

Переводной рычаг (BG 66 C,
BG 86, SH 86)
Контактный наконечник свечи
зажигания
Глушитель
Пусковая рукоятка
Регулировочные болты
карбюратора
Ручной топливный насос
Поворотная кнопка управления
воздушной заслонкой
Крышка фильтра
Болт для крышки фильтра
Крышка бака
Топливный бак
Рукоятка
Рукоятка управления
Кнопка выключения (BG 56,
BG 66, SH 56)
Рычаг газа
Защитная решётка
Накидная гайка
Нагнетательная труба (BG 56,
BG 86, SH 56, SH 86)
êðóãëàÿ ôîðñóíêà;
Плоская насадка*
Всасывающая трубка*
Переходное колено*
Улавливающий мешок*
Глушитель нагнетательной трубы
(BG 66)
Номер агрегата

* в зависимости от исполнения
специальные принадлежности
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Технические данные
Двигатель
Одноцилиндровый двухтактный
двигатель
Рабочий объём:
27,2 см3
Внутренний диаметр
цилиндра:
34 мм
Ход поршня:
30 мм
Число оборотов
двигателя на
холостом ходу:
2500 об/мин
Мощность согласно
ISO 7293:
BG 56:
0,7 êÂò
(1,0 ë.ñ.)
BG 66:
0,6 кВт
(0,8 лс)
BG 86:
0,8 кВт
(1,1 л.с.)
SH 56:
0,7 êÂò
(1,0 ë.ñ.)
SH 86:
0,8 кВт
(1,1 л.с.)

Топливная система
Работающий независимо от
положения мембранный карбюратор
со встроенным топливным насосом
Объем топливного
бака:
BG 56:
BG 66:
BG 66 C:
BG 86:
SH 56:
SH 86:

Вес
540 см3 (0,54 л)
540 см3 (0,54 л)
440 см3 (0,44 л)
440 см3 (0,44 л)
540 см3 (0,54 л)
440 см3 (0,44 л)

Максимальная пропускная
способность

BG 56:
BG 66:
BG 86:
SH 56:
SH 86:

Работа на
продувку,
без насадки
730 м3/ч
730 м3/ч
810 м3/ч
730 м3/ч
810 м3/ч

Работа на
всасывание
------710 м3/ч
770 м3/ч

Система зажигания

Скорость воздуха на выходе

Магнето с электронным управлением

Эксплуатация на продувку, с круглой
насадкой
BG 56:
64 м/с
BG 66:
64 м/с
SH 56:
64 м/с

Свеча зажигания (с
защитой от помех): NGK CMR 6 H
Зазор между
электродами:
0,5 мм
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Эксплуатация на продувку, с плоской
насадкой
BG 86:
85 м/с
SH 86:
85 м/с

Не заправленный, эксплуатация на
продувку
BG 56:
4,1 кг
BG 66:
4,4 кг
BG 66 C:
4,7 кг
BG 86:
4,4 кг
Не заправленный, эксплуатация на
всасывание
SH 56:
5,2 кг
SH 86:
5,6 кг
Величина звука и вибрации
Более подробную информацию по
соблюдению требований директивы
об ответственности работодателей за
уровень вибрации 2002/44/EG см. по
адресу: www.stihl.com/vib.
Уровень звукового давления Lpeq
согласно ISO 22868

BG 56:
BG 66:
BG 86:
SH 56:
SH 86:

Работа на
раздувание
90 дБ(A)
86 дБ(A)
92 дБ(A)
90 дБ(A)
92 дБ(A)

Работа на
всасывание
94 дБ (A)
--97 дБ (A)
94 дБ (A)
97 дБ (A)

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

pyccкий
Уровень звукового давления Lw
согласно ISO 22868

BG 56:
BG 66:
BG 86:
SH 56:
SH 86:

Работа на
раздувание
105 дБ (A)
98 дБ (A)
104 дБ (A)
105 дБ (A)
104 дБ (A)

Работа на
всасывание
106 дБ (A)
--107 дБ (A)
106 дБ (A)
107 дБ (A)

REACH
REACH обозначает постановление
ЕС для регистрации, оценки и
допуска химикатов.

–

Информация для выполнения
постановления REACH (ЕС) №
1907/2006 см. www.stihl.com/reach

Монтажный комплект устройства
для всасывания (только BG 56,
BG 86)

–

Монтируемый агрегат Устройство
для очистки водосточных
желобков

–

Плоское сопло

–

Плоская форсунка изогнутая

–

Уменьшающий пылеобразование
всасывающий мешок (только
SH 56, SH 86)

Величина вибрации ahv, eq согласно
ISO 22867
Работа на раздувание
Рукоятка
справа
7,5 м/с2
7,8 м/с2
2,1 м/с2
2,5 м/с2
7,5 м/с2
2,5 м/с2

BG 56:
BG 66:
BG 66 C:
BG 86:
SH 56:
SH 86:

Специальные
принадлежности

Актуальную информацию по этим и
другим специальным
принадлежностям можно получить у
торгового агента- специалиста
фирмы STIHL.

Работа на всасывание

BG 56:
BG 86:
SH 56:
SH 86:

Рукоятка
слева
8,5 м/с2
2,5 м/с2
8,5 м/с2
2,5 м/с2

Рукоятка
справа
7,5 м/с2
1,9 м/с2
7,5 м/с2
1,9 м/с2

Для уровня звукового давления и
уровня звуковой мощности величина
К- составляет согласно
RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A); для
уровня вибраций величина Ксоставляет согласно RL 2006/42/EG =
2,0 м/с2.

BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C
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Пользователи данного устройства
могут осуществлять только те работы
по техническому обслуживанию и
уходу, которые описаны в данной
инструкции по эксплуатации.
Остальные виды ремонтных работ
могу осуществлять только
специализированные дилеры.
Фирма STIHL рекомендует поручить
проведение работ по
техобслуживанию и ремонту только
специализированному дилеру фирмы
STIHL. Специализированные дилеры
фирмы STIHL посещают регулярно
курсы по повышению квалификации и
в их распоряжении предоставляется
техническая информация.
При ремонте монтировать только те
комплектующие, которые допущены
компанией STIHL для данного
моторизированного устройства либо
технически равноценные
комплектующие. Применяйте только
высококачественные запасные части.
Иначе существует опасность
возникновения несчастных случаев
или повреждения устройства.
Фирма STIHL рекомендует
использовать оригинальные
запасные части фирмы STIHL.
Оригинальные запасные части
фирмы STlHL можно узнать по
номеру комплектующей STlHL, по
надписи { и при
необходимости по обозначению
комплектующей STlHL K (на
маленьких комплектующих может
быть только одно обозначение).
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Устранение отходов

Декларация о соответствии
стандартам ЕС

При утилизации следует соблюдать
специфические для страны нормы по
утилизации отходов.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
подтверждает, что
Конструкция:

000BA073 KN

Указания по ремонту

Фабричная марка:
Серия:

Продукты компании STIHL не
являются бытовыми отходами.
Продукт STIHL, аккумулятор,
принадлежность и упаковка подлежат
не загрязняющей окружающую среду
повторной переработке.
Актуальную информацию
относительно утилизации можно
получить у специализированного
дилера STIHL.

Серийный номер:
Рабочий объём:

Воздуходувка,
всасывающий
измельчитель
STIHL
BG 56
BG 56 C
BG 56 C-E
BG 66
BG 66 C
BG 66 C-E
BG 86
BG 86 C
BG 86 C-E
SH 56
SH 56 C
SH 56 C-E
SH 86
SH 86 C
SH 86 C-E
4241
27,2 см3

Устройство соответствует
требованиям по выполнению
директив 2006/42/EG, 2004/108/EG и
2000/14/EG, также устройство было
разработано и изготовлено в
соответствии со следующими
нормами:
EN ISO 12100, EN 15503, EN 55012,
EN 61000-6-1
BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

pyccкий
Установление измеренного и
гарантированного уровня звуковой
мощности производилось согласно
директиве 2000/14/EG,
приложение V, с использованием
стандарта ISO 11094.
Измеренный уровень звуковой
мощности
все BG 56:
все BG 66:
все BG 86:
все SH 56:
все SH 86:

103 дБ (A)
99 дБ (A)
102 дБ (A)
105 дБ (A)
104 дБ (A)

Гарантированный уровень звуковой
мощности
все BG 56:
все BG 66:
все BG 86:
все SH 56:
все SH 86:

105 дБ (A)
101 дБ(A)
104 дБ (A)
107 дБ (A)
106 дБ (A)

Хранение технической документации:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung
Год выпуска и серийный номер
указаны на устройстве.
Waiblingen, 09.07.2013
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Ваш

Thomas Elsner
Руководитель отдела ПродуктМенеджмент
BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C
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