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1
1.1

Залежно від пристрою та устаткування на
пристрої можуть наноситись наступні умовні
графічні зображення.
Паливний бак; суміш пального із
бензину та моторного мастила
Напрямок руху ланцюга
Натягнути діамантовий абразивновідрізний ланцюг
Привести в дію клапан декомпресії

Підʼєднання для подачі води, запір‐
ний кран

1.2

Якщо у Вас виникнуть питання стосовно
Вашого агрегату, звертайтесь будь ласка до
Вашого дилера або безпосередньо до нашої
компанії, яка займається продажами.

2

Позначення розділів тексту
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Попередження про небезпеку нещасного
випадку та травмування людей а також тяж‐
ких матеріальних збитків.

ВКАЗІВКА
Попередження про пошкодження пристрою
або окремих комплектуючих.

1.3

Технічна розробка

Компанія STIHL постійно працює над пода‐
льшими розробками всіх машин та пристроїв;
тому ми повинні залишити за собою право на
зміни об'єму поставок у формі, техніці та уста‐
ткуванні.
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Даний продукт виготовлено із застосуванням
сучасних виробничих технологій та
масштабних заходів з контролю якості. Ми
доклали усіх зусиль для того, щоб Ви були
задоволені даним агрегатом та могли
працювати на ньому без будь-яких проблем.

Умовні графічні зображення

Усі умовні графічні зображення, які нанесені
на пристрій, пояснюються у цій інструкції з
експлуатації.

Шановні покупці,
дякуємо за те, що Ви обрали якісний виріб
компанії STIHL.

До даної інструкції з екс‐
плуатації

Надруковано на вибіленому папері без вмісту хлору.
Друкарські фарби містять рослинні масла, папір підлягає вторинній переробці.
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2 Вказівки з техніки безпеки та техніки роботи

українська

Стосовно даних та малюнків даної інструкції з
експлуатації таким чином не можуть бути
пред'явлені які-небудь претензії.

Особам, яким через проблеми зі здоров’ям не
можна напружуватись, мають проконсультува‐
тись в лікаря щодо можливості роботи з агре‐
гатом.

2

Вказівки з техніки безпеки
та техніки роботи
Потрібні особливі заходи безпеки
під час роботи із пристроєм для
різки каменю, оскільки роботи
ведуться із дуже високою швидкі‐
стю руху ланцюга, ріжучі зубці дуже
гострі та пристрій має великий
радіус дії.
Перед першим введенням при‐
строю в експлуатацію необхідно
уважно прочитати всю інструкцію з
експлуатації та зберігати її для
подальшого використання. Недо‐
тримання інструкції з експлуатації
може бути небезпечним для життя.

Необхідно дотримуватись специфічних для
кожної країни норм з техніки безпеки, напри‐
клад, норм профспілок, соціальних кас, уста‐
нов із захисту прав робітників та інших.
Той, хто працює із агрегатом вперше: необ‐
хідно отримати від продавця або іншого
фахівця докладні пояснення, як потрібно
поводитись із агрегатом – або взяти участь у
навчальному курсі.
Неповнолітні не мають права працювати з
даним агрегатом – виключення складаюсь під‐
літки старші 16 років, які під наглядом проход‐
ять навчання.
Діти, тварини та глядачі повинні знаходитись
на відстані.
Якщо агрегат не використовується, то його
необхідно покласти так, щоб він нікому не
створював небезпеки. Захищайте агрегат від
недозволеного доступу.
Користувач несе відповідальність за всі
нещасні випадки або небезпеку, яка виника по
відношенню до інших людей або їх майна.
Агрегат можна передавати або давати у кори‐
стування лише людям, які знайомі з цією
моделлю та її експлуатацією – завжди
давайте також інструкцію з користування.
Час використання агрегатів, які створюють
шум, може бути обмежений національними, а
також місцевими нормами.
Той, хто працює з агрегатом, повинен бути
відпочинувшим, здоровим та у гарному фізич‐
ному стані.
0458-761-2021-B

Лише люди, які мають кардіостимулятор:
система запалювання цього агрегату створює
дуже слабке електромагнітне поле. Можли‐
вість впливу на окремі типи кардіостимулято‐
рів не можна повністю виключити . Для уни‐
кнення ризиків для здоров'я STIHL рекомен‐
дує проконсультуватись у лікаря, у якого Ви
знаходитесь під наглядом, та у виробника
кардіостимулятора.
Після вживання алкоголю, медикаментів, які
уповільнюють реакцію, або наркотиків працю‐
вати з мотопристроєм заборонено.
За несприятливої погоди (дощ, сніг, лід, вітер)
роботи слід відкласти – підвищена небезпека
нещасного випадку!
Мотопристрій передбачений лише для абра‐
зивно-відрізної різки.
Мотопристрій не дозволяється використову‐
вати для інших цілей – небезпека нещасного
випадку!
Він не передбачений для різки деревини або
деревʼяних предметів.
Азбестовий пил дуже шкідливий для здоровʼя
– ніколи не розрізати азбест!
Монтувати лише ті інструменти, направляючі
шини, діамантові абразивно-відрізні ланцюги
або приладдя, які допущені компанією STIHL
для цього мотопристрою або технічно іден‐
тичні комплектуючі. У разі питань щодо цього
зверніться до спеціалізованого дилера. Вико‐
ристовувати лише інструменти та приладдя
високої якості. Інакше може виникнути небез‐
пека нещасних випадків або пошкоджень
мотопристрою.
Компанія STIHL рекомендує використовувати
оригінальні направляючі шини, діамантові
абразивно-відрізні ланцюги, ланцюгові зірочки
та приладдя STIHL. Вони за своїми характе‐
ристиками оптимально підходять для при‐
строю та відповідають вимогам користувача.
Не робити змін на агрегаті – це може бути
небезпечним. За травми людям та пошкод‐
ження речей, спричинені використанням не
дозволених навісних пристроїв, компанія
STIHL не несе ніякої відповідальности.

3

українська
Для очищення пристрою не використовувати
мийку високого тиску. Сильний потік води
може пошкодити комплектуючі пристрою.

2.1

Одяг та спорядження

2 Вказівки з техніки безпеки та техніки роботи

2.2

Транспортування мотопри‐
строю

Завжди зупиняти двигун та встановлювати
захист ланцюга.

Необхідно носити відповідний одяг та споряд‐
ження.
Одяг має відповідати цілям та не
заважати. Щільно прилягаючий до
тіла одяг – комбінезон, не робочий
халат.

Пристрій носити тримаючи лише за трубчасту
рукоятку – направляючою шиною назад –
гарячий глушник тримати подалі від тіла.

Не носити одяг, який може зачепитись за
рухомі частини пристрою – шарф, краватка,
прикраси. Довге волосся підв’язувати або зби‐
рати так, щоб воно було вище плечей.
Носити захисні чоботи із шорсткою,
не ковзкою підошвою та сталевим
чохлом.

У транспорті: агрегат зафіксувати від переки‐
дань, пошкодження та витікання палива.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Щоб зменшити небезпеку отри‐
мання травми очей слід носити
щільно прилягаючі захисні окуляри
згідно норми EN 166. Слідкувати за
правильним положенням захисних
окулярів.
Носити захист для обличчя та слідкувати за
його правильним положенням. Захист для
обличчя не є достатнім захистом для очей.
Носити засіб "індивідуального" захисту від
шуму – наприклад, біруши.
Носити захисний шолом, якщо існує небез‐
пека падіння предметів зверху.
Під час роботи можуть утворюватись пил
(наприклад, кристалічний матеріал із пред‐
мету, який підлягає різці), пари та дим –
небезпека для здоров'я!
При утворенні пилу завжди носити захисну
маску від пилу.
Якщо очікується утворення пару або чаду
(наприклад, при розрізанні композитів) носити респіратор.
Носити міцне робоче взуття із стій‐
кого матеріалу (наприклад, шкіри).

Не торкатись гарячих комплектуючих при‐
строю, особливо верхньої поверхні глушника
– небезпека отримання опіків!

2.3

Заправка

Бензин дуже легко спалахує – три‐
мати відстань від відкритого вогню
– не розплескувати пальне – не
палити.

Перед заправкою зупинити двигун.
Не заправляти, поки двигун ще гарячий –
пальне може витекти – небезпека пожежі!
Кришку баку обережно відкрити, щоб надли‐
шковий тиск, який виникає, повільно зменши‐
вся та пальне не виплеснулось.
Заправляти лише у добре провітрюваних
місцях. Якщо пальне розлилось, агрегат необ‐
хідно відразу очистити – не можна допускати,
щоб пальне потрапило на одяг, якщо це ста‐
лося, одяг відразу змінити.
На моторному блоці може збиратись пил, осо‐
бливо у області карбюратора. Якщо пил наси‐
чується бензином, то виникає небезпека
пожежі. Регулярно витирати пил на мотор‐
ному блоці.
Слідкувати, щоб не було негерме‐
тичності! Якщо паливо витікає, то
не запускати двигун – небезпека
для життя через опіки!
2.3.1

Байонетна кришка баку

Компанія STIHL пропонує широку програму
засобів індивідуального захисту.
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2 Вказівки з техніки безпеки та техніки роботи
Ніколи не відкривати або закривати байонетну
кришку баку за допомогою інструменту.
Кришка може при цьому бути пошкоджена, а
паливо може витекти.
Байонетну кришку баку після заправки ста‐
ранно закрити.

2.4

Діамантовий абразивновідрізний ланцюг

Діамантовий абразивно-відрізний ланцюг,
направляюча шина та ланцюгова зірочка
мають відходити одна до одної та до при‐
строю для різки каменю.
Використовувати лише допущені діамантові
абразивно-відрізні ланцюги. При використанні
недопущених ланцюгів не можна виключити
агресивну роботу під час різки. Це може при‐
звести до неконтрольованих, дуже небезпеч‐
них реакційних сил (підкидання) пристрою –
небезпека отримання смертельних травм!
Діамантовий абразивно-відрізний ланцюг
використовувати лише для вказаних матеріа‐
лів, дотримуватися позначки діамантового
абразивно-відрізного ланцюга.
Завжди різати з використанням води.
Уживані діамантові абразивно-відрізні лан‐
цюги перед монтажем перевірити на наявність
тріщин, надломів, пошкодження сегментів або
їх втрати, ознаки перегрівання (зміна забар‐
влення).
Ніколи не використовувати діамантові абра‐
зивно-відрізні ланцюги із тріщинами або зла‐
маними сегментами. Звернутися до спеціалі‐
зованого дилера.

2.5

Перед запуском

Перевірити, чи знаходиться пристрій для різки
каменю в безпечному для експлуатації стані –
дотримуватися відповідного розділу в інструк‐
ції з експлуатації:
– Перевірити герметичність паливної
системи, особливо доступні для огляду ком‐
плектуючі, такі як кришка баку, шлангові
зʼєднання, ручний паливний насос (лише в
мотопристроях із ручним паливним насо‐
сом). Якщо є негерметичність або пошкод‐
ження, зупинити двигун – небезпека пожежі!
Пристрій перед введенням в експлуатацію
необхідно віддати в ремонт спеціалізова‐
ному дилеру
– Справний передній захист руки
– Перевірка ланцюгової зірочки
0458-761-2021-B
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– Направляюча зірочка рухлива
– Правильно змонтована напрямна шина
– Діамантовий абразивно-відрізний ланцюг
має бути придатний для матеріалу різки,
знаходитись у бездоганному стані та пра‐
вильно монтованим (напрямок обертання)
– Правильно натягнутий діамантовий абра‐
зивно-відрізний ланцюг
– Важіль газу та стопор важеля газу рухливі –
важіль газу має самостійно повертатись у
положення холостого ходу,
– Комбінований важіль може встановлюва‐
тись у положення STOP або 0
– Перевірити щільність посадки контактного
наконечника кабелю запалювання – якщо
він сидить не щільно, то можуть виникнути
іскри, які можуть запалити суміш пального
та повітря – небезпека пожежі!
– Заборонено вносити зміни у пристрої керу‐
вання та безпеки
– Рукоятки мають бути чисті та сухі, не вима‐
щені мастилом та брудом – це важливо для
надійного керування пристроєм для різки
каменю
Пристрій для різки каменю може використову‐
ватись лише у безпечному для роботи стані –
небезпека нещасного випадку!

2.6

Запуск двигуна

На відстані мінімум 3 метри від місця
заправки а також не в закритих приміщеннях.
Лише на рівній поверхні, стежити за стійким
та безпечним положенням, мотопристрій
міцно тримати – діамантовий абразивновідрізний ланцюг не повинен торкатись інших
предметів, землі та не має знаходитись у
розрізі, оскільки він під час запуску відразу
починає обертатися.
Мотопристрій обслуговує лише одна людина –
інші люди не повинні знаходитись в зоні
роботи – також під час запуску.
Двигун не запускати з руки – запускати так, як
це вказано в інструкції з експлуатації.
Перед запуском запірний кран повністю від‐
крити та до діамантового абразивно-відріз‐
ного ланцюга подати воду – не працювати діа‐
мантовим абразивно-відрізним ланцюгом у
сухому стані.

5
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Тримання та напрямлення
пристрою

Не працювати одному – завжди бути на такій
відстані, щоб вас могли почути інші люди, які
при потребі зможуть надати допомогу.

2411BA046 KN

Якщо застосовується захист для слуху, необ‐
хідна підвищена уважність та обережність –
оскільки обмежене сприйняття попереджу‐
вальних звуків (криків, звуків сигналу та подіб‐
ного).

Мотопристрій завжди міцно тримати обома
руками: права рука на задній рукоятці – також
для лівші. Для надійного керування трубчасту
рукоятку та рукоятку обхопити великими паль‐
цями.
Предмет, який треба обробити, має лежати у
стійкому положенні, завжди ведіть пристрій у
напрямку до матеріалу – ніколи навпаки.

2.8

Під час роботи

Завжди слідкувати за стабільним та безпеч‐
ним положенням.
Якщо загрожує небезпека або в аварійній
ситуації відразу зупинити двигун – комбінова‐
ний важіль встановити в позицію STOP або 0.
Пристрій обслуговується лише одною особою
– інші особи не повинні знаходитись у робочій
зоні.
Особлива обережність потрібна при наявності
пробоїн, виїмок та подібного, там може хтось
знаходитись – спочатку подивитись.
Ніколи не залишати працюючий мотопристрій
без нагляду.
Коли двигун працює: діамантовий абразивновідрізний ланцюг рухається ще короткий про‐
міжок часу далі, коли важіль газу відпу‐
скається – через ефект руху за інерцією
небезпека отримати травму!
Обережно при ожеледі, вологості, снігу, на
схилах, на нерівній місцевості ін. – небезпека
послизнутися!
Не працювати, стоячи на драбині – не працю‐
вати на нестабільному місці – не працювати
вище плечей – не працювати однією рукою –
небезпека нещасного випадку!
Прибрати робочу зону – звертати увагу на
перешкоди, вибоїни та ями.
6

Вчасно робити перерви в роботі для того, щоб
уникнути втоми та виснаженості – небезпека
нещасного випадку!
Легко займисті матеріали тримати на відстані
від гарячого потоку вихлопного газу та гаря‐
чого глушника – небезпека пожежі! Глушник із
каталізатором може бути дуже гарячим.
Агрегат виробляє отруйні вихлопні
гази, щойно двигун починає працю‐
вати. Ці гази можуть не мати
запаху та бути невидимими а також
містити вуглеводні та бензол, які не
згоріли. Ніколи не працювати з
мотопристроєм у зачинених або
погано провітрюваних примі‐
щеннях – також якщо машина з
каталізатором.
При роботі у ямах, на схилах або в обмеже‐
ному робочому місці завжди забезпечувати
достатній доступ повітря. Небезпека для
життя через отруєння!
Якщо виникає нудота, головні болі, пору‐
шення зору (наприклад, поле зору стає вуж‐
чим), при порушеннях слуху, хитанні, якщо
падає спроможність до концентрації, роботу
відразу зупинити – ці симптоми можуть окрім
іншого бути викликані занадто високою кон‐
центрацією вихлопних газів – небезпека
нещасних випадків!
Не палити під час використання мотопри‐
строю та поблизу нього – небезпека вини‐
кнення пожежі! Із паливної системи можуть
виходити займисті пари бензину.
Діамантові абразивно-відрізні ланцюги через
короткі проміжки часу перевіряти на наявність
тріщин, надломів, пошкодження сегментів або
їх втрати, ознаки перегрівання (зміна забар‐
влення).
Ніколи не використовувати діамантові абра‐
зивно-відрізні ланцюги із тріщинами або зла‐
маними сегментами. Звернутися до спеціалі‐
зованого дилера.
Якщо виникають відчутні зміни в роботі
(наприклад, високий рівень вібрації, знижена
0458-761-2021-B
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Для заміни діамантового абразивно-відрізного
ланцюга зупинити двигун – небезпека отри‐
мання травм!
Якщо мотопристрій підлягає не передбаче‐
ному навантаженню (наприклад, вплив удару
або падіння), необхідно обовʼязково перш ніж
використовувати його надалі перевірити без‐
доганність стану – див. також розділ «Перед
запуском». Особливо слід перевірити герме‐
тичність паливної системи та бездоганність
роботи пристроїв безпеки. Якщо мотопристрій
знаходиться не у безпечному для роботи
стані, його в жодному разі не можна викори‐
стовувати надалі. У разі сумніву необхідно
звернутись до спеціалізованого дилера.
Стежити за бездоганністю роботи режиму
холостого ходу, щоб діамантовий абразивновідрізний ланцюг після відпускання важеля
газу більше не рухався. Регулярно контролю‐
вати регулювання режиму холостого ходу та
змінювати його при потребі. Якщо діаманто‐
вий абразивно-відрізний ланцюг у режимі
холостого ходу все ж таки рухається, його
слід віддати у ремонт спеціалізованому
дилеру.

2.9

Втягування (A)

A
2411BA001 KN

Коли двигун працює, не торкатися діаманто‐
вого абразивно-відрізного ланцюга. Якщо діа‐
мантовий абразивно-відрізний ланцюг бло‐
кується предметом, відразу зупинити двигун –
лише потім прибрати предмет – небезпека
отримання травм!

2.9.1

Якщо під час абразивно-відрізної різки
нижньою стороною направляючої шини – різка
вперед – діамантовий абразивно-відрізний
ланцюг заїдає або потрапляє на твердий
предмет у деревині, пристрій для різки
каменю може потягнути у зворотному
напрямку до виробу.
2.9.2

Зворотний удар (B)

B
2411BA002 KN

потужність різки), необхідно припинити роботу
та усунути причини цих змін.
– Двигун вимкнути та зачекати, поки діаман‐
товий абразивно-відрізний ланцюг не зупи‐
ниться
– Стан та правильне натягування діаманто‐
вого абразивно-відрізного ланцюга
– Контролювати стан заточки

українська

Якщо під час абразивно-відрізної різки
верхньою стороною направляючої шини –
різка назад – діамантовий абразивно-відріз‐
ний ланцюг заїдає або потрапляє на твердий
предмет у деревині, пристрій для різки
каменю може бути відкинуто назад до кори‐
стувача

Реакційні сили

002BA146 KN

Реакційні сили, які виникають найчастіше, це:
зворотний удар та втягування.

– Не затискати направляючу шину
– Завжди враховувати рух предмету різки або
інші причини, які закривають розріз та
0458-761-2021-B
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2.10

2411BA003 KN

можуть спричинити затискання діаманто‐
вого абразивно-відрізного ланцюга
– Предмет, який оброблятиметься надійно
закріпити та підперти таким чином, щоб
розріз під час різки та після залишався від‐
критим
– Під час різання не повертати напрямну
шину

Робота – абразивно-відрізний
пристрій

До діамантового абразивно-відрізного лан‐
цюга подати достатньо води – не працювати
діамантовим абразивно-відрізним ланцюгом у
сухому стані.
Завжди різати у вологому стані – незалежно
від того, який матеріал відрізується.
Діамантовий абразивно-відрізний ланцюг
прямо ввести у розкол розрізу, не зміщувати
та не піддавати боковому навантаженню.
Не шліфувати або робити шорстким збоку.
Не працювати із положенням газу запуску.
Кількість обертів двигуна в цьому положенні
важеля газу не регулюється.
Перевірити місце роботи. Запобігати небез‐
пеці через пошкодження трубопроводів або
електричних проводів.
Агрегат не дозволяється використовувати
поблизу займистих матеріалів та горючих
газів.
Не різати труби, жерстяні цистерни та інші
ємкості, якщо немає впевненості, що вони не
містять летючих або займистих речовин.
Двигун не залишати працювати без нагляду.
Перш ніж залишити пристрій (наприклад, при
перервах у роботі), необхідно зупинити дви‐
гун.
Працювати спокійно та розважливо – лише
при хорошому освітленні та видимості. Не під‐
давати небезпеці інших людей – працювати
обережно.

Жодна частина тіла не повинна знаходитись у
подовженому радіусі дії діамантового абра‐
зивно-відрізного ланцюга.
Пристрій для різки каменю витягувати із
об’єкту, який слід розрізати, лише з діаманто‐
вим абразивно-відрізним ланцюгом, який
рухається.
Пристрій для різки каменю використовувати
лише для абразивно-відрізної різки – не вико‐
ристовувати для піднімання або відкидання
предметів.
Спочатку визначити напрямок різки, потім
встановити пристрій для різки каменю. Потім
більше не змінювати напрямок різки. Ніколи
не втискати або вбивати пристрій у щілину
розрізу – не дозволяти, щоб пристрій падав у
щілину розрізу – небезпека поломки!
Якщо падає потужність різки, перевірити стан
заточування діамантового абразивно-відріз‐
ного ланцюга, за необхідності погострити. Для
цього короткий час порізати у абразивному
матеріалі, наприклад, піщанику, газобетоні
або асфальті.
Під час роботи на висоті:
– завжди використовувати підйомні під‐
мостки;
– ніколи не працювати на приставній драбині;
– не стояти під час роботи на нестабільному
місці;
– не працювати вище плечей;
– ніколи не працювати однією рукою.
Пристрій для різки каменю на повному газі
ввести в розріз.
У кінці розрізу пристрій для різки каменю
більше не утримується ріжучою гарнітурою в
розрізі. Користувач повинен взяти на себе
силу ваги пристрою – небезпека втрати контр‐
олю!
Воду та бруд тримати подалі від електрокабе‐
лів – небезпека удару струмом!
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2.11

Вібрації

Більш тривалий строк експлуатації мотопри‐
строю може призвести до порушення кровопо‐
стачання рук ("хвороба білих пальців").
Не можна встановити загальний дійсний тер‐
мін для експлуатації, оскільки він може зале‐
жати від багатьох факторів, які впливають на
це.
Термін використання подовжується за раху‐
нок:
– захисту рук (теплі рукавички)
– перерв.
Термін використання скорочується через:
– певну особисту схильність до поганого кро‐
вообігу (примітка: часто руки холодні,
чешуться)
– низьку температуру навколишнього середо‐
вища.
– Зріст та міцність захвату (міцний захват
перешкоджає доступу крові)
При регулярному, тривалому використанні
мотопристрою та виникненні відповідних
ознак, які повторюються (наприклад, чесання
пальців), рекомендується пройти медичний
огляд.

2.12

Технічне обслуговування та
ремонт

Агрегат повинен регулярно проходити тех‐
нічне обслуговування. Виконувати лише ті
роботи з технічного обслуговування та
ремонту, які описані у інструкції з експлуатації.
Всі інші роботи повинні проводитись спеціалі‐
зованим дилером.
Компанія STIHL рекомендує для проведення
робіт з технічного обслуговування та ремонту
звертатись до спеціалізованого дилера STIHL.
Спеціалізовані дилери STIHL регулярно про‐
ходять навчання та отримують технічну
інформацію.
Використовувати лише комплектуючі високої
якості. Інакше існує небезпека нещасних
випадків та пошкоджень агрегату. Якщо сто‐
совно вище сказаного виникнуть питання,
необхідно звернутись до спеціалізованого
дилера.
Компанія STIHL рекомендує використовувати
оригінальні комплектуючі STIHL. Вони за
своїми характеристиками оптимально підход‐
ять для агрегату та відповідають вимогам
користувача.
0458-761-2021-B
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Для проведення ремонту, технічного обслуго‐
вування та чистки завжди зупиняти двигун –
небезпека отримання травм! – виключення:
регулювання карбюратора та режиму холо‐
стого ходу.
Двигун при знятому контактному наконечнику
проводу запалювання або при викрученій
свічці запалювання запускати за допомогою
пристрою запуску лише тоді, коли універсаль‐
ний важіль знаходиться у положенні STOP
або 0 – небезпека пожежі через потрапляння
іскри за межі циліндру.
Агрегат не обслуговувати та не зберігати
поблизу відкритого вогню – через паливо існує
небезпека виникнення пожежі!
Кришку баку регулярно перевіряти на герме‐
тичність.
Використовувати лише бездоганні, ухвалені
компанією STIHL свічки запалювання – див.
розділ "Технічні дані".
Перевірити кабель запалювання (бездоганна
ізоляція, міцне під'єднання).
Глушник перевірити на бездоганність стану.
Не працювати із несправним глушником або
без нього – небезпека виникнення пожежі! –
пошкодженя слуху!
Не торкатись гарячого глушника – небезпека
отримання опіків!
Стан антивібраційних елементів впливає на
роботу під впливом вібрації – регулярно пере‐
віряти антивібраційні елементи.
2.12.1
Зупинити двигун
– Для перевірки натягування ланцюга
– Для додаткового натягування ланцюга
– Для заміни ланцюга
– Для ліквідації неполадок
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Діамантові абразивно-відрізні лан‐
цюги використовувати лише із
водою. Пристрій для різки каменю
під'єднати до системи водопроводу
(мін. 1,5 бар)

Вода, що подається, слугує для охолодження
діамантового абразивно-відрізного ланцюга
та для промивки ріжучої гарнітури, а також
для осадження пилу
Після закінчення роботи пристрій для різки
каменю декілька секунд залишити працювати
із водою та робочою частотою обертання.
9
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Якщо тиск води або кількість води занадто
мала, це призводить до значно більшого зно‐
шування та до пошкоджень ріжучої гарнітури,
які не підлягають ремонту – небезпека
поломки!

3.1

3.4

Предмети, які плануються
для різки,

A
2411BA005 KN

– не мають лежати із пустотами,
– зафіксувати від відкочування та зісковзу‐
вання,
– зафіксувати від коливань.

3.2

Відрізати у декілька робочих
підходів

Відділені частини

При наявності пробоїн, виїмок та ін. важлива
послідовність розрізів. Останній розріз завжди
робити таким чином, щоб діамантовий абра‐
зивно-відрізний ланцюг не заїдав, та щоб
відокремлена частина не пошкодила пра‐
цюючу особу.

► Позначити лінію відрізання (A)

Перед остаточним відрізанням частини визна‐
чити:
– яка вага даної частини,
– як вона може рухатись після того як вона
буде відрізана,
– чи знаходиться вона під напругою.
При виламуванні частини не травмуйте
людей, які Вам допомагають.

3.3

2411BA006 KN

За необхідності, використовувати клини та
залишати невеликі перемички, які відокре‐
млювану частину будуть тримати на місці.
Дані перемички потім поламати.
► Працювати вздовж лінії відрізання. При
коригуванні діамантовий абразивно-відріз‐
ний ланцюг не перекручувати, а завжди
встановлювати заново

3.5

Розрізання круглих та пусто‐
тілих предметів

Підрізання

2411BA007 KN

Пристрій для різки каменю на повному газі
ввести у розріз.

3.

1.

2411BA004 KN

2.

1.Направляючу шину встановити нижньою
стороною верхівки2.повільно повернути у
положення для прорізування3.Обережно про‐
різати

► Труби, круглі предмети та ін. зафіксувати
від відкочування
► Встановити лінію відрізання – при встано‐
вленні лінії відрізання уникати армування
особливо у напрямку поздовжньої розпи‐
ловки
► Обережно прорізати

Під час прорізування у вже наявні, більш
вузькі зазори, слід працювати дуже обережно.
10
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4 Ріжуча гарнітура

українська

3.6

Профільний розріз на трубі

залишити невеликі перемички, які будуть
тримати на місці частину, яка відрізується.
Дані перемички пізніше розламати

4

Ріжуча гарнітура

Діамантовий абразивно-відрізний ланцюг,
направляюча шина та ланцюгова зірочка
утворюють ріжучу гарнітуру.
Ріжуча гарнітура, яка входить в об’єм
поставки, оптимально підібрана до пристрою
для різки каменю.

1

a
t=a:2

► Труби, круглі предмети та ін. зафіксувати
від відкочування
► Встановити лінію відрізання – при встано‐
вленні лінії відрізання уникати армування
особливо у напрямку поздовжньої розпи‐
ловки

3

– Крок (t) діамантового абразивно-відрізного
ланцюга (1), ланцюгової зірочки та поворот‐
ної зірочки направляючої шини Rollomatic
мають співпадати
– Товщина ведучої ланки (2) діамантового
абразивно-відрізного ланцюга (1) має відпо‐
відати ширині паза направляючої шини (3)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Різка з використанням абразивно-відрізних
ланцюгів вручну вздовж даних ліній відрізання
вимагає особливої обережності та точності.

При поєднанні компонентів, які не відповіда‐
ють один одному, ріжуча гарнітура вже після
короткого терміну експлуатації може отримати
пошкодження, які не підлягають ремонту.

2411BA008 KN

4.1

► Трубу, круглі предмети та інше різати у
області кінців лінії розрізу для того, щоб
матеріал не виламувався
► Обережно врізати у піковій точці та з обох
боків вести назовні – рух уперед при повній
глибині розрізу вздовж лінії відрізання – не
зміщувати діамантовий абразивно-відрізний
ланцюг для невеликих коректур напрямку
різки, а заново встановлювати ланцюг – за
необхідності, використовувати клини та
0458-761-2021-B

2
2411BA009 KN

► Рух вперед при повній глибині різки вздовж
лінії розрізу – не зміщувати діамантовий
абразивно-відрізний ланцюг для невеликих
коректур напрямку різки, а заново встано‐
влювати ланцюг – за необхідності, викори‐
стовувати клини та залишити невеликі
перемички, які будуть тримати на місці
частину, яка відрізується. Дані перемички
пізніше розламати

Діамантовий абразивновідрізний ланцюг

Правильне застосування діамантового абра‐
зивно-відрізного ланцюга STIHL забезпечує
економічне використання та запобігає швид‐
кому зношуванню.
Діамантовий абразивно-відрізний ланцюг
STIHL підходить для відрізання наступних
матеріалів:
– бетон,
– армований бетон,
– загальне будівельне каміння,
– цегляна стіна,
– керамічні труби,
– дуктильні литі труби,
– абразивне каміння* як, наприклад, асфальт
та будівельна цегла (пісковик),
– тверді породи каменю*, граніт*,

11
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5 Монтувати діамантовий абразивно-відрізний ланцюг та направляючу шину

*) Можливі обмеження стосовно потужності та
стійкості

5.2

Встановити діамантовий
абразивно-відрізний ланцюг

Не різати інші матеріали – небезпека нещас‐
ного випадку!

4.2

Захист ланцюга

5

5.1

Монтувати діамантовий
абразивно-відрізний лан‐
цюг та направляючу шину
Зняття кришки ланцюгової
зірочки

2411BA013 KN

У об'єм поставки входить відповідний до ріжу‐
чої гарнітури захист ланцюга.

► Діамантовий абразивно-відрізний ланцюг
встановити починаючи від верхівки шини

1

1

1

1
2

► Гайки (1) відкрутити від розпірних пальців –
гайки закріплені у кришці ланцюгової
зірочки та уберегти від втрати
► Зняти кришку зірочки (2)

► Гвинт (3) повертати вліво, доки натяжна
засувка (4) не буде прилягати зліва до
виїмки корпусу

12

► Направляючу шину покласти над гвин‐
тами (1) – ведучу ланку вирівняти таким
чином, щоб положення співпадало із симво‐
лом (стрілка)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Якщо не дотримується правильне вирівню‐
вання ведучих ланок, то діамантовий абра‐
зивно-відрізний ланцюг та ланцюгова зірочка
пошкоджуються без можливості ремонту.

2411BA012 KN

3
4

2411BA014 KN

2411BA011 KN

4

ВКАЗІВКА
Діамантовий абразивно-відрізний ланцюг
36 GGM можна встановити в будь-якому поло‐
женні.
► Правий фіксувальний отвір (2) покласти над
цапфою затискної засувки – водночас діа‐
мантовий абразивно-відрізний ланцюг
покласти над ланцюговою зірочкою (3)
► Гвинт (4) повертати вправо до тих пір, поки
діамантовий абразивно-відрізний ланцюг
унизу буде ще трохи провисати та виступи
ведучих ланок укладатись до паза шини
► Знову встановити кришку ланцюгової
зірочки – та гайки лише злегка затягнути
вручну
0458-761-2021-B

6 Натягнути діамантовий абразивно-відрізний ланцюг

5.3

Переустановлення направ‐
ляючої шини

Лише якщо діамантовий абразивно-відрізний
ланцюг не може бути вірно натягнутий, пере‐
встановити направляючу шину.
► Зняття кришки ланцюгової зірочки
► Установити діамантовий абразивно-відріз‐
ний ланцюг із направляючою шиною
► Діамантовий абразивно-відрізний ланцюг
встановити починаючи від верхівки шини

2411BA049 KN

4

Натягнути діамантовий
абразивно-відрізний лан‐
цюг

1

1

1

6

► Направляючу шину покласти над гвин‐
тами (1) – ведучу ланку вирівняти таким
чином, щоб положення співпадало із симво‐
лом (стрілка)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Якщо не дотримується правильне вирівню‐
вання ведучих ланок, то діамантовий абра‐
зивно-відрізний ланцюг та ланцюгова зірочка
пошкоджуються без можливості ремонту.

2411BA0015 KN

► Далі як у розділі «Натягування діамантового
абразивно-відрізного ланцюга»

українська

Для додаткового натягування під час роботи:
► Зупинити двигун
► Одягнути захисні рукавиці
► Послабити гайки
► Підіймати напрямну за верхівку
► За допомогою викрутки гвинт (1) повертати
вправо до тих пір, поки відстань (а) = при‐
близно 5 мм
Якщо відстань (a) = приблизно 5 мм не може
бути відрегульовано через подовжений діа‐
мантовий абразивно-відрізний ланцюг, треба
перевстановити направляючу шину – див. для
монтажу «Направляюча шина та діамантовий
абразивно-відрізний ланцюг».
► Направляючу шину знову підняти та затяг‐
нути гайки

Діамантовий абразивно-відрізний ланцюг
36 GGM можна встановити в будь-якому поло‐
женні.
► Лівий фіксувальний отвір (5) покласти над
цапфою затискної засувки – водночас діа‐
мантовий абразивно-відрізний ланцюг
покласти над ланцюговою зірочкою (3)
► Гвинт (4) повертати вправо до тих пір, поки
діамантовий абразивно-відрізний ланцюг
унизу буде ще трохи провисати та виступи
ведучих ланок укладатись до паза шини
► Знову встановити кришку ланцюгової
зірочки – та гайки лише злегка затягнути
вручну
► Далі як у розділі «Натягування діамантового
абразивно-відрізного ланцюга»
0458-761-2021-B

2411BA0045 KN

ВКАЗІВКА

► Перевірити натягування діамантового абра‐
зивно-відрізного ланцюга – абразивновідрізний ланцюг може протягуватися
вручну над направляючою шиною
Новий діамантовий абразивно-відрізний лан‐
цюг має додатково натягуватися частіше, ніж
той, який пропрацював більш тривалий час.
► Перевіряти натягування ланцюга частіше –
див. розділ «Вказівки стосовно експлуата‐
ції»
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Перевірити натягування
діамантового абразивновідрізного ланцюга

a

8.2

Приготування суміші паль‐
ного

ВКАЗІВКА

2411BA016 KN

7

7 Перевірити натягування діамантового абразивно-відрізного ланцюга

► Зупинити двигун
► Діамантовий абразивно-відрізний ланцюг
може провисати максимум a = 15 мм
► Якщо потрібно, діамантовий абразивновідрізний ланцюг додатково натягнути –
див. «Натягування діамантового абразивновідрізного ланцюга»
Занадто велике провисання діамантового
абразивно-відрізного ланцюга призводить до
значно більшого зношування ріжучої гарні‐
тури.

Непридатні матеріали або відхилення від
рекомендованих співвідношень суміші можуть
призвести до серйозних пошкоджень двигуна.
Бензин або моторне мастило низької якості
може пошкодити двигун, ущільнювальні
кільця, проводи та паливний бак.
8.2.1

Бензин

Використовувати лише марочний бензин із
вмістом октану мінімум 90 ROZ – без вмісту
свинцю або із свинцем.
Бензин із долею вмісту алкоголю більше 10%
може у двигунів із ручним регулюванням кар‐
бюратора викликати збої у роботі, і тому не
повинен використовуватись для даних двигу‐
нів.
Двигуни із M-Tronic при використанні бензину
із долею вмісту алкоголю до 25% (E25) дають
повну потужність.
8.2.2

Моторне мастило

Новий діамантовий абразивно-відрізний лан‐
цюг має додатково натягуватися частіше, ніж
той, який пропрацював більш тривалий час.
► Перевіряти натягування ланцюга частіше –
див. розділ «Вказівки стосовно експлуата‐
ції»

При самостійному приготування паливної
суміші дозволяється використовувати лише
моторне мало STIHL для двотактних двигунів
або інше високоякісне моторне масло класів
JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB,
ISO-L-EGC або ISO-L-EGD.

8

STIHL наказує використовувати моторне
масло для двотактних двигунів STIHL HP Ultra
або рівноцінне високоякісне моторне масло
для гарантування дотримання граничних зна‐
чень емісій впродовж усього строку викори‐
стання машини.

Паливо

Двигун повинен працювати на суміші пального
із бензину та моторного мастила.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Уникати прямого контакту шкіри із пальним та
не вдихати пари пального.

8.1

STIHL MotoMix

STIHL рекомендує використовувати
STIHL MotoMix. Дане готове пальне не містить
бензолу, свинцю та відрізняється високою
кількістю октану, а також завжди дотримані
правильні пропорції суміші.
STIHL MotoMix для максимального строку
служби двигуна з моторним мастилом
STIHL HP Ultra для двотактних двигунів.
MotoMix можна придбати не на всіх ринках.
14

8.2.3

Співвідношення суміші

При використанні мастила для двотактних
двигунів STIHL 1:50; 1:50 = 1 частина мастила
+ 50 частин бензину
8.2.4

Приклади

Кількість бензину Мастило для двотакт‐
них двигунів
STIHL 1:50
літр
літр
(мл)
1
0,02
(20)
5
0,10
(100)
10
0,20
(200)
15 A
0,30
(300)
20
0,40
(400)
25
0,50
(500)
0458-761-2021-B

9 Заправка палива
► У каністру, яка допущена для використання
під пальне, спочатку налити моторне
мастило, потім бензин та гарно перемішати

8.3

Зберігання паливної суміші

Зберігати лише у резервуарах, допущених
для пального, у сухому та прохолодному
місці, захистити від впливу сонця та світла.

українська
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ніколи не відкривати кришку баку за допомо‐
гою інструменту. Кришка може при цьому бути
пошкоджена а пальне може витекти.

9.2

Суміш пального старіє – змішувати лише ту
кількість, яка може бути використана за
декілька тижнів. Суміш пального зберігати не
довше 30 днів. Під впливом світла, сонця,
низьких або високих температур суміш паль‐
ного може швидше стати непридатною для
використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
У каністрі може утворюватись тиск – відкри‐
вати обережно.
► Бак для пального та каністру час від часу
добре чистити
Пальне, що залишилось, та воду, яка викори‐
стовувалась для чистки, утилізувати згідно
вказівкам та правилам з охорони навко‐
лишнього середовища!

9

Заправка палива

1.
2.
2411BA054 KN

STIHL MotoMix може, проте, без проблем збе‐
рігатись до 2 років.
► Каністру із сумішшю пального перед
заправкою добре струснути

Відкривання кришки

► Кришку вручну натиснути вниз до упору,
повернути проти годинникової стрілки (при‐
близно 1/8 оберту) та зняти

9.3

Заправка пального

Під час заправки не розплескувати пальне та
не заповнювати бак по самі вінця.
Компанія STIHL рекомендує використовувати
систему заправки STIHL для пального (спе‐
ціальне приладдя).

9.4

Закривання кришки
1.

9.1

Підготовка агрегату

► Кришку баку та поверхню, яка прилягає до
неї, перед заправкою почистити, щоб бруд
не потрапив у бак
► Агрегат розташувати таким чином, щоб
кришка баку показувала вгору

0458-761-2021-B

2411BA055 KN

2.

► Встановити кришку та повернути до тих пір,
поки вона не потрапить у байонетне крі‐
плення
► Кришку вручну натиснути вниз до упору та
повернути за годинниковою стрілкою (при‐
близно 1/8 оберту) до тих пір, поки вона не
зафіксується

15
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9.5

10 Запуск / зупинка мотора

10

Перевірка фіксації

Чотири позиції комбінованого
важеля

2411BA056 KN

10.1

Запуск / зупинка мотора

STOP

► Взяти кришку – кришка зафіксована пра‐
вильно, якщо вона не знімається та марку‐
вання (стрілки) на кришці та на паливному
баці збігаються

0

Якщо кришка знімається або маркування не
збігаються, кришку слід закрити заново –
див. розділ "Закривання кришки" та розділ
"Перевірка фіксації".

Усмоктувальну голівку для
пального замінювати щорічно

001BA140 KN

9.6

STOP або 0 – двигун вимкнено – запалювання
вимкнено
Робоче положення F – двигун працює або
може бути запущений
Запуск у гарячому стані n – у цьому поло‐
женні запускається холодний двигун
Запуск у холодному стані l – у цьому поло‐
женні запускається холодний двигун

2411BA019 KN

10.2

► Спорожнити паливний бак
► Усмоктувальну голівку для пального за
допомогою гачка вийняти із бака та зняти зі
шланга
► Нову усмоктувальну голівку встановити у
шланг
► Усмоктувальну голівку покласти назад у бак
16

Регулювання комбінованого
важеля

Для переведення комбінованого важеля з
робочого положення F у положення запуску в
холодному стані l одночасно натиснути сто‐
пор важеля газу та важіль газу.
Для встановлення в положення запуску в розі‐
грітому стані n комбінований важіль спочатку
встановити в положення запуску в холодному
стані l, а потім комбінований важіль встано‐
вити у положення запуску в розігрітому
стані n.
Перехід у положення запуску в розігрітому
стані n можливий лише з положення запуску
в холодному стані l.
0458-761-2021-B
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Через приведення в дію важеля газу комбіно‐
ваний важіль перескакує з положення запуску
в розігрітому стані n в робоче положення F.

10.4.1

На землі

Для вимикання двигуна комбінований важіль
перевести в положення STOP або 0.
10.2.1

Положення закритої повітряної
заслінки l
– для холодного двигуна
– Якщо двигун після запуску при даванні газу
вимикається
– Якщо бак було спустошено (двигун зупини‐
вся)

Стартове положення ручки керу‐
вання подачею палива n
– При теплому двигуні (щойно двигун пропра‐
цює приблизно одну хвилину)
– Після першого спрацьовування запалю‐
вання
– Після провітрювання камери згорання, якщо
двигун захлинувся

Пристрій для різки каменю
під’єднати до системи водо‐
проводу

► Пристрій для різки каменю поставити над‐
ійно на землю – зайняти стабільне поло‐
ження – діамантовий абразивно-відрізний
ланцюг не має торкатися предметів та землі
► Пристрій для різки каменю лівою рукою за
трубчасту рукоятку притиснути до землі –
великий палець під трубчастою рукояткою
► Правою ногою стати в задню рукоятку
2411BA025 KN

10.3

2411BA020 KN

10.2.2

► Пристрій для різки каменю під’єднати до
системи водопроводу (мін. 1,5 бар при
6 л/хв)
► Перед запуском запірний кран (стрілка)
повністю відкрити

10.4

Утримувати пристрій для
різки каменю

Існує дві можливості, як можна тримати при‐
стрій для різки каменю під час запуску.

0458-761-2021-B
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10.4.2

10 Запуск / зупинка мотора
► Правою рукою пускову рукоятку повільно
витягнути до упору, а потім швидко та
сильно протягнути. При цьому трубчасту
рукоятку натиснути вниз, не витягувати трос
до кінця – небезпека розриву! Не дозво‐
ляти, щоб пускова рукоятка самостійно
поверталась у попереднє положення –
вести назад у вертикальному положенні для
того, щоб пусковий трос правильно намоту‐
вався

Між колінами чи стегнами

10.6

Запуск пристрою для різки
каменю

Перед запуском запірний кран повністю від‐
крити та до діамантового абразивно-відріз‐
ного ланцюга подати воду – не працювати діа‐
мантовим абразивно-відрізним ланцюгом у
сухому стані.
Клапан декомпресії

0001BA021 KN

10.6.1

10.5

2411BA023 KN

► Задню рукоятку затиснути між колінами чи
стегнами
► Лівою рукою тримати трубчасту рукоятку –
великий палець під трубчастою рукояткою

Запуск

► Натиснути кнопку, відкриться клапан деком‐
пресії

2411BA022 KN

Під час першого спрацьовуванні запалювання
клапан декомпресії автоматично закри‐
вається. Тому кнопку слід натискати перед
кожним наступним запуском.

18
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10.7

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Після першого спрацьову‐
вання запалювання

У радіусі дії пристрою для різки каменю не
повинні знаходитись інші люди.

STOP

1
2411BA026 KN

STOP

► Комбінований важіль (1) встановити в поло‐
ження газу запуску n
► Натиснути кнопку клапана декомпресії
► Пристрій для різки каменю тримати та запу‐
скати далі

10.8

1

Щойно двигун запуститься

1
2

► Стопор важеля газу (2) та важіль газу (3)
одночасно натиснути та утримувати – відре‐
гулювати комбінований важіль
Положення закритої повітряної заслінки l
– При холодному двигуні (також якщо двигун
після запуску при даванні газу зупинився)
Стартове положення ручки керування пода‐
чею палива n
– При теплому двигуні (щойно двигун пропра‐
цює приблизно одну хвилину)
► Пристрій для різки каменю тримати та запу‐
стити

2411BA027 KN

2

2411BA024 KN

STOP

► Коротко натиснути важіль газу (2), комбіно‐
ваний важіль (1) перескакує в робоче поло‐
ження F та двигун переходить у режим
холостого ходу
Пристрій для різки каменю готовий до екс‐
плуатації.

10.9

При дуже низькій температурі

► Двигун короткий проміжок часу прогріти,
даючи трохи газу

10.10 Зупинення двигуна

► Комбінований важіль встановити в поло‐
ження STOP або 0

10.11 Якщо двигун не запускається
Після першого спрацьовування запалювання
двигуна комбінований важіль не вчасно було
переведено в режим запуску в розігрітому
стані n, двигун захлинувся.
► Демонтувати свічку запалювання – див. роз‐
діл «Свічка запалювання»
► Просушити свічку запалювання
0458-761-2021-B
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► Комбінований важіль встановити в поло‐
ження STOP або 0
► Пристрій запуску декілька разів протягнути
– для провітрювання камери згорання
► Знову встановити свічку запалювання – див.
розділ «Свічка запалювання»
► Комбінований важіль встановити в позицію
запуску в розігрітому стані n – також при
холодному двигуні
► Двигун заново запустити
10.11.1 Вологий фільтр
► За необхідності, вологий фільтр просушити
– не піддавати високій температурі
► Якщо фільтр дуже забруднений, то прове‐
сти базову чистку фільтру – див. «Чищення
повітряного фільтра»

11

Вказівки стосовно роботи

11.1

Під час першої експлуатації

Фабрично новий агрегат не експлуатувати без
навантаження до третьої заправки баку на
високій кількості обертів для того, щоб під час
фази обкатки не виникало додаткове наванта‐
ження. Під час фази обкатки рухливі компо‐
ненти повинні притертися одне до одного – у
приводному механізмі виникає підвищений
супротив тертя. Двигун досягає максимальної
потужності після того як пропрацює від 5 до
15 заправок баку.

11.2

Під час роботи

ВКАЗІВКА
Завжди працювати із водою.

ВКАЗІВКА
Не збіднювати регулювання карбюратора для
того, щоб досягти безпідставно очікуваної
більшої потужності – двигун може бути пош‐
коджений – див. "Регулювання карбюратору".
11.2.1

Частіше перевіряти натягування
ланцюга

Діамантовий абразивно-відрізний ланцюг
обертається та провисає. Ведучі ланки на
нижній стороні шини мають виступати із пазу
на максимум 15 мм – у противному випадку
діамантовий абразивно-відрізний ланцюг
може зіскочити – додатково натягнути діаман‐
товий абразивно-відрізний ланцюг –
див. "Натягування діамантового абразивновідрізного ланцюга".
20

11 Вказівки стосовно роботи
Занадто велике провисання діамантового
абразивно-відрізного ланцюга призводить до
значного підвищення ступеня зношування діа‐
мантового абразивно-відрізного ланцюга та
ланцюгової зірочки – додатково натягнути діа‐
мантовий абразивно-відрізний ланцюг –
див. "Натягування діамантового абразивновідрізного ланцюга".
Новий діамантовий абразивно-відрізний лан‐
цюг повинен частіше додатково натягуватись
ніж той, який вже певний час пропрацював.
11.2.2

Після більш тривалої експлуатації
при повному навантаженні

Двигун повинен пропрацювати ще короткий
проміжок часу у режимі холостого ходу до тих
пір, поки не буде відводитись більше тепла
через потік охолоджувального повітря, тим
самим комплектуючі на приводному механізмі
(система запалювання, карбюратор) не буде
підлягати сильному навантаженню через
застій тепла.

11.3
11.3.1

Після закінчення роботи
При короткій зупинці

Двигун повинен охолонути. Агрегат із запов‐
неним баком зберігати у сухому місці, не
поблизу джерела іскри, до наступної експлуа‐
тації.
Направляючу шину та діамантовий абра‐
зивно-відрізний ланцюг почистити, просушити
та бризнути мультиспреєм STIHL – особливо
підшипник поворотної зірочки – захист від
корозії. Не забризкувати моторний блок!
11.3.2

При більш тривалих паузах

Див. розділ "Зберігання агрегату"

12

Система повітряних
фільтрів

Фільтри STIHL у сухому стані досягають висо‐
кого терміну служби.
► Фільтри STIHL завжди використовувати у
сухому стані
Забруднені повітряні фільтри знижують потуж‐
ність двигуна, підвищують споживання палива
та ускладнюють запуск.

0458-761-2021-B
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Демонтаж повітряного
фільтра

Пошкоджений повітряний фільтр слід замі‐
нити.

15

2411BA030 KN

15.1

2411BA031 KN

► Різьбову заглушку повернути над рукояткою
за напрямком стрілки та зняти кришку
фільтру – різьбову заглушку із захистом від
загублення зафіксувати у кришці фільтру

Регулювання карбюра‐
тора
Базова інформація

Карбюратор поставляється з заводу із стан‐
дартним регулюванням.
Дане регулювання карбюратора підібране
таким чином, щоб двигун у всіх робочих ста‐
нах отримував оптимальну суміш повітря й
палива.
У цього карбюратора можуть здійснюватися
коректури головного регулюючого гвинта
лише у вузьких межах.
Модуль запалювання обмежує максимальне
число обертів. Тому максимальне число обер‐
тів не може підвищуватися шляхом пода‐
льшого повертання головного регулюючого
гвинта (Н) за годинниковою стрілкою (збід‐
нення суміші).

15.2

Стандартне регулювання

► Зупинити двигун
► Перевірити повітряний фільтр – якщо необ‐
хідно, очистити або замінити

► Зняти повітряний фільтр
Додатковий фільтр не знімати та не чистити.

Чистка повітряних фільт‐
рів

Коли потужність двигуна відчутно падає:
► За необхідності, просушити вологі фільтри –
не підводити для цього сильного тепла
► Якщо фільтр дуже забруднений, то прове‐
сти базову чистку фільтру
Базова чистка фільтру
► Повітряний фільтр промити у спеціальному
пристрої для чистки STIHL (спеціальне при‐
ладдя) або чистій, не займистій рідині для
чистки (наприклад, теплій мильній воді) –
повітряний фільтр ополоснути із середини
назовні під струменем води – не використо‐
вувати мийку високого тиску
► Повітряний фільтр просушити – не пода‐
вати додаткового тепла, не сушити повіт‐
рям під тиском.
► Повітряний фільтр не змащувати маслом
► Знову монтувати повітряний фільтр

0458-761-2021-B
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► Головний регулюючий гвинт (H) повертати
проти годинникової стрілки до упору – мак‐
симум 3/4 оберту
► Регулюючий гвинт холостого ходу (L) повні‐
стю повернути за годинниковою стрілкою –
потім на 1/4 оберту назад

15.3

Регулювання режиму холо‐
стого ходу

Перед запуском запірний кран повністю від‐
крити та до діамантового абразивно-відріз‐
ного ланцюга подати воду – не працювати діа‐
мантовим абразивно-відрізним ланцюгом у
сухому стані.
► Здійснити стандартне регулювання
21
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16 Свічка запалювання

► Запустити двигун та прогріти його

відрегулювати упорний гвинт холостого
ходу (LA).

3443BA002 KN

15.4

15.3.1

Двигун у режимі холостого ходу сто‐
їть або діамантовий абразивновідрізний ланцюг рухається в режимі
холостого ходу
► Упорний гвинт холостого ходу (LA) повер‐
тати за годинниковою стрілкою до тих пір,
поки діамантовий абразивно-відрізний лан‐
цюг не почне рухатися – потім повернути на
1 1/2 оберту в зворотному напрямку
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Якщо діамантовий абразивно-відрізний лан‐
цюг після здійсненого регулювання не зали‐
шається стояти у режимі холостого ходу, при‐
стрій для різки каменю слід віддати у ремонт
спеціалізованому дилеру.
15.3.2

Кількість обертів у режимі холостого
ходу не регулярна; погане приско‐
рення (незважаючи на те, що регу‐
люючий гвинт холостого ходу = 1/4)

Зміна регулювання карбюра‐
тора при використанні при‐
строю на великій висоті

Якщо двигун працює незадовільно, то може
бути необхідним трохи змінити регулювання:
► Здійснити стандартне регулювання
► Дати мотору прогрітись
► Головний регулюючий гвинт (H) повернути
за годинниковою стрілкою (збіднити) – мак‐
симум до упору

ВКАЗІВКА
Після повернення з великої висоти знову
встановити стандартне регулювання карбюра‐
тора.
Якщо відрегульована занадто збіднена суміш,
то є небезпека пошкодження двигуна через
недостатнє змащення та перегрів!

16

Свічка запалювання

► Якщо недостатня потужність мотора, пога‐
ний запуск або порушення у роботі холо‐
стого ходу, то спочатку перевірити свічку
запалювання.
► Після приблизно 100 мотогодин свічку запа‐
лювання слід замінити – якщо електроди
сильно обгоріли або також раніше – викори‐
стовувати лише ті свічки запалювання, які
дозволені компанією STIHL, використову‐
вати свічки запалювання, захищені від
завад – див. розділ "Технічні дані"

16.1

Демонтаж свічки запалю‐
вання

Регулювання режиму холостого ходу занадто
низьке.
► Регулюючий гвинт холостого ходу (L)
повільно повертати проти годинникової
стрілки до тих пір, поки двигун не почне
працювати рівномірно та добре прискорю‐
ватися

2411BA030 KN

3443BA003 KN

► Агрегат звільнити від грубого сміття

Після кожного регулювання гвинта холостого
ходу (L) у більшості випадків необхідно також
22
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17 Зберігання пристрою

українська

► Різьбову заглушку повернути над рукояткою
за напрямком стрілки та зняти кришку
фільтру – різьбову заглушку із захистом від
загублення зафіксувати у кришці фільтру

1
2411BA032 KN

Якщо з'єднувальна гайка (1) не затягнута або
відсутня, можуть виникнути іскри. Якщо
роботи виконуються у легко займистому або
вибухонебезпечному середовищі, можливе
виникнення пожеж або вибухи. Люди можуть
бути тяжко травмовані або можливі мате‐
ріальні збитки.
► Використовувати захищені від завади свічки
запалювання із щільною з'єднувальною гай‐
кою.

16.3

► Повітревід (1) зняти у напрямку вгору
► Зняти контактний наконечник свічки запа‐
лювання (2)
► Викрутити свічку запалювання

2

Перевірка свічки запалю‐
вання

1

000BA039 KN

16.2

A
► Почистити забруднену свічку запалювання
► Перевірити відстань між електродами (A),
якщо необхідно, відрегулювати, величину
відстані – див. розділ "Технічні дані"
► Ліквідувати причини забруднення свічки
запалювання
Можливі причини:
– Занадто багато мастила у паливі
– Забруднений повітряний фільтр
– Несприятливі умови роботи.

000BA045 KN

1
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Монтувати свічку запалю‐
вання

2411BA033 KN

2

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

► Свічку запалювання вкрутити та затягнути
► Контактний наконечник свічки запалю‐
вання (1) щільно пристинути
► Повітревід (2) встановити зверху
► Монтувати кришку фільтра

17

Зберігання пристрою

При перервах у роботі від приблизно 3 місяців
► Паливний бак спорожняти та чистити у
добре провітрюваному місці
► Пальне утилізувати згідно нормам та зако‐
нодавству з охорони навколишнього сере‐
довища
► Спорожнити карбюратор, інакше мембрани
карбюратора можуть склеїтись
► Діамантовий абразивно-відрізний ланцюг та
направляючу шину почистити, просушити
та бризнути мультиспреєм STIHL – осо‐
бливо підшипник поворотної зірочки –
захист від корозії.
► Агрегат грунтовно почистити, особливо
ребра циліндру та повітряний фільтр
► Агрегат зберігати у сухому та надійному
місці. Захищати від несанкціонованого
доступу (наприклад, дітьми)

23
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18

18 Направляючу шину тримати у порядку

19

Направляючу шину три‐
мати у порядку

Перевірка та заміна
зірочки ланцюга

► Зняти кришку ланцюгової зірочки, діаманто‐
вий абразивно-відрізний ланцюг та направ‐
ляючу шину

2

Замінити кільцеву зірочку
ланцюга

3

► Перевернути направляючу шину – після
кожної заміни ланцюга – для того, щоб уни‐
кнути одностороннього зношування, осо‐
бливо на поворотах та на нижній стороні
► Впускний отвір для води (1), випускний
канал для води (2) та паз шини (3) чистити
регулярно
► Поміряти глибину паза – за допомогою
вимірювального стрижня на шаблоні для
заточування (спеціальне приладдя) – у
області, у якій зношування робочої поверхні
найбільше
Якщо паз не має глибину мінімум 6 мм:
► Замінити направляючу шину
Ведучі ланки у противному випадку будуть
ковзати по дні пазу – сполучні ланки не
лежать на робочій поверхні шини.
Якщо направляюча шина у розрізі проходить:
► Направляючу шину перевірити на наявність
одностороннього зношування (зміщення
робочих поясків)
► Направляючу шину перевернути, за необ‐
хідності, направляючу у направляючої шини
зняти за допомогою пристрою для ремонту
направляючої шини

24

– Якщо замінюється діамантовий абразивновідрізний ланцюг, то також замінити кіль‐
цеву зірочку ланцюга
– Якщо сліди зношування (стрілки) глибше
ніж 0,5 мм – у противному випадку змен‐
шується термін служби діамантового абра‐
зивно-відрізного ланцюга – для перевірки
використовувати перевірочний шаблон
(спеціальне приладдя)
Ланцюгову зірочку можна зберегти, якщо два
діамантових абразивно-відрізних ланцюга
використовувати поперемінно.
19.1.1

Демонтаж кільцевої зірочки ланцюга

Якщо демонтується лише кільцева зірочка
ланцюга, то барабан зчеплення демонтувати
не потрібно.

3

2
1

2411BA041 KN

1

2411BA028 KN

2411BA040 KN

19.1

► Зняти ковпачок (1)
► Зняти кільцеву ланцюгову зірочку (2)
► Дослідити профіль повідкового патрону на
барабані зчеплення (3) – якщо наявні сильні
сліди зношування замінити також барабан
зчеплення (3)
0458-761-2021-B

20 Догляд за діамантовим абразивно-відрізним ланцюгом та заточування
19.1.2

Монтаж кільцевої ланцюгової
зірочки
► Встановити кільцеву ланцюгову зірочку (2)
► Монтувати ковпачок (1)

19.2

Замінити барабан зчеплення

5
4
32
1

2411BA042 KN

6

► Зняти ковпачок (1)
► Зняти кільцеву ланцюгову зірочку (4)
► За допомогою викрутки відпресувати запо‐
біжну шайбу (2)
► Зняти шайбу (3)
► Барабан зчеплення (5) із голчатим підшип‐
ником (6) зняти з колінвалу

19.3

Монтаж барабану зчеплення

► Почистити торець колінвалу та сепаратор
голчатого роликопідшипника і змастити
мастилом STlHL (спеціальне приладдя)
► Голчатий підшипник одягти на торець колін‐
валу
► Встановити барабан зчеплення
► Встановити кільцеву ланцюгову зірочку
► Шайбу та запобіжну шайбу знову встано‐
вити на колінвал
► Монтувати ковпачок

20

Догляд за діамантовим
абразивно-відрізним лан‐
цюгом та заточування

20.1

Догляд діамантового абра‐
зивно-відрізного ланцюга

українська

► Зняти кришку ланцюгової зірочки, діаманто‐
вий абразивно-відрізний ланцюг та направ‐
ляючу шину
► Діамантовий абразивно-відрізний ланцюг та
направляючу шину ополоснути водою
► Діамантовий абразивно-відрізний ланцюг та
направляючу шину просушити
► Діамантовий абразивно-відрізний ланцюг та
направляючу шину бризнути мультиспреєм
STIHL – особливо підшипник поворотної
зірочки – захист від корозії

20.2

Регулярно перевіряти діаман‐
товий абразивно-відрізний
ланцюг

► Діамантовий абразивно-відрізний ланцюг
перевірити на наявність тріщин та пошкод‐
ження заклепок
► Пошкоджені або зношені комплектуючі лан‐
цюга замінити – звернутись до спеціалізова‐
ного дилера
Не працювати із тупим або пошкодженим діа‐
мантовим абразивно-відрізним ланцюгом – це
призводить до сильного фізичного наванта‐
ження, високого коливального навантаження,
незадовільному результату різки та високого
ступеню зношування.
Якщо падає потужність різки, перевірити стан
заточування діамантового абразивно-відріз‐
ного ланцюга, за необхідності погострити. Для
цього короткий проміжок часу порізати у абра‐
зивному матеріалі, наприклад, піщанику, газо‐
бетоні або асфальті.

Після закінчення роботи

0458-761-2021-B
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Прилад у цілому

Важіль газу, стопор важеля
газу, комбінований важіль
Ручний паливний насос
(якщо є)
Всмоктувальна головка в
паливному баку
Паливний бак
Система подачі води, зма‐
щення ланцюга
Діамантовий абразивновідрізний ланцюг

Напрямна шина

Візуальний контроль (стан,
герметичність)
Очистити
Перевірка роботи

X

Перевірити
Ремонт доручити спеціалі‐
зованому дилеру1)
Перевірити
Замінити
Очистити
Перевірити

X

За потреби

При пошкодженні

У разі несправності

щорічно

Щомісяця

Щотижня

Після кожної заправки бака

Такі види робіт стосуються нормальних умов експлуатації.
При ускладнених умовах (сильна запиленість тощо) та
довших щоденних часах роботи вказані інтервали слід
відповідним чином скоротити.

Після закінчення роботи або щоденно

Вказівки стосовно технічного обслуговування та догляду
Перед початком роботи

21

21 Вказівки стосовно технічного обслуговування та догляду

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

Перевірити, також стан
X
заточки
Натягування ланцюга пере‐ X
вірити, за необхідності
додатково натягнути;
додатково під час роботи
перевіряти кожні 15 хвилин,
за необхідності додатково
натягнути
Загострити
Почистити та бризнути
мультиспреєм STIHL
Перевірити (зношування,
X
пошкодження, рухливість
поворотної зірочки)
Почистити та бризнути
мультиспреєм STIHL
Перевернути
Усунути задирки
Замінити

X
X

X
X

X
X
X
X

X

1)

Компанія STIHL рекомендує спеціалізованого дилера STIHL
Гвинти із циліндричною основою при першому введенні в експлуатацію після терміну роботи
від 10 до 20 мотогодин щільно затягнути
3) Якщо діамантовий абразивно-відрізний ланцюг монтується або замінюється
2)
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Повітряний фільтр
Елементи антивібраційної
системи
Усмоктувальний шліц для
холодного повітря
Ребра циліндра
Карбюратор

Запальна свічка

Очистити
Перевірити режим холо‐
X
стого ходу – ланцюг не має
рухатись
Регулювання режиму холо‐
стого ходу
Відрегулювати відстань між
електродами
Замінити після 100 мотого‐
дин
підтягнути

Доступні гвинти та гайки
(окрім регулюючих гвинтів)2)
Наклейка з безпеки
Замінити

22

Мінімізація зношування
та уникнення пошкоджень

Дотримання даних даної інструкції з експлуа‐
тації допоможе запобігти надмірному зношу‐
ванню та пошкодженням пристрою.
Експлуатація, технічне обслуговування та збе‐
рігання пристрою повинні здійснюватись так
ретельно, як це описано у інструкції з експлуа‐
тації.

X

X

X

За потреби

При пошкодженні

щорічно

Щомісяця

Щотижня

Після кожної заправки бака

Перевірити, за необхідності X3)
замінити
Очистити
Замінити
Перевірити
X
Заміну доручити спеціалізо‐
ваному дилеру1)
Очистити
X

У разі несправності

Зірочка ланцюга

Після закінчення роботи або щоденно

Такі види робіт стосуються нормальних умов експлуатації.
При ускладнених умовах (сильна запиленість тощо) та
довших щоденних часах роботи вказані інтервали слід
відповідним чином скоротити.

українська
Перед початком роботи

22 Мінімізація зношування та уникнення пошкоджень

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

За всі пошкодження, які були викликані недо‐
триманням вказівок стосовно правил безпеки,
обслуговування та технічного догляду, відпо‐
відальність несе сам користувач. Особливо це
стосується випадків коли:
– Були зроблені зміни у продукті не дозволені
компанією STIHL
– Використання інструментів або приладдя,
які не допускаються для даного пристрою,
не підходить для нього або має низьку
якість

1)

Компанія STIHL рекомендує спеціалізованого дилера STIHL
Гвинти із циліндричною основою при першому введенні в експлуатацію після терміну роботи
від 10 до 20 мотогодин щільно затягнути
3) Якщо діамантовий абразивно-відрізний ланцюг монтується або замінюється
2)

0458-761-2021-B
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– Використання пристрою не за призначен‐
ням
– Використання пристрою у спортивних захо‐
дах або змаганнях
– Пошкодження у наслідок подальше викори‐
стання пристрою із пошкодженими комплек‐
туючими.

Компанія STIHL рекомендує для проведення
робіт з технічного обслуговування та ремонту
звертатись до спеціалізованого дилера STIHL.
Спеціалізовані дилери STIHL регулярно про‐
ходять навчання та отримують технічну
інформацію.
Якщо дані роботи не проводяться або викону‐
ються не відповідним чином, можуть вини‐
кнути пошкодження, відповідальність за які
несе сам користувач. До них належать окрім
іншого:
– Пошкодження приводу у наслідок не вчас‐
ного або не достатнього технічного обслу‐
говування (наприклад, повітряні та паливні
фільтри), неправильне регулювання карбю‐
ратора або недостатня чистка напарвляю‐
чої для охолоджуючого повітря (усмоктую‐
чий отвір, ребра циліндру)
– Корозія та інші наслідки невідповідного збе‐
рігання
– Пошкодження пристрою у наслідок викори‐
стання низькоякісних комплектуючих

Комплектуючі, які швидко
зношуються

Деякі комплектуючі агрегату підлягають при
використанні за призначенням природному
зношуванню і повинні у залежності від виду та
тривалості використання вчасно замінюва‐
тись. До таких комплектуючих окрім інших від‐
носяться:
– Діамантовий абразивно-відрізний ланцюг,
направляюча шина
– комплектуючі приводного механізму (зче‐
плення із центробіжною силою, барабан
зчеплення, ланцюгова зірочка)
– Фільтр (для повітря, палива)
28

23

Важливі комплектуючі

Роботи з технічного обслуго‐
вування

Всі роботи, перелічені у розділі "Вказівки сто‐
совно технічного обслуговування та догляду"
повинні проводитись регулярно. Оскільки дані
роботи з технічного обслуговування не
можуть проводитись самим користувачем,
необхідно звернутись до спеціалізованого
дилера.

22.2

– Пристрій запуску
– Свічка запалювання
– Амортизуючі елементи антивібраційної
системи

2

1

#

9

3

8
7

4

5

12

11

13
14
15

10

16
17

18
19

20

2411BA043 KN

22.1

23 Важливі комплектуючі

1 Різьбова заглушка
2 Контактний наконечник свічки запалювання
3 Регулюючі гвинти карбюратора
4 Під'єднання для подачі води, запірний кран
5 Кришка ланцюгової зірочки
6 Ланцюгова зірочка
7 Пристрій для натягування ланцюга
8 Направляюча шина
9 Діамантовий абразивно-відрізний ланцюг
10 Глушник
11 Передній захист руки
12 Передня рукоятка (трубчаста рукоятка)
13 Клапан декомпресії
14 Пускова рукоятка
15 Кришка паливного баку
16 Комбінований важіль
17 Важіль газу
18 Стопор важеля газу
19 Задня рукоятка
20 Задній захист руки
0458-761-2021-B
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24.5.5

# Номер агрегату

24
24.1

Технічні дані
Привідний механізм

Двотактовий одноциліндровий двигун STIHL
Робочий об’єм:
Діаметр циліндра:
Хід поршня:
Потужність згідно
ISO 7293:
Кількість обертів холо‐
стого ходу:
Частота обертів, яка
обмежується регулято‐
ром:

24.2

76,5 cм3
52 мм
36 мм
4,3 кВт (5,8 к.с.) при
9800 1/хв
2500 об/хв
13500 об/хв

Система запалювання

Магнето з електронним регулюванням
Свічка запалювання (з Bosch WSR 6 F,
заглушенням перешкод): NGK BPMR 7 A
Відстань між електро‐
0,5 мм
дами:

24.3

Паливна система

Не чутливий до положення мембранний кар‐
бюратор з вбудованим паливним насосом
Місткість паливного
бака:

24.4

780 см3 (0,78 л)

Вага

Не заправлений, без ріжучої гарні‐
тури:

7,6 кг

Діамантовий абразивно-відрізний
ланцюг 3/8"

36 GGM, серія 3212
Крок:
Товщина ведучого
кільця:
24.5.6

3/8" (9,32 мм)
1,6 мм

Зірочки

10-зубчата для 3/8" (кільцева ланцюгова
зірочка)

24.6

Величина звуку та вібрації

Для вимірювання величини звуку та вібрації
були враховані режими роботи холостий хід
та повне навантаження у співвідношенні 1:6.
Подальшу інформацію стосовно виконання
робочих директив відносно вібрації
2002/44/EG див. на сайті www.stihl.com/vib
24.6.1

Рівень звукового тиску Lpeq згідно
ISO 11201

105 дБ (A)
24.6.2

Рівень потужності звуку Lweq згідно
ISO 11201

115 дБ (A)
24.6.3

Величина вібрації ahv,eq згідно
ISO 19432
Рукоятка
ліва
4,5 м/с2

GS 461

Рукоятк
а права
4,0 м/с2

Фактична довжина розрізу може бути меншою
за вказану довжину розрізу.

Для рівня тиску звуку та рівня потужності
звуку величина K‑ складає згідно
RL 2006/42/EG = 2,0 дБ(A); для коливального
прискорення величина K‑ складає згідно
RL 2006/42/EG = 2,0 м/с2.

24.5.1

24.7

24.5

Ріжуча гарнітура GS 461

Направляюча шина Rollomatic G

Довжина різки (крок 3/8") 30, 40 cм
Ширина пазу:
1,6 мм
24.5.2

Діамантовий абразивно-відрізний
ланцюг 3/8"

36 GBM, серія 3210, 3213
36 GBE, серія 3211, 3214
Крок:
3/8" (9,32 мм)
Товщина ведучого
1,6 мм
кільця:
24.5.3

Зірочки

8-зубчата для 3/8" (кільцева ланцюгова
зірочка)
24.5.4

Направляюча шина Rollomatic G

Довжина різки (крок 3/8") 45 см
Ширина пазу:
1,6 мм
0458-761-2021-B

REACH

REACH означає розпорядження ЄС для
реєстрації, оцінки та допуску хімікатів.
Інформація стосовно виконання
розпорядження REACH (ЄС) № 1907/2006
див. www.stihl.com/reach

24.8

Показники емісій вихлопних
газів

Емісії CO2, визначенні при вимірюванні мето‐
дом ЕС для надання дозволу на викори‐
стання, зазначені на сайті www.stihl.com/co2 в
технічних даних для відповідного виробу.
Виміряна емісія CO2 визначена на репрезен‐
тативному двигуні в лабораторних умовах від‐
29
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25 Вказівки з ремонту

повідно до стандартного методу випроб‐
ування та вона не явною або гаданою гаран‐
тією потужності відповідного двигуна.

24.9

Встановлена тривалість вико‐
ристання

Повна встановлена тривалість використання
становить до 30 років.
Встановлена тривалість використання пере‐
дбачає регулярне технічне обслуговування та
догляд відповідно до вимог інструкції з вико‐
ристання.

25

Вказівки з ремонту

Користувачі даного пристрою можуть прово‐
дити лише ті роботи з технічного обслугову‐
вання та догляду, які описані у даній інструкції
з експлуатації. Інші ремонтні роботи можуть
проводити лише спеціалізовані дилери.
Компанія STIHL рекомендує для проведення
робіт з технічного обслуговування та ремонту
звертатись до спеціалізованого дилера STIHL.
Спеціалізовані дилери STIHL регулярно про‐
ходять навчання та отримують технічну
інформацію.
При проведенні ремонтних робіт можуть мон‐
туватись лише такі комплектуючі, які допуска‐
ються компанією STIHL для використання у
даному мотопристрої або технічно ідентичні.
Використовувати лише комплектуючі високої
якості. Інакше існує небезпека нещасних
випадків та пошкоджень пристрою.

000BA073 KN

При використанні за призначенням та техніч‐
ному обслуговуванні відповідно до цієї
інструкції з використання діючі вимоги до
емісій вихлопних газів виконуються. У разі
внесення змін у конструкцію двигуна дозвіл на
експлуатацію втрачає силу.

Продукти STIHL не можна викидати із домаш‐
нім сміттям. Продукт STIHL, акумулятор, при‐
ладдя та упаковку віддати на екологічно без‐
печну повторну переробку.
Актуальну інформацію стосовно утилізації
можна отримати у спеціалізованого дилера
STIHL.

27

Сертифікат відповідності
нормам ЄС

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Німеччина
заявляє з повною відповідальністю, що
Конструкція:
Фабрична марка:
Тип:
Серійний номер:
Робочий об’єм:

Пристрій для різки
каменю
STIHL
GS 461
4252
76,5 cм3

Відповідає вимогам стосовно виконання
директив 2011/65/EU, 2006/42/EG і
2014/30/EU, а також був розроблений та виго‐
товлений у відповідності до дійсних за відпо‐
відною датою виробництва версій таких стан‐
дартів:

Компанія STIHL рекомендує використовувати
оригінальні комплектуючі STIHL.

EN ISO 12100, EN 55012, EN 61000‑6‑1

Оригінальні комплектуючі STlHL можна розпіз‐
нати по номеру комплектуючої STlHL, по
напису { та за наявності по позначці
комплектуючої STlHL K (на маленьких ком‐
плектуючих може стояти лише значок).

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

26

Знищення відходів

При утилізації слід дотримуватись специфіч‐
них для кожної країни норм з утилізації.

30

Зберігання технічної документації:

Рік виготовлення та номер машини вказані на
пристрої.
Waiblingen, 03.02.2020
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
За уповноваженням

0458-761-2021-B
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28.3

Представники STIHL

БІЛАРУСЬ

Dr. Jürgen Hoffmann
Начальник відділу даних виробів, постанов та
дозволів

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. К. Цеткин, 51-11a
220004 Минск, Беларусь
Горячая линия: +375 17 200 23 76
КАЗАХСТАН

Інформацію щодо сертифікатів EAC та заяв
про виконання Технічних Директив та вимог
Митного Союзу, можна знайти на сайті
www.stihl.ru/eac або замовити по телефону у
відповідного національного представництва
STIHL, див. «Адреси».

Технічні Директиви та вимоги України викону‐
ються.
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Адреси

28.1

STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115
71336 Waiblingen
Німеччина

28.2

Дочірні компанії STIHL

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО "АНДРЕАС ШТИЛЬ МАРКЕТИНГ"
наб. Обводного канала, дом 60, литера А,
помещ. 1-Н, офис 200
192007 Санкт-Петербург, Россия
Горячая линия: +7 800 4444 180
Эл. почта: info@stihl.ru
УКРАЇНА
ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна
Телефон: +38 044 393-35-30
Факс: +380 044 393-35-70
Гаряча лінія: +38 0800 501 930
E-mail: info@stihl.ua

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. Шагабутдинова, 125А, оф. 2
050026 Алматы, Казахстан
Горячая линия: +7 727 225 55 17

28.4

Імпортери STIHL

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
OOO "ШТИЛЬ ЗЮДВЕСТ"
350000, Российская Федерация,
г. Краснодар, ул. Западный обход, д. 36/1
ООО "ФЛАГМАН"
194292, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, 3-ий Верхний переулок, д.
16 литер А, помещение 38
ООО "ПРОГРЕСС"
107113, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 2
ООО "АРНАУ"
236006, Российская Федерация,
г. Калининград, Московский проспект, д. 253,
офис 4
ООО "ИНКОР"
610030, Российская Федерация,
г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 1Б
ООО "ОПТИМА"
620030, Российская Федерация,
г. Екатеринбург, ул. Карьерная д. 2, Помеще‐
ние 1
ООО "ТЕХНОТОРГ"
660112, Российская Федерация,
г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 15
ООО "ЛЕСОТЕХНИКА"
664540, Российская Федерация,
с. Хомутово, ул. Чапаева, д. 1, оф. 39
УКРАЇНА
ТОВ «Андреас Штіль»

0458-761-2021-B
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28 Адреси

вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна
БІЛАРУСЬ
ООО «ПИЛАКОС»
ул. Тимирязева 121/4 офис 6
220020 Минск, Беларусь
УП «Беллесэкспорт»
ул. Скрыганова 6.403
220073 Минск, Беларусь
КАЗАХСТАН
ИП «ВОРОНИНА Д.И.»
пр. Райымбека 312
050005 Алматы, Казахстан
КИРГИЗСТАН
ОсОО «Муза»
ул. Киевская 107
720001 Бишкек, Киргизия
АРМЕНІЯ
ООО «ЮНИТУЛЗ»
ул. Г. Парпеци 22
0002 Ереван, Армения
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