
ОБОЗНАЧЕНИЕ (КОЕ КАКВО Е?) 

 
ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ 

 
А. ВНИМАНИЕ! Тази косачка може да бъде опасна! При невнимателна или 

неправилна употреба може да се стигне до сериозно и дори смъртоносно 
нараняване.  

Б. Прочетете и разберете ръководството за работа, преди да започнете работа с 
косачката.  

В. С тази дръжка използвайте само глава за рязане. Никога не използвайте 
ножове или вършачни устройства с този инструмент. 

Г. ВНИМАНИЕ! Кордата на косачката може да изхвърля силно предмети. Може 
да бъдете ослепени или наранени. Винаги носете защита за очите. 

Д. Винаги използвайте: 
Защита за ушите 
Защитни очила или козирка 

Е. Помощната ръчка да се разположи само под стрелката. 
Ж. Операторът на машината трябва да подсигури при работа да няма никой в 

радиус от 15 метра. Когато на една и съща площ работят няколко оператори, 
трябва да се спазва разстояние на безопасност поне 15 метра.  

З. Ниво на звуковото налягане на 7,5 метра 
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И. Използвайте безоловен или качествен оловен бензин и двутактово масло, 
смесени с коефициент 2,5%. 

Й. Ключ ВКЛ./ИЗКЛ. на мотора. 
К. Ниво на звуковата мощност (по отношение на 2000/14/EО) 
К. Максимална честота на въртене на оста, об./мин. 
 
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
ВНИМАНИЕ! При използването на градинарски инструменти винаги трябва да се 
спазват мерките за безопасност, за да се намали рискът от пожар и сериозно 
нараняване. Прочетете и следвайте инструкциите. 
 
Този мощен уред може да бъде опасен! Операторът носи отговорност за 
спазването на инструкциите и предупрежденията върху уреда и в ръководството. 
Прочете цялото ръководство, преди да използвате уреда! Запознайте се обстойно 
с органите за управление и правилната употреба на уреда. Ограничете 
използването на този уред до лица, които четат, разбират и могат да спазват 
инструкциите и предупрежденията върху уреда и в ръководството. Не 
позволявайте на деца да работят с този уред.  

                            
ОПАСНОСТ! Не използвайте ножове, жица или вършачни устройства. Този уред е 
предназначен само за използване като косачка с корда. Употребата на други 
принадлежности или приспособления ще увеличи риска от нараняване. 
 
ВНИМАНИЕ! Кордата на косачката изхвърля силно предмети. Вие или други може 
да бъдете ослепени или наранени. Носете защитни очила и защитни средства за 
краката. Пазете частите на тялото далеч от въртящата се корда.  

 
Не позволявайте на деца, странични хора и животни да се доближават по-близо от 
15 метра. Ако се приближат, спрете веднага уреда. 
Ако възникнат ситуации, които не са описани в това ръководство, проявете 
внимание и добра преценка. Ако ви е необходима помощ, се обърнете към 
упълномощен сервиз. 
БЕЗОПАСНОСТ ЗА ОПЕРАТОРА 
· Обличайте подходящи дрехи. Винаги използвайте защитни очила или сходна 

защита за очите, когато работите или извършвате техническо обслужване на 
устройството (защитни очила се предлагат). Защитата за очите трябва да е с 
маркировка Z87. 

· Винаги носете лицева или противопрашна маска, ако при работата се вдига 
прах. 

· Винаги носете тежки, дълги панталони, дълги ръкави, ботуши и ръкавици. 
Препоръчва се носенето на предпазители за краката.  

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ НА 
УСТРОЙСТВОТО 



· Винаги трябва да бъдете с покрити стъпала. Не трябва да бъдете боси или 
обути в сандали. Пазете се от въртящата се корда. 

 Косата ви трябва да е прибрана, с дължина над рамената. Привържете или 
свалете широките дрехи или дрехи със свободно висящи връзки, ремъци, 
пискюли и др. Те могат да бъдат захванати в движещи се части. 

· Когато сте изцяло покрити, това ще ви предпази и от остатъци и парчета от 
отровни растения, изхвърлени от въртящата се корда. 

· Бъдете нащрек. Не работете с този уред, когато сте изморени, болни, 
разстроени или след приемане на алкохол или медикаменти. Внимавайте 
какво правите; влагайте здрав разум. 

· Носете защита за слуха. 
· Никога не стартирайте и не използвайте уреда в затворено помещение или 

сграда. Вдишването на отработили газове може да е смъртоносно.  
· Почиствайте дръжките от масло и гориво. 
 
УРЕД / БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ 
· Прекъснете връзката към свещта преди техническо обслужване, освен при 

настройки на карбуратора.  
· Преди всяка употреба проверете и заменете повредените и откачени части. 

Преди употреба намерете и отстранете протичането на гориво. Поддържайте 
в добро работно състояние. 

· Заменете частите на главата на косачката, които са нащърбени, напукани, 
счупени или повредени по друг начин, преди да използвате уреда. 

· Поддържайте уреда в съответствие с препоръчваните процедури. 
Поддържайте подходяща дължина на режещата корда. 

· Използвайте само корда с 2 мм диаметър, марка McCulloch®. Не използвайте 
жица, въже, конец и др. 

· Преди използване на уреда инсталирайте добре необходимия щит. 
Използвайте само глава на косачката според спецификациите; уверете се, че 
е правилно инсталирана и добре затегната. 

· Уверете се, че уредът е монтиран правилно, както е показано в това 
ръководство.  

· Правете регулировките на карбуратора с опора под долния край, за да не 
допуснете кордата да се опре до някой предмет.  

· Когато правите регулировки на карбуратора, не допускайте други хора в 
близост.  

· Използвайте само препоръчвани принадлежности и резервни части на 
McCulloch®. 

· Всички работи по техническо обслужване и сервиз, които не са описани в това 
ръководство, трябва да се изпълняват от упълномощен сервиз. 

 
БЕЗОПАСНОСТ НА ГОРИВОТО 
· Смесвайте и наливайте горивото на открито.  
· Дръжте го далеч от искри и пламък.  
· Използвайте контейнер, одобрен за гориво. 
· Не пушете и не разрешавайте пушенето в близост до гориво или до уреда. 
· Избягвайте разливането на гориво или масло. Избърсвайте всичкото разлято 

гориво. 
· Преди да стартирате мотора, се отдалечете поне на 3 метра от мястото на 

зареждане с гориво.  
· Преди да свалите капачката за горивото, спрете мотора и го оставете да 

изстине. 
· Винаги съхранявайте бензина в контейнер, одобрен за възпламеними 

течности. 



БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РЯЗАНЕ 
ВНИМАНИЕ! Преди всяка употреба направете оглед на мястото. Отстранете 
предмети (камъни, счупени стъкла, гвоздеи, жица и др.), които могат да се 
изхвърлят от кордата или да се заплетат в нея. Твърдите предмети могат да 
повредят главата на косачката и да бъдат изхвърлени, с което да предизвикат 
сериозно нараняване.  
· Използвайте само за подрязване, изтръгване, косене и прочистване. Не 

използвайте за оформяне на ръбове, кастрене или подрязване на жив плет. 
· Поддържайте стабилна стойка и равновесие. Не се протягайте прекомерно.  
· Пазете всички части на тялото си далеч от заглушителя и въртящата се корда. 

Дръжте мотора под нивото на кръста. При горещ заглушител може да се 
получат сериозни изгаряния.  

· Косете отдясно наляво. При рязане от лявата страна на щита остатъците ще 
се изхвърлят далеч от оператора.  

· Използвайте само на дневна светлина или добро изкуствено осветление. 
· Използвайте само за работите, описани в това ръководство. 
 
ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
· Оставете мотора да изстине; обезопасете уреда, преди да го приберете на 

съхранение или транспортирате в превозно средство. 
· Изпразнете резервоара за гориво, преди да приберете на съхранение или 

транспортирате уреда. Използвайте докрай горивото, останало в карбуратора, 
като стартирате двигателя и го оставите да работи, докато спре. 

· Съхранявайте уреда и горивото на място, на което парите да не могат да 
достигнат до искри или открит пламък от нагреватели на вода, електромотори 
или превключватели, пещи и др. 

· Съхранявайте уреда на такова място, че ограничителят на кордата да не 
може да причини случайно нараняване. Уредът може да се закачва за вала. 

· Съхранявайте уреда далеч от обсега на деца. 
 
СПЕЦИАЛНА БЕЛЕЖКА: Излагането на вибрации при продължителна 
употреба на ръчни триони с бензиново задвижване може да предизвика увреждане 
на кръвоносни съдове или нерви в пръстите, ръцете и ставите на хора, податливи 
към нарушения на кръвообращението или отоци. Установено, че продължителна 
употреба при студено време може да е причина за увреждане на кръвоносни 
съдове у здрави хора. Ако възникнат симптоми като безчувственост, болка, загуба 
на сила, промяна в цвета или текстурата на кожата, както и загуба на усещане в 
пръстите, ръцете или ставите, преустановете използването на този инструмент и 
потърсете лекарска помощ. Противовибрационната система не гарантира 
избягването на тези проблеми. Потребители, използващи силови инструменти 
постоянно и редовно, трябва да следят отблизо своето физическо състояние и 
състоянието на този инструмент. 
 
МОНТАЖ 
ВНИМАНИЕ! Уверете се, че уредът е правилно монтиран и всички фиксатори са 
здраво закрепени. 
 
Проверете частите за повреди. Не използвайте повредени части. 
Нормално е при празен резервоар на горивото горивният филтър да трака. 
 
Попадането на остатъци от гориво и масло върху заглушителя е нормално 
вследствие регулировките на карбуратора и изпитанията, извършени от 
производителя. 



РЕГУЛИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА 
ВНИМАНИЕ! Когато регулирате помощната дръжка, внимавайте тя да остане над 
етикета за безопасност и под маркировката или стрелката върху вала. 
1. Разхлабете крилчатата гайка на дръжката. 
2. Завъртете дръжката върху вала до изправено положение; затегнете отново 

крилчатата гайка.  
 
МОНТИРАНЕ НА ЩИТА  
ВНИМАНИЕ! Щитът трябва да бъде правилно монтиран. Щитът осигурява 
частична защита срещу риск от изхвърлени предмети към оператора и други лица 
и е снабден с ограничител на кордата, който отрязва излишната корда. 
Ограничителят на кордата (на долната страна на щита) е остър и може да ви 
пореже.  
1. Свалете гайката от щита. 
2. Поставете скоба в прореза на щита. 
3. Завъртете щита, докато болтът влезе в отвор в скобата. 
4. Поставете отново гайката и я затегнете здраво с гаечен ключ (приложен). 

 
РАБОТА 
ВНИМАНИЕ! Преди да започнете, непременно прочетете информацията за 
горивото в раздела на правилата за безопасност. Ако не разбирате правилата за 
безопасност, не се опитвайте да зареждате уреда си. Обърнете се към 
упълномощен сервиз. 
 
ЗАРЕЖДАНЕ НА МОТОРА С ГОРИВО 
ВНИМАНИЕ! При зареждане с гориво сваляйте капачката за горивото бавно. 
Моторът е сертифициран за работа с безоловен бензин. Преди работа бензинът 
трябва да се смеси с добро количество масло за 2-тактов мотор с въздушно 
охлаждане. Препоръчваме масло марка McCulloch®, смесено в съотношение 40:1 
(2,5%). Съотношение 40:1 се постига чрез смесването на 5 литра безоловен 
бензин с 0,125 литра масло. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ масло за автомобили или 
моторници. Тези видове масло могат да причинят повреда на мотора. Когато 
смесвате горивото, следвайте инструкциите, означени върху контейнера. След 
като добавите маслото към бензина, разклатете резервоара, за да осигурите 
пълното смесване на горивото. Винаги прочитайте правилата за безопасност по 
отношение на горивото, преди да заредите уреда си с гориво.  
 
ВАЖНО 
Опитът е показал, че горива, смесени със спирт (наречени газохол или използващи 
етанол или метанол) могат да привличат влагата, което да доведе де отделянето и 
образуването на киселини при съхранението им. Киселинният газ може да повреди 
горивната система на мотора, докато се съхранява. За да избягвате проблеми с 
мотора, изпразнете горивната система преди съхраняване за срок от 30 дни или 
повече. Източете резервоара за гориво, стартирайте двигателя и го оставете да 
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работи, докато горивопроводите и карбураторът не се изпразнят. През следващия 
сезон използвайте ново гориво. Никога не използвайте продукти за почистване на 
мотора или карбуратора в резервоара за гориво, защото така може да възникне 
перманентно увреждане на горивния резервоар. 
 
КАК ДА СПИРАТЕ УРЕДА СИ 
· За да спрете мотора, поставете ключа ВКЛ./ИЗКЛ. в положение ИЗКЛ. 
 
КАК ДА СТАРТИРАТЕ УРЕДА СИ 
ВНИМАНИЕ! При включване на мотора главата на косачката ще се завърти. 
Избягвайте допиране до заглушителя. При горещ заглушител може да се получат 
сериозни изгаряния.  
 
СТАРТИРАНЕ НА СТУДЕН МОТОР (или на топъл мотор след 
свършване на горивото) 

          
1. Поставете уреда върху равна повърхност. 
2. Поставете ключа ВКЛ./ИЗКЛ. в положение ВКЛ. 
3. Бавно натиснете балончето за заливане 6 пъти. 
4. Преместете лостчето за дросела на положение ПЪЛЕН ДРОСЕЛ. 
5. Натиснете и задръжте натиснат спусъка, докато изпълните всички останали 

стъпки.  
6. Дърпайте въжето за стартиране рязко, докато моторът издаде звук като че ли 

опитва да стартира, но не го дърпайте повече от 6 пъти. 
7. Веднага след като моторът издаде звук, като че ли опитва да стартира, 

преместете лостчето на дросела на ПОЛОВИН ДРОСЕЛ. 
8. Дърпайте въжето за стартиране рязко, докато моторът стартира, но не повече 

от 6 пъти. Ако моторът не стартира след 6 дръпвания (в положение ПОЛОВИН 
ДРОСЕЛ), преместете лостчето на дросела на положение ПЪЛЕН ДРОСЕЛ и 
натиснете балончето за заливане 6 пъти. Натиснете и задръжте спусъка на 
газта и издърпайте въжето за стартиране още 2 пъти. Преместете лостчето на 
дросела в положение ПОЛОВИН ДРОСЕЛ и издърпайте въжето за 
стартиране, докато моторът заработи, но не повече от 6 дръпвания. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако моторът не стартира, вероятно е задавен. Преминете към 
СТАРТИРАНЕ НА ЗАДАВЕН МОТОР. 

    Стартово положение

    Дръжка на стартера 

        Лостче на 
дросела 

    Балонче за заливане



9. След като моторът стартира, оставете да поработи 10 секунди, а след това 
преместете лостчето на дросела на ИЗКЛЮЧЕН ДРОСЕЛ (RUN). Оставете 
уреда да работи още 30 секунди на ИЗКЛЮЧЕН ДРОСЕЛ (RUN), преди да 
отпуснете спусъка на газта. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако моторът спре при положение 
на лостчето ИЗКЛЮЧЕН ДРОСЕЛ (RUN), преместете лостчето на дросела на 
положение ПОЛОВИН ДРОСЕЛ и издърпайте въжето, докато моторът 
заработи, но не повече от 6 пъти. 

СТАРТИРАНЕ НА ТОПЪЛ МОТОР 
1. Поставете ключа ВКЛ./ИЗКЛ. в положение ВКЛ. 
2. Преместете лостчето за дросела в положение ПОЛОВИН ДРОСЕЛ. 
3. Натиснете и задръжте спусъка на газта. Задръжте спусъка на газта натиснат 

докрай, докато моторът заработи гладко. 
4. Дърпайте въжето за стартиране рязко, докато моторът стартира, но не повече 

от 5 пъти. 
5. Оставете мотора да поработи 15 секунди, а след това преместете лостчето на 

дросела на ИЗКЛЮЧЕН ДРОСЕЛ (RUN). 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако моторът не стартира, дръпнете въжето за стартиране още 5 
пъти. Ако моторът все още не работи, той вероятно е задавен. 
 
СТАРТИРАНЕ НА ЗАДАВЕН МОТОР 
Задавените мотори могат да се стартират, като се постави лостчето за дросела в 
положение ИЗКЛЮЧЕН ДРОСЕЛ (RUN); след това дръпнете въжето, за да 
прочистите мотора от излишното гориво. Това може да изисква много дръпвания 
на дръжката за стартиране, в зависимост от степента на задавяне на уреда. 
Ако моторът все още не се стартира, вж. ТАБЛИЦАТА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
НЕИЗПРАВНОСТИ. 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 
РАБОТНО ПОЛОЖЕНИЕ 

 
ВНИМАНИЕ! Винаги носете подходящи предпазители на очите и слуха. Никога не 
се облягайте върху главата на косачката. Камъни или отпадъци може да 
рикошират в очите и лицето ви и да предизвикат ослепяване или друго сериозно 
нараняване. 
Не пускайте мотора при по-висока скорост, отколкото е необходимо. Режещата 
корда ще реже ефективно, когато моторът работи при обороти, по-ниски от пълна 
газ. При по-ниски обороти има и по-малко шум и вибрации на мотора. Режещата 
корда ще трае по-дълго време и с по-малка вероятност ще се "завари" върху 
макарата. 
Винаги отпускайте спусъка на газта, за да оставите мотора да се върне на обороти 
на празен ход, когато не режете. 

    Защита за очите 

            Дълги панталони

                  Тежки обувки 

   Защита на слуха
 

    Косете отдясно наляво. 



За да спрете мотора:  
· Отпуснете спусъка на газта. 
· Поставете ключа ВКЛ./ИЗКЛ. в положение ИЗКЛ. 
 
ИЗЛИЗАНЕ НА КОРДА НА КОСАЧКАТА 
Кордата на косачката ще излиза с приблизително 5 см всеки път, когато долната 
част на главата на косачката се чукне в земята, при мотор, работещ на пълна газ. 
Най-ефикасната дължина на кордата е максималната дължина, позволявана от 
ограничителя на кордата. Винаги поддържайте щита поставен на място, когато 
работите с уреда. 
ВНИМАНИЕ! Използвайте само корда с диаметър 2 мм. При други размери и 
форми на кордата тя няма да излиза правилно и това ще доведе до неправилна 
функция на рязане на главата, което може да причини сериозно нараняване. Не 
използвайте други материали като жица, конец, въже и др. Жицата може да се 
отчупи при рязане и да се превърне в опасна ракета, която да причини сериозно 
нараняване. 
МЕТОДИ НА РЯЗАНЕ 
ВНИМАНИЕ! Използвайте минимална скорост и не допускайте натрупване на 
корда, когато режете около твърди предмети (камъни, чакъл, колове на ограда и 
др.), които може да повредят главата на косачката, да се заплетат в кордата или 
да се изхвърлят, което да създаде сериозна опасност. 
· Рязането се извършва от края на кордата. Ще постигнете най-добра 

ефективност и минимално износване на кордата, ако не натрупвате корда в 
зоната на рязане. По-долу са показани правилният и грешният начин. 

 

 
· Кордата лесно ще премахва трева и плевели около стени, огради, дървета и 

цветни лехи, но може да реже и висяща кора от дървета или храсталак и да 
очертава огради.  

· За подрязване или изтръгване, използвайте по-ниски обороти от пълната газ, 
за да удължите живота на кордата и намалите износването на главата, 
особено: 
- По време на рязане при лек режим. 
- В близост до обекти, около които кордата може да се усуче, например тънки 
колове, дървета или оградна тел. 

· За косене или прочистване използвайте пълна газ, за добра и чиста работа. 
 
ПОДРЯЗВАНЕ - Дръжте долната част на главата на косачката на около 80 мм над 
земята и под ъгъл. Оставете контактът да се извършва само с края на кордата. Не 
натискайте със сила кордата в зоната на работа. 

 

            Косенето се извършва от края на кордата. 
·  

Кордата е набрана в работната област. 

                          ПРАВО             НЕПРАВИЛНО

            ПОДРЯЗВАНЕ 

            8 см над земята 



ИЗТРЪГВАНЕ - Похватът на изтръгване служи за отстраняване на ненужна 
растителност. Дръжте долната част на главата на косачката на около 80 мм над 
земята и под ъгъл. Оставете краят на кордата да се удря в земята около дървета, 
колове, основи и др. Този похват увеличава износването на кордата. 

 
КОСЕНЕ - Вашата косачка е идеална за косене на места, които стандартните 
тревни косачки не могат да достигат. В положение за косене, дръжте кордата 
успоредна на земята. Избягвайте да натискате главата в земята, тъй като това 
може да изтръгне земя и да повреди инструмента. 

 
ПРОЧИСТВАНЕ - Вентилаторното действие на въртящата се корда може да се 
използва за бързо и лесно чистене. Дръжте кордата паралелна на и над 
повърхностите, които се прочистват, и движете инструмента от едната на другата 
страна. 

 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ 
ВНИМАНИЕ! Прекъснете връзката към свещта преди техническо обслужване, 
освен при настройки на карбуратора. 
 
ПРОВЕРЕТЕ ЗА РАЗХЛАБЕНИ ФИКСАТОРИ И ЧАСТИ 
· Конзола на свещта 
· Въздушен филтър 
· Винтове на кожуха 
· Винт на помощната дръжка 
· Щит за отпадъци 
 
ПРОВЕРЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕНИ ИЛИ ИЗНОСЕНИ ЧАСТИ 
Обърнете се към упълномощен сервиз за замяна на повредените или износени 
части. 
· Ключ ВКЛ./ИЗКЛ. - Уверете се, че ключът ВКЛ./ИЗКЛ. е изправен, като го 

поставите в положение ИЗКЛ. Уверете се, че моторът е спрял; след това го 
пуснете отново и продължете. 

· Резервоар за гориво - Спрете да използвате уреда, ако резервоарът за гориво 
покаже признаци на повреда или протичане. 

· Щит за отпадъци - Спрете да използвате уреда, ако щитът за отпадъци е 
повреден. 

            ИЗТРЪГВАНЕ 

            КОСЕНЕ

            ПРОЧИСТВАНЕ



ПРОВЕРЕТЕ И ПОЧИСТЕТЕ УРЕДА И ЕТИКЕТИТЕ 
· След всяка употреба проверявайте уреда за разхлабени или повредени части. 

Почистете уреда и етикетите, като използвате влажна кърпа със слаб миялен 
препарат. 

· Избършете уреда с чиста суха кърпа. 
 
ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР 
Замърсеният въздушен филтър влошава работата на мотора и увеличава 
консумацията на гориво и вредните емисии. Винаги почиствайте след 
всеки 5 часа работа. 
1. Почиствайте капака и мястото около него, за да не позволите кал да 

попадне в камерата на карбуратора, когато бъде свален капакът. 
2. Частите се свалят, както е илюстрирано.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Не почиствайте филтъра в бензин или друг 
възпламеним разтворител, за да избегнете риска от пожар или 
опасни изпарения. 

3. Промийте филтъра със сапун и вода. 
4. Оставете филтъра да изсъхне. 
5. Добавете няколко капки масло във филтъра; стиснете филтъра, за да 

разпределите маслото. 
6. Поставете на място частите. 

 
СМЯНА НА СВЕЩТА 
Свещта трябва да се сменя всяка година, за да се гарантира, че моторът ще се 
стартира по-лесно и ще работи по-добре. Регулирайте междината между 
контактите на свещта на 0,6 мм. Времето на запалване е фиксирано и не може да 
се регулира. 
1. Завъртете, а след това извадете конзолата на свещта. 
2. Извадете свещта от цилиндъра и я изхвърлете. 
3. Заменете я със свещ Champion RCJ-6Y и я затегнете здраво с глух ключ 19 

мм. 
4. Поставете на място конзолата на свещта. 
СЕРВИЗ И РЕГУЛИРОВКИ 
СМЯНА НА КОРДАТА 
1. Поставете ключа ВКЛ./ИЗКЛ. в положение ИЗКЛ. 
2. Откачете проводника на свещта. 
3. Свалете макарата, като дръпнете здраво главата. Почистете цялата 

повърхност на главината и макарата. Заменете я с предварително намотана 
макара или отрежете две дължини от 4 метра корда с диаметър 2 мм марка 
McCulloch®.  

ВНИМАНИЕ! Никога не използвайте жица, конец, въже и др., които могат да се 
откъснат и да се превърнат в опасна ракета. 
4. Вмъкнете краищата на кордата на около 1 см в малкия отвор от вътрешната 

страна на макарата.  
 

 Въздушен филтър

            Бутон 

            Капак на въздушния филтър



 

                       
 
5. Навийте кордата равномерно и плътно върху макарата. Навивайте в посока 

на стрелките, означени върху макарата. 
6. Натиснете кордата в изрезите, като оставите ненамотани около 7-12 см.  
7. Вмъкнете кордата в изходните отвори в главината, както е показано на 

илюстрацията. 
8. Подравнете изразите с изходните отвори на кордата. 
9. Натиснете макарата в главината, докато щракне на място.  
10. Издърпайте кордите, които се подават извън главината, за да ги освободите 

от изрезите. 
 

РЕГУЛИРАНЕ НА КАРБУРАТОРА 
ВНИМАНИЕ! Не допускайте в близост други хора , когато правите регулировките 
на празния ход. По време на тази процедура главата на косачката ще се върти. 
Носете защитните си средства и съблюдавайте всички мерки за безопасност.  
 
Карбураторът е внимателно настроен в завода. Регулировки може да бъдат 
необходими, ако забележите възникването на някое от следните условия: 
· Моторът няма да работи на празен ход, когато газта се отпусне. 
Направете регулировките, като поддържате уреда по такъв начин, че режещото 
приспособление е над земята и няма да се допре до никакъв предмет. 
Придържайте уреда с ръка, докато работите и правите регулировки. Пазете всички 
части на тялото си далеч от режещото приспособление и заглушителя. 
 

Регулировка на празния ход 
Пуснете мотора на празен ход. Регулирайте оборотите, докато моторът работи без 
прекъсване (при празен ход с твърде ниски обороти). 
· Завъртете винта за скорост на празен ход по часовниковата стрелка, за да 

увеличите оборотите на мотора, ако прекъсва или загасва. 
· Завъртете винта за скорост на празен ход обратно на часовниковата стрелка, 

за да намалите оборотите. 

 
Ако ви е необходима допълнителна помощ или не сте уверени в изпълнението на 
тази процедура, се обърнете към упълномощен сервиз. 
 

СЪХРАНЕНИЕ 
ВНИМАНИЕ! След всяка употреба изпълнявайте следните стъпки: 

            Капак на въздушния филтър 

            Винт за обороти на празен ход 

            Макара 
            Малки отвори 

            Отвори за излизане на кордата
            Входен изрез за кордата 

            Входен изрез за кордата 
            Главина



· Оставете двигателя да изстине, преди да го приберете на съхранение или 
транспортирате. 

· Съхранявайте уреда и горивото на добре проветрявано място, на което 
парите на горивото да не могат да достигнат до искри или открит пламък от 
нагреватели на вода, електромотори или превключватели, пещи и др. 

· Изпразнете резервоара за гориво, преди да приберете на съхранение или 
транспортирате уреда. 

· Съхранявайте уреда и горивото далеч от обсега на деца. 
· Съхранявайте уреда с всички предпазители поставени. Поставете уреда на 

такова място, че негова остра част да не може да причини случайно 
нараняване. 

 

СЕЗОННО СЪХРАНЕНИЕ 
Подгответе уреда за съхранение след завършване на сезона или ако той няма да 
се използва 30 дни или повече. 
Ако уредът ви трябва да се прибере на съхранение за определен срок: 
· Преди продължително съхранение почистете целия уред. 
· Съхранявайте уреда на чисто и сухо място. 
· Леко намажете с масло външните метални повърхности. 
 

МОТОР 
· Извадете свещта и налейте 1 чаена лъжичка масло за двутактов двигател за 

смесване 40:1 в отвора на свещта. Дръпнете бавно въжето за стартиране 8 до 
10 пъти, за да разпределите маслото. 

· Заменете свещта с нова от препоръчвания тип и топлинен диапазон. 
· Почистете въздушния филтър. 
· Проверете целия уред за разхлабени винтове, гайки и болтове. Заменете 

всички повредени, счупени или износени части. 
· При започване на следващия сезон, използвайте само ново гориво, с 

необходимото съотношение на бензин и масло. 
 

ДРУГИ 
· Не съхранявайте бензин от един сезон за друг. 
· Заменете тубата за бензин, ако започне да ръждясва. 
ТАБЛИЦА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 
ВНИМАНИЕ! Винаги спирайте уреда и прекъсвайте връзката към свещта, преди да 
изпълнявате препоръчваните корекции по-долу, с изключение на корекциите, които 
изискват уредът да работи. 
НЕИЗПРАВНОСТ ПРИЧИНА КОРЕКЦИЯ 
Двигателят не се 
стартира. 

1. Ключът ВКЛ./ИЗКЛ. е в 
положение ИЗКЛ. 

 
2. Моторът е задавен. 
 
 
3. Резервоарът на 

горивото е празен. 
 
4. Свещта не се запалва. 

 
5.  Горивото не достига   

карбуратора. 
 
 
 

1. Поставете ключа 
ВКЛ./ИЗКЛ. в положение 
ВКЛ. 

2. Вж. "Стартиране на 
задавен мотор" в раздела 
"Работа". 

3. Заредете резервоара с 
подходяща горивна смес. 

4. Инсталирайте нова свещ. 
5. Проверете дали не е 

замърсен горивният 
филтър; заменете го. 
Проверете за усукана или 
прекъсната линия на 
горивото; ремонтирайте 
или заменете. 



6. Карбураторът изисква  
    регулиране. 

6. Обърнете се към 
упълномощен сервиз. 

Двигателят не 
работи правилно 
на празен ход. 

1. Карбураторът изисква  
    регулиране. 
 
2. Уплътненията на  
     коляновия вал са  
     износени. 
3. Компресията е ниска. 

1. Вж. "Регулиране на  
    карбуратора" в раздела  
    Сервиз и регулировки. 
2. Обърнете се към  
    упълномощен сервиз. 
 
3. Обърнете се към  
    упълномощен сервиз. 

Двигателят не се 
ускорява, няма 
мощност или 
спира при 
натоварване. 

1. Замърсен въздушен  
    филтър. 
2. Неизправна свещ. 
 
 
3. Карбураторът изисква  
    регулиране. 
4. Отлагане на сажди  
    върху изходния екран  
    на заглушителя. 
5. Компресията е ниска. 

1. Почистете или заменете  
    въздушния филтър. 
2. Почистете или заменете  
    свещта и регулирайте  
    междината. 
3. Обърнете се към  
    упълномощен сервиз. 
4. Обърнете се към  
    упълномощен сервиз. 
 
5. Обърнете се към  
    упълномощен сервиз. 

От мотора излиза 
много дим. 

1. Дроселът е включен  
    частично. 
2. Неправилна горивна  
    смес  
 
3. Замърсен въздушен  
    филтър. 
4. Карбураторът изисква  
    регулиране. 

1. Регулирайте дросела. 
 
2. Изпразнете резервоара за 
гориво и го заредете с 
подходяща горивна смес. 
3. Почистете или заменете 
въздушния филтър. 
4. Обърнете се към 
упълномощен  сервиз. 
 
 

Веригата се 
нагорещява при 
движение. 

1. Неподходяща горивна 
смес 
 
2. Неподходяща свещ. 
 
3. Карбураторът изисква 
регулиране. 
4. Отлагане на сажди 
върху изходния екран на 
заглушителя. 

1. Изпразнете резервоара за 
гориво и го заредете с 
подходяща горивна смес. 
2. Заменете с подходяща 
свещ. 
3. Обърнете се към 
упълномощен сервиз. 
4. Обърнете се към 
упълномощен сервиз. 

 



Декларация за съответствие за ЕО по отношение на 2000/14/EО 
Декларация за съответствие за ЕО по отношение на 2000/14/EО 
 

Ние, Electrolux Home Products, Inc., Texarkana, TX, 75501, USA, тел. : +1 903 223 
4100, декларираме на наша изключителна отговорност, че косачката за трева 
McCulloch, модел TrimMac SL е оценена в съответствие с Анекс V на 
ДИРЕКТИВАТА и от серийни номера 2005-335N00001 нагоре съответства на 
разпоредбите на ДИРЕКТИВАТА. Дължината на рязане е 410 мм. Измерената 
звукова мощност е 108 dB, а гарантираната звукова мощност е 112 dB. 
 

Texarkana 05-12-01 

 
Michael S. Bounds, Директор 
Безопасност и стандарти на продуктите 
 

 
 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ по отношение на 98/37/EО 
Декларация за съответствие за ЕО (Директива 98/37/EО, Анекс II, A) (Отнася се 
само за Европа) 
 

Ние, Electrolux Home Products, Inc., Texarkana, TX, 75501, USA, тел. : +1 903 223 
4100, декларираме на наша изключителна отговорност, че косачката за трева 
McCulloch, модел TrimMac SL, серийни номера 2005-335N00001 и нагоре, 
отговаря на разпоредбите на ДИРЕКТИВИ: 98/37/ЕО (машини) и 89/336/EИО 
(електромагнитна съвместимост), включително измененията и допълненията, като 
съответства на следните стандарти: EN 12100-2, EN ISO 11806:1997 и CISPR 12. 
 

SMP - Институт за изпитване на машини на Швеция, Fyrisborgsgatan 3 S-754 50 
Uppsala, Sweden, е извършил доброволно одобрението за тип. Номер(а) на 
сертификат(и): SEC/04/1033. 
 
Texarkana 05-12-01 

 
Майкъл С. Баундс, Директор  
Безопасност и стандарти на продуктите 



МОДЕЛ: TRIMMAC SL 
МОТОР 
Работен обем, cm3 25 
Максимална мощност на двигателя, измерена в  
съответствие с ISO 8893, kW 0,7 
 
ОБОРОТИ НА ВЪРТЕНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ 
При максимална мощност на двигателя, об./мин. 8000 
Максимална честота на въртене на оста, об./мин. 10000 
Скорост на двигателя при препоръчвани максимални обороти на  
въртене на оста, об./мин. 10000 
Препоръчвани обороти на празен ход, об./мин. 4000 
 
ГОРИВО И СМАЗОЧНА СИСТЕМА 
Вместимост на резервоара за гориво, cm3 340 
Разход на гориво при максимална мощност на двигателя,  
измерен в съответствие с ISO 8893, g/h 407 
Специфициран разход на гориво при максимална мощност на 
двигателя, измерен в съответствие с ISO 8893, g/kWh 768 
 
ТЕГЛО 
Без приспособление за рязане или щит, празен резервоар, kg 3,7 
 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА РЯЗАНЕ 
Блок на режещата глава, каталожен номер #530095846 
 
НИВА НА ШУМА (анализ за честотна лента 100-10000 Hz 1/3 октава) 
 
НИВА НА ЗВУКОВО НАЛЯГАНЕ, измерени в  
съответствие с ISO 7917 
На празен ход, dB(A) 92,4 
При форсиране, dB (A) 101,5 
 
НИВА НА ЗВУКОВО НАЛЯГАНЕ, измерени в съответствие 
с ISO 10884 
На празен ход. dB(A) 99,3 
При форсиране, dB(A) 107,4 
 
НИВА НА ВИБРАЦИЯ, измерени в съответствие с ISO 7916 
ПРЕДНА ДРЪЖКА 
На празен ход, m/s2 8,2 
При форсиране, m/s2 9,6 
ЗАДНА ДРЪЖКА 
На празен ход, m/s2 5,9 
При форсиране, m/s2 8,8 
 
 
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО:  2006 
АДРЕС НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: Electrolux Outdoor Products Italy 
    Via Como 72  
    Valmadrera, Lecco 
    ITALY  I-23868 
 
 


