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Мощен уред за обдухване
За почистване на големи площи от листа и трева, благодарение на HD2 филтъра е подходящ за използване и 
в силно запрашени райони. 

Уредът е собственост на фондация „Земя завинаги“ и е предоставен за съвместно ползване на кметство 
Юлиево и кметство Ягода, община Мъглиж. Закупен е по проект „По-чисти реки – по-чисти морета“, 
финансиран по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“

Техн. данни Стойност

CO2 g/kWh 848

Работен обем cм³ 27,2

Сила на обдухване N 15

Тегло кг 4,4

Ниво на звукова мощност dB(A) 104

Ниво на звуково налягане dB(A 90

Ниво на вибрации м/сек² 4) 2,5

Макс. скорост на въздушната струя м/сек 89

Maкс. дебит на въздушната струя м³/ч 810

Макс. скорост на въздушната струя м/сек 76

Двигателят работи с горивна смес от бензин и моторно 
масло. В туба, одобрена за гориво, първо се налива 
моторно масло, след това бензин и после се размесват 
добре. 

ВНИМАНИЕ

Неподходящи работни субстанции или различно 
от предписаното съотношение на смесване могат 
да доведат до сериозни повреди на задвижващия 
механизъм.

Използването на бензин или масло с качество 
под необходимото може да доведе до повреда на 
двигателя, уплътнителните пръстени, проводниците и 
резервоара за гориво.

Бензин

Използвайте само добра марка бензин – с минимално 
октаново число 90 ROZ– безоловен или със съдържание на 
олово. При двигатели с ръчно регулируеми карбуратори 
бензин с алкохолно съдържание над 10% може да причини 
повреди в хода на двигателя и затова не бива да се 
използва за задвижване на тези двигатели.

Двигателите със система “M-Tronic” достигат пълна 
мощност с бензин с алкохолно съдържание до 25% (E25).

Моторно масло

Ако сами смесвате горивото, трябва да използвате 
само двутактово двигателно масло на STIHL или друго 
висококачествено двигателно масло от класовете JASO 
FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC или ISO-L-EGD. 
STIHL препоръчва двутактовото двигателно масло STIHL 
HP Ultra или еквивалентно висококачествено двигателно 
масло, за да се гарантира ограничаване на емисиите за 
целия срок на експлоатация на двигателя.

Съотношение при смесване при моторно масло за 
двутактови двигатели марка STIHL 1:50;  
1:50 = 1 част масло + 50 части бензин
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Двигателят работи с горивна смес от 
бензин и моторно масло.

ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ

При работа да се избягва директен 
контакт на горивото с кожата и 
вдишването на бензинови изпарения.

SSTTIIHHLL MMoottooMMiixx

STIHL препоръчва употреба на 
STIHL MotoMix. Тази готова горивна 
смес е без съдържание на бензол, 
безоловна, отличава се с високо 
октаново число и винаги осигурява 
оптимално съотношение на 
смесване.

За да се гарантира възможно най-
дълъг живот на двигателя, смесвайте 
STIHL MotoMix с моторно масло за 
двутактови двигатели марка 
STIHL HP Ultra. 

MotoMix не се предлага на всички 
пазари.

ССммеессввааннее  ннаа  ггооррииввооттоо

УУККААЗЗААННИИЕЕ

Неподходящи работни субстанции 
или различно от предписаното 
съотношение на смесване могат да 
доведат до сериозни повреди на 
задвижващия механизъм. 
Използването на бензин или масло с 
качество под необходимото може да 
доведе до повреда на двигателя, 

уплътнителните пръстени, 
проводниците и резервоара за 
гориво.

ББееннззиинн

Използвайте само ддооббрраа  ммааррккаа  
ббееннззиинн – с минимално октаново число 
90 ROZ– безоловен или със 
съдържание на олово.

При двигатели с ръчно регулируеми 
карбуратори бензин с алкохолно 
съдържание над 10% може да 
причини повреди в хода на двигателя 
и затова не бива да се използва за 
задвижване на тези двигатели.

Двигателите със система "M-Tronic" 
достигат пълна мощност с бензин с 
алкохолно съдържание до 25% (E25).

ММооттооррнноо  ммаассллоо

Ако сами смесвате горивото, трябва 
да използвате само двутактово 
двигателно масло на STIHL или друго 
висококачествено двигателно масло 
от класовете JASO FB, JASO FC, 
JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC или 
ISO-L-EGD.

STIHL препоръчва двутактовото 
двигателно масло STIHL HP Ultra или 
еквивалентно висококачествено 
двигателно масло, за да се гарантира 
ограничаване на емисиите за целия 
срок на експлоатация на двигателя.

ССъъооттнноошшееннииее  ппррии  ссммеессввааннее

при моторно масло за двутактови 
двигатели марка STIHL 1:50; 1:50 = 
1 част масло + 50 части бензин

ППррииммееррии

N в туба, одобрена за гориво, първо 
се налива моторно масло, след 
това бензин и после се размесват 
добре

ССъъххрраанняяввааннее  ннаа  ггооррииввннааттаа  ссммеесс

Складирайте само в одобрени за 
гориво туби на сухо, хладно и 
безопасно място, пазете от светлина 
и слънце.

ГГооррииввннааттаа  ссммеесс  ссттааррееее – затова 
смесвайте само количеството, 
необходимо за няколко седмици. Не 
съхранявайте горивната смес повече 
от 30 дни. Под въздействието на 
светлина, слънчеви лъчи, ниски или 
високи температури горивната смес 
може да се развали по-бързо.

STIHL MotoMix може да се съхранява 
безпроблемно до 2 години.

N Преди зареждане разклащайте 
силно тубите с горивна смес

ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ

В тубата може да се образува 
налягане – отваряйте го внимателно.

ГГооррииввоо
Количество 
бензин

Двутактово масло 
STIHL 1:50 

литри литри (ml)
1 0,02 (20)
5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)
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Двигателят работи с горивна смес от 
бензин и моторно масло.

ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ

При работа да се избягва директен 
контакт на горивото с кожата и 
вдишването на бензинови изпарения.

SSTTIIHHLL MMoottooMMiixx

STIHL препоръчва употреба на 
STIHL MotoMix. Тази готова горивна 
смес е без съдържание на бензол, 
безоловна, отличава се с високо 
октаново число и винаги осигурява 
оптимално съотношение на 
смесване.

За да се гарантира възможно най-
дълъг живот на двигателя, смесвайте 
STIHL MotoMix с моторно масло за 
двутактови двигатели марка 
STIHL HP Ultra. 

MotoMix не се предлага на всички 
пазари.

ССммеессввааннее  ннаа  ггооррииввооттоо

УУККААЗЗААННИИЕЕ

Неподходящи работни субстанции 
или различно от предписаното 
съотношение на смесване могат да 
доведат до сериозни повреди на 
задвижващия механизъм. 
Използването на бензин или масло с 
качество под необходимото може да 
доведе до повреда на двигателя, 

уплътнителните пръстени, 
проводниците и резервоара за 
гориво.

ББееннззиинн

Използвайте само ддооббрраа  ммааррккаа  
ббееннззиинн – с минимално октаново число 
90 ROZ– безоловен или със 
съдържание на олово.

При двигатели с ръчно регулируеми 
карбуратори бензин с алкохолно 
съдържание над 10% може да 
причини повреди в хода на двигателя 
и затова не бива да се използва за 
задвижване на тези двигатели.

Двигателите със система "M-Tronic" 
достигат пълна мощност с бензин с 
алкохолно съдържание до 25% (E25).

ММооттооррнноо  ммаассллоо

Ако сами смесвате горивото, трябва 
да използвате само двутактово 
двигателно масло на STIHL или друго 
висококачествено двигателно масло 
от класовете JASO FB, JASO FC, 
JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC или 
ISO-L-EGD.

STIHL препоръчва двутактовото 
двигателно масло STIHL HP Ultra или 
еквивалентно висококачествено 
двигателно масло, за да се гарантира 
ограничаване на емисиите за целия 
срок на експлоатация на двигателя.

ССъъооттнноошшееннииее  ппррии  ссммеессввааннее

при моторно масло за двутактови 
двигатели марка STIHL 1:50; 1:50 = 
1 част масло + 50 части бензин

ППррииммееррии

N в туба, одобрена за гориво, първо 
се налива моторно масло, след 
това бензин и после се размесват 
добре

ССъъххрраанняяввааннее  ннаа  ггооррииввннааттаа  ссммеесс

Складирайте само в одобрени за 
гориво туби на сухо, хладно и 
безопасно място, пазете от светлина 
и слънце.

ГГооррииввннааттаа  ссммеесс  ссттааррееее – затова 
смесвайте само количеството, 
необходимо за няколко седмици. Не 
съхранявайте горивната смес повече 
от 30 дни. Под въздействието на 
светлина, слънчеви лъчи, ниски или 
високи температури горивната смес 
може да се развали по-бързо.

STIHL MotoMix може да се съхранява 
безпроблемно до 2 години.

N Преди зареждане разклащайте 
силно тубите с горивна смес

ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ

В тубата може да се образува 
налягане – отваряйте го внимателно.

ГГооррииввоо
Количество 
бензин

Двутактово масло 
STIHL 1:50 

литри литри (ml)
1 0,02 (20)
5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)

Преди зареждане разклащайте силно тубите 
с горивна смес



ВНИМАНИЕ!
Тази листовка е само за бърза справка. За подробни инструкции за безопасна работа с машината, монтаж, 
демонтаж, експлоатация и поддръжка използвайте оригиналната брошура на производителя на оборудването.
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N Изпразнете резервоара за гориво

N Изтеглете смукателната глава за 
гориво от резервоара с помощта 
на кука и я извадете от гумената 
тръбна обвивка

N Вкарайте новата смукателна 
глава в маркуча

N Поставете отново смукателната 
глава в резервоара

ССттааррттииррааннее  ннаа  ддввииггааттеелляя

N Спазвайте предписанията за 
безопасност

N Натиснете мехчето (9) на 
помпата за гориво най-малко 
5 пъти – дори и ако мехчето е 
пълно с гориво

ННаассттррооййввааннее  ннаа  ииззппъъллннииттееллнниияя  ллоосстт  
((ллооссттаа  ззаа  ррееггууллииррааннее))

само за BG 66 C, BG 86, SH 86

N За пускане на двигателя в 
действие поставете лоста за 
регулиране (изпълнителния лост) 
в работна позиция F

С помощта на изпълнителния лост (2) 
по време на работа може лостът за 
газта (3) да се аретира (застопори) в 
позиция за пълна газ.

РРееггууллииррааннее  ннаа  ввъъррттяящщооттоо  ссее  ккооппччее

ППррии  ссттууддеенн  ддввииггааттеелл

N Завъртете въртящото се копче на 
стартовата клапа на позицияg

ППррии  ттооппъълл  ддввииггааттеелл

N Завъртете въртящото се копче на 
стартовата клапа на позиция<

ППууссккааннее  ннаа  ддввииггааттеелляя  вв  
ддееййссттввииее  //  ииззккллююччввааннее  ннаа  
ддввииггааттеелляя  
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N Изпразнете резервоара за гориво

N Изтеглете смукателната глава за 
гориво от резервоара с помощта 
на кука и я извадете от гумената 
тръбна обвивка

N Вкарайте новата смукателна 
глава в маркуча

N Поставете отново смукателната 
глава в резервоара

ССттааррттииррааннее  ннаа  ддввииггааттеелляя

N Спазвайте предписанията за 
безопасност

N Натиснете мехчето (9) на 
помпата за гориво най-малко 
5 пъти – дори и ако мехчето е 
пълно с гориво

ННаассттррооййввааннее  ннаа  ииззппъъллннииттееллнниияя  ллоосстт  
((ллооссттаа  ззаа  ррееггууллииррааннее))

само за BG 66 C, BG 86, SH 86

N За пускане на двигателя в 
действие поставете лоста за 
регулиране (изпълнителния лост) 
в работна позиция F

С помощта на изпълнителния лост (2) 
по време на работа може лостът за 
газта (3) да се аретира (застопори) в 
позиция за пълна газ.

РРееггууллииррааннее  ннаа  ввъъррттяящщооттоо  ссее  ккооппччее

ППррии  ссттууддеенн  ддввииггааттеелл

N Завъртете въртящото се копче на 
стартовата клапа на позицияg

ППррии  ттооппъълл  ддввииггааттеелл

N Завъртете въртящото се копче на 
стартовата клапа на позиция<

ППууссккааннее  ннаа  ддввииггааттеелляя  вв  
ддееййссттввииее  //  ииззккллююччввааннее  ннаа  
ддввииггааттеелляя  
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Тази настройка е валидна също и ако 
двигателят вече е бил пуснат в 
движение, но е още студен.

ССттааррттииррааннее  ннаа  ддввииггааттеелляя

N Поставете уреда в стабилно 
положение на земята

N Заемете стабилна /сигурна 
позиция на тялото: с дясната ръка 
поставена на корпуса на уреда, 
натиснете уреда здраво към 
земята

N с лявата ръка хванете дръжката 
за стартиране

ММооддеелл  сс  ууссттррооййссттввоо  ""ЕЕррггооССттаарртт""  
((EErrggooSSttaarrtt))

N Издърпайте дръжката за 
стартиране равномерно

ММооддеелл  ббеезз  ууссттррооййссттввоо  ""ЕЕррггооССттаарртт""  
((EErrggooSSttaarrtt))

N Дърпайте бавно дръжката за 
стартиране до първия забележим 
упор и след това я издърпайте 
бързо и силно

УУККААЗЗААННИИЕЕ

Не издърпвайте стартерното въже 
докрай навън – опасност от скъсване!

N Не пускайте стартерната дръжка 
да се връща сама – за да може 
стартерното въже да се навие 
правилно, вкарайте го с дръжката 
на мястото му в обратна посока 
на издърпването

ККооггааттоо  ддввииггааттеелляятт  ттрръъггннее

N Задействайте за кратко лоста за 
газта (3) – въртящото се копче на 
стартовата клапа отскача в 
работна позиция F – двигателят 
преминава на празен ход
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Тази настройка е валидна също и ако 
двигателят вече е бил пуснат в 
движение, но е още студен.

ССттааррттииррааннее  ннаа  ддввииггааттеелляя

N Поставете уреда в стабилно 
положение на земята

N Заемете стабилна /сигурна 
позиция на тялото: с дясната ръка 
поставена на корпуса на уреда, 
натиснете уреда здраво към 
земята

N с лявата ръка хванете дръжката 
за стартиране

ММооддеелл  сс  ууссттррооййссттввоо  ""ЕЕррггооССттаарртт""  
((EErrggooSSttaarrtt))

N Издърпайте дръжката за 
стартиране равномерно

ММооддеелл  ббеезз  ууссттррооййссттввоо  ""ЕЕррггооССттаарртт""  
((EErrggooSSttaarrtt))

N Дърпайте бавно дръжката за 
стартиране до първия забележим 
упор и след това я издърпайте 
бързо и силно

УУККААЗЗААННИИЕЕ

Не издърпвайте стартерното въже 
докрай навън – опасност от скъсване!

N Не пускайте стартерната дръжка 
да се връща сама – за да може 
стартерното въже да се навие 
правилно, вкарайте го с дръжката 
на мястото му в обратна посока 
на издърпването

ККооггааттоо  ддввииггааттеелляятт  ттрръъггннее

N Задействайте за кратко лоста за 
газта (3) – въртящото се копче на 
стартовата клапа отскача в 
работна позиция F – двигателят 
преминава на празен ход
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BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

български

1166

Тази настройка е валидна също и ако 
двигателят вече е бил пуснат в 
движение, но е още студен.

ССттааррттииррааннее  ннаа  ддввииггааттеелляя

N Поставете уреда в стабилно 
положение на земята

N Заемете стабилна /сигурна 
позиция на тялото: с дясната ръка 
поставена на корпуса на уреда, 
натиснете уреда здраво към 
земята

N с лявата ръка хванете дръжката 
за стартиране

ММооддеелл  сс  ууссттррооййссттввоо  ""ЕЕррггооССттаарртт""  
((EErrggooSSttaarrtt))

N Издърпайте дръжката за 
стартиране равномерно

ММооддеелл  ббеезз  ууссттррооййссттввоо  ""ЕЕррггооССттаарртт""  
((EErrggooSSttaarrtt))

N Дърпайте бавно дръжката за 
стартиране до първия забележим 
упор и след това я издърпайте 
бързо и силно

УУККААЗЗААННИИЕЕ

Не издърпвайте стартерното въже 
докрай навън – опасност от скъсване!

N Не пускайте стартерната дръжка 
да се връща сама – за да може 
стартерното въже да се навие 
правилно, вкарайте го с дръжката 
на мястото му в обратна посока 
на издърпването

ККооггааттоо  ддввииггааттеелляятт  ттрръъггннее

N Задействайте за кратко лоста за 
газта (3) – въртящото се копче на 
стартовата клапа отскача в 
работна позиция F – двигателят 
преминава на празен ход
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BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

български

1166

Тази настройка е валидна също и ако 
двигателят вече е бил пуснат в 
движение, но е още студен.

ССттааррттииррааннее  ннаа  ддввииггааттеелляя

N Поставете уреда в стабилно 
положение на земята

N Заемете стабилна /сигурна 
позиция на тялото: с дясната ръка 
поставена на корпуса на уреда, 
натиснете уреда здраво към 
земята

N с лявата ръка хванете дръжката 
за стартиране

ММооддеелл  сс  ууссттррооййссттввоо  ""ЕЕррггооССттаарртт""  
((EErrggooSSttaarrtt))

N Издърпайте дръжката за 
стартиране равномерно

ММооддеелл  ббеезз  ууссттррооййссттввоо  ""ЕЕррггооССттаарртт""  
((EErrggooSSttaarrtt))

N Дърпайте бавно дръжката за 
стартиране до първия забележим 
упор и след това я издърпайте 
бързо и силно

УУККААЗЗААННИИЕЕ

Не издърпвайте стартерното въже 
докрай навън – опасност от скъсване!

N Не пускайте стартерната дръжка 
да се връща сама – за да може 
стартерното въже да се навие 
правилно, вкарайте го с дръжката 
на мястото му в обратна посока 
на издърпването

ККооггааттоо  ддввииггааттеелляятт  ттрръъггннее

N Задействайте за кратко лоста за 
газта (3) – въртящото се копче на 
стартовата клапа отскача в 
работна позиция F – двигателят 
преминава на празен ход
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BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

български

1177

ИИззккллююччееттее  ддввииггааттеелляя

BBGG 5566,,  BBGG 6666,,  SSHH 5566

N Поставете спирачния бутон на 
позиция 00 – двигателят спира – 
спирачният бутон се връща след 
задвижване сам назад

BBGG 6666 CC,,  BBGG 8866,,  SSHH 8866

N Задействайте изпълнителния 
лост в посока 00 – двигателят 
спира – след задействане 
изпълнителният лост отскача 
обратно

ДДооппъъллннииттееллннии  ууккааззаанниияя  ззаа  
ссттааррттииррааннее

ААккоо  ддввииггааттеелляятт  ииззггаассвваа  ннаа  
ппооллоожжееннииееg  ииллии  ппррии  ууссккоорряяввааннее

N Завъртете въртящото се копче на 
стартовата клапа на позиция< – 
продължавайте да стартирате, 
докато двигателят заработи

ААккоо  ддввииггааттеелляятт  ннее  ииссккаа  ддаа  ззааппааллии

N Проверете дали всички 
настройки са правилни 
(положение на стартовата клапа, 
лостът за регулиране в работна 
позиция F)

N Повторете процеса на 
стартиране

ИИззррааззххооддввааллии  ссттее  ггооррииввооттоо  оотт  
ррееззееррввооаарраа  ддооккрраайй  ии  ооттннооввоо  ссттее  
ззааррееддииллии

N Натиснете мехчето (9) на 
помпата за гориво най-малко 
5 пъти – дори и ако мехчето е 
пълно с гориво

N стартирайте наново двигателя

Замърсените въздушни филтри 
намаляват мощността на двигателя, 
увеличават разхода на гориво и 
затрудняват пускането уреда в 
действие /стартирането.

РРааззллииччннии  ввъъззддуушшннии  ффииллттррии

Според техния съответен модел-
изпълнение уредите са оборудвани с 
различни въздушни филтри. Уредите 
могат да се разграничават дори само 
по тяхната кутия на въздушния 
филтър и по въздушния филтър.

ММооддеелл--ииззппъъллннееннииее  сс  ггллааддккаа  
ффииллттъъррннаа  ммааттеерриияя

N Завъртете винта на капака на 
филтъра (1) наляво във 
вертикално положение

N Свалете капака (2) на въздушния 
филтър

N Почистете пространството около 
въздушния филтър от едрите 
замърсявания
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ППооччииссттввааннее  ннаа  ввъъззддуушшнниияя  
ффииллттъърр
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BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

български

1177

ИИззккллююччееттее  ддввииггааттеелляя

BBGG 5566,,  BBGG 6666,,  SSHH 5566

N Поставете спирачния бутон на 
позиция 00 – двигателят спира – 
спирачният бутон се връща след 
задвижване сам назад

BBGG 6666 CC,,  BBGG 8866,,  SSHH 8866

N Задействайте изпълнителния 
лост в посока 00 – двигателят 
спира – след задействане 
изпълнителният лост отскача 
обратно

ДДооппъъллннииттееллннии  ууккааззаанниияя  ззаа  
ссттааррттииррааннее

ААккоо  ддввииггааттеелляятт  ииззггаассвваа  ннаа  
ппооллоожжееннииееg  ииллии  ппррии  ууссккоорряяввааннее

N Завъртете въртящото се копче на 
стартовата клапа на позиция< – 
продължавайте да стартирате, 
докато двигателят заработи

ААккоо  ддввииггааттеелляятт  ннее  ииссккаа  ддаа  ззааппааллии

N Проверете дали всички 
настройки са правилни 
(положение на стартовата клапа, 
лостът за регулиране в работна 
позиция F)

N Повторете процеса на 
стартиране

ИИззррааззххооддввааллии  ссттее  ггооррииввооттоо  оотт  
ррееззееррввооаарраа  ддооккрраайй  ии  ооттннооввоо  ссттее  
ззааррееддииллии

N Натиснете мехчето (9) на 
помпата за гориво най-малко 
5 пъти – дори и ако мехчето е 
пълно с гориво

N стартирайте наново двигателя

Замърсените въздушни филтри 
намаляват мощността на двигателя, 
увеличават разхода на гориво и 
затрудняват пускането уреда в 
действие /стартирането.

РРааззллииччннии  ввъъззддуушшннии  ффииллттррии

Според техния съответен модел-
изпълнение уредите са оборудвани с 
различни въздушни филтри. Уредите 
могат да се разграничават дори само 
по тяхната кутия на въздушния 
филтър и по въздушния филтър.

ММооддеелл--ииззппъъллннееннииее  сс  ггллааддккаа  
ффииллттъъррннаа  ммааттеерриияя

N Завъртете винта на капака на 
филтъра (1) наляво във 
вертикално положение

N Свалете капака (2) на въздушния 
филтър

N Почистете пространството около 
въздушния филтър от едрите 
замърсявания
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ППооччииссттввааннее  ннаа  ввъъззддуушшнниияя  
ффииллттъърр
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BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

български

2211

При спиране на работа за повече от 
3 месеца

N изпразнете и почистете 
резервоара за гориво на добре 
проветримо място

N изхвърляйте горивото съгласно 
предписанията и без да 
замърсявате околната среда

N пуснете уреда да работи до 
пълно изпразване на карбуратора 
– в противен случай мембраните 
в карбуратора могат да залепнат

N почистете основно моторния 
уред, особено ребрата на 
цилиндъра и въздушния филтър

N съхранявайте уреда на сухо и 
сигурно място. Пазете апарата да 
не се използва от 
неупълномощени за работа с 
него (например от деца)

ССъъххррааннееннииее  ннаа  ммооттооррнниияя  
уурреедд

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

български

1144

N От време на време почиствайте 
основно резервоара за гориво и 
тубите за приготвяне и 
съхраняване на горивната смес

Изхвърляйте остатъците от гориво и 
използваната за почистване течност 
съгласно предписанията и без да 
замърсявате околната среда! ППооддггооттооввккаа  ннаа  ууррееддаа

N Преди зареждане почистете 
капачката на резервоара и около 
нея, за да не попаднат 
замърсители в резервоара

N Поставете уреда така, че 
капачката да сочи нагоре

STIHL препоръчва системата на 
STIHL за зареждане с гориво 
(специални принадлежности).

ЗЗаарреежжддааннее  ннаа  ггооррииввоо

Не разливайте гориво и не пълнете 
резервоара съвсем догоре.

N Отварете капачката на 
резервоара

N Заредете гориво

N Затворете капачката на 
резервоара за гориво

ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ

След зареждане с гориво затегнете с 
ръка капачката на резервоара за 
гориво колкото се може по-здраво.

ССммяяннаа  ннаа  ссммууккааттееллннааттаа  ггллаавваа  ззаа  
ггооррииввоо

Сменяйте ежегодно смукателната 
глава за гориво, за тази цел:

ЗЗаарреежжддааннее  ннаа  ггооррииввоо
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BG 56, BG 56 C, BG 66, BG 66 C, BG 86, BG 86 C, SH 56, SH 56 C, SH 86, SH 86 C

български

1144

N От време на време почиствайте 
основно резервоара за гориво и 
тубите за приготвяне и 
съхраняване на горивната смес

Изхвърляйте остатъците от гориво и 
използваната за почистване течност 
съгласно предписанията и без да 
замърсявате околната среда! ППооддггооттооввккаа  ннаа  ууррееддаа

N Преди зареждане почистете 
капачката на резервоара и около 
нея, за да не попаднат 
замърсители в резервоара

N Поставете уреда така, че 
капачката да сочи нагоре

STIHL препоръчва системата на 
STIHL за зареждане с гориво 
(специални принадлежности).

ЗЗаарреежжддааннее  ннаа  ггооррииввоо

Не разливайте гориво и не пълнете 
резервоара съвсем догоре.

N Отварете капачката на 
резервоара

N Заредете гориво

N Затворете капачката на 
резервоара за гориво

ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ

След зареждане с гориво затегнете с 
ръка капачката на резервоара за 
гориво колкото се може по-здраво.

ССммяяннаа  ннаа  ссммууккааттееллннааттаа  ггллаавваа  ззаа  
ггооррииввоо

Сменяйте ежегодно смукателната 
глава за гориво, за тази цел:

ЗЗаарреежжддааннее  ннаа  ггооррииввоо
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