
 
 
 

 
Агрина - 

Моторен тример за жива ограда 
260B 

 
 

 
Упатсво за употреба  

 
 
 
 
 
 
 

 
60mm Hedge Trimmer  
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Општи предупредувања за безбедноста на алатката 
 
 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Прочитајте ги сите безбедносни предупредувања и 
упатства. Непочитување на предупредувањата и упатствата 
може да предизвика пожар и / или сериозна повреда. 
Зачувајте ги сите предупредувања и упатства за идна референца. 
Терминот "Моторен алат" во предупредувањата се однесува на вашиот 
Моторен алат. 
1) Безбедност на работната површина 

a) Одржувајте ја работната површина чиста и добро осветлена. 
б) Не користете моторни алати во експлозивни атмосфери, како на пример во 
присуство на запаливи течности, гасови или прашина. Моторните алатки 
создаваат искри што можат да ја запалат прашината или испарувањата. 
в) Чувајте ги децата и минувачите настрана додека ракувате со моторниот 
апарат. Одвлекувањето може да предизвика да ја изгубите контролата. 

2)  Безбедност 

а) Не изложувајте ги моторните апарати на дожд или на влажни услови. 
ЗАБЕЛЕШКА: Терминот "уред за преостаната струја (RCD)" може да се замени 
со терминот "кола за заземјување 
прекинувач (GFCI) "или" прекинувач за истекување на земјата (ELCB) ". 
3) лична безбедност 

a) Бидете внимателни, гледајте што правите и употребувајте здрав разум кога 
ракувате со овој алат. Не користете го алатот додека сте уморни или под 
дејство на лекови, алкохол . Момент на невнимание додека ракувате со алатот 
може да предизвика сериозни повреди. 
б) Користете лична заштитна опрема. Секогаш носете заштита за очи. 
Заштитната опрема, како што се маска за прашина, заштитни чевли за заштита 
од непробивање, цврста шапка или заштита за слух што се користи за 
соодветни услови, ќе ги намалат личните повреди. 
в) Правилно обелување. Не носете лабава облека или накит. Чувајте ги косата, 
облеката и ракавиците подалеку од подвижните делови. Опуштена облека, 
накит или долга коса може да се фатат во подвижни делови. 
г) Доколку се обезбедени уреди за поврзување на постројки за извлекување и 
собирање на прашина, осигурете се дека тие се поврзани и правилно се 
користат. Употребата на собирање прашина може да ги намали опасностите 
поврзани со прав. 
4) употреба и грижа на моторниот тример 

а) Не го форсирајте тримерот. Соодветниот тример ќе ја заврши работата 
подобро и побезбедно според стапката за која е дизајниран. 
г) Чувајте го тримерот надвор од дофат на деца и не дозволувајте лица кои не 
се запознаени со овој алат или со овие упатства за ракување. Моторните 
алатки се опасни во рацете на необучени корисници. 
д) Одржувајте ги моќните алатки. Проверете за несоодветно поставување или 
врзување на подвижните делови, оштетување на делови и било која друга 
состојба што може да влијае на работењето на  апаратот. Ако е оштетен, 



апаратот треба да се санира пред употреба. Многу несреќи се предизвикани од 
слабо одржувани алати. 
ѓ) Одржувајте ги алатите за сечење остри и чисти. Соодветно одржуваните 
алатки за сечење со остри рабови за сечење се со помала веројатност да се 
врзат и полесно се контролираат. 
 

 

Технички податоци  

Tип 260 B 
Моќ 750W 
Зафатнина 26 сс 
Должина на ножот 550 mm 
Тежина  4,7 Kg 

 
Симболи  

   ПредупредувањеAdvertencia 

 Прочитајте го упаството  
  

   Носете антифони  

  Не работете со машината при врнежи од дожд 
 
 

1. Свртете го заштитникот на предната страна 
Овој тример со жива ограда е опремен со заштитна рачка распоредена 

помеѓу предната рачка и ножот. Секогаш проверувајте дека заштитната рака е 
непроменета. Нецелосно собраниот рачка може да предизвика повреда 

 

За да ја закачите заштитата на предната рачка на куќиштето на моторот со 
завртка ST 4, 2 x 15. 

      
 
 
 

  
 



2. Операции 
 
Извадете ги сите камења или други солидни страни објекти од работниот 
простор. 
 
За да ја вклучите машината. 
 
Држете го уредот цврсто, напумпајте на гумицата за гориво, оторете го саухот, 
повлецете силно на јажето за палење. 
 
 

 

3. Техники на работа 
• Вертикално кастрење 
Продолжете да сечете со користење на криви движења од дното кон врвот, 
држејќи го ножот колку што е можно подалеку од телото. 

      
 

• Хоризонтално кастрирање 
(5 ° - 10 °) во насоката на сечење, продолжувајќи со искриво движење, полека и 
без прекини, особено во. 
големи тревници . 

 
 
 
 
 

4. Подмачкување на сечилото 
 
Ако уредот за прегревање се прегрее додека работи, неопходно е да се 
подмачкуваат внатрешните површини на сечилата. 
Оваа операција мора да се изврши кога ножевите престанаа да работат и 
моторот е исклучен. 
 



 
 
 

 

5. Одржување и складирање 
 
За ваша безбедност и за другите: 
- По секоја употреба, проверете дали тримерот има оштетувања. 
- Правилното одржување е од суштинско значење за одржување на 
оригиналната ефикасност и безбедност на машината со текот на времето. 
- Чувајте ги сите навртки, завртки и завртки цврсто во безбедна работна 
состојба. 
- Никогаш не користете ја машината со истрошени или оштетени делови. 
Оштетените делови треба да се заменат и никогаш да не се санираат. 
- Користете само оригинални резервни делови. Делови не се со ист квалитет 
може да ја оштетат опремата и да ја компромитираат безбедноста. 
 
а. Ладење на моторот 
За да избегнете прегревање и оштетување на моторот, секогаш чувајте ги 
отвори за ладење чисти и без прашина и остатоци 
 

б. складирање 
По секое работно време, темелно исчистете ја машината за да ги отстраните 
сите прашина и остатоци и да ги поправите или замените неисправните 
делови. Машината мора да се чува на суво место 


