SVARĪGI
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
!

PAZEMES

UZMANĪBU KOMUN¡LIE T¬KLI:

Lab¢k¢ prakse ir sazin¢ties ar komun¢lo
pakalpojumu sniedz¦ju vai pašvaldības
administr¢ciju, lai noteiktu, vai darbi
teritorij¢ ir droši. P¢³a iedzīšana pazemes
in¿eniertīklos var b½t ¡RK¡RT¬GI
B¬STAMA un apdraud¦t operatora un
apk¢rt¦jo dzīvību. T¢pat var tikt nodarīts
kait¦jums apk¢rt¦jam īpašumam, p¢li
iedzenot pazemes in¿eniertīkl¢. Pilnīb¢
p¢rliecinieties, ka esat inform¦ts par visiem
pazemes in¿eniertīkliem. Pirms projekta
uzs¢kšanas p¢rliecinieties, vai sertific¦ts
atrašan¢s vietas noteikšanas dienests ir
identific¦jis visus pazemes in¿eniertīklus.
T¢ neizdarīšanas sekas var b½t
katastrof¢las. Pazemes in¿eniertīkli ietver,
bet neaprobe¿ojas ar: elektrību, g¢zi,
t¢lruni, ½deni, kanaliz¢ciju, televīzijas
kabeli, z¢liena smidzin¢t¢ju u. c.
!

BENZ¬NS:

UZMANĪBU Benzīns ir VIEGLI

UZLIESMOJOŠS un SPR¡DZIENB¬STAMS.
Str¢d¢jot ar degvielu, j½s varat
apdedzin¢ties vai nopietni savainoties.
!

IZPL¼DE:

UZMANĪBU Motora izpl½des

g¢z¦s ir indīga oglek³a monoksīda g¢ze,
kas sl¦gt¢s viet¢s var uzkr¢ties līdz
bīstamam līmenim. Oglek³a monoksīda
ieelpošana var izraisīt bezsamaµu vai n¢vi.
Nekad nedarbiniet motoru sl¦gt¢ vai pat
da³¦ji sl¦gt¢ viet¢, kur var atrasties cilv¦ki.
Šī produkta motora izpl½des g¢z¦s ir
°īmiskas vielas, kas p¦c Kalifornijas štata
zin¢šan¢m var izraisīt v¦zi, iedzimtus
defektus vai citus reproduktīvus kait¦jumus.
!

DZIRDES AIZSARGI

UZMANĪBU IR OBLIG¡TI, jo p¢³u

dzin¦ja radītais troksnis p¢rsniedz 85 dB.
Darba laik¢ pie šī instrumenta tuvu esoš¢m
person¢m vajadz¦tu vismaz valk¢t
aizsargbrilles un dzirdes aizsargus.
Nen¦s¢jot aizsarglīdzek³us, darba laik¢
apk¢rt¦jiem cilv¦kiem j¢iev¦ro 20 p¦du
(6 m) att¢lums no p¢³u dzin¦ja.
!

APK¡RTNE:

UZMANĪBU Šis instruments izdala

troksni ap 100 dB, kas var trauc¦t
dzīvniekiem un m¢jlopiem. Pirms
lietošanas p¢rliecinieties, ka darba zon¢
nav m¢jlopu, lai nov¦rstu situ¢ciju, kad
izbijušies m¢jlopi apdraud drošību.
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RHINO® Multi-Pro XA™ Benzīna pāļu dzinējs

EKSPLUAT¡CIJAS NOTEIKUMI

Pirms motora iedarbināšanas
Degviela: TIKAI PARASTS BENZĪNS (līdz E-85 etanola maisījumam).
NEJAUKT AR GĀZI, jo tas var sabojāt motoru. Pārbaudiet degvielas līmeni
un pārliecinieties, vai gāzes vāciņš ir pilnībā aizskrūvēts.
Motoreļļa. Novietojiet dzinēju vertikāli un ar mērstieni pārbaudiet eļļas
līmeni. Ja nepieciešams, pievienojiet 10W-30 eļļu, uzmanoties
no pārpildīšanas. Nomainiet mērstieni.
Kartera smērviela. Noskrūvējiet kartera vāku
no pāļu dzinēja un pārbaudiet smērvielas līmeni,
kas sakrājies uz kartera iekšējās sienas. Jābūt no 1/8"
līdz 1/4" smērvielas korei. Ja tā ir 1/8" vai mazāka,
vajadzības gadījumā pievienojiet Rhino® Pro-Series
smērvielu vai smērvielu ar EP-0 vērtējumu. Dzinējs
nav pilnībā noslēgta sistēma, un laiku pa laikam uz pāļiem varat ievērot
nelielu daudzumu smērvielas. Ar roku uzlieciet kartera pārsegu.
Nepārvelciet.
Adapteru pievienošana. Atskrūvējiet
Chuck-Lok™ uzgriezni no Multi-Pro™ apakšas.
Iebīdiet divdaļīgos adapterus patronas caurulē
līdz tie ir nostiprināti. Atkārtoti piestipriniet
Chuck-Lok™ uzgriezni virs adapteriem uz patronas
caurules. VIENMĒR NOSTIPRINIET BLOĶĒJOŠO
UZGRIEZNI, LAI AIZSARGĀTU PATRONAS
VĪTNI PAT TAD, JA NETIEK IZMANTOTS
ADAPTERS.

Motore³³as augš¦j¢
robe¿a
engine oil.

Motore³³as apakš¦j¢ robe¿a
ir m¦rstieµa beigas
E³³as līmenis: ja sm¦rvielas
kores izm¦rs ir 1/8" vai maz¢ks,
pievienojiet nelielu daudzumu.
Maksim¢l¢ līmenī tam j¢b½t 1/4".

Bez rīkiem.
Pievilkt TIKAI
ar rok¢m.
Karburatora s½knis
Drose³v¢rsts
aizv¦rts

Multi-Pro XA speciālās patronas. Noņemiet
Chuck-Lok™ galveno patronu no dzinēja apakšas,
noskrūvējot četras skrūves ar 1/4" sešstūra uzgriežņu
atslēgu. Izmantojiet acetonu vai tīrīšanas šķīdinātāju
ar drānu, lai noņemtu nogulsnes no skrūvju
un skrūvju caurumu vītnēm. Gruntējiet skrūves Drose³v¢rsts
Adaptera
atv¦rts
ar Loctite 7649 Primer un izmantojiet četras
pl¢ksne
Degvielas atgriešanas līnija
ķīļveida bloķēšanas paplāksnes – pa vienai katrai
(caurspīdīga plastmasas
skrūvei. Uzlieciet Loctite
caurule)
un uzstādiet speciālo patronu. Lielajām patronām
¬kš°a sl¦dzis
koka pāļiem nepieciešams uzstādīt adaptera
plāksni starp dzinēju un lielo patronu.
Dzinēja iedarbināšana. Patronas sviru
novietojiet aizvērtā stāvoklī. Vairākkārt
nospiediet pumpja pogu līdz redzat
atgriešanās līnijā degvielu. Pārslēdziet gāzes
Startera
droseli IESLĒGTĀ stāvoklī. Turot pāļu
rokturis
dzinēju vertikāli, lēnām pavelciet startera
rokturi, līdz sajūtat pretestību, pēc tam ar ātru kustību pavelciet startera rokturi, lai iedarbinātu ierīci.
Motoram iesilstot, pakāpeniski virziet droseļvārsta sviru atvērtā stāvoklī. Nepaātriniet pāļu dzinēju,
kas nav novietots uz pāļa, jo tas bojās ierīci. turpinājums otrā pusē...

(Tiecamies līdz nevainojamībai!)
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EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI

Pāļa iedzīšana
1.) Sāciet ar iedarbinātu vienību uz zemes un
ar pāļa pretējo galu, kas novietots vienā līnijā
ar vietu, kur tas tiks iedzīts zemē.
2.) Paceliet patronas cauruli un pilnībā
ievietojiet pāli patronas caurulē. Paceliet
kopā pāli un dzinēju.
3.) Stingri turot p¢³u dzin¦ju kreisaj¢ rok¢,
bet labo uz akseleratora, novietojiet dzin¦ju,
lai t¢ izpl½des g¢zes tiktu novadītas virzien¢
prom no operatora.

Pareiza darbības pozīcija

4.) Novietojiet dzin¦ju centr¦tu pret p¢li.
Ne³aujiet vadīt¢jam sasv¦rties uz priekšu,
aizmuguri vai uz s¢niem. Ja tas nav pareizi
novietots, var tikt nodarīts kait¦jums
dzin¦jam vai p¢lim.
Lai redz¦tu Rhino® benzīna p¢³u dzin¦jus darbīb¢,
apmekl¦jiet m½su YouTube kan¢lu https://www.youtube.com/
channel/UCgL37X-G6zaHQ-sCmfB_oNg/feed

QR FOR RHINO TV

Apmeklējiet www.rhinotool.com,
lai atrastu sev tuvāko izplatītāju.

QR RHINO IZPLATĪTĀJA ATRAŠANAI

Pāļu
dzinējs

5.) Vienm¦rīgi piespiediet rokturus lejup
un noregul¦jiet pietiekamu pa¢trin¢jumu,
lai iesl¦gtu saj½gu un ¢muru.
6.) P¢rliecinoties, ka p¢lis tiek dzīts taisni,
izmantojot pilnu pa¢trin¢jumu, lai iedzītu
p¢li v¦lamaj¢ dzi³um¢.
7.) Pirms dzin¦ju noµemat no p¢³a,
atlaidiet akseleratoru un samaziniet
apgriezienus līdz brīvg¢jienam.
Kad motors ir atgriezies tukšgait¢,
p¢rejiet uz n¢kamo p¢li, atk¢rtojot
iepriekš¦jo p¢³a dzīšanas metodi.
Dzenot augstu p¢li, iev¦rojiet droša
darba praksi, piesaistot citu personu
k¢ palīgu un str¢d¢jot no droša
paaugstin¢juma. Nem¦ºiniet dzīt
augstu p¢li, ja operators nav pareiz¢
pozīcij¢, lai droši darbin¢tu p¢³u
dzin¦ju.
Glab¢šana
Nepareiza uzglab¢šana var mazin¢t
p¢³u dzīšanas efektivit¢ti un trauc¦tu
motora darbību. Uzglab¢jot
Multi-Pro XA, NENOVIETOJIET
to horizont¢li uz dzin¦ja s¢niem vai
atbalstītu pret motoru. Ja ierīci nevar
droši uzglab¢t vertik¢l¢ st¢voklī,
novietojiet patronu ar blo°¦šanas
uzgriezni uz plakanas virsmas,
novietojiet to pret motora s¢niem,
līdz to atbalsta v¢ks un patrona.
Tas novietos p¢³u dzin¦ju leµ°ī
ar augš¦jo rokturi augst¢kaj¢ punkt¢.

Pālis

PAREIZI

NEPAREIZI

P¢³u dzin¦ja pozīcija uz p¢³a.

NEPAREIZI

PAREIZI

Piek¢rts vai nostiprin¢ts vertik¢li.

Atbalstiet no patronas līdz tas balst¢s uz patronas un v¢ka.

(Tiecamies līdz nevainojamībai!)
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