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КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВИЙ
AT 3530

Дякуємо Вам за придбання бензинового культиватора RZTK!
У цій інструкції з експлуатації міститься опис техніки безпеки, процедур
щодо обслуговування та використання пристрою, а також найсвіжіша
інформація, доступна на момент друку.
У разі виникнення проблем використовуйте контактні дані, розміщені
в кінці посібника.
Перед початком роботи з пристроєм необхідно уважно прочитати всю
інструкцію. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання.

1. ОПИС ВИРОБУ
Мотокультиватор RZTK цієї моделі — зручний та ефективний пристрій
для обробки і розпушування ґрунту.
Особливості культиватора RZTK AT 3530:
• 2-тактний двигун
• Зубчасто-гвинтова трансмісія
• Збільшена швидкість обертання фрез
• Посилені металеві фрези
• Складані рукоятки для зберігання і транспортування

2. КОМПЛЕКТАЦІЯ*
• Бензиновий культиватор — 1 од.
• Набір ключів — 1 компл.
• Інструкція з експлуатації — 1 од.
* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік
розміщено на сайті rozetka.com.ua у карточці товару.
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3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Потужність, к. с.
Тип двигуна
Об’єм двигуна, см3
Об’єм паливного бака, л
Ширина обробки, мм
Глибина обробки, мм
Діаметр фрези, мм
Кількість фрез, од.
Привод
Кількість швидкостей
Розміри, мм
Вага нетто, кг
Вага брутто, кг

AT 3530
3,5
2-тактний, одноциліндровий
57,2
1,2
300
220
220
4
зубчасто-гвинтовий
1
460×450×305
15
16

4. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ВИРОБУ
1. Редуктор
2. Транспортувальні колеса
3. Фреза
4. 2-тактний двигун
5. Захисне крило
6. Рукоятка стартера
7. Заливна горловина паливної суміші
8. Перемикач повітряної заслінки
9. Праймер підкачування палива
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10. Нижня частина рукоятки
11. Середня частина рукоятки
12. Верхня частина рукоятки
13. Вимикач двигуна
14. Рукоятка газу
15. З’єднувальні баранці
13
13

12
12

11
11
14
14

10
10
15
15

6
6

88

4
4

77

9
9

22

5
5

33
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5. ОПИС СИМВОЛІВ

Увага!

Прочитайте посібник
користувача перед
початком роботи

Дотримуйтеся дистанції
під час роботи з пристроєм

Щоб уникнути нещасного
випадку, не стійте перед
пристроєм, що працює

Небезпечно! Не торкайтеся
фрез, що обертаються

Перед обслуговуванням
чи ремонтом від’єднайте провід
від свічки запалювання

rztk.in.ua
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6.	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ
УВАГА!
Перед початком експлуатації уважно прочитайте цю інструкцію.
Робота з культиватором без ознайомлення з цим посібником може
призвести до пошкодження техніки й отримання травм.
6.1. ВИМОГИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
• Перед першим застосуванням необхідно уважно прочитати інструкцію з експлуатації та зберігати її для подальшого використання.
• Перед запуском пристрою користувач повинен ознайомитися з функціями й елементами керування культиватором.
• Оператор повинен знати, як негайно зупинити робочі вузли пристрою і двигун.
• Під час роботи культиватора необхідно завжди виконувати рекомендації, що містяться в цій інструкції з експлуатації. Інакше виникає небезпека травматизму чи пошкодження пристрою.
• Запускати пристрій дозволяється тільки в хорошому фізичному і психічному стані.
• Забороняється працювати з пристроєм після прийому ліків, вживання алкогольних напоїв або наркотиків, які можуть негативно вплинути
на реакцію працівника.
• Цей пристрій призначений тільки для обробки ґрунту під час посівних робіт, догляду за рослинами. Використання культиватора
з іншою метою заборонено.
• Працювати з культиватором дозволяється тільки користувачам, які
прочитали інструкцію з експлуатації. В жодному разі не можна довіряти керування пристроєм дітям.
• Необхідно враховувати, що оператор чи користувач несе відповідальність за нещасні випадки або загрозу життю інших людей та їхньому майну.
• Ніколи не користуйтеся культиватором, якщо поблизу робочої зони
перебувають люди, особливо діти і тварини.
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• Культиватор задовольняє вимоги чинних європейських норм за правилами техніки безпеки. З міркувань безпеки не робіть жодних змін
у конструкції пристрою.
6.2. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ
• Під час експлуатації пристрою завжди взувайте міцне взуття на нековзкій підошві та вдягайте довгі штани.
• Не можна працювати з пристроєм босоніж або в сандалях.
• Перед користуванням завжди оглядайте пристрій, щоб впевнитися, що оснащення та деталі не зношені й не мають пошкоджень.
Якщо пошкоджено різальні крайки або кріпильні гвинти, необхідно
замінити комплект повністю, щоб не порушити баланс пристрою.
• Ретельно перевірте робочу зону і видаліть усі сторонні предмети.
• Перед початком роботи пристрою встановіть захисні крила.
• Уникайте занадто тривалого керування пристроєм, оскільки тривалий
вплив вібрації на руки оператора може завдати шкоди здоров’ю.
6.3. ДІЇ ПІД ЧАС РОБОТИ КУЛЬТИВАТОРОМ

УВАГА!
Вмикайте двигун відповідно до вказівок і тільки у разі забезпечення
безпечної відстані від ніг до просапного оснащення.
• Заборонена присутність сторонніх осіб у робочій зоні. Руки і ноги не
мають розташовуватися на обертових елементах або під ними.
• У жодному разі не піднімайте і не транспортуйте пристрій, коли працює двигун.
• Піднімайте пристрій удвох. Для цього візьміться за рукоятки, а також за вали культиватора. Для захисту рук користуйтеся рукавичками.
• Зупиніть двигун:
- якщо пристрій перебуває без нагляду;
- перед заправленням паливом;
- перед транспортуванням.

rztk.in.ua
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• Ніколи не торкайтеся фрези, що обертається.
• Щоб унеможливити займання, двигун і вихлопна труба мають бути
чистими від трави, листя або оливи (мастила) і палива, що витекло.
• Кут нахилу 5,7° відповідає вертикальному підйому 10 см при 100 см
горизонтальної площі.
• Стежте за правильним розташуванням пристрою на схилах. Плужну
оранку не можна виконувати на занадто крутих схилах, щоб не втратити контроль над керуванням культиватором.
• Під час робіт на пагористій місцевості мають бути встановлені всі чотири фрези.
• Не ведіть роботи поперек схилу. Оператору забороняється стояти на
схилі нижче пристрою, щоб за можливої втрати контролю над ним не
потрапити під рухомий культиватор.
• Зміну напрямку руху на пагористій місцевості треба здійснювати
з великою обережністю, щоб не втратити контроль над пристроєм.
• Пересувайтеся з пристроєм лише в темпі кроку, швидке пересування
заборонено. Під час швидкого руху зростає небезпека нещасних випадків через спотикання, ковзання тощо.
• На кам’янистих ґрунтах знижуйте кутову швидкість.
• Для регулювання робочої глибини ходу вдавлюйте сошник у ґрунт
більше чи менше, змінюючи зусилля натискання на ручку.
• За умови зміни напрямку руху або у разі наближення пристрою дотримуйтесь особливої обережності.
• Слідкуйте за перешкодами під час руху культиватора назад, щоб не
спіткнутися!
• Не змінюйте основне положення двигуна, не перевертайте його.
6.4. ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ
• Перед проведенням будь-яких робіт на пристрої від'єднуйте свічки
запалювання.
• Виконуйте тільки ті роботи з техобслуговування, які описані в інструкції з експлуатації. З питання виконання всіх інших робіт звертайтеся
до авторизованого сервісного центру.
• Ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні запчастини.
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• Для того щоб пристрій працював надійно, затягуйте всі гайки, болти
і гвинти до упору.
• З міркувань безпеки своєчасно замінюйте зношені або пошкоджені
деталі.
• Проорювання можна робити тільки за денного або достатнього штучного освітлення.
• Під час роботи пристрою на пагористій місцевості культиватор може
перекинутися. Можна використовувати пристрій на місцевості з підйомом схилів не більше 10 % (5,7°).

УВАГА!
Бензин дуже токсичний і горючий.
• Зберігайте бензин тільки в призначених для цього ємностях.
• Зберігайте бензин далеко від джерел іскор, відкритого полум’я, постійного горіння, тепла, а також інших джерел займання.
• Транспортуйте пристрій тільки з порожнім паливним баком і закритим краном паливного бака (за його наявності).
• Якщо бензобак треба спорожнити, то запустіть двигун поза приміщенням до повного вироблення палива.
• Заправлення робіть тільки на відкритій місцевості. Не паліть під час
заправлення.
• Не заповнюйте паливний бак повністю, а наливайте паливо приблизно на 4 см нижче крайки наливного патрубка, щоб було місце для
розширення палива.
• Заливати бензин необхідно до запуску двигуна. Під час роботи мотора або якщо пристрій не охолонув, не можна відкривати кришку
бензобака чи доливати бензин.
• Якщо Ви перелили бензин через край, то запускати двигун можна
тільки після очищення поверхні, залитої пальним. Не вмикайте запалювання до того моменту, поки пари бензину не випарувалися (протерти насухо).

rztk.in.ua
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• Кришка бензобака має бути щільно закрита. З міркувань безпеки
необхідно перевіряти паливопровід, бензобак, пробку бензобака
і приєднання на відсутність пошкоджень і нещільності. У разі потреби
відповідні вузли треба замінити.
• Треба замінювати пошкоджені глушники та захисні пластини.
• Ніколи не залишайте в приміщенні пристрій з бензином у бензобаку.
Є небезпека вступу бензинових парів у контакт з відкритим вогнем
або іскрами і можливе займання парів.
• Перш ніж поставити пристрій у закрите приміщення, дайте двигуну
охолонути.
• Культиватор виділяє відпрацьовані гази, поки двигун працює. Ніколи не використовуйте моторизований пристрій у закритих або погано вентильованих приміщеннях. Є пряма загроза життю внаслідок
отруєння!

7. СКЛАДАННЯ ВИРОБУ
7.1. ВСТАНОВЛЕННЯ ФРЕЗ
1. У комплекті передбачено дві пари фрез — ліва (фрези мають маркування А і В) та права (фрези мають маркування С і D).

2. Встановіть фрези на вісь ліворуч і праворуч та зафіксуйте їх положення за допомогою шплінта. Між фрезами потрібно встановити передбачену для цього прокладку.
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7.2. ВСТАНОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТУВАЛЬНИХ КОЛІС
1. Зафіксуйте транспортувальні колеса за допомогою болтів і гайок, що
входять до комплекту поставки.

2. Для зміни положення коліс потягніть фіксатор осі (1) в правий бік,
встановіть потрібну висоту коліс і відпустіть фіксатор осі.

1

rztk.in.ua
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7.3. СКЛАДАННЯ РАМИ
1. За допомогою з’єднувальних баранців (3) прикріпіть середню частину ручки (2) до нижньої частини (1).
2. За допомогою з’єднувальних баранців (3) прикріпіть верхні частини
ручки (2) до середньої частини (1). Між верхніми частинами ручки (2)
встановіть обмежувальний пруток-фіксатор (4).
4

2
1
2
3

3
1

3. Надійно затягніть усі з’єднувальні баранці.
УВАГА!
Перед початком експлуатації регулярно перевіряйте міцність кріплення всіх різьбових з’єднань. Водночас потрібно стежити за дотриманням безпеки виробу та надійністю кріплень під час роботи.
У разі виявлення ослаблених з’єднань потрібно припинити експлуатацію виробу і надійно зафіксувати з’єднання.

8. РОБОТА З ПРИСТРОЄМ
Оскільки на цьому культиваторі передача крутного моменту з двигуна
на фрези здійснюється за допомогою відцентрового зчеплення, то до
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початку зіткнення фрез із землею пристрій має розпочати роботу на
максимальних обертах без опору, після чого фрези можна занурювати
в землю для культивування ґрунту.
ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ КУЛЬТИВАТОРА
• Завжди утримуйте культиватор двома руками.
• Рух пристрою вперед здійснюється під дією фрез.
• Фрези мають занурюватися в ґрунт повільно. Не забутьте перед початком експлуатації відрегулювати висоту коліс.
• За умови глибокої обробки ґрунту найбільш ефективним методом
є рух культиватора спочатку вперед на відстані витягнутих рук, потім
підтягування його в зворотному напрямку (до себе), після чого знову
повторити ті самі дії.
• Якщо фрези зариваються глибоко в ґрунт, виймайте їх, похитуючи
культиватор з одного боку в інший і пригальмовуючи, поки вони не
звільняться.
• Під час підготовки ділянки до посіву обробляйте ґрунт, використовуючи маршрути, зазначені на малюнку нижче.

8.1. НАЛАШТУВАННЯ ГЛИБИНИ ОРАНКИ
1. Переведіть транспортувальні колеса у крайнє верхнє положення.
2. Встановіть сошник на необхідну глибину оранки.
Для транспортування колеса мають бути закріплені в крайньому нижньому положенні.

rztk.in.ua
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8.2. ЗАПРАВЛЕННЯ ПАЛИВОМ ДЛЯ 2-ТАКТНИХ ДВИГУНІВ
• Октанове число бензину не має бути менше 92.
• У разі використання бензину з октановим числом менше 92 виникає
небезпека перегріву двигуна і, як наслідок, вихід його з ладу.

УВАГА!
Бензин є легкозаймистою речовиною. Не паліть, уникайте відкритого вогню та іскор біля бензину. Перед заправленням паливом зупиніть двигун і дайте йому охолонути. Після заправлення перенесіть культиватор на відстань щонайменше 3 м від місця заправлення
і тільки потім запускайте двигун.
• Низькоякісний бензин і/чи олива можуть пошкодити ущільнювальні
кільця двигуна, паливну магістраль, а також паливний бак.
• Забруднений бензин може призвести до засмічення карбюратора
і поломки поршневої групи двигуна.
8.3. ПІДГОТОВКА ПАЛИВНОЇ СУМІШІ ДЛЯ 2-ТАКТНИХ ДВИГУНІВ

УВАГА!
Приділіть особливу увагу змішуванню палива. Погане розмішування оливи в бензині може негативно відбитися на роботі двигуна
і його терміні служби.
Змішуйте бензин та оливу тільки в тому співвідношенні, яке рекомендує
виробник оливи для 2-тактних двигунів (зазвичай вказується на упаковці оливи).
1.	Відміряйте необхідну кількість бензину й оливи для приготування паливної суміші.
УВАГА!
Якщо пропорція оливи до бензину не вказана виробником, дотримуйтеся таких рекомендацій:
• На період обкатування двигуна рекомендована пропорція —
20:1 (50 мл оливи на 1 л бензину).
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• Після проходження обкатування двигуна рекомендована пропорція — 25:1 (40 мл оливи на 1 л бензину).
2. Налийте частину бензину в ємність для суміші палива.
3.	
Вилийте у цю каністру відведену кількість спеціальної оливи для
2-тактних двигунів і добре збовтайте.
4.	Вилийте решту бензину в цю каністру, добре збовтайте отриману суміш щонайменше впродовж 1 хвилини.
ПРИМІТКА
Рекомендується підписати цю каністру з позначкою про її вміст.
Для подовження терміну служби 2-тактного двигуна не допускайте:
• Роботу двигуна на бензині без оливи (чистому бензині). У цьому випадку двигун дуже швидко вийде з ладу.
• Використання 4-тактної оливи для підготовки паливної суміші. Це
може призвести до забруднення свічки запалювання, блокування каналу вихлопу, а також западання поршневих кілець.
• Використання старої паливної суміші (що зберігається більш як 1 місяць). Вона спричинить забруднення карбюратора і, як наслідок, неправильну роботу двигуна.
• У разі тривалого зберігання пристрою спорожніть паливний бак і заведіть двигун для вироблення залишків паливної суміші з карбюратора.
8.4. ЗАПУСК ДВИГУНА
1.	Заповніть бак паливною сумішшю.
2.	Натисніть праймер підкачування палива 4—5 разів.
3.	Переведіть повітряну заслінку в положення «ЗАКР».
4.	Впевніться в тому, що фрези не заблоковані.
5.	Переведіть вимикач у положення «УВІМК».
6.	Плавно потягніть за ручку стартера до появи опору.
7.	Різким рухом витягніть шнур на повну довжину до появи першого
спалаху в двигуні.

rztk.in.ua
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8.	Переведіть повітряну заслінку в положення «ВІДКР».
9.	Плавно потягніть рукоятку стартера до опору, потім різким рухом витягніть шнур на повну довжину.
10. Двигун має запуститися.
11. Після запуску прогрійте двигун протягом 1 хвилини. У разі вже прогрітого двигуна пункти 2—7 виконувати не потрібно.
12. Під час роботи двигуна на холостому ходу фрези не мають обертатися. Для ввімкнення обертання фрез утримуйте рукоятку газу натиснутою.
8.5. ЗУПИНКА ДВИГУНА
1.	Відпустіть курок газу і дайте двигуну попрацювати без навантаження
1—2 хвилини.
2.	Переведіть вимикач двигуна в положення «ВИМК». Двигун має зупинитися.
Якщо двигун одразу не зупинився, переведіть повітряну заслінку в положення «ВИМК».
8.6. ОБКАТУВАННЯ ДВИГУНА
УВАГА!
Обкатування має бути здійснено на малих і середніх обертах.
Під час приготування паливної суміші для 1—2-го заправлення потрібно
доливати на 10 % більше оливи за рекомендовану кількість.
Для проведення обкатування двигуна дотримуйтеся таких рекомендацій:
1. Запустіть двигун.
2. Прогрійте його на холостому ходу впродовж 5 хвилин. Заглушіть двигун і зачекайте, поки він охолоне.
3. Знову запустіть двигун і дайте йому попрацювати 15 хвилин на холостому ходу. Заглушіть і зачекайте, поки він охолоне.
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4. Запустіть двигун. Працюйте з інструментом в режимі обкатування
протягом 20—25 хвилин, намагайтеся дотримуватися навантаження
в межах 30—70 %.
5. Зробіть перерву в роботі 15—20 хвилин, щоб двигун охолонув.
6. Продовжуйте роботу в режимі обкатування. Загальний час експлуатації в такому режимі — 4—5 годин.
Після обкатування за цим алгоритмом інструмент готовий до тривалої
роботи. Проте в процесі експлуатації дуже важливо слідкувати за температурним режимом редуктора і двигуна: вони не мають перегріватися!

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
9.1. ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРА
Регулярне технічне обслуговування повітряного фільтра дає змогу зберегти достатній повітряний потік у карбюраторі. Час від часу перевіряйте повітряний фільтр щодо забруднення.
1. Відкрутіть гайку-баранець на корпусі повітряного фільтра.
2. Зніміть верхню кришку повітряного фільтра.
3. Видаліть губчастий фільтрувальний елемент з корпусу фільтра.
4. Протріть бруд всередині порожнього корпусу повітряного фільтра.
5.	Промийте губчастий фільтрувальний елемент у теплій воді. Просушіть його.
1 Промити

2 Просушити

3 Олива

1

4

НЕ ВИКРУЧУВАТИ

rztk.in.ua

5 НЕ ВИКРУЧУВАТИ
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6.	Змочіть сухий фільтрувальний елемент чистою машинною оливою.
Відіжміть надлишки оливи (не перекручуйте губчастий елемент).
7. Проводьте заміну повітряного фільтра на новий кожні 50 годин роботи.
9.2. ОБСЛУГОВУВАННЯ СВІЧОК ЗАПАЛЮВАННЯ
Свічка запалювання є важливим пристроєм для забезпечення правильної роботи двигуна. Свічка запалювання має бути цілою, без нагару
і мати правильний зазор.
Для перевірки свічки запалювання зробіть таке:
Свічка запалювання

Електрод

(0,7—0,8 мм)
1. Зніміть ковпачок свічки запалювання (1).
2. Викрутіть свічку запалювання за допомогою свічкового ключа.
3.	Огляньте свічку запалювання. Якщо вона тріснула, то її необхідно замінити. Рекомендується використовувати свічки запалювання F6RTC,
наприклад NGK BPR6ES.
4. Виміряйте зазор. Він має бути 0,7—0,8 мм.
5.	Під час повторного використання свічки запалювання почистіть її за
допомогою дротяної щітки, щоб видалити нагар, і потім виставте правильний зазор.
6. Укрутіть свічку запалювання на місце за допомогою свічкового ключа (2).
7. Встановіть на місце ковпачок свічки запалювання.
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9.3. ОБСЛУГОВУВАННЯ РЕДУКТОРА
Необхідно перевіряти наявність мастила в редукторі кожні 25 годин роботи і в разі потреби додавати його.
Для перевірки наявності мастила:
1. Покладіть культиватор на лівий бік.
2. Зніміть фрези.
3.	Очистіть корпус редуктора від бруду, щоб запобігти його потраплянню всередину редуктора.
4. Викрутіть болт заправного отвору (1).
5. Викрутіть болт контрольного отвору (2).
6. Впевніться в наявності необхідної кількості мастила.
Для додавання мастила:
1.	Через заправний отвір (1) додайте мастило на літієвій основі, приблизний обсяг мастила — 110 мл.
2.	Додавати мастило необхідно доти, поки воно не почне вивалюватися
з контрольного отвору (2).
3. Встановіть болти на місце і щільно затягніть.

2

1

rztk.in.ua
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9.4. РЕКОМЕНДОВАНИЙ ГРАФІК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Об’єкт обслуговуВид обслуговування
вання
Повітряний фільтр
Паливний фільтр
Свічка запалювання

перевірка/
очищення/
заміна
перевірка/
очищення/
заміна
перевірка/
очищення/
заміна

Під час кожного
запуску*

Кожні 50 год або 1 раз
на сезон

Кожні 300 год або
1 раз на сезон

х

очищення

заміна

х

х

заміна

х

заміна

Паливний бак

перевірка рівня/
промивання

х

промивання

Паливна магістраль

перевірка/
заміна

х

заміна

Оберти двигуна

перевірка/
регулювання

перевірка

х

Клапани

перевірка/
регулювання

Карбюратор

перевірка/
регулювання/промивання

Магнето

перевірка

х

Запалювання

перевірка

х

Олива
в редукторі

перевірка/
заміна

перевірка

х

Мастило в редукторі

перевірка/
заміна

перевірка

х

Тросики

перевірка/
регулювання

перевірка

х

Фрези

перевірка

перевірка

х

х

перевірка

* Виконується самостійно, згідно з інструкцією з експлуатації.
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х

9.5. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Несправність

Можлива причина

Усунення несправності

Запалювання двигуна в положенні «STOP».

Перевести запалювання двигуна в положення
«START».

Немає палива в баку.

Додати паливо.

Паливопровід забитий.

Прочистити паливопровід.

Двигун не запускається Погане, забруднене чи старе
паливо в баку.

Використовувати завжди
свіже паливо марочних
сортів, нормальний неетилований бензин.
Очистити паливний бак,
паливопровід і карбюратор.

повітряний
Повітряний фільтр забруднений. Очистити
фільтр.
Штекер проводу свічки запаВставити штекер проводу
лювання від’єднаний від свічки до свічки запалювання;
запалювання; провід високої
перевірити з’єднання між
напруги погано закріплений у проводом високої напруги
штекері.
і штекером.
Свічка запалювання закоптила- Очистити свічку запалюванся або має пошкодження.
ня або замінити.
Неправильна відстань між елек- Встановити відповідну відтродами свічки запалювання.
стань між електродами.
Вигвинтити свічку запалюДвигун не запускається
вання і просушити, кілька
Двигун після декількох спроб
разів смикнути трос за вигзапуску «захлинувся».
винченої свічки запалювання (регулятор подачі палива
в положенні «STOP»).
Паливний бак забруднений.
Очистити паливний бак.
повітряний
Повітряний фільтр забруднений. Очистити
фільтр.
Утруднений запуск Свічка запалювання закоптиОчистити свічку запалючи потужність двигуна лася.
вання.
знижується
Вода в паливному баку і карбю- Спорожнити паливний бак.
раторі.
Очистити паливопровід
Карбюратор закупорений.
і карбюратор.
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Неправильна відстань між елек- Встановити відповідну відтродами свічки запалювання.
стань між електродами.
повітряний
Двигун перегрівається Повітряний фільтр забруднений. Очистити
фільтр.
ребра охолодРебра охолодження забруднені. Очистити
ження.
Немає тяги під час
встановлений
Відрегулювати трос зченатискання важелів Неправильно
трос
зчеплення.
плення.
зчеплення
Підвищена вібрація під Кріплення двигуна ослаблене. Затягнути гвинти кріплення
час роботи
двигуна.

10. ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ
10.1. ЗБЕРІГАННЯ
• Приміщення для зберігання має бути сухим і незапиленним.
• Пристрій треба зберігати в недоступному для дітей місці.
• Можливі несправності на пристрої треба усувати перед встановленням на зберігання, щоб він завжди був у стані готовності до експлуатації.
10.2. КОНСЕРВАЦІЯ НА ЗИМОВИЙ ПЕРІОД
У разі тривалого простою культиватора необхідно дотримуватися таких
умов:
• Усі зовнішні частини двигуна і пристрою, особливо ребра охолодження, треба ретельно очистити.
• Усі рухомі деталі треба добре змастити оливою чи мастилом.
• Спорожніть паливний бак і карбюратор (випрацюйте паливо на холостому ходу поза приміщенням).
• Викрутіть свічку запалювання і залийте в двигун приблизно 3 см3 моторної оливи через отвір для свічки запалювання.
• Упаковка, приладдя і пристрій виготовлені з матеріалів, які підлягають
повторному використанню. Треба мати це на увазі під час утилізації
виробу чи його упаковки.
10.3. ТРАНСПОРТУВАННЯ
• Пристрій має транспортуватися в положенні, зазначеному на коробці.
• Під час вантажно-розвантажувальних робіт заборонено піддавати
пристрій ударним навантаженням.
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• Пристрій має бути надійно закріплений, щоб не допускати його переміщення всередині транспортного засобу.

11. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Пристрої RZTK проходять обов’язкову сертифікацію відповідно до Технічного регламенту про безпеку машин та обладнання. Використання,
техобслуговування і зберігання пристрою RZTK мають здійснюватися
точно, як описано в цій інструкції з експлуатації.
Термін служби виробу становить 5 років.
Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров’ю чи майну.
Гарантійний термін обслуговування становить 2 роки з дати придбання
виробу.
Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження і збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки і технічного обслуговування.
Насамперед це поширюється на:
• використання виробу не за призначенням;
• використання недопущених виробником мастильних матеріалів, бензину і моторної оливи;
• технічні зміни виробу;
• непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.
Усі роботи, наведені в розділі про технічне обслуговування, мають здійснюватися регулярно. Якщо користувач не може виконувати ці роботи
з техобслуговування самостійно, то треба звернутися до авторизованого сервісного центру для оформлення замовлення виконання необхідних робіт. Список адрес Ви зможете знайти на нашому офіційному
інтернет-сайті:
RZTK.IN.UA
Виробник не несе відповідальності у разі заподіяння шкоди через пошкодження внаслідок невиконаних робіт з техобслуговування.
До таких пошкоджень, крім іншого, належать:
• корозійні пошкодження та інші наслідки неправильного зберігання;
• пошкодження внаслідок застосування неоригінальних запчастин;
• пошкодження внаслідок робіт з техобслуговування та ремонту, які
здійснювалися неуповноваженими спеціалістами.

rztk.in.ua

23

КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВИЙ
AT 3530

12. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ
• Пристрій, інструкцію з експлуатації та все комплектування треба зберігати протягом усього терміну використання. Має бути забезпечений вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для всіх
користувачів пристрою.
• Цей пристрій і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних для довкілля та здоров’я людини матеріалів і речовин.
• Для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище після завершення використання пристрою або терміну його служби чи
у разі непридатності для подальшої експлуатації пристрій належить
здати в приймальні пункти з переробки металобрухту і пластмас.
• Утилізація пристрою і комплектувальних вузлів полягає в його повному розбиранні та подальшому сортуванні за видами матеріалів і речовин для подальшого переплавлення або використання для вторинної
переробки.
• Після завершення терміну служби пристрій має бути утилізований
відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації побутових приладів.
• Утилізація пристрою має бути проведена без нанесення екологічних
збитків довкіллю.
• Технічні рідини (паливо, олива) необхідно утилізувати окремо, відповідно до норм утилізації відпрацьованих нафтопродуктів, що діють
у місці утилізації.
• Не виливайте відпрацьовану оливу в каналізацію або на землю. Вона
має зливатися в спеціальні ємності та відправлятися в пункти збирання і переробки відпрацьованих олив.
У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за:
• телефоном гарячої лінії
0800 331 319
9:00-18:00 Пн-Пт
(безкоштовно)
• адресою електронної пошти:
support@rztk.in.ua
Ми завжди раді Вам допомогти!
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