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Предговор
1. Предговор

Прочитането, разбирането и съблюдаването на указанията за
безопасност допринасят решаващо за Вашата сигурност и Ви
предпазват от увреждания на здравето.

Използвайте и поддържайте Вашата машина на Wacker в
съответствие с данните от инструкцията за експлоатация. За това
внимание уредът на фирма "Wacker" ще Ви се отблагодари с
безотказна работа и висока надеждност.

Дефектните детайли трябва да се заменят незабавно.

Всички права, особено правото на размножаване и
разпространяване, са запазени.

Copyright 2007 by Wacker Construction Equipment AG

Тази инструкция може - и откъси от нея - да се препечатва,
репродуцира, преработва, размножава или разпространява само с
изричното, предварително писмено съгласие на фирма Wacker
Construction Equipment AG.

Всеки неоторизиран от фирма "Wacker" начин на размножаване,
разпространение или запаметяване на твърди носители в каквато и
да е форма и начин представлява нарушение на валидното
авторско право и подлежи на подвеждане под съдебна отговорност.
Изрично си запазваме правото на технически промени, които
подобряват нашите машини или повишават стандарта за
безопасност - и без специално известие.
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2. Благодарим Ви за доверието!

Вие взехте решение за модерния циркуляр на фирма "Wacker".
Циркулярите на фирма "Wacker" разполагат със специално
конструирани мощни двигатели с отлично специфично тегло, това
означава висока мощност на двигателя при ниско тегло.

Други предимства на циркулярите на фирма "Wacker":

∗ Масивна конструкция и висока надеждност.

∗ Електронно запалване, без нужда от поддръжка, херметически
капсуловано срещу прах и влажност.

∗ Смекчаване на вибрациите посредством система на 2-маси, за да
не се изпитва умора от работата и при ръчно управляван уред.

∗ Петстепенна система на въздушния филтър за надеждна
експлоатация дори и при силно прахообразуване.

∗ Две различни възможности за монтаж на диска за рязане: В
средна позиция за оптимален баланс при ръчно управляван уред
или в странична позиция за разрези, които се извършват плътно
до зидове или по края на пътища респ. хоризонтално директно
върху земята.

∗ Много аксесоари от диамантени дискове за рязане или дискове от
синтетични смоли, както и водеща количка, водно оросяване,
капачка за резервоара с ъглова форма.

Нашето желание е Вие да бъдете доволен клиент на фирма
"Wacker". За да се гарантира непрекъснато оптималната функция
и производствената готовност на Вашия циркуляр от фирма
"Wacker" и за да се осигури личната Ви безопасност, ние имаме
следната молба към Вас:

Преди първото пускане в експлоатация прочетете основно
тази инструкция за експлоатация и съблюдавайте преди
всичко указанията за безопасност! Несъблюдаването може
да доведе до опасни за живота наранявания!
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Благодарим Ви за доверието!
2.1 Опаковка

За да бъде предпазен от транспортни щети, Вашият циркуляр на
фирма "Wacker" се намира в картонена кутия.

Картонените опаковки са суровини и са годни за вторично
използване или те могат да се предадат за вторична употреба
(отпадъчна хартия за вторични суровини).
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3. Обем на доставката/символи

3.1 Обем на доставката

В случай, че някои от посочените тук части не се намират в обема
на доставката, обърнете се към Вашия продавач!

3.2 Символи

Върху машината и при четене на инструкцията за експлоатация Вие
ще срещнете следните символи:

Прочетете инструкцията за 
експлоатация и 
съблюдавайте 
предупредителните 
указания и указанията за 
безопасност!

Комбиниран ключ Старт/
Стоп (I/O), смукач

1. Циркуляр
3. Комбиниран ключ SW 13/19
4. Ъглова отверка
5. Отверка за настройка на карбуратора
6. Инструкция за експлоатация (без рисунка)
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Обем на доставката/символи

Особена предпазливост и 
внимание! Блокиран / Деблокиран

Забранено! Носете средства за защита 
на очите!

Носете шлем и средства за 
защита на очите и слуха! Стартира се двигателят!

Носете защитни ръкавици! Изключва се двигателят!

Носете респиратор! Внимание, откат (обратен 
удар)!

Пушенето забранено! Смес от масло и гориво

Забранен е открит огън! Първа помощ

Посока на въртене на диска 
за рязане Рециклиране

Макс. обиколна скорост на 
диска за рязане 80 m/s! Знак за качество

Размери на диска за рязане
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4. Указания за безопасност

4.1 Употреба по предназначение

Циркуляр
Циркулярът може да се използва само за разделяне/надлъжно
отрязване на подходящи материали с разрешения за уреда диск
за рязане на открито.

Непозволена работна техника:
Дисковете за рязане на циркуляра не трябва да се използват за
шлифоване (отнемане на материала със страничната част на
диска за рязане). Съществува опасност от счупване на диска за
рязане! Забранено е монтирането на листове на трион, ножове,
четки и др. към циркуляра.

Неоторизирани оператори:
Лица, които не са запознати с инструкцията за експлоатация,
деца, младежи, както и лица, които се намират под влиянието на
алкохол, наркотици или лекарства, не трябва да обслужват уреда.

4.2 Общи указания

4.2.1 За да се гарантира сигурното и безопасно управление
операторът трябва да прочете непременно тази инструкция
за експлоатация (дори и да има опит при работа с циркуляр),
за да се запознае с боравенето на този циркуляр. Недостатъчно
информирани оператори могат да представляват опасност за
себе си и за други лица поради неправилна употреба.

4.2.2 Циркулярите могат да се дават само на клиенти, които имат опит
при работа с циркуляри. При това трябва да се предаде и
инструкцията за експлоатация.

4.2.3 Клиенти, работещи за първи път с уреда, трябва да бъдат
инструктирани от специалист, за да се запознаят с качествата на
циркуляр, задвижван с двигател.

4.2.4 Деца и младежи под 18 години не трябва да обслужват
циркуляра. Изключение от тази забрана правят младежи над
16 годишна възраст, когато те се намират в процес на обучение и
са под надзор на вещо лице.

4.2.5 Работата с циркуляр изисква високо внимание.

1
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Указания за безопасност
4.2.6 Работата трябва да се извършва само в добро физическо

състояние. Умората води също до невнимание. Особено високо
внимание се изисква в края на работното време. Всички работи
трябва да се извършват спокойно и разумно. Операторът носи
отговорност спрямо трети лица.

4.2.7 Никога не трябва да се работи под влиянието на алкохол,
наркотици, лекарства или други вещества, които могат да окажат
негативно влияние върху зрението, сръчността и способността за
анализиране.

4.2.8 При работи в среда на лесно запалима растителност или при
суша пожарогасителят трябва да се намира в готовност (опасност
от пожар).

4.2.9 Разделянето на азбест или вещества, които могат да отделят
отровни вещества, може да става само след уведомяване и под
надзор на компетентните служби или делегираното лице като се
вземат необходимите мерки за безопасност. Спешно се
препоръчва използването на съоръжения за предотвратяване
образуването на прах.

4.3 Лично защитно оборудване

4.3.1 За да се предотвратят наранявания на главата, очите, ръцете,
краката, както и увреждания на слуха при рязане, трябва да
се носят посочените по-долу защитно оборудване и защитни
средства за тялото.

4.3.2 Облеклото трябва да е целесъобразно, тоест плътно прилегнало,
но да не пречи. Облекло, в което могат да се оплетат зрънца от
материала (подгънати панталони, якета респ. панталони с
джобове, които са отворени и др.) не трябва да се носи особено
при рязане на метал.

4.3.3 Не трябва да се носят украшения или дрехи, които могат да се
оплетат или да отвлекат вниманието на оператора при рязане.

2
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4.3.4 При всички работи трябва да се носи защитен шлем (А).
Защитният шлем трябва да се контролира редовно за повреди и
най-късно след 5 години да се замени с друг. Да се използват
само изпитани защитни шлемове.

4.3.5 Предпазното средство за лицето (B) на шлема предпазва от
шлифовъчен прах и зрънца от материала. За да се избегнат
наранявания на очите и лицето, при работа с циркуляра трябва
винаги да се носят предпазни средства за очите (C) респ. лицето.

4.3.6 За да се предотвратят увреждания на слуха трябва да се носят
винаги подходящи шумозаглушителни средства. (предпазни
средства за защита на слуха (D), тампони, памук за уши и др.).
Анализ на октавната лента при запитване.

4.3.7 При сухо рязане на материал от камък, който образува фин прах
(камък, бетон и др.) трябва непременно да се носи
респиратор (E), отговарящ на изискванията.

4.3.8 Работните ръкавици (F) от твърда кожа са част от
оборудването, отговарящо на изискванията и трябва да се носят
непрекъснато при работа с циркуляра.

3

4
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Указания за безопасност

4.3.9 При работа с циркуляра трябва да се носят предпазни обувки
респ. предпазни ботуши (G) с подметка, която не се хлъзга, със
стоманена капа и наколенник. Предпазните обувки с предпазна
подложка срещу порязване пази от порязване и гарантира
сигурното положение.

4.3.10 Носете непрекъснато при всички работи работен костюм (H) от
здрав материал и достатъчна огнеустойчивост!

5
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4.4 Гориво / зареждане

4.4.1 Преди зареждането с гориво трябва да се потърси безопасно и
равно място. Забранено е зареждането с гориво на скеле,
върху куп от материали или подобни!

4.4.2 Преди зареждане на циркуляра трябва да се изключи двигателят.

4.4.3 Пушенето и всякакъв открит огън не са разрешени (6).

4.4.4 Преди зареждане машината трябва да се остави да се охлади.
4.4.5 Различните видове гориво може да съдържат подобни на

разтворители вещества. Да се избягва контакт на очите и кожата
с продукти от минерално масло. При зареждане с гориво трябва
да се носят ръкавици (но не работните ръкавици). Предпазното
облекло трябва да се сменя по-често и да се почиства. Не трябва
да се вдишват горивните изпарения. Вдишването на горивни
изпарения може да причини физически щети.

4.4.6 Да не се разлива гориво. Ако се разлее гориво, циркулярът трябва
да се почисти веднага. Горивото не трябва да има контакт с
облеклото. Ако върху облеклото попадне гориво, то трябва да се
смени веднага.

4.4.7 Да се внимава да не попада гориво в почвата (защита на околната
среда). Да се използва подходяща подложка.

4.4.8 Зареждането да не става в затворени помещения. Горивните
изпарения се събират на земята (опасност от експлозия).

4.4.9 Пробката на резервоара трябва да се затвори добре.

4.4.10 За да се стартира циркулярът трябва да се смени
местоположението (най-малко на 3 метра (10 feet) разстояние от
мястото на зареждане) (7), но не в удължения обхват на
завъртане (посока на искрене) на диска за рязане.

6

3 метра
(10 feet)

7
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Указания за безопасност
4.4.11 Горивото не може да се складира неограничено време. Затова

трябва да се купува само толкова, колкото може да се изразходва
в близко време.

4.4.12 При съставяне на правилното съотношение на сместа бензин-
масло винаги трябва да се пълни първо масло и след това бензин
в смесителния резервоар.

4.4.13 Горивото да се транспортира и съхранява само в разрешени и
обозначени бидони.

Деца не трябва да имат достъп до горивото.

4.5 Въвеждане в експлоатация

4.5.1 Не трябва да работите сами, в авариен случай трябва да има
някой наблизо (повикване) .

4.5.2 При използване на циркуляра в жилищни райони трябва да се
съблюдават разпоредбите за защита от шума.

4.5.3 Циркулярът не трябва да се използва в близост до горими
материали или експлозивни газове. Съществува опасност от
образуване на искри.

4.5.4 Трябва да се гарантира, че лицата, намиращи се на по-малко от
30 m (100 feet) от работното място (напр. помощни работници),
носят защитно оборудване (виж "Лично защитно оборудване") (8).
Деца или други лица трябва да спазват минимално разстояние от
30 m (100 feet) от работния обхват на циркуляра. Обърнете
внимание на животните (9).

8
= Личното защитно оборудване
трябва да се носи

30 m (100 feet)
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4.5.5 Преди начало на работата циркулярът трябва да се провери
за безупречна функция и безопасно, отговарящо на
разпоредбите експлоатационно състояние!
Преди всичко трябва да се контролират следните точки:
Състояние на диска за рязане (напукани, повредени или огънати
дискове за рязане трябва да се подменят веднага), правилно
монтиран диск за рязане, фиксиран защитен капак, здраво
монтирана защита на ремъка, правилно обтягане на ремъка,
плавност на движение на лоста на газта и функцията на
блокиращия механизъм на лоста, чисти и сухи ръкохватки,
функцията на комбинирания ключ.

4.5.6 Циркулярът може да се пусне в експлоатация само след
цялостното му сглобяване и проверка. По принцип циркулярът
може да се използва само, когато е изцяло монтиран!

4.6 Дискове за рязане

4.6.1 Защитният капак трябва да е винаги монтиран. Дискът за
рязане се сменя само при изключен двигател!
При използване на диамантни дискове трябва непременно да се
съблюдава поставената маркировка за посоката на въртене.

4.6.2 Дисковете за рязане са конструирани само за радиално
натоварване при рязане. Страничните повърхности на диска за
рязане не трябва да се използват никога за шлифоване,
съществува опасност от счупване! (10).

9
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ВНИМАНИЕ:

Смяната на посоките (радиуси под 5 m (16 feet)), страничен
натиск или обръщането на циркуляра по време на рязането е
забранено (11)!

4.6.3 Дисковете за рязане могат да се използват само за рязане на
предвидените материали. В зависимост от материала (метал или
бетон) трябва да се избере и съответният тип диск.

4.6.4 Вътрешният отвор на диска за рязане трябва да пасва точно към
вала. По-големият вътрешен отвор трябва да се изравни с
междинен пръстен.

4.6.5 Дискът за рязане трябва да е годен за рязане без опора с
диаметър на диска от 350 mm (14") до 4370 1/min респ.
80 m/s (260 ft./sec) или с диаметър на диска от 300 mm (12") до
5100 1/min респ. 80 m/s (260 ft./sec). Могат да се използват само
дискове за рязане, които отговарят на EN 12413, EN 13236 или на
BGV D 12 .

4.6.6 Дискът за рязане трябва да бъде напълно неповреден (12). Това
може да се провери като се направи звукова проба с парче дърво.

Закрепващият винт на диска за рязане трябва да се затяга
винаги с 30 Nm, тъй като в противен случай може да се стигне
до засукване на диска.

4.6.7 Преди пускане операторът на циркуляра трябва да заеме сигурно
положение.

мин. 5 m
(16 feet)
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4.6.8 Циркулярът се пуска само по начина, описан в инструкцията за
експлоатация (13). Левият крак се поставя винаги в ръкохватката
и дъговидната ръкохватка се обхваща с палеца. Не са разрешени
други техники за стартиране.

4.6.9 При пускане машината трябва да се подпре сигурно и да се държи
здраво. Дискът за рязане трябва да е свободен.

4.6.10 Новият диск за рязане трябва да се изпробва преди първото
рязане поне в продължение на 60 секунди при посочената най-
висока честота на въртене, като в удължения обхват на завъртане
на диска за рязане не трябва да се намират части от тялото или
лица.

4.6.11 По време на работа циркулярът трябва да се държи здраво с
две ръце. Дясната ръка трябва да се намира в задната
ръкохватка, а лявата ръка - в дъговидната ръкохватка.
Ръкохватките трябва да се обхващат здраво с палеца.

4.6.12 ВНИМАНИЕ: При пускане на лоста на газта дискът за рязане
продължава да се върти още кратко време (ефект след
спиране).

4.6.13 Непрекъснато трябва да се обръща внимание на сигурното
положение.

4.6.14 Циркулярът трябва да се използва така, че да не могат да се
вдишват отработените газове. Да не се работи в затворени
помещения или в дълбоки изкопи (опасност от отравяне).

4.6.15 Двигателят трябва да се изключи веднага при забележими
промени на начина на действие на уреда.

13
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4.6.16 Преди да се направи проверка на обтягането на клиновия
ремък, при дообтягане, при премонтиране на режещия
механизъм (външна респ. средна позиция) и при отстраняване
на повреди трябва да се изключи двигателят (14).

4.6.17 При доловими или осезаеми промени в начина на рязане веднага
трябва да се изключи двигателят и да се контролира дискът за
рязане.

4.6.18 По време на работни паузи и в края на работата циркулярът
трябва да се изключи (14) и да се постави така, че дискът за
рязане да стои свободно и да не представлява опасност за
никого.

4.6.19 Загретият циркуляр не трябва да се поставя в суха трева или
върху горими предмети. Шумозаглушителят излъчва много
голяма топлина (опасност от пожар).

4.6.20 ВНИМАНИЕ: След мокро рязане трябва да се изключи първо
оросяването с вода след което дискът за рязане трябва да се
остави да работи най-малко 30 секунди, за да се изцеди водата и
да се предотврати корозията.

4.7 Откат (обратен удар) и завличане

4.7.1 При работа с циркуляра може да се стигне до опасен откат или
завличане.

4.7.2 Откатът възниква, когато горната част на диска се използва за
рязане (15).

*Техническо обслужване
*Зареждане
*Смяна на диска за рязане
*Премонтиране на режещия механизъм
*Работна пауза
*Транспорт
*Спиране от експлоатация14
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4.7.3 Циркулярът отхвърля респ. се ускорява неконтролируемо с
голяма енергия към оператора (опасност от нараняване!).
За да се избегне откатът, трябва да се съблюдава следното:

4.7.4 Никога не трябва да се реже в обозначения на фиг. 15 обхват!

При продължаване на вече започнати отрязвания се изисква
повишено внимание!

4.7.5 Завличането възниква, когато мястото на отрязване е стеснено
(пукнатина или опънат материал).

4.7.6 Циркулярът се изхвърля респ. се ускорява неконтролируемо с
голяма енергия напред (опасност от нараняване!).
За да се избегне завличането, трябва да се съблюдава
следното:

4.7.7 Рязането и продължаване на процеса на рязане трябва да става
винаги при максимална честота на въртене.

4.7.8 Изделието трябва да се опира винаги така, че мястото на рязане
да се намира под напрежение на разтягане (16), за да не може
дискът да се притисне при по-нататъшното рязане.

4.7.9 В начало на рязането дискът се приближава внимателно до
изработваното изделие, не трябва да се започва на тласъци.

4.7.10 Никога не трябва да се режат няколко изделия едновременно!
При рязане трябва да се внимава да не се докосва друго изделие.

4.8 Начин и техника на работа

4.8.1 Преди започване на работа работното място трябва да се
провери за всичко, което би представлявало опасност
(електрически кабели, запалими вещества). Работното място
трябва да се обозначи ясно (напр. поставят се предупредителни
табелки или то се огражда).

4.8.2 По време на експлоатация циркулярът трябва да се държи здраво
за предната и задната ръкохватка. Циркулярът не трябва да се
остава да работи без надзор!

16
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4.8.3 По възможност циркулярът трябва да работи с номинална

честота на въртене на шпиндела (виж страница "Технически
характеристики").

4.8.4 Да се работи само при добри условия за видимост и добра
светлина. Да се внимава особено при хлъзгавост, влага, лед и
сняг (опасност от хлъзгане).

4.8.5 Да не се работи никога на нестабилна повърхност. Да се обърне
внимание на препятствия на работното място, опасност от
спъване! Непрекъснато трябва да се обръща внимание на
сигурното положение.

4.8.6 Да не се реже никога на височина по-висока от рамената (17).
4.8.7 Да не се реже никога стоейки на стълби (17).
4.8.8 С циркуляра не трябва да се работи никога на скеле.
4.8.9 Не трябва да се работи прекалено наведен напред. При

поставяне респ. вземане на циркуляра навеждането става
предимно от колената, а не от кръста. Навеждането не трябва да
става от кръста.

4.8.10 Циркулярът се направлява така, че в удължения диапазон на
завъртане на диска за рязане да не се намират части от
тялото (18).

4.8.11 Дисковете за рязане могат да се използват само за рязане на
предвидените материали.

4.8.12 Циркулярът не трябва да се използва за отстраняване и
изгребване на остатъци от изделието и други предмети.

17
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Внимание опасност от нараняване! Мястото около разреза
трябва да се почисти от камъни, игли и др. преди рязане. Чуждите
тела могат да бъдат изхвърлени и да доведат до наранявания.

4.8.13 При надлъжно рязане на изделия трябва да се използва
безопасна подложка и ако е необходимо да се подсигури срещу
плъзгане. Изделието не трябва да се придържа с крак или от
друго лице.

4.8.14 Кръглите материали трябва да се подсигурят непременно срещу
усукване при рязане.

4.8.15 Ръчно управляваният циркуляр може да се използва само при
нужда с режещ механизъм, който се намира във външна позиция.
Циркулярът при режещ механизъм в средна позиция има по-
изгодно положение на центъра на тежестта, като по този начин се
предотвратява и бързото изморяване при работа. 

4.9 Рязане на метали

ВНИМАНИЕ!
Трябва да се носи респиратор в съответствие с
изискванията!
Разделянето на вещества, които могат да отделят отровни
вещества, може да става само след уведомяване и под
надзор на компетентните служби или делегираното лице при
вземане на необходимите мерки за безопасност.

ПРЕДПАЗЛИВОСТ!
Поради бързото въртене на диска за рязане в допирната
точка металите се нагряват и стопяват. Защитният капак
трябва да се завърти зад разреза колкото е възможно по-
надолу (19), за да може искреното да се отклони от оператора
по възможност в посока напред (повишена опасност от пожар!).

4.9.1 Определя се посоката на рязане, прави се съответната
маркировка и дискът за рязане се приближава до материала със
средна честота на въртене и едва след като е срязан водещ улей,
се режи с пълна газ и повишен натиск.
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4.9.2 Разрезът се прави само направо и вертикално и без ръбове, тъй

като в противен случай може да се счупи диска.

4.9.3 Сигурен и гладък разрез се постига най-добре чрез теглене респ.
движение напред и назад на циркуляра. Дискът за рязане не
трябва да се "пъха" в материала.

4.9.4 Масивни кръгли пръти се режат най-добре постепенно (20).

4.9.5 Тънки тръби могат да се режат направо чрез снижаване.

4.9.6 Тръбите с голям диаметър трябва да се обработят като
масивните пръти. За да се предотврати поръбване и за по-добро
контролиране на рязането дискът за рязане не трябва да потъва
прекалено дълбоко в материала. Да се реже равно от всички
страни.

4.9.7 Износените дискове за рязане с малък диаметър имат по-малка
обиколна скорост при еднаква честота на въртене и затова режат
по-лошо.

4.9.8 Двойните Т-греди или ъгловата стомана (винкел) трябва да се
режат на стъпки, виж скица 21.

4.9.9 Лентовата стомана или стоманените плочи се режат както
тръбите: плоско, с дълга повърхност на рязане.
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4.9.10 Обтегнатият материал (подпрян или зазидан материал) трябва да
се надреже първо върху напорната страна и след това да се
раздели от страната на опъна, за да не се притисне дискът за
рязане (22). Отделящият се материал трябва да се подсигури
срещу падане!
ВНИМАНИЕ!
При предполагаемо предварително обтягане трябва да се
очаква последващия откат и предварително да се подсигури
собствената възможност за отбягване на отката.
Особено внимание се изисква при местата за рециклиране на
метален скрап, при места, където може да се случи злополука
или при неподредени стифове с материали. Опънатият,
хлъзгащият се и разпукващ се материал не може да се
прецени лесно. Отделящият се материал трябва да се
подсигури срещу падане (22)! Работата трябва да става много
внимателно и с безупречен уред.
Нужно е да се съблюдава правилникът за предпазване от
злополука на компетентното професионално браншово
сдружение и на застрахователното дружество.

4.10 Разделяне на камък, бетон, азбест или асфалт

ВНИМАНИЕ!
Трябва да се носи респиратор в съответствие с
изискванията!
Разделянето на азбест или вещества, които могат да отделят
отровни вещества, може да става само след уведомяване и
под надзор на компетентните служби или делегираното лице
при вземане на необходимите мерки за безопасност. При
рязане на предварително напрегнати и армирани бетонни
стълбове трябва да се спазват инструкциите и нормите,
които се определят от съответните служби или
производители на строителни части. Разделянето на
армирано желязо трябва да се извършва по съответстващия
с разпоредбите ред и като се спазват съответните правила за
безопасност.
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УКАЗАНИЕ!
Строителната мазилка, камъкът или бетонът образуват при
рязане много фин прах. За да се удължи продължителността на
експлоатация на диска за рязане (охлаждане), за по-добър
визуален контрол и за да се предотврати прекомерното
образуване на прах се предпочита мокрото пред сухото рязане.
Тук дискът за рязане трябва да се оросява от двете страни
равномерно с вода. В програмата на фирма "Wacker" ще
намерите за всяко приложение правилното оборудване за мокро
рязане с циркуляр.

4.10.1 Мястото около рязането трябва да се почисти от чужди тела като
камъни, игли и др.
Внимание: Обърнете непременно внимание на
електрическите кабели!

Материалът се откъсва при бързото въртене на диска за
рязане в допирната точка и се изхвърля от канала. Защитният
капак трябва да се завърти зад разреза колкото може по-
надолу (23), за да се отклонят възможно най-отпред
отделящите се частички и да са далеч от оператора.

4.10.2 Маркира се процесът на рязане като по цялата дължина се
шлифова с полугаз дълбок около 5 mm (0,2") канал, който
циркулярът следва точно при последващия процес на рязане.

УКАЗАНИЕ:
При дълги прави разрези се препоръчва използването на водеща
количка (24). Тя дава възможност за лесно и право управление на
циркуляра без да се изразходва много сила.
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4.10.3 При нагласяване на каменни плочи е достатъчно да се направи
плосък канал (избягва се ненужното образуване на прах) и след
това върху плоска повърхност да се изсече акуратно останалото
парче. (25).

ВНИМАНИЕ!

При надлъжни разрези, пробиви, изрези и др. трябва непременно
да се определи посоката на рязане и последователността на
разрезите, които ще се правят, за да се предотврати
притискането на диска за рязане от отрязаната част или да се
предотвратят наранявания от падащи части.

4.11 Транспортиране и съхранение

4.11.1 По време на транспортиране и при смяна на
местоположението по време на работа циркулярът трябва да
се изключи (26).

4.11.2 Циркулярът не трябва да се носи и транспортира никога с
работещ двигател респ. въртящ се диск за рязане!

4.11.3 Циркулярът се носи само за дъговидната ръкохватка. Дискът за
рязане сочи надолу (26). Не трябва да се стига до контакт с
шумозаглушителя (опасност от изгаряне).

4.11.4 При транспортиране на по-големи разстояния да се използва
ръчна или друга количка.
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4.11.5 При транспортиране в МПС трябва да се внимава за сигурното

положение на циркуляра, за да не може да изтече гориво. При
транспортиране в МПС дискът за рязане трябва винаги да се
демонтира.

4.11.6 Циркулярът трябва да се складира в сухо помещение. Той не
трябва да се съхранява навън. Дискът за рязане трябва да се
демонтира винаги. Деца не трябва да имат достъп до циркуляра.

4.11.7 Преди по-продължително складиране и преди експедиция на
циркуляра трябва да се съблюдава непременно глава
"Указания за периодично техническо обслужване и
поддържане". Във всеки случай трябва да се изпразни
резервоарът за гориво и да се изразходва карбураторът.

4.11.8 При складиране на циркуляра трябва да се постъпва особено
внимателно:

4.11.9 Изчиства се и се подсушава добре.
4.11.10 Той се съхранява винаги в легнало положение.
4.11.11 Трябва да се избягват влага, мраз, директно слънчево облъчване,

високи температури респ. колебания в температурите, тъй като в
противен случай съществува опасност от счупване и отцепване!

4.11.12 Нови или намиращите се в склада циркуляри трябва да се
проверяват винаги за повреди, преди да се използват и при
първото рязане да се изпробват най-малко 60 секунди при
посочена максимална честота на въртене, като при това в
удължения диапазон на завъртане на диска за рязане не
трябва да се намират части от тялото и други лица.

4.12 Поддръжка

4.12.1 Циркулярът се изключва при всички работи по поддръжката
(27) и се издърпва лулата на свещите!

4.12.2 Безопасното експлоатационно състояние на циркуляра трябва да
се контролира преди започване на работата. Особено трябва да
се обърне внимание на това дискът за рязане да е монтиран
според изискванията. Трябва да се гарантира, че циркулярът не е
повреден и е годен за съответната цел на приложение.

4.12.3 Машината трябва да работи безшумно и с незначително
отделяне на отработени газове. За това трябва да се обърне
внимание на правилното настройване на карбуратора.

4.12.4 Циркулярът трябва да се почиства редовно.
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4.12.5 Капачката на резервоара трябва да се контролира редовно за
херметичност.

Нужно е да се съблюдава правилникът за предпазване от
злополука на компетентното професионално браншово
сдружение и на застрахователното дружество. В никакъв случай
не трябва да се правят промени в конструкцията на циркуляра! По
този начин Вие застрашавате сигурността си!

Работите по техническото обслужване и поддържане могат да се
извършат само по начина, описан в инструкцията за
експлоатация. Всички други работи трябва да се приемат от
сервиза на фирма "Wacker".

Да се използват само резервни части и аксесоари на фирма
"Wacker".

При използването на резервни части, аксесоари и дискове за
рязане, които не произхождат от фирма "Wacker", трябва да се
има предвид повишената опасност от злополука. При злополуки
или щети с аксесоари, които не произхождат от фирма "Wacker",
отпада всякаква гаранция.

4.13 Първа помощ

В случай, че евентуално настъпи злополука на работното място
трябва да се намира винаги кутия с превързочен материал
съгласно DIN 13164. Използваният материал трябва да се
допълни веднага.

28 СЕРВИЗ
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Указания за безопасност
Когато търсите помощ, съобщете следните данни:

∗ къде се е случила злополуката
∗ какво се е случило
∗ колко ранени има
∗ от какъв вид са нараняванията
∗ кой съобщава за злополуката!

УКАЗАНИЕ!
Ако лицата, страдащи от смущения в кръгообращението се
излагат често на вибрации, това може да доведе до увреждане на
кръвоносните съдове или на нервната система.
Следните симптоми могат да се появят от вибрациите на
пръстите, ръцете или китките: Изтръпване на части от тялото,
сърбеж, болка, бодеж, промяна на цвета на кожата или на самата
кожа. 
Ако тези симптоми бъдат установени, консултирайте се с лекар.
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5. Технически характеристики

1) Данните вземат под внимание поравно експлоатационните състояния при празен ход и 
максимална честота на въртене.

2) Обиколна скорост при макс. честота на въртене.
3) Външен диаметър / отвор за сглобка / дебелина.
4) На работното място (на ухото на оператора).
5) С 2-тактово моторно масло от спецификацията API TC, JASO FC. или ISO L-EGD

BTS 930L3 BTS 935L3
Номер на артикула 0610073 0610074
Работен обем cm3 64
Отвор mm 47
Ход mm 37
Макс. мощност kW 3,3
Макс. въртящ момент Nm 4,0
Скорост на въртене на празен ход 1/min 2.500
Честота на въртене при съединяване 1/min 3.800
Максимална честота на въртене на
двигателя

1/min 9.350

Номинална честота на въртене на шпиндела 1/min 4.300
Ниво на звукова мощност LpA eq по
EN 1454 1) 4)

dB (A) 97

Ниво на звукова мощност LWA 109 dB(A)
Виброускорение ah,w съгласно EN 1454
- Дъговидна ръкохватка (празен ход/
номинална честота на въртене на
шпиндела)
- Ръкохватка (празен ход/номинална честота
на въртене на шпиндела)

m/s2
6 / 5

8 / 6

При използване на водещата количка FBTS:
Виброускорение ah,w според EN 1454 (на
водещата количка) m/s2

2,5

Запалителна уредба (с ограничение на
честотата на въртене)

Тип електронна

Запалителна свещ Тип NGK BPMR 7A / BOSCH WSR 6F / 
CHAMPION RCJ 6Y

Разстояние между електродите mm 0,5
Разход на гориво при макс. мощност
съгласно ISO 8893

l/h 2,1

Спец. разход при макс. мощност съгласно
ISO 8893

g/kWh 500

Съдържание на резервоара с гориво l 1,1
Съотношение на сместа гориво/2-тактово
масло 5)

50:1

Диск за рязане за макс. 80 m/s 2) mm 300 / 20,0 / 53) 350 / 25,4 / 53)

Диаметър на шпиндела mm 20,0 25,4
Тегло на циркуляра (при празен резервоар,
без диск за рязане)

kg 10,0 10,2
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Технически характеристики

1) Данните вземат под внимание поравно експлоатационните състояния при празен ход и 
максимална честота на въртене.

2) Обиколна скорост при макс. честота на въртене.
3) Външен диаметър / отвор за сглобка / дебелина.
4) На работното място (на ухото на оператора).
5) С 2-тактово моторно масло от спецификацията API TC, JASO FC. или ISO L-EGD

BTS 
1030L3

BTS 
1035L3

BTS 
1035L3

Номер на артикула 0610075 0610076 0008912
Работен обем cm3 73
Отвор mm 50
Ход mm 37
Макс. мощност kW 4,2
Макс. въртящ момент Nm 5,0
Скорост на въртене на празен ход 1/min 2.500
Честота на въртене при съединяване 1/min 3.800
Максимална честота на въртене на двигателя 1/min 9.350
Номинална честота на въртене на шпиндела 1/min 4.300
Ниво на звукова мощност LpA eq по
EN 1454 1) 4)

dB (A) 99

Ниво на звукова мощност LWA 110 dB(A)
Виброускорение ah,w съгласно EN 1454
- Дъговидна ръкохватка (празен ход/
номинална честота на въртене на шпиндела)
- Ръкохватка (празен ход/номинална честота
на въртене на шпиндела)

m/s2
7 / 5

8 / 7

При използване на водещата количка FBTS:
Виброускорение ah,w според EN 1454 (на
водещата количка) m/s2

2,5

Запалителна уредба (с ограничение на
честотата на въртене)

Тип електронна

Запалителна свещ Тип NGK BPMR 7A / BOSCH WSR 6F / 
CHAMPION RCJ 6Y

Разстояние между електродите mm 0,5
Разход на гориво при макс. мощност съгласно
ISO 8893

l/h 2,7

Спец. разход при макс. мощност съгласно
ISO 8893

g/kWh 500

Съдържание на резервоара с гориво l 1,1
Съотношение на сместа гориво/2-тактово
масло5)

50:1

Диск за рязане за макс. 80 m/s 2) mm 300 / 20,0 / 
53)

350 / 25,4 / 
53)

350 / 20,0 / 
53)

Диаметър на шпиндела mm 20,0 25,4 20,0 
Тегло на циркуляра (при празен резервоар, без
диск за рязане)

kg 10,0 10,2
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6. Обозначение на частите

Типова табелка
Да се посочва при поръчка на
резервни части!
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Обозначение на частите
1 Ръкохватка

2 Филтърна кутия за въздушния филтър и лулата на свещите

3 Блокировка на капака

4 Дъговидна ръкохватка

5 Шумозаглушител

6 Защитен капак

7 Дръжка защитен капак

8 Регулиращ винт за обтягането на ремъка

9 Скрепителни гайки

10 Пета

11 Отвор за настройване на карбуратора

12 Типова табелка

13 Резервоар с ръчна преграда

14 Дръжка на стартера

15 Комбиниран ключ Старт/Стоп (I/O), смукач

16 Фиксиращ бутон за полугаз

17 Предпазен блокиращ бутон

18 Лост на газта

19 Капачка на резервоара за гориво

20 Корпус на вентилатора с устройство за стартиране

21 Диск за рязане

22 Закрепващ винт на диска за рязане

23 Пружинна шайба

24 Фиксиращ отвор на ремъчната шайба

25 Декомпресионен вентил
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7. Въвеждане в експлоатация

ВНИМАНИЕ:
При всички работи по циркуляра непременно
трябва да се изключва двигателя, да се издърпа
лулата на свещите и да се носят предпазни
ръкавици!
ВНИМАНИЕ:
Циркулярът може да се стартира едва след като е
изцяло сглобен и проверен!

За следните работи използвайте доставените монтажни
инструменти:

Циркулярът се поставя на стабилна повърхност и се извършват
следните стъпки за монтаж на диска за рязане:

30

1. Комбиниран ключ 
SW 13/19

2. Ъглова отверка
3. Отверка за настройка на

карбуратора
1 2 331
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Въвеждане в експлоатация
7.1 Монтиране на диска за рязане

Дискът за рязане се проверява за повреди, виж
УКАЗАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ. Отвинтва се
болтът (9) и се сваля пружинната шайба (8) . Дискът за
рязане (5) се поставя върху вала (7).

УКАЗАНИЕ: Вътрешният отвор на диска за рязане трябва да
пасва точно към вала. По-големият вътрешен отвор трябва да се
изравни с адаптерен пръстен.

ВНИМАНИЕ:
При използване на диамантни дискове за рязане трябва
непременно да се съблюдава посоката на въртене!

Поставя се пружинната шайба (8) върху вала, едновременно с
това се завинтва болтът (32/9) и се затяга на ръка.
Дискът за рязане се завърта бавно, докато в отвора на
задвижващото рамо (10) се види фиксиращият отвор на
ремъчната шайба.
Натиска се изцяло ъгловата отверка (2). Валът е блокиран.
Болтът се затяга здраво с комбинирания ключ (1).

УКАЗАНИЕ: Болтът трябва да се затегне здраво 30 + 2 Nm
(22 + 1,5 ft.lbs.), тъй като в противен случай може да се стигне до
усукване на диска при рязане.

32

Схема
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7.2 Обтягане на клиновия ремъка / контролиране на
обтягането

ВНИМАНИЕ:
Точното обтягане на ремъка е абсолютно необходимо, за да
се постигне максимален резултат на рязане при оптимален
разход на гориво. Неправилното обтягане на ремъка води до
преждевременно износване на клиновия ремък и ремъчните
шайби или до повреди на лагера на съединителя. Новият
ремък се дообтяга след първия експлоатационен час!

УКАЗАНИЕ: За обтягане на ремъка и за проверка на обтягането
трябва да са отвинтени и двете скрепителни гайки (11).
За усилване на обтягането затегателният болт (12) трябва да се
завърти надясно (в посока на часовниковата стрелка) с
намиращия се в обема на доставката комбиниран ключ.
Ремъкът е настроен правилно, когато гайката (13) се намира по
средата на маркировката (14).

ВНИМАНИЕ: След обтягането/проверката
скрепителните гайки (11) трябва непременно да се
затегнат здраво 30 + 2 Nm (22 + 1,5 ft.lbs.).

34
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Въвеждане в експлоатация
7.3 Гориво

ВНИМАНИЕ:
Уредът работи с продукти от минерално масло (бензин и
масло)!
При боравенето с бензин се изисква повишено внимание.
Пушенето и всякакъв открит огън не са разрешени (опасност
от експлозия).

Горивна смес
Двигателят на циркуляра е мощен двутактов двигател. Той работи
със смес от гориво и двутактово моторно масло.
Двигателят е конструиран за безоловен нормален бензин с
минимално октаново число от 91 ROZ. Ако няма на разположение
съответно гориво, е възможно и използването на гориво с по-
високо октаново число. От това не се получават щети на
двигателя.

36

+

1000 cm3 (1 литър) 20 cm3

5000 cm3  (5 литра) 100 cm3

10000 cm3 (10 литра) 200 cm3

1,0 Us-gal. 2,5 floz.
2,5 Us-gal. 6,4 floz.
5,0 Us-gal. 12,8 floz.

Съставяне на правилното
съотношение на сместа:
50:1 50 части гориво се смесват с

една част масло.

Гориво 50:1
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За оптимална работа на двигателя, както и за защита на
здравето и околната среда трябва да се използва винаги
безоловно гориво!

Двутактовото моторно масло трябва да отговаря на
спецификацията API TC, JASO FC или ISO L-EGD.

УКАЗАНИЕ: За съставяне на сместа от гориво и масло трябва да
се смеси предварително предвиденият обем масло в половината
от обема гориво и след това да се допълни с останалия обем
гориво. Преди сместа да се зареди в уреда готовата смес трябва
да се разбърка добре.

ВНИМАНИЕ: Отваря се внимателно капачката на резервоара за
гориво, тъй като може да се образува налягане!

Няма смисъл да се увеличи частта на маслото в двутактовата
смес над посоченото съотношение на сместа поради
преувеличено съзнание за безопасност, тъй като така възникват
повече остатъци от изгаряне, които натоварват околната среда и
са в тежест на канала за отработени газове в цилиндъра и
шумозаглушителя. Освен това се увеличава разхода на гориво и
се намалява мощността.

7.4 Складиране на горивото

Горивото може да се съхранява само ограничено време. Затова
трябва да се купува само толкова, колкото може да се изразходва
за 4 седмици.

Горивото трябва да се съхранява само в разрешени и
обозначени съдове.

ДА СЕ ИЗБЯГВА КОНТАКТ С КОЖАТА И ОЧИТЕ!

Продуктите от минерално масло, както и маслата, обезмасляват
кожата. При повторен или по-продължителен контакт кожата
изсъхва. Като последица могат да настъпят различни кожни
заболявания. Освен това са известни и алергични реакции.

Контактът на очите с масло води до раздразнения. При контакт с
очите засегнатото око трябва да се изплакне веднага с чиста
вода.

При продължително дразнене трябва да се потърси веднага
лекар!

37
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Въвеждане в експлоатация
7.5 Зареждане

ВНИМАНИЕ: НЕПРЕМЕННО ДА СЕ СЪБЛЮДАВАТ
УКАЗАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ!

Боравенето с гориво изисква внимателен и разумен начин на
действие.

Само при изключен и охладен двигател!

Мястото около зоната на зареждане трябва да се почисти добре,
за да не попадне мръсотия в резервоара.

Машината се поставя странично върху равна повърхност.

Развинтва се капачката на резервоара и се пълни горивната смес.
Пълненето трябва да става внимателно, за да не се разлее
горивна смес.

Капачката на резервоара се завинтва отново здраво.

Капачката на резервоара и мястото около нея се почистват
отново след зареждането! Уредът не трябва да се стартира
или да работи никога на мястото на зареждане! Ако върху
облеклото попадне гориво, то трябва да се смени веднага.

Горивна смес38
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7.6 Стартиране на двигателя

ВНИМАНИЕ:
Непременно да се съблюдават УКАЗАНИЯТА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ.
Циркулярът може да се стартира едва след като е изцяло
сглобен и изпробван!
Това трябва да стане най-малко на 3 m (10 feet) от мястото на
зареждане!
Заема се сигурно положение и циркулярът се поставя така на
земята, че режещият механизъм да е свободен.

Защитният капак (3) се поставя в оптимална позиция според
целта на приложение (виж рисунката).
Хваща се дръжката (2), защитният капак (3) може да се завърти и
в двете посоки на стрелката до ограничителя.

39
ако е необходимо

40

3 метра
(10 feet)

41
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Въвеждане в експлоатация
Внимание:
Непременно трябва да се внимава точно външният ръб на
ламарината на ограничителя (4) и ръбът на защитния капак да са
паралелно един към друг (виж стрелките).
Ако това не е така, потърсете специализиран сервиз.

7.7 Студен старт

Комбинираният ключ (5) се натиска нагоре (позиция смукач).
Хваща се ръкохватката (предпазният блокиращ бутон (7) се
задейства с дланта).
Натиска се лостът на газта (8) и се държи така.
Натиска се фиксаторният бутон (6) и се пуска лостът на газта (8)
(лостът на газта се фиксира от фиксаторния бутон в положение на
полугаз). Натиска се навътре стартовият вентил (4).

Дъговидната ръкохватка се хваща здраво с едната ръка и
циркулярът се натиска върху земята.
Левият връх на петата се поставя в задната ръчна преграда.
Издърпва се бавно стартерното въже, докато се почувства
съпротивление (буталото се намира пред горната мъртва точка).
Сега се дърпа бързо и силно, докато последва първото доловимо
запалване.
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Внимание: Стартерното въже не трябва да се издърпва повече
от около 50 cm (20") и трябва да се отпуска само бавно на ръка.
Комбинираният ключ (42/5) се натиска в позиция "I".
Отново се дърпа стартерното въже, докато двигателят запали.
Щом двигателят запали, се побутва лостът на газта (42/8), за да
изскочи фиксаторният бутон (42/6) и двигателят да работи на
празен ход.

7.8 Топло пускане

Както бе описано при студения старт, но без задействане на
комбинирания ключ (42/5) в позиция смукач.

7.9 Изключване на двигателя

Комбинираният ключ (9) се натиска надолу в позиция "Стоп".

7.10 Настройване на карбуратора

УКАЗАНИЕ: Циркулярите са оборудвани с
ограничаващо честотата на въртене електронно
запалване. Освен това карбураторът притежава и
твърда дюза като главна дюза, която не може да
бъде настроена.

44
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Настройването на скоростта на въртене на
празен ход се прави с отверка (широчина на
работния край 4 mm/0,16").

Изобразената отверка има излят връх,
който служи като помощ при настройването.
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Въвеждане в експлоатация
Скоростта на въртене на празен ход е настроена от завода-
производител на около 2.500 1/min
но процесът на сработване на нова машина изисква
незначително дорегулиране на скоростта на въртене на
празен ход.

Следните стъпки са необходими за правилната настройка на
скоростта на въртене на празен ход:
Стартира се двигателят и се оставя да загрее (около 3 -
5 минути).

Настройката на карбуратора се извършва със съдържащата се в
обема на доставката отверка. 
Донастройва се скоростта на въртене на празен ход
Ако дискът за рязане се върти при движещ се двигател,
развинтват се ограничителните болтове на дроселната клапа (2),
докато дискът за рязане престане да се върти. Ако двигателят
спре при празен ход, болтът трябва да се завие отново малко.

Изключване на двигателя 
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8. Работи по техническото обслужване

ВНИМАНИЕ
При всички работи по циркуляра непременно трябва да се
изключва двигателя, да се махне дискът за рязане, да се
издърпа лулата на свещите и да се носят предпазни
ръкавици!
ВНИМАНИЕ:
Циркулярът може да се стартира едва след като е изцяло
сглобен и изпробван!

УКАЗАНИЕ:
Тъй като много от частите, които не се разглеждат в това
ръководство за експлоатация, представляват отчасти важни
предпазни устройства и както всяка част са подложени на
известно износване, за Вашата собствена безопасност
трябва да се извършват редовен контрол и техническо
обслужване от някои от сервизите на фирма "Wacker".

ВНИМАНИЕ:
Ако по време на рязане се стигне до счупване на
диска за рязане, преди уредът отново да се пусне в
експлоатация трябва да му се направи поддръжка в
един от специализираните сервизи на фирма
"Wacker"!
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Работи по техническото обслужване
8.1 Смяна на клиновия ремък

Отвинтват се гайките (3).
Отвинтва се затегателният болт (1) (в посока противоположна на
часовниковата стрелка), докато в процепа може да се види краят
на болта (2).
Развинтват се гайките (3) и се сваля капакът (4).
Болтовете (5) и (7) се развинтват изцяло и се сваля страничната
стойка (6).

УКАЗАНИЕ:
Болтът (5) е по-дълъг от болтовете (7). При монтажа
трябва да се съблюдава монтажната позиция!

Отвинтват се болтовете (8) и се сваля капакът на корпуса (9).
Отстранява се старият ремък (10) респ. остатъците от ремъка. С
четка се почиства вътрешното пространство на задвижващото
рамо.
Поставя се новият клинов ремък.

УКАЗАНИЕ:
Монтажът на капака на корпуса (9), на страничната стойка (50/6) и
на капака (50/4) се извършва в обратна последователност.
За обтягане на клиновия ремък виж глава "Обтягане на
клиновия ремък / контролиране на обтягането".
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8.2 Почистване на защитния капак

Във вътрешното пространство на защитния капак се образуват с
времето отлагания от материали (особено при мокро рязане),
които при определени условия възпрепятстват свободното
въртене на диска за рязане.

Демонтират се дискът за рязане и притискателният диск и
отлаганията от материалите във вътрешността на защитния
капак се отстраняват с дървена летва или нещо подобно.

Валът и всички демонтирани части се почистват с парцал.

8.3 Почистване / смяна на въздушния филтър

Блокировката на капака (11) се завърта в позиция
"деблокиран " и внимателно се снема капакът на филтъра (12).

Между капака на филтъра (12) и капака (54/14) се намират два
уплътнителни пръстена (54/15).

52

УКАЗАНИЕ: Монтаж на диска за рязане 

виж глава "Монтиране на диска за рязане".
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Работи по техническото обслужване

Отвинтват се болтовете (13) и се сваля капакът (14).
Уплътнителните пръстени (15) се почистват с четка и се
контролират за повреди.

Предфилтърът (17) се изважда от капака на филтъра.
Издърпва се вложката на въздушния филтър (18) от капака.
Вътрешният филтър (16) се взема от всмукващия дифузор.
Указание:
Карбураторът трябва да се пази, за да не попадне мръсотия
в него!
Комбинираният ключ се поставя в позиция "Смукач" или
карбураторът се покрива с чиста кърпа.
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8.4 Предфилтър и вложка на въздушния филтър

Сервизно указание:
Предфилтърът (1) трябва да се почиства дневно, а при силно
прахообразуване няколко пъти на ден. Той трябва да се поднови
най-късно след 20 експлоатационни часа! Вложката на
въздушния филтър (2) трябва да се почиства седмично, а на
всеки 100 експлоатационни часа тя трябва да се подновява! При
правилна поддръжка след петорна смяна на предфилтъра е
необходима и смяна на вложката на въздушния филтър.
Почистване на предфилтъра и на вложката на въздушния
филтър
Замърсеният предфилтър (1) се изтупва върху чиста подложка
или се измива в топла сапунена луга със стандартен препарат за
миене на съдове. Предфилтърът не трябва да се почиства с
гориво. Предфилтърът се оставя да се изсуши добре.
Вложката на въздушния филтър (2) филтрува всмукания въздух
чрез много фина система от хартиено-филтърни пластини, затова
вложката на въздушния филтър не трябва да се измива в никакъв
случай. Вложката на въздушния филтър се разгъва леко и се
изтупва внимателно върху чиста подложка.
Допълнително указание:
"За повишаване на продуктивността на филтъра предфилтърът
може да се ороси с филтърно масло. За целта трябва да се
съблюдават указанията на производителя!"
ВНИМАНИЕ:
Повреденият въздушен филтър трябва да се замени веднага!
Откъснати части от тъканта и груби частички мръсотия могат
да разрушат двигателя!
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8.5 Смяна на запалителната свещ

ВНИМАНИЕ:
Запалителната свещ и лулата на свещите не трябва да се
докосват при работещ двигател (високо напрежение).
Работи по поддръжката могат да се извършват само при
изключен двигател.
При горещ двигател съществува опасност от изгаряне.
Носете защитни ръкавици!
При повреда на изолационното тяло, силно обгаряне на
електродите респ. силно замърсени или замърсени с масло
електроди трябва да се смени запалителната свещ.
ВНИМАНИЕ: Като резерва могат да се използват само
запалителните свещи BOSCH WSR 6F, CHAMPION RCJ-6Y или
NGK BPMR 7A.
Използването на неразрешена запалителна свещ може да
причини увреждане на цялата запалителна система.

Блокировката на капака (6) се завърта в позиция "деблокиран "
и внимателно се снема капакът на филтъра (7).
Повдига се капакът на запалителната свещ (8). Издърпва се
лулата на свещта (9) от запалителната свещ. Запалителната
свещ трябва да се демонтира само с доставения комбиниран
ключ.
Разстояние между електродите
Разстоянието между електродите трябва да е 0.5 mm (0,020").
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8.6 Контролиране на запалителната искра

Комбинираният ключ (9) се пъха между капака и цилиндъра само
по начина, показан на фигурата.

ВНИМАНИЕ!

Ключът не трябва да се пъха в дупката на свещта, необходимо е
да се осъществи само контакт с цилиндъра (в противен случай е
възможна повреда на двигателя).

Отвинтената запалителна свещ (10) се притиска със здраво
пъхната лула на свещта с помощта на изолирани клещи срещу
ключа (далеч от дупката за свещта!).

Комбинираният ключ (11) се натиска в позиция "I".

Стартерното въже се издърпва силно.

При безупречна функция трябва да се види искра между
електродите.
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8.7 Смяна на засмукващата глава

Филцовият филтър (13) на засмукващата глава може да се
затормози при употреба. За да се гарантира безупречното
подаване на гориво към карбуратора засмукващата глава трябва
да се подменя на всеки три месеца.
Развинтва се капачката на резервоара за гориво (12), издърпва се
предпазителят срещу отвинтване от отвора на резервоара.
Резервоарът се изпразва.
Засмукващата глава се издърпва с телена кука от отвора на
резервоара.
Внимание: Да се избягва контакт на очите и кожата с продукти от
минерално масло!

8.8 Смяна на стартерното въже

Отвинтват се четирите болта (14). Снема се корпусът на
вентилатора (15).
Развинтват се двата болта (16) и въздухопроводът (17) се отделя
внимателно от корпуса на вентилатора (15). Да се спазва
последователността (A - B - C - D).
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Отстраняват се остатъците от въжето (18).

Вдява се новото въже с диаметър 4,0 mm (0,16") и дължина
1000 mm (40"), както е изобразено на фигурата, (не трябва да се
забравя шайбата (19)) и двата края се връзват на възел.

Възлите (20) се вкарват във въжената шайба (21).

Внимание: Възлите или краят на въжето не трябва да стърчат
над повърхността на въжената шайба.

Възлите (22) се вкарват в дръжката на стартера (23).

Въжето се вкарва в канала (24) на въжената шайба и тя се
завърта с въжето два пъти в посока на стрелката.

Въжената шайба се придържа здраво с лявата ръка, а с дясната
се отстранява усукването на въжето, въжето се обтяга и се
придържа здраво.

Въжената шайба се отпуска внимателно. Въжето се навива върху
въжената шайба благодарение на силата на натягане на
пружината.

Тази операция се повтаря три пъти. Дръжката на стартера
трябва да стои в изправено положение в корпуса на вентилатора.
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УКАЗАНИЕ: При изцяло издърпано стартерно въже въже
въжената шайба трябва да продължи да се върти поне четвърт
завъртане срещу силата на натягане на пружината.

ВНИМАНИЕ! Опасност от нараняване! Изтеглената дръжка на
стартера се държи здраво. Тя се прибира бързо, ако въжената
шайба се пусне по погрешка.

Въздухопроводът се монтира в обратна последователност (виж
фиг. 63). Трябва да се внимава направляващата (25) да се
намира в приспособлението за закрепване (26) на корпуса на
вентилатора.

При поставяне на корпуса евентуално дръжката на стартера може
леко да се дръпне, докато стартиращото устройство захване.

8.9 Подновяване на възвратната пружина

Сваля се корпуса на вентилатора (виж глава "Смяна на
стартовото въже").

Отделя се въздухопроводът от корпуса на вентилатора (виж
глава "Смяна на стартовото въже").

Сваля се загеровият пръстен (1) (клещи за външни зегерови
пръстени, виж аксесоари).

Издърпва се въжената шайба (2).

Развинтват се болтовете (3).
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Възвратната пружина (4) се повдига равномерно от гнездото с
помощта на отверка или подобен инструмент. Това трябва да се
извърши с изключително внимание, възвратната пружина е
предварително напрегната и може да изскочи от касетата!

ВНИМАНИЕ: Опасност от нараняване! При тази работа трябва
да се носят непременно предпазни очила и предпазни
ръкавици!

Резервните възвратни пружини се доставят опънати в корпуса.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ, пружината може да изскочи. Изскочилата
пружина може да се постави в съответствие с изображението
(Съблюдавайте посоката на въртене!)

Новата възвратна пружина (4) трябва да се смаже леко с
многофункционална грес преди да се монтира в корпуса на
вентилатора. Поставя се възвратната пружина (4) и се натиска
леко, за да могат пластините (5) да се фиксират в
приспособлението за закрепване. Завинтват се болтовете (3) и се
затягат леко. Въжената шайба се завърта леко при поставяне,
докато се фиксира доловимо. Монтира се зегеровият пръстен.
Развива се стартерното въже (виж глава "Смяна на стартерното
въже"). Въжената шайба (2) и опорната шийка не трябва да се
смазват!

Монтира се въздухопроводът (виж фиг. 62). При поставяне на
корпуса евентуално дръжката на стартера може леко да се
дръпне, докато стартиращото устройство захване.
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8.10 Режещо устройство в средна позиция / външна позиция

УКАЗАНИЕ: Режещото устройство се монтира стандартно от
завода за експлоатация в средна позиция (1). При препятствия,
които се намират плътно до мястото на рязане (напр. бордюр или
зид), режещият механизъм може да се монтира във външна
позиция (2). Използвайте външната позиция на ръчно
управляемия циркуляр само за работи, които непременно трябва
да се извършат. След това монтирайте отново в средна позиция.
Циркулярът с режещ механизъм в средна позиция има по-изгодно
положение на центъра на тежестта, като по този начин се
предотвратява бързото изморяване при работа.
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8.11 Премонтиране на режещия механизъм

Отвинтват се гайките (5). 
Отвинтва се затегателният болт (3) (в посока противоположна на
часовниковата стрелка), докато в процепа може да се види краят
на болта (4). Развинтват се гайките (5) и се сваля капакът (6).

Опорните болтове (7) се повдигат с комбинирания ключ (8) както
е показано на фигурата, докато защитният капак (10) може да се
завърти.
УКАЗАНИЕ: Ограничителят на усукване (65/7) се деактивира при
извадени опорни болтове (7). Така защитният капак (10) може да
се завърти и след ограничението на усукване (65/7).
Отвинтва се дръжката (9) и защитният капак (10) се завърта както
е показано на фигурата.
Откача се ремъкът (11) и се сваля режещият механизъм.
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Режещият механизъм (12) се натиска във външна позиция на
задвижващото рамо.

Ремъкът (13) се поставя върху ремъчната шайба (14).

Поставя се капакът (15).

Отвинтват се гайките (16) и се затягат на ръка.

За обтягане на клиновия ремък виж глава "Обтягане на клиновия
ремък/контролиране на обтягането".

Гайките (16) се затягат здраво с комбинирания ключ.

ВНИМАНИЕ:

След всяко пренастройване на режещия механизъм се сменя
и посоката на въртене на диска за рязане!

Диамантните дискове трябва да се монтират според посоката
на въртене!
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8.12 Указания за периодично техническо обслужване и
поддържане

За продължителна експлоатация, както и за предотвратяване на
щети и за гарантиране на пълната функционалност на
предпазните устройства долуописаните работи по техническото
обслужване трябва да се извършват редовно. Гаранционните
претенции се признават само тогава, когато тези работи се
извършват редовно и според изискванията. При неспазване
съществува опасност от злополука!

Потребителите на циркулярите могат да извършват само тези
работи по техническото обслужване и поддръжката, които са
описани в инструкцията за експлоатация. Допълнителни работи
могат да се извършват само от сервиз на фирма "Wacker".

Общо Целият циркуляр Почиства се отвън и се контролира за 
повреди. При повреди се извършва 
незабавно ремонт според техническите 
изисквания.

Диск за рязане 
съединител

Редовно се контролира за повреди и 
износване.

Защитен капак Почиства се, контролира се позицията.

Преди 
всяко 
пускане в 
експлоа-
тация

Диск за рязане Контролира се за повреди и дали е 
монтиран правилният диск за съответната 
цел на приложение.

Клинови ремъци Контролира се обтягането на ремъците.

Комбиниран ключ 
предпазен 
блокиращ бутон 
лост на газта

Проверка за функционалност.

Капачка на 
резервоара за 
гориво

Да се провери за херметичност.

Дневно Предфилтър Почиства се (след 20 експлоатационни 
часа се сменя).

Скорост на 
въртене на 
празен ход

Контролира се (дискът за рязане не трябва 
да се върти при това).
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Седмич-
но

Корпус на 
вентилатора

Почиства се, за да се гарантира 
безупречен достъп на охлаждащ въздух.

Стартерно въже Контролира се за повреди.

Клинови ремъци Контролират се за повреди и износване.

Вложка на 
въздушния 
филтър

Почиства се (след 100 експлоатационни 
часа се сменя).

Запалителна 
свещ

Проверява се, евентуално се подновява.

Шумозаглушител Контролира се за затруднения, болтовете 
се проверяват за стегната сглобка.

На 
тримесе-
чие

Смукателна глава Смяна.

Резервоар за 
гориво

Почиства се.

Лагер 
съединителна 
шайба

Почистват се и се смазват отново.

Съхра-
нение

Целият циркуляр Почиства се отвън и се контролира за 
повреди. При повреди се извършва 
незабавно ремонт според техническите 
изисквания.

Диск за рязане Демонтира се и се почиства.

Резервоар за 
гориво

Изпразва се и се почиства.

Карбуратор Изразходва се.



Работи по техническото обслужване

T00963bg.fm 60

8.13 Търсене на повреди

Повреда Система Наблюдение Причина

Дискът за 
рязане не 
заработва

Съединител Двигателят 
работи

Повреда на съединителя.

Дискът за 
рязане се 
движи в 
празен ход

Карбуратор, 
съединител

Дискът за 
рязане се 
движи

Настройката за движение в 
празен ход е неправилна, 
съединителят блокира.

Двигателят не 
стартира или 
стартира със 
затруднения

Система на 
запалване

Има 
запалителна 
искра

Грешка при захранването с 
гориво, система за 
компресия, механична 
грешка.

без 
запалителна 
искра

Задействан е СТОП-
прекъсвача, грешка или 
късо съединение в 
кабелната мрежа, лулата 
на свещта, запалителната 
свещ е дефектна.

Захранване с 
гориво

Резервоарът с 
гориво е пълен

Смукачът се намира в 
неправилна позиция, 
карбураторът е дефектен, 
засмукващата глава е 
замърсена, 
горивопроводът е 
пречупен или прекъснат.

Система за 
компресия

В самия уред Уплътнението на петата на 
цилиндъра е повредено, 
повредени пръстени за 
радиално уплътнение на 
вала, повреден цилиндър 
или бутален пръстен.

Извън уреда Запалителната свещ не 
уплътнява.

Механична 
грешка

Стартерът не 
се задейства 

Пружината в стартера е 
счупена, счупени части в 
двигателя.

Проблеми при 
топло пускане

Карбуратор Гориво в 
резервоара, 
има 
запалителна 
искра

Настройката на 
карбуратора не е 
правилна.
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Двигателят 
заработва, но 
изгасва 
веднага

Захранване с 
гориво

Гориво в 
резервоара

Настройката за движение 
на празен ход е 
неправилна, засмукващата 
глава или карбураторът са 
замърсени. 
Обезвъздушаването на 
резервоара е дефектно, 
прекъснат е 
горивопроводът, кабелът е 
повреден, повреден е 
СТОП-прекъсвачът, 
замърсен е стартовият 
клапан (Happy-старт).

Недостатъчна 
мощност

Eдновременн
о могат да 
бъдат 
засегнати 
различни 
системи

Уредът се 
движи на 
празен ход

Въздушният филтър е 
замърсен, настройката на 
карбуратора е неправилна, 
шумозаглушителят е 
затруднен, каналът за 
отработени газове в 
цилиндъра е затруднен.
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9. FBTS

9.1 Водеща количка

Водещата количка на "Wacker" улеснява праволинейното
управляване на циркуляра. Тя осигурява работа, без да се
изпитва силна умора и може да се настрои според ръста.
Циркулярът може да се използва с режещ механизъм в средна и
външна позиция.

За да се улесни зареждането на гориво при използване на
водещата количка, се препоръчва да се постави капачка на
резервоара с ъглова форма.

За да се предотврати прахообразуването по време на рязане и за
по-добро охлаждане на диска за рязане водещата количка е
оборудвана с воден резервоар и устройство за оросяване с вода.

За да се улесни настройката за дълбочина на рязането при
ръкохватката с клемовото закрепване са поставени резки. Една
резка отговаря на на 10 mm дълбочина на рязане.
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FBTS
9.2 Указания за безопасност

9.2.1 Приспособленията за закрепване на циркуляра трябва да се
изчистят от замърсявания преди употребата на BTS.

9.2.2 За да се предотврати отвинтването на циркуляра по време на
работа, спиращият болт трябва да се блокира правилно.

9.2.3 Обърнете внимание на това, че ръкохватката с клемово
закрепване за настройване дълбочината на рязане и ръчката за
регулиране на ръкохватката трябва да са здраво затегнати по
време на рязане.

9.2.4 За да се избегнат функционални смущения, е нужно водещата
количка да се почиства с вода след всяка употреба.

9.2.5 По време на работни паузи, складиране или транспортиране
уредът трябва да се постави на равна повърхност и да се
подсигури срещу обръщане и търкаляне.

9.2.6 Лостът на газта трябва да се постави в положение на празен ход
(напред) непосредствено след приключване на рязането.
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10. Фирмени табелки

1 Съотношение на сместа

2 Лого на фирма "Wacker"

3 Тип

4 Капак безопасност

5 Защитен капак безопасност



C0003206bg.fmС
ъ
хр
ан
яв

ай
те

 г
ри

ж
ли

во
 у
до

ст
ов

ер
ен
ие

то

Декларация за съответствие на ЕС
Wacker Construction Equipment AG, Preußenstraße 41, 80809 München

удостоверява, че строителната машина:
1. Вид:

Циркуляр
2. Тип:

3. Типов номер на машината:

4. Абсолютна инсталирана мощност:

е оценена в съответствие с директива 2000/14/ЕC:

и е произведена в съответствие със следните директиви:
* 2000/14/EC
* 89/336/EC
* 98/37/EC

BTS 930L3 / BTS 935L3 BTS 1030L3 / BTS 1035L3

0008340 ... / 0008341 ...
0008987 ... / 0008988 ...
0610073 ... / 0610074 ...

0008339 ... / 0007975 ... / 0008912 ...
0008989 ... / 0008990 ...
0610075 ... / 0610076 ...

3,2 kW 4,2 kW

Процедура за 
оценяване на 
съответствието

Измерено ниво на звуковата мощност Гарантирано ниво на 
звуковата мощност

BTS 930/935L3 BTS 1030/1035L3

Приложение V 109 dB(A) 110 dB(A) 111 dB(A)

Dr. Sick
Управителен съвет





Сертификат по DIN EN ISO 9001
Prüf- und Zertifizierungsinstitut

 VERBAND DER ELEKTROTECHNIK
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

С Е Р Т И Ф И К А Т
Регистрационен номер: 6236/QM/06.97

Със следното се удостоверява, че предприятието

Wacker Construction Equipment AG
Wacker-Werke GmbH & Co. KG

с местоположения

Главно управление гр. Мюнхен
Preußenstr. 41
80809 München

Производствен завод гр. Райхертсхофен
Логистичен център гр. Карлсфелд

Пласментни региони с всички филиали в Германия

е въвело и използва в областта на 

машиностроенето
строителни машини

система за мениджмънт на качеството.

Тази система изпълнява изискванията на следната норма:

DIN EN ISO 9001:2000
и изискванията на немското и международно право за движение по пътищата.

Този сертификат е валиден до 2009-06-05.

VDE институт за изпитване и сертифициране 
лаборатория за сертифициране

дата: 2006-05-30

63069 Offenbach, Merianstraße 28
Telefon: +49 (0) 69 83 06-0, Telefax: +49 (0) 69 83 06-555
E-Mail: vde-institut@vde.com, http://www.vde-institut.com

Институтът за изпитване и сертифициране VDE е акредитиран от 
акредитиращите органи на DAR (Германския съвет по акредитация) съгласно 
DIN EN ISO 17020 и DIN EN ISO 45012 и нотифициран под идент. номер на 
ЕС 0366 за целия ЕС.

TGA-ZM-09-92-00
KBA-ZM-A 00021-97



Wacker Construction Equipment AG – Preußenstraße 41 – 80809 München – Deutschland – Tel.: +49-(0)89-354 02-0 – Fax: +49-(0)89-354 02-390
Wacker Corporation – P.O. Box 9007 – Menomonee Falls, WI 53052-9007 – USA – Tel.: +1(1)262-255-0500 – Fax: +1(1)262-255-0550 – Support: 800-770-0957
Wacker Machinery (HK) Ltd.– Skyline Tower, Suite 2303, 23/F – 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay – Hong Kong – Tel.: +852-3188-5506, Fax: +852-2406-6021
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