
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА КАСТРАЧКА ЗА БЕНЗИНОВА КОСА,
АРТ. № 110216

• Описание и функционално предназначение
Бензинова коса RD-GBC10 може да се използва с аксесоар, който се продава отделно 

- приставка за клони, арт. № 110216, която улеснява премахването на високи клони. Уредът 
разполага с дълга дръжка, която е подходяща за работа в труднодостъпни участъци при рязане 
на избуяла растителност. Кастрачката може да се използва и за поддръжка на обществени 
паркове и градинки. 

• Зареждане на резервоара на кастрачката за бензинова коса с масло. /фиг. 1/.

Отвинтете капачката на резервоара за маслото за смазване на веригата.   
Налейте масло (внимавайте да не попаднат в резервоара някакви замърсители). 
Завинтете обратно капачката на резервоара за маслото. Не трябва да използвате 
употребявано или регенерирано масло, тъй като това може да доведе до повреда.   
Използвайте масло SAE 10W/30 през цялата година. През лятото SAE 30W/40, а през зимата SAE 20W/30.  
Трябва да се използват изключително смазочни средства предназначени за верижни триони. 
Никога не бива да се използват употребявано или регенерирано масло за смазване на веригата.  
Смазването на веригата е автоматично. При работа с кастрачката, съблюдавайте за наличието 
на масло в резервоара.

• Монтаж  на кастрачката за бензинова коса /фиг. 1 и фиг. 2/:

Разглобете съединителната муфа /конектор/ на Бензинова коса RD-GBC10, поставете 
приставката за клони и затегнете.
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Прочетете ръководството преди употреба!



INSTRUCTIONS FOR USING THE GASKET FOR POLE SAW HEAD WITH TUBE  
FOR GASOLINE BRUSH CUTTER,

АРТ. № 110216
• Description and function
Brush cutter RD-GBC10 can be used with accessories sold separately - pole saw, art. No. 110216, 
which facilitates the removal of tall branches. The device has a long handle, which is suitable for 
working in inaccessible areas when cutting up shrubs. The pole saw can also be used to support 
public parks and gardens. 

• Fill up the tank of the petrol with oil. / FIG. 1 /.

Unscrew the oil filler cap of the chain.
Pour in oil (be careful not to get any contaminants in the tank). Screw the oil tank cap back on. You 
should not use used or reclaimed oil as this can cause damage.
Use SAE 10W / 30 oil all year round. In summer SAE 30W / 40 and in winter SAE 20W / 30.
Extremely chain saw lubricants must be used. Used or reclaimed oil should never be used to lubri-
cate the chain.
The chain lubrication is automatic. When handling the pole saw, make sure that there is oil in the 
tank.

• Fitting the gasket for brush cutter / fig. 1 and FIG. 2 /:

Disassemble the gasket RD-GBC10 Gas Connector / Connector /, insert the pole saw and tighten.
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Refer to instruction manual / booklet!


