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(Original instructions)

MEANINGS OF SYMBOLS
NOTE: Some units do not carry them.

Symbols
WARNING

The following show symbols used for the machine. Be sure that you understand their meaning before use.

Blower Idle speed adjustment

It is important that you read, fully understand 
before use, and observe the following safety 
precautions and warnings. Careless or improper 
use of the unit may cause serious or fatal injury.

Priming pump

Read, understand and follow all warnings and 
instructions in this manual and on the unit. Guaranteed sound power level

Always wear eye, head and ear protectors when 
using this unit. Displacement

Choke – Run position (Open) Spark plug

Choke – Start position (Closed) Fuel tank capacity 

  START On/Start Dry weight (without fuel, with all pipe)

  STOP Off /Stop
LpA, eq
ISO22868

Sound pressure level LpA by ISO 22868 
Equivalent*

WARNING  DANGER
Keep hands off  from rotating fan.

LWA, Ra(M)
2000/14/EC

Measured sound power level LwA by 2000/14/
EC 
Racing

WARNING  DANGER
Hot surfaces; The muffl  er and surrounding 
cover may become extremely hot. Always keep 
clear of exhaust and muffl  er area, otherwise 
serious personal injury may occur.

LWA, Ra(G)
2000/14/EC

Guaranteed sound power level LwA by 
2000/14/EC
Racing

Keep all children, bystanders and helpers 15 m 
away from the unit. If anyone approaches you, 
stop the engine immediately.

ahv, eq Vibration level by ISO 22867
Equivalent*

Fuel and oil mixture K Uncertainty

Before using your machine
• Read the manual carefully.
• Check that the cutting equipment is correctly assembled and adjusted.
• Start the unit and check the carburetor adjustment. See “MAINTENANCE”.

NOTE: Equivalent noise level / vibration level are calculated as the time-weighted energy total for noise / vibration levels 
under various working conditions with the following time distribution:

 * 1/7 Idle, 6/7 racing.
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WHAT IS WHAT? (Fig. 1)
Since this manual covers several models, there may be 
some diff erence between pictures and your unit. Use the 
instructions that apply to your unit.

A. Fuel cap
B. Throttle trigger
C. Starter handle
D. Fuel tank
E. Carburetor
F. Air cleaner
G. Handle
H. Ignition switch
I. Straight pipe
J. Conic pipe
K. Guard net
L. Spark plug
M. Choke lever
N. Priming bulb
O. Recoil starter
P. Fan-headed pipe
Q. Cruise lever
R. Combi box spanner
S. Handling instructions
T. Knob volt

WARNINGS AND SAFETY 
INSTRUCTIONS
Pay special attention to statements preceded by the 
following words:

WARNING
 Indicates a strong possibility of severe personal injury or 

loss of life, if instructions are not followed.
CAUTION
 Indicates a possibility of personal injury or equipment 

damage, if instructions are not followed.
NOTE
 Helpful information for correct function and use.
Operator safety
○ Wear head protection (1). (Fig. 2)
○ Always wear a safety face shield or goggles (2). (Fig. 2)
○ Wear approved hearing protection (3). (Fig. 2)
 Long-term exposure to noise can result in permanent 

hearing impairment. 
 Pay attention to your surroundings. Be aware of any 

bystanders who may be signaling a problem. 
 Remove safety equipment immediately upon shutting off  

engine.
○ Always wear heavy, long-sleeved shirts (4) and long 

pants (5) and non-slip boots (6) and gloves (7). (Fig. 2)
 Do not wear loose clothing, jewelry, short pants, sandals 

or go barefoot.
 Secure hair so it is above shoulder length.
○ Do not operate this tool when you are tired, ill or under 

the infl uence of alcohol, drugs or medication.
○ Do not operate the tool at night or under bad weather 

conditions when visibility is poor. And do not operate the 
tool when it is raining or right after it has been raining.

 Working on slippery ground could lead to an accident if 
you lose your balance.

○ Never let a child or inexperienced person operate the 
machine.

○ Do not start the engine if there are any fl ammables such 
as dry leaves, waste paper or fuel in the vicinity.

○ Never start or run the engine inside a closed room or 
building. Breathing exhaust fumes can kill.

○ Keep handles free of oil and fuel.
○ Keep hands away from moving part or heated area.
○ Do not grab or hold the unit by the blow pipe.
○ When the unit is turned off  make sure the engine has 

stopped before the unit is set down.
○ When operation is prolonged, take a break periodically 

so that you may avoid possible Hand-Arm Vibration 
Syndrome (HAVS) which is caused by vibration.
WARNING

○ Always operate the tool with proper protective equipment 
and clothing. Failure to do so may result in accidents 
such as burns or injuries. (Fig. 2)

○ Do not touch the spark plug area or high voltage during 
operation. Doing so may result in electric shock.

○ Do not allow children near the tool during operation.
○ Do not touch the engine, top cover or exhaust vent 

during or shortly after operation. Doing so may result in 
burn or injury.

○ Antivibration systems do not guarantee that you will 
not sustain Hand-Arm Vibration Syndrome or carpal 
tunnel syndrome. Therefore, continual and regular users 
should monitor closely the condition of their hands and 
fi ngers. If any of the above symptoms appear, seek 
medical advice immediately.

○ Since this product is engine driven, make sure to wear 
the proper protective equipment to minimize the eff ects 
of vibration and sound to your body. Limit a single 
continuous operation between 30 to 40 minutes, and rest 
for 10 to 20 minutes. Also, limit your day’s work time to 
80 minutes.

○ If you are using any medical electric/electronic devices 
such as a pacemaker, consult your physician as well as 
the device manufacturer prior to operating any power 
equipment.

○ If trash or collected waste including fallen leaves become 
trapped in the machine, make sure to cut the engine 
and remove the debris before resuming use. Using the 
machine without removing the obstructions may result in 
damage.

Unit/machine safety
○ Inspect the entire unit/machine before each use. 

Replace damaged parts. Check for fuel leaks and make 
sure all fasteners are in place and securely tightened.

○ Replace parts that are cracked, chipped or damaged in 
any way before using the unit/machine. Faulty parts may 
increase the risk of accidents and may lead to an injury.

○ Keep others away when making carburetor adjustments.
○ Use only accessories as recommended for this unit/

machine by the manufacturer.
○ Before operation, make sure that there are no tools such 

as the adjustment key or spanner still attached to the 
unit.
WARNING

○ Never modify the unit/machine in any way. Do not use 
your unit/machine for any job except that for which it is 
intended.

○ Non-authorized modifi cations and/or accessories may 
result in serious personal injury or the death of the 
operator or others.

○ The guard net must be fi rmly fi xed in place.
Fuel safety
○ Mix and pour fuel outdoors and where there are no 

sparks or fl ames.
○ Use a container approved for fuel.
○ Move at least 3 m away from fueling site before starting 

engine.
○ Stop engine before removing fuel cap. Do not remove 

the fuel cap during operation.
○ Empty the fuel tank before storing the unit/machine. It is 

recommended that the fuel be emptied after each use. If 
fuel is left in the tank, store so fuel will not leak.
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WARNING
○ Fuel is easy to ignite or get explosion or inhale fumes, so 

that pay special attention when handling or fi lling fuel.
○ Do not smoke or allow smoking near fuel or the unit/

machine or while using the unit/machine.
○ Wipe up all fuel spills before starting engine.
○ Store unit/machine and fuel in area where fuel vapors 

cannot reach sparks or open fl ames from water heaters, 
electric motors or switches, furnaces. etc.

○ When using the unit in dry areas, make sure that fi re 
extinguishing equipment is readily available.

○ If you shut off  the engine for refueling, make sure the unit 
has cooled down before adding fuel.

Blowing safety
○ Operate unit/machine only at reasonable hours – not 

early in the morning or late at night when people might be 
disturbed. Comply with times listed in local ordinances. 
Usual recommendations are 9:00 a.m. to 5:00 p.m., 
Monday through Saturday.

○ Never direct discharge of air toward bystanders nor allow 
anyone near the area of operation. Use care in directing 
discharge to avoid glass enclosures, automobiles, etc.

○ Check the work area and surroundings for empty cans, 
metal pieces and other obstructions which could cause 
injury, accident or damage. If there are any of these 
objects in the area, remove them in advance.

○ Stay alert for uneven sidewalks, holes in terrain or other 
unstable condition when using the tool.

○ Take all possible precautions when leaving the tool 
unattended such as stopping the engine.

○ Never operate the tool without blow pipes or other 
protective device in place. (If so equipped.)

○ Keep others including children, animals, bystanders and 
helpers outside the 15 m hazard zone. Stop the engine 
immediately if you are approached.

○ Please exercise caution as engine startup may be 
delayed after pulling the starter handle.

○ Always keep the engine on the right side of your body.
○ Keep fi rm footing and balance. Do not over-reach.
 Losing your balance during work may lead to an injury.
○ Keep all parts of your body away from the muffl  er when 

the engine is running.
○ Always carry a fi rst-aid kit when operating any power 

equipment.
○ Avoid prolonged use at low speed range in which 

vibration is high. Doing so may result in engine damage.
○ When relocating to a new work area, or inspecting, 

adjusting or exchanging the unit's  accessories, etc., be 
sure to shut off  the machine.

○ Never place the machine on the ground when running.
○ If you accidentally bump or drop the unit, inspect it 

immediately to make sure there are no damage, cracks 
or deformations.

○ If the tool is operating poorly and produces strange noise 
or vibrations, turn off  the engine immediately and ask 
your dealer to have it inspected and repaired.

 Continued use under these conditions could lead to 
injury or tool damage.

○ Use in accordance with local laws and regulations.
○ Loosen deposits with a rake or a broom before starting 

any exhaust or vacuum work.
WARNING

 Work from ladders or high place (such as roofs) is 
prohibited and could result in severe injury.

Maintenance safety
○ Maintain the unit/machine according to recommended 

procedures.
○ Disconnect the spark plug before performing 

maintenance except for carburetor adjustments.
○ Keep others away when making carburetor adjustments.

○ Use only genuine HiKOKI replacement parts as 
recommended by the manufacturer.

CAUTION
 Do not disassemble the recoil starter. There is a 

possibility of personal injury with recoil spring.
WARNING

 Improper maintenance could result in serious engine 
damage or in serious personal injury.

Transport and storage
○ Carry the unit/machine by hand with the engine stopped 

and the muffl  er away from your body.
○ Allow the engine to cool, empty the fuel tank, and secure 

the unit/machine before storing or transporting. Failure to 
do so may result in fi re or accidents.

○ Empty the fuel tank before storing the unit/machine. It is 
recommended that the fuel be emptied after each use. If 
fuel is left in the tank, store so fuel will not leak.

○ Store unit/machine out of the reach of children.
○ Clean and maintain the unit carefully and store it in a dry 

place.
○ Make sure engine switch is off  when transporting or 

storing.
○ You have to secure the machine during transport to 

prevent loss of fuel, damage or injury.
○ If a warning label cannot be read, peels off  or becomes 

indistinct, replace it with a new one. To purchase new 
labels, contact HiKOKI Authorized Service Centers.

If situations occur which are not covered in this manual, 
take care and use common sense. Contact HiKOKI 
Authorized Service Centers if you need assistance. 

SPECIFICATIONS
The SPECIFICATIONS of this machine are listed in the table 
on page 31.
NOTE
All data subject to change without notice.

ASSEMBLY PROCEDURES
WARNING

 Make sure the engine is turned off /stopped and not hot 
before assembly.

Blow pipes to main body (Fig. 3)
Inspect the main body and accessories.
Connect straight pipe (I) securely. Align projection (8) in 
straight pipe with groove (9) on blower housing and slide the 
pipe into the blower housing.
Rotate the pipe clockwise to lock it into place.
Nozzle to straight pipe (Fig. 4 - 5)
[RB27EA]
○ Align groove (9) on the conic pipe (J) and projection (8)

on straight pipe (I) and rotate the conic pipe in place.
[RB27E]
○ Align groove (9) on the Fan-Headed pipe (P) and 

projection (8) on straight pipe (I) and rotate the Fan- 
Headed pipe in place.

NOTE [RB27E]
(Optional)
○ Vacuum attachment is off ered as an optional kit which 

converts the hand-held blower into a vacuum cleaner.
 For installation see Vacuum kit RB-HVA (RB27E/EP) 

manual.
(Safety future)
○ If you try to open the guard net (K) when engine is 

running, it will automatically stop the engine. (Fig. 1)
 But never try to open the guard net (K) when engine is 

running even with this future, otherwise serious personal 
injury may occur.
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OPERATING PROCEDURES
Fuel (Fig. 6)

WARNING
○ The unit/machine is equipped with a two-stroke engine. 

Always run the engine on fuel, which is mixed with oil.
 Provide good ventilation, when fueling or handling fuel.
○ Fuel is highly fl ammable and it is possible to get seriously 

injured when inhaling or spilling on your body.
 Always pay attention when handling fuel. Always have 

good ventilation when handling fuel inside building.
Fuel
○ Always use branded 89 octane unleaded gasoline.
○ Use genuine two-cycle oil or use a mix between 25:1 to 

50:1, please consult about the mixture ratio to HiKOKI 
Authorized Service Centers.

○ If genuine oil is not available, use an anti-oxidant added 
quality oil expressly labeled for air-cooled 2-cycle engine 
use (JASO FC GRADE OIL or ISO EGC GRADE). Do not 
use BIA or TCW (2-stroke water-cooling type) mixed oil.

○ Never use multi-grade oil (10 W/30) or waste oil.
○ Never mix fuel and oil in machine’s fuel tank. Always mix 

fuel and oil in a separate clean container. 
Always start by fi lling half the amount of gasoline, which is 
to be used.
Then add the whole amount of oil. Mix (shake) the fuel 
mixture. Add the remaining amount of gasoline.
Mix (shake) the fuel-mix thoroughly before fi lling the fuel 
tank.
Mixing amount of two-cycle oil and gasoline

Gasoline (Liter)
Two-cycle oil (ml)

Ratio 50:1 Ratio 25:1
0.5 10            ———            20
1 20            ———            40
2 40            ———            80
4 80            ———           160

Fueling
WARNING

○ Always shut off  the engine and let it cool for a few 
minutes before refueling.

 Do not smoke or bring fl ames or sparks near the fueling 
site.

○ Slowly open the fuel tank, when fi lling up with fuel, so 
that possible over-pressure disappears.

○ Tighten the fuel tank cap carefully, after fueling.
○ Always move the unit at least 3 m from the fueling area 

before starting.
○ Always wash any spilled fuel from clothing immediately 

with soap.
○ Be sure to check any fuel leakage after refueling.
○ Before fueling, in order to remove static electricity from 

the main body, the fuel container and the operator, 
please touch the ground that is slightly damp.

Before fueling, clean the tank cap area carefully, to ensure 
that no dirt falls into the tank. Make sure that the fuel is well 
mixed by shaking the container, before fueling.
Starting
CAUTION
 Do not start if the pipe and guard net  is obstructed.

(1) Starting the cold engine
1. Set ignition switch (H) to ON position. (Fig. 7)
2. Push priming pump (N) several times so that fuel fl ows 

through return pipe (10). (Fig. 8)

3. Set choke lever (M) to START position (closed) (A). 
(Fig. 9)

4. Pull starter handle briskly, taking care to keep the handle 
in your grasp and not allowing it to snap back. (Fig. 10)

5. When you hear the engine want to start, return choke 
lever to RUN position (open) (B). (Fig. 9)

6. Pull starter handle briskly again. (Fig. 10)
NOTE
 If engine does not start, repeat procedures from 2 to 6.
7. Then allow the engine about 2–3 minutes to warm up 

before subjecting it to any load.
(2) Starting the warm engine
 Use only 1, 2 and 6 of the starting procedure for a cold 

engine.
 If the engine does not start, use the same starting 

procedure as for a cold engine.
Operating blower (Fig. 11)
○ A low speed should be used to blow leaves and dry 

grass.
○ A medium speed should be used to clean wet leaves and 

grass.
○ A high speed should be used when moving gravel, dirt or 

other heavy materials.
○ When working in a dusty area, hose down the area with 

water.
WARNING

○ Do not direct discharge of air toward people or pet.
○ The unit should be operated in a well ventilated area.
○ Never perform assembly or disassembly procedures 

with engine running or serious personal injury may result.
○ Never touch muffl  er, spark plug, or other metallic parts 

while engine is in running or immediately after shutting 
off  engine.

○ Do not use this blower indoors.
○ Do not operate if there is an open window near the work 

area and its surroundings.
CAUTION
 This blower has been designed and adjusted to be used 

with blowing pipes attached. It must never be operated 
without the straight pipe.

NOTE
○ When you hear or feel strange sound or vibration, stop 

engine immediately and check if anything blocks fans or 
pipes, If so, remove it and check for damage.

○ Blowing Pipe Selection
• Straight Blowing Pipe
 Allows operation at maximum blow capacity.
 Suitable for operation in widespread areas, engine 

revolution is kept at a minimum, resulting in improved 
fuel consumption when compared with the conic/fan-
shaped blowing pipe.

 The straight blowing pipe is recommended for normal 
use.

• Conic/Fan-Shaped Blowing Pipe
 Allows operation at maximum blow speed.
 Ideal for blowing wet leaves stuck to the ground or 

releasing a powerful air discharge in limited spaces.

Stopping (Fig. 12)
Decrease engine speed and run at an idle for a few minutes, 
then turn off  ignition switch (H) and keep the pressed until 
the engine comes to a complete stop.
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MAINTENANCE
MAINTENANCE, REPLACEMENT OR REPAIR OF THE 
EMISSION CONTROL DEVICES AND SYSTEMS MAY 
BE PERFORMED BY ANY NON-ROAD ENGINE REPAIR 
ESTABLISHMENT OR INDIVIDUAL.
Carburetor adjustment (Fig. 13)
The carburetor is a precision part that mixes air and fuel, and 
it is designed to ensure high performance from the engine. 
Before the tool is shipped from the factory, its carburetor is 
adjusted during a test run. Only make adjustments if it is 
necessary because of environmental conditions (the climate 
or atmospheric pressure), the type of fuel, the type of two-
cycle oil, etc.

WARNING
○ Because the carburetor is manufactured with a high 

degree of precision, do not disassemble it.
○ For this product, the only setting of the carburetor that 

can be adjusted is the idle speed (T).
T = Idle speed adjustment screw.
Idle speed adjustment (T)
Check that the air fi lter is clean. If adjustment is required, 
turn IDLE speed Adjustment Screw (T) close (clockwise) 
to increase engine speed, open (counterclockwise) to 
decrease engine speed. Standard Idle rpm is 2800-
3200 rpm.
CAUTION
 The above adjusting procedure must be followed when 

adjustment is MADE or DAMAGE to engine will occur 
because of the incorrect condition.

NOTE
 Some models sold areas with strict exhaust emission 

regulation do not have high and low speed carburetor 
adjustments. Such adjustments may allow the engine to 
be operated outside of their emission compliance limits. 
For these models, the only carburetor adjustment is idle 
speed.

RECOMMENDATION
CARBURETOR ADJUSTMENT NEEDS THE SKILL 
OF EXPERIENCED OR WELL TRAINED PEOPLE, OR 
IS RECOMMENDED TO TAKE THE UNIT TO HiKOKI 
Authorized Service Centers.
Air fi lter (Fig. 14)
The air fi lter (11) must be cleaned from dust and dirt in order 
to avoid:
○ Carburetor malfunctions.
○ Starting problems.
○ Engine power reduction.
○ Unnecessary wear on the engine parts.
○ Abnormal fuel consumption.
Clean the air fi lter daily or more often if working in 
exceptionally dusty areas.
Cleaning the air fi lter (Fig. 14)
Open the air fi lter cover (12) and remove the air fi lter (11). 
Clean it.
Check that the fi lter is dry before reassembly.
An air fi lter that has been used for some time cannot be 
cleaned completely. Therefore, it must regularly be replaced 
with a new one. A damaged fi lter must always be replaced.
Fuel fi lter (Fig. 15)
Remove the fuel fi lter (13) from the fuel tank, and replace it 
if it is dirty.
NOTE
 A blocked fuel fi lter (13) can prevent the supply of fuel 

and cause a rotation malfunction of the engine.

Spark plug (Fig. 16)
When removing the spark plug, twist and remove the plug 
cap covering the spark plug as shown in the illustration. 
(Fig. 17)
The spark plug condition is infl uenced by:
○ An incorrect carburetor setting.
○ Wrong fuel mixture (too much oil in the gasoline)
○ A dirty air fi lter.
○ Hard running conditions (such as cold weather).
These factors cause deposits on the spark plug electrodes, 
which may result in malfunction and starting diffi  culties. If 
the engine is low on power, diffi  cult to start or runs poorly at 
idling speed, always check the spark plug fi rst.
If the spark plug is dirty, clean it and check the electrode 
gap. Re-adjust if necessary. The correct gap is 0.6 mm. 
The spark plug should be replaced after about 100 
operation hours or earlier if the electrodes are badly 
eroded.
NOTE
 In some areas, local law requires using a resistor spark 

plug to suppress ignition signals. If this machine was 
originally equipped with resistor spark plug, use same 
type of spark plug for replacement.

For long-term storage
Drain all fuel from the fuel tank. Start and let engine run until 
it stops. Repair any damage which has resulted from use. 
Clean the unit with a clean rag, or the use of high pressure 
air hose. Put a few drops of two-cycle engine oil into the 
cylinder through the spark plug hole, and spin the engine 
over several times to distribute oil.
Cover the unit and store it in a dry area.
Maintenance schedule
Below you will fi nd some general maintenance instructions. 
For further information please contact HiKOKI Authorized 
Service Centers.
Daily maintenance
○ Clean the exterior of the unit.
○ Check that the air intake at the guard net is not clogged.
○ Check the guard net for damage or cracks. Change the 

guard net in case of impacts or cracks.
○ Check that nuts and screws are suffi  ciently tightened.
Weekly maintenance
○ Check the starter, especially the cord.
○ Clean the exterior of the spark plug.
○ Remove the spark plug and check the electrode gap. 

Adjust it to 0.6 mm, or change the spark plug.
○ Clean the air fi lter.
Monthly maintenance
○ Rinse the fuel tank with gasoline, and clean fuel fi lter.
○ Clean the exterior of the carburetor and the space 

around it.
Quarterly maintenance
○ Clean the cooling fi ns on the cylinder.
○ Clean the fan and the space around it.
○ Clean the muffl  er of carbon.
CAUTION
 Cleaning of cylinder fi ns, fan and muffl  er shall be done 

by a HiKOKI Authorized Service Center.

SELECTING ACCESSORIES
The accessories of this machine are listed on page 32.
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SELECTING ATTACHMENTS
Recommended accessories for each model are presented in the table below.
For purchases, contact HiKOKI Authorized Service Centers.
Please check carefully as those accessories not marked with “●” cannot be attached.

List of recommended accessories

Code No. Description RB27EA RB27E

6601600 NOZZLE (A) ● ●

6698394 NOZZLE (B) ● ●

6699184 FAN-HEADED PIPE ● ●

6601633 VACUUM KIT
RB-HVA (RB27E/EP) - ●

6684946 VACUUM PIPE - ●

6601497 BENT PIPE - ●

6601601 DUST BAG - ●

6601500 EARTH GRIP - ●
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TROUBLESHOOTING
Use the inspections in the table below if the tool does not operate normally. If this does not remedy the problem, consult your 
dealer or the HiKOKI Authorized Service Center.

Condition Cause Remedy

Engine does not 
start

Fuel 
system

Fuel tank is empty or fuel level is low Fill the fuel tank with the correct fuel mix 
(25:1-50:1)

Fuel tank contains old fuel (off ensive 
odor) Replace with new fuel

Too much fuel is absorbed and spark 
plug is wet

1. Disconnect the spark plug and allow to dry
2. Pull the starter handle 5 or 6 times to 

remove the surplus fuel
3. Attach the spark plug
4. Set the choke lever to RUN position and 

pull the starter handle
Fuel fi lter is clogged with dirt Clean the fuel fi lter
Fuel pipe is bent or disconnected Ensure that the fuel fl ows smoothly
Carburetor malfunction Contact HiKOKI Authorized Service Centers

Electrical 
system

Stop switch lead has short-circuited Contact HiKOKI Authorized Service Centers
Spark plug is dirty Replace or clean the spark plug
Electrode gap is too big Adjust the gap to 0.6 mm
Poor connection between high tension 
cable and spark plug Reconnect

Electrical system malfunction Contact HiKOKI Authorized Service Centers

Other Muffl  er exhaust port is clogged with 
carbon

Contact HiKOKI Authorized Service Centers 
for repair

Engine starts 
but cuts out 
straightaway

Engine is apt to 
cut out

Fuel 
system

Fuel tank is empty or fuel level is low Fill the fuel tank with the correct fuel mix 
(25:1-50:1)

Fuel tank contains old fuel (off ensive 
odor) Replace with new fuel

Two-cycle oil has not been added Contact HiKOKI Authorized Service Centers
Choke lever is in START position Set the choke lever to RUN position
Air has got into fuel system Reconnect the fuel pipe or joint 
Carburetor malfunction Contact HiKOKI Authorized Service Centers

Electrical 
system

Ignition failure
Spark plug failure Replace with new spark plug
Electrical system failure Contact HiKOKI Authorized Service Centers

Other

Engine overheating

Wrong spark plug model Replace with designated part
See “SPECIFICATIONS”

Dirty air cleaner Clean
Carbon clogging (muffl  er exhaust port) Clean
Insuffi  cient compression (piston, piston 
ring, cylinder) Contact HiKOKI Authorized Service Centers

Abnormal vibration Handle, handle bracket or other 
fastening part is loose Check and tighten

Engine does not stop Stop switch failure
Set the choke lever to START position to 
stop the engine
Cease use immediately and contact HiKOKI 
Authorized Service Centers

Engine stops when throttle is 
closed Idle speed is too low Contact HiKOKI Authorized Service Centers
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(Переклад первинних інструкцій)

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ
ПРИМІТКА: На деяких виробах вони не зазначаються.

Символи
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Нижче наведено символи, які зазначаються на пристрої. Перш ніж користуватися пристроєм, ви 
повинні зрозуміти їх значення.

Повітродувка Регулювання швидкості холостого ходу

Важливо прочитати, повністю зрозуміти 
наступні правила техніки безпеки й 
попередження та дотримуватися їх. 
Недбале або неналежне користування 
пристроєм може призвести до серйозного 
травмування або смерті.

Пускова помпа

Необхідно прочитати, зрозуміти усі 
попередження й вказівки, зазначені в цьому 
посібнику та безпосередньо на пристрої, та 
завжди їх дотримуватися.

Гарантований рівень звукової потужності

На час користування пристроєм завжди 
одягайте захисні окуляри, шолом та 
шумопоглинальні навушники.

Об’єм двигуна

Повітряна заслінка – робоче положення 
(Відкрито) Свічка запалювання

Повітряна заслінка – Стартова позиція 
(Закрито) Ємність паливного бака 

  START Увімкнути/Запуск Суха маса (без палива, з усіма трубками)

  STOP Вимкнути/Стоп
LpA, eq
ISO22868

Рівень звукового тиску LpА згідно з ISO 
22868 еквівалент*

ПОПЕРЕДЖЕННЯ  НЕБЕЗПЕКА
Тримайте руки подалі від поворотного 
вентилятора.

LWA, Ra(M)
2000/14/EC

Рівень виміряної звукової потужності LwA 
згідно 2000/14/EC
Розгін (двигуна)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ  НЕБЕЗПЕКА
Гарячі поверхні; глушник і частина кришки 
навколо нього можуть сильно нагрітися. Не 
наближайтеся до зони вихлопу та глушника; 
недотримання цієї вимоги може призвести 
до серйозного травмування.

LWA, Ra(G)
2000/14/EC

Рівень гарантованої звукової потужності 
LwA згідно 2000/14/EC
Розгін (двигуна)

Не допускайте наближення дітей, сторонніх 
осіб і помічників до пристрою на відстань 
менше 15 м. Якщо будь-хто наблизиться до 
вас, негайно зупиніть двигун.

ahv, eq Рівень вібрації згідно з ISO 22867
Еквівалент*

Суміш пального та мастила K Похибка

Перед використанням пристрою
• Уважно прочитайте посібник з користування.
• Перевірте чи різальне обладнання належним чином зібрано та відрегульовано.
• Увімкніть пристрій і перевірте налаштування карбюратора. Дивіться розділ «ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ».

ПРИМІТКА:   Еквівалентні рівні шуму / вібрації обчислюються, як зважена за часом сумарна енергія для рівнів 
шуму / вібрації за різних робочих умов та за наступного часового розподілу:

        * 1/7 холостого ходу, 6/7 робочого ходу.
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КОМПОНЕНТИ (Мал. 1)
Оскільки цей посібник стосується декількох моделей, 
фактичний вигляд вашого пристрою може дещо 
відрізнятися від наведених зображень. Користуйтеся 
вказівками, які стосуються вашого пристрою.

A. Кришка паливного бака
B. Дросельний важіль
C. Ручка стартера
D. Паливний бак
E. Карбюратор
F. Повітроочисник
G. Ручка
H. Перемикач запалювання
I. Пряма трубка
J. Конічна трубка
K. Захисна сітка
L. Свічка запалювання
M. Важіль дросельної заслінки
N. Груша попереднього підкачування палива
O. Ручний стартер
P. Дельтоподібна насадка
Q. Важіль стабілізатора швидкості
R. Комбінований накидний ключ
S. Інструкція з поводження
T. Болт із рукояткою

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРАВИЛА 
ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Зверніть особливу увагу на вказівки, що 
супроводжуються такими словами:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 Вказує на значну ймовірність фізичного травмування 

або летальних наслідків у разі недотримання 
вказівок.

ОБЕРЕЖНО
 Вказує на можливість фізичного травмування 

або пошкодження пристрою в разі недотримання 
вказівок.

ПРИМІТКА
 Корисна інформація щодо належного 

функціонування та використання пристрою.
Безпека користувача
○ Носити засоби захисту голови (1). (мал. 2)
○ Завжди одягайте щиток для обличчя або захисні 

окуляри (2). (мал. 2)
○ Носити рекомендовані засоби захисту слуху (3). 

(мал. 2)
 Довготривала дія шуму може спричинити постійне 

погіршення слуху. 
 Слідкуйте за навколишнім середовищем. Звертайте 

увагу на людей, які можуть повідомляти про якісь 
проблеми. 

 Видаляйте захисне обладнання відразу після 
відключення двигуна.

○ Завжди носіть важкі сорочки з довгими рукавами 
(4), довгі штани (5), черевики з підошвою, що не 
ковзає (6) та рукавички (7). (мал. 2)

 Не одягайте вільний одяг, прикраси, короткі штани, 
сандалі та не користуйтеся пристроєм босоніж.

 Підбирайте волосся, щоб воно було вище плечей.
○ Не користуйтеся пристроєм, якщо ви втомлені, 

погано почуваєтесь або перебуваєте під впливом 
алкоголю, наркотичних засобів або медичних 
препаратів.

○ Не користуйтеся пристроєм вночі або за поганих 
погодних умов, коли погана видимість. Також 
не користуйтеся інструментом, коли дощить або 
відразу після закінчення дощу.

 Робота на слизькому ґрунті може призвести до 
нещасного випадку, якщо ви втратите рівновагу.

○ Ніколи не дозволяйте дитині чи недосвідченій особі 
користуватися пристроєм.

○ Не запускайте двигун, якщо поблизу знаходяться 
легкозаймисті матеріали, такі як сухе листя, 
макулатура чи пальне.

○ Ніколи не запускайте та не використовуйте 
пристрій у закритій кімнаті чи приміщенні. Вдихання 
вихлопних газів може бути смертельним.

○ Слідкуйте, щоб на ручках не накопичувалися 
мастило та пальне.

○ Не наближайте руки до частини, що рухається, та до 
гарячої ділянки.

○ Не беріть і не тримайте пристрій за видувну трубку.
○ Перш ніж покласти пристрій після вимкнення, 

переконайтеся, що двигун зупинився.
○ У разі тривалого використання пристрою час від 

часу робіть перерви, щоб уникнути вібраційної 
хвороби, яка спричиняється вібрацією.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

○ Завжди користуйтеся інструментом у належному 
захисному обладнанні та одязі. Недотримання цього 
може призвести до нещасних випадків, таких як 
опіки чи травми. (мал. 2)

○ Не торкайтеся зони виникнення іскри чи високої 
напруги під час роботи. Це може призвести до 
ураження електричним струмом.

○ Не дозволяйте дітям знаходитися біля пристрою під 
час роботи.

○ Не торкайтеся двигуна, верхньої кришки й 
витяжного отвору під час роботи та відразу після 
роботи. Це може призвести до опіків або травм.

○ Противібраційні системи не гарантують захист 
від вібраційної хвороби чи синдрому зап’ястного 
каналу. Тому в разі тривалого або регулярного 
використання пристрою слід ретельно стежити 
за станом рук та пальців. Якщо з’явиться один із 
згаданих вище симптомів, слід негайно звернутися 
до лікаря.

○ Оскільки цей виріб працює від двигуна, обов’язково 
використовуйте належні засоби захисту, щоб 
мінімізувати шкідливий вплив вібрації та звуку 
на організм. Час неперервної роботи не повинен 
перевищувати 30–40 хвилин, а час відпочинку має 
становити 10–20 хвилин. Також загальний час 
роботи протягом дня не повинен перевищувати 
80 хвилин.

○ Якщо ви використовуєте будь-які електричні/
електронні медичні пристрої, наприклад 
кардіостимулятор, проконсультуйтеся з лікарем 
та виробником пристрою, перш ніж користуватися 
електросиловим обладнанням.

○ Якщо сміття або зібрані відходи, як-от опале листя, 
потраплять в інструмент, обов’язково зупиніть 
двигун і видаліть сміття, перед тим як продовжити 
роботу. Якщо використовувати інструмент, не 
усунувши ці перешкоди, це може призвести до його 
пошкодження.

Безпека пристрою/машини
○ Оглядайте пристрій/машину щоразу перед 

використанням. Замініть пошкоджені деталі. 
Перевіряйте відсутність витоку пального і надійність 
фіксації кріплень.
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○ Слід замінити деталі, що тріснули, надщербилися чи 
іншим чином пошкодилися, перед використанням 
пристрою/машини. Пошкоджені деталі збільшують 
ризик нещасних випадків і можуть призвести до 
травми.

○ Поблизу не має бути сторонніх людей під час 
регулювання карбюратора.

○ Використовуйте лише те обладнання, яке схвалені 
виробником пристрою/машини.

○ Перед початком роботи переконайтеся, що жоден 
інструмент, такий як ключ регулювання або гайковий 
ключ, не під’єднаний до пристрою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

○ За жодних умов не виконуйте ніяких модифікацій 
пристрою/машини. Використовуйте пристрій/
машину суворо за призначенням.

○ Недозволені зміни та/або аксесуари можуть 
призвести до серйозних травм або смерті 
користувача чи інших осіб.

○ Захисну сітку необхідно надійно закріпити на місці.
Безпека використання пального
○ Змішуйте пальне та наповнюйте паливний бак на 

відкритому повітрі та за відсутності джерел іскор 
або відкритого вогню.

○ Використовуйте відповідний паливний контейнер.
○ Відійдіть від місця наповнення паливного бака 

щонайменше на 3 м перед тим, як запустити двигун 
пристрою.

○ Зупиніть двигун перед тим, як зняти кришку 
паливного бака. Не знімайте кришку паливного бака 
під час роботи.

○ Злийте паливо з паливного бака, якщо не плануєте 
використовувати пристрій/машину упродовж 
певного часу. Радимо випорожнювати паливний бак 
після кожного використання пристрою. Якщо пальне 
таки залишилося в баку, зберігайте пристрій так, 
щоб воно не витікало.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

○ Пальне є легкозаймистою та вибухонебезпечною 
речовиною, також воно виділяє випари, тому під час 
користування ним слід бути особливо обережним.

○ Не паліть і не дозволяйте іншим палити поблизу 
паливного контейнера або пристрою/машини, а 
також під час використання пристрою/машини.

○ Повитирайте всі бризки пального, перш ніж 
запустити двигун пристрою.

○ Зберігайте пристрій/машину та паливо у місцях, де 
випари пального не матимуть контакту з іскрами 
або відкритим вогнем, джерелами яких можуть бути 
нагрівачі води, електричні двигуни чи вимикачі, печі 
тощо.

○ Використовуючи пристрій у посушливих районах, 
переконайтеся, що засоби пожежогасіння легко 
доступні.

○ Якщо ви вимкнете двигун для заправки, 
переконайтеся, що пристрій охолонув, перш ніж 
долити паливо.

Техніка безпеки під час роботи з повітродувкою
○ Використовуйте пристрій/інструмент лише в 

прийнятний час доби – не рано вранці і не пізно 
ввечері, коли шум може потурбувати людей. 
Дотримуйтесь постанов місцевих органів влади 
щодо робочих годин. Зазвичай рекомендовано 
період з 9:00 до 17:00 з понеділка по суботу.

○ У жодному разі не спрямовуйте викид повітря на 
людей і не дозволяйте нікому наближатися до місця 
роботи. Будьте обережні, щоб не спрямовувати 
викид у бік скляних конструкцій, автомобілів тощо.

○ Перевірте робочу ділянку та її оточення на наявність 
порожніх банок, металевих деталей та інших 
перешкод, які можуть стати причиною травми, аварії 
або пошкодження. У разі виявлення будь-яких із цих 
предметів на ділянці приберіть їх заздалегідь.

○ Будьте уважні, працюючи з інструментом в місцях 
із нерівними тротуарами, ямами, люками та в інших 
умовах нестійкої роботи.

○ Вживайте всіх можливих запобіжних заходів, коли 
залишаєте інструмент без нагляду, наприклад 
зупиняйте двигун.

○ Ніколи не працюйте з інструментом без 
установлених видувних трубок або інших захисних 
пристроїв. (Якщо входять до комплекту.)

○ У радіусі 15 м від небезпечної зони не повинні 
перебувати діти, тварини, інші сторонні особи чи 
помічники. Одразу вимикайте двигун, якщо до вас 
хтось наближається.

○ Будь ласка, будьте уважні, так як запуск двигуна 
може бути відкладено після того, як ви потягнули за 
ручку стартера.

○ Завжди тримайте двигун на правій стороні вашого 
тіла.

○ Зберігайте стійке положення та рівновагу. Не 
намагайтесь дотягнутися до віддалених місць.

 Втрата рівноваги під час роботи може призвести до 
травми.

○ Коли двигун працює, не наближайте частини свого 
тіла до глушника.

○ Під час роботи з будь-яким електрообладнанням 
слід завжди мати при собі аптечку першої допомоги.

○ Уникайте тривалого використання на низьких 
швидкостях, під час якого вібрація є високою. Це 
може призвести до пошкодження двигуна.

○ Обов’язково вимикайте інструмент у разі 
переміщення до нової робочої ділянки або під час 
огляду, налаштування, заміни приладдя пристрою 
тощо.

○ Ніколи не кладіть увімкнений пристрій на землю.
○ Якщо ви випадково вдарили або випустили з рук 

пристрій, негайно огляньте його, щоб переконатися, 
що немає пошкоджень, тріщин або деформацій.

○ Якщо інструмент працює погано і виробляє дивний 
шум або вібрацію, негайно вимкніть двигун і 
зверніться до свого дилера для огляду та ремонту.

 Тривале використання за цих умов може призвести 
до травмування або пошкодження інструмента.

○ Використовуйте відповідно до місцевих законів та 
інструкцій.

○ Перед початком будь-яких робіт із витягування або 
висмоктування слід розрихлити відкладення за 
допомогою граблів або мітли.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

 Заборонено працювати з інструментом, стоячи 
на драбині або на узвишші (наприклад, на даху), 
оскільки це може призвести до тяжких травм.

Безпека техобслуговування
○ Здійснюйте техобслуговування пристрою відповідно 

до рекомендованих процедур.
○ Перед виконанням техобслуговування (за винятком 

регулювання карбюратора) потрібно від’єднати 
свічку запалювання.

○ Поблизу не має бути сторонніх людей під час 
регулювання карбюратора.

○ Використовуйте лише оригінальні запчастини 
HiKOKI, рекомендовані виробником пристрою.

ОБЕРЕЖНО
 Не розбирайте ручний стартер. Існує ймовірність 

отримання травми через поворотну пружину.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 Неналежне техобслуговування може спричинити 

серйозне пошкодження двигуна або травми.
Транспортування та зберігання
○ У разі перенесення пристрою в руках його двигун 

має бути вимкненим, а глушник розташовуватись 
подалі від вашого тіла.

○ Плануючи зберігання або транспортування 
пристрою, зачекайте, поки двигун охолоне, злийте 
паливо з бака та встановіть пристрій у стійке 
положення. Недотримання цієї вимоги може 
призвести до виникнення пожежі або нещасних 
випадків.

○ Злийте паливо з паливного бака, якщо не плануєте 
використовувати пристрій/машину упродовж 
певного часу. Рекомендується зливати паливо з 
бака після кожного використання пристрою. Якщо 
пальне таки залишилося в баку, зберігайте пристрій 
так, щоб воно не витікало.

○ Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
○ Тримайте пристрій у чистоті та зберігайте в сухому 

місці.
○ Перед транспортуванням чи зберіганням 

переконайтеся, що двигун вимкнено.
○ Необхідно закріпити пристрій під час 

транспортування, щоб уникнути втрати пального, 
пошкодження або травмування.

○ Якщо попереджувальна наклейка не може бути 
прочитаною, відшаровується або стає нечіткою, 
замініть її на нову. Для придбання нових наклейок 
зверніться в авторизованого сервісного центру 
HiKOKI.

За обставин, не описаних у цьому посібнику, зберігайте 
обережність та керуйтеся здоровим глуздом. 
За підтримкою і консультацією звертайтеся до 
авторизованого сервісного центру HiKOKI.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СПЕЦИФІКАЦІЇ цієї машини вказані в таблиці на сторінці 
31.
ПРИМІТКА
Усі дані може бути змінено без повідомлення.

ПОСЛІДОВНІСТЬ МОНТАЖУ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

 Перед початком монтажу переконайтеся, що двигун 
вимкнено/зупинено і він не гарячий.

Видувні трубки до основного корпусу (мал. 3)
Огляньте основний корпус та приладдя.
Надійно під’єднайте пряму трубку (I). Сумістіть виступ 
(8) на прямій трубці з пазом (9) на кожусі повітродувки 
та всуньте трубку в кожух повітродувки.
Поверніть трубку за годинниковою стрілкою, щоб 
зафіксувати її на місці.
Сопло до прямої трубки (мал. 4–5)
[RB27EA]
○ Сумістіть паз (9) на конічній трубці (J) з виступом (8) 

на прямій трубці (I) і поверніть конічну трубку, щоб 
зафіксувати її на місці.

[RB27E]
○ Сумістіть паз (9) на дельтоподібній насадці (P) 

з виступом (8) на прямій трубці (I) і поверніть 
дельтоподібну насадку, щоб зафіксувати її на місці.

ПРИМІТКА [RB27E]
(Продається окремо)
○ Пилососна насадка, що продається як додатковий 

комплект, перетворює ручну повітродувку на 
пилосос.

 Щодо встановлення див. інструкцію з експлуатації 
Пилососного комплекту RB-HVA (RB27E/EP).

(Запобіжний засіб)
○ Спроба відкрити захисну сітку (K) під час роботи 

двигуна призводить до автоматичної зупинки 
двигуна. (мал. 1)

 Проте ніколи не намагайтеся відкрити захисну сітку 
(K) під час роботи двигуна навіть із цим запобіжним 
засобом, оскільки це може призвести до тяжкого 
травмування.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Пальне (мал. 6)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
○ Цей пристрій/інструмент оснащено двотактним 

двигуном. Для роботи двигуна завжди 
використовуйте пальне, змішане з мастилом.

 Наповнювати паливний бак та поводитись з паливом 
слід в умовах належної вентиляції.

○ Паливо вогненебезпечне та може заподіяти серйозні 
травми при вдиханні парів або при потраплянні на 
тіло.

 При використанні палива слід бути обережним. 
При використанні палива усередині приміщення 
необхідно забезпечити належну вентиляцію.

Пальне
○ Завжди використовуйте фірмовий неетилований 

бензин з октановим числом 89.
○ Використовуйте оригінальне мастило для 

двотактного двигуна або суміш у співвідношенні 
від 25:1 до 50:1, будь ласка, зверніться за 
відомостями про співвідношення компонентів суміші 
в уповноважений сервісний центр компанії HiKOKI.

○ Якщо оригінальне мастило недоступне, слід 
використовувати високоякісне антиоксидантне 
мастило, яке має чітке маркування для використання 
з двотактними двигунами повітряного охолодження 
(мастило типу JASO FC GRADE або ISO EGC 
GRADE). Не використовуйте змішані мастила 
BIA або TCW (для 2-тактних двигунів з водяним 
охолодженням).

○ Ніколи не використовуйте універсальні (10 W/30) 
або відпрацьовані мастила.

○ Ніколи не змішуйте пальне та мастило в паливному 
баку машини. Змішувати пальне та мастило слід в 
окремому чистому контейнері. 

Спочатку наповніть половину потрібного обсягу 
пального.
Потім додайте всю потрібну кількість мастила. 
Розмішайте (потрясіть) суміш. Додайте решту пального.
Ретельно розмішайте (потрясіть) суміш, перш ніж 
заливати її в паливний бак.
Кількість двотактного мастила і бензину для суміші

Бензин (літр)

Мастило для двотактного двигуна 
(мл)

Співвідношення 
50:1

Співвідношення 
25:1

0,5 10            ———            20
1 20            ———            40
2 40            ———            80
4 80            ———           160
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Заправка пального
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

○ Необхідно завжди вимикати двигун і охолодити 
його протягом декількох хвилин перед заправкою 
пального.

 Не курити, не підносити відкритий вогонь або 
джерело іскор до місця наповнення паливного бака.

○ Заливаючи пальне, відкривайте паливний бак 
повільно, щоб не було можливого надлишкового 
тиску.

○ Після заправки пального слід обережно затягнути 
кришку паливного бака.

○ Перш ніж запустити двигун пристрою, відійдіть від 
місця наповнення паливного бака щонайменше на 3 
м.

○ Завжди негайно видаляйте сліди пролитого на одяг 
палива за допомогою мила.

○ Після наповнення паливного бака перевірте чи 
немає витоків.

○ Перш ніж наповнювати паливний бак, з метою 
зняття статичної електрики з корпусу й контейнера 
з паливом користувачеві, слід торкнутися злегка 
вологої землі.

Перед заливанням пального ретельно очистити кришку 
бака, щоб у нього не потрапив бруд. Перед заправкою 
потрусіть контейнером, щоб добре перемішати пальне.
Запуск
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
 Не починайте роботу, якщо трубку й захисну сітку 

заблоковано.
(1)  Запуск холодного двигуна
1. Встановити вимикач запалювання (H) в положення 

ON («УВІМК.»). (мал. 7)
2. Натисніть пусковий насос (N) кілька разів, щоб 

паливо потрапило у зворотну трубку (10). (мал. 8)
3. Встановіть важіль повітряної заслінки (M) в положення

ПУСКУ (закрито) (А). (мал. 9)
4. Різко потягніть ручку стартера, надійно утримуючи 

ручку, щоб вона не повернулася назад. (мал. 10)
5. Коли ви почуєте, що двигун починає заводитись, 

поверніть важіль повітряної заслінки в положення 
RUN (відкрито) (В). (мал. 9)

6. Знову різко потягніть ручку стартера. (мал. 10)
ПРИМІТКА
 Якщо двигун не запуститься, повторіть кроки 2–6.
7. Потім дzозвольте двигуну розігрітися протягом 2-3 

хвилин, перш ніж навантажити його.
(2)  Запуск прогрітого двигуна
 Використовуйте тільки кроки 1, 2 і 6 послідовності 

запуску холодного двигуна.
 Якщо двигун не заводиться, необхідно 

використовувати ту саму послідовність запуску, що 
й для холодного двигуна.

Експлуатація повітродувки (мал. 11)
○ Низьку швидкість слід використовувати для 

змітання сухого листя та трави.
○ Середню швидкість слід використовувати для 

змітання мокрого листя та трави.
○ Високу швидкість слід використовувати для 

переміщення гравію, бруду та інших важких 
матеріалів.

○ Під час роботи в запиленому місці промийте це місце 
водою зі шланга.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

○ Не спрямовуйте викид повітря в бік людей або 
тварин.

○ Пристрій слід використовувати в добре 
провітрюваному місці.

○ У жодному разі не виконуйте процедури збирання 
або розбирання під час роботи двигуна. Це може 
призвести до тяжких травм.

○ У жодному разі не торкайтеся глушника, свічки 
запалювання та інших металевих деталей під час 
роботи двигуна або відразу після його зупинки.

○ Не використовуйте цю повітродувку у приміщенні.
○ Не працюйте з інструментом, якщо поблизу робочої 

ділянки є відкрите вікно.
ОБЕРЕЖНО
 Цю повітродувку розроблено й налаштовано для 

роботи з приєднаними видувними трубками. ЇЇ не 
можна використовувати без прямої трубки.

ПРИМІТКА
○ У разі появи незвичних звуків або вібрації негайно 

зупиніть двигун і перевірте, чи не заблоковано 
вентилятори або трубки сторонніми предметами. 
У разі виявлення сторонніх предметів видаліть їх і 
перевірте пристрій на відсутність пошкоджень.

○ Вибір видувної труби
• Пряма видувна труба
 Дозволяє працювати при максимальній продувній 
потужності.

 Підходить для роботи в широко поширених 
областях, обертання двигуна тримається на 
мінімумі, в результаті чого знижене споживання 
палива порівняно з конічною/вентилятороподібною 
формою видувної труби.

 Пряма видувна труба рекомендується для 
звичайного використання.

• Видувна труба конічної/вентилятороподібної форми
 Дозволяє працювати при максимальній продувній 
швидкості.

 Ідеально підходить для здуття мокрого листя, 
прилиплого до землі, або випуску потужного 
повітряного розряду в обмеженому просторі.

Зупинка пристрою (мал. 12)
Зменште частоту обертання двигуна й запустити на 
холостому ходу протягом декількох хвилин, потім 
вимкнути перемикач запалювання (H), та утримуйте 
натиснутими одночасно, поки двигун повністю не 
зупиниться.

ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ
ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗАМІНА АБО РЕМОНТ 
ПРИСТРОЇВ ТА СИСТЕМ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ 
ТОКСИЧНОСТІ ВИКИДІВ МОЖУТЬ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ 
В МАЙСТЕРНІ ДЛЯ РЕМОНТУ ДВИГУНІВ АБО 
ІНДИВІДУАЛЬНИМ СПЕЦІАЛІСТОМ.
Регулювання карбюратора (мал. 13)
Карбюратор є високоточним вузлом, де змішується 
повітря та паливо, і він призначений для забезпечення 
високої продуктивності двигуна. Перед відвантаженням 
інструмента із заводу, карбюратор інструмента 
налаштовується під час пробної експлуатації. Зробіть 
тільки корекційні налаштування, якщо це необхідно 
через умови навколишнього середовища (клімат 
або атмосферний тиск), тип палива, тип мастила для 
двотактного двигуна тощо.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
○ Оскільки карбюратор виготовлено з високим 

ступенем точності, не розбирайте його.
○ Для даного виробу єдиним налаштуванням 

карбюратора, яке можна регулювати, є обороти 
холостого ходу (T).

T = регулювальний гвинт холостого ходу.
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Регулювання холостого ходу (T)
Перевірте чистоту повітряного фільтра. Якщо потрібно 
виконати регулювання, закрутіть регулювальний гвинт 
холостого ходу (T) (за годинниковою стрілкою), щоб 
збільшити частоту обертання двигуна, або відкрутіть 
(проти годинникової стрілки), щоб зменшити її. 
Стандартна частота обертання в режимі холостого ходу 
становить 2800–3200 обертів на хвилину.
ОБЕРЕЖНО
 Описаної вище процедури регулювання необхідно 

дотримуватися під час регулювання, інакше можливе 
ПОШКОДЖЕННЯ двигуна через неправильний 
стан.

ПРИМІТКА
 У деяких моделях, призначених для продажу 

в країнах із суворими нормами рівня викиду 
вихлопних газів, не передбачено регулювання 
карбюратора для високої та низької швидкості. Такі 
регулювання можуть призвести до роботи двигуна 
з порушенням норм викидів вихлопних газів. У цих 
моделях можливе регулювання карбюратора лише 
для швидкості холостого ходу.

РЕКОМЕНДАЦІЯ
РЕГУЛЮВАННЯ КАРБЮРАТОРА МАЄ ВИКОНУВАТИ 
ДОСВІДЧЕНИЙ АБО КВАЛІФІКОВАНИЙ ФАХІВЕЦЬ. 
ТАКОЖ РЕКОМЕНДОВАНО ЗВЕРНУТИСЯ ДО 
авторизованого сервісного центру HiKOKI.
Повітряний фільтр (мал. 14)
Повітряний фільтр (11) слід чистити від пилу та бруду, 
щоб запобігти:
○ Несправності карбюратора.
○ Проблеми запуску.
○ Зниження потужності двигуна.
○ Зайве зношення деталей двигуна.
○ Витрати палива, що перевищують норми.
Якщо ви працюєте в умовах високої запиленості, чистьте 
повітряний фільтр щодня або кілька разів на день.
Чищення повітряного фільтра (мал. 14)
Відкрийте кришку повітряного фільтра (12) і вийміть 
повітряний фільтр (11).
Очистьте його.
Встановлювати фільтр необхідно сухим. Повітряний 
фільтр, який вже довгий час використовувався, 
неможливо повністю почистити. Тому фільтри необхідно 
регулярно заміняти. У разі пошкодження фільтр 
потрібно одразу замінити.
Паливний фільтр (мал. 15)
Зніміть паливний фільтр (13) із паливного бака й замініть 
його, якщо фільтр забруднений.
ПРИМІТКА
 Заблокований паливний фільтр (13) може 

перешкодити подачі палива та призвести до 
несправності обертання двигуна.

Свічка запалювання (мал. 16)
Під час зняття свічки запалювання поверніть і зніміть із неї 
захисний ковпачок, як показано на малюнку.  (мал. 17)
На стан свічі запалювання впливає:
○ Неправильне налаштування карбюратора.
○ Неправильний склад паливної суміші (забагато 

мастила в пальному)
○ Брудний повітряний фільтр.
○ Важкі умови експлуатації (холодна погода).
Ці фактори спричиняють відкладення на електродах 
свічі запалювання, внаслідок чого можуть виникати 
неполадки та ускладнення запуску пристрою. Якщо 
потужність двигуна зменшується, він погано заводиться 
або неналежно працює на холостих обертах, спершу 
слід завжди перевірити стан свічі запалювання.

Якщо свіча запалювання забруднилася, очистити її і 
перевірити електродний зазор. За потреби повторно 
виконайте регулювання. Правильний зазор складає 
0,6 мм. Свічку запалення слід замінювати кожні 100 
робочих годин або раніше, якщо електроди сильно 
еродовані.
ПРИМІТКА
 У деяких регіонах місцеве законодавство вимагає 

використання резисторних свічок запалювання, 
які пригнічують сигнали запалювання. Якщо 
пристрій у оригінальній комплектації було оснащено 
резисторною свічкою, замінювати її слід аналогічною 
моделлю.

Перед тривалим зберіганням
Злийте пальне з паливного бака. Запустіть двигун, 
щоб він відпрацював до повної зупинки. Усуньте будь-
які наявні пошкодження пристрою. Очистити пристрій 
чистою тканиною або скористатися повітряним 
шлангом високого тиску. Крапніть кілька крапель 
мастила для двотактних двигунів у циліндр через отвір 
свічі запалювання і прокрутіть двигун кілька разів, щоб 
рівномірно розподілити мастило.
Накрийте пристрій і зберігайте його в сухому місці.
Графік техобслуговування
Нижче подано загальні вказівки щодо 
техобслуговування. За додатковою інформацією 
звертайтеся в авторизований центр компанії HiKOKI.
Щоденне техобслуговування
○ Необхідно проводити очищення зовнішньої поверхні 

пристрою.
○ Перевірте, чи не забився отвір для впуску повітря на 

захисній сітці.
○ Перевірте захисну сітку на наявність пошкоджень 

або тріщин. Замініть захисну сітку за наявності 
пошкоджень або тріщин.

○ Перевірте чи всі гайки та гвинти на пристрої 
достатньо затягнуті.

Щотижневе техобслуговування
○ Перевірте стартер, особливо шнур.
○ Очищення зовнішньої поверхні свічки запалювання.
○ Видалення свічки запалювання та перевірка відстані 

між електродами. Відрегулюйте її до 0,6 мм або за 
потреби замініть свічку.

○ Очистити повітряний фільтр.
Щомісячне техобслуговування
○ Промити паливний бак бензином і очистити 

паливний фільтр.
○ Очистити зовнішню поверхню карбюратора та 

простір навколо нього.
Щоквартальне техобслуговування
○ Очистити охолоджувальні ребра циліндра.
○ Очистити вентилятор та простір навколо нього.
○ Очистити глушник від сажі.
ОБЕРЕЖНО
 Очищення ребер циліндра, вентилятора і глушника 

повинне виконуватися уповноваженим сервісним 
центром HiKOKI.

ВИБІР ОБЛАДНАННЯ
Усе обаднання цієї машини вказане в таблиці на сторінці 
32.
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ВИБІР КОМПЛЕКТУЮЧИХ ДЕТАЛЕЙ
Рекомендоване обладнання для кожної моделі представлене в таблиці нижче.
З питань придбання звертайтеся в авторизований сервісний центр компанії HiKOKI.
Будь ласка, уважно перевірте, так як обладнання не позначене «●» не можна використовувати.

Перелік рекомендованого обладнання

Код-№ Опис RB27EA RB27E
6601600 СОПЛО (A) ● ●

6698394 СОПЛО (B) ● ●

6699184 ДЕЛЬТОПОДІБНА НАСАДКА ● ●

6601633 ПИЛОСОСНИЙ КОМПЛЕКТ
RB-HVA (RB27E/EP) - ●

6684946 ПИЛОСОСНА ТРУБКА - ●

6601497 ЗІГНУТА ТРУБКА - ●

6601601 МІШОК ДЛЯ ЗБОРУ ПИЛУ - ●

6601500 РУКОЯТКА - ●
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ВИЯВЛЕННЯ Й УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Якщо під час роботи інструмента виникають незвичайні ознаки, виконайте дії для перевірки інструмента, перелічені 
в таблиці нижче. Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до дилера або уповноваженого сервісного центру 
компанії HiKOKI.

Стан Причина Спосіб усунення проблеми

Двигун не 
заводиться

Паливна 
система

Паливний бак порожній або низький 
рівень палива

Заповнити паливний бак відповідною 
паливною сумішшю (25:1-50:1)

Паливний бак містить старе паливо 
(неприємний запах) Замінити новим паливом

Поглинається занадто багато 
палива, свічка волога

1. Від’єднати та висушити свічку
2. Потягніть ручку стартера 5 або 6 разів, 
щоб видалити надлишки палива

3. Вставити свічку
4. Встановіть важіль повітряної заслінки 
в робоче положення (RUN) та потягніть 
ручку стартера

Паливний фільтр засмічено брудом Очистити повітряний фільтр

Паливопровід зігнувся або від’єднався Переконайтеся, що паливо подається 
плавно

Несправність карбюратора Зверніться до авторизованого 
сервісного центру компанії HiKOKI

Електрична 
система

Коротке замикання на вимикачі Зверніться до авторизованого 
сервісного центру компанії HiKOKI

Брудна свічка запалювання Замініть або проведіть очистку свічки 
запалювання

Занадто велика відстань між електродами Відрегулюйте відстань до 0,6 мм
Поганий контакт між кабелем 
високої напруги й свічкою 
запалювання

Повторно підключити

Несправність електричної системи Зверніться до авторизованого 
сервісного центру компанії HiKOKI

Інше Вихлопний отвір глушника засмічено 
вуглецем

Для ремонту зверніться до 
авторизованого сервісного центру 
компанії HiKOKI

Двигун 
запускається, 
але відразу 
припиняє роботу

Двигун схильний 
до припинення 
роботи

Паливна 
система

Паливний бак порожній або низький 
рівень палива

Заповнити паливний бак відповідною 
паливною сумішшю (25:1-50:1)

Паливний бак містить старе паливо 
(неприємний запах) Замінити новим паливом

Двотактне мастило не було додано Зверніться до авторизованого 
сервісного центру компанії HiKOKI

Дросельний важіль знаходиться в 
положенні START (Запуск)

Встановити дросельний важіль у робоче 
положення RUN

Повітря потрапляє в паливну систему Повторно підключити паливноривід або 
з’єднання 

Несправність карбюратора Зверніться до авторизованого 
сервісного центру компанії HiKOKI

Електрична 
система

Пропуск запалювання
Несправність свічки запалювання Замініть новою свічкою запалювання

Аварія електросистеми Зверніться до авторизованого 
сервісного центру компанії HiKOKI

Інше

Перегрів двигуна
Невідповідна модель свічки 
запалювання

Замінити відповідною деталлю
Дивіться розділ «СПЕЦИФІКАЦІЇ»

Забруднений повітряний фільтр Провести очистку
Засмічення вуглецем (вихлопний 
отвір глушника) Провести очистку

Недостатній стиск (поршень, 
поршневе кільце, циліндр)

Зверніться до авторизованого 
сервісного центру компанії HiKOKI
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Стан Причина Спосіб усунення проблеми

Аномальна вібрація Ручка, кронштейн ручки або інша 
частина кріплення ослаблені Перевірити й дотягнути

Двигун не зупиняється Несправний вимикач

Встановити дросельний важіль у 
положення START (Запуск), щоб 
зупинити двигун
Негайно припинити роботу та звернутися 
до авторизованого сервісного центру 
компанії HiKOKI

Двигун зупиняється, коли 
дросельна заслінка закрита

Обороти холостого ходу занадто 
низькі

Зверніться до авторизованого 
сервісного центру компанії HiKOKI
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(Перевод оригинальных инструкций)

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые устройства не снабжены ими.

Символы
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ниже приведены символы, используемые для машины. Перед началом работы обязательно 
убедитесь в том, что вы понимаете их значение.

Воздуходув Регулировка холостого хода

Необходимо прочитать и в полном объеме 
понять, а также соблюдать следующие 
правила техники безопасности и меры 
предосторожности. Халатное или 
ненадлежащее применение устройства 
может привести к серьезным или 
смертельным телесным повреждениям.

Пусковой насос

Следует прочитать, понять и выполнять все 
предостережения и инструкции, указанные 
в данном руководстве и на устройстве.

Гарантированный уровень мощности звука

При эксплуатации данного устройства 
необходимо использовать средства защиты 
зрения, слуха, а также головной убор.

Замещение

Заслонка - рабочее положение (открыто) Свеча зажигания

Заслонка - пусковое положение (закрыто) Емкость топливного бака 

  START Вкл./Пуск Сухая масса (без топлива, со всеми 
трубами)

  STOP Выкл./Стоп
LpA, eq
ISO22868

Уровень звукового давления LpA, 
эквивалент ISO 22868*

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ОПАСНОСТЬ
Запрещается вставлять руки во 
вращающийся вентилятор.

LWA, Ra(M)
2000/14/EC

Измеренный уровень звуковой мощности 
LwA по 2000/14/EC
Разгон двигателя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ОПАСНОСТЬ
Горячие поверхности. Глушитель и кожух 
могут сильно нагреться. Держитесь 
подальше от зоны выпуска выхлопа и 
установки глушителя, в противном случае 
можно получить серьезную травму.

LWA, Ra(G)
2000/14/EC

Гарантированный уровень звуковой 
мощности LwA по 2000/14/EC
Разгон двигателя

Дети, наблюдатели и помощники 
должны находиться на расстоянии не 
менее 15 метров от изделия. Если кто-
либо приближается к Вам, немедленно 
остановите двигатель.

ahv, eq Уровень вибрации по ISO 22867
Эквивалент*

Бензо-масляная смесь K Погрешность

Перед использованием инструмента
• Внимательно прочитайте инструкцию.
• Убедитесь, что режущее оборудование собрано и отрегулировано должным образом.
• Запустите устройство и проверьте настройки карбюратора. См. раздел «ОБСЛУЖИВАНИЕ».

ПРИМЕЧАНИЕ:   Эквивалентные уровни шума / вибрации рассчитываются как взвешенная по времени энергия, 
общая для уровней шума / вибрации при различных рабочих условиях при следующем 
распределении по времени:

               * холостой ход 1/7, разгон 6/7.
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ДЕТАЛИ УСТРОЙСТВА (Рис. 1)
Поскольку в данном руководстве описываются 
несколько моделей, возможны различия между 
рисунками и Вашим устройством. Воспользуйтесь 
инструкциями, прилагаемыми к Вашему инструменту.

A. Топливная крышка
B. Дроссельный регулятор
C. Ручка стартера
D. Топливный бак
E. Карбюратор
F. Воздушный фильтр
G. Рукоятка
H. Выключатель зажигания
I. Прямая труба
J. Коническая труба
K. Защитная сетка
L. Свеча зажигания
M. Рычаг заслонки
N. Головка подкачки топлива
O. Ручной стартер
P. Труба с вентилятором
Q. Рычаг круиз-контроля
R. Комбинированный кольцевой гаечный ключ
S. Инструкция по эксплуатации
T. Болт рукоятки

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И 
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Обратите особое внимание на указания, 
сопровождающиеся следующими словами:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
 Указывает на высокую вероятность причинения 

телесного вреда или на смертельную опасность при 
несоблюдении инструкций.

ОСТОРОЖНО
 Указывает на вероятность причинения телесного 

вреда или повреждения оборудования при 
несоблюдении инструкций.

ПРИМЕЧАНИЕ
 Полезная информация для правильного 

функционирования и применения.
Безопасность оператора
○ Носите средства защиты головы(1). (Рис. 2)
○ Всегда используйте защитную маску для лица или 

защитные очки (2). (Рис. 2)
○  Надевайте средства защиты органов слуха (3). 

(Рис. 2)
 Длительное воздействие шума может привести к 

постоянному ухудшению слуха. 
 Обращайте внимание на окружающую обстановку. 

Обращайте внимание на людей, которые могут 
сообщать вам о каких-то проблемах. 

 Удаляйте защитное оборудование сразу после 
отключения двигателя.

○  Всегда надевайте плотную рубашку с длинным 
рукавом, (4) длинные брюки, (5) нескользкую обувь 
(6) и перчатки (7). (Рис. 2)

 Запрещается надевать широкую одежду, 
украшения, шорты, сандалии и ходить босиком.

 Следует подобрать волосы таким образом, чтобы их 
длина была выше плеч.

○ Запрещается использование данного устройства 
в уставшем состоянии, при болезни и под 
воздействием алкоголя, наркотических веществ 
или медикаментов.

○  Не используйте инструмент ночью или при 
неблагоприятных погодных условиях с плохой 
видимостью. Не используйте инструмент во время 
дождя или сразу после дождя.

 Работа на скользкой земле может привести к 
несчастному случаю при потере равновесия.

○ Никогда не позволяйте детям или неопытным лицам 
использовать устройство.

○ Не запускайте двигатель в непосредственной 
близости от легковоспламеняющихся материалов, 
такие как сухие листья, бумага или топливо.

○ Никогда не запускайте или эксплуатируйте 
двигатель в закрытом помещении или здании. 
Вдыхание выхлопных газов может быть 
смертельным.

○ Не допускайте попадания на рукоятки масла или 
топливной смеси.

○ Не вставляйте руки в движущиеся части и избегайте 
зоны нагрева.

○ Запрещается держать устройство за воздуховод.
○ Если устройство отключено, убедитесь, что 

двигатель остановился, прежде чем положить 
устройство.

○ При длительном использовании необходимо 
периодически устраивать перерывы, чтобы 
избежать возможного синдрома белых пальцев, 
который вызывает вибрация.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

○ Всегда работайте с инструментом в 
соответствующей одежде и с соответствующим 
защитным оборудованием. Несоблюдение этого 
может привести к несчастным случаям, таким как 
ожоги и травмы. (Рис. 2)

○ Не трогайте область свечи зажигания или высокого 
напряжения во время работы. Это может привести к 
поражению электрическим током.

○ Не позволяйте детям находиться рядом с 
инструментом во время работы.

○ Не касайтесь двигателя, верхней крышки или 
выхлопного отверстия во время работы или сразу 
же после ее завершения. Это может привести к 
ожогам или травмам.

○ Антивибрационные системы не гарантируют 
защиту от синдрома белых пальцев или кистевого 
туннельного синдрома. Поэтому постоянные и 
регулярные пользователи должны внимательно 
следить за состоянием своих рук и пальцев. Если 
появится один из упомянутых выше симптомов, 
следует немедленно обратиться к врачу.

○ Поскольку данное изделие приводится в действие 
двигателем, обязательно надевайте специальную 
защитную экипировку, чтобы свести к минимуму 
влияние вибрации и звука на Ваше тело. Ограничьте 
выполнение одной непрерывной операции до 30-
40 минут и подождите 10-20 минут. Кроме того, 
ограничьте время выполнения работ до 80 минут.

○ Если вы пользуетесь какими-либо медицинскими 
электрическими/электронными устройствами, 
например, электронным стимулятором сердца, 
проконсультируйтесь с врачом, а также 
с изготовителем устройства, прежде чем 
эксплуатировать какое-либо электрическое 
оборудование.
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○ Если в устройство попал мусор или прочие 
загрязнения (включая опавшие листья), 
обязательно отключите двигатель и выполните 
очистку перед тем, как возобновить работу. 
Использование устройства без выполнения очистки 
может привести к повреждению.

Безопасность устройства/машины
○ Перед каждым использованием необходимо 

выполнять полную проверку устройства/машины. 
Поврежденные детали подлежат замене. 
Необходимо выполнять проверку отсутствия 
утечки топлива и проверку прочности посадки всех 
креплений.

○ Перед применением устройства/машины 
необходимо произвести замену треснувших, 
сколотых или иным образом поврежденных 
деталей. Неисправные детали могут повысить риск 
аварий и привести к травме.

○ При выполнении регулировки карбюратора не 
допускайте посторонних в рабочую зону.

○ Применяйте только принадлежности, 
рекомендуемые изготовителем именно для этого 
устройства/машины.

○ Перед началом работы следует убедиться, что 
на устройстве нет инструментов, таких как 
регулирующий ключ или гаечный ключ.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

○ Запрещается вносить любые изменения в 
конструкцию устройства/машины. Не применяйте 
устройство/машину для других целей, кроме тех, 
для которых оно предназначено.

○ Неразрешенные изменения и/или принадлежности 
могут стать причиной серьезного вреда здоровья 
или смерти оператора или других лиц.

○ Защитную сетку следует прочно закрепить.
Безопасность при обращении с топливом
○ Смешивание и заливку топлива необходимо 

производить на открытом воздухе и в местах, где 
отсутствуют источники искр или огня.

○ Необходимо использовать соответствующий 
топливный контейнер.

○ Перед запуском двигателя следует отойти не менее 
чем на 3 м от места заправки.

○ Заглушите двигатель перед удалением крышки 
топливного бака. Не снимайте крышку топливного 
бака во время работы.

○ Опорожните топливный бак перед хранением 
устройства/машины. Рекомендуется сливать 
топливо после каждого применения. Если топливо 
остается в баке, необходимо проследить, чтобы во 
время хранения бак не протекал.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

○ Топливо легко воспламеняется или взрывается, а 
также выделяет пары, поэтому будьте особенно 
внимательны при обращении с топливом.

○ Запрещается курить и позволять другим курить 
поблизости от топлива или устройства/машины, 
либо во время использования устройства/машины.

○ Пролитое топливо необходимо удалить до запуска 
двигателя.

○ Храните устройство/машину и топливо в месте, где 
топливные пары не могут достигнуть искр или огня 
из водонагревателей, электрических двигателей 
или выключателей, печей и т.п.

○ При использовании устройства в сухих областях, 
убедитесь, что оборудование пожаротушения 
является доступным.

○ При выключении двигателя для дозаправки, 
убедитесь в том, что устройство охладилось перед 
добавлением топлива.

Безопасность процесса выдувания воздуха
○ Выполняйте эксплуатацию устройства/машины 

только в обычное время – не рано утром или поздно 
ночью, когда работа может помешать людям. 
Соблюдайте временные ограничения, указанные в 
местных постановлениях. Обычные рекомендации к 
использованию: с 9:00 до 17:00, с понедельника по 
субботу.

○ Не допускайте прямого выпуска воздуха в сторону 
прохожих и чтобы кто-либо находился вблизи 
зоны проведения работ. Будьте осторожны при 
направлении выпуска, чтобы не задеть стеклянные 
корпусы, автомобили и т. д.

○ Проверьте рабочую зону и окружающую среду на 
наличие пустых банок, металлических деталей 
и других препятствий, которые могут привести к 
травме, несчастному случаю или повреждению. 
Если в этой зоне есть такие предметы, удалите их 
заранее.

○ При использовании инструмента будьте бдительны 
- помните о неровных тротуарах, ямах и прочих 
препятствиях.

○ Примите все возможные меры предосторожности, 
когда оставляете инструмент без присмотра, 
например, выключите двигатель.

○ Никогда не используйте инструмент без 
установленных воздуховодов или других защитных 
устройств (при наличии).

○ Не допускать детей, животных, наблюдателей и 
помощников в опасную зону на расстояние ближе 
15 м. Если к вам кто-то приближается, немедленно 
заглушите двигатель.

○ Соблюдайте осторожность, так как запуск 
двигателя может произойти с задержкой после 
того, как Вы потяните ручку стартера.

○ Всегда держите двигатель с правой стороны Вашего 
тела.

○ Сохраняйте устойчивое положение и равновесие. 
Не тянитесь.

 Потеря равновесия во время работы может 
привести к травме.

○ При работающем двигателе держите все части тела 
на расстоянии от глушителя.

○ При использовании электросилового оборудования 
всегда держите поблизости аптечку первой помощи.

○  Избегайте длительного использования при низких 
скоростях с большой вибрацией. Это может 
привести к повреждению двигателя.

○ При переносе в новую рабочую зону или при осмотре, 
настройке или замене аксессуаров устройства и т. 
д. обязательно выключайте устройство.

○ Запрещается класть работающее устройство на 
землю.

○  Если Вы случайно ударили или уронили устройство, 
немедленно осмотрите его, чтобы убедиться 
в отсутствии любых повреждений, трещин и 
деформаций.

○  Если инструмент работает плохо и производит шум 
или вибрации, немедленно выключите двигатель и 
обратитесь к своему дилеру, чтобы он осуществил 
осмотр или ремонт.

 Продолжительное использование при таких 
условиях может привести к травме или повреждению 
инструмента.

○  Используйте в соответствии с местным 
законодательством и нормативными актами.

○ Выполняйте очистку с помощью кочерги или щетки 
перед запуском выхлопа или вакуума.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
 Запрещается осуществлять работы, стоя на 

лестнице или на большой высоте (например, 
на крыше), так как это может стать причиной 
серьезных травм.

Безопасность при техобслуживании
○ Техобслуживание устройства/машины необходимо 

выполнять в соответствии с рекомендованными 
процедурами.

○ Прежде чем производить техобслуживание, 
отсоедините свечу зажигания, за исключением 
случаев выполнения работ по регулировке 
карбюратора.

○ При выполнении регулировки карбюратора не 
допускайте посторонних в рабочую зону.

○ Допускается использование только оригинальных 
запасных частей HiKOKI, рекомендованных 
производителем.

ОСТОРОЖНО
 Не разбирайте ручной стартер. Существует 

вероятность получения травмы из-за возвратной 
пружины.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

 Ненадлежащее техобслуживание может повлечь 
за собой серьезное повреждение двигателя или 
травмы.

Транспортировка и хранение
○ Переносить устройство/машину вручную 

разрешается только при отключенном двигателе и 
при отведенном в сторону от тела глушителе.

○ Дайте двигателю охладиться, опорожните 
топливный бак и заблокируйте устройство/
машину перед хранением или транспортировкой. 
Несоблюдение этого может привести к пожару или 
несчастным случаям.

○ Опорожните топливный бак перед хранением 
устройства/машины. Рекомендуется сливать 
топливо после каждого применения. Если топливо 
остается в баке, необходимо проследить, чтобы во 
время хранения бак не протекал.

○ Необходимо хранить устройство/машину в 
недоступном для детей месте.

○ Необходимо производить тщательную очистку 
устройства и хранить его в сухом месте.

○ При транспортировке или хранении следует 
убедиться, что двигатель выключен.

○  Вам необходимо закрепить устройство во время 
транспортировки, чтобы не допустить утечки 
топлива, повреждения или травмы.

○  Если предупредительная метка не читается, 
отклеивается или является нечеткой, замените ее 
на новую. Для приобретения новых меток свяжитесь 
с уполномоченным цeнтp oбcлyживaния HiKOKI.

При возникновении ситуаций, не описанных в данном 
руководстве, следует соблюдать осторожность и 
действовать в соответствии со здравым смыслом. 
За поддержкой и консультацией обращайтесь в 
уполномоченный цeнтp oбcлyживaния HiKOKI.

СПЕЦИФИКАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ данной машины 
перечислены в таблице на странице 31.
ПРИМЕЧАНИЕ
Все данные подлежат изменению без уведомления.

ПОРЯДОК СБОРКИ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

 Перед сборкой убедитесь, что двигатель выключен/
остановлен и охлажден.

Воздуховоды, направленные к главному корпусу 
(рис. 3)
Осмотрите главный корпус и дополнительные 
принадлежности.
Надежно подключите прямую трубу (I). Выровняйте 
выступ (8) в прямой трубе с канавкой (9) на корпусе 
воздуходува и вставьте трубу в корпус воздуходува.
Поверните трубу по часовой стрелке, чтобы 
зафиксировать ее.
От сопла к прямой трубе (рис. 4-5)
[RB27EA]
○ Выровняйте паз (9) на конической трубе (J) и выступ 

(8) на прямой трубе (I) и поверните коническую 
трубу на место.

[RB27E]
○ Выровняйте паз (9) на трубе с вентилятором (P) и 

выступ (8) на прямой трубе (I) и поверните трубу с 
вентилятором на место.

ПРИМЕЧАНИЕ [RB27E]
(опция)
○ Вакуумное крепление предлагается в качестве 

дополнительного комплекта, который преобразует 
ручной воздуходув в пылесос.

 Метод установки см. в руководстве по эксплуатации 
вакуумного комплекта RB-HVA (RB27E/EP).

(дальнейшее безопасное использование)
○ Если Вы попытаетесь открыть защитную сетку 

(K), когда двигатель работает, она автоматически 
остановит двигатель. (рис. 1)

 Никогда не пытайтесь открыть защитную сетку (K), 
когда двигатель работает, в противном случае это 
может привести к серьезной травме.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Топливо (рис. 6)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
○ Инструмент/устройство оснащено двухтактным 

двигателем. Двигатель следует эксплуатировать на 
топливе, смешанном с маслом.

 При заливке топлива или обращении с ним следует 
обеспечить надлежащую вентиляцию.

○ Топливо огнеопасно и может причинить серьезные 
травмы при вдыхании паров или при попадании на 
тело.

 При использовании топлива необходимо соблюдать 
осторожность. При использовании топлива внутри 
помещения необходимо обеспечить надлежащую 
вентиляцию.

Топливо
○ Необходимо использовать только марочный 89 

октановый неэтилированный бензин.
○ Необходимо использовать оригинальное масло для 

двухтактного двигателя или смесь в соотношении от 
25:1 до 50:1. Следует обратиться за сведениями о 
соотношении компонентов смеси в уполномоченный 
сервисный центр компании HiKOKI.

○ Если оригинальное масло отсутствует, следует 
использовать масло с антиоксидантной присадкой, 
предназначенное для применения в 2-тактном 
двигателе, работающем на топливе, с воздушным 
охлаждением (марка JASO FC GRADE OIL или ISO 
EGC GRADE). Не применять смешанное масло BIA 
или TCW (2-тактный тип с водяным охлаждением).
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○ Не допускается использование всесезонного (10 
W/30) или отработанного масла.

○ Никогда не смешивайте бензин и масло в топливном 
баке машины. Топливо и масло следует смешивать 
только в отдельном чистом контейнере. 

Сначала контейнер следует заполнить половиной 
необходимого количество топлива.
Затем добавить полный необходимый объем масла. 
Перемешать топливно-масляную смесь (взболтать). 
Добавить оставшееся топливо.
Тщательно смешать (взболтать) топливную смесь перед 
заполнением топливного бака.
Количество двухтактного масла и бензина для смеси

Бензин (литр)

Масло для двухтактного двигателя 
(мл)

Соотношение 
50:1

Соотношение 
25:1

0,5 10            ———            20
1 20            ———            40
2 40            ———            80
4 80            ———           160

Заправка топливом
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

○ Перед заправкой топливом всегда отключайте 
двигатель и охлаждайте его в течение нескольких 
минут.

 Не курить, не подносить открытый огонь или 
источник искр к месту заправки.

○ При заправке топливный бак следует открывать 
медленно, чтобы сбросить возможное накопившееся 
избыточное давление.

○ После заправки осторожно затяните крышку 
топливного бака.

○ Перед запуском аппарата необходимо отойти не 
менее чем на 3 метра от места заправки.

○ Всегда удаляйте следы пролитого на одежду 
топлива при помощи мыла.

○ После заправки топливом проверьте, нет ли утечек.
○ Перед заправкой топливом в целях снятия 

статического электричества с главного корпуса, 
контейнера с топливом и оператора, следует 
коснуться слегка влажной земли.

Перед заправкой топливом тщательно очистить участок 
вокруг крышки бака, чтобы предотвратить попадание 
грязи в бак. Перед заправкой топливом хорошо 
смешать топливо путем встряхивания контейнера.
Запуск
ОСТОРОЖНО
 Не запускайте, если труба и защитная сетка 

заблокированы.
(1) Запуск холодного двигателя
1. Установите выключатель зажигания (H) в 

положение ON (ВКЛ.). (Рис. 7)
2. Нажмите пусковой насос (N) несколько раз, чтобы 

топливо попало в обратный трубопровод (10). 
(Рис. 8)

3. Установите рычаг заслонки (M) в положение START 
(ПУСК) (закрыто) (А). (Рис. 9)

4. Сильно потяните ручку стартера, крепко удерживая 
ее в руке и не позволяя ей защелкнуться назад. 
(Рис. 10)

5. Когда Вы услышите, что двигатель начинает 
заводиться, верните рычаг заслонки в положение 
RUN (РАБОТА) (открыто) (B). (Рис. 9)

6. Снова сильно потяните ручку стартера. (Рис. 10)

ПРИМЕЧАНИЕ
 Если двигатель не заводится, повторите операцию 

от 2 до 6.
7. Затем позвольте двигателю разогреться в течение 

2-3 минут, прежде чем прилагать к нему нагрузку.
(2) Запуск теплого двигателя
 Для запуска руководствуйтесь только операциями 

1, 2 и 6 порядка запуска холодного двигателя.
 Если двигатель не заводится, используйте такой же 

порядок запуска, как и для холодного двигателя.
Эксплуатация воздуходувки (Рис. 11)
○ Низкую скорость елдут использовать для выдувания 

листьв и сухой травы.
○ Срдняя скорость использутся для очистки влажных 

листьв и травы.
○ Высокую скорость елдут примнять для прмщния 

гравия, грязи и других тяжёлых матриалов.
○ При работе в пыльной зоне пролейте ее водой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
○ Н направлять выпуск воздуха на люди и животных.
○ Устройство должно эксплуатироваться в хорошо 

внтилирумой области.
○ Не выполняйте сборку и разборку при работающем 

двигателе, иначе это может повлечь за собой 
серьёзные травмы.

○ Не прикасайтесь к выхлопной трубе или 
металлическим деталям во время работы двигателя 
или сразу после его отключения.

○ Не используйте этот воздуходув в помещении.
○ Выполнять работу запрещено, если рядом с рабочей 

зоной или поблизости открыто окно.
ОСТОРОЖНО
 Этот воздуходув был спроектирован и отрегулирован 

для использования с присоединенными воздушными 
трубами. Его нельзя эксплуатировать без прямой 
трубы.

ПРИМЕЧАНИЕ
○ Когда Вы слышите странный звук или чувствуете 

вибрацию, немедленно остановите двигатель и 
проверьте, не заблокированы ли вентиляционные 
отверстия или трубы. Если это так, устраните 
неполадку и проверьте на предмет повреждения.

○ Выбор воздуходувной трубы
• Прямая воздуходувная труба
 Позволяет работать с максимальной мощностью 
дутья.

 Подходит для работы практически на любых 
участках; двигатель работает на минимальных 
оборотах, что сокращает расход топлива 
по сравнению с конической/веерообразной 
воздуходувной трубой.

 Прямую воздуходувную трубу рекомендуется 
использовать в обычных условиях.

• Коническая/веерообразная воздуходувная труба
 Позволяет работать с максимальной скоростью 
дутья.

 Идеально подходит для сдувания влажных 
листьев, прилипших к земле, и создания мощной 
струи воздуха в ограниченном пространстве.

Остановка (рис. 12)
Уменьшите частоту вращения двигателя и выполняйте 
работу на холостом ходу в течение нескольких минут, 
затем выключите зажигание (H) и удерживайте его до 
тех пор, пока двигатель полностью не остановится.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАМЕНА ИЛИ РЕМОНТ 
УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПОВ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ 
В РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.
Регулировка карбюратора (Рис. 13)
Карбюратор является высокоточным узлом, в котором 
смешиваются воздух и топливо, и он разработан для 
обеспечения высокой производительности двигателя. 
Перед отгрузкой инструмента с завода, карбюратор 
инструмента настраивается во время пробной 
эксплуатации. Выполните только корректирующие 
регулировки, если это необходимо из-за условий 
окружающей среды (климата или атмосферного 
давления), типа топлива, типа масла для двухтактного 
двигателя и т. д.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
○ Поскольку карбюратор изготовлен с высокой 

степенью точности, не разбирайте его.
○ Для данного устройства единственная настройка 

карбюратора, которую можно регулировать, — это 
обороты холостого хода (T).

Т = регулировочный винт холостого хода.
Регулировка холостого хода (Т)
Убедитесь, что воздушный фильтр чистый. Если 
требуется регулировка, закрутите винт регулировки 
скорости при работе на холостом ходу (Т) (по часовой 
стрелке), чтобы увеличить скорость двигателя, 
открутите (против часовой стрелки), чтобы уменьшить 
частоту вращения двигателя. Стандартное число 
оборотов холостого хода составляет 2 800 – 3 200 об/
мин.
OCTOPOЖHO
 Вышеуказанная процедура регулировки 

должна выполняться при РЕГУЛИРОВКЕ 
или ПОВРЕЖДЕНИИ двигателя по причине 
некорректного состояния.

ПРИМЕЧАНИЕ
 Некоторые модели, проданные в областях 

с высокими требованиями в отношении 
регламентирования газообразных выбросов, 
не имеют карбюраторных настроек высокой и 
низкой скорости. Подобные настройки позволяют 
двигателю работать за рамками контрольных 
пределов газообразных выбросов. Для этих 
моделей единственной карбюраторной настройкой 
является скорость холостого хода.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ РЕГУЛИРОВКУ КАРБЮРАТОРА, 
НЕОБХОДИМЫ НАВЫКИ И ОПЫТ, ИЛИ СЛЕДУЕТ 
ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ИЛИ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРАТИТЬСЯ в официальные 
сервисные центры HiKOKI.
Воздушный фильтр (Рис. 14)
Воздушный фильтр (11) должен быть очищен от пыли и 
грязи во избежание:
○ Неполадки карбюратора.
○ Проблемы при запуске.
○ Снижение мощности двигателя.
○ Излишний износ частей двигателя.
○ Ненормальный расход топлива.
Воздушный фильтр следует очищать один раз в день 
(или чаще) при эксплуатации в пыльной области.

Чистка воздушного фильтра (Рис. 14)
Откройте крышку воздушного фильтра (12) и извлеките 
фильтр (11).
Очистите его. Промыть его в теплом мыльном растворе. 
Перед повторной сборкой проверить, чтобы фильтр был 
сухим. Воздушный фильтр, применявшийся некоторое 
время, невозможно очистить полностью. Поэтому его 
следует регулярно заменять на новый. Повреждённый 
фильтр подлежит обязательной замене.
Топливный фильтр (Рис. 15)
Снимите топливный фильтр (13) с топливного бака и, 
если он загрязнен, замените его.
ПРИМЕЧАНИЕ
 Засорение топливного фильтра (13) может 

препятствовать подаче топлива, что может 
спровоцировать нарушение вращения двигателя.

Свеча зажигания (Рис. 16)
Чтобы извлечь свечу зажигания, выкрутите и выньте 
колпачок, закрывающий свечу зажигания, как показано 
на рисунке. (Рис. 17)
На состояние свечи зажигания влияет:
○ Неверная настройка карбюратора.
○ Неправильная топливная смесь (избыток масла в 

топливе)
○ Грязный воздушный фильтр.
○ Неблагоприятные условия работы (например, 

холодная погода).
Эти факторы вызывают отложения на электродах свечи 
зажигания, что приводит к неполадкам и затруднениям 
при пуске. Если мощность двигателя снижается, он 
трудно запускается или плохо работает на холостом 
ходу, следует в первую очередь проверить свечу 
зажигания.
Если свеча зажигания грязная, необходимо ее 
очистить и проверить межэлектродный зазор. При 
необходимости выполните повторную регулировку. 
Правильный зазор составляет 0,6 мм. Свечу зажигания 
следует заменять каждые 100 рабочих часов или 
раньше, если электроды сильно эродированы.
ПРИМЕЧАНИЕ
 В некоторых областях в соответствии с местным 

законодательством требуется применение 
резисторных свечей зажигания для подавления 
сигналов зажигания. Если эта машина изначально 
оснащена резисторной свечой зажигания, для 
замены следует использовать такой же тип свечи.

При длительном хранении
Слейте все топливо из топливного бака. Запустите 
двигатель и позвольте ему работать до тех пор, пока 
он не остановится. Устраните неполадки, возникшие 
в процессе эксплуатации. Очистить агрегат чистой 
тканью или воспользоваться воздушным шлангом 
высокого давления. Капните в цилиндр несколько 
капель машинного масла, предназначенного для 
двухтактных двигателей, через отверстие свечи 
зажигания и проверните вал двигателя несколько раз 
для распределения масла.
Закройте машину чехлом и храните ее в сухом месте.
График техобслуживания
Ниже приведены некоторые общие инструкции по 
техобслуживанию. За дополнительной информацией 
обращайтесь в уполномоченный сервисный центр 
компании HiKOKI.
Ежедневное техобслуживание
○ Очистить наружную поверхность устройства.
○ Проверьте, что воздухозаборник на защитной сетке 

не засорен.
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○ Проверьте защитную сетку на наличие повреждений 
или трещин. В случае удара или возникновения 
трещин необходимо заменить защитную сетку.

○ Проверьте прочность посадки гаек и винтов.
Еженедельное техобслуживание
○ Проверка стартера, особенно, шнура.
○ Чистка наружной поверхности свечи зажигания.
○ Удалите свечу зажигания и проверьте зазор между 

электродами. Отрегулируйте его до 0,6 мм или 
замените свечу зажигания.

○ Очистите воздушный фильтр.
Ежемесячное техобслуживание
○ Промыть топливный бак газолином и очистить 

топливный фильтр.
○ Очистите наружную поверхность карбюратора и 

пространство вокруг.
Ежеквартальное техобслуживание
○ Очистите охлаждающие ребра цилиндра.
○ Очистите вентилятор и прилегающий участок.
○ Очистите глушитель от нагара.
ОСТОРОЖНО
 Очистка ребер цилиндра, вентилятора и 

глушителя должна производиться специалистами 
официального сервисного центра компании HiKOKI.

ВЫБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Все принадлежности данной машины перечислены на 
странице 32.
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ВЫБОР НАСАДОК
Рекомендуемые комплектующие для каждой модели представлены в таблице ниже.
Для приобретения обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании HiKOKI.
Пожалуйста, внимательно проверьте, так как принадлежности без пометки «●» не могут быть установлены.

Список рекомендуемых принадлежностей

Код № Описание RB27EA RB27E
6601600 СОПЛО (A) ● ●

6698394 СОПЛО (B) ● ●

6699184 ТРУБА С ВЕНТИЛЯТОРОМ ● ●

6601633 ВАКУУМНЫЙ КОМПЛЕКТ
RB-HVA (RB27E/EP) - ●

6684946 ВАКУУМНАЯ ТРУБА - ●

6601497 ПОГНУТАЯ ТРУБА - ●

6601601 ПЫЛЕСБОРНИК - ●

6601500 РУЧКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ - ●
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если инструмент работает ненормально, выполните проверки, приведенные в таблице ниже. Если это не устраняет 
проблему, обратитесь к дилеру или в уполномоченный центр технического обслуживания HiKOKI.

Состояние Причина Меры по устранению

Двигатель не 
запускается

Топливная 
система

Топливный бак пуст, либо уровень 
топлива низкий

Заполните топливный бак правильной 
смесью топлива (25:1-50:1)

Топливный бак содержит старое 
топливо (неприятный запах) Замените новым топливом

Поглощается слишком много 
топлива и свеча зажигания влажная

1. Отсоедините свечу зажигания и дайте 
высохнуть

2. Потяните за рукоятку стартера 5 или 6 
раз для удаления лишнего топлива

3. Установите свечу зажигания
4. Установите рычаг воздушной заслонки 
в положение RUN (РАБОТА) и 
потяните рукоятку стартера

Топливный фильтр засорен грязью Очистите топливный фильтр
Топливопровод изогнут или 
отсоединен

Убедитесь, что топливо подается 
беспрепятственно

Неполадки в карбюраторе Обратитесь в уполномоченный 
сервисный центр компании HiKOKI

Электрическая 
система

Выключатель привел к короткому 
замыканию

Обратитесь в уполномоченный 
сервисный центр компании HiKOKI.

Свеча зажигания загрязнена Замените или очистите свечу зажигания
Слишком большой зазор между 
электродами Отрегулируйте зазор до 0,6 мм

Плохое соединение между кабелем 
высокого напряжения и свечой 
зажигания

Соедините повторно

Неисправность электрической 
системы

Обратитесь в уполномоченный 
сервисный центр компании HiKOKI.

Прочее
Выпускное вентиляционное 
отверстие глушителя засорено 
нагаром

Обратитесь в уполномоченный 
сервисный центр компании HiKOKI для 
проведения ремонта

Двигатель 
запускается, 
но сразу же 
прерывается

Двигатель 
вероятно 
выключится

Топливная 
система

Топливный бак пуст либо уровень 
топлива низкий

Заполните топливный бак правильной 
смесью топлива (25:1-50:1)

Топливный бак содержит старое 
топливо (неприятный запах) Замените новым топливом

Масло для двухтактного двигателя 
не было добавлено

Обратитесь в уполномоченный 
сервисный центр компании HiKOKI.

Рычаг заслонки в положении START 
(ПУСК)

Установите рычаг заслонки в положение 
RUN (РАБОТА)

В топливную систему попал воздух Отсоедините или соедините 
топливопровод 

Неполадки в карбюраторе Обратитесь в уполномоченный 
сервисный центр компании HiKOKI.

Электрическая 
система

Неисправность зажигания
Неисправность свечи зажигания Замените на новую свечу зажигания
Неисправность электрической 
системы

Обратитесь в уполномоченный 
сервисный центр компании HiKOKI.

Прочее

Перегрев двигателя
Неправильная модель свечи 
зажигания

Замените на предназначенную деталь
См. «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ»

Загрязнен воздушный фильтр Очистите
Загрязнение от нагара (выхлопная 
труба глушителя) Очистите

Недостаточное сжатие (поршень, 
поршневое кольцо, цилиндр)

Обратитесь в уполномоченный 
сервисный центр компании HiKOKI.
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Состояние Причина Меры по устранению

Ненормальная вибрация
Ослаблена рукоятка, съемный 
кронштейн или другая часть 
крепления

Проверьте и затяните

Двигатель не 
останавливается Неисправность выключателя

Установите рычаг заслонки в положение 
START (ПУСК) для остановки двигателя
Немедленно прекратите использование 
и свяжитесь с уполномоченным центром 
обслуживания HiKOKI.

Двигатель останавливается, 
когда дроссель закрыт.

Число оборотов холостого хода 
слишком низкое

Обратитесь в уполномоченный 
сервисный центр компании HiKOKI.
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Model RB27EA RB27E

(cm3) 26.9

— TORCH L7RTC (NGK BPMR7A)

(kg) 4.1 4.4

(cm3) 400

LpA, eq / K (dB(A)) 97 / 1.8

LWA, Ra(M) (dB(A)) 107

LWA, Ra(G) (dB(A)) 108

ahv, eq / K (m/s2) 12.0 / 1.0
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6601600

6698394

6684946

6601497

6684764

6699184

6601601

6601500

6601633
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