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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. Combi box spanner
Q. Handling instructions

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 Tanaka 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 Tanaka dealer.

If situations occur which are not covered in this manual, 
take care and use common sense. Contact Tanaka dealer 
if you need assistance. 

SPECIFICATIONS
The SPECIFICATIONS of this machine are listed in the table 
on page 33.
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)
○ Align groove (9) on the conic pipe (J) and projection (8)

on straight pipe (I) and rotate the conic pipe in place.

OPERATING PROCEDURES
Fuel (Fig. 5)

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.
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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 Tanaka 
dealer.

○ 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. 6)
2. Push priming pump (N) several times so that fuel fl ows 

through return pipe (10). (Fig. 7)
3. Set choke lever (M) to START position (closed) (A). 

(Fig. 8)
4. Pull starter handle briskly, taking care to keep the handle 

in your grasp and not allowing it to snap back. (Fig. 9)
5. When you hear the engine want to start, return choke 

lever to RUN position (open) (B). (Fig. 8)
6. Pull starter handle briskly again. (Fig. 9)
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. 10)
○ 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. 11)
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. 12)
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 Tanaka dealer.
Air fi lter (Fig. 13)
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. 13)
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. 14)
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. 15)
When removing the spark plug, twist and remove the plug 
cap covering the spark plug as shown in the illustration. 
(Fig. 16)
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 Tanaka dealer.
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 Tanaka dealer.

SELECTING ACCESSORIES
The accessories of this machine are listed on page 34.
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SELECTING ATTACHMENTS
Recommended accessories for each model are presented in the table below.
For purchases, contact Tanaka dealer.
Please check carefully as those accessories not marked with “●” cannot be attached.

List of recommended accessories
Code No. Description TRB27EA

6601600 NOZZLE (A) ●

6698394 NOZZLE (B) ●

6699184 FAN-HEADED PIPE ●
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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 Tanaka dealer.

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 Tanaka dealer

Electrical 
system

Stop switch lead has short-circuited Contact Tanaka dealer
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 Tanaka dealer

Other Muffl  er exhaust port is clogged with 
carbon Contact Tanaka dealer 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 Tanaka dealer
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 Tanaka dealer

Electrical 
system

Ignition failure
Spark plug failure Replace with new spark plug
Electrical system failure Contact Tanaka dealer

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 Tanaka dealer

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 Tanaka 
dealer

Engine stops when throttle is 
closed Idle speed is too low Contact Tanaka dealer
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中國語

標誌的意義

註 : 某些裝置並沒有附帶此標誌

標誌

警告
以下為此機器所使用的符號。請確定在使用前您已瞭解其中的意義。

吹風機 怠速調整

閱讀並完全瞭解及遵守以下的安全預防措
施與警告是非常重要。疏忽或不當使用此
裝置，可能會造成嚴重或致命的傷害。

自吸泵

請閱讀、暸解並遵循所有本手冊以及裝置
上的警告與指示。

確定聲音功率位準

使用此裝置時請隨時配戴眼、頭及耳保護
裝置。

火星塞

阻氣門 － 運轉位置（開啟） 怠速

阻氣門 － 開始位置（關閉） 燃料箱容量 

  START On/ 開始 淨重 （不含燃料，含所有管件）

  STOP Off/ 停止
LpA, eq
ISO22868

ISO22868 當量 * 聲壓位準 LpA

警告 危險
請勿用手碰觸轉動中的風扇。

LWA, Ra(M)
2000/14/EC

依 2000/14 / EC 之測得聲功率位準 LwA
全速

警告 危險
高溫表面。消音器及周圍的護蓋可產生高
熱。請勿接近排氣及消音器區域，以免發
生嚴重的人員傷害。

LWA, Ra(G)
2000/14/EC

依 2000/14 / EC 之保證聲功率位準 LwA
全速

裝置與兒童、旁觀者及協助人員應保持
15 公尺的距離。假如任何人靠近您，請
立刻停止引擎。

ahv, eq
依 ISO 22867 之振動位準 
當量 *

燃油機油混合物。 K 不確定性

開始使用機器前
‧ 請詳細閱讀手冊。
‧ 檢查修剪配件是否正確組裝及調整。
‧ 啟動裝置並檢查化油器調整。請參閱「保養」。

註 : 等效噪音位準 / 振動位準以時間加權能量總噪聲計算 / 含以下時間分佈之各種作業條件下的噪音 / 振動
位準：

 * 1/7 怠速 , 6/7 全速。
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零　件　名　稱 ( 圖 1)

由於此手冊涵蓋數個型號的內容，所示圖片和您的
裝置本身可能會有一些差異。請使用適合您所用型
號的說明。

A. 燃料蓋
B. 節流閥操作桿
C. 開機把手
D. 燃料箱
E. 化油器
F. 空氣濾清器
G. 把手
H. 點火開關
I. 直管
J. 錐形管
K. 防護網
L. 火星塞
M. 阻氣門操作桿
N. 啟動注給器
O. 手拉式啟動器
P. 複合箱扳手
Q. 使用說明書

警告與安全指示

特別注意前面含有如下述文字的敘述：

警告
 表示若未依循指示，極可能造成嚴重的人身傷害
或喪命。

注意
 表示若未依循指示，將可能造成人身傷害或機器
損毀。

註
 對正確的運行及使用提供有用的資訊。

操作人員安全
○ 配戴頭部保護裝置 (1)。(圖 2)
○ 全程佩戴安全面罩或護目鏡 (2)。(圖 2)
○ 佩戴經認可的聽力保護裝備 (3)。(圖 2)
 長期暴露在噪音中可能會導致永久性的聽力損
害。

 注意您的周圍。小心任何可能造成困擾的旁觀者。
 關閉引擎時，請立刻移除安全保護裝置。
○ 全程佩戴厚重的長袖襯衫(4)、長褲(5)、防滑靴
(6)和手套(7)。(圖 2)

 請勿穿著寬鬆衣物、佩戴珠寶、短褲、拖鞋，或
赤腳。固定頭髮並使其高於肩部。

○ 當您疲累、生病、飲酒後、藥物影響或醫療過程
中，請勿操作此工具。

○ 不要在夜間或惡劣天氣等能見度差的狀況下操作
本工具。下雨時或在下雨之後不要立即操作本工
具。在濕滑地面進行作業時若失去平衡，可能會
導致意外。

○ 絕對不可讓小孩或是無經驗人員操作機器。
○ 如果附近有任何易燃物如乾枯的樹葉、廢紙或燃
料等，請不要起動引擎。

○ 絕對不可在封閉的房間或建物中，啟動或運作引
擎。吸入廢氣燻煙可能會致命。

○ 保持把手無油汙或燃油附著。
○ 請將手遠離移動部件或高溫區域。
○ 請勿藉由吹氣管抓取或握持裝置。
○ 當裝置關閉時，確認引擎已經在單元關閉前停止。
○ 作業時間延長時，請定期休息以避免發生由振動
所引起的手臂振動症候群 (HAVS)。

警告
○ 操作工具時請全程穿戴適當的防護裝備和服裝。
否則可能會導致燙傷或受傷等意外事故。(圖 2)

○ 操作過程中請勿觸摸火星塞區域或高電壓。否則
可能導致觸電。

○ 操作過程中請勿讓兒童靠近本工具。
○ 操作過程中或操作完畢後請勿馬上觸摸引擎、頂
蓋或排氣孔。否則可能導致燙傷或受傷。

○ 反振動系統並無法保證您不會罹患 HAVS 或腕管
症候群。因此，連續或長時間且定期的使用者，
必須謹慎監視他們的手及手指狀況。若有任何上
列徵狀出現，請立刻尋求醫療諮詢。

○ 由於本產品是由引擎驅動，因此請務必穿戴適當
的防護設備，以盡量減少振動和聲音對身體的影
響。將一次的連續操作限制在30到40分鐘之間，
並休息 10 到 20 分鐘。此外，將您一天的作業時
間限制為 80 分鐘。

○ 若您正在使用醫療電氣／電子裝置，例如心律調
整器，請在操作任何動力設備前，徵詢您的醫師
及裝置製造商。

○ 如果垃圾或收集的廢物（包括落葉）被卡在機器
中，請確保在重新開始使用前關掉引擎並清除碎
屑。在不移除障礙物的情況下使用本機器可能會
導致損壞。

裝置與機器安全
○ 每次使用前檢視整個裝置與機器。更換損壞零件。
檢查燃料漏洩以及確認所有固定件已到位，並且
穩固地鎖緊。

○ 無論如何請在使用裝置與機器前，更換破裂、缺
損或損毀的零件。故障的零件可能會增加發生意
外的風險，並可能導致受傷。

○ 進行汽化器調整時，請他人遠離。
○ 請使用本裝置與機器製造商所建議的配件。
○ 操作之前，請確認沒有任何工具仍安裝在裝置上，
如調整鍵或扳手等。
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警告
○ 無論如何請勿修改裝置與機器。請勿使用您的裝
置與機器，於任何非為其設計目的之工作。

○ 未經過授權的修改和 / 或配件可能會導致嚴重的
人身傷害，或造成操作者或其他人員的死亡。

○ 防護網必須牢固地固定到位。

燃料安全
○ 請於室外混合傾注燃料，而該處不得有火花或火
焰。

○ 使用認證過適用於燃料的容器。
○ 啟動引擎前，移動至離處理燃料處至少 3公尺以
上。

○ 開啟燃料蓋前，請先停止引擎。操作過程中不要
取下燃料蓋。

○ 儲藏裝置與機器前先清空燃料箱。建議每次使用
後將燃料清空。若燃料殘留於箱內，儲藏時需使
燃料不會漏洩。

警告
○ 燃料極易點燃、爆炸或吸入燻煙，因此處理或填
充燃料時請特別注意。

○ 請勿吸菸或允許在燃料或裝置與機器附近、亦或
是使用裝置與機器時吸菸。

○ 啟動引擎前，擦乾所有溢出燃料。
○ 儲藏裝置與機器以及燃料於燃料蒸氣無法傳達至
熱水器、電氣馬達或開關、爐具等，可產生火花
或開放性火燄之處所。

○ 在乾燥地區使用本裝置時，確保可容易取得滅火
設備。

○ 如果為了要重新添加燃料而關閉引擎，請確保本
裝置在添加燃料前已冷卻下來。

吹氣安全
○ 僅在合理時間內操作裝置與機器，不在清晨或夜
晚可能擾人清夢的時間操作。請遵照當地規定所
列時間操作。通常建議時間為早上 9點至下午 5
點，星期一至星期六。

○ 請勿將吹氣對準旁人，也請勿讓任何人靠近操作
區域。請注意吹氣方向，避免朝向玻璃外殼、汽
車等。

○ 檢查工作區域和周圍環境是否有空罐、金屬片和
其他可能導致受傷、事故或損壞的障礙物。如果
該區域中有任何這些物品，請事先將其移除。

○ 使用工具時應留意凹凸不平的人行道、地面坑洞
或其他不穩定的狀況。

○ 在工具無人看管時（如停機後），應採取所有必
要的預防措施。

○ 切勿在吹氣管或其他保護裝置未安裝到位的情況
下操作本工具。（如果具有此配備。）

○ 請其餘人員包含兒童、動物、旁觀者和協助人員，
保持遠離 15 公尺危險區。有人接近您時，請立
即停止引擎。

○ 拉動開機把手之後，引擎可能會延遲起動，請謹
慎小心。

○ 隨時將引擎保持於您身體右側。
○ 保持穩固步伐與平衡。請勿過度伸展。
 在作業期間失去平衡可能會導致受傷。
○ 當引擎運轉時，保持身體的所有部位遠離消聲器。
○ 當操作任何動力設備時，務必攜帶急救套件。
○ 避免以低速範圍長時間使用，因為會產生較高的
振動頻率。否則可能導致引擎受損。

○ 搬遷到新的工作區域或檢查、調整、更換本裝置
的配件等時，請務必關閉機器。

○ 當本機器正在運轉時切勿將其放在地上。
○ 如果不小心撞擊或摔落本裝置，請立即進行檢查，
以確保沒有損壞、裂縫或變形。

○ 如果工具運行不良並產生奇怪的噪音或振動，請
立即關閉引擎並要求經銷商對其進行檢查和維
修。

 在這些狀態下繼續使用可能會導致受傷或工具損
壞。

○ 依照當地法律和法規進行使用。
○ 在開始任何排氣或真空作業之前，用耙子或掃帚
使沉積物鬆動。

警告
 禁止從梯子或高處（如屋頂）進行作業，否則可
能會導致嚴重傷害。

保養安全
○ 根據建議的程序保養裝置與機器。
○ 除了調整汽化器外，在進行保養前拔請除火星塞。
○ 進行汽化器調整時，請他人遠離。
○ 僅可使用 Tanaka 正廠替換物件。

注意
 請勿拆解手拉式啟動器。彈簧反作用力可能會導
致人身傷害。

警告
 保養不當可能會導致嚴重的引擎損壞或嚴重的人
身傷害。

運輸與儲藏
○ 以手搬運裝置與機器，引擎必須已經停止並將身
體遠離消音器。

○ 在進行儲藏或運輸前，請讓引擎冷卻，清空燃料
箱，並將裝置 / 機器固定住。否則可能會導致火
災或事故。

○ 儲藏裝置與機器前先清空燃料箱。建議每次使用
後將燃料清空。若燃料殘留於箱內，儲藏時需使
燃料不會漏洩。

○ 將裝置與機器儲藏於孩童無法觸及處。
○ 清理裝置並小心執行保養，並將其儲藏於乾燥處。
○ 確認運輸或儲藏時引擎開關已經關閉。
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○ 運輸過程中必須將機器固定住，以防止燃料流失，
機器損害或傷害。

○ 如果警告標籤無法讀取、剝落或變得不清晰，請
更換新的。欲購買新的標籤，請聯繫 Tanaka 經
銷商。

如果發生本手冊中未記載的狀況，請小心注意並以
一般常識處理。如果您需要幫助，請聯繫 Tanaka 經
銷商。

規 格

本機器的規格列於第 33 頁的表中。

註
資料內容如有變更，恕不另行通知。

組　裝　程　序

警告
 裝配前確保引擎已關閉 / 停止且不熱。

連接吹氣管至主體（圖 3）
檢查主體及配件。
穩固的連接直管（I）。對準直管之突出物（8）與風
機外殼上的凹槽（9），並將管滑入風機外殼內。
順時針方向轉動管使其鎖入定位。

噴嘴到直管（圖 4）
○ 將錐形管（J）上的凹槽（9）與直管（I）上的突
出物（8）對齊，並將錐形管旋轉定位。

操　作　程　序

燃料（圖 5）

警告
○ 本裝置與機器配置一具二行程引擎。請使用燃料
讓引擎運行，並混入機油。

 當於填充或處理燃料時，請保持良好通風。
○ 燃料含有高度可燃性並且在吸入或噴濺到您的身
體時，可能會造成嚴重的個人傷害。處理燃料時，
請務必隨時注意小心。於建物內處理燃料時，請
隨時保持良好通風。

燃料
○ 請使用有廠牌之辛烷值 89 無鉛汽油。
○ 使用正廠二行程機油或使用混合比介於 25:1 至
50:1 者，請向 Tanaka 經銷商洽詢混合比例。

○ 若是正廠機油無法取得，請使用標籤上註明為添
加抗氧化劑應用於氣冷式二行程引擎之高品質機
油 (JASO FC GRADE OIL 或 ISO EGC GRADE)。請
勿使用 BIA 或 TCW（二行程水冷型）混合機油。

○ 切勿使用複級機油 (10 W/30) 或廢棄油品。

○ 切勿在機器的燃料箱混合燃料和機油。請分別在
乾淨的容器中混合燃料及機油。

請先注入預計使用之一半容量的汽油。
然後再添加機油總量。混合 ( 搖動 ) 燃料混合物。將
其餘汽油量加入。
在注入燃料箱前，徹底混合 ( 搖動 ) 燃料混合物。

二行程機油和汽油混合量

汽油 ( 公升 )
二行程機油 ( 毫升 )

比例 50:1 比例 25:1

0.5 10 ——— 20

1 20 ——— 40

2 40 ——— 80

4 80 ——— 160

添加燃料

警告
○ 重新添加燃料前，請務必關閉引擎並使引擎冷卻
幾分鐘。

 請勿吸煙或使火焰或火花靠近添加燃料處。
○ 添加燃料時，請緩慢開啟燃料箱使可能產生的過
壓狀況消失。

○ 添加燃料後請謹慎鎖緊燃料蓋。
○ 起動前請將工具移至遠離添加燃料處至少 3 公尺
外。

○ 請立刻用肥皂清洗噴濺在衣物上的燃料。
○ 重新添加燃料後，請務必檢查是否有漏油現象。
○ 添加燃料前，為了從主機體、燃料容器和操作人
員除去靜電，請觸摸微濕地面。

添加燃料前，請小心清理箱蓋區域以確保無灰塵落
入箱內。添加燃料前，搖動容器確保燃料充分混合。

啟動

注意
 如果管件和防護網被阻塞，請勿啟動。

(1) 起動冷卻的引擎
1. 將點火開關 (H) 設在 ON位置。(圖 6)
2. 推自吸泵（N）數次，使燃料可以流過折返管（10）。
（圖 7）

3. 將阻氣門操作桿 (M)設在 START(開始 )位置 (關
閉 )(A)。(圖 8)

4. 迅速拉動開機把手，請小心緊握把手，並勿使把
手猛然彈回。（圖 9）

5. 當您聽到引擎快要啟動時，請將阻氣門操作桿退
回至運作位置（開啟）（B）。(圖 8)

6. 再次迅速拉動開機把手。(圖 9)

註
 若是引擎無法啟動，請重複 2至 6程序。

7. 然後，讓引擎啟動預熱 2-3 分鐘，再開始使用。
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(2) 起動溫熱的引擎
 對於冷卻的引擎僅使用起動程序的 1、2和 6。
 如果引擎未起動，請採用與冷卻引擎用的相同起
動程序。

操作風機（圖 10）
○ 請使用低風速吹掃落葉及乾草。
○ 應使用中級風速清理濕葉及濕草。
○ 吹動小石頭、汙物或其他較重物質時應使用高風
速。

○ 在多塵的地方進行作業時，用水沖洗該區域。

警告
○ 請勿將吹氣直接對準人或寵物。
○ 應於通風良好的區域操作此裝置。
○ 當引擎仍在運轉時切勿進行組裝或拆裝程序，以
免發生嚴重的人員傷害。

○ 引擎運轉時或引擎剛關閉時切勿碰觸消音器、火
星塞或其他金屬零件。

○ 不要在室內使用此吹風機。
○ 如果工作區域及其周圍環境附近有開窗，請勿操
作。

注意
 本吹風機經過設計和調整以與附帶的吹管搭配使
用。絕對不可在沒有直管的情況下操作。

註
○ 當您聽到或感覺到奇怪的聲音或振動時，請立即
停止引擎並檢查是否有任何擋住風扇或管件的情
況，如果是，請將其移除並檢查是否有損壞。

○ 吹氣管選擇
‧ 直吹氣管
 允許以最大吹氣量操作。
 適用於在廣泛區域的操作，引擎轉速保持在最
低，與錐形 / 扇形吹氣管相比，可以改善燃料
消耗。
 直吹氣管建議用於正常使用。
‧ 錐形 / 扇形吹氣管
 允許以最大吹氣速度操作。
 非常適合用於吹拂粘在地面上的潮濕葉子或在
有限的空間內釋放強大的排氣。

停止（圖 11）
降低引擎速度並在空轉狀態下運行幾分鐘，然後關
閉點火開關 (H) 並保持按下直到引擎完全停止。

保　養

可由任何非公路用引擎修理機構或人員進行保養、
更換或修理排氣控制裝置以及系統。

化油器調整（圖 12）
化油器是一種混合空氣和燃料的精密零件，其目的
在於確保來自引擎的高性能。 
本工具從工廠出貨前，化油器已在試運轉期間進行
過調整。僅在基於環境條件（氣候或氣壓）、燃料類型、
二行程機油類型等需要時才進行化油器的調整。

警告
○ 化油器係以高精度製造，請勿將其拆卸。
○ 本產品唯一可調整的化油器設定是怠速 (T)。 

T= 怠速調整螺絲

怠速調整 (T)
檢查空氣濾清器是否乾淨。若需調整則順時針方向
轉動怠速調整螺絲（T）使其關閉，以增加引擎轉
速；逆時針方向開啟，以降低引擎轉速。標準怠速
為 2800-3200rpm。

注意
 當進行調整時，必須遵循上述調整步驟，否則將
因為不正確的狀態而導致引擎損壞。

註
 在廢氣排放法規嚴格的地區銷售的一些型號銷售
沒有高低速化油器調整。這種調整可能會讓引擎
的運行超出這些地區的排放合規限度。對於這些
型號，唯一的化油器調整是怠速。

建議
 化油器調整需要有經驗豐富的技能或由受過良好
訓練的人員進行，或者建議將本裝置送到 Tanaka 
經銷商。

空氣過濾器（圖 13）
空氣過濾器 (11) 必須清掃灰塵和污垢，以避免：
○ 化油器故障
○ 啟動問題
○ 引擎動力減損
○ 引擎零件上不必要的磨損
○ 燃料耗用異常
每天清理空氣過濾器或在塵土極高區域工作時，應
更加頻繁清理。

清理空氣過濾器（圖 13）
打開空氣過濾器蓋 (12) 並拆下空氣過濾器 (11)。進
行清掃。
重新安裝前，請檢查濾心是否已乾燥。當空氣過濾
器在使用過一段時間後，即無法完全清理乾淨，因
此必須定期更換新的過濾器。而毀損的濾心必須隨
時更換。
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燃料過濾器 ( 圖 14)
從燃料箱卸下燃料過濾器 (13)，如果髒汙的話請進
行更換。

註
 燃料過濾器 (13) 堵塞會防礙燃料的供給，並導致
引擎的旋轉故障。

火星塞（圖 15）
拆下火星塞時，扭轉並取下蓋住火星塞的塞蓋，如
圖所示。（圖 16）
火星塞的狀態會受下列影響：
○ 不正確的化油器設定。
○ 錯誤的燃料混合物（汽油中含過多機油）。
○ 空氣過濾器髒汙。
○ 運作困難的狀態下（例如：寒冷的天氣）。
造成火星塞電極上沉積的幾個因素，將可能導致故
障或是啟動困難。若引擎動力低落、難以啟動或是
在怠速時運作不良，請務必先檢查火星塞。

若是火星塞髒汙，請清理並檢查電極間距，必要時
請進行調整。正確的間距為 0.6 公釐。火星塞大約在
操作 100 小時後必須更換，或當電極嚴重磨耗時提
早更換。

註
 在某些地區，當地法律會要求使用具電阻的火星
塞以抑制點火信號。如果此機器原本已隨附具電
阻的火星塞，請使用相同類型的火星塞加以更換。

長期儲存
排空燃料箱裡的所有燃料。起動並讓引擎運轉直到
其停止。修復因使用而造成的任何損壞。用乾淨的
抹布或用高壓風管清潔本裝置。透過火星塞孔放幾
滴二行程引擎油到汽缸內，旋轉引擎數次讓油散發。
將本裝置加蓋並存放在乾燥的地方。

保養時程
以下為部分一般保養說明。如需更多資訊，請與
Tanaka 經銷商聯繫。

日常保養
○ 清潔單元外部。
○ 檢查防護網上的進氣口是否堵塞。
○ 檢查防護網是否有損壞或裂縫。如果有碰撞或裂
縫，應更換防護網。

○ 檢查螺帽與螺絲是否已經充分鎖緊。

每週保養
○ 檢查啟動器，尤其是電線。
○ 清潔火星塞外部。
○ 移除火星塞並檢查電極間距。調整至 0.6 公釐或
更換火星塞。

○ 清潔空氣過濾器。

每月保養
○ 以汽油沖洗燃料箱，並清洗燃料過濾器。
○ 清潔化油器外部及其周邊空間。

每季保養
○ 清理汽缸上的散熱鰭片。
○ 清理風扇及周圍空間。
○ 清理消音器上的積碳。

注意
 應由 Tanaka 經銷商進行汽缸鰭片、風扇及消音
器的清理。

選擇配件

本機器的配件列在第 34 頁。

選擇附件

各機型建議使用的配件列於下表中。
欲進行購買，請聯繫 Tanaka 經銷商。
未標有 “●” 之配件無法安裝，請仔細確認。

建議使用配件表

編號 說明 TRB27EA

6601600 噴嘴（A） ●

6698394 噴嘴（Ｂ） ●

6699184 扇頭管 ●
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故障排除

若工具無法正常運作，請使用下表進行檢查。若還是不能解決問題，請向您的經銷商或 Tanaka 經銷商諮詢。

症狀 原因 改善

引擎無法啟動

燃料系統 

燃料箱是空的或燃料液位低
使用正確的混合燃料 (25:1-50:1) 填
充燃料箱

燃料箱中含有舊的燃料（惡臭） 更換新的燃料

過多燃料被吸收，火星塞是濕的

1. 拔下火星塞並晾乾 
2.  拉動開機把手 5或 6次，以除去多
餘的燃料 

3. 安裝火星塞 
4.  將阻氣門操作桿設到 RUN ( 運轉 ) 
位置，並拉動開機把手。

燃料過濾器被灰塵堵塞 清潔燃料過濾器 

燃料管彎曲或斷開 確保燃料流動順暢 

化油器故障 聯繫 Tanaka 經銷商

電氣系統

停止開關引線已短路 聯繫 Tanaka 經銷商 

火星塞髒污 更換或清潔火星塞

電極間距過大 調整間距至 0.6 公釐 

高壓電纜和火星塞之間的連接不良 重新連接

電氣系統故障 聯繫 Tanaka 經銷商 

其他 消音器排氣口被碳堵塞 聯繫 Tanaka 經銷商進行維修

引擎可啟動，但
立刻熄火 

引擎容易熄火

燃料系統

燃料箱是空的或燃料液位低 
使用正確的混合燃料（25:1-50:1）填
充燃料箱

燃料箱含有舊的燃料（惡臭） 更換新的燃料

尚未添加二行程組件 聯繫 Tanaka 經銷商

阻氣門操作桿在 START ( 開始 ) 位
置

將阻氣門操作桿設到 RUN( 運轉 ) 位
置

空氣進入燃料系統 重新連接燃料管或接頭

化油器故障 聯繫 Tanaka 經銷商

電氣系統

點火失敗

火星塞故障 更換新的火星塞

電氣系統故障 聯繫 Tanaka 經銷商

其他

引擎過熱

火星塞型號錯誤 請參閱「規格」，更換所指定的零件

空氣清淨器髒污 進行清潔

碳堵塞（消音器排氣口） 進行清潔

壓縮不足（活塞、活塞環、汽缸） 聯繫 Tanaka 經銷商

異常振動
把手、把手托架或其他緊固零件鬆
動

檢查並擰緊

引擎不停止 停止開關故障

將阻氣門操作桿設到 START（開始）
位置，以停止引擎 
請立即停止使用，並聯繫 Tanaka 經
銷商

當節流閥關閉時，引擎停止 怠速過慢 聯繫 Tanaka 經銷商
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기호의 의미

참고: 일부 기기에는 기호가 표시되어 있지 않습니다.

기호
경고

다음은 기기에 사용되는 기호입니다. 기호의 의미를 이해한 후에 기기를 사용해 주시기 바랍니다.

브로우 청소기 공회전 속도 조정

다음 안전 주의사항과 경고를 읽고 내용을 
완전히 이해한 후 준수해 주십시오. 기기를 
부주의하게 사용하거나 잘못 사용할 경우 중상 
또는 치명상을 입을 수 있습니다.

프라이밍 펌프

본 사용설명서와 기기의 모든 경고 사항과 
지침을 읽고 이해한 후 준수해 주십시오.

보장된 음력 레벨

본  기 기 를  사 용 할  때 는  눈 과  머 리  및 
귀 를  보 호 할  수  있 는  보 호 장 비 를  항 상 
착용하십시오.

변위

초크 - 작동 위치(열림) 점화 플러그

초크 - 시작 위치(닫힘) 연료 탱크 용량 

  START 켜짐/시작 건조 중량 (연료 없음, 모든 파이프 장착)

  STOP 꺼짐/중지
LpA, eq
ISO22868

ISO 22868에 따른 음압 레벨 LpA 등가*

경고  위험
회전하는 팬에 손을 대지 마십시오.

LWA, Ra(M)
2000/14/EC

2000/14/EC에 따른 측정된 음압 출력 레벨 
LwA
레이싱

경고  위험
표면 뜨거움. 소음기와 주변 커버가 매우 
뜨거워질 수 있습니다. 배출구와 소음기 
주변을 항상 치워두십시오. 심각한 부상을 
입을 수 있습니다.

LWA, Ra(G)
2000/14/EC

2000/14/EC에 따른 보장 음향 출력 레벨 
LwA
레이싱

어린이, 작업과 관계가 없는 자, 보조 인력은 
기기에서 15m 이내로 접근하지 못하도록 
하십시오. 다른 사람이 작업자에게 접근할 
경우 엔진을 즉시 멈추십시오.

ahv, eq
ISO 22867에 따른 진동 레벨
등가*

연료 및 오일 혼합물 K 불확실성

기계를 사용하기 전에
ㆍ 설명서를 주의하여 읽으십시오.
ㆍ 절단 장비가 올바르게 조립 및 조정되었는지 확인하십시오.
ㆍ 장치를 시동하고 기화기 조정을 점검하십시오. "관리"를 참조하십시오.

참고:  등가 소음 레벨 / 진동 레벨은 다양한 작업 조건에서 다음과 같은 시간 분포로 측정한 소음 / 진동 레벨의 총 시간 
가중 에너지로 계산됩니다.

 *1/7 정지, 6/7 레이싱.
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○ 손에 기름이나 연료가 묻지 않도록 하십시오.
○ 가 동  부 품 이 나  가 열  부 위 에  손 이  닿 지  않 도 록 

하십시오.
○ 기기를 송풍관으로 잡거나 들지 마십시오.
○ 기기를 끈 경우 기기를 내려 놓기 전에 엔진이 

멈추었는지 확인하십시오.
○ 작업이 길어질 때는 주기적으로 휴식을 취해 기기의 

진동으로 인해 발생하는 손-팔 진동 증후군(HAVS)을 
예방하십시오.

경고
○ 항상 적절한 보호 장비와 복장을 착용하고 툴을 

작동하십시오. 그러지 않으면 화상 또는 부상 같은 
사고를 당할 수 있습니다. (그림 2)

○ 작동 중에 점화 플러그 부위나 높은 전압을 만지지 
마십시오. 감전될 수 있습니다.

○ 작동 중에는 아이들이 툴 가까이에 오지 못하게 
하십시오.

○ 작동 중 또는 작동 직후에 엔진, 상단 커버 또는 
배기구를 만지지 마십시오. 화상 또는 부상을 입을 수 
있습니다.

○ 진동 방지 시스템이 반드시 HAVS 또는 수근관 증후군 
방지를 보장하는 것은 아닙니다.

 따라서 기기를 연속적으로, 또는 정기적으로 사용할 
경우에는 손과 손가락의 상태를 주의 깊게 살펴야 
합니다. 위에서 언급한 증상이 나타날 경우 즉시 
의사에게 진찰을 받으십시오.

○ 본 제품은 엔진 구동식이므로, 진동과 소음이 몸에 
미치는 영향을 최소화하기 위해 적절한 보호 장비를 
착용하십시오. 1회 연속 작동을 30~40분으로 
제한하고, 10~20분 동안 기기를 쉬게 하십시오. 또한 
하루 작업 시간을 80분으로 제한하십시오.

○ 심장 박동 조절기와 같은 의료 전기/전자 기기를 
사용하고 있다면 전동 장비를 사용하기 전에 의사 및 
장치 제조업체와 상담하십시오.

○ 쓰레기 또는 낙엽 등의 쌓인 폐기물이 기기 안에 
들어간 경우, 엔진을 끄고 파편을 제거한 후에 사용을 
재개하십시오. 장애물을 제거하지 않고 기기를 
사용하면 손상이 발생할 수 있습니다.

기기 안전 주의사항
○ 기기를 사용하기 전에 전체적으로 점검하십시오. 

손상된 부품은 교체해 주십시오. 연료 누출이 없는지 
점검하고 모든 고정 장치가 제 위치에 단단히 고정되어 
있는지 확인하십시오.

○ 기기를 사용하기 전에 갈라지거나 부서지거나 손상된 
부품이 있으면 교체해 주십시오. 고장 난 부품은 사고 
발생 위험을 높이고 부상을 초래할 수 있습니다.

○ 기화기를 조정할 때는 다른 사람이 가까이 오지 
못하도록 하십시오.

○ 본  기 기 에 는  제 조 업 체 에 서  권 장 하 는  부 속 품 만 
사용하십시오.

○ 작동 전에 조정 키 또는 스패너와 같은 툴이 아직도 
기기에 부착되어 있지 않은지 확인하십시오.

경고
○ 기기를 절대로 변형하지 마십시오. 원래 용도가 아닌 

다른 작업에 기기를 사용하지 마십시오.
○ 허가되지 않은 개조 및/또는 부속품은 작업자 등의 

심한 중상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.
○ 보호망을 제 자리에 단단히 고정해야 합니다.

연료 안전 주의사항
○ 연료를 혼합 및 주입할 때는 불씨나 화기가 없는 

야외에서 작업하십시오.
○ 연료 전용 용기를 사용하십시오.
○ 연료 보관 장소에서 최소 3m 이상 떨어진 곳에서 

엔진을 가동하십시오.
○ 연료 캡을 제거하기 전에 엔진을 멈추십시오. 작동 

중에는 연료 캡을 분리하지 마십시오.

각부 명칭 및 소개 (그림 1)

이 설명서는 여러 모델에 적용되기 때문에, 이 그림들과 
사용자의 장치 사이에 약간의 차이가 있을 수 있습니다. 
사용자 장치에 적용되는 지침을 사용하십시오.

A. 연료 캡
B. 조절기 트리거
C. 시동 핸들
D. 연료 탱크
E. 기화기
F. 에어 클리너
G. 핸들
H. 시동 스위치
I. 직선관
J. 원추형 파이프
K. 보호망
L. 점화 플러그
M. 초크 조절 손잡이
N. 프라이밍 벌브
O. 리코일 스타터
P. 다용도 공구함 스패너
Q. 취급 설명서

경고 및 안전 수칙

다음 용어에 이어지는 설명에는 특히 주의를 기울여 
주십시오:

경고
 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 생명 

손실이 발생할 위험이 매우 높음을 나타냅니다.

주의
 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 

발생할 수 있음을 나타냅니다.

참고
 기기의 올바른 기능 및 사용에 대한 유용한 정보를 

제공합니다.

작업자 안전 주의사항
○ 안전모(1)를 착용하십시오. (그림 2)
○ 항상 보호면 또는 고글(2)을 착용하십시오. (그림 2)
○ 승인된 청각 보호 장구(3)를 착용하십시오. (그림 2)
 소음에 장기간 노출되면 청각이 영구적으로 손상될 수 

있습니다.
 작업 중에는 주변을 잘 살피십시오.
 작업과 관계 없는 사람이 근처에 있을 경우 위험할 수 

있으므로 주의하십시오.
 엔진을 끈 후 곧바로 안전 장비를 제거하십시오.
○ 항상 두꺼운 긴 소매 셔츠(4), 긴 바지(5), 미끄럼 방지 

장화(6), 장갑(7)을 착용하십시오. (그림 2)
 헐렁한 작업복, 장신구, 반바지, 샌달을 피하고 맨발로 

작업하지 마십시오.
 머리카락을 어깨보다 높이 오도록 묶으십시오.
○ 병중이거나 피곤한 상태 또는 알코올을 섭취하거나 

약물을 복용한 경우에는 이 기기를 사용하지 마십시오.
○ 야간이나 악천후 등 시계가 좋지 않은 경우에는 툴을 

작동하지 마십시오. 또한 비가 내리고 있거나 비가 
내린 직후에는 툴을 작동하지 마십시오.

 미끄러운 바닥에서 작업할 경우 균형을 잃으면 사고로 
이어질 수 있습니다.

○ 어린이나 숙련되지 않은 사람이 기기를 사용하지 
못하도록 하십시오.

○ 주변에 마른 잎, 폐지 또는 연료와 같은 가연성 물질이 
있을 경우에는 엔진을 시동하지 마십시오.

○ 밀폐된 실내 또는 건물 안에서는 엔진을 시동하거나 
작동하지 마십시오. 배기 가스를 흡입할 경우 사망에 
이를 수 있습니다.
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○ 기기를 보관하기 전에 연료 탱크를 비우십시오. 사용 
후에는 항상 연료 탱크를 비우는 것이 좋습니다. 
연료가 탱크에 남아 있는 경우에는 새지 않도록 
주의하여 보관하십시오.

경고
○ 연 료 는  점 화 되 거 나  폭 발 하 거 나  발 연 성  물 체 와 

반응하기 쉬우므로 취급 또는 주입 시 특별한 주의를 
기울여야 합니다.

○ 연료나 기기 근처에서, 또는 기기를 사용하는 중에는 
담배를 피우지 마십시오.

○ 연료를 엎지른 경우에는 엔진을 가동하기 전에 모두 
닦아 내야 합니다.

○ 기화한 연료가 온수기, 전동기 또는 스위치, 난로 
등에서 나온 불씨나 화기에 닿을 수 없는 장소에 기기 
및 연료를 보관하십시오.

○ 건조한 곳에서 기기를 사용할 때는 소화기가 바로 쓸 
수 있게 준비되어 있는지 확인하십시오.

○ 재주유를 위해 엔진을 끌 경우에는 연료를 채우기 전에 
기기가 식었는지 확인하십시오.

송풍 안전
○ 사람들이 방해를 받을 수 있는 이른 아침이나 늦은 

밤이 아닌 적절한 시간에만 기기/기계를 작동하십시오. 
지역 법령에 명시된 시간을 준수하십시오. 보통 
권 장 하 는  시 간 은  월 ~ 토 요 일  오 전  9 시 ~ 오 후 
5시입니다.

○ 공기 배출이 작업과 관계 없는 사람을 향하게 하거나 
다 른  사 람 이  작 업  구 역  가 까 이  접 근 하 게  하 지 
마십시오. 유리 격실, 자동차 등을 피하려면 배출 
방향을 정할 때 주의하십시오.

○ 작업장과 주변에 빈 깡통, 금속 조각, 기타 부상이나 
사고 또는 손상을 일으킬 수 있는 장애물이 있는지 
확인하고 이러한 물체가 주위에 있을 경우 미리 
제거하십시오.

○ 공구를 사용할 때는 울퉁불퉁한 보도, 지형에 구멍 난 
곳 또는 기타 불안정한 상황에 주의를 기울이십시오.

○ 공구를 두고 자리를 비울 때는 엔진을 중지하는 등 
모든 가능한 예방 조치를 취하십시오.

○ 분출관이나 기타 보호 장치가 제 위치에 있지 않은 
상태에서 공구를 작동하지 마십시오. (장착된 경우)

○ 어린이, 동물, 작업과 관계 없는 자, 보조 인력은 위험 
지역에서 15m 이내로 접근하지 못하도록 하십시오. 
사람이 다가오는 경우에는 즉시 엔진을 멈추십시오.

○ 시동 핸들을 당긴 후 엔진 시동이 지연될 수 있으니 
주의하십시오.

○ 엔진이 항상 몸의 오른쪽에 오게 하십시오.
○ 안정감 있는 자세로 균형을 잡으십시오. 몸을 지나치게 

뻗지 마십시오.
 작업 중에 균형을 잃으면 부상을 입을 수 있습니다.
○ 엔진이 가동 중일 때는 신체 모든 부위가 소음기에 

닿지 않도록 하십시오.
○ 전동 장비를 작동할 때는 항상 구급함을 가지고 

다시십시오.
○ 진동이 강한 저속 범위에서 장시간 사용하는 것을 

피하십시오. 엔진이 손상될 수 있습니다.
○ 새 작업 공간으로 이동하거나 기기의 부속품 등을 

검사, 조정 또는 교체할 때는 기기를 끄십시오.
○ 기기가 작동 중일 때는 절대로 바닥에 내려 놓지 

마십시오.
○ 실수로 기기와 부딪치거나 기기를 떨어뜨린 경우 손상, 

균열 또는 변형이 없는지 즉시 점검하십시오.
○ 공구가 제대로 작동하지 않거나 공구에서 이상한 소음 

또는 진동이 발생할 경우 즉시 엔진을 끄고 대리점에 
점검 및 수리를 요청하십시오.

 이러한 상태로 계속 사용하면 부상을 입거나 공구가 
손상될 수 있습니다.

○ 현지 법률 및 법규에 따라 사용하십시오.
○ 배출 또는 진공 작업을 시작하기 전에 갈퀴나 빗자루로 

파편을 풀어주십시오.

경고
사다리나 지붕 등 높은 곳에서 작업하는 것은 심각한 
부상을 입을 수 있으므로 금지합니다.

관리 안전 주의사항
○ 권장 절차에 따라 기기를 관리해 주십시오.
○ 기화기 조정을 제외한 관리 작업을 수행하기 전에는 

점화 플러그를 분리하십시오.
○ 기화기를 조정할 때는 다른 사람이 가까이 오지 

못하도록 하십시오.
○ 제 조 업 체 에 서  권 장 하 는  정 품  T a n a k a  부 품 만 

사용하십시오.

주의
 리코일 스타터를 분해하지 마십시오. 리코일 스프링로 

인해 부상을 입을 수 있습니다.

경고
 유지보수가 올바르지 않으면 심각한 엔진 손상 또는 

심각한 신체 부상을 초래할 수 있습니다.

운반 및 보관
○ 엔진이 꺼진 상태에서 손으로 기기를 들고 소음기가 

몸에 닿지 않도록 주의해서 옮기십시오.
○ 기기/기계를 보관하거나 운반하기 전에는 엔진을 

식히고 연료 탱크를 비운 후에 움직이지 않도록 
고정시키십시오. 그러지 않으면 화재나 사고를 당할 수 
있습니다.

○ 기기를 보관하기 전에 연료 탱크를 비우십시오. 사용 
후에는 항상 연료 탱크를 비우는 것이 좋습니다. 
연료가 탱크에 남아 있는 경우에는 새지 않도록 
주의하여 보관하십시오.

○ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 기기를 보관하십시오.
○ 기기를 꼼꼼하게 청소하고 유지보수한 후 건조한 곳에 

보관하십시오.
○ 운반하거나 보관할 때는 엔진의 스위치가 꺼져 있는지 

확인하십시오.
○ 운반 중에는 기계를 단단히 고정하여 연료 손실, 손상, 

또는 부상을 방지해야 합니다.
○ 경고 라벨을 읽을 수 없거나 벗겨지거나 인식하기 

어 려 우 면  새  라 벨 로  교 체 하 십 시 오 .  새  라 벨 을 
구입하려면 Tanaka 대리점 문의하십시오.

본 설명서에서 언급하지 않은 상황이 발생한 경우에는 
일반 상식을 이용해 주의해서 처리하십시오. 지원이 
필요할 경우 Tanaka 대리점 연락하십시오.

사양

본 기기의 사양 목록은 33페이지의 표를 참조하십시오.

참고
모든 데이터는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

조립 절차

경고
 조립 전에 엔진이 꺼져 있는지/멈추었는지, 뜨겁지 

않은지 확인하십시오.

본체에 연결된 송풍관(그림 3)
본체와 부속품을 점검합니다.
직선관(I)을 단단히 연결합니다. 직선관의 돌출부(8)를 
송풍기 하우징의 홈(9)과 일치시키고 직선관을 송풍기 
하우징에 밀어 넣습니다.
직선관을 시계 방향으로 회전하여 제 자리에 고정합니다.

직선관에 연결된 노즐(그림 4)
○ 원추형 파이프(J)의 홈(9)을 직선관(I)의 돌출부(8)와 

일 치 시 키 고  원 추 형  파 이 프 를  제  자 리 에 서 
회전하십시오.
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작동 순서

연료(그림 5)

경고
○ 기기/기계에는 2행정 엔진이 장착되어 있습니다. 

엔진을 작동할 때는 항상 혼합 연료유를 사용하십시오.
 연료를 주입하거나 연료를 다룰 때는 충분히 환기를 

시켜야 합니다.
○ 연 료 에 는  고 인 화 성  물 질 이  포 함 되 어  있 으 므 로 

흡입하거나 몸에 엎지를 경우 심각한 부상을 입을 수 
있습니다. 따라서 연료를 취급할 때는 항상 주의해야 
합니다. 건물 안에서 연료를 취급할 경우에는 항상 
충분히 환기를 시키십시오.

연료
○ 항상 89 무연 옥탄 가솔린을 사용하십시오.
○ 정품 2사이클 오일을 사용하거나 25:1에서 50:1의 

비율로 혼합하여 사용하십시오. 혼합 비율은 Tanaka 
대리점 문의하십시오.

○ 정품 오일을 사용할 수 없을 경우 공냉식 2사이클 
엔진용(JASO  FC  등급 오일 또는 ISO  EGC 
등급)이라는 라벨이 부착된 산화 방지제 첨가 오일을 
사용하십시오. BIA 또는 TCW(2행정 수냉식) 혼합유는 
사용하지 마십시오.

○ 다급유(10 W/30)나 폐유는 사용하지 마십시오.
○ 기계의 연료 탱크 안에 연료와 오일을 섞지 마십시오. 

항상 깨끗한 용기를 따로 준비하여 연료와 오일을 
혼합하십시오.

항상 사용할 휘발유의 절반을 먼저 부은 다음 오일을 
채웁니다.
용기를 흔들어 연료를 혼합합니다. 나머지 휘발유를 
추가합니다.
연료 탱크를 채우기 전에 용기를 흔들어 혼합유를 완전히 
섞습니다.

2사이클 오일과 휘발유의 혼합량

휘발유(리터)
2사이클 오일(ml)

비율 50:1 비율 25:1

0.5 10 ——— 20

1 20 ——— 40

2 40 ——— 80

4 80 ——— 160

연료 주입

경고
○ 재주유 전에는 항상 엔진을 끄고 식을 때까지 몇 분 

동안 기다리십시오.
 연료 장소 부근에서 흡연하거나 화염 또는 불꽃을 

다루지 마십시오.
○ 연료를 주입할 때는 압력이 과도하게 발생하지 않도록 

연료 탱크를 천천히 엽니다.
○ 주유 후에 연료 캡을 단단히 닫으십시오.
○ 가동하기 전에 항상 연료 주입 장소에서 3m 이상 

떨어진 곳으로 이동하십시오.
○ 연료가 옷에 묻었을 경우 즉시 비누로 닦아 내십시오.
○ 연료를 채운 후 연료가 새지 않는지 확인하십시오.
○ 연료를 주입하기 전에 본체, 연료 컨테이너, 작업자의 

정전기가 제거되도록 약간 축축한 지면을 만지십시오.
연료를 주입하기 전에 탱크에 오물이 들어가지 않도록 
탱크 캡 주위를 깨끗이 닦으십시오. 연료를 주입하기 전에 
용기를 흔들어 연료를 잘 섞습니다.

시동

주의
 파이프와 보호망이 가로막혀 있을 경우 시동하지 

마십시오.

(1) 냉각된 엔진 시동
1. 시동 스위치(H)를 ON 위치로 설정합니다. (그림 6)
2. 프라이밍 펌프(N)를 여러 차례 눌러 연료가 리턴 

파이프(10)를 통과하게 합니다. (그림 7)
3. 초크 레버(M)를 START 위치(닫힘)(A)로 설정합니다. 

(그림 8)
4. 핸들을 세게 잡아 뒤로 밀리지 않게 하고 시동 핸들을 

잡아당기십시오. (그림 9)
5. 엔진 시동음이 들릴 경우에는 초크 레버를 RUN 위치

(열림)(B)로 되돌리십시오. (그림 8)
6. 시동 핸들을 다시 당깁니다. (그림 9)

참고
 엔진이 시동하지 않을 경우 2에서 6의 절차를 반복하십

시오.

7. 엔진 시동 후 엔진을 2-3분 동안 워밍업시킨 후 
부하를 가하십시오.

(2) 예열된 엔진 시동
 냉 각 된  엔 진 의  시 동  절 차  중  1 ,  2  및  6 번 만 

사용하십시오.
 엔진에 시동이 걸리지 않으면 냉각된 엔진과 동일한 

시동 절차를 따르십시오.

송풍기 작동(그림 10)
○ 나뭇잎과 마른 풀을 날려 보낼 때는 저속을 사용해야 

합니다.
○ 젖은 나뭇잎과 풀을 청소할 때는 중속을 사용해야 

합니다.
○ 자갈, 흙 또는 기타 무거운 물질을 옮길 때는 고속을 

사용해야 합니다.
○ 먼지가 많은 곳에서 작업할 때는 호스로 주위를 씻어 

내십시오.

경고
○ 공기 배출이 사람이나 애완동물이 있는 방향을 향하게 

하지 마십시오.
○ 바람이 잘 통하는 곳에서 기기를 작동해야 합니다.
○ 엔진이 가동 중일 때 조립 또는 분해 절차를 수행하지 

마십시오. 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
○ 엔진이 가동 중일 때나 엔진을 끈 직후에는 소음기, 

점화 플러그 또는 기타 금속 부품을 만지지 마십시오.
○ 실내에서 본 브로우 청소기를 사용하지 마십시오.
○ 작업장과 주변 가까이에 열린 창이 있을 경우 작동하지 

마십시오.

주의
 이 송풍기는 송풍관이 부착된 상태에서 사용할 

수 있도록 설계 및 조정되었습니다. 직선관 없이 
작동해서는 안 됩니다.

참고
○ 이상한 소음이 들리거나 진동이 느껴지면 즉시 엔진을 

멈추고 팬이나 파이프가 막혀 있는지 확인하고 그럴 
경우 장애물을 제거하고 손상이 있는지 확인하십시오.

○ 송풍관 선택
직선 송풍관
• 최대 송풍 용량으로 작동할 수 있습니다.
 넓은 지역에서 작동하기에 적합하며, 엔진 회전을 

최소로 유지하므로 원추형/부채꼴 송풍관에 비해 
연비가 좋습니다.

 평상시에는 직선 송풍관을 사용하는 것이 좋습니다.
• 원추형/부채꼴 송풍관
 최대 송풍 속도로 작동할 수 있습니다.
 땅에 붙은 젖은 나뭇잎을 날려 버리거나 좁은 

공간에서 강력한 공기를 배출하기에 적합합니다.
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중지(그림 11)
엔진 속도를 낮추고 몇 분간 공회전한 다음 시동 스위치를 
끄고 엔진이 완전히 멈출 때까지 시동 스위치(H)를 누르고 
있으십시오.

관리

배기 가스 제어 장치 및 시스템의 관리, 교체 또는 수리는 
비도로용 엔진 수리 업체나 개인이 수행할 수 있습니다.

기화기 조정(그림 12)
기화기는 공기와 연료를 혼합하는 정밀 부품으로, 엔진의 
뛰어난 성능을 보장하도록 설계되어 있습니다. 기화기는 
툴을 공장에서 출하하기 전에 시험 가동할 때 조정합니다. 
환경 조건(기후 또는 기압), 연료 유형, 2사이클 오일의 
유형 등으로 인해 필요한 경우에만 조정하십시오.

경고
○ 기화기는 고도의 정밀성을 기해 제조하므로 분해하지 

마십시오.
○ 이 제품의 경우 기화기에서 조정할 수 있는 유일한 

설정은 공회전 속도(T)입니다.

T = 공회전 속도 조정 나사

공회전 속도 조정(T)
공기 필터가 깨끗한지 확인하십시오. 조정이 필요할 
경우, 엔진 속도를 높이려면 공회전 속도 조정 나사(T)를 
시계 방향으로 돌려서 잠그고 엔진 속도를 낮추려면 
시계 반대 방향으로 돌려서 엽니다. 표준 공회전 rpm은 
2800~3200rpm입니다.

주의
 조정을 할 때는 위 조정 절차를 따라야 합니다. 그러지 

않으면 잘못된 상황으로 인해 엔진 손상이 발생합니다.

참고
 배기 규정이 엄격한 지역에서 판매되는 일부 모델은 

기화기를 고속 및 저속으로 조정하지 못합니다. 이렇게 
조정할 경우 엔진이 배기 규정 한계를 벗어나서 작동할 
수 있기 때문입니다. 이러한 모델은 기화기의 공회전 
속도만 조정할 수 있습니다.

권고
기화기를 조정하려면 경험이 풍부하거나 숙련된 인력의 
기술이 필요합니다. 아니면 Tanaka 대리점 기기를 맡길 
것을 권장합니다.

공기 필터(그림 13)
공기 필터(11)는 먼지나 오물이 들어가지 않도록 깨끗하게 
관리해야 합니다. 그러지 않으면 다음과 같은 상황이 
발생할 수 있습니다.
○ 기화기 고장
○ 시동 문제
○ 엔진 동력 감소
○ 엔진 부품의 불필요한 마모
○ 비정상적인 연료 소모
먼지가 많은 곳에서 작업할 경우 매일 또는 더 자주 공기 
필터를 청소하십시오.

공기 필터 청소(그림 13)
공기 필터 커버(12)를 열어 공기 필터(11)를 분리한 다음 
청소합니다.
재조립하기 전에 필터가 건조되었는지 확인하십시오.
일정 기간 사용한 공기 필터는 완벽하게 세척할 수 
없습니다. 그러므로, 반드시 정기적으로 새 것으로 
교체해야 합니다. 손상된 필터는 항상 교체해야 합니다.

연료 필터(그림 14)
연료 필터(13)가 더러우면 연료 탱크에서 제거한 다음 
교체합니다.

참고
 연료 필터(13)가 막혀 있으면 연료 공급을 방해하여 

엔진의 회전 오작동이 발생할 수 있습니다.

점화 플러그(그림 15)
점화 플러그를 제거할 때는 그림과 같이 점화 플러그를 
덮고 있는 플러그 캡을 비틀어 제거하십시오. (그림 16)
점화 플러그의 상태에 영향을 주는 요인은 다음과 
같습니다.
○ 잘못된 기화기 설정
○ 잘못된 연료 혼합(가솔린에 비해 오일이 너무 많음)
○ 오염된 공기 필터
○ 불안정한 가동 조건(추운 날씨 등)
이러한 요소는 점화 플러그 전극에 침전을 형성하므로 
점화 플러그가 고장나거나 시동 시 문제가 발생할 수 
있습니다. 엔진의 동력이 떨어지면 시동이 어렵거나 
공회전 속도에서 제대로 작동되지 않으므로 항상 점화 
플러그를 먼저 점검하십시오.

점화 플러그가 오염된 경우 청소하고 전극 간격을 
점검하십시오. 필요한 경우 다시 조정하십시오. 올바른 
간격은 0.6mm입니다. 사용 시간이 약 100시간을 넘은 
경우 점화 플러그를 교체해야 하며 전극이 심하게 부식된 
경우는 그 보다 빨리 교체해야 합니다.

참고
 일부 지역에서는 현지 법률에 따라 저항기 스파크 

플러그를 사용하여 점화 신호를 억제해야 합니다. 이 
이계에 원래 저항기 스파크 플러그가 장착된 경우, 
동일한 유형의 스파크 플러그를 교환에 사용하십시오.

장기 보관의 경우
연료 탱크에서 모든 연료를 배출합니다. 엔진을 시동한 후 
멈출 때까지 가동합니다. 사용으로 인해 손상된 부분이 
있으면 수리합니다. 깨끗한 헝겊 또는 고압 에어 호스를 
사용하여 기기를 청소합니다. 점화 플러그 구멍을 통해 
2사이클 엔진 오일을 실린더에 몇 방울 떨어뜨린 다음 
엔진을 여러 차례 회전시켜 오일을 분산시킵니다.
기기에 커버를 씌워 건조한 곳에 보관합니다.

관리 일정
아래는 일반적인 관리 지침에 관한 내용입니다. 자세한 
정보는 Tanaka 대리점 문의해 주십시오.

일일 관리
○ 기기 외부를 청소해 주십시오.
○ 보 호 망 의  공 기  흡 입 구 가  막 히 지  않 았 는 지 

확인하십시오.
○ 보호망에 손상이나 균열이 있는지 확인하십시오. 

충격이나 균열이 있을 경우 보호망을 교체하십시오.
○ 너트와 나사가 충분히 조여졌는지 확인합니다.

주별 관리
○ 스타터, 특히 코드를 점검합니다.
○ 점화 플러그의 외부를 청소합니다.
○ 점화 플러그를 분리하고 전극 간격을 확인합니다. 

간 격 을  0 . 6 m m 로  조 정 하 거 나  점 화  플 러 그 를 
교체합니다.

○ 공기 필터를 청소합니다.

월별 관리
○ 가솔린으로 연료 탱크를 세정한 후 연료 필터를 

청소합니다.
○ 기화기 외부와 주변부를 청소합니다.

분기별 유지보수
○ 실린더의 냉각핀을 청소합니다.
○ 팬과 그 주변 공간을 청소합니다.
○ 소음기에서 탄소를 제거합니다.

주의
 실린더 핀, 팬 및 소음기 청소는 Tanaka 대리점서 해야 

합니다.
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장치 선택

각 모델에 권장하는 부속품은 아래 표에 나와 있습니다.
구입하려면 Tanaka 대리점 문의하십시오.
“●” 표시가 없는 부속품은 부착할 수 없으므로 주의 깊게 점검하십시오.

권장 부속품 목록

코드 번호 설명 TRB27EA

6601600 노즐 (A) ●

6698394 노즐 (B) ●

6699184 부채꼴 머리 파이프 ●

부속품 선택

본 기기의 부속품은 34페이지에 나와 있습니다.
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문제 해결

툴이 정상적으로 작동하지 않을 경우 아래 표의 설명에 따라 검사하십시오. 그래도 문제를 해결할 수 없는 경우에는 
현지 대리점이나 Tanaka 대리점 문의하십시오.

상태 원인 해결 방법

엔진이 시동되지 
않음

연료 
시스템

연료 탱크가 비었거나 연료가 얼마 남지 
않음

비율이 올바른(25:1-50:1) 연료를 연료 
탱크에 채우십시오.

연료 탱크에 오래된 연료가 있음(악취) 새 연료로 교체하십시오.

연료가 너무 많이 흡수되어 점화 
플러그가 젖음

1. 점화 플러그를 분리하고 말립니다.
2. 시동 핸들을 5-6번 당겨서 과잉 연료를 

제거합니다.
3. 점화 플러그를 설치합니다.
4. 초크 레버를 RUN 위치로 설정하고 

시동 핸들을 당깁니다.

연료 필터에 먼지가 많음 연료 필터를 청소하십시오.

연료 파이프가 휘었거나 분리됨 연료가 원활하게 흐르도록 하십시오. 

기화기 오작동 Tanaka 대리점 문의하십시오.

전기 
시스템

정지 스위치 리드가 단락됨 Tanaka 대리점 문의하십시오.

점화 플러그가 오염됨 점화 플러그를 교체하거나 청소하십시오.

전극 간격이 너무 큼 간격을 0.6mm로 조정하십시오.

고장력 케이블과 점화 플러그의 연결 
불량

다시 연결하십시오.

전기 시스템 오작동 Tanaka 대리점 문의하십시오.

기타 소음기 배출 포트가 탄소로 막힘 Tanaka 대리점 수리를 요청하십시오.

엔진이 시동 후 
즉시 꺼짐

엔진이 자주 멈춤

연료 
시스템

연료 탱크가 비었거나 연료가 얼마 남지 
않음

비율이 올바른(25:1-50:1) 연료를 연료 
탱크에 채우십시오.

연료 탱크에 오래된 연료가 있음(악취) 새 연료로 교체하십시오.

2사이클 장치가 추가되지 않음 Tanaka 대리점 문의하십시오.

초크 레버가 START 위치에 있음 초크 레버를 RUN 위치로 설정하십시오.

공기가 연료 시스템에 유입됨
연료 파이프 또는 조인트를 다시 
연결하십시오.

기화기 오작동 Tanaka 대리점 문의하십시오.

전기 
시스템

시동 실패

점화 플러그 고장 새 점화 플러그로 교체하십시오.

전기 시스템 고장 Tanaka 대리점 문의하십시오.

기타

엔진 과열

잘못된 점화 플러그 모델
지정된 부품으로 교체하십시오(“사양” 
참조).

오염된 에어 클리너 청소하십시오.

탄소로 막힘(소음기 배출 포트) 청소하십시오.

압력 불충분(피스톤, 피스톤 링, 
실린더)

Tanaka 대리점 문의하십시오.

비정상적인 진동 발생
핸들, 핸들 브라켓 또는 기타 고정 
부품이 느슨해짐

확인하고 조이십시오.

엔진이 멈추지 않음 정지 스위치 고장

초크 레버를 START 위치로 설정하여 
엔진을 정지시키십시오.
즉시 사용을 중단하고 Tanaka 대리점 
문의하십시오.

스로틀을 닫으면 엔진이 멈춤 공회전 속도가 너무 느림 Tanaka 대리점 문의하십시오.
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ความหมายของสัญลักษณ

หมายเหตุ: เครื่องมือบางอยางไมมีสัญลักษณเหลานี้

สัญลักษณ
คําเตือน

สัญลักษณตอไปน้ีใชสําหรับอุปกรณ โปรดแนใจวาคุณเขาใจความหมายของสัญลักษณเหลานี้กอนการใชงาน

เครื่องเปาลม การปรับความเร็วเดินเบา

สิ่งสําคัญคือคุณตองอานทําความเขาใจ ใหครบถวน และ
ปฏิบัติตามขอควรระวัง และ คําเตือนดานความปลอดภัย 
ดังตอไปน้ี หากใชตัวเครื่องนี้อยาง ประมาทหรือไมถูก
ตอง อาจเกิดการ บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตได

ปมลอนํ้า

อานทําความเขาใจ และปฏิบัติตามคําเตือนและคําสั่ง
ท้ังหมดในคูมือนี้ และที่ตัวเครื่อง

ระดับกําลังเสียงท่ีรับประกัน

สวมอุปกรณปองกันตามศีรษะและหู เสมอเม่ือใชตัว
เครื่องนี้

การกระจัด

โชค – ตําแหนงรัน (เปด) หัวเทียน

โชค – ตําแหนงเริ่มตน (ปด) ความจุถังเช้ือเพลิง 

  
START เปด/เริ่ม นํ้าหนักแหง (ไมมีนํ้ามัน, มีทอท้ังหมด)

  STOP ปด/หยุด
LpA, eq
ISO22868 ระดับความดันเสียง LpA โดยเทียบเทากับ ISO 22868*

คําเตือน  อันตราย
อยาย่ืนมือเขาใกลพัดลมที่กําลังหมุนอยู

LWA, Ra(M)
2000/14/EC

ระดับกําลังเสียงท่ีถูกวัด LwA โดย 2000/14/EC
เพ่ิมความเร็ว

คําเตือน  อันตราย
พื้นผิวรอน; ทอเก็บเสียงและฝาครอบ
รอบๆ อาจมีความรอนสูงมาก อยา
เขาใกลบริเวณทอไอเสียและทอเก็บเสียง
มิเชนนั้นอาจเกิดอันตรายรายแรงตอบุคคลได

LWA, Ra(G)
2000/14/EC

ระดับกําลังเสียงรับประกัน LwA โดย 2000/14/EC
เพ่ิมความเร็ว

ใหเด็ก คนที่ผานไปมา และผูชวยอยูหาง
จากตัวเครื่อง 15 เมตร ถามีใครเขา 
ใกลคุณ ใหดับเคร่ืองยนตในทันที

ahv, eq ระดับการสั่นสะเทือน โดย ISO 22867
โดยเทียบเทา*

สวนผสมของเชื้อเพลิงและนํ้ามัน K ความไมแนนอน

กอนการใชงานเครื่องจักร
• อานคูมือการใชงานโดยละเอียด
• ตรวจสอบวาไดประกอบและปรับแตงเครื่องตัดอยางถูกตอง
• สตารทเคร่ืองและตรวจสอบการปรับแตงคารบูเรเตอร โปรดดูท่ี “การบํารุงรักษา”

หมายเหตุ:  ระดับเสียง / ระดับการส่ันสะเทือนโดยเทียบเทา ถูกคํานวนตามผลรวมพลังงานถวงนํ้าหนักเวลาสําหรับเสียง / ระดับการสั่นสะเทือนภาย
ใตเงื่อนไขการทํางานท่ีหลากหลายกับการกระจายเวลาตอจากนี้:

 * 1/7 เดินเบา, 6/7 เพ่ิมความเร็ว
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สวนประกอบ (รูปท่ี 1)

เนื่องจากคูมือเลมนี้ มีรายละเอียดครอบคลุมเครื่องตัดหลายรุน ซ่ึงอาจ
จะมีความแตกตางระหวางรูปภาพและตัวเครื่อง โปรดปฏิบัติตาม
คําแนะนําท่ีใชกับตัวเครื่องเทานั้น

A. ฝาถังนํ้ามัน
B. คันเรง
C. คันสตารท
D. ถังนํ้ามันเช้ือเพลิง
E. คารบูเรเตอร
F. เครื่องฟอกอากาศ
G. มือจับ
H. สวิทซสตารท
I. ทอตรง
J. ทอทรงกรวย
K. แผงปองกัน
L. หัวเทียน
M. คันโชค
N. กระเปาะน้ํามันเช้ือเพลิง
O. ระบบสตารทแบบเชือกดึงมวนกลับเอง
P. ชุดประแจบ็อกซ
Q. คูมือใชงาน

คําเตือนและคําแนะนําดานความปลอดภัย

สังเกตขอมูลที่ตอทายขอความตอไปน้ีใหดี:

คําเตือน
 แสดงถึงความเปนไปไดมากท่ีอาจบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต หากไม

ปฏิบัติตามคําแนะนํา

ขอควรระวัง
 แสดงถึงความเปนไปไดท่ีอาจบาดเจ็บหรืออุปกรณชํารุด หากไม

ปฏิบัติตามคําแนะนํา

หมายเหตุ
 ขาวสารท่ีมีประโยชนเพ่ือการทํางานและการใชงานที่ถูกตอง

ความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน
○ สวมใสเครื่องปองกันศีรษะ (1) (รูปท่ี 2)
○ สวมใสเครื่องปองกันใบหนาหรือแวนตาปองกันเสมอ (2) (รูปท่ี 2)
○ สวมใสอุปกรณปองกันเสียง (3) (รูปท่ี 2)
 การไดรับเสียงเปนเวลานาน อาจทําใหสูญเสียการไดยินอยางถาวรได 

ระวังคนผานไปมาท่ีอาจสรางปญหา
 เม่ือดับ เครื่องยนต ถอดอุปกรณนิรภัยออกเสียทันที
○ สวมใสเสื้อท่ีหนักและมีแขนยาว (4) กางเกงขายาว (5) รองเทาบู

ทกันลื่น (6) และถุงมือ (7)เสมอ (รูปท่ี 2)
 อยาสวมเส้ือผาหลวมๆ เพชรพลอย กางเกงขาสั้น รองเทาแตะหรือ

เดินเทาเปลา
 รวบผมใหยาวเหนือไหล
○ อยาใชตัวเครื่องนี้เม่ือคุณเหนื่อยลา ปวยหรือดื่มแอลกอฮอล ยาเสพ

ติด หรือกินยาท่ีออกฤทธิ์

○ หามใชงานเครื่องมือในเวลากลางคืน หรือในสภาพอากาศที่ไมเอ้ือ
อํานวย ซ่ึงทําใหมองเห็นไดไมชัดเจน และหามใชงานเครื่องมือขณะ
ท่ีฝนตก หรือหลังฝนตกทันที

 การทํางานบนพื้นลื่นอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุเม่ือสูญเสียการทรงตัว
○ อยาใหเด็กหรือผูไมมีประสบการณมาใชเครื่องจักร
○ อยาเปดเครื่องหากมีวัตถุไวไฟ เชน ใบไมแหง, ขยะกระดาษ หรือ

เช้ือเพลิงอยูในบริเวณใกลเคียง
○ อยาสตารทหรือเดินเครื่องยนตในหองหรืออาคารท่ีปด เพราะอาจ

หายใจเอาไอเสียเขาไปจนเสียชีวิตได
○ ไมใหมือมีนํ้ามันหรือนํ้ามันหลอลื่นเปอนอยู
○ อยาเอามือเข าใกล  ช้ินส วนท่ีมีการเคลื่อนไหวหรือบริเวณท่ีมี

ความรอน
○ อยาจับหรือถือตัวเครื่องทางดานทอเปาลม
○ เม่ือปดตัวเครื่อง โปรดดูใหแนใจวา เครื่องยนตดับสนิทกอนท่ีจะวาง 

ตัวเครื่องลง
○ ควรหยุดพักเปนบางชวงเมื่อมีการยืดเวลาการปฏิบัติงานเพื่อหลีก

เลี่ยงการเกิดโรคนิ้วมือซีดขาวจากการสั่นสะเทือน (HAVS) ซ่ึงมี
สาเหตุจากการสั่นสะเทือน

คําเตือน
○ กรุณาใชเครื่องมือโดยสวมใสอุปกรณและเครื่องแตงกายที่เหมาะสม 

หากไมปฏิบัติตามอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ เชน โดนลวกหรือไดรับ
บาดเจ็บ (รูปท่ี 2)

○ อยาจับบริเวณหัวเทียนหรือแรงดันไฟฟาสูงระหวางการปฏิบัติงาน มิ
เชนนั้นจะทําใหเกิดไฟฟาช็อต

○ อยาใหเด็กเขาใกลอุปกรณระหวางการปฏิบัติงาน
○ อยาจับตัวเครื่อง ฝาบน หรือชองระบายไอเสียระหวางและหลังการ

ปฏิบัติงานไดไมนาน มิเชนนั้นจะทําใหโดนลวกหรือไดรับบาดเจ็บ
○ ระบบปองกันการสั่นสะเทือนไมไดประกันวา คุณไมเกิดกลุมอาการ 

HAVS หรือกลุมอาการอุโมงคขอมือ ดังนั้น ผูท่ีใชงานอยางตอเน่ือง 
และสมํ่าเสมอควรติดตามอาการของมือและนิ้วอยางใกลชิด ถาเกิด
กลุมอาการอยางใดอยางหนึ่งขางตน โปรดปรึกษาแพทยทันที 

○ เนื่องจากเครื่องมือมีการทํางานของเครื่องยนต ตองสวมใสอุปกรณ
ปองกันทุกครั้งเพื่อลดผลของการสั่นสะเทือนและเสียงตอรางกาย 
จํากัดระยะเวลาการใชงานตอเน่ืองในหนึ่งครั้งที่ระหวาง 30 ถึง 40 
นาที และพัก 10 ถึง 20 นาที และใชงานไดจํากัด 80 นาทีตอวัน

○ ถาคณุใชอุปกรณการแพทยทางไฟฟา/อีเลคทรอนกิสเชนเครือ่ง กระตุน
หัวใจ ปรึกษาแพทยและผูผลติอปุกรณกอนจะใชเคร่ืองมอืกลใดๆ

○ หากมีเศษขยะ รวมถึง เศษใบไม ติดอยูในเครื่อง ตองปดเครื่องยนต
แลวกําจัดเศษขยะออกกอนเริ่มใชงานอีกครั้ง การใชเครื่องมือโดยไม
กําจัดเศษขยะอาจทําใหเกิดความเสียหาย

ความปลอดภัยของตัวเครื่อง/เครื่องจักร
○ ตรวจดูตัวเครื่อง/เครื่องจักรทั้งหมดกอนใชงาน เปล่ียนช้ินสวนที่

ชํารุด ตรวจดูนํ้ามันรั่ว และโปรดแนใจวาตัวยึดตางๆ เขาท่ีและขันไว
แลวอยางเพียงพอ

○ เปล่ียนช้ินสวนที่ราว แตกหรือเสียหายจากสาเหตุใดๆ กอนใช ตัว
เครื่อง/เครื่องจักร ช้ินสวนที่ผิดปกติอาจเพ่ิมความเส่ียงตออุบัติเหตุ 
และอาจนําไปสูการบาดเจ็บ

○ ใหคนอื่นๆ อยูหางๆ เม่ือปรับแตงคารบูเรเตอร
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○ ใชอุปกรณประกอบท่ีผูผลิตแนะนําสําหรับตัวเครื่อง/เครื่องจักร นี้
เทานั้น

○ กอนใชงานตรวจสอบใหแนใจวาไมมีอุปกรณจําพวกกุญแจปรับหรือ
ประแจติดอยู

คําเตือน
○ อยาดัดแปลงตัวเครื่อง/เครื่องจักรโดยเด็ดขาด อยาใชตัวเครื่อง/

เครื่องจักรในงานอื่น ยกเวนงานตามที่ไดออกแบบไว
○ การดัดแปลงรวมถึงการใชอุปกรณเสริมท่ีไมไดรับอนุญาต อาจสงผล

ใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงแกชีวิต ท้ังตอผูปฏิบัติงานและผูอ่ืน
○ แผงปองกันตองถูกติดตั้งในตําแหนงอยางม่ันคง

ความปลอดภัยของนํ้ามัน
○ ผสมและเทนํ้ามันที่นอกอาคาร และเม่ือไมมีประกายไฟ
○ ใชภาชนะท่ีออกแบบสําหรับนํ้ามัน
○ กอนสตารทเคร่ืองยนต ยายไปใหหางจากตําแหนงเติมนํ้ามัน 3 เมตร
○ ดับเคร่ืองยนตกอนถอดฝานํ้ามัน อยาปลดฝาเช้ือเพลิงระหวางการ

ปฏิบัติงาน
○ ระบายน้ํามันออกจากถังกอนเก็บตัวเครื่อง/เครื่องจักร ควรระบาย

นํ้ามันออกใหหมดหลังจากใชงานในแตละครั้ง ถานํ้ามันตกคางในถัง 
เก็บอยาใหนํ้ามันรั่ว

คําเตือน
○ นํ้ามันติดไฟ ระเบิดหรือสูดดมเขาไดงาย ใหระมัดระวังเปนพิเศษเม่ือ

หยิบฉวยหรือเติมนํ้ามัน
○ อย าสูบบุหร่ีหรือยอมให คนสูบบุหร่ี ใกล นํ้ ามันหรือตัวเคร่ือง /

เครื่องจักร หรือขณะกําลังใชตัวเครื่อง/เครื่องจักร
○ เช็ดนํ้ามันที่หกกอนสตารทเคร่ืองยนต
○ เก็บตัวเครื่อง/เครื่องจักรและนํ้ามันในพื้นที่ท่ีไอนํ้ามันไมกระทบเปลว

ไฟหรือดอกไฟจากเครื่องทํานํ้ารอน มอเตอร สวิทซ เตาอบ เปนตน
○ ตรวจสอบใหแนใจวามีอุปกรณดับเพลิงพรอมใชงานเม่ือใชเคร่ืองใน

พื้นที่แหง
○ หากคุณปดเครื่องเพ่ือเติมเช้ือเพลิง ใหตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ือง

เย็นแลวกอนเติมเช้ือเพลิง

ความปลอดภัยในการใชเครื่องเปา
○ ใชเครื่องจักรนี้ในชวงเวลาท่ีเหมาะสม ไมใชในชวงเวลาเชาหรือดึก

มากเกินไปซ่ึงอาจเปนการรบกวนผูอ่ืนได ใหปฏิบัติตามกําหนดเวลา
ท่ีกฎหมายทองถิ่นไดบังคับไว โดยทั่วไปแลวจะเปนเวลา 9.00 น. ถึง 
17.00 น. ในวันจันทรถึงวันเสาร

○ อยาเปาลมท่ีออกมาจากเคร่ืองใสผูท่ีอยูในบริเวณขางเคียงโดยตรง
หรืออยาใหผูใดเขาใกลบริเวณท่ีใชงานเครื่องอยูโดยเด็ดขาด ใหใช
ความระมัดระวังในการบังคับทิศทางลมท่ีเปาออกจากเคร่ืองเพ่ือ
หลีกเลี่ยงสิ่งที่มีกระจก รถยนต ฯลฯ

○ คนหากระปองเปลา ช้ินสวนโลหะ และสิ่งกีดขวางอ่ืนๆ ซ่ึงอาจทําให
เกิดการบาดเจ็บ อุบัติเหตุ หรือความเสียหายในพ้ืนที่ืทํางานและรอบ
พื้นที่ทํางาน หากพบส่ิงของตางๆ เหลานี้ใหนําไปท้ิงกอน

○ ใหระวังทางเดินที่ไมเสมอกัน หลุมหรือพ้ืนผิวท่ีไมราบเรียบเม่ือ
ใชงานเครื่องมือนี้

○ ใหใชความระมัดระวังในทุกครั้้งที่วางเคร่ืองมือไวโดยไมมีผูใดควบคุม 
เชนใหดับเคร่ืองยนตกอน

○ หามใชงานเครื่องมือโดยไมมีทอเปาลมหรือไมไดติดตั้งอุปกรณปอง
กันอื่นๆ ตามตําแหนง (หากมีการติดตั้ง)

○ ใหคนอื่น เด็ก สัตว คนผานไปมาและผูชวยอยูนอกเขตอันตราย
15 เมตร ดับเคร่ืองยนตทันทีถามีคนเขามา

○ โปรดใชงานอยางระมัดระวังเพราะเคร่ืองยนตอาจไมเร่ิมทํางานทันที
หลังดึงคันสตารท

○ ใหเครื่องยนตอยูทางดานขวาของตัวคุณเสมอ
○ ยืนใหม่ันคงและสมดุล อยาเอ้ือมไกลเกินไป
 การเสียสมดุลระหวางทํางานอาจทําใหบาดเจ็บ
○ ใหทุกสวนของรางกายอยูหางจากทอไอเสียเม่ือเครื่องยนตกําลัง

ทํางาน
○ พกพาชุดปฐมพยาบาลเสมอ เม่ือกําลังใชเครื่องมือใดๆ ท่ีเกิด

พลังงาน
○ หลีกเลี่ยงการใชงานดวยขอบเขตความเร็วตํ่าซ่ึงมีการสั่นสะเทือนสูง

เปนเวลานาน มิฉะน้ันอาจทําใหเครื่องยนตเสียหาย
○ เม่ือเปล่ียนพื้นที่ทํางานใหมหรือตรวจสอบ ปรับแตง หรือเปล่ียน

อุปกรณประกอบของเคร่ืองมือ ตองดูใหแนใจวาปดเครื่องมือแลว
○ หามวางเคร่ืองมือบนพ้ืนขณะเคร่ืองมือกําลังทํางาน
○ หากคุณทําเคร่ืองมือกระแทกหรือตกโดยไมไดตั้งใจ ตรวจสอบเครื่อง

มือทันทีเพ่ือใหแนใจวาไมมีความเสียหาย รอยราว หรือการผิดรูป
○ หากเคร่ืองมือทํางานไมเต็มประสิทธิภาพและมีเสียงแปลกๆ หรือ

อาการสั่น ปดเครื่องยนตทันทีแลวสอบถามตัวแทนจําหนายของคุณ
เพ่ือการตรวจสอบและซอมแซม 

 การใชงานตอเนื่องในสภาพเชนนี้อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บและ
เครื่องมือเสียหาย

○ ใชงานเครื่องมืออยางถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของทองถิ่น
○ กําจัดขยะดวยคราดหรือไมกวาดกอนเริ่มทํางานพอลมหรือดูด

คําเตือน
 หามใชงานเครื่องมือบนบันไดและที่สูง (เชน หลังคา) เพราะอาจ

ทําใหไดรับบาดเจ็บ

ความปลอดภัยในการบํารุงรักษา
○ บํารุงรักษาตัวเครื่อง/เครื่องจักรตามข้ันตอนที่แนะนํา
○ ถอดหัวเทียนกอนบํารุงรักษา ยกเวนเมื่อปรับแตงคารบูเรเตอร
○ ใหคนอื่นอยูหางๆ ขณะปรับแตงคารบูเรเตอร
○ ใชเฉพาะอะไหลเปล่ียนของแทของ Tanaka เทานัน้ ตามท่ีผูผลติแนะนาํ

ขอควรระวัง
 อยาแกะรีคอยลสตารทเตอร อาจเกิดการบาดเจ็บจากรีคอยลสปริง

คําเตือน
 การบํารุงรักษาอยางไมเหมาะสมอาจทําใหเคร่ืองยนตเสียหายราย

แรง หรือการบาดเจ็บรายแรง

การขนสงและเก็บรักษา
○ ถือตัวเครื่อง/เครื่องจักรดวยมือเม่ือเคร่ืองยนตดับ และใหทอเก็บ 

เสียงอยูหางจากตัวคุณ
○ ปลอยใหเครื่องยนตเย็นลง ถายเช้ือเพลิงออกจากถัง แลวยึดอุปกรณ/

ตัวเครื่องไว กอนการจัดเก็บหรือเคลื่อนยาย การไมปฏิบัติตามอาจ
ทําใหเกิดไฟไหมหรืออุบัติเหตุ
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○ ระบายน้ํามันกอนจะเก็บตัวเครื่อง/เครื่องจักร ควรระบายน้ํามัน หลัง
จากใชงานแตละครั้ง ถามีนํ้ามันตกคางในถัง เก็บโดยไมใหนํ้ามันรั่ว

○ เก็บตัวเครื่อง/เครื่องจักรใหหางจากมือเด็ก
○ ทําความสะอาดและบํารุงรักษาตัวเครื่องอยางระมัดระวัง และเก็บ ไว

ในที่แหง
○ ดับเคร่ืองยนตเม่ือขนสงหรือเก็บรักษา
○ จะตองยึดตัวเครื่องไวในระหวางการเคลื่อนยาย เพ่ือปองกันไมใหเช้ือ

เพลิงหก การชํารุดเสียหาย และการบาดเจ็บ
○ หากอานฉลากคําเตือนไมได ใหแกะออกหรือทําใหไมเดนชัด แลว

เปล่ียนอันใหม เพ่ือซ้ือฉลากใหม ติดตอตัวแทนจําหนายของ 
Tanaka 

หากเกิดกรณีใด ๆ ท่ีไมไดกลาวถึงไวในคูมือนี้ ใหใชความระมัดระวังและ
วิจารณญาณตามความเหมาะสม ติดตอตัวแทนจําหนายของ Tanaka 
หากตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติม

รายละเอียดจําเพาะ

รายละเอียดจําเพาะของเคร่ืองมือนี้จะระบุอยูในตารางที่หนา 33

หมายเหตุ
ขอมูลตางๆอาจเปล่ียนแปลงโดยไมแจงลวงหนา

ลําดับการประกอบ

คําเตือน
ดูใหแนใจวาเคร่ืองมือถูกปด/หยุดทํางาน และไมรอนกอนการประกอบ

ทอเปาลมกับตัวเครื่อง (รูปท่ี 3)
ตรวจสอบตัวเครื่องและอุปกรณ
ตอทอตรง (I) ใหแนน จัดสวนที่นูน (8) ของทอตรงใหตรงกับรอง (9)
ของเครื่องเปาและเลื่อนทอเขาไปในเครื่องเปา
หมุนทอตามเข็มนาฬกาเพ่ือล็อคทอใหเขาท่ี

หัวตอกับทอตรง (รูปท่ี 4)
○ จัดรอง (9) บนทอทรงกรวย (J) และสวนนูน (8) ของทอตรง (I) ให

ตรงกัน แลวหมุนทอทรงกรวยเขาท่ี

ลําดับการใชงาน

นํ้ามันเช้ือเพลิง (รูปท่ี 5) 

คําเตือน
○ ตัวเครื่อง/เครื่องจักรมีมาใหเครื่องยนต 2 จังหวะ ใหเดินเครื่องยนต

กับนํ้ามันเช้ือเพลิง ท่ีผสมนํ้ามันหลอลื่นไวแลวเสมอ ใหระบายอากาศ
ใหเพียงพอ เม่ือเติมหรือใชสอยนํ้ามัน

○ นํ้ามันมีสภาพไวไฟ และอาจทําใหบาดเจ็บสาหัสเมื่อสูดดม
หรือหกใสให เอาใจใสเม่ือใชนํ้ามันเสมอ ระบายอากาศใหดีเม่ือ
ใชนํ้ามันในอาคาร

นํ้ามันเช้ือเพลิง
○ ใชนํ้ามันเบนซินออกเทน 89 ชนิดไรสารตะกั่ว
○ ใชนํ้ามันสองจังหวะของแท หรือผสมระหวาง 25:1 ถึง 50:1 โปรด

ปรึกษาเก่ียวกับอัตราสวนผสมกับตัวแทนจําหนายของ Tanaka 

○ ถาไมมีนํ้ามันหลอลื่นของแท ใชนํ้ามันแบบตอตานออกซิแดนท ท่ีมี
ปายระบุใหใชระบายความรอนของเคร่ืองยนต 2 จังหวะดวยอากาศ 
(JASO FC GRADE OIL หรือ ISO EGC GRADE) อยาใชนํ้ามัน
ผสม BIA หรือ TCW (ระบายความรอนของเคร่ืองยนต 2 จังหวะดวย
นํ้า)

○ อยาใชนํ้ามันหลอลื่นมัลติเกรด (10 W/30) หรือนํ้ามันที่ใชแลว
○ หามผสมเช้ือเพลิงและนํ้ามันในถังเช้ือเพลิงของเครื่อง ผสมนํ้ามัน

เช้ือเพลิงกับนํ้ามันหลอลื่นในภาชนะอื่นที่สะอาดเสมอ

เริ่มจากเติมนํ้ามันเบนซินครึ่งนึง ซ่ึงจะใช
แลวเติมนํ้ามันปริมาณท้ังหมด ผสม (เขยา) เช้ือเพลิงที่ผสม เพ่ิมนํ้ามัน
เบนซินที่เหลือ
ผสม (เขยา) เช้ือเพลิงที่ผสมใหท่ัว กอนเติมในถังเช้ือเพลิง

การผสมนํ้ามันสองจังหวะกับนํ้ามันเบนซิน

นํ้ามันเบนซิน (ลิตร)
นํ้ามันสองจังหวะ (มล.)

อัตราสวน 50:1 อัตราสวน 25:1

0.5 10 ——— 20

1 20 ——— 40

2 40 ——— 80

4 80 ——— 160

การเติมเช้ือเพลิง

คําเตือน
○ ดับเคร่ืองยนตแลวปลอยใหเย็นเปนนาทีเสมอ กอนเติมเช้ือเพลิงใหม
 อยาสูบบุหรี่หรือนําเปลวไฟหรือประกายไฟใกลกับสถานที่เติมเช้ือ

เพลิง
○ เปดถังนํ้ามันอยางชาๆ ขณะเติมนํ้ามัน เพ่ือใหระบายความดันสวน

เกินเสีย
○ ปดฝาถังเช้ือเพลิงใหแนนดวยความระมัดระวัง หลังเติมเช้ือเพลิง
○ นําเคร่ืองออกจากสถานที่เติมเช้ือเพลิง 3 เมตร กอนเริ่มใช
○ ใชสบูลางนํ้ามันที่หกใสเสื้อผาทันที
○ โปรดแนใจวาไดตรวจดูนํ้ามันรั่วหลังจากเติมนํ้ามัน
○ กอนเติมเช้ือเพลิง เพ่ือนําไฟฟาสถิตยออกจากบอด้ีหลัก สวนบรรจุ

เช้ือเพลิง และผูปฏิบัติงาน กรุณาแตะพื้นที่ช้ืนเล็กนอย
กอนเติมนํ้ามัน ทําความสะอาดฝาถังใหหมดจด เพ่ือไมใหฝุนผงตกลง ใน
ถัง โปรดแนใจวา นํ้ามันผสมกันดี โดยเขยาภาชนะใสกอนจะเติมนํ้ามัน

การสตารท

ขอควรระวัง
อยาเร่ิมทํางานหากทอและแผงปองกันติดขัด

(1) เริ่มเครื่องเย็น
1. ตั้งสวิตชจุดระเบิด (H) ตําแหนง ON (รูปท่ี 6)
2. กดกระเปาะปม (N) หลายๆ ครั้งจนนํ้ามันไหลผานทอไหลกลับ (10) 

(รูปท่ี 7)
3. ตั้งคานโชก (M) ไปยังตําแหนง START (ปด) (A) (รูปท่ี 8)
4. ดึงคันสตารททันที ระวังใหใชมือของคุณจับสวนมือจับเอาไว และ

อยาใหกระดอนกลับ (รูปท่ี 9)
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5. เม่ือไดยินเสียงเครื่องยนตเริ่มจุดระเบิด ผลักคันโชคไปท่ีตําแหนง 
RUN (เปด) (B) (รูปท่ี 8)

6. ดึงคันสตารทอยางรวดเร็วอีกครั้ง (รูปท่ี 9)

หมายเหตุ
 ถาเคร่ืองยนตไมสตารท ทําตามขอ 2 ถึงขอ 6 อีกครั้ง

7. จากนั้นปลอยเคร่ืองท้ิงไวประมาณ 2-3 นาที กอนเริ่มการใชงาน

(2) เริ่มเครื่องอุน
 ใชเพียง1, 2 และ 6 ของกระบวนการเร่ิมเครื่องเย็น
 หากเคร่ืองยนตไมติด ใชกระบวนการเร่ิมเดียวกับเคร่ืองเย็น

การใชงานเครื่องเปา (รูปท่ี 10)
○ ควรใชความเร็วตํ่าเม่ือเปาใบไมและหญาแหง
○ ควรใชความเร็วปานกลางเม่ือใชเปาทําความสะอาดใบไมและ

หญาเปยก
○ ควรใชความเร็วสูงเมื่อใชเปาฝุนผง หรือวัสดุหนักอื่นๆ
○ เม่ือทํางานในบริเวณท่ีมีฝุน ใหฉีดนํ้าลางบริเวณนั้น

คําเตือน
○ หามเปาลมใสคนหรือสัตวเลี้ยงโดยตรง
○ เครื่องตองทํางานในบริเวณท่ีอากาศถายเทไดสะดวก
○ หามทําการประกอบหรือถอดชิ้นสวนเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต

อยู ไมเชนนั้นอาจเกิดอันตรายรายแรงได
○ หามจับทอเก็บเสียง หัวเทียน หรือช้ินสวนโลหะอื่นๆ ในขณะท่ี

ติดเครื่องยนตอยูหรือเพ่ิงดับเคร่ืองยนตลง
○ อยาใชเครื่องเปาลมนี้ในอาคาร
○ หามใชเครื่องมือหากมีหนาตางเปดอยูใกลพื้นท่ีทํางานหรือบริเวณ

รอบพ้ืนที่ทํางาน

ขอควรระวัง
 เครื่องเปาลมนี้ถูกออกแบบและปรับแตงมาเพ่ือใชกับทอเปาลมท่ีติด

อยู หามใชงานเครื่องมือโดยไมติดตั้งทอตรง
หมายเหตุ
○ เม่ือคุณไดยินหรือรูสึกถึงเสียงหรือการสั่นที่ผิดปกติ ปดเครื่องยนต

ทันทีแลวตรวจสอบวามีอะไรขวางใบพัดหรือทอหรือไม หากมีให
กําจัดออกแลวตรวจสอบความเสียหาย

○ การเลือกทอเปาลม
• ทอเปาลมแบบตรง
 ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเปาใหสูงสุด
 เหมาะสําหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่กวาง ใชรอบหมุนเครื่องยนต
นอยจึงทําใหประหยัดการใชเช้ือเพลิงเม่ือเทียบกับทอเปาลมทรง
กรวย/ทรงพัด

 ทอเปาลมแบบตรงเหมาะสําหรับการใชงานทั่วไป
• ทอเปาลมทรงกรวย/ทรงพัด
 ชวยเพ่ิมความเร็วในการเปาใหสูงสุด
 เหมาะสําหรับการเปาใบไมเปยกท่ีติดอยูกับพ้ืนหรือการปลอยพลัง
ลมออกมาในพื้นที่ท่ีจํากัด

การดับเคร่ืองยนต (รูปท่ี 11)
ลดความเร็วของเครื่องยนต และเดินเครื่องในจังหวะเดินเบาสักสองสาม
นาที แลวปดสวิตชจุดระเบิด (H)  และกดคางจนกวาเคร่ืองยนตจะหยุด
ทํางานโดยสมบูรณ

การบํารุงรักษา

อาจบํารุงรักษา เปล่ียน หรือซอมอุปกรณและระบบควบคุมไอเสียไดโดย
หนวยงานหรือชางซอมเคร่ืองยนตใดๆ ท่ีไมใชงานบนผิวจราจร

การปรับแตงคารบูเรเตอร (รูปท่ี 12)
คารบูเรเตอรคือสวนที่มีความเท่ียงตรงที่ผสมอากาศกับเช้ือเพลิง และถูก
ออกแบบเพ่ือใชตรวจสอบวาเคร่ืองยนตมีประสิทธิภาพสูง กอนท่ีเครื่อง
มือจะถูกสงมายังโรงงาน คารบูเรเตอรจะถูกปรับระหวางการทดลองวิ่ง 
ใหทําการปรับเปล่ียนเม่ือจําเปนอันเนื่องมาจากสภาพแวดลอม (สภาพ
อากาศ หรือความกดอากาศ) ประเภทของน้ํามันเช้ือเพลิง ประเภทของ
นํ้ามันสองวงจร และอื่นๆ เทานั้น

คําเตือน
○ เนื่องจากคารบูเรเตอรถูกผลิตดวยความเท่ียงตรงสูง กรุณาอยาถอด

ออก
○ สําหรับผลิตภัณฑตัวนี้ การตั้งคาคารบูเรเตอรท่ีสามารถปรับไดเพียง

อยางเดียวคือความเร็วรอบเดินเบา (T)

T= สกรูปรับแตงรอบหมุนเดินเบา

การปรับแตงรอบหมุนเดินเบา (T)
ตรวจสอบวาดูวาแผนกรองอากาศสะอาดดี หากจําเปนตองปรับต้ัง ให
หมุนสกรูปรับรอบเดินเบา (T) ลง (ตามเข็มนาฬกา) เพ่ือเพ่ิมความเร็ว
เครื่องยนตข้ึน หมุนคลายออก (ทวนเข็มนาฬกา) เพ่ือลดความเร็ว
เครื่องยนตลง ความเร็วรอบเดินเบามาตรฐานคือ 2800-3200 rpm

ขอควรระวัง
 ตองทําการปรับแตงเครื่องมือตามลําดับการปรับแตงดานบนเทานั้น 

มิฉะน้ันเครื่องยนตจะเสียหายหรอือยูในสภาพผิดปกติ

หมายเหตุ
 บางรุนที่ขายในพ้ืนที่ซ่ึงมีกฎหมายบังคับเก่ียวกับการปลอยไอเสีย

ไมมีการปรับแตงความเร็วสูงและตํ่าของคารบูเรเตอร การปรับแตง
แบบน้ันอาจทําใหเคร่ืองยนตทํางานและเกิดไอเสียเกินขีดจํากัด
ท่ีกําหนดไวในขอบังคับของพ้ืนที่นั้น สําหรับรุนนี้ มีการปรับแตง
คารบูเรเตอรเพียงแบบเดียว คือ รอบหมุนเดินเบา

คําแนะนํา
การปรับคารบูเรเตอรนั้นจําเปนตองใชทักษะในการปรับตั้งจากผู มี
ประสบการณหรือผูท่ีไดรับการฝกฝนมาเปนอยางดี หรือขอแนะนําใหนํา
อุปกรณไปยังตัวแทนจําหนายของ Tanaka 

ไสกรองอากาศ (รูปท่ี 13)
ตองทําความสะอาดตัวกรองอากาศ (11) ใหไมมีฝุนหรือเศษ เพ่ือปองกัน:
○ คารบูเรเตอรไมใหทํางานผิดปกติ
○ ปญหาเม่ือสตารท
○ เครื่องยนตสูญเสียกําลัง
○ ช้ินสวนเครื่องยนตสึกหรอโดยไมจําเปน
○ สิ้นเปลืองนํ้ามันผิดปกติ
ทําความสะอาดไสกรองนํ้ามันทุกวัน หรือบอยข้ึนเมื่อใชงานในบริเวณท่ีมี
ฝุนผงมากเปนพิเศษ
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การทําความสะอาดไสกรองอากาศ (รูปท่ี 13)
เปดฝาตัวกรองอากาศ (12) และนําตัวกรองอากาศออก (11) ทําความ
สะอาด
ตรวจดูใหไสกรองอากาศแหงกอนจะประกอบอีกครั้ง
ไสกรองอากาศท่ีใชงานไปนานพออาจลางใหสะอาดไมได จึงตองเปลี่ยน
ใหมตามระยะ และเปลี่ยนไสกรองอากาศท่ีชํารุดเสียดวย

ตัวกรองเชื้อเพลิง (รูปท่ี 14)
เอาตัวกรองเชื้อเพลิง (13) ออกจากถังเช้ือเพลิง และเปลี่ยนหากสกปรก

หมายเหตุ
 ตัวกรองเชื้อเพลิงที่อุดตัน (13) อาจขวางการจายเช้ือเพลิง และทําให

เครื่องยนตทํางานผิดปกติ

หัวเทียน (รปูท่ี 15)
เม่ือถอดหัวเทียน บิดแลวเอาฝาครอบหัวเทียนออกตามท่ีแสดงในรูป
สภาพของหัวเทียนรับผลกระทบจาก: (รูปท่ี 16)
○ การตั้งคาคารบูเรเตอรท่ีไมถูกตอง
○ นํ้ามันที่ผสมไมดี (มีนํ้ามันหลอลื่นในนํ้ามันเบนซินมากเกินไป)
○ ไสกรองอากาศท่ีสกปรก
○ สภาพการใชงานหนัก (เชนใชงานเมื่ออากาศเย็นจัด)
ปจจัยเหลานี้ทําใหเกิดเขมาท่ีข้ัวของหัวเทียน จนทํางานผิดปกติและ
สตารทเคร่ืองยนตไดยาก ถาเคร่ืองยนตมีกําลังออน ติดเครื่องไดยากหรือ
เดินเครื่องแยๆ เม่ืออยูในจังหวะเดินเบา ใหตรวจดูหัวเทียนกอนอ่ืน 

ถาหัวเทียนสกปรก ทําความสะอาดและตรวจดูระยะหางของเข้ียวปรับแตง
ใหมหากจําเปน ใหมีระยะท่ีถูกตอง 0.6 มม. ควรเปลี่ยนหัวเทียนเม่ือเดิน
เครื่องไปประมาณ 100 ช่ัวโมงหรือเร็วกวานั้น เม่ือข้ัวไฟฟาสึกหรอมาก

หมายเหตุ
 ในบางพื้นที่ กฎหมายบังคับใหใชตัวตานทานกระแสไฟฟาของหัว

เทียน ในการหยุดการเริ่มตน หากเคร่ืองจักรมีตัวตานทานกระแส
ไฟฟาของหัวเทียนติดมาดวย ใหใชหัวเทียนชนิดเดียวกันมาแทน

สําหรับการเก็บระยะยาว
เอาเช้ือเพลิงออกจากถัง เริ่มเครื่องยนตแลวใหทํางานจนหยุด ซอมความ
เสียหายใดๆท่ีอาจเกิดจากการใชงาน ทําความสะอาดเคร่ือง ดวยผา
ทําความสะอาด หรือใชทออากาศความดันสูง ใสนํ้ามันเครื่องสองจังหวะ

เล็กนอย ในกระบอก ผานรูหัวเทียน แลวหมุนเครื่องยนตหลายคร้ังเพื่อ
กระจายนํ้ามัน
คลุมเครื่องแลวเก็บในพื้นที่แหง

แผนการบํารุงรักษา
ตอไปน้ีเปนคําแนะนําในการดูแลรักษาเบ้ืองตน สอบถามรายละเอียดเพ่ิม
เตัวแทนจําหนายของ Tanaka 

การบํารุงรักษาประจําวัน
○ ทําความสะอาดดานนอกของตัวเครื่อง
○ ตรวจดูวาทอดูดอากาศท่ีแผงปองกันไมอุดตัน
○ ตรวจสอบความเสียหายหรือรอยราวบนแผงปองกัน เปล่ียนแผง

ปองกันหากมีการกระแทกหรือรอยราว
○ ตรวจดูวา ไดขันน็อตและสกรูแลวอยางแนนหนา

การบํารุงรักษาประจําสัปดาห
○ ตรวจดูสตารทเตอร โดยเฉพาะสาย
○ ทําความสะอาดดานนอกของหัวเทียน
○ ถอดหัวเทียนและตรวจดูระยะหางของเข้ียว ปรับแตงใหมีระยะ

0.6 มม. หรือเปล่ียนหัวเทียน
○ ทําความสะอาดไสกรองอากาศ

การบํารุงรักษาประจําเดือน
○ ใชนํ้ามันเบนซินลางถังนํ้ามัน และทําความสะอาดไสกรองนํ้ามัน
○ ทําความสะอาดดานนอกของคารบูเรเตอรและที่วางรอบๆ 

การบํารุงรักษารายไตรมาส
○ ทําความสะอาดครีบระบายความรอนบนกระบอกสูบ
○ ทําความสะอาดพัดลมและบริเวณโดยรอบ
○ ทําความสะอาดคราบเขมาบริเวณทอเก็บเสียง

ขอควรระวัง
 การทําความสะอาดครีบระบายความรอนกระบอกสูบ พัดลม และ

ทอเก็บเสียงควรทําโดยตัวแทนจําหนายของ Tanaka 

การเลือกอุปกรณเสริม

อุปกรณเสริมของเคร่ืองจักรนี้แสดงอยูในหนา 34

การเลือกสวนตอ

อุปกรณเสริมท่ีแนะนําสําหรับแตละรุนแสดงในตารางดานลาง
สําหรับการซ้ือ ติดตอตัวแทนจําหนายของ Tanaka 
กรุณาตรวจสอบอยางละเอียดเนื่องจากอุปกรณเสริมท่ีไมมีสัญลักษณ “●” ไมสามารถติดได

รายการอุปกรณเสริมท่ีแนะนํา

เลขรหัส คําอธิบาย TRB27EA

6601600 หัวตอ (A) ●

6698394 หัวตอ (B) ●

6699184 ทอหัวใบพัด ●
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การแกไขปญหา

ทําการตรวจเช็คตามท่ีระบุในตารางดานลาง หากเคร่ืองมือไมสามารถทํางานไดอยางเปนปกติ หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหขอคําแนะนําจาก
ตัวแทนจําหนายของคุณหตัวแทนจําหนายของ Tanaka 

อาการ สาเหตุ การแกไข

เครื่องยนตสตารท
ไมติด

ระบบเช้ือ
เพลิง

เช้ือเพลิงในถังหมด หรือระดับนํ้ามันเช้ือเพลิงตํ่า
เติมนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ผสมอยางถูกตอง (25:1-50:1) 
ลงในถัง

ถังนํ้ามันเช้ือเพลิงมีเช้ือเพลิงเกา (มีกลิ่นผิดปกติ) เปล่ียนนํ้ามันเช้ือเพลิงใหม

รับนํ้ามันเช้ือเพลิงมากเกินไป และหัวเทียนเปยก

1.  ถอดหัวเทียนออกแลวปลอยใหแหง
2.  ดึงคันสตารท 5 หรือ 6 ครั้ง เพ่ือไลเช้ือเพลงิ

สวนเกิน
3.  ใสหัวเทียน
4.  ปรับคันโชคไปท่ีตําแหนง RUN แลวดึงคัน

สตารท

มีสิ่งสกปรกอุดตันที่กรองนํ้ามันเช้ือเพลิง ทําความสะอาดกรองน้ํามันเช้ือเพลิง

ทอนํ้ามันเช้ือเพลิงคดงอหรือหลุด ตรวจสอบใหแนใจวาเช้ือเพลิงไหลไดอยางตอเน่ือง 

คารบูเรเตอรผิดปกติ ติดตอตัวแทนจําหนายของ Tanaka 

ระบบไฟฟา

สายสวิตชดับเคร่ืองยนตลัดวงจร ติดตอตัวแทนจําหนายของ Tanaka 

หัวเทียนสกปรก เปลี่ยนหรือทําความสะอาดหัวเทียน

ระยะหางขั้วอิเล็กโทรดกวางเกนิไป ปรับระยะหางใหได 0.6 มม.

การเช่ือมตอระหวางสายไฟแรงสูงและหัวเทียน
ไมสมบูรณ

ตอสายอีกครั้ง

ระบบไฟฟาผิดปกติ ติดตอตัวแทนจําหนายของ Tanaka 

อ่ืนๆ มีเขมาอุดตันที่ชองหมอพักไอเสีย
ติดตอตัวแทนจําหนายของ Tanaka เพ่ือเขารับ
การซอม

เครื่องยนตสตารทได
แตดับทันที

เครื่องยนตดับงาย

ระบบเช้ือ
เพลิง

เช้ือเพลิงในถังหมด หรือระดับนํ้ามันเช้ือเพลิงตํ่า
เติมนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ผสมอยางถูกตอง (25:1-50:1) 
ลงในถัง

ถังนํ้ามันเช้ือเพลิงมีเช้ือเพลิงเกา (มีกลิ่นผิดปกติ) เปล่ียนนํ้ามันเช้ือเพลิงใหม

ยังไมไดเติมนํ้ามันหลอลื่นสองจังหวะ ติดตอตัวแทนจําหนายของ Tanaka 

คันโชคอยูท่ีตําแหนง START ปรับคันโชคไปท่ีตําแหนง RUN

มีอากาศเขาไปในระบบเช้ือเพลิง ตอทอหรือขอตอนํ้ามันเช้ือเพลิงอีกครั้ง

คารบูเรเตอรผิดปกติ ติดตอตัวแทนจําหนายของ Tanaka 

ระบบไฟฟา

ระบบจุดระเบิดผิดปกติ 

หัวเทียนผิดปกติ เปล่ียนหัวเทียนชุดใหม

ระบบไฟฟาผิดปกติ ติดตอตัวแทนจําหนายของ Tanaka 

อ่ืนๆ

เครื่องยนตโอเวอรฮีท

ใชหัวเทียนผิดรุน
เปล่ียนดวยช้ินสวนที่กําหนด ดูท่ี “รายละเอียด
จําเพาะ”

กรองอากาศสกปรก ทําความสะอาด

มีเขมาอุดตัน (ชองหมอพักไอเสีย) ทําความสะอาด

แรงดันอัดไมเพียงพอ (ลูกสูบ แหวนลูกสูบ 
กระบอกสูบ)

ติดตอตัวแทนจําหนายของ Tanaka 
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อาการ สาเหตุ การแกไข

มีการสั่นที่ผิดปกติ มือจับ โครงยึดมือจับ หรือช้ินสวนยึดอื่นๆ หลวม ตรวจเช็คและยึดใหแนน

เครื่องยนตไมดับ สวิทชดับเคร่ืองยนตผิดปกติ
ปรับคันโชคไปท่ีตําแหนง START เพ่ือดับ
เครื่องยนต
ติดตอตัวแทนจําหนายของ Tanaka 

เครื่องยนตดับเม่ือไมไดเรงเครื่อง ตั้งความเร็วรอบเดินเบาไวตํ่าเกินไป ติดตอตัวแทนจําหนายของ Tanaka 

00Book_TRB27EA.indb   3200Book_TRB27EA.indb   32 2018/12/12   12:18:302018/12/12   12:18:30



Model TRB27EA

(cm3) 26.9

— TORCH L7RTC (NGK BPMR7A)

(kg) 4.1

(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

33
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6601600

6698394

6684764

6699184
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Code No. E99703832 NA
Printed in China
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