
*Превод от оригинална инструкция.



Въведение
За правилното исползване на моторния храсторез както и за да избегнете нещастни случаи преди да започнете работа, прочетете 
внимателно това Упътване. В него ще намерите обяснения за начина на действие на отделните възли и компоненти на машината и 
указания за необходимите проверки и операции по обслужване.
Забележка: Поместените в тази книжка описания и фигури не са задължителни. Те може да се различават от изискванията, 
валидни в страната на потребителя. Производителят си запазва правото да прави евентуални промени без да ги отразява 
веднага в ръководството.

Модел Налягане от шума Гарантирана 
мощност на шума

Ниво на вибрации

LpA av
EN 11806 - ISO 

7917

LwA
2000/14/EC - EN 
ISO 3744 - ISO 

10884

* ISO 22867 - m / s2

Двойна 
дръжка

Затворена 
дръжка

Профес. 
дръжка

45.7 cm3
91 dB(A)* 106 dB(A) 3.7(sx)/5.4(dx) 6.1(sx)/5.3(dx) -

101 dB(A)* 115 dB(A) 3.8(sx)/4.9(dx) 6.0(sx)/5.4(dx) -

52.5 cm3
93 dB(A)* 107dB(A) 2.6(sx)/3.7(dx) 5.7(sx)/5.5(dx) 3.7(sx)/4.0(dx)

101 dB(A)* 116 dB(A) 3.4(sx)/5.4(dx) 5.2(sx)/5.5(dx) 3.3(sx)/4.7(dx)

* Средно претеглени стойности: при ½ празен ход, ½ пълно натоварване, ½ форсиран диск

Риск от увреждане на слуха! 
При нормална употреба тази машина 

излага оператора на ежедневно шумово 
напрежение равно на 

85 dB (A)
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Мерки за безопасност

ВНИМАНИЕ: При правилна експлоатация моторният храсторез е бърз, удобен и ефективен работен прибор. Но за да бъде 
Вашата работа винаги приятна и безопасна, моля спазвайте безусловно предписаните по-долу мерки за безопасност.

Храсторезът трябва да се използва само от възрастни хора с добро здравословно състояние. Не използвайте машината ако сте 
уморени, под влиянието на алкохол или други упойващи или лекарствени препарати. (фиг.1)
Носете подходящо облекло и обувки, използвайте предпазни средства: ботуши, работни панталони и ръкавици, защитни очила, 
наушници и каска. Дрехите трябва да бъдат свободни, удобни, но не много широки.
Не разрешавайте на деца да работят с храстореза.
По време на работа не допускайте странични лица в радиус от 15 метра от храстореза (моторната коса) (фиг.2).
Преди всяка употреба проверявайте дали е затегнат здраво болтът, който фиксира режещия инструмент.
Машината да се използва само с режещите инструменти и резервни части, които са препоръчани от производителя.
Никога не използвайте храсторез без предвидените предпазни устройства на режещия инструмент. Преди да започнете работа 
трябва да регулирате дължината на раменния ремък от амуницията, в съответствие с размерите на Вашето тяло.
Преди пускане на двигателя проверявайте дали лостът за газта функционира безпрепятствено. При освобождаване той трябва да 
се връща сам в нулево положение.
Преди запалване на двигателя проверявайте дали режещият инструмент може да се върти свободно и не опира в препятствия и 
странични предмети (фиг.3).
По време на работа често спирайте двигателя и проверявайте състоянието на режещия инструмент, който трябва да се смени 
незабавно, ако се появят пукнатини или други повреди.
При работа на двигателя на празен ход, режещият инструмент не трябва да се върти. Ако се върти, регулирайте винта за празен ход 
на карбуратора.

•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
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Транспортирайте храстореза само със загасен двигател и с монтиран предпазен щит на режещия инструмент.(фиг.4)
Работете само когато сте заели стабилна и безопасна поза (фиг.5)
Пускайте двигателя само на места с добра вентилация.
Когато работи двигателят, не предприемайте никакви обслужващи или ремонтни дейности и не докосвайте режещия инструмент. 
Горивния резервоар зареждайте само на безопасно разстояние от източници на топлина и при загасен двигател. Не пушете при 
зареждането (фиг.6)
Когато работи двигателят, не сваляйте капачката на горивния резервоар.
Не подливайте гориво по земята или по машината.
Ако при зареждането подлеете гориво, пренесете машината и продължете подготовката и запалването на двигателя на друго място 
(фиг.7)
Не използвайте гориво (двутактова смес) за почистване.
 Не проверявайте за наличие на искра в запалителната свещ близко до отвора на цилиндъра.
 Не работете с неизправен шумозаглушител.
 Дръжките трябва да бъдат винаги сухи и чисти. Остатъците от масло и гориво почиствайте веднага (фиг.8)
 Съхранявайте храстореза в сухо помещение, на известна височина над земята и далече от източници на топлина.
 Не пускайте двигателя, ако не е монтирана трансмисионната тръба.
 Не режете непосредствено до земята, за да избегнете удари в камъни и други предмети.
 Ежедневно проверявайте изправното функциониране на предпазните и другите устройства на храстореза. 
 Никога не започвайте сами ремонтни операции, които излизат от рамките на техническото обслужване. Обръщайте се към 
специализирани и упълномощени ремонтни работилници.

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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По време на работа с храстореза винаги носете защитно облекло. Само по себе си това облекло не елиминира риска от наранявания, 
но със сигурност намалява последствията от случайни инциденти за оператора. Консултирайте се с вашия дилър за да изберете най-
подходящото защитно облекло. 
Облеклото по време на работа с машината трябва да е подходящо и да не ограничава действията ви. Носете дрехи по мярка и със 
съответстващото предназначение. Якето на Oleo Mac (фиг.1), както и защитните панталони (фиг.2) са най-подходящи за работа с 
тази машина. 
Не носете дрехи, шалове, връзки или гривни, които бъдат захапани от машината. Връзвайте и обезопасявайте дългата коса (например с 
кърпи, шапки или защитни каски).
Носете защитни обувки/ботуши с неплъзгаща се подметка и метална вложка срещу пробождане (фиг.3). 
Носете защитни очила и/или защитни маски (фиг.4 и фиг.5)
Предпазвайте слуха си, като използвате антифони (фиг.6) или тапи за уши. Използването на средства за предпазване на слуха 
изисква особено внимание, тъй като възприемането на сигнали за опасност (аларми, викове и др.) е ограничено. 
Използвайте защитни ръкавици със специални антивибрационни вложки (фиг.7) за поглъщане на вибрациите от машината. 
Oleo Mac предлага пълна гама от защитни облекла и принадлежности.

Предпазно облекло
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Основни възли на храстореза
1 - Приспособление за закачане на амуницията 9 - Дръжка / ръкохватка
2 - Ключ on/off 10 - тръба на коляновия вал
3 - Защитен капак на ауспуха 11 - предпазен щит - ограничител
4 - Двигател 12 - нож/кордова глава
5 - Въздушен филтър 13 - предпазна ръкохватка
6 - Капачка на горивния резервоар
7 - Горивен резервоар
8 - Лост за газта



Обяснение на символите

При работа с метални или пластмасови режещи 
дискове носете защитни обувки.

При работа с метални или пластмасови режещи 
дискове носете защитни ръкавици.

Внимавайте за излитащи камъни и други предмети.

Преди да използвате машината прочетете 
ръководството за експлоатация.

Винаги работете с каска, защитни очила и предпазни 
наушници.

Не допускайте странични лица в кръг 
с радиус 15 m от мястото на работещ 
храсторез.

Сглобяване

МОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ ЩИТ - ОГРАНИЧИТЕЛ (фиг.1А-В) 
Монтирайте предпазния щит (А) към трансмисионната тръба и го закрепете с винтове (В) така, че да позволява безопасна работа 
(насочен към оператора).
ЗАБЕЛЕЖКА: Предпазителят (С, фиг.1А) се ползва САМО, КОГАТО МАШИНАТА РАБОТИ КАТО ТРИМЕР (с найлонова корда). 
Не забравяйте да сложите допълнителната приставка /С/ към предпазителя /А/ с помощта на винта /G/.

ВНИМАНИЕ!: При използване на диск за дърва, винаги слагайте металния предпазител.

МОНТИРАНЕ НА РЕЖЕЩИ ДИСКОВЕ / НОЖОВЕ за модел “S”(фиг.2) 
Развинтете болт (А) по посока на часовниковата стрелка, свалете капачката (D) и долния фланец (Е). Монтирайте режещия нож/диск/ (R) 
към горния фланец (F), като внимавате за правилната посока на въртене и за точното лягане в трансмисията. Поставете отново долния 
фланец (Е), капачката (D) и завинтете болт (А) като въртите обратно на посоката на часовниковата стрелка, не забравяйте да сложите 
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подложната шайба /В/. Затегнете болта (А, фиг.2) с усилие  от 2.5 кгм, като предварително застопорите 
фланеца чрез вкарване на подходящ щифт (успоредно на диска) в предвидения отвор (L).
МОНТИРАНЕ НА РЕЖЕЩИ ДИСКОВЕ / НОЖОВЕ за модел “Т”(фиг.3)
 Развинтете гайката (А) по посока на часовниковата стрелка, свалете капачката (D) и долния фланец 
(Е). Монтирайте режещия нож/диск/ (R) към горния фланец (F), като внимавате за правилната посока 
на въртене и за точното лягане в трансмисията. Поставете отново долния фланец (Е), капачката (D) и 
завинтете гайката (А) като въртите обратно на посоката на часовниковата стрелка. Затегнете гайката (А, 
фиг.3) с усилие от 3.0 кгм, като предварително застопорите фланеца чрез натискане на палеца /G/.

ВНИМАНИЕ!: Поставете предпазния щит с ориг.№ 4196086 на дисковия нож както е показано на 
Фиг.4-5 преди да пренасяте или съхранявате храстореза.

МОНТИРАНЕ НА ТРИМЕРНА ГЛАВА С НАЙЛОНОВА КОРДА (фиг.8 A-B)
Монтирайте горния фланец (F) към трансмисията. Вкарайте застопоряващ щифт (L) в предвидения отвор и завинтете на ръка режещата 
глава (N), като въртите обратно на посоката на движение на часовниковата стрелка.
МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНАТА ДРЪЖКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ (фиг.9)
 При използването на режещ диск вместо тримерна глава с найлонова корда е необходимо да поставите дръжката за безопасност (A) 
върху трансмисионната тръба и да я затегнете здраво чрез винтове (В), подложни шайби и гайки. 
МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНАТА РЪКОХВАТКА (фиг.10 А-В-С)
 Поставете дръжката върху трансмисионната тръба и я затегнете здраво чрез винтове (А), подложни шайби и гайки. Последователността 
на затягането да бъде кръстосана. Дръжката се ориентира според предпочитанията на оператора.

ВНИМАНИЕ!:Проверете дали всички части и детайли са съединени правилно, а винтовете - здраво затегнати.
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА
ВНИМАНИЕ! Винаги спазвайте мерките за безопасност. 
Моторния храсторез трябва да се използва само за рязане 

на трева или малки храсти. Абсолютно забранено е с нея да се 
режат други насаждения или материали. Не ползвайте моторната 
коса/храсторез/ като лост за повдигане, преместване или за 
раздробяване на предмети, не я закрепвайте също към неподвижна 
опора или подставка. Забранено е към задвижването на моторната 
коса/храсторез/ да се куплират други уреди или приставки, които 
не са категорично предписани за тази цел от производителя на 
машината.
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Пускане на машината

ГОРИВО - ДВУТАКТОВА СМЕС (фиг.16-17А-17В)
Употребявайте смес от бензин и 4% масло (25:1).
Ако маслото е РRОSINТ Оlео Мас или масло на OREGON, слагайте 2% масло (50:1) .
Ако маслото е EХTRASINT 0lео Мас, слагайте 1% масло (100:1)

ВНИМАНИЕ! Двутактовите двигатели имат голяма относителна мощност, затова препоръчваме да се използва безоловен с 
ОКТАНОВО ЧИСЛО НЕ ПО-МАЛКО от 90. За приготвяне на сместа употребявайте само СПЕЦИАЛНО МАСЛО ЗА ДВУТАКТОВИ 
ДВИГАТЕЛИ. Зареждайте при загасен двигател и далече от открит огън, не пушете. Винаги зареждайте горивния резервоар само до 

3/4 от неговия обем, за да има място за разширяване на горивото. 

Съхранявайте бензин, масло или сместа от двете в одобрени за това контейнери (фиг.18);
За приготвяне на двутактова горивна смес използвайте само специално двутактово масло (фиг.19);
Добре разбъркайте горивната смес преди зареждане на двигателя (фиг.20);

•
•
•



Винаги презареждайте, когато машината е изключена и сте далеч от открит огън (фиг.20);
Преди да отвинтите капачката за горивния резервоар поставете надеждно храстореза за да не падне и да не се разлее гориво. 
След това внимателно отвинтвайте капачката за да може да изпуснете излишно налягане останало в резервоара без да се 
разпръска гориво (фиг.21);
Приготвяйте само толкова смес, колкото Ви трябва за работния ден. В края на деня изпразвайте резервоара. Не оставяйте за дълго 
време гориво (смес) в тубата. Ако използвате добавка за гориво на EMAK с каталожен №001000972 може да съхранявате горивната 
смес до 1 год.(фиг.22).

ВНИМАНИЕ! Изгорелите газове са вредни за вашето здраве.

•
•

•
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ЗАПАЛВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
Напълнете карбуратора с гориво чрез натискане на балона на пусковата помпа (А, фиг.24). Поставете изключвателя (А, фиг.25-26) в 
положение SТАRТ. Поставете лоста на смукача (D, фиг.28) в положение СLOSE. Разположете храстореза да лежи стабилно на земята. 
Проверете дали режещият инструмент ще може да се движи свободно. Хванете здраво храстореза с едната ръка, а с другата ръка 
дърпайте бавно ръкохватката на стартерното въже докато се появи съпротивление. След това дърпайте енергично (един или няколко 
пъти) докато се двигателя запали (фиг.29). Когато двигателя запали, изчакайте 5-10 секунди и натиснете лоста за подаване на газ (В, 
фиг.24-25), при това ваше действие лоста на смукача (D, фиг.27) автоматично ще застане в изходно положение OPEN.

ВНИМАНИЕ! Ако двигателят вече е загрят, но трябва отново да го запалите, не манипулирайте лоста на смукача.



СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
Отпуснете лоста за газта (В, фиг.32-33) и почакайте няколко 
секунди, за да се успокои двигателя. Загасете двигателя като 
превключите изключвателя (А) на положение SТОР.
РАЗРАБОТВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
По време на първите 20 часа работа на моторния храсторез 
да не се прилага продължително време режим на пълно 
натоварване.

КАРБУРАТОР
Преди регулиране на карбуратора почистете въздушния филтър (С, фиг.34) и загрейте двигателя.
Регулировъчният винт за празен ход Т (фиг.35) е установен така, че да има значителна безопасна разлика между оборотите на празен 
ход и оборотите на включване (зацепване) на диска.

ВНИМАНИЕ! Когато двигателят работи на празен ход (2600-2800 об/мин), режещият инструмент не трябва да се върти. В противен 
случай е необходимо да потърсите помощта на упълномощен специализиран сервиз или продавача.
ВНИМАНИЕ! Промяна на климата или на надморската височина може да повлияят на регулировката на карбуратора. ВНИМАНИЕ! 
В случай на значително падане на мощността на двигателя проверете, да не би въздушния филтър да е замърсен или повреден и 
ако е необходимо го заменете.
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Подготовка за работа с моторния храсторез

ВНИМАНИЕ! При работа с режещи ножове с 22-60-80 зъба използвайте самар с възможност за бързо откачане на машината от оператора.
РАМЕНЕН РЕМЪК ЗА МОДЕЛ “S”
Правилната регулировка на дължината на раменния ремък позволява лесна и удобна работа с храстореза /фиг.45/.
- сложете единичен или двоен раменен ремък
- 
- 
- 

закачете храстореза с помощта на карабинера /А, фиг.47/
Регулирайте положението на храстореза, така че той да бъде уравновесен
Положението на храстореза спрямо кръста се регулира с помощта на обтяжката /С, фиг.47/

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА
- По време на работа дръжте с двете ръце ръкохватките на храстореза.
- Ползвайте (движете) храстореза както е показано на фиг.46.
- Проверявайте по режещия инструмент да няма никаква пукнатина, особено ако той се натъкне на страничен твърд предмет (камък и др.)
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УКАЗАНИЕ ЗА ПРАВИЛНА РЕГУЛИРОВКА НА САМАРА ЗА 
МОДЕЛ “Т”
1.Сложете си самара /фиг.40/
2.Закачете поясната обтяжка /А, фиг.41/, след което я регулирайте
3.Закачете си гръдната обтяжка /С/
4.Поясната обтяжка може да се регулира по желание на клиента
/фиг.42/

5.Регулирайте гръдната обтяжка /Е, фиг.41/
6.Закачете храстореза към самара с помощта на карабинера /F,
фиг.43/
7.Регулирайте положението на храстореза, така че той да бъде
уравновесен
8.Положението на храстореза спрямо кръста се регулира с помощта
на обтяжките /H-L, фиг.44/
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ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР
Един замърсен въздушен филтър може да предизвика прекъсвания в 
работата на двигателя, увеличаване на разхода на гориво и намаление 
на мощността на двигателя. Ако усетите нещо такова сменете въздушния 
филтър.

ГОРИВЕН ФИЛТЪР
Горивният филтър трябва редовно да се проверява. Замърсеният 
Филтър може да причини затруднено палене и загуба на мощност. За да 
почистите филтъра, трябва да го издърпате от гърловината на горивния 
резервоар (фиг.49). Ако филтърът е много замърсен, трябва да го 
смените.

ДВИГАТЕЛ
Охладителните ребра на цилиндъра трябва редовно да почиствате с 
мека четка (фиг.50) или сгъстен въздух. Ако върху цилиндъра се натрупа 
мръсотия, това може да причини прегряване и повреждане на двигателя.

ЗАПАЛИТЕЛНА СВЕЩ
Редовно почиствайте свещта и проверявайте разстоянието между 
електродите (фиг.51). Използвайте свещи Сhampion RCJ-7У или друга 
марка с еквивалентно топлинно число.

КОНУСНА ЗЪБНА ПРЕДАВКА 
След всеки 50 работни часа развинтвайте винт (А, фиг.52) на конусната 
зъбна предавка и проверявайте състоянието на смазката. Употребявайте 
само качествена смазка (грес) на молибден-бисулфидна основа (фиг.53).

ЗАТОЧВАНЕ НА РЕЖЕЩИЯ ИНСТРУМЕНТ 
Непрекъснато следете общото състояние на режещия инструмент. 
Доброто заточване на режещите зъби позволява максимална 
производителност на храстореза. За заточване на зъбите използвайте 
услугите на специалист.

Техническо обслужване - Поддръжка



Заточване на диска 8÷80 зъба
Винаги проверявайте общото състояние на диска. Правилно заточения инструмент позволява максимални 
показатели при косене. За заточване на зъбите на диска използвайте пила или заточващ камък и заточвайте 
с леки движения като спазвате ъглите и допустимите стойности както е показано на фиг.55-56. ВНИМАНИЕ! 
– Неправилен диск или неправилно заточен диск повишава риска от обратен удар. Винаги проверявайте
дисковете за косене преди работа и ако са повредени или напукани задължително ги подменяйте със
здрави (фиг.57).

Заточване на ножове за косене (с 2-3-4 зъба)
1. Ножовете могат да се обръщат от обратната страна. Когато режещите ръбове са затъпени от едната
страна може да ги обърнете и поставите а работят от другата страна (фиг.58).
2. Ножовете се заточват с еднопосочно насечена пила (фиг.59)
3. За да се запази балансиран ножа, трябва да изпилвате равномерно всички режещи ръбове.
4. Ако ножовете не са правилно заточени, машината може да получи допълнителни вибрации и ножа да се
счупи.

Съхранение
Изпълнете всички указания за техническо обслужване.
Почистете основно храстореза и смажете металните му части. 
Демонтирайте, почистете и смажете режещия диск, за да го предпазите 
от ръждясване.
Извадете почистете и подсушете опората на режещия диск, смажете 
конусната зъбна предавка.
Изпразнете горивния резервоар и завинтете капачката му.
Свалете запалителната свещ и налейте малко масло в цилиндъра 
(фиг.55).
Бавно издърпайте няколко пъти въжето на стартера (фиг.56), за да се 
разнесе маслото. Отново поставете свещта.

•
•

•

•
•

•

Обвийте двигателя с пластмасова материя.
Съхранявайте машината на сухо място, далече от открит огън и по 
възможност да не се допира до земята.
!!! ВНИМАНИЕ Всички дейности по обслужването, които не 
са описани в това ръководство за експлоатация, трябва да се 
извършват от упълномощен сервиз.
!!! ВНИМАНИЕ При всички аварийни и планови ремонти и 
технически обслужвания да се използват само OРИГИНАЛНИ 
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ.

•
•

•

•
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РЕЖЕЩА ГЛАВА С КАСЕТА ЗА 2 НАЙЛОНОВИ КОРДИ
Винаги употребявайте корда, която има еднакъв диаметър с оригиналната (фиг.61), за да не претоварвате двигателя. Кордата може да се удължава 
(изтегля) по време на работа чрез леко почукване на режещата глава по земята (фиг.62).
Забележка: Никога не удряйте режещата глава в твърди предмети като бетон или камъни. Това може да бъде опасно. За да смените кордата, трябва 
да отворите главата.
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Технически данни

Модел 746 753 755 Master
Работен обем (см³) 45.7 52.5 52.5

Двигател Двутактов EMAK
Мощност (кВт/к.с.) 1.83/2.5 2.06/2.8

Минимални обороти (min-1) 2500-2800
Максимални обороти (min-1) S-11700

T-12150 12150

Обем на горивния резервоар (l) 1.5
Запалване електронно

Карбуратори мембранен
Съединител центробежен

Антивибрационна система да професионална
Ширина на откоса (см) 42

Маса (кг)* S-7.2
T-8.1 

S-7.3
T-8.1 8.8

* Маса без режещ инструмент и кожух
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СМЯНА НА НАЙЛОНОВАТА КОРДА
1. Разглобете капачката (фиг.63) .
2. Прегънете кордата приблизително в средата на цялата и дължина така, че едната половина да бъде с около 14 см по-дълга от другата. Вкарайте
прегънатия край на кордата в процепа (В, фиг.64) на макарата. Намотавайте двете корди равномерно и без заплитане в съответното легло по
показаната със стрелка посока.
3. След намотаването вкарайте поотделно двата края на кордата в съответствие с показаното на (фиг.59) в прорезите. Изтеглете кордата навън през
отворите на касетата (фиг.60).



Модел
_____________________________

Дата
_________________________

Сериен №
_____________________________
Закупен от
_____________________________

_____________________________

Търговец
_________________________

_________________________

_________________________

Екземпляр за клиента

Модел
_____________________________

Дата
__________________________

Сериен №
_____________________________
Закупен от
_____________________________

_____________________________

Търговец
__________________________

__________________________

__________________________

Екземпляр за търговеца
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ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ
Тази машина е конструирана и произведена с прилагане на най-съвременни 
технологии. Производителят гарантира своя продукт за срок от 24 месеца от деня на 
покупката. Изключение правят машините за професионална експлоатация - за тях 
гаранционният срок е 6 месеца, а за машини отдавани под наем - 3 месеца.

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
1. Гаранционният срок започва да тече от деня на закупуване на изделието.
Производителят, чрез своята търговска и сервизна мрежа, гарантира безплатна замяна
на частите, проявили дефект в процеса на нормална експлоатация през гаранционния
период, поради некачествени материали или неправилна изработка. Гаранцията е
валидна само когато са спазени правилата по монтаж, експлоатация, поддържане
и съхранение на изделието, регламентирани в това ръководство за експлоатация.
Договорната гаранция не освобождава купувача от предвидената в гражданските закони
отговорност за погрешни действия или причинени щети от закупената машина.
2. Гаранцията не предвижда замяна на цялата машина.
3. Гаранцията се признава само при представяне на гаранционна карта, попълнена
от продавача или упълномощен специализиран сервиз и фактура, удостоверяващи
действителната дата на покупката.
4. Никакви гаранционни дейности не се извършват в следните случаи:
- явно не извършване на техническо обслужване
- неправилна експлоатация или грубо несъответствие с предназначението на машината
- употреба на неподходящи горива и смазочни материали, различни от тези
препоръчани от производителя
- използване на неоригинални резервни части
- извършване на ремонтни операции от неупълномощен сервиз
5. Гаранционно не се подменят нормално бързо износващи се части и принадлежности
като режещи инструменти (ножове, вериги и др.), уплътнения, гарнитури, запалителни
свещи, стартерни въжета, стартерни ролки, водещи шини, водещи колела, съединители,
филтри, окачвания на колела, ремъци,  защитни приспособления към режещите
инструменти и др. подобни.
6. Гаранцията отпада, ако машината е разглобявана, ремонтирана и/или са извършвани
промени и доработки.
7. Гаранцията не покрива работите по центровка и техническо обслужване, които могат
да възникнат през време на гаранционния период.
8. Повредите, възникнали в резултат на неправилно транспортиране трябва незабавно
да се рекламират пред транспортната организация. Неизпълнението на това условие
води до отпадане на гаранцията.
9. Купувачът няма право да получи обратно заплатената сума или да претендира за
отбив, ако допусне дори една грешка при изпълнение на гаранционните условия по
време на гаранционния срок, както и след изтичането му.
10. Производителят не носи отговорност за преки или косвени увреждания на хора,
животни, предмети и др., които може да възникнат поради технически откази на
машината или като следствие от неправилно боравене с нея.



БЕЛЕЖКИ:



БЕЛЕЖКИ:



Официален вносител

жк.Дружба 2, блок 311а
София 1582

тел./факс: (02)955 6043
(02)955 9036

email: mina@trading.com www.oleomac.bg




