
*Превод от оригинална инструкция.



Въведение
За правилното исползване на моторната метла 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.

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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Основни възли на моторната метла
1 - Струйник 10 - Лост на смукача
2 - Тръба 11 - Капак на въздушния филтър
3 - Лост на газта 12 - Капачка на резервоара
4 - Блокировка за лоста на газта 13 - Резервоар
5 - Предпазна решетка 14 - Стартерна ръкохватка
6 - Ограничител на оборотите 15 - Ауспух
7 - Ключ on/off 16 - Закрепване на тръбата
8 - Свещ
9 - Подкачваща помпа



Мерки за безопасност

ВНИМАНИЕ: При правилна експлоатация моторната метла е бърза, удобна и ефективна машина. Ако Вие я използвате 
неправилно или без необходимата предпазливост, тя може да бъде опасна. За да бъде Вашата работа винаги приятна и 
безопасна, моля спазвайте безусловно предписаните по-долу мерки за безопасност.

1. Моторната метла трябва да се използва само от възрастни хора с добро здравословно състояние, които са се запознали внимателно с това ръководство.
2. Не се препоръчва да работите с моторната метла когато сте уморени или сте под влянието на алкохол или лекарства (Фиг.1)
3. Винаги ползвайте работни ръкавици, защитни очила или шлемове и наушници (антифони). По време на работа да не се носят шалове, гривни и други висящи
украшения и дрехи, които може да бъдат захванати от колелото на турбината (виж стр.8-9). 
4. По време на пускането (запалването) и работата с моторната метла, в нейния работен обсег не трябва да се допускат странични лица и животни (фиг.2)
5. Винаги спазвайте препоръките поднасяни от различни промишлени асоциации.
6. Когато работите, винаги заемайте стабилна и сигурна стойка.
7. Зареждайте двигателя с гориво само след като е загасен и охладен (фиг.3), внимавайте наблизо да няма открит огън, не пушете, избягвайте разливане на
бензин върху ауспуха и машината. След зареждане преместете моторната метла на около 3 метра в страни и тогава запалете двигателя (Фиг.4). Не сваляйте 
капачката на горивния резервоар, когато двигателя работи или е още горещ.
8. Не насочвайте струята с въздух към хора и животни (Фиг.5).
9. Внимавайте да не засмуквате с метлата големи предмети, които могат да блокират или повредят перката.
10. Използавайте моторната метла само в добре вентилирани зони. Не ползвайте уреда в места с повишена опасност от експлозия, в затворени помещения или в
близост до запалими вещества (Фиг.6).
11. Проверявайте моторната метла ежедневно за да се уверите, че всички предпазни и други устройства работят.
12. Дългата коса трябва да е надлежно повдигната и захваната (с шапка или мрежа за коса).
13. Не работете с повредена, некомпетентно ремонтирана, неправилно монтирана или самоделно изменена моторна моторната метла. Никога не елиминирайте и
не променяйте защитните устройства.
14. Съхранявайте грижливо това ръководство и го преглеждайте преди всяко ползване на машината.
15. Винаги следвайте инстукциите за поддръжка.
16. Никога не започвайте сами ремонтни операции, които излизат от рамките на техническото обслужване. Обръщайте се към специализираните и упълномощени
ремонтни сервизи.
17. Не работете с моторната метла освен ако не сте получили подходящото обучение за това.
18. Забранява се монтажа на турбинно колело различено от това доставено от производителя. Използването на други принадлежности може да повиши риска от
нараняване и е забранено.
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19. При изхвърлянето на старата ви моторна метла след изтичане на технически пригодният й живот – помислете за околната среда. Отнесете  старата си машина
при дилъра, който ще може да я депонира за отпадъци както подобава.
20. С Вашата моторна метла разрешавайте да работят само компетентни лица, запознати с правилата за нейната експлоатация. Предоставяйте им това
ръководство, което те трябва да прочетат преди започване на работа.
21. Никога не пускайте двигателя с демонтирано турбинно колело. Може да последва сериозна повреда на двигателя. В такива случаи производителят не уважава
гаранцията.
22. Не ползвайте моторната метла в близост до ел. проводници, кабели и електроуреди.
23. Отворът за засмукване на въздух към турбината никога да не се затваря или запушва.
24. Когато двигателят работи, никога не доближавайте ръцете си към турбинното колело и не предприемайте никакви обслужващи или ремонтни дейности.
25. Не почиствайте машината с гориво (двутактова смес).
26. Преди извършване на обслужващи, почистващи или ремонтни дейности откачвайте кабела (лулата) от свещта. Носете ръкавици, когато почиствате насичащия
нож и турбинното колело.
27. Пазете лопатките на турбинното колело от удари и повреди. Повредена турбина в никакъв случай не трябва да се пуска в действие.
28. Никога не монтирайте турбинното колело към други двигатели или устройства.
29. Съхранявайте моторната метла в сухо помещение, на известна височина над земята, без гориво в резервоара.
30. Транспортирайте машината само при изключен двигател.
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Обяснение на символите

Преди да използвате машината прочетете 
ръководството за експлоатация.

Винаги работете с каска, защитни очила и предпазни 
наушници.

ВНИМАНИЕ! Моторната метла изхвърля предмети при висока скорост. 
Те могат за рикошират и да наранят оператора. Също могат да 
причинят сериозно нараняване на очите.

 Работещият с моторната метла трябва да 
е сигурен, че няма хора и/или животни на 
разстояние по-малко от 10 метра.  Когато в 
един и същи район работят няколко души, те 
трябва да спазват безопасно разстояние от 10 
един от друг.

68 dB 
(A)

Опасност! Възможно срязване на пръсти

Нивото на налягане на шума на разстояние 15 метра 
в съответствие с нормата ANSI B175.2-1996

ВНИМАНИЕ! повърхностите може да са горещи.



По време на работа с моторната 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 каски с маски (фиг.4-5).
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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Сглобяване

Машината се доставя подготвена за работа като моторна метла (издухване). Комплекта, доставян отделно  като допълнителна 
принадлежност позволява машината да бъде използвана и като листосмукачка с допълнително насичане на листата (виж 
стр.26-28). 

Монтаж на тръбата
ВНИМАНИЕ! – При монтажа на тръбата и струйника двигателят трябва да е изгасен и ключа за е в позиция STOP. За улесняването 
на сглобката двата жлеба на корпуса на машината и на тръбата (виж фиг.1-2) са с различен размер.  Това гарантира правилното 
сглобяване на двата елемента.

1. Поставете тръбата (B, фиг. 3)   така че да съвпаднат зъбците (А, фиг.1-2) от корпуса на изхода за тръбата с жлебовете (С)
на тръбата. Завъртете тръбата по посока на стрелката (2). При кликването тръбата трябва да изглежда както е показано на фиг.4.  
Закрепете връзката на тръбата като завинтите винта (G, фиг.4). 
2. Поставете струйника (D, фиг.5) върху тръбата (В), така че двата зъба (Е) на тръбата за издухване да влязат в жлебовете (F) на
струйника. Завъртете тръбата по посока на стрелката (2). При кликването струйника  трябва да изглежда както е показано на фиг.6. След 
монтажа струйника  трябва да изглежда както е показано на фиг.6.
3. ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ – За постигане на по-насочена и ефективна струя въздух се предлага специфичен накрайник със
сплескана форма (фиг.7) към тръбата, който се поставя на мястото на стандартния струйник. Комплекта с ориг.№ 56552002 може да се 
поръча отделно. За монтаж следвайте упътванията от т.2. След монтажа сплескания накрайник  трябва да изглежда както е показано на 
фиг.8.
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Пускане на машината

ГОРИВО – ДВУТАКТОВА СМЕС (фиг. 9 – 10)
Използвайте горивна смес от бензин и 4% (25 : 1) масло за двутактов двигател, т.е.40 ml масло : 1 литър бензин
Ако маслото е OLEO-MAC (PROSINT) или е специално масло за бързооборотни двутактови двигатели съотношението е  2% (50 : 1) 
масло, т.е. 20 ml масло : 1 литър бензин

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 (фиг12). 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.11). 
За приготвяне на двутактова горивна смес използвайте само специфично масло за двутактови двигатели (фиг.12)
Преди зареждането разклащайте тубата с готовата смес (фиг. 13). 
Зареждайте при спрян двигател и далече от открит огън, не пушете (фиг. 14). 
Преди да свалите капачката на резервоара, поставете моторната метла в стабилна позиция, така че да не може да се преобърне. 
Внимателно отворете капачката на резервоара за да позволите излишното налягане да се освободи постепенно без да се получи 
разплискване на горивна смес. 
Приготвяйте само толкова гориво, колкото ще Ви е необходимо за работния ден; Не оставяйте гориво в резервоара или в тубата за дълъг 
период време. Препоръчваме използването на стабилизатора за гориво на ЕМАК ADDITIX 2000 с №001000972 (фиг.15)  ако смятате да 
съхранявате горивната смес за период от около една година. 
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Проверете дали лоста на газта (А, фиг.17) функционира правилно и дали ключа за спиране на подаването на газ (В) е в позиция min. 
Натиснете няколко пъти пусковата (подкачваща) помпа (С,фиг. 18). Поставете пусковият ключ ON/OFF (D, фиг. 17) в положение „І”.  
Поставете лоста на смукача (F, фиг.20) в позиция CLOSE.  Издърпайте лоста на газта (В, фиг.19)  в положение средна газ като натиснете 
копчето (Е), и после отпуснете лоста (В). 
Поставете машината стабино на земята. Задължайки моторната метла към земята, Хванете здраво ръкохватката на стартера и теглете 
бавно въжето на стартера, докато се появи по-голямо съпротивление (фиг.21). След това дърпайте енергично няколко пъти и още 
при първото “припукване” на двигателя върнете лоста на смукача (F, фиг.20) в изходно (работно) положение “OPEN”. Ако се наложи 
повторете този процес до запалване на двигателя. Когато двигателя заработи, стиснете лоста за газта след 30-40 сек (В, фиг.19) за да го 
освободите от блокираното състояние  и оставете двигателя да поработи на празен ход.

ВНИМАНИЕ! - Ако двигателят вече е загрят, не ползвайте лоста на смукача (F,фиг. 20). 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
Моторната метла достига пълната си мощност след първите 5-8 часа работа. По време на разработване на двигателя не го оставяйте да 
работи на празен ход при пълна газ за да не повредите двигателя. 

Пускане на двигателя



Ползване на машината

 Моторната метла е предназначена за ползване с една ръка (фиг.25) и може да се държи еднакво както с дясната така и с лявата ръка. Моторната 
метла може да се използва еднакво добре както при неравни повърхности (например затревени площи) така и на равни повърхности покрити 
със стърготини, листа, поддържани тревни терени. При равните повърхности по-ефективната функция на издухване се постига като се използва 
„сплесканият” накрайник за тръбата (фиг.26), №56552002, който се поръчва и закупува допълнително. Този накрайник създава широк и мощен поток 
от въздух в близост до земната повърхност, който може да бъде насочван и контролиран по-точно от стандартният объл накрайник.
Бутона за контрол на газта (А, фиг.27) се използва за различните обороти на двигателя и съответно може да регулира въздушният поток. Преди да 
изключите двигателя преместете този бутон в позиция „min”. 

ВНИМАНИЕ:  постоянно оглеждайте зоната в която работите: внимавайте да не насочвате струята въздух към хора или животни  
(фиг.28). Вентилаторната перка може да изхвърли малки твърди предмети на далечни разстояния при висока скорост.
ОПАСНОСТ! – Използвайте машината разумно. Не работете с нея рано сутрин или късно вечер. Спазвайте местните закони за нивата на 
шум в околното пространство. 
ВНИМАНИЕ! Винаги проверявайте дали защитната решетка (В, фиг.29) е надлежно затворена със закопчалка (С, фиг.30). Съществува 
риск да си отрежете пръстите.

Допълнително оборудване: За допълнителен комфорт на оператора възможно е поръчването на единична презрамка (фиг.31) с Кат.
№61140011 който може да се закупи допълнително. Закрепете куките на презрамката към специалните за това уши на корпуса на машината (D, 
фиг.32).
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КАРБУРАТОР
Преди регулиране на празния ход почистете въздушния филтър (D, фиг.34) и загрейте двигателя. 
Регулировъчният винт за празен ход Т (фиг.35) е направен така, че да настройва празния ход при 3000 оборота/мин. 
Този двигател е конструиран и произведен така, че да е в съответствие с приложимити Директиви 97/68/ЕС  и 2002/88/ЕС и 2004/26/ЕС.

ВНИМАНИЕ: Не си играйте с регулировките на карбуратора.
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Преместете лоста на газта (B, фиг.33) както и блокировката за газта (С, фиг.33) в минимална позиция. Изгасете двигателя като преместите ключа 
Start/Stop (А) в изключено положение.

ВНИМАНИЕ: Когато транспортирате моторната метла с превозно средство обезопасете машината така, че да я предпазите от 
преобръщане, разливане на гориво или други повреждения.

Спиране на двигателя
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Техническо обслужване
ВНИМАНИЕ! – винаги носете защитни ръкавици, когато работите по 
поддръжката на машината или двигателя. Никога не работете върху 
машината при топъл двигател.

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – На всеки 8-10 часа отваряйте капака (А, фиг.41) и изваждайте 
филтъра (В,фиг.41). Почистването да се извършва с обезмаслител на ЕМАК кат.№ 
001101009,  изплакнете с вода изсушете с помощта на компресор, без да приближавате 
особено със струя въздух насочена отвътре навън (фиг.42). Като алтернатива може да 
изперете филтъра със сапунена вода и да го изсушите. Сменете филтъра ако е особено 
замърсен или повреден. 

ГОРИВЕН ФИЛТЪР - Горивният филтър (С) трябва редовно да се проверява. Ако 
филтърът е много замърсен, трябва да го смените (фиг.43).

ДВИГАТЕЛ - Периодично почиствайте ребрата на цилиндъра със струя сгъстен въздух. 
Ако се допусне натрупване на замърсяване по цилиндъра, това може да доведе до 
прегряване на мотора. 

ЗАПАЛИТЕЛНА СВЕЩ - Редовно почиствайте свещта, проверявайте и коригирайте 
разстоянието между електродите, както е показано на (фиг.44). Използвайте свещи Cham-
pion RCJ-7Y,  NGK BPMR6A или други марки, като спазвате топлинно число. 

ЗАЩИТНА РЕШЕТКА – Проверявайте дали пружината (D, фиг.45) както и заключалката 
(Е,фиг.46) са в добро състояние и функционират. Тези елементи гарантират, че 
предпазната решетка ще е надлежно затворена.

ВНИМАНИЕ: -  Всички дейности по обслужването, които не са описани в 
това ръководство, трябва да се извършват от упълномощен сервиз. За да се 
гарантира нормална работа на моторната метла, при евентуална повреда, 

неизправната част трябва задължително да се замени с ОРИГИНАЛНА РЕЗЕРВНА 
ЧАСТ. 

АУСПУХ (фиг.49) – този ауспух има вграден катализатор, който осигурява това, че 
двигателят е в съответствие със съвременните стандарти за въглеродните емисии. 
Никога не се опитвайте да променяте или отстранявате катализатора: с такова действие 
бихте нарушили закона.



Съхраняване
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Ако машината ще се съхранява за по-дълги периоди:

• Отстранете тръбата и струйника.
• Изпразнете и почистете резервоара в добро проветрявано помещение.
• За да изпразните напълно горивната система  запалете двигателя и изчакайте горивото да свърши напълно като двигателя ще спре

(ако в карбуратора остане горивна смес тя може да повреди мембраната на карбуратора).
• Изчистете внимателно всички елементи на корпуса на вентилатора (H, фиг.57) от трева и замърсявания, както и ножа за насичане 

на листата (G, фиг.58), перките на вентилатора (F), гнездата във решетката на вентилатора (фиг.59) въздушния филтър (В, 
фиг.60), ребрата на цилиндъра и тръбите, особено когато машината се използва в режим за засмукване на листата.

• Отстранете свещта и сипете малко моторно масло в цилиндъра (фиг.61);
• С помощта на стартерното въже (фиг.62) превъртете няколко пъти коляновия вал за да разнесете маслото вътре в цилиндъра.
• Поставете обратно запалителната свещ.
• Съхранявайте моторната метла в сухо помещение, по възможност на разстояние от земята и далеч от източници на топлина и/

или огън.
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Сглобяване на комплекта за засмукване/насичане на листа за моторната метла

Допълнително оборудване комплект за засмукване/насичане (фиг.65):
1.Тръба за засмукване (от две части)
2.Тръба за торбата
3. Торба

ВНИМАНИЕ – При монтажа на засмукващите тръби и торбата, двигателя трябва да е изгасен и ключа да е в положение STOP.

Подготовка
• Поставете смукателната тръба (С, фиг.66) в тръбата (D) изцяло до пръстена на тръбата в края и го затегнете с помощта на самозалепващата

лента (Е). За повече удобство при използването на машината поставете торбата в края на тръбата. 
• За улесняване на монтажа, двата щифта (А, фиг.67) на корпуса и на тръбите са с различен размер. Това осигурява правилната сглобка на

елементите. Поставете смукателната (С,фиг.68) към корпуса на вентилатора, така че двата щифта (F) на тръбата от корпуса да паснат в гнездата 
(В) на смукателната тръба. Завъртете тръбата по посока на стрелката (2) за заключване. След монтажа смукателната тръба трябва да изглежда 
както е показано на фиг.69. Закрепете тръбата с винт (G, фиг.69).

• Отворете защитната решетка, като си помогнете с отвертка за освобождаване на захващането (Н,фиг.70). Задръжте решетката в затворено
пололжение. Поставете засмукващата тръба (L,фиг.71) като напаснете 4те зъбчета (М) на корпуса на вентилатора с 4те гнезда (N) на 
засмукващата тръба. Завъртете тръбата по посока на стрелката (2) за заключване. Поставете с лек натиск  крайният сегмент от тръбата (Р,фиг.72), 
като внимавате фаската в края на тръбата да гледа надолу.

• 
ВНИМАНИЕ! – Преди пускане на машината се уверете, че смукателната тръба е правилно монтирана.  
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Ползване и поддръжка на комплекта за засмукване/насичане на листа за моторната метла

ВНИМАНИЕ! – Никога не пускайте моторната метла да работи ако защитната решетка  (А,фиг.73) е отворена, повредена или не може да бъде надлежно затворена с 
изключение на случаите, когато е монтирана тръбата за засмукване.
ВНИМАНИЕ! – Винаги проверявайте дали тръбата не е повредена и дали е напълно затворена преди да започнете работа. Никога не работете с машината при 
повредена торба, т.к съществува риск от нараняване от хвърчащи листа и други частици. 
ВНИМАНИЕ! – Винаги дръжте машината здраво с двете ръце. Засмукващият комплект е конструиран за работа с две ръце (фиг.74), като лявата ръка е на дръжката на 
корпуса (фиг.75). Това в еднаква степен важи както за ползватели с  дясна ръка, така и за  леваци.

Прехвърлете тръбата през дясното си рамо и промушете лявата ръка. Торбата трябва винаги да е правилно поставена при работа с машината за засмукване на падналите листа. 
Тръбата с голям диаметър може да засмуче по-големите листа, парченца картон и кора от дървета.  Внимавайте да не засмуквате големи предмети (парчета дърво, тенекиени 
кутии, жици или други дълги конци или въжета), които могат за затруднят или да повредят перките на вентилатора (В,фиг.76). Внимавайте при засмукване на влажни листа, т.к. те 
могат за запушат вентилатора. Внимавайте да не блокирате смукателната тръба, т.к. това може да доведе до повишаване на оборотите и до повреда в двигателя.

ВНИМАНИЕ!  - Не влачете края на засмукващата тръба по земята (фиг.77)
ВНИМАНИЕ!  - Не засмуквайте абразивни материали като пясък или чакъл, които могат по-бързо да износят вентилатора. 
ОПАСНОСТ!  -  Никога не засмуквайте около горещи или горящи повърхности, както и запалителни течности.  Не ползвайте засмукващата тръба за възпламеними 
течности или за токсични вещества (напр. гориво) или дори за материали напоени с такива вещества. 
Това може да доведе до фатални изгаряния или експлозия! 
ВНИМАНИЕ! – По време на засмукване, необичайни шумове или прекъсвания в работата на двигателя може да сигнализират за вътрешно запушване в самата машина. 

Веднага изгасете двигателя, откачете засмукващата тръба и проверете дали вътрешната част на тръбите е блокирана с листа или други отпадъци (фиг.78). Почистете 
корпуса на вентилатора, ако се налага (С,фиг.79) като отвинтите седем винта (7) за да имате достъп. 
Поддръжка
КОРПУС НА ВЕНТИЛАТОРА – Периодично почиствайте корпуса на вентилатора (С,фиг.79) за да изчистите остатъци от листа и други  частици, които биха могли да повредят 
вентилатора. 
ВЕНТИЛАТОРА – проверете дали перките на вентилатора (В,фиг.76) са чисти и без повреди за да избегнете намален приток на въздух и повишени вибрации в машината. В случай, че 
видите повредени перки веднага се обърнете към сервиз.
ТОРБА – Трябва периодически да се изпира за да се запази доброто засмукване и напълване. Проверявайте целостта на торбата както и състоянието на закопчаващите ципове. 
Подменете ги при необходимост.
За други въпроси по поддръжката вижте стр. 11



Работен обем (см³) 30.5
Двигател Двутактов EMAK

Мощност (кВт) 1.0
Максимални обороти (min-1) 6500÷6800
Минимални обороти (min-1) 3000

Обем на горивния резервоар (см³) 600

Запалване електронно
Карбуратори мембранен
Съединител центробежен

Електронно запалване да
Мембранен тип карбуратор да

Подкачваща помпа за горивото да
Система за намаляване на вибрациите да

Дебит на въздуха при издухване (м³/час) 720
Дебит на въздуха при всмукване (м³/час) 770

Тегло без моторната метла (кг) 4,5
Размери (мм) 360 х 240 х 385

Обем на торбата за събиране на листа (л) 36
Максимална скорост на въздушната струя (м/сек) 70

Ниво на налягане dB(A) LpA - ISO 6081 100
Ниво на мощност dB(A) LwA - ISO 3744 110

Ниво на вибрации м/сек ISO 5349 13.5
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Технически данни
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Технически данни



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 неизвършване 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




