
*Превод от оригинална инструкция.



Въведение
За правилното използване на електрическия трион, 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.

Технически данни
Модел ОМ 1800Е ОМ 2000Е

Мощност на електродвигателя 1700 W 1900 W
Захранващо напрежение 230 V
Номинален консумиран ток 7,9 А 9,0 А
Честота на тока 50 Hz
Обем на масленият резервоар 190 cm3(0,19 L)
Смазване на веригата Автоматично
Дължина на разреза 330 mm - 395 mm

13” - 15.5”
Дължина на шината 35 cm - 41 cm

14” - 16”
Стъпка на веригата 3/8” x .050”

(1.3 mm)
Special

Брои зъби на водещото колело 6
Тегло без шина и верига 4,4 kg

Риск от увреждане на слуха! 
При нормална употреба тази машина 

излага оператора на ежедневно шумово 
напрежение равно на 

85 dB (A)

Модел Налягане от шума Гарантирана мощност на шума Ниво на вибрации Неопределеност
LpA av

ISO 6081
LwA

2000/14/EC - EN ISO 3744 - ISO 
9207

ISO 7505 EN 12096

1700 W
96 dB(A) * 110 dB(A)

2,3 (sx) / 5,2 (dx) m / 
s2 * 0,7 (sx) / 2,1 (dx) m / s2

2000 W 4,1 (sx) / 7,4 (dx) m / 
s2 * 1,0 (sx) / 1,4 (dx) m / s2

* Средно претеглени стойности: при ½ празен ход, ½ пълно натоварване, ½ форсиран диск - 2 -



6 - Режеща верига
7 - Капачка на масления резервоар
8 - Гайка на капака          
9 - Капак на водещото колело
10 - Захранващ кабел и щепсел   

Обяснение на символите
Преди да използвате машината прочетете 
ръководството за експлоатация.

Винаги работете с каска, защитни очила и предпазни 
наушници.

Посока на въртене на веригата. Максимална 
дължина на шината.

Не използвайте верижния трион при дъжд и 
висока влажност.

При повреждане или срязване на кабела 
незабавно изключете щепсела на триона от 
контакта.
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1 - Обезопасителен плъзгач
2 - Ключ на електродвигателя          
3 - Ръкохватки
4 - Ръкохватка за спирачка на веригата
5 - Водеща шина 



Информация на потребителя

В съответствие с Директива 2002/95/CE,
2002/96/CE и 2003/108/CE за намаляване на опасните субстанции в електрическото и електронно оборудване (ROHS) си 
управление на отпадъците от такова обoрудване (WEEE). Когато върху машината има символ изобразяващ задраскана 
кофа за боклук, това означава че тя не трябва да се изхвърля заедно с битовия отпадък в края на експлоатационния 
си живот. Когато оборудването не е вече годно за употреба, то трябва да се занесе от потребителя в специален център 
за събиране за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване или да се върне на дилъра. Подходящото 
сортиране позволява излязлото от употреба оборудване да бъде изпратено за екологично рециклиране и 
унищожаване; това помага да се избегне всякакво негативно влияние върху околната среда и здравето, освен това се 
рециклират и част от материалите използвани при производството. Неоторизираното изхвърляне на отпадъци е 
безотговорно и наказуемо според законите на страната.

ВНИМАНИЕ!!! При правилна експлоатация електрическият трион е бърз, удобен и ефективен работен прибор. Ако Вие 
го използвате неправилно или без необходимата предпазливост, той може да бъде опасен. За да бъде Вашата работа 
винаги приятна и безопасна, спазвайте безусловно предписаните по-долу мерки за безопасност.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Електрическият трион трябва да се използва само от възрастни хора в добро здравословно състояние, които са се запознали внимателно с
това ръководство. С електрическия трион може да работят само здрави и отпочинали хора. (фиг.1)
2. По време на работа не трябва да се носят шалове, гривни и други висящи украшения и дрехи, които може да бъдат захванати от машината
или режещата верига. Обличайте се с прилепнало към тялото защитно работно облекло.
3. Винаги ползвайте устойчиви на хлъзгане затворени обувки, работни ръкавици, защитни очила или шлемове, шумозаглушители (антифони) и
предпазна каска.
4. Монтирайте шината и веригата преди да включите машината в електрическата мрежа (фиг. 2)
5. Никога не пускайте електрическия трион без защитния капак на веригата и водещо колело.
6. Проверете дали напрежението и честотата на тока отбелязани върху табелката на машината отговарят на тези на мрежата.
7. Никога не използвайте кабели, щепсели или разклонители, които са повредени или не отговарят на съответните стандарти.
8. При повреждане или срязване на кабела незабавно изключете щепсела на триона от контакта (фиг. 3). Електрическата връзка трябва да
бъде прокарана така че да се предотврати повреждането и от хора или превозни средства, което е опасно и за тях.
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9. Не започвайте да режете преди да сте почистили и освободили напълно работния участък от странични пречещи предмети.
10. По време на работа следете къде се намира кабела: той трябва да бъде далеч от обсега на режещата верига и никога не трябва да е опънат.
Никога не режете в близост до други електрически кабели.
11. По време на работа здраво дръжте предната ръкохватка с лявата ръка, а задната - с дясната.(фиг.4)
12. По време на пускането и работата с електрическия трион, в работния обсег не трябва да се допускат странични лица и животни.
(фиг.5)
13. Винаги поддържайте ръкохватките сухи и чисти.
14. Винаги, когато работите заемайте стабилна и сигурна стойка. Започнете рязането, когато веригата се движи. По време на рязането
използвайте зъбите, като опорна точка.
15. Винаги, когато работите заемайте стабилна и сигурна стойка (фиг. 6). Убедете се, че дървото ще падне в безопасна посока.
16. Особено внимателно режете дебел, огънат и заклещен клон, защото при евентуалното му отпускане той може да Ви удари.
Бъдете много предпазливи при рязане на тънки клони или храсти, които могат да блокират веригата или да отскочат към Вас и да Ви изведат от 
равновесие.
17. Внимавайте разрезът да бъде, така че да не се заклещи режещата шина в дървото.
18. Не режете на ниво по-високо от рамената си (фиг. 7)
19. Преди обслужване на машината, изключете машината от мрежата.
20. Пренасяйте и превозвайте електрическия трион само с насочена назад шина и с поставен предпазител на веригата (фиг.8А).
21. Когато правите техническо обслужване, винаги спазвайте указанията на производителя описани в това ръководство.
22. Винаги преди работа проверявайте изправното функциониране на предпазните и другите устройства на електрическия трион.
23. Никога не работете с повреден, некомпетентно ремонтиран, неправилно монтиран или самоделно изменен електрически трион. Никога не
елиминирайте и не преправяйте защитните приспособления. Използвайте водещи шини и вериги само с дължина, препоръчана от производителя и 
указана в таблицата.
24. С Вашия електрическия трион разрешавайте да работят само компетентни лица, запознати с правилата за безопасност и експлоатация.
Предоставяйте им това ръководство, което те задължително трябва да прочетат преди започване на работа.
25. Съхранявайте електрическия трион в сухо помещение, на известна височина над пода, с поставен предпазител на водещата шина.
26. Не използвайте верижния трион при дъжд и висока влажност (фиг. 8В) .
27. Не работете в близост до взривоопасни и леснозапалими вещества
28. Ако Вашият трион спре да работи по някаква причина, обърнете се към специализираните и упълномощени ремонтни сервизи.
29. Всички сервизни дейности различни от описаните в това ръководство, трябва да се извършават от компетентен персонал.
30. Съхранявайте грижливо това ръководство и го преглеждайте преди всяко използване на машината.
31. Не претоварвайте  машината като форсирате рязането.
32. Никога не злоупотребявайте със захранващия кабел. Никога не носете триона за кабела, не го дърпайте, за да изключите машината от
контакта. Пазете кабела далече от топлинни източници и остри ръбове. 
33. Не работете с електрическия трион на места, където има опасност от експлозия или пожар. -5-



Предпазно облекло

Повечето инциденти с електрически триони стават, когато трионът удари оператора. Когато работите с електрически трион, винаги 
използвайте одобрено предпазно облекло. Носенето на защитни дрехи не елиминира риска от нараняване, но намалява ефекта от 
евентуалните наранявания по време на инцидента. Консултирайте се с Вашия доставчик, за да Ви препоръча подходяща екипировка. 
Дрехите трябва да бъдат подходящи и удобни. Носете прилепнали дрехи против срязване. Oleo Mac предлага: яке против срязване 
(фиг. 1), защитен работен гащеризон (фиг. 2) и гамаши. Не носете шалове, вратовръзки, гривни и дрехи, които могат да се закачат за  
дърветата. Вържете и покрийте дългата коса ( например с лента, шапка, каска). 
Носете предпазни обувки или ботуши с не хлъзгаща се подметка и непробиваема вложка. (фиг. 4-5).
Носете защитна каска  (фиг. 3А) на места където има падащи обекти.
Носете защитни очила или екран за лицето.
Носете антифони против шума (фиг. 3В) или тапи за уши. Използването на защитни средства против шум изисква повишено внимание, 
тъй като се ограничава възприемането на предупредителни сигнали за опасност като викане, аларми и др.
Носете противосрезни ръкавици (фиг.6). 
Обърнете се към Вашият доставчик за пълна защитна екипировка.
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ПОСТАВЯНЕ НА ВОДЕЩАТА ШИНА И РЕЖЕЩАТА ВЕРИГА

ВНИМАНИЕ! - ИЗКЛЮЧЕТЕ ЩЕПСЕЛА ОТ МРЕЖАТА ПРЕДИ ОБСЛУЖВАНЕ НА МАШИНА
Издърпайте лоста на спирачката (фиг.1) към себе си (към предната ръкохватка), за да се убедите, че спирачката не е 

задействана.
Развийте болта /А/ и свалете капака /В/ на веригата (фиг.2)
Махнете пластината (С) от шпилките на шината  (фиг.3).
С помощта на винта за опъване /F/ (фиг.5) приближете болта за опъване /Е/ към водещото колело /Н/ (фиг.3) докрай
Поставете шината, така че прореза /D/ да се плъзне по водача /L/. Отвора /G/ да стигне и задмине болта за опъване /Е/ (фиг.3)
Поставете веригата /N/ в канала на шината /М/ и в канала на водещото колело /Н/ (фиг.4). Внимавайте за ориентиране на зъбите и 
посоката, в която ще се движи веригата (фиг.7)
Преди да поставите капака на веригата опънете леко веригата, за да провисва под стопера за веригата  /Р/ (фиг.4) За да поставите 
правилно капака вкарайте двете направляващи на капака на веригата /В/ (фиг.8) в съответните им жлебове
Поставете капака на мястото му и завинтете леко на ръка гайката без да я затягате.
С помощта на винта /F/ (фиг.5) окончателно опънете веригата.
Регулирайте веригата така, че да бъде добре опъната и в същото време да може да се движи с ръка леко, без усилие (фиг.7)
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ВНИМАНИЕ! - За да може да придвижите веригата с ръка, трябва да натиснете лоста за газтa.
Затегнете докрай гайката на капака на веригата, като при това повдигате с другата ръка върха на шината нагоре (фиг.6)

Веригата е опъната нормално, ако може да бъде изтеглена над шината /в средата/ с няколко милиметра (фиг.7)
ВНИМАНИЕ! - Проверявайте опъването на веригата многократно в течение на работния ден, като винаги ползвате 
предпазни ръкавици.
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ПУСКАНЕ НА МАШИНАТА

СВЪРЗВАНЕ В ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА
ВНИМАНИЕ - Преди да включите щепсела в контакта, проверете дали напрежението на електрическата мрежа отговаря на 
техническите данни на машината. Сечението на проводника в удължителя, в зависимост от избраната дължина на кабела, трябва 

да отговаря на размерите от по-долната таблица. В противен случаи е възможно спад на напрежението и мощността, което води до 
прегряване и повреждане на двигателя. Заземяване не е задължително, защото двигателят е двойно изолиран.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ НА УДЪЛЖИТЕЛНИЯ КАБЕЛ /при 230 V/

Дължина в метри Минимално сечение на проводника
0÷20 m 1 mm2
20÷50 m 1.5 mm2
50÷100 m 4.0 mm2

Необходимо напрежение на мрежата: 230 V - с пропускателна способност на проводниците 10 А и стопяем предпазител 8 А

ВНИМАНИЕ - За използване на открито се препоръчват кабели с неопренова изолация или двойно изолирани кабели, със заземени 
щепселни връзки. Щепселът и удължителят кабел трябва често да се проверяват и при откриване на неизправност да се подменят.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
-Преди да ползвате електрическия верижен трион се уверете че захранващият куплунг съдържа устройство за дефектнотокова защита 
с ток на изключване 30 mA.
-Поставете верижния трион на земята, така че веригата да не се допира в нищо и тогава включете щепсела в контакта на 
електрическата мрежа
-Държейки здраво с две ръце дръжките на триона, първо плъзнете обезопасителния плъзгач напред и после натиснете пусковия ключ 
(фиг.9)

ВНИМАНИЕ - В работната зона на верижния трион не трябва да има странични лица по време на използването му.

ВНИМАНИЕ - Електрическият верижен трион няма да работи, ако лостът (C) на спирачката е натиснат напред (фиг.10)

ВНИМАНИЕ - Натиснете и задръжте ключа (B, фиг.9) по време на работа.



ПУСКАНЕ НА МАШИНАТА
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ЗАРЕЖДАНЕ С МАСЛО И СМАЗВАНЕ НА ВЕРИГАТА
Веригата се смазва от автоматична помпа, която е регулирана фабрично. Помпата осигурява редовно подаване на масло даже при най-
тежки работни условия. Прокапване на масло при рязане на тънки дърва е нормално явление.
-Преди да свалите капачката на масления резервоар почистете около нея, за да избегнете попадането на мръсотия в резервоара 
(фиг.17)
-По време на работа контролирайте нивото на маслото (фиг.18).
-Досипвайте винаги, когато нивото на маслото падне под чертата MIN на наблюдателното прозорче, или по-рано
-След зареждане включете 2-3 пъти двигателя без товар, за да се възстанови нормалното подаване на масло към веригата. Този процес 
възстановява нормалното подаване на помпата
-Не отстранявайте самостоятелно неизправности в помпата. Потърсете помощта на оторизиран сервиз
Употребата на качествени смазочни средства по време на рязането намалява до минимум износването на шината и веригата и 
осигурява по-продължителен срок на експлоатацията им. Използвайте само висококачествено масло.

ВНИМАНИЕ - В никакъв случай не използвайте отработено масло или масло предназначено за други цели. Винаги употребявайте 
екологично чисто масло /eco-lube на OLEO-MAC, номенклатура №001000778/, което е предназначено специално за водещи шини и 

режещи вериги, за да осигурите дълъг живот на частите на електрическият трион, както и запазване на природата.
ВНИМАНИЕ - Преди извършване на каквато и да е обслужваща работа по режещите звена, изваждайте щепсела от контакта.

СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
При отпускане на ключа на двигателя /В/ (фиг.21) режещата верига спира веднага, а 
електродвигателят продължава по инерция да се върти още известно време. Няма да успеете 
да натиснете ключа В преди електрическият двигател да спре напълно.

ВНИМАНИЕ - Не оставяйте верижния трион на земята, докато все още се движи веригата.
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ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА

ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА
Електрическият трион е оборудван с две предпазни устройства:
 ПУСКОВ ИЗКЛЮЧВАТЕЛ /КЛЮЧ НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ/
При пълно отпускане на пусковия изключвател /В/ фиг.25 режещата верига спира веднага своето движение, а електродвигателят спира 
по инерция малко по-късно.

ВНИМАНИЕ - За да се избегне преждевременно износване на механичните части, изключвателя /В/ фиг.25 включвайте 
повторно само след пълно спиране на въртене на двигателя.

ИНЕРЦИОННА ИЛИ РЪЧНА СПИРАЧКА НА ВЕРИГАТА 
Спирачката на веригата е устройство, което прави използването на верижния трион максимално безопасно. Тя предпазва работещия 
от евентуални опасни обратни удари през различните фази на рязане. Спирачката сработва, ако операторът натисне с ръка лоста 
на спирачката (фиг.26-27-28) - ръчно задействане, или автоматично по инерция ако защитният механизъм се придвижи напред 
поради рязък обратен уред (фиг.27) - инерционно задействане. Веригата се освобождава от спирачката чрез издърпване на лоста на 
спирачката по посока на оператора фиг.28, като преди това трябва да се отпусне пусковия изключвател /В/ (фиг.25).
КОНТРОЛИРАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА СПИРАЧКАТА

Преди започване на всеки работен ден проверявайте функционалната способност на спирачката на веригата като спазвате следните 
точки:
1. Включете двигателя и хванете машината за ръкохватките здраво с две ръце.
2. Дръпнете предпазния лост на спирачката, за да освободите веригата, после натиснете същия лост напред като използвате 
външната страна на китката на лявата си ръка (фиг.26.)
3. Ако спирачката функционира нормално, веригата трябва да спре своето движение незабавно; тогава отпуснете изключвателя на 
електродвигателя.
4. Освободете /изключете/ спирачката (фиг. 28)

ВНИМАНИЕ - Електрическият верижен трион няма да работи, ако лоста на спирачката на веригата /С/ фиг.36 е натиснат напред.



ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА - СЪХРАНЕНИЕ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРОТИВ ОБРАТЕН УДАР
Обратен удар може да се получи, ако по време на работа върхът на шината докосне предмет или веригата се заклини в разреза (фиг.33-
34-35). За да се избегне или намали опасността от нещастни случаи, дръжте винаги здраво електрическия верижен трион с две ръце. 
Познаването и предпазването от обратен удар елиминира фактора изненада и намалява вероятността за нещастен случай. Винаги 
проверявайте във Вашата зона на рязане да няма препятствия.

СЪХРАНЕНИЕ
-Изключете щепсела от контакта на електромрежата.
-Извършете всички операции по техническото обслужване, описани по-горе.
-Източете маслото от резервоара и поставете пак капачката.
-Почистете електрическия трион външно и покрийте със смазка всички метални части.
-Обвийте двигателя с пластмасова материя. Съхранявайте машината на сухо място, далече от източници на топлина и по възможност 
без пряк контакт със земята.
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ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА

РЯЗАНЕ НА ДЪРВЕТА
С електрическия верижен трион не извършвайте горски работи /поваляне на дървета и кастрене/, защото наличието на електрически 
кабели не осигурява необходимата свобода на придвижване и безопасност.

ВНИМАНИЕ - Спазвайте винаги мерките за безопасност.

Верижният трион трябва да се използва за рязане само на дърва. Забранено е с него да се режат други материали, защото вибрациите и 
обратните удари са различни и предвидените мерки за предпазване може да се окажат недостатъчни. Не използвайте триона като лост 
за повдигане, отместване или за други дейности, за които не е предназначен.Не закрепвайте триона към неподвижни опори или стойки. 
Забранено е към вала на машината да се присъединяват други инструменти или устройства, освен предписаните от производителя.
Ако работите с верижния трион за първи път, направете няколко разреза на стабилно лежащо дърво. Така ще получите необходимите 
увереност и доверие към машината. Не натискайте прекалено силно върху дървото. Собствената маса на триона е достатъчна за работа 
без напрежение, като едновременно с това осигурява максимална производителност.

ВНИМАНИЕ - Не работете с триона, когато вали дъжд, в мокра или много влажна среда /електродвигателят не е херметически 
затворен/, както и в лошо време, при недостатъчна видимост, много високи или много ниски температури.

Преди да започнете разкройването на дърво, проверете колко опорни точки има и къде са те. Това ще Ви позволи да работите правилно 
и да избегнете заклинване на шината с веригата в разреза.
- Ако дървото е разположено както на фиг.41, първо направете сряз отгоре до 1/3 от дебелината на дървото /1/ (фиг.41), след това 
довършете рязането отдолу /2/ (фиг.27). По този начин разрезът ще бъде безупречен и веригата няма да се заклини в дървото
- Ако дървото е разположено както на фиг.42, първо направете сряз отдолу до 1/3 от дебелината на дървото /1/( фиг.420, след това 
довършете рязането отгоре /2/( фиг.42)

ВНИМАНИЕ - Ако шината с веригата се заклини и блокира в среза, изключете двигателя, повдигнете 
дървото с лост или с кол до разхлабване на захвата (фиг.43). Не се опитвайте да освободите шината 
със сила чрез дърпане.
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ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

ВНИМАНИЕ - Заточване на веригата правете с поставени предпазни ръкавици и очила. Преди извършването на всякаква 
обслужваща дейност по режещата гарнитура изваждайте щепсела от контакта.

ЗАТОЧВАНЕ НА ВЕРИГАТА
Стъпката на веригата (фиг.48) за модел ОМ 15Е е 3/8 х 0.043 /Microlite/, а за моделите ОМ 17Е и ОМ 19Е е 3.8 х 0.050 /
Special/. Заточвайте с кръгла пила 4.0 mm, с поставени предпазни ръкавици.

ВНИМАНИЕ - Не монтирайте шина с верига от ОМ 17Е и ОМ 19Е на електрически трион ОМ 15Е.
Посоката на движение на пилата е винаги отвътре на вън относно горната стена на режещият зъб (фиг.47), като спазвате 

размерите дадени на (фиг.48). След заточване горните стени на всички режещи зъби трябва да имат еднаква широчина и дължина.
ВНИМАНИЕ - Веригата трябва да се заточва, когато стружките станат малки като обикновени стърготини. Преди заточване извадете 
щепсела от контакта.

След всеки 3-4 заточвания на режещите зъби проверявайте и ограничителите на дълбочина на рязане и при необходимост намалете 
тяхната височина. За тази цел използвайте плоска пила и шаблон. След това закръгляйте предната част на ограничителите фиг.49.

ВНИМАНИЕ - Правилното регулиране на височината на ограничителите е толкова важна, колкото и правилното заточване 
на режещите ръбове.

ВОДЕЩА ШИНА
Звездочката на върха на шината смазвайте редовно със специална грес (фиг.50). За осигуряване на равномерно износване на 
водещата шина трябва да я обръщате след всеки 8 часа работа (фиг.53). Жлебът на шината и отвора за нейното смазване се почистват 
със стъргалка. Проверявайте изправността на жлеба по цялата обиколка на шината и при необходимост изпилвайте острите ръбове и 
коригирайте профила на шината с плоска пила (фиг.52.)

ВНИМАНИЕ - Двигателят е конструиран така, че при нормална работа да не се прегрява. Възможни причини за евентуално 
прегряване са: износване или лошо заточване на режещата верига, прекалено голямо натискане върху триона при рязане, 

запушване на вентилационните отвори на двигателя или неподходящ удължителен кабел. Всички дейности по техническото 
обслужване извършвайте със защитни ръкавици и при изваден щепсел от контакта на електромрежата.
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ЕЖЕДНЕВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ВЕРИЖЕН ТРИОН

След всеки работен ден трябва да почиствате основно електрическият трион, като обръщате внимание на вентилационните отвори на 
електродвигателя

ВНИМАНИЕ - За общо почистване на машината използвайте само сгъстен въздух фиг.54, и никога бензин или други миещи 
препарати.

ПРОВЕРКА И СМЯНА НА ГРАФИТНИТЕ ЧЕТКИ НА ДВИГАТЕЛЯ

Графитните четки трябва да се проверяват от специалист след всеки 100 часа работа, а след 200 работни часа да се сменят. За 
контролиране и смяна на графитните четки търсете помощта на упълномощен сервиз или на дилър.

ВНИМАНИЕ - За осигуряване на непрекъсната и редовна работа използвайте само оригинални графитни четки. При 
нужда графитните четки  се заменят винаги комплект.

ВНИМАНИЕ - Всички технически операции, които не са описани в това ръководство, трябва да се извършват само в оторизиран 
сервизен център. Запомнете, че за да осигурите стабилна и редовна работа на електрическия си трион трябва да използвате само 
ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ.
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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.



Официален вносител

жк.Дружба 2, блок 311а
София 1582

тел./факс: (02)955 6043
(02)955 9036

email:info@mina-parts.com 
info@oleomac.bg

www.oleomac.bg




