
ARTIK 56 - 56 EL - 62 ELD - 70 ELD - 72 ELDT
BG  УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Превод от оригиналното упътване





1

2



21 22

25

27

23

27A

24

26



28

3937

32

31



46

45

49

55A 55B

54

50

43

48

�

�

� �

�

�

��

�

2012

Bagnolo in Piano (RE) Italy

2012
710XXX3682



7

I

BG

F

D

E

SK

P

GR

TR

CZ

RUS
UK

PL

Тези параграфи са маркирани със следните 

символи:

ВНИМАНИЕ: Съществува опасност от 

злополука, сериозни или фатални увреждания 

и материални щети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съществува опасност за 

повреждане на машината или нейните части.

ВНИМАНИЕ !
СЪЩЕСТВУВА ОПАСНОСТ ОТ 

УВРЕЖДАНЕ НА СЛУХА

ПРИ НОРМАЛНА РАБОТА ТАЗИ МАШИНА 
НАТОВАРВА РАБОТНИКА ИНДИВИДУАЛНО 

С НИВО НА ШУМ МИНИМУМ 85 DB (A)

1. Указания за безопасна работа (Препоръки 
за избягване на злополуки и увреждания при 
работа) ______________________________ 8

2. Обяснение на символите и 
предупредителните знаци
(идентификация на машината, символи и 
тяхното значение)_____________________ 9

3. Главни части ( Подредба и наименование на 
главните конструктивни елементи)_______9

4. Монтаж (Последователност при 
разопаковане и сглобяване на отделно 
опакованите части) ___________________ 10

5. Правила за употреба (Съвети за лесна и 
безопасна работа)_____________________13 

-  5.1  Подготовка преди започване на 

работа_______________________________14  

5.2  Работа с машината _________________ 16  

5.3  Транспорт ________________________ 18 

6. Обслужване (Информация как да 
осигурите дълготрайно и ефикасно 
използване на машината)_____________21

-  6.1  Съвети за безопасна работа_________21

-  6.2  Периодично обслужване по план ____21

7. Защита на околната среда (Съвети за 
природосъобразно приложение на 
машината)________________________23

8. Технически данни (Най-важните 
параметри на машината)___________ 24

9. Декларация за съответствие______24

10. Гаранционна карта (Условия за 
гаранционно обслужване)__________25

11. Възможни неизправности, причини и 
отстраняване (Таблица на възможните 
неизправности, техните причини и 
тяхното отстраняване)_____________26 

ПРЕВОД ОТ ОРИГИНАЛНОТО УПЪТВАНЕ

УВОД
Прочетете внимателно настоящото упътване 
преди започване на работа, за да работите 
правилно и да се предпазите от злополуки. В 
него са обяснени принципите на действие на 
различните конструктивни части и се дават 
съвети за проверка и обслужване.

За сведение: Всички описания и 
изображения в настоящето упътване НЕ 
могат да послужат за отправяне на правни 
претенции. Производителят си запазва 
правото да променя части от упътването, 
без да предприема цялостна 
актуализация на  изданието.

Освен инструкциите за употреба и 
обслужване в настоящето упътване се 
съдържат параграфи, които са особено 
важни за потребителите. 

СЪДЪРЖАНИЕ
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1. Указания за безопасна работа 

ВНИМАНИЕ
При правилно боравене машината е бърз, 
практичен и производителен  
инструмент, но при неправилно и 
непредпазливо използване тя може 
да представлява опасност.
За да работите удобно и сигурно, 
спазвайте непременно указанията 
за безопасност в настоящото упътване.

 -

-

Вибрациите от двигатели с вътрешно 
горене при дълготрайна работа  могат 
да предизвикат при лица с проблеми 
при кръвообращението  увреждания на 
кръвоносните съдове, нервните клетки 
на пръстите, ръцете и ставите и отоци. 
При ниски температури тези проблеми 
могат да засегнат и лица в добро здраве. 
Ако констатирате симптоми като 
нечувствителност, болки, умора, 
промяна в цвета и плътността на 
кожата, изтръпване на пръстите, ръцете 
и ставите, веднага прекратете работата 
и потърсете лекарска помощ. 
Запалителната уредба на Вашата 
машина създава електромагнитно поле 
със слаба интензивност. Това поле може 
да повлияе на сърдечни стимулатори
(пейсмейкъри). За да се избегне риск от 
сериозни или фатални инциденти, 
лицата със сърдечни стимулатори, 
преди използване на машината, трябва 
да се  консултират с лекуващия лекар 
или производителя на сърдечния 
стимулатор.

Национални правилници, валидни в съответ-
ната страна, могат да ограничат използването 
на настоящата машина.
1 ) П р о ч е т е т е  в н и м а т е л н о  у п ъ т в а н е т о  
п р е д и  з а п о ч в а н е  н а  р а б о т а ,  з а  д а  
р а з б е р е т е  и  з а п о м н и т е  в с и ч к и  п р е д -
п и с а н и я  з а  б е з о п а с н о  и з п о л з в а н е  и  
м е р к и т е  з а  п р е д о т в р а т я в а н е     
н а   з л о п о л у к и .
2 ) С ъ х р а н я в а й т е  у п ъ т в а н е т о  н а  у д о б н о  
м я с т о .  П р и  з а г у б в а н е  и з и с к в а й т е  
к о п и е  о т  д и с т р и б у т о р а  н а  и з д е л и е т о .
3 )  М а ш и н а т а  м о ж е  д а  с е  у п р а в л я в а  
с а м о  о т  в ъ з р а с т н и ,  к о и т о  р а з б и р а т  
у к а з а н и я т а  з а  б е з о п а с н о с т  н а  т р у д а  и  
м е р к и т е  з а  п р е д о т в р а т я в а н е  н а  
з л о п о л у к и .  З а б р а н е н о  е  м а ш и н а т а   
д а  с е  и з п о л з в а  о т  н е п ъ л н о л е т н и  
м л а д е ж и  и  д е ц а .
4 )  М а ш и н а т а  д а  н е  с е  и з п о л з в а  п р и  
т е л е с н а  п р е у м о р а ,  б о л е с т ,  с т р е с ,  п о д  
в ъ з д е й с т в и е  н а  а л к о х о л ,  н а р к о т и ч н и

вещества и медикаменти.  
Операторът на машината трябва да е 
клинично здрав и в добро физическо 
състояние.  Работата е натоварваща.  
Хората,  чието състояние може да се 
влоши от тежък физически труд,  преди 
използването на уреда трябва да 
потърсят консултация с лекар.  Много 
внимавайте преди почивките и в края на 
работния ден!
5) Децата,  външните лица и домашните
животни трябва да са на разстояние
минимум 15м от  машината.  Забранено е
приближаването при стартиране на
двигателя и при работа с машината.
6) Използвайте винаги безопасно и
сертифицирано работно облекло.  Не 
използвайте висящи дрехи или 
престилки,  шалове,  вратовръзки и 
накити,  които могат да бъдат  
захванати от работните устройства.  
Вържета дългата коса на плитка и я 
защитете с шапка или каска.  
Никога не работете без работни 
обувки с неплъзгащи се подметки. 
Използвайте  антифони-слушалки  или 
тапи за уши.
7) Използването на машината е 
разрешено само на лица,  които 
внимателно са прочели настоящето 
упътване и са инструктирани за 
безопасно и правилно използване.
Упътването трябва да се намира на 
близко място.  Предайте го на лицата,  
които ще използват машината,  преди 
започване на работа.
8) Проверете машината и правилното
функциониране на защитните и други 
устройства  преди започване на работа.
9) Никога не използвайте повредени,
изменени или погрешно ремонтирани
машини.
Никога не отстранявайте,  не
повреждайте и правете нефункционални
защитните  устройства.  Сменете
фрезата или защитните механизми с
нови,  ако последните  са дефектни или
неработещи.
10) Работете по план.  Започнете работа
едва след като се убедите,  че върху
работната площ няма хора и предмети.
11) Всички манипулации по машината,
които се различават от описаните в
настоящето  упътване,  могат да се
извършват само специализиран
персонал.
12) Снегоринът е предназначен само за
отстраняване на снега,  всички други
приложения  са забранени.  Различните
приложения могат да предизвикат
повреди по машината,   нараняване на
хора и щети на чуждо имущество.

ВНИМАНИЕ
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13) Използвайте само инструменти и принад-
лежности, съответстващи на спецификацията 
от производителя.
14) Никога не работете с машината без 
защитния капак на въртящите се устройства.
15) Погрижете се фирмените табелки и 
етикетите, които предупреждават за 
опасности и съдържат ценни указания, да 
бъдат изправни и четими. Заменете лепенките 
и табелките с нови, ако бъдат повредени или 
изтрити.
16) Използвайте машината само за целта,  
предвидена в упътването. Вижте забранени 
приложения на стр.13.
17) Операторът отговаря за недопускане на 
опасни ситуации и е длъжен да спазва 
всички мерки за собствена безопасност на 
наклонен терен, на непроходим участък,
на плъзгаща се заледена повърхност и там, 
където е възможно затъване на машината.
18) На наклонен терен работете с машината 
особено предпазливо и то в посока нагоре и 
надолу по склона и никога напречно. Не 
използвайте машината на терен с напречен
наклон повече от 10º (17%).
19) Собственикът, съответно операторът, 
отговаря при злополуки и нараняване на 
трети лица, както и при повреда или 
унищожаване на чуждо имущество.
20) При работа върху наклонен терен 
работещият с машината да не допуска 
присъствие на други хора на разстояние по-
малко от 20 м.
21) Машината може да се оборудва с 
различни принадлежности. Собственикът 
отговаря за използването на допълнителен 
инвентар, който да съответства на 
европейските норми за безопасност. 
Използването на несертифицирани 
принадлежности крие риск за Вашата 
безопасност.
22) Бъдете винаги съсредоточени при работа 
с машината и не отклонявайте Вашето
внимание.
23) Преди включване на ротора се убедете, че 
никой не се намира в опасната зона.
24) Работете с машината само с подходящо 
зимно облекло.

извършване на ремонт.
Всяко непредвидено в настоящето упът-
ване използване означава приложение из-
вън предназначението на изделието и 
създава опасност за хората и тяхното 
имущество.
2. Обяснение на символите и 
предупредителните знаци (Фиг.1)

ВНИМАНИЕ
Никога не използвайте машината с 
повредени защитни устройства. Детай-
лите,  осигуряващи безопасна работа, 
трябва да бъдат проверявани и  
обслужвани редовно. Когато машината 
не удовлетворява изискванията при 
тези проверки, непременно се обърнете 
към оторизирания сервизен център за 

1.1.  Прочетете внимателно упътването за 
работа и обслужване преди да използвате  
машината.
1.2 Внимание! Възможно е изхвърляне на 
опасни предмети – хората трябва да бъдат 
отдалечени от машината.
1.3 Внимание! Въртящи се части! Съществу-
ва опасност от злополуки – Фрезата и роторът 
се движат. Не доближавайте с ръце и крака 
частите на фрезата и роторното захващане!
1.4 Внимание! Опасност от злополука – 
издърпайте кабела на електрическия стартер 
преди обслужване или ремонт и прочетете 
упътването.
1.5 Внимание! Опасност от телесни повреди 
– не докосвайте при ротация. Изключете дви-
гателя преди да изпразните канала (тръбата) 
за изхвърляне.
1.6 Внимание! Движещи се части, опасност от 
нараняване – дръжте частите на облеклото и 
крайниците далече от въртящите се части на 
машината.
1.7 Внимание! Опасност от увреждане на 
слуха. Носете антифони.
Фабричните табелки (фиг. 54) съдържат 
главните данни за машината:
54.1 Тип: Снегорин
54.2 Технически данни
54.3 Марка и модел
54.4 Гарантирано ниво на шума
54.5 Знак за съответствие СЕ
54.6 Сериен номер
54.7 Година на производство

3. Главни части   (Фиг. 2-27А)
 Лост за управление
 Ръкохватки за насочване
 Лост за управление на ротора
 Канал (тръба) за изхвърляне на снега 
 Капак на резервоара за масло
 Капак на резервоара за гориво
 Фар за осветление 

)

9
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8. Лост на скоростите
9. Манивела за завъртане на канал (тръба-

та) за изхвърляне на снега.
10. Запалителна свещ
11. Защитни плочи с променлива височина
12. Предпазител на ротора
13. Батерия  (ARTIK 56 EL)
14. Електростартер (ARTIK 56 EL - 62-70 ELD - 

72 ELDT)
15. Лост на газта
16. Фреза
17. Ротор
18. Лост за регулиране височината на 

изхвърляне (ARTIK 70 ELD - 72 ELDT)
19. Лост за посоката на движение  (72 ELDT)
20. Лост за превключване по режим  (72 ELDT)
21. Краен изключвател  (62-70 ELD - 72ELDT)
22. Ключ за включване отоплението на

ръкохватките

4. Монтаж
За по-лесно транспортиране машината се 
доставя без гориво и моторно масло. Преди 
стартиране на двигателя е необходимо да 
заредите с гориво и моторно масло според 
упътването.

Внимание! За разопаковане и монтаж 
изберете равна и здрава повърхност с
достатъчно място за опаковката и за 
манипулиране. Използвайте винаги 
подходящи инструменти.

Разопаковане
Извадете отделните части и оборудването, 
като внимавате да не повредите режещата 
гарнитура при свалянето от транспортната 
палета. Стандартната опаковка съдържа:

− Машина
− Рамка с ръкохватки
− Лост за скоростите
− Канал (тръба) за изхвърляне на снега
− Манивела за завъртане и насочване на 

канала
− Фар за осветление (Artik 56 EL)
− Лост за регулиране височината на 

изхвърляне (Artik 62-70 ELD – 72 ELDT)
− Плик с упътване, документация и 

монтажни части
− Два контактни ключа (56 EL).

Утилизирайте опаковката според правилни-
ците в съответната държава.

Зареждане на стартерната батерия (56 EL)
Уредът за зареждане не се съдържа в 
комплекта на доставката.

Внимание! Уредът за зареждане на 
батерията трябва да подава постоянно  
напрежение и да е съвместим с 
батерията. Никога не използвайте 
уреди за бързо  зареждане.

Внимание! Внимавайте, какви 
предупредителни надписи има върху 
уреда за зареждане на батерията.

Уредът за зареждане трябва да е съвместим с 
12 V батерии и да позволява включване чрез 
нормиран контакт към електрическата мрежа. 
Напрежението и честотата в електрическата 
мрежа, трябва да съответстват на данните за 
уреда от фирмената табелка. Уредите за 
зареждане имат т.н. “крокодилски клеми” за 
бързо присъединяване. Внимавайте за пра-
вилното включване към полюсите на батерия-
та (Фиг. 33).
(1) Червен кабел = полюс плюс (+) към винт за 
свързване стартерно реле.
(2) Черен кабел = полюс минус (-) за свързване

Внимание! Ако не искате да свалите 
батерията от машината, преди 
зареждане поставете контактния 
ключ на STOPP (OFF) (Ф иг. 34).

Първо включете уреда за зареждане към 
електрическата инсталация, а после  
“крокодолските клеми” към полюсите на 
батерията.
При изключване на уреда за зареждане, с цел 
избягване на токов удар първо свалете 
клемата на черния кабел (минус –). След 
изключването на уреда от мрежата, не го 
оставяйте свързан към батерията за да не я 
разредите отново.

Внимание! Погрешното свързване на 
полюсите може да повреди батерията.
Използването на неоригинални 
кабели и принадлежности може да 
предизвика объркване дори при 
кабели със същия цвят.
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По време на зареждането и един час след 
това батерията отделя взривоопасни 
и вредни за здравете газове.

Внимание! Зареждайте батерията 
само на добре проветряемо място. 
Пушенето, искрите и открития огън са 
забранени.

Използвайте подходящ уред за зареждане 
на батерии със следните технически данни:
- Напрежение за зареждане мах. 14,40 V
- Начален заряден ток 1200 mA
- продължителност на зареждане 12 до 24 
часа.
- Изчакайте поне 4 чааса преди да започнете 
да използвате заредената батерия.
- Заредете разредената батерия възможно 
най-бързо.
Зареждане на батерията при критични 
условия.
Когато батерията е била разредена почти 
изцяло или е пребивавала в разредено 
състояние повече от 15 дни, то тя трябва да се 
зарежда при постоянен ток от 0,5 до 1,0 А 
поне 10 -12 часа. Довършете зареждането при 
нормални условия, както е посочено по горе.

Внимание! 
Опасност от късо съединение
Никога не свързвайте директно с кабел или 
метален предмет полюсите + и –  на 
батерията Не поставяйте инструменти 
върху батерията. Използвайте  
инструменти (отвертки или клещи) с 
изолирани дръжки.

       Внимание! 
Не се опитвайте да разглобява- те, 
поправяте или да манипулирате уреда за 
зареждане и самата батерия. 

 в батерията е опасна за здра
вето. Ако киселината попадневърху кожа
та или облеклото, измийте обилно с вода. 
При попадане на киселина в очите про-
мийте очите обилно с вода и потърсете 
лекарска помощ.
• Съхранявайте батерията далече от обсега 
на деца.
• Не съхранявайте батерията в затворени 
съдове. Погрижете се помещението да се 
проветрява добре. Отделяните газове 
могат да причинят експлозия, пожар, 
увреждане на хора и имущество. 

Утилизиране
Батерията и уредът за зареждане не могат да 
се изхвърлят като домашни отпадъци. Те 
трябва да се върнат обратно на търговеца 
или да се предадат в пункт за рециклиране

1. Развийте монтажните винтове от 
машината (1)

2. Монтирайте рамката с горните винтове и 
профилните шайби (2) от двете страни на 
машината. Още не затягайте винтовете.

3. Насочете рамката в окончателно 
положение, монтирайте долните винтове 
(3).

4. Затегнете четирите винта. 

Поставяне и регулиране на жилата за 
управление

1. Поведете жилата по следния начин:
- Жилото за управление на фрезата през 
отвора на ламарината, където са означени 
скоростите (1, Фиг. 4)
- Жилото за управление на задвижването под 
ламарината, където са означени скоростите (2, 
Фиг.4)

2. Разхлабете винта с куката спрямо гайката 
за регулиране (1, Фиг. 5). Законтрящата гайка 
трябва да остане на винта.

3. Поставете двата лоста в горно положение 
(фиг. 6).

4. Промушете куките откъм вътрешната 
страна през отворите на лостовете за управ-
ление (фиг. 7).

5. Затегнете гайките за регулиране в положе-
ние леко натягане на жилото (1, Фиг. 8). При
въртенето на гайката дръжте жилото, за да не 
се усуче.

6. Застопорете със затягане на законтрящите 
гайки.

Монтаж на скоростния лост

1 . Свалете крепежния винт от 
съединителния щифт (Фиг. 9)

2 . Поставете предварително монтирания 
скоростен лост (1, Фиг.10) през ламари-
ната с означените скорости (2).

3 . Закрепете лоста с винта (1, фиг. 11), като 
още не го затягате докрай.

4 . Поставете лоста в наклонено положение 
посредством клемния винт (2, Фиг. 11), 
така че да попадне в жлеба на първа 
скорост (Фиг. 10). 

ARTIK56 – 56 EL
Moнтаж на водещата рамка с 

ръкохватките (фиг. 3)
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5. Затегнете клемния винт с гайката (3, 
Фиг. 11).

6. Затегнете крепежния винт със 
самозаконтрящата гайка (4, Фиг. 11).

Монтаж на канала (тръбата) за 
изхвърляне на снега

1. Смажете долния ротационен фланец на 
канала за изхвърляне с малко масло (Фиг. 
12).

2. Монтирайте канала с крепежните 
винтове (1, Фиг. 13) и поставете голямата 
и малката водещи пластини (2).

3. Поставете водещите пластини отдолу и ги 
укрепете със самозаконтрящите се гайки 
(3, Фиг.13).

4. Повторете операцията с другите  две 
водещи пластини.

1. Извадете дръжката на манивелата, след 
като развиете крепежния винт (Фиг. 14).

2. Промушете манивелата с края откъм 
дръжката отдолу през отвора на стойката 
(Фиг. 15).

3. Отстранете подсигуряващия шплент и 
шайбата под него с клещи (Фиг. 16).

4. Поставете манивелата към долния водещ 
механизъм на канала за изхвърляне на 
снега. Ориентирайте канала така, че 
спиралата на манивелата да попадне в 
шлиците на канала(1, Фиг. 17). Ако 
манивелата не се движи или се движи 
трудно, стойката трябва фино да се 
регулира. За целта охлабете винтовете (1, 
Фиг. 15) и ги притегнете след като 
манивелата е фиксирана.

5. Поставете шайбата и шплента (1, Фиг. 18) 
и с клещи разтворете двете половини на 
шлента.

6. Монтирайте обратно дръжката на 
манивелата и я фиксирайте с крепежния 
винт (фиг. 19) 

Монтаж на фара за осветление (56 EL)

1. Монтирайте фара към рамката с 
ръкохватките (1, Фиг. 20).
Внимавайте да не усучете или да 
повредите кабела.

2. Поставете шайбата и затегнете със 
самозаконтрящата гайка.

3. Закрепете кабела към рамката с 
кабелната връзка. 

ARTIK 62 - 70 ELD - 72 ELDT

1) Поставете рамката с помощта на двата 
винта с профилирани глави М8 х 40 (А, 
фиг. 21) двете профилни шайби (В) и 
двете фланцови гайки (С) като я насочите 
към двата монтажни отвора от дясната 
страна. 

2) Монтирайте и от лявата страна, като 
поставите двата винта М8 х 45 (D, Фиг. 
22) , двете профилни шайби (Е)  и двете 
фланцови гайки (F) заедно със стойката 
на манивелата за ориентиране на 
снежния канал (G), като използвате 
монтажните отвори от лявата страна 

Монтаж на манивелата за ориентиране 
канала за изхвърляне на снега

За сведение: Указанията за лява и дясна 
страна се подразбират погледнато от 
позицията на работника зад машината.

Монтаж на рамката с ръкохватките

Монтаж на манивелата за ориентиране на 
снежния канал (Фиг. 23).

Промушете манивелата (Н) през отвора на 
стойката (I) и застопорете към съединението 
на вала като използвате шплента (J).

Монтаж на канала за изхвърляне на сняг
Поставете пластмасовия пръстен (К, Фиг. 24) 
под канала (L) върху подложния фланец  
(М). Монтирайте и укрепете голямата водеща 
пластина (N. Фиг. 25) и двете малки  
пластини (О) с помощта на шестограмните 
винтове (Р) шайбите М6 (Q) и гайките М6 (R).

Moнтаж на жилото за регулиране 
височината на изхвърляне на снега 

Монтирайте края на жилото (S) към върха на 
канала (тръбата) за изхвърляне, установете  
подходящата дължина на жилото с помощта 
на винта и го затегнете.

Монтаж на скоростния лост и на лоста за 
регулиране височината на изхвърляне на  

снега (Фиг. 27)
Монтирайте двата лоста (Т) към арматурното 
табло, като поставите двете федер-шайби  
(U). Затегнете дръжките.

Монтаж на щангата (рейката) за 
скоростите (Фиг. 28)

Монтирайте щангата (V)  като използвате 
пружините (W), шайбите (Х) и шплентовете (Y) 
от едната страна към планката (Z) под 
арматурното табло, а  от другата страна към 
лоста (АА) на скоростната кутия.
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5. Правила за използване
Внимание! 
Използвайте машината само за 
почистване на сняг. Всяко друго 
приложение е забранено и незабавно 
прави гаранцията невалид-на. С това 
се  заличава и отговор-ността на 
производителя, като в такъв случай 
собственикът на  машината сам е 
отговорен за евентуално увреждане на 
собственото си здраве и за причинени 
щети на трети лица.

Използване по предназначение
Снегоринът е самоходна, едноосна машина с 
ротираща фреза за почистване от сняг. 
Машината е предназначена за един 
оператор, който я управлява с 
разположените в близост до рамката 
ръкохватки командни лостове.

Внимание! 
При работещ двигател дръжте здраво 
машината с двете ръце, като 
обхващате двете дръжки с палците и 
другите пръсти.

НЕПОЗВОЛЕНО И НЕПРИСЪЩО 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАШИНАТА

• Не работете през нощта.
• Не раздробявайте и не разрушавайте с 
машината строителни материали, пластмаса, 
метал и отпадъци.
• Не използвайте машината за събаряне на 
огради с колове, зидове, строителни 
конструкции, за раздробяване на дървета.
• Не закачайте и не присъединявайте към 
машината въжета и лебедки.
• При никакви обстоятелства не работете
без предпазните устройства на машината.
• Не използвайте машината за тласкане или 
теглене на други устройства (например 
ремаркета). Въз основа на действащите 
правилници монтирането на инвентар и 
устройства за превоз на оператора и 
транспортиране на други лица е 
забранено!Никога не транспортирайте с 
машината хора или предмети !
• Не монтирайте непредвидени от 
производителя работни уреди към 
машината.
• Използвайте машината само при наличие на 
добро проветряване. Не работете във 
взривоопасна, пожароопасна среда и в затво-

рени помещения. Имайте предвид опасността 
от отравяне с въглероден монооксид (СО).
• Не използвайте машината на сипеща се 
почва, на заледени, каменливи, непроходими 
участъци и в локви с неизвестен грунд. Не 
използвайте машината върху неравен терен 
като паваж или стълбища.
• Машината е предназначена за един 
оператор (водач).
• Никога не насочвайте и не работете с една 
ръка. Придържането с една ръка може да 
предизвика злополука и да има последствия 
за здравето на помощниците или на околните 
лица. Машината е конструирана за работа с 
двете ръце.
• Никога не започвайте проверки и прегледи 
по машината при работещ двигател.
• Не използвайте машината върху покриви.

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА

• Поставете ограничителите на подходяща 
височина за работа върху път с плочи или 
трошено-каменна настилка.
• При работа или преминаване върху пътища 
с настилка от трошен камък, пътеки и алеи 
подхождайте много внимателно. Внимавайте 
за скрити препятствия, пазете минувачите и 
участниците в движението.
• Ако констатирате непривични вибрации, 
изключете двигателя и потърсете причината 
за това. Вибрациите обикновено се появяват 
при повреди.
• Поставете канала за изхвърляне на сняг под 
такъв ъгъл, че да не причините повреди при 
преминаване в близост до витрини, автомо-
били, прозорци, врати и др. Не допускайте 
деца и домашни животни в близост до 
машината.
• Не претоварвайте машината в стремеж да 
изринете непосилни снежни количества.
• На хлъзгави повърхности не работете на 
висока предавка. Особено внимавайте при 
движение на заден ход.
• Изключете фрезата и ротора, когато 
премествате машината или не работите с нея.
• Използвайте машината само при добра 
видимост и подходящо осветление.
• Когато не използвате машината, 
предприемете всички предпазни мерки: 
изключете фрезата и ротора, снижете 
фрезата, поставете лостовете на нулева 
скорост и празен ход, изключете мотора и 
издърпайте контактния ключ.
• Дръжте здраво и насочвайте в желаната 
посока, ако машината се отклонява. В такав 
случай е нужно да се обърнете за проверка в 
оторизирания сервиз.
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5.1. Подготовка преди 
започване на работа 
Преди започване на работа, е необходимо да 
се извърши серия от проверки и операции 
на машината, за да се осигури максимална 
безопасност и производителност.

1. Проверка за безопасност и 
функциониране.

• Проверете изправността на 
предпазните средства.

• Проверете ергономичната позиция на 
ръкохватките. Незатегнатата водеща 
рамка

• може да направи машината 
неуправляема за работника.
Фреза

• Проверете износването и крепежните 
детайли на фрезата.

2. Проверка на налягането в гумите.
• Проверка на гумите дали са 
напомпани до необходимото налягане.
3. Проверка на работното поле.

Внимание! 
Работата на двигателя при ниско ниво 
на маслото може да доведе до  
тежки повреди. Проветете нивото при 
неработещ двигател. Машината 
трябва да е на равна повърхност.

За целта развийте капачката (А, Фиг. 29). 
При неработещ двигател нивото трябва 
да е между знаците MIN и MAX на 
сондата.

Наливайте маслото бавно, за да не 
прекалите. Обемът на картера е 
ограничен.

Проверявайте нивото на моторното 
масло на всеки 10 часа.

Когато двигателят ще работи постоянно 
повече от 10 часа, наливайте масло над
горната отметка.

Използвайте моторно масло за 
четиритактови двигатели или масло с 
високоефективни миещи присадки, 
което удоволетворява изискванията на 
американската автомобилна класифи-
кация SG или SF. Taзи спецификация 
трябва да е указана на опаковката.
За използване през зимата се 
препоръчва моторно масло 5 W-30.
Температурния диапазон на двигателя е 
между – 30º С  и + 5ºС.

Внимание! 
Не използвайте машината на места, 
където не може да получите помощ 
при злополука.

Внимание! 
При докосване на фрезата към стени 
или огради може да се получи
навиване на тел или мрежи върху 
фрезата. Това може да предизвика 
обръщане на машината и тежка 
телесна повреда на работника или на 
други лица.

• Огледайте работното поле и се убедете, че 
там няма хора или животни.
• При стартиране на двигателя се убедете, че 
фрезата не докосва чужди предмети.

• Убедете се, че може да се движите 
безопасно и може да заемете стабилен стоеж.
• Оглеждайте внимателно пространството 

пред машината. Внимавайте за препятствия 
(корени, камъни, клони, канавки и др.)
• Внимавайте за кабели, капаци на шахти,
напоителни съоръжения и др.
• Убедете се лично, че в работната зона няма 
електрически кабели и тръбопроводи.

Количества за зареждане
Внимание! 
Видът на горивото и на моторното 
масло e даден в инструкцията за 
съответния двигател.

Моторно масло
Внимание! 
Машината се доставя без моторно 
масло. Заредете с масло преди да 
стартирате двигателя.
В картера трябва да има следното 
количество:

около  0,6 литра (56 – 56 EL)
0,95 литра (60 – 72 ELD)
1,1 литра (72 ELDT)
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Бензин

Внимание! 
Използването на моторно масло без 
миещи присадки и използването на  
двутактово масло може значително да 
съкрати ресурса на двигателя.

• Работете с горива на открито, далече от 
искри и открит огън.
• На открито изключете двигателя и изчакайте 
той да се охлади, преди да заредите с гориво.
• Не зареждайте със стар, замърсен бензин 
или с смес от бензин и масло. Внимавайте в 
резервоара за гориво да не попаднат вода 
или замърсявания.
• Не разливайте бензин върху върху 
пластмасови части, за да не ги повредите, 
измийте разляния бензин с вода. Повредите 
от разливане на бензин върху пластмасата 
или металните части  са изключени от 
гаранцията.
• Развивайте бавно капачката на резервоара 
за гориво, за да се изравни налягането в 
горивната система и да не се разлее гориво.
• Почистете покрай капачката, за да избегнете 
замърсяване на горивото.
• Почистете и проверете уплътнението, преди 
да завиете капачката отново.
• Затворете плътно капачката. Незатегнатата 
капачка може да се охлаби от вибрациите и 
да изпадне. Това ще доведе до загуба на 
гориво.
• Отстранете следите от гориво по частите на 
машината и изчакайте да се изпари 
останалата част от разлятото гориво. При 
стартиране на двигателя се отдалечете на 3 
метра от мястото на зареждане.

• Никога не се опитвайте да запалите 
разлятото количество гориво.
• Не съхранявайте машината в близост да 
запалими вещества като шума, сено, хартия и 
др.
• Не отваряйте капачката на горивния 
резервоар при работещ двигател.
• Внимавайте да не изцапате дрехите си с 
гориво. Преоблечете се и измийте
горивото от кожата със сапун и вода.Внимание! 

Бензинът е лесно запалима течност. С 
него трябва да се работи изключително  
внимателно. В близост до горивото или 
машината е забранено всякакво 
пушене и открит огън.
Бензинът и неговите пари при 
вдишване и контакт с кожата могат да 
причинят увреждане на организма. 
Подхождайте много внимателно и се 
погрижете за добро проветряване. 
Пазете се от натравяне с въглероден 
моноксид, който е отровен и смърто-
носен газ без миризма.

• Не излагайте горивния резервоар на 
директна слънчева светлина .
• Съхранявайте и пренасяйте горивото в 
чисти и сертифицирани за тази цел туби.
• Съхранявайте горивото на хладно, сухо и 
проветриво място.
• Съхранявайте машината и горивото на 
място, където горивните пари няма да бъдат в 
контакт с искри и открит огън от отоплителни 
уреди, мотори, шалтери, котли и др.
• Дръжте горивото далече от деца.
• Никога не използвайте гориво за чистене. 

Внимание! 
Зареждането на машината може да 
става само на открито, при достатъчно
проветряване.
Имайте предвид, че бензиновите пари 
са лесно възпламеними.
Никога не поднасяйте открит огън към 
гърловината на резервоара, за видите 
какво количество е останало!
Не пушете при зареждане с гориво!
Проверявайте периодично за течове от 
горивната система. Отстранете
неизправностите преди започване на 
работа. Обърнете се за целта към 
оторизиран сервиз.

Това изделие се задвижва от четиритактов 
двигател.

Препоръчано гориво:
ДВИГАТЕЛЯТ Е КОНСТРУИРАН ЗА БЕЗОЛОВЕН 
БЕНЗИН ЗА АВТОМОБИЛИ С ОКТАНОВО 
ЧИСЛО 95 ([R + M] / 2) ИЛИ ПО-ВИСОКО 
ОКТАНОВО ЧИСЛО.

Заредете след като развиете капачката (В, Фиг. 
29) с помощта на фуния, без да пълните 
резервоара догоре. Резервоара събира 
следното количество:

3 литра (56 – 56 EL)
4 литра (60 – 72 ELD)
5,5 литра (72 ELDT)
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Регулиране на работната височина 
(Фиг. 30)

− Регулирайте височината така, че да не бъдат 
изхвърляни камъчета и други предмети.

− Убедете се, че пред вас няма бразди, капаци 
на шахти, камъни и неравности по 
настилката.

− На равна настилка, например асфалт, 
защитните плочки трябва да са на около 3 
мм под престилката.

− На неравен терен, например път с настилка 
от трошен камък, защитните плочки трябва 
да са на около 30 мм под престилката. 

Поставете така защитните плочки, че 
фрезата да не увлича камъчета и други  
твърди тела.
Съществува опасност от злополуки, ако 
твърди тела бъдат изхвърлени с висока  
скорост.

1. Поставете машината на равно място.
2. Охлабете крепежните винтове на двете 

защитни плочки (1)
3. Поставете плочките според желаната 

височина и ги затегнете с винтовете.
Убедете се че плочките са на еднаква 
височина, за да може престилката да е 
успоредна на повърхността.
Ако плочките са износени от работната си 
страна, завъртете ги на 180 º.
Въздушно налягане в гумите
Точното въздушно налягане в гумите е 
предпоставка за перфектното нивелиране на 
фрезата-снегорин. Развийте капачките и 
използвайте въздухопровод с манометър. 
Максимално допустимото налягане е 1 Bar = 
около 14,5 psi

Проверка на машината
Преди започване на работа проверете 
четирите крепежни щифта на фрезата(1,Фиг. 
32) за деформация.
Заменяйте повредените щифтове само с 
нови, оригинални. Използването на 
неоригинални части може да предизвика 
тежки повреди по машината.
При моделите 62 – 70 ELD и 72 ELDT към 
арматурното табло са прикрепени два 
резервни щифта за фрезата (2). 
Проверете всички уреди за управление, 
предпазни средства, винтове и гайки 
за тяхното правилно поставяне и състояние. 
Убедете се, че нищо не липсва.

5.2 Работа с машината

Внимание!
При ситуации, при които Вие не сте 
сигурен за Вашето поведение,  
обърнете се към дистрибутора или 
към най-близката оторизиран сервиз.
Не започвайте поправки, за които 
нямате необходимите познания.

− Поддържайте ръкохватките и лостовете за 
управление винаги чисти, без следи от 
масло или гориво.

− Стартирайте двигателя внимателно и 
според упътването.

− Дръжте краката далече от работните 
устройства.

− Движете се спокойно с машината, не 
тичайте.

− Погрижете се да имате място за маневри, 
особено в близост до стени, зидове, 
огради, жив плет, лехи, оранжерии и др. Не 
започвайте маневри на заден ход без да 
имате достатъчно място.

− Преди стартиране на двигатела отделете 
всички съединители и включете на нулева
скорост.

− Използвайте заземен триполюсен контакт 
за моделите с електростартер.

− Оставете машината да загрее, преди да 
започнете с разчистването на снега.

− След успешно стартиране на двигателя, 
отделете щепсела и приберете кабела 

Внимание! 
На наклонен терен сменяйте посоката 
на движение много внимателно.

Внимание!
При наклон не превключвайте 
скоростите и работете със  
задвижване на колелата

− Никога не манипулирайте регулатора за 
оборотите на двигателя.

− Дръжте ръцете и краката далече от 
въртящите и движещите се части.

− Не повдигайте машината при работещ 
двигател.

− Преди да изключите машината намалете 
оборотите. 

Внимание! 
Възможни са злополуки – регулирайте 
работната височина само при изключен 
двигател и неподвижна фреза.
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Внимание!
Никога не оставяйте машината с 
работещ двигател без надзор.
Изключвайте двигателя винаги, преди 
да се отдалечите за кратко време, 
преди да заредите с гориво, за 
обслужване или почистване на 
машината.

Изключете двигателя, ако ударите 
някакво препятствие. Проверете и ако 
е нужно ремонтирайте повредените 
части.
Носенето на антифони ограничава 
чуването на предупредителни сигнали 
( викове клаксони, сирени и др.). В 
случая е необходимо повишено 
внимание.
За оптимален резултат работете на 
ниска предавка и при високи обороти. 
При прекалено бързо движение напред 
няма да постигнете задоволителен 
резултат. 

Внимание!
Не се надвесвайте над предпазния 
капак на фрезата. Вашите очи  
могат да пострадат от изхвърлен 
камък, остър предмет или други 
опасни тела. Това може да доведе до 
слепота или сериозни наранявания. 
Никога не подхождайте за проверка 
към фрезата при работещ двигател. 
Изключете незабавно двигателя при 
приближаване на хора. 

Внимание!
Възможно е между капака и фрезата 
да се заклещят клони или части от 
увивни растения. Изключете двигате-
ля преди да започнете да освобож-
давате работните устройства.

Внимание! 
Никога не се опитвайте да отстраните 
чужди тела при въртяща се фреза и 
работещ двигател. Това ще доведе до 
сериозни наранявания.

Старт
Внимание!
Стартирайте двигателя на открито 
или на място с достатъчно проветря-
ване. ПОМНЕТЕ, ИЗГОРЕЛИТЕ ГАЗОВЕ 
СА ОТРОВНИ !

Преди да стартирате двигателя:
1. Проверете нивото на моторното масло и 

горивото.
2. Отворете горивния кран (ОN) (1,Фиг. 35).
3. Дръпнете лоста на смукача да позиция (2,

При стартиране двигателя: действайте по 
следния начин: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Заемете позиция 
в защрихованото поле, показана на 
Фиг. 37.

7. Изтегляйте стартерното въже, докато дви-
гателя запали (Фиг. 38). (Не дърпайте повече 
от 5 пъти).
При нови машини е възможно да повторите 
повече от 5 пъти.
Никога не намотавайте въжето около 
ръката.
Не дърпайте въжето докрай, защото може да 
го скъсате. Не хвърляте ръкохватката на 
въжето, а оставете въжето да се навие върху 
ролката, като само придържате с ръка.

Електрически стартер (56 EL):
7. Поставете контактния ключ (1, Фиг. 34)
и активирайте стартера (2) до максимално 5 
секунди. Вие може да повторите опита след 5 
секунди, като имате общо 10 опита.
Изчакайте 40 минути, за да изстине стартера.
Ако след 10 опита двигателят не стартира, 
обърнете се към оторизирания сервиз.

Електрически стартер(62-70ELD-72ELDT):
7. Забележка: Kaбелът за старти-ране не
е включен в доставката. Присъединете
шуко-щекера на кабела към контакта на 
машината (Фиг. 39), включете кабела към 
домашната ел.инсталация (230 V – 50 Hz). 
Натиснете бутона (1) с продъл-жителност
максимално 5 секунди. След пауза от 5
секунди  повторете опита.
Вие имате 10 опита да стартирате двигате-
ля. След тях изчакайте 40 минути, за да се
охлади стартера.  Ако двигателя не
стартира след 10 опита, обърнете се към
отори-зиран  сервиз.
За да избегнете повреда, никога не натис-
кайте бутона на стартера (1) при работещ
двигател.
След стартиране на двигателя, разединете
щекера и приберете кабела, като първо
издърпате щекера от буксата на
машината.

Фиг. 35) – CLOSE
4. За време 2 секунди натиснете 3 пъти 

примера (3, Фиг. 36). При температури под 
10ºС натиснете примера 5 пъти. 
5. Поставете лоста за газта (4, Фиг. 36) в 

положение FAST.
6. Поставете контактния ключ (5, Фиг. 36).

Ръчно стартиране:
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8.

9.

След 10 секунди, когато двигателят леко 
загрее и заработи плавно, върнете 
смукача (2, Фиг. 35) в положение отворено 
(OPEN).
Поставете лоста за газта (4, Фиг. 40) в 
положение SLOW.

ЗАБЕЛЕЖКА  
СТАРТИРАНЕ НА ЗАГРЯЛ ДВИГАТЕЛ: 
Подходете както е описано по-горе, но не 
поставяйте смукача на позиция – CLOSE

Внимание!
Надморската височина и атмосферни-
те условия се отразяват върху качест-
вото на въздушно-горивната смес. 
При регулиране на карбуратора не 
позволявайте на външни лица да 
пребивават в близост до работещата 
машина.

Използвайте високи обороти, когато 
работите с машината.

Използване на машината при по-голяма 
надморска височина
При по-голяма надморска височина 
въздушно-горивната смес е по-богата (с 
повече гориво). Поради тази причина 
мощността спада, а разходът на гориво 
нараства.
Двигателят може да  работи на по-висока 
надморска височина, като карбураторът се 
регулира за съответния режим. Ако работите 
постоянно над 1500 м.н.в. се обърнете към 
оторизирания сервиз за настройка.
Имайте предвид, че въпреки настройката, 
мощността на двигателя спада на всеки 300 м 
височина с около 3,5 %. Без регулиране на 
карбуратора намаляването на мощността ще 
бъде още по-голямо.

Внимание!
Работата на двигателя при по-малка 
надморска височина, отколкото  
тази, за която е регулиран 
карбуратора, може да доведе до 
намаляване на мощността, 
прегряване и тежки повреди, поради 
по-бедната смес.

Разработване на двигателя
Двигателят достига пълната си мощност след 
5 до 8 работни часа.

По време на разработването избягвайте 
високите обороти на празен ход, за да не 
претоварите двигателя.

Проблеми при стартиране (Стартиране на 
“задавен” двигател)

Двигателят е силно задавен с  бензин
− Изтеглете контактния ключ (5, Фиг. 41).
− Извадете лулата на свещта.
− Развийте свещта и я подсушете.
− Поставете лоста за газта на най-високи 

обороти.
− Изтеглете стартерното въже многократно, 

за да продухате цилиндъра и камерата на 
карбуратора.

− Завийте свещта обратно, поставете лулата 
и я натиснете силно надолу. Монтирайте

− демонтираните части.
− Поставете контактния ключ (5, Фиг. 36).
− Поставете лоста на смукача в положение 

OPEN, дори двигателят да е студен.
− Стартирайте отново. 

Управление на снегорина (72 ELDT) 
(Фиг.55)
Придърпайте дясната ръкохватка (А) към себе 
си, за да завиете надясно.
Придърпайте лявата ръкохватка (В) за да 
завиете наляво.

Лост за избор на режима  (72 ELDT)
С лоста за избор на режим (20, Фиг.27А) може 
да избирате между три режима:
TRANSPORT -  снегоринът се движи, но не 
разчиства снега.
NORMAL - нормален работен режим
PACKED SNOW - режим за разчистване на 
уплътнен или твърд сняг.

Забележка: При избора на режим натиснете 
ръкохватките надолу, за да вдигнете фрезата и 
да предотвратите изкривяване на лоста.

− Двигателят може да е задавен, ако не е 
стартирал след 10 опита.

− В случая излишният бензин може да се 
изхвърли в режим Стартиране на загрял 
двигател , както по-горе е описано.

− Уверете се, че ключа за включване / 
изключване ON/STOP се намира в 
положение I.

− Ако двигателят е силно задавен, ще бъде 
необходимо многократно издърпване на 
стартерното въже. 
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Движение
Внимание!
Движението на машината по общест-
вената пътна мрежа е забранено !
Нейното използване е разрешено 
само в рамките на частните парцели, 
където движението на МПС е 
ограничено.

Движение напред и на заден ход
Лостът на газта (4, Фиг. 36) се придвижва в 
посока FAST и движението се извършва с 
нужната скорост. Придвижвайте лоста 
плавно, за да избегнете тласъци и за да не 
изгубите контрол върху машината.

Въвеждане в експлоатация
1. Проверете положение на канала за

изхвърляне на сняг:
Поставете канала в желаната позиция с 
помощта на манивелата (1, фиг. 44).
Регулирайте височината за изхвърляне 
на снега – при моделите 56 и 56 EL
ръчно (2, Фиг. 44), а при моделите 
62-70 ELD, 72 ELDT с лоста (18, Фиг 2).

2. Стартирайте двигателя.
3. Включете на скорост (3, Фиг.43-44)

Скоростите 1 до 5 (при моделите 62-70 
ELD , 72 ELDT скоростите са от 1 до 6)  
са за движение напред, като скорост 1 
е най-бавна, а скорост 5 (6) е най-бърза.  
R1 и R2 са скорости за движение назад,    
като R1 е по-бавната, а R2 по-бързата.

4. Натиснете лоста за фрезата (1, Фиг.
45-46).

ОПАСНОСТ – Не пипайте по време на 
ротация. Пазете хората и животните настрана
5. Натиснете лоста на задвижването (2, Фиг. 
45-46).

Внимание!
Шумозаглушителят и съседните на 
него части се нагряват силно при  
работа на двигателя. Опасност от 
изгаряне !

Полезни съвети
1. Избирайте винаги подходяща скорост за 

разчистването на снега.
2. Разчистването на нов сняг е по-

ефективно.
3. Изхвърляйте снега по-възможност в 

посока по вятъра. 

Изключване на машината
1. Пуснете лоста за фрезата (1, Фиг. 42,43) и 

лоста на задвижването (2).
– Оставете фрезата и ротора да се движат на 
празен ход, докато се изчистят от снега. Това 
ще предотврати тяхното заледяване.

Изключване на двигателя
1. Поставете лоста на газта в положение 

SLOW (Фиг. 40)
2. Извадете контактния ключ (5, Фиг. 41). 

При модел 56 EL също извадете 
контактния ключ (1, Фиг. 34).

3. Затворете крана за гориво – положение 
OFF (1, Фиг. 41). 

Внимание!
Опасност – двигателят може да 
продължи да работи.
Убедете се, че двигателят е спрял да 
работи след изключване.

Отстраняване на предметите, запушващи 
канала (тръбата) за

изхвърляне на снега

Ако снегът не се изхвърля нормално, 
вероятно каналът е запушен от лед и сняг.

1. Пуснете лостовете за фрезата (1, Фиг. 
42-43) и за задвижването (2).

2. Изключете двигателя.
3. Извадете лулата на свещта.
4. Отстранете снега, леда и евентуално 

чуждите тела от канала за изхвърляне на 
снега с подходящ инструмент (1, Фиг. 47). 

Скорости (Фиг.42-43)
Моделите 56 и 56 EL имат 5 скорости за 
движение напред и 2 за движение назад. 
Моделите 62 ELD, 70 ELD и 72 ЕLDT имат 6 
скорости за движение напред и 2 за 
движение назад.

Включване на скоростите:
1. Пуснете лостовете за фрезата (1) и 

задвижването (2) 

Внимание!
Включете на скорост, едва след като 
задвижването е отсъединено и
фрезата престане да се движи, за да 
избегнете повреда на машината.

Внимание!
Включете на скорост, едва след като 
задвижването е отсъединено и
фрезата престане да се движи, за да 
избегнете повреда на машината.

Внимание!
Въртящи се части. Опасност от 
злополуки – не докосвайте при 
движение. Не допускайте хора и 
домашни животни в близост до 
машината



20

I

BG

F

D

E

SK

P

GR

TR

CZ

RUS
UK

PL

При недостатъчно ефективно изхвърляне на 
снега се обърнете към оторизирания сервиз.

Съхраняване на машината след зимния 
сезон
При продължителен неактивен период 
(повече от един месец), снемете клемите от 
батерията и спазвайте следните препоръки:
 (56 EL):

ВНИМАНИЕ!
Опасност от експлозия! Не съхраня-
вайте машината в близост до пламък 
или топлина източник.

- Изпразнете карбуратора:
1. Затворете крана за гориво –
положение OFF (1, Фиг. 41)
2. Стартирайте двигателя.
3. Изчакайте двигателя да преустанови
работа.

- Изключете двигателя с ключа
(шалтера) - (5, Фиг. 41).

- Извадете контактния ключ (1, Фиг. 34) –
само модел 56 EL.

- Изпразнете резервоара за гориво, като
спазвате указанията от раздел Бензин
(стр. 71)

- Източете моторното масло, като
спазвате указанията от раздел Смяна
на маслото (стр. 80).

- Съхранявайте машината на хладно и
сухо място, далече от деца. Ако е
възможно покрийте машината с
платнище.

Предупреждение!
Съхранявайте батерията на хладно и 
сухо място. Заредете батерията в 
началото на дългия неактивен период 
и преди да започнете работа с  
машината. Спазвайте указанията от 
раздел Уред за зареждане на 
батерията (стр. 68).

Преди започване на работа се убедете, че от 
бензинопровода, крана за гориво и  
карбуратора не изтича гориво.

5.3 Транспорт
Внимание! Машината не е конструира-
на и сертифицирана за теглене на 
буксир и за движение по обществени-
те пътища.

Използвайте за транспорт на машината 
превозно средство с подходящо 
оборудване, полезен товар и мощност или 
регистрирано ремарке за такъв товар. 

− Натоварете машината на равно място, на 
безопасно разстояние от другите МПС и 
след демонтиране на опасните предмети.

− Машината е тежка и може да предизвика 
телесни повреди. Внимавайте при 
натоварване и разтоварване на машината.

− Използвайте конструирани за целта рампи, 
които да са поне 4 пъти по-дълги от 
височината на товарната повърхност на 
превозното средство и с подходяща 
ширина. Те трябва да имат грапава 
повърхност, да са съобразени с масата на 
машината и да са укрепени неподвижно. 
Машината може да се укрепи на палета и 
да се натовари с мотокар. Това може да 
стане само с помощта на  квалифициран 
водач-мотокарист. 

Внимание!
Забранено е машината да се вдига с 
ремъци, вериги, куки и др.

− Натоварете машината с изключен двигател, 
само с теглене и избутване, като помолите 
за помощ необходимия брой лица.

− Машината да се постави в хоризонтално 
състояние, според правилниците за 
транспорт на такива стоки.

− За укрепване на машината върху 
каросерията използвайте колани с 
необходимата здравина и натягане. 
Поставете под колелата четири клина за 
застопоряване.

− При превоза е забранено седенето върху 
машината.

− При транспорт по обществената пътна 
мрежа задължително да се спазват 
съответните правила и Закона за движение 
по пътищата. 

Транспорт
Внимание!
При превоза от едно до друго работно 
място и при натоварване  пазете 
машината от твърди препятствия като 
стъпала и бордюри, които могат да  
повредят работните устройства и 
фрезата.
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6. Обслужване

6.1 Съвети за безопасна работа

Внимание !
 -

-

 -

Преди всяко почистване или обслужване 
непременно извадете контактния ключ и 
прочетете упътването. Използвайте 
подходящо работно облекло и работни 
ръкавици, за да избегнете нараняване 
на ръцете.
Никога не работете с машина която има 
износени или повредени части. Винаги  
подменяйте дефектните части, никога не 
се опитвайте да ги поправяте. Използ-
вайте само оригинални резервни части. 
Използването на неоригинални и  
погрешно монтирани резервни части 
може повреди машината, да предизвика  
злополуки и телесни увреждания. Това 
прави гаранцията нищожна и тогава  
производителят не носи никаква 
отговорност.
Всички неспоменати в настоящето 
упътване мерки по обслужването и 
регулировки, трябва задължително да се 
извършват от оторизиран сервиз, 
където персоналът има необходимите 
знания и всички необходими инструмен-
ти за осигуряване на безопасен стандарт 
и качество.
Операциите, извършени в необорудвани 
работилници и от необучени лица,  
правят гаранцията невалидна и 
освобождават производителя от 
отговорност за последиците.
Шумозаглушителят (ауспухът) и другите 
части на мотора (например ребра на 
цилиндъра, запалителна свещ и др.) при 
работа силно се нагорещяват и остават  
дълго време нагряти след изключване на 
двигателя. Може да докосвате тези части 
едва след тяхното изстиване.

 -

-

6.2 Периодично обслужване по план

По-долната таблица ще Ви помогне да 
осигурите дълготрайната функционалност и 
безопасната работа на изделието.
В нея се съдържат необходимите интервали 
за периодично обслужване и смазване.

ПЛАН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

Наименование Периодичност 
(работни часове)

Монтажни щифтове( фреза),проверка Предиа започване на работа

Моторно масло(SAE 5W-30),проверка Преди започване на работа

Моторно масло 
(SAE 5W-30), смяна

След първите 2 часа 
работа и след това на 

всеки 20 часа

Ремък на задвижването, проверка
След първите 2 часа 

работа и след това на 
всеки 20 часа

Ремък на задвижването. смяна (1) При необходимост

Проверка въздушно налягане в 
гумите

      На всеки 50 часа 
или на всеки 3 месеца

Проверка и зареждане на батерията (56 EL) На всеки 3 месеца

Пръстен на канала за изхвърляне на 
снега, смазване  (2)

Фреза, смазване (2) Веднъж годишно

Подвижни съединения, смазване  (2)

Запалителна свещ, проверка 
(0,7 – 0,8 mm)

На всеки 
100 часа

 Запалителна свещ, смяна
(Champion N11YC, LD F7RTC)

    На всеки 300 часа или 
ежегодно

 Проверка луфт на клапаните (1) На всеки 300 часа

 Почистване на въздушния филтър (1)

1) Тази операция се извършва от Вашия 
дистрибутор на изделието или от 
оторизирания сервиз.

2) Преди дълъг неактивен период е 
необходимо смазване на всички 
триещи се части. 

Регулиране на карбуратора
За регулиране на карбуратора двигателят 
трябва да е достигнал работна температура.
Карбураторът е настроен оптимално от 
производителя и не би трябвало да са 
необходими допълнителни настройки.
Възможно е единствено регулиране чрез 
завъртане на винт “Т” (Фиг. 48).

Предупреждение!
Не предприемайте никакви промени 
по карбуратора.
В противен случай изискванията за 
вредни емисии няма да бъдат 
спазени.

Регулиране оборотите на празен ход
Когато двигателят стартира, работи и 
ускорява, но гасне на празен ход – завъртете 
винт “Т” в посока обратна на часовниковата 
стрелка, за да увеличите оборотите на 
празен ход (Фиг. 48).

Не предприемайте самоволни промени по 
машината.
Заменяйте дефектните и износени 
предпазни устройства с нови. Подменяйте 
режещите части.
За правилна и безопасна работа всички 
винтове и гайки трябва да са затегнати.

- 

- 

-

На всеки 3 месеца

Веднъж годишно

На всеки 300 часа



22

I

BG

F

D

E

SK

P

GR

TR

CZ

RUS
UK

PL

Стартерно устройство за ръчно стартиране

Предупреждение!
Стартерната пружина се намира под 
напрежение. Тя може да изскочи и 
сериозно да Ви нарани. Не се 
опитвайте да разглобявате или да 
променяте конструкцията.

Двигател
Почиствайте охлаждащите ребра на 
цилиндъра със сгъстен въздух или четка.
Замърсеният двигател може да прегрее

Предупреждение! 
Машината трябва да работи със 
всички монтирани части включително 
стартерно устройство.

Запалителна свещ
Двигателят трябва да работи със запалителна 
свещ Champion N11YC – LD F7RTC . 
Разстоянието между електродите трябва да е 
0,7 – 0,8 mm (Фиг. 49). Използвайте само 
оригинални запалителни свещи.

Използвайте само свещи със същото 
съпротивление и топлинно число.          
Фактори като:
Зацапан въздушен филтър и дълготрайна 
работа на половин мощност могат да 
предизвикат бързо влошаване качествата на 
запалителната свещ.

Шумозаглушител (ауспух)

Предупреждение!
Не работете с повреден, липсващ или 
конструктивно променен шумозаглу-
шител. Неремонтираният или не 
добре поправен шумозаглушител 
увеличава опасността от загуба на 
слуха.

Смяна на моторното масло
Източвайте маслото при загрят двигател, за 
да постигнете по-бързо и по-пълно изтичане
1. 

2.

Подгответе подходящ съд за улавяне на 
изтичащото масло. Развийте капачката
(А, Фиг. 29) и пробката на картера (В, Фиг. 
50).
Източете всичкото моторно масло и 
затегнете пробката (В, Фиг. 50).
Налейте препоръчаното моторно масло 
(вижте стр. 72) и проверете нивото (Фиг. 29).

Затегнете капачката на отвора за наливане 
на моторно масло.

Забележка : 
Утилизирайте старото масло по природо-
съобразен начин. Налейте го в подходяща 
туба и го занесете в пункт за събиране на 
старо масло. Не изхвърляйте моторно мас-
ло в кофата за отпадъци, не го изливайте 
на земята или в канализационната тръба.

Внимание!
− Изключете двигателя преди да 

регулирате жилата.
− Когато фрезата или задвижването на 

колелата не се включват:  Не опитвайте 
самоволни ремонти, обърнете се към 
оторизирания сервиз.

Регулиране:
1. Развийте законтрящите гайки (1, Фиг. 52)
2. Завъртете винта за регулиране в посока 

на стрелката (2), докато жилото при 
поставен в горно положение лост не се 
огъва. Дръжте жилото с ръка, за да не се 
усуква.

3. Затегнете законтрящата гайка.
4. Статирайте двигателя, активирайте 

фрезата и задвижването на колелата, за 
да проверите регулирането.

5. Когато включването и изключването на 
работните устройства е невъзможно или 
непълно, докарайте машината в 
оторизирания сервиз. 

Подмяна крепежните щифтове на фрезата
При блокиране на фрезата щифтовете (1, Фиг. 
32) трябва да се счупят и така да осуетят по-
големи повреди по машината и нараняване 
на работника.

3.

4.

Ако сте разляли моторно масло,  отстранете го 
от машината.
Измийте ръцете си с вода и сапун след работа 
с отработено масло.

Гресиране на фрезата
Гресирайте в съответните нипели с 
предвидения за целта уред. (такаламит)

Регулиране на жилата за управление
Когато при работещ двигател не е възможно 
задействане на фрезата или задвижването, то е 
необходимо регулиране дължината на 
съответното жило.
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Подменеяйте щифтовете само с нови, 
оригинални. Неоригиналните резервни 
части  могат  да станат причина за 
тежки повреди по машината. При моделите 
62-70 ELD и 72 ELDT към арматурното табло 
са прикрепени 2 резервни щифта (2, Фиг. 32).
1. Изключете двигателя и извадете 

контактния ключ.
2. Отстранете повредените шифтове (2, Фиг. 

53)
3. Проверете вала за евентуални повреди.
4. Поставете новите щифтове и ги 

застопорете с пружините (1, Фиг. 53). 
Батерия  (56 EL)
Редовното зареждане на батерията 
гарантира нейния дълъг технически ресурс.
Зареждайте батерията винаги при следните 
случаи:
 -

-

Преди въвеждане в експлоатация след 
закупуване;
Преди дълъг период на съхранение без 
активно използване;
Преди започване на работа след дълга пауза.

- Съобразявайте се с Вашите съседи и не 
нарушавайте излишно техния покой.

- Спазвайте местните правила за 
рециклиране на опаковъчни материали, 
отработено масло, гориво, филтри и 
токсични вещества.

- Тези отпадъци не бива да се изхвърлят при

обикновените домашни отпадъци, а да се 
събират разделно и по възможност да се 
рециклират.

Рециклиране и преработка като вторични 
суровини
Когато машината отработи своя технически 
ресурс не я изхвърляйте в природата, а се      
обърнете към съответната общинска служба.
Използваните за машината метали (стомана, 
алуминий, месинг) могат да бъдат предадени 
за повторно използване, а останалите 
материали трябва да се утилизират според 
правилниците.

Спазвайте разпоредбите на местната 
общинска администрация.

- 

Прочетете и спазвайте указанията в раздел 
Уред за зареждане на батерията на стр. 10. 
Ако не спазвате указанията и не зареждате 
батерията своевременно, рискувате нейните 
елементи да се повредят необратимо. 
Заредете колкото се може по-скоро 
батерията, ако тя е загубила своя заряд.

Извънпланово обслужване

В края на активния сезон – при изтензивно 
използване – или след 2 години – при 
нормално използване е необходимо 
машината да се подложи на технически 
преглед и обслужване, които да се 
извършват от квалифициран специалист в 
оторизирания сервиз.

7. Защита на околната среда

Аспектите по опазването на околната среда 
имат първоначален приоритет при използ-
ването на тази машина. Всички действия 
трябва да са съобразени със запазването на 
добросъседските отношения и на околното 
жизнено пространство.
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8. Технически данни
ARTIK 56 56 EL 62 ELD 70 ELD 72 ELDT

Мощност KW 4 4,4 5,3 6,2 7,8

Работен обем на двигателя cm3 182 212 265 302 375

Резервоар за гориво L 3,0 4,0 5,5

Моторно масло L 0,6 0,95 1,1

Вид на моторното масло SAE 5W-30

Запалителна свещ Champion N11YC

Моторен стартер 1 ръчен
Моторен стартер 2 НЕ electric 12V electric 230V

Фар за осветление НЕ ДА
Скорости 5 + 2  6 + 2

Макс. височина на снега cm 51 54,5

Работна ширина cm 56 62 70

Макс.далечина на изхвърляне m 8÷12 10÷15

Режими на работа 2 степени
Ориентиране канала за изхвърляне на снега 190°

Гуми 13”x4,1”-6 14”x5,0”-6 15”x6,5”-7

Тегло kg 70 73 85 118 118

Ниво на шум (LpA 
ISO 8437) dB (A) 91,0 92,0 92,0 93,0 86,8

Неточност при измерване dB (A) 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0

Измерено ниво на шума
(LwA 2000/14EC-EN ISO 3744) dB (A) 102,0 103,0 104,0 105,0 103,0

Неточност при измерване dB (A) 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0

Гарантирано ниво на шума
(LwA 2000/14EC-EN ISO 3744) dB (A) 104,0 105,0 106,0 108,0 105,0

Вибрации (ISO 8437-
EN 12096) m/s2 4,5 5,0 5,0 5,5 5,8

Неточност при измерване (EN 12096) m/s2 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5

9. DДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Подписалият за, Emak spa via Fermi, 4 - 
42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY декларира 
на собствена отговорност, че машината: 
Вид: Снегорин
1. Марка Oleo-Mac, Тип Artik 56 - 56 EL -

62 ELD - 70 ELD - 72 ELDT
Марка Efco, Тип Artik 56 - 56 EL - 62 ELD -
70 ELD - 72 ELDT

1. Сериен номер:
710XXX0001 - 710XXX9999 (56)
711XXX0001 - 711XXX9999 (56 EL)
712XXX0001 - 712XXX9999 (62 ELD)
713XXX0001 - 714XXX9999 (70 ELD)
715XXX0001 - 715XXX9999 (72 ELDT)

Съответства на разпоредбите по Европейските 
Директиви: 2006/42/CE - 2000/14/CE - 
2014/30/EU - 97/68/CE - 2002/88/CE,
и на хармонизиращите стандарти (норми): ISO 
8437 - EN ISO 14982

Приложен метод за оценка на съответствието
Annex V - 2000/14/CE
Измерено ниво на шума dB(A): 102 (56) - 103 
(56 EL) - 104 (62 ELD) - 105 (70 ELD) - 103 (72 
ELDT).
Гарантирано ниво на шума dB (A): 104 (56) - 
105 (56 EL) - 106 (62 ELD) - 108 (70 ELD) - 105 (72 
ELDT).
Техническата документация се 
съхранява в мястото по регистрация :  
Техническа Дирекция
Издадена в Bagnolo in Piano (RE) Italy - via Fermi, 
4 Date: 20/04/2016

Fausto Bellamico - President
s.p.a.
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Гаранцията става невалидна в следните 
случаи:
- Явно занемарено обслужване на машината.
- Непозволено използване и конструктивно 

изменение на продукта.
- Използване на неподходящо гориво и 

смазочни вещества.
- Монтиране на неоригинални резервни 

части и принадлежности.
- Вмешателство на неоторизиран персонал. 

5)

10. Гаранционна карта
Машината е конструирана и произведена 
според най-модерните технологии.
Призводителят гарантира за своя продукт в 
течение на 24 месеца от датата на закупуване 
при използване за лични цели или за 
обслужване  частния имот на купувача.
При професионална употреба гаранционния 
срок е 12 месеца.

Общи гаранционни условия

МОДЕЛ

КУПУВАЧ

СЕРИЕН НОМЕР

ДАТА

ДИСТРИБУТОР

Да не се изпраща по пощата. Валидна при заявяване на гаранционна услуга

1) Гаранцията тече от датата на продажбата. 
Производителят чрез своята дистрибу-
торска и сервизна мрежа заменя безплат-
но всички части, станали негодни поради 
недостатъци в материала, грешки при 
производството и сглобяването. 
Гаранцията НЕ освобождава купувача от 
предвидените в гражданските закони 
отговорност относно вторични щети, 
настъпили поради повреди и недостатъци 
на стоката. 

2) Техническият персонал извършва гаран-
ционните поправки възможно най-скоро, в 
рамките на своята организационна 
готовност.

3) При заявяване на сервизни услуги в 
рамките на гаранционния срок е 
необходимо: 
- Пред оторизирания персонал да се 
представи гаранционната карта (според 
показания по-долу образец), която трябва 
да е напълно попълнена и подпечатана с 
печата на оторизирания дистрибутор;
- Фактурата, съответно касовата бележка, 
като доказателство за датата на 
закупуване. 

4)

От гаранцията на производителя са изклю-
чени консумативите и частите, подлежащи 
на износване при нормално използване на 
изделието.
Гаранцията не покрива мероприятия по 
тунинговане и подобрение.
От гаранцията са изключени станалите 
необходимите настройки и обслужване в 
рамките на гаранционния срок.
Необявените пред спедиторска фирма 
транспортни повреди при получаване на 
изделието правят гаранцията нищожна.
При комплектоване на нашите машини с 
двигатели от други фирми е валидна 
гаранцията на съответния производител.
Гаранцията не покрива директни или 
косвени щети върху хора и материални 
активи възникнали поради дефекти или 
поради неизползване на изделието.

6)

7)

8)

9)

10)
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11. Възможни неизправности, причини и отстраняване

 ВНИМАНИЕ: При всички проверки, препоръчани в настоящата таблица – изключете двигателя
 и извадете контактния ключ (5, Фиг. 41) освен ако не е изрично необходима работа на 

двигателя  за отстраняване на проблема.
Ако сте проверили всички възможни причини, но е било невъзможно да отстраните проблема,  потърсете помощ 
в оторизирания сервиз. При поява на повреда извън изброените в таблицата  също потърсете помощ в сервиза.

Неизправност Възможни причини Отстраняване

 Двигателят не стартира Резервоарът е празен Заредете с бензин

Двигателят е задавен Стр.18 старт при задавен двигател

В бензина има вода или е стар Изпразнете резервоара и 
налейте ново гориво

Запалителната свещ е омазнена или дефектна Почистване или смяна

Батерията е разредена (56 EL) Заредете батерията – стр. 10

Други причини Прочетете последователността 
за стартиране – стр. 17

Двигателят  стартира, но работи 
неравномерно

Запалителната свещ е неиз правна Поставете нова свещ
Отворите за въздух в капачка та на резервоара 
са запушени Почистете отворите

Машината губи мощност Каналът за изхвърляне на сняг е запушен Почистване (стр. 19)

Фрезата или ротора са блокирани 
или заледени

Почистване

Прекалено бързо движение напред Включете на по-бавна предавка (стр. 19)

Фрезата не се движи Фрезата е блокирана от чужди тела Отстраняване и почистване

Счупен щифт (-ове) Замяна с нови (стр. 23)

Жилото за управление е  
регулирано неправилно

Регулиране (стр. 23)

Приплъзва задвижващия ремък Ремъкът и ремъчната шайба трябва да 
се регулират в оторизиран сервиз.

Задвижващия ремък е скъсан Монтиране на нов ремък в
 оторизирания сервиз

 Фрезата не спира да работи при
 пускане лоста за управление.
 Незабавно изключете
 двигателя!

Ремъкът за задвижване на фрезата
 е регулиран неправилно

Проверка и регулиране от
 оторизиран сервиз

Ремъчната шайба е регулирана
 неправилно

 Настройка в оторизирания
 сервиз

Задвижването на колелата не работи Жилото за управл. не е регулирано Регулирайте дължината – стр. 22

Движението напред става на тласъци, 
машината се движи при  пускане на 
лоста за задвижване на колелата
 Незабавно изключете двигателя !

Ремъкът за задвижване на 
колелата е регулиран неправилно

Проверка и регулиране в
 оторизирания сервиз

Ремъчната шайба за задвижване на
 колелата е регулирана неправилно

Проверка и регулиране в 
оторизира- ния сервиз

Машината се отклонява от
 правата посока

Налягането в гумите не е еднакво Проверка и напомпване (стр.16)

Защитните плочки не са поставени 
правилно

Поставете плочките
 на еднаква височина  (стр.15)

Престилката е поставена не-
 правилно

 Поставете  престилката  
правилно (стр.15)

Задвижването действа само
 на едното колело

Машината трябва да се провери 
в оторизирания сервиз

Машината има силни вибрации. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Изключете 
двигателя веднага.

Фрезата или ротатора са 
повредени  

Внимание! Никога не се опитвайте да предприемате сложни ремонти без да притежавате  
необходимите изструменти и познания. При непрофесионално извършени вмешателства  
гаранцията и отговорността на производителя стават невалидни.

Машината трябва да се провери 
в оторизирания сервиз
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EMAK S.p.A. 
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy

Tel. +39 0522 956611 - Fax +39 0522 951555

service@emak.it - www.emak.it

I ATTENZIONE! – Questo manuale deve accompagnare la macchina durante tutta la sua vita.

GB WARNING! – This owner’s manual must stay with the machine for all its life.

F ATTENTION! – Le manuel doit accompagner la machine pour toute sa vie.

D ACHTUNG! - Dieses Anweisungsheft muß das Gerät während seiner gesamten Lebensdauer begleiten.

NL LET OP! - Dit handboek moet voor de gehele levensduur bij de machine blijven.

PL UWAGA! - Niniejsza instrukcja powinna towarzyszyć urządzeniu przez cały okres jego eksploatacji.

BG

ВНИМАНИЕ! – Это руководство должно сопровождать машину в течение всего срока ее службы.UK

ВНИМАНИЕ! – Това ръководство трябва дасъпровожда машината в течение на целия срок на работа.
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