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ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
*Превод от оригинална инструкция.
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ВЪВЕДЕНИЕ
ВНИМАНИЕ - Прочетете цялата инструкция. 
Неспазването на всички указания в 
тази инструкция може да доведе до 
електрически удар, пожар или сериозен 
инцидент. Понятието “ножица за жив 
плет” във всички предупреждения в 
тази инструкция се отнася за ножица за 
жив плет захранвана от електрическата 
мрежа (с кабел). ТАЗИ НОЖИЦА ЗА ЖИВ 
ПЛЕТ МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ СЕРИОЗНИ 
НАРАНЯВАНИЯ. Прочетете инструкциите 
внимателно, за знаете как правилно да си 
служите, подготвите, поддържате, 
включвате и изключвате машината. 
Запознайте се с начините за управление и 
правилна употреба на ножицата. 
Забележка: Илюстрациите и 
спецификациите в това ръководство могат 
да бъдат променяни от производителя без 
нужда от известяване.

 
Спазвайте тези инструкции:
1) Работна зона
- Поддържайте я чиста и добре осветена. 
Работата в тъмнина и безпорядък е 
предпоставка за инциденти.
-Не включвайте ножицата за жив плет във 
взривоопасна среда, например при наличие 
на горящи течности, газове или прахобразни 
материали. При работата на ножицата се 
получават искри, които могат да запалят 
прах или газове.
-По време на работа  се уверете, че деца или 
странични лица са на безопасно разстояние 
от машината. Не се разсейвайте докато 
работите, за да не загубите контрол върху 
машината.
2) Електробезопасност
- Щепселът на ножицата за жив плет 
трябва да съответства на електрическия 
контакт. Никога не преправяйте щепсела по 
никакъв начин, за да избегнете опасността 
от инцидент с електрически ток. 
-Избягвайте да допирате с тялото си 
заземени повърхности, като тръби, 
хладилници. Съществува повишен риск 
от електрически удар, когато тялото ви е 
свързано със земята.
-Не излагайте ножицата за жив плет на дъжд 
и влага. Попадането на вода в машината 
повишава риска от инцидент с електрически 
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ток.
-Не допускайте повреда на кабела. Никога 
не използвайте кабела, за да носите, 
дърпате или изключвате машината. Дръжте 
кабела далече от отоплителни уреди, 
масло, остри ръбове или движещи се части. 
Изключете кабела от мрежата незабавно, 
щом установите, че е повреден. 
-Преди да включите двигателя, се убедете че 
контактът е снабден със защитно устройство 
с остатъчен ток, не по-голям от 30 mA.
-Когато работите на открито, използвайте 
кабелен удължител подходящ за външна 
употреба. 
3) Лична безопасност.
-При използване на ножицата се 
съсредоточете в работата и бъдете 
внимателни. Не работете, когато сте 
уморени или се намирате под въздействие 
на наркотични вещества, алкохол или 
лекарства. Дори за миг отвличане на 
вниманието, докато работите с ножицата, 
може да причини сериозни наранявания. 
-Използвайте защитни средства. Винаги 
слагайте защитни очила. Защитни средства, 
като противопрахова маска, обувки с 
нехлъзгащи се подметки, каска, антифони 
намаляват опасността персонални 
наранявания. 
-Избягвайте случайно включване. Преди да 
включите машината към мрежата, 
проверете дали ключът е в положение OFF. 
- Преди да включите ножицата, свалете 
ключа за настройка на ножовете. Оставен 
върху въртящата се част на ножицата, 
ключът може да причини нараняване.
-Старайте се да не се протягате много. 
Поддържайте стабилна стойка и равновесие 
през цялото време. Това е предпоставка 
за по-добър контрол върху ножицата при 
неочаквана ситуация. 
Облечете се подходящо за работа. Не носете 
широки дрехи и бижута. Дръжте косата, 
дрехите и ръкавиците далече от движещи 
се части. Широките дрехи, бижута или дълги 
разпуснати коси, могат да бъдат захванати 
от движещите се части.
- Давайте своята ножица за жив плет 
единствено на лица, запознати с правилата 
за работа и правилна употреба. Когато 
давате машината на други лица, давайте им 
и ръководството, за да се запознаят с него 
преди да започнат работа.
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4) Употреба и техническо обслужване на
ножицата за жив плет
- Не пресилвайте ножицата. Използвайте 
този модел ножица, който отговаря на 
Вашите потребности. Ножицата ще работи 
надеждно и безопасно на скоростта, за 
която е проектирана.
-Не използвайте машината, ако ключът за 
включване и изключване не работи. Такава 
машина е опасна и трябва да се ремонтира.
- Изключете ножицата от мрежата преди 
да правите настройки или да приберете 
машината. Такива превантивни мерки за 
безопасност намаляват риска от включване 
на ножицата инцидентно. 
- Съхранявайте Вашата ножица за жив плет 
на недостъпно за деца място и не я давайте 
на хора, които не умеят да си служат с 
машината и не са се запознали с тази 
инструкция. Ножиците за жив плет са опасни 
в ръцете на неподготвени потребители.
- Поддържайте ножицата за жив плет. 
Проверявайте за разместване или 
разхлабване на движещите се части, 
счупвания и всякакви други условия, които 
биха повлияли на работата на машината. 
Ако има повреди, първо поправете ножицата 
преди употреба. Много инциденти стават 
поради лошо поддържани ножици.
-Не използвайте ножицата като лост за 
повдигане, преместване или чупене на 
предмети.
-Поддържайте ножовете заточени и чисти. 
Правилно монтирани ножове, със заточени 
остриета предотвратяват заклинването и са 
по-лесни за управление. 
- Използвайте ножицата в съответствие 
с инструкциите и по начин, предназначен 
точно за този тип ножица, работни условия 
и тип работа.  Използването на ножицата за 
други цели, освен по предназначение може 
да доведе до опасна ситуация. 
-Внимавайте всички части на тялото да 
бъдат на безопасно разстояние от ножа. Не 
събирайте отрязания материал и не дръжте 
клончетата, които трябва да бъдат отрязани 
при движещи се ножове. Ако искате да 
освободите ножа от заседнал материал, 
първо се убедете, че ножицата е изключена. 
Дори един миг отвличане на вниманието 
по време на работа може да доведе до 
сериозно нараняване.
-Носете ножицата за дръжката при спрян 

режещ нож и поставен предпазител.  
-Дръжте кабела далече от  зоната на рязане. 
По време на работа кабелът може да е скрит 
в храстите и да  го срежете.
-Проверете плета за други обекти, например 
телена ограда.
-Дръжте ножицата с две ръце.
-Никога не позволявайте на деца да 
използват ножицата за жив плет.
-Внимавайте за въздушни електрически 
кабели.
-Спрете двигателя и изключете машината 
от мрежата преди да почистите или 
проверите машината или я освобождавате 
от заседнали материали.
-Винаги работете от стабилна позиция, 
особено когато използвате стълба.
-Не използвайте гориво, за да почистите 
ножицата.
-Не се опитвайте да поправяте машината, 
ако нямате квалификация за това. 
-Не работете с ножицата, когато режещата 
част е повредена или износена.
-Когато работите с машината, уверете 
се че ръкохватките и предпазителите са 
поставени на място. Никога не използвайте 
некомплектована или модифицирана 
машина. 
- Когато транспортирате или съхранявате 
ножицата винаги поставяйте предпазителя 
на ножа.
- Забранява се монтирането на вала на 
машината на инструменти или уреди, които 
не са посочени от производителя. 
-Ножицата за жив плет трябва да се използва 
единствено за подрязване на жив плет и 
малки храсти. Забранява се рязането на 
други видове материали. 
-Наблюдавайте работната зона и бъдете 
внимателни за възможни опасности, които 
може да не чуете заради шума от машината.
5) Сервизно обслужване
Позволявайте Вашата машина да бъде 
ремонтирана единствено от квалифициран 
персонал и само с оригинални резервни 
части. Това ще Ви гарантира че 
безопасността на машината е запазена.
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4. ЗАХРАНВАНЕ

3. ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ Фиг. 3

2. ОКОМПЛЕКТОВКА НА  НОЖИЦАТА ЗА ЖИВ ПЛЕТ (фиг. 1)

1. Ножове
2. Предпазител за ръцете
3. Скоба за удължаващия кабел
4. Захранващ кабел

5. Задна ръкохватка с ключ вкл/изкл.
6. Предна ръкохватка с ключ вкл/изкл.
7. Предпазител за режещия апарат

1. Внимание
2. Извадете щепсела от контакта 
незабавно, когато забележите, че 
кабелът е повреден или прекъснат 
3. Прочетете инструкциите преди да 
използвате ножицата за жив плет.
4. Носете очила и антифони или подобни 
защитни средства.
5. Пазете от дъжд и влага, ако кабелът е 
повреден или прекъснат.

Ножицата за жив плет може да се използва само при захранване с променлив ток с 
напрежение 230 V и честота 50 Hz. Благодарение на защитната изолация на машината, 
тя може да бъде включена и в незаземен контакт. Преди началото на работата проверете, 
дали напрежението в мрежата отговаря на работното напрежение, указано в паспортната 
таблица на машината.
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HC 600 E TG 600 E
Напрежение V 230
Честота на тока Hz 50
Номинален ток А 2.54
Мощност W 600
Дължина на разреза mm 600
Дебелина на разреза mm 12
Обороти min-1 300
Тегло kg 3.9
Налягане на шума LpA av EN 50144-
2-15

dB (А) 87.0

Ниво на мощността на измереното 
налягане на шума 2000/14/EC - EN 
50144-2-15 – EN ISO 3744

dB (А) 92.7

Ниво на мощността на 
гарантираното налягане на шума 
LwA 2000/14/EC - EN 50144-2-15 – 
EN ISO 3744

dB (А) 95.0

Ниво на вибрация EN 50144-2-15 m/s2 < 2.5

6. ПОДГОТОВКА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ И РАБОТА

ЗАЩИТЕН ЕКРАН (фиг. 2).
Плъзнете предпазителя за 
ръцете върху пластината, която 
се намира на предната страна 
на корпуса, докато  не щракне 
стабилно.
ВНИМАНИЕ! Ножицата е 
предназначена за рязане на 
жив плет и храсти. Всяка друга 
употреба, която не е ясно 
указана в това ръководство 
може да повреди машината 
и да изложи потребителя  на риск. Вашата ножица за жив плет 
има защитна блокировка за работа с две ръце. Това означава, че 
машината работи само когато бутонът на предната ръкохватка 
е натиснат с едната ръка (фиг.1/поз. 6), а бутонът на задната 
ръкохватка  ( фиг. 1/ поз. 5) е натиснат с другата ръка. Ако 
пуснете някой от двата бутона, ножовете спират да се движат. 
Внимавайте, ножовете продължават да се движат по инерция. 
- Тъй като машината има електрическа спирачка, която спира 
ножа, когато се пусне ключа може да се появи светване, което е  
безопасно за машината. 
-Проверете дали ножовете работят правилно. Добро рязане се получава при двойно 
заточени, въртящи се в двете посоки ножове.
- Закрепяйте удължаващия кабел с предназначената за това скоба (фиг. 4) всеки път, когато 
използвате машината. 
-Използвайте само удължители предназначени за употреба на открито. 

5. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
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• Преди да почистите машината или да я приберете я изключете
от електрическата мрежа.
• За оптимални резултати на рязане, поддържайте
ножовете чисти и ги смазвайте редовно. Почистете с четка и 
нанесете тънък слой масло (фиг. 9). Препоръчва се използването 
на биоразградимо масло.
• Пластмасовите повърхности почистете с обичайните миещи
средства и влажна тъкан.
Никога не използвайте агресивни препарати и разтворители.
• Можете да монтирате към стената поставката, която е в
комплекта (фиг. 6). Това е най-добрият начин за съхранение 
на Вашата ножица.
• Ако е необходимо дайте ножицата в сервиз за подмяна на
кабела.

7. СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА
• Ножицата е предназначена за подрязване на жив плет и
храсти.
• Оптимални резултати се получават, когато държите ножицата,
така че зъбите на ножа да бъдат под наклон 15° спрямо живия 
плет. (фиг. 5).
• Двойно заточените ножове позволяват подрязването в двете
посоки.
• За да се получи равен плет, опънете връв на необходимата
височина. Изрежете клончетата, които излизат над нея (фиг. 7). 
• Страничните повърхности се подравняват с полукръгови
движения отдолу нагоре (фиг.8).

8. ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

Съгласно Директиви 2002/95/CE, 2002/96/
CE и 2003/108/CE за намаляване на използването на  
вредни вещества в електронно и електрическо оборудване 
(ROHS), така и оползотворяване на отпадъците от такова 
оборудване (WEEE). Когато на уреда има символ с 
зачертана кофа за боклук, това означава, че той не трябва 
да се изхвърля заедно с останалия боклук в края на 
работния му живот.  Когато машината не може вече да 
бъде използвана и поправена, тя трябва да бъде 
предадена в специален център за събиране на излязло от 
употреба електронно 
и електрическо оборудване. Такова разделно събиране 
гарантира, че излязлото от употреба оборудване ще бъде 
изпратено за екологично рециклиране, при което 
ще се избегне негативното влияние върху околната 
среда и здравето на хората. 

9. ИЗХВЪРЛЯНЕ (фиг. 10)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДЪЛЖИНА НА УДЪЛЖИТЕЛЯ  230V

Дължина Минимално сечение 
0-20 метра 1 мм2

20-50 метра 1.5 мм2

50-100 метра 4 мм2
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10. 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. М
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 
СЪОТВЕТСТВИЕ

Български

Долуподписаният,

Декларира на 
собствена отговорност, 
че машина:

2. Запазена марка:/Тип:

1. Ножица за жив плет

Серийна идентификация

Съответства на 
изискванията усановени с 

директивата:

Отговаря на следните 
стандарти:

Процедура за 
съответствие

Измерено ниво на 
акустична мощност

Гарантирано ниво на 
акустична мощност



БЕЛЕЖКИ:



БЕЛЕЖКИ:



БЕЛЕЖКИ



ТОВА РЪКОВОДСТВО ТРЯБВА ДА СТОИ ЗАЕДНО С МАШИНАТА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ 
СРОК НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Официален вносител

жк.Дружба 2, блок 311A 
София,1582

тел./факс: (02)955 6043
(02)955 9036

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




