


Въведение
За правилното използване на моторната паркова косачка, 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.

Дължина на ножа Ниво на налягане Гарантирана мощност на шума Ниво на вибрации

см LpA - EN 836 / A2
LwA

2000/14/EC - EN ISO 3744 - ISO 
11094

EN 836 / A2

46 85 dB(A) 95 dB(A) 4.5 m/s²

51 87 dB(A) 98 dB(A) 5.5 m/s²
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Обяснение на символите и предупредителните знаци

Прочетете Инструкциите за работа 
с машината преди да започнете 
работа.

ПАЗЕТЕ СЕ! – Не оставяйте 
странични хора да доближават 
зоната на работа с косачката.
Пазете се от хвърчащи предмети.

Преди почистване и поправка на 
косачката, спрете двигателя и 
откачете кабела на свещта.

При работещ двигател не 
поставяйте ръце или крака около 
или под тавата на косачката.
ПАЗЕТЕ СЕ! – Ножовете 
продължават да се въртят няколко 
секунди след като машината е 
изключена.
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Основни възли на косачката
1 - Лост за газта
2 - Лост за съединителя
3 - Дръжка
4 - Кош за тревата
5 - Предпазител (дефлектор)
6 - Контрол за височината на косене
7 - Ръкохватка на стартера
8 - Ръчка за спирачката
9 - Винт за регулиране на височината на косене
10 -  Ключ на електростартера



Мерки за безопасност

ВНИМАНИЕ: Следните предпазни мерки трябва да бъдат взети, за да се предотвратят
сериозни наранявания и инциденти:

1 - Внимателно прочетете и следвайте инструкциите, отпечатани върху етикетите закрепени към машината (Виж стр. 3).
2 - Не допускайте странични минувачи, особено на деца и домашните любимци в близост до района за косене (фиг. 1).
3 - Да не се допускат неопитни или непълнолетни лица или такива, които нямат достатъчно сила да работят с косачката, а също така 
ако сте приели алкохол, наркотици или лекарства (фиг. 2).
4 - Когато двигателят работи, не поставяйте ръцете и краката в близост или под тавата на косачката (фиг. 3).
5 - Винаги мислете за безопасността  и се обличайте подобаващо (Виж страница 8).
6 – Носете здрави обувки, когато косите и никога сандали или чехли (Виж страница 8).
7 – Винаги носете защитните очила или друга защита за очите по време на работа (Виж страница 8).
8 - Запознайте се добре с органите за управление и правилната употреба на косачка, преди да я използвате, особено е важно да 
знаете как да спрете в случай на спешна нужда.
9 - Да не се коси при мокра трева или при  хлъзгава повърхност; здраво се хванете за дръжката и ходете зад косачката (фиг. 4), никога 
не тичайте.
10 – При косене на неравни терени не се движете по посока нагоре или надолу, а винаги върнете странично по склона, а ако е много 
стръмно, не косете изобщо (фиг.5).
11 – Трябва да се коси само при дневна светлина или при силно изкуствено осветление.
12 – Не оставяйте косачката в места, където отработените газове могат да акумулират и да причинят пожар.
13 – Винаги проверявайте дали задният протектор (дефлектора) е правилно поставен (фиг.6)
14 – Ако закачите с ножа някакъв предмет, спрете двигателя и проверете дали няма повреди; никога не стартирайте двигателя отново 
преди да сте извършили необходимите поправки (фиг.7)
15 – Никога не накланяйте косачката при стартиране на двигателя защото ножа може да ви нарани.
16 – Никога не стойте пред косачката, когато двигателя работи, защото някой може случайно да включи на скорост.
17 - Спирайте двигателя, когато пресичате пътеки, алеи и когато предвижвате косачката от и до мястото, където ще косите. 
18  - Уверете се, че всички свързващи елементи (болтове, винтове, гайки) са надлежно затегнати (фиг.8)
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19 – Започвайте да косите само след като се убедите, че всички системи за защита са поставени и функционират нормално. 
20 – Никога не извършвайте реглажи при работещ двигател, освен когато настройвате карбуратора. (фиг.9)
21 – Не презареждайте двигателя с гориво, като още работи или дори когато е още топъл.
22 – Преди да оставите косачката без внимание спрете двигателя и се уверете, че всички движещи се части са спрели.
23 – Оставете двигателя да изстине малко, преди да поставите косачката в затворено помещение.
24 – Не си играйте с регулатора за газта на машината.
25 – Бензинът е силно възпламеним: отнасяйте се с внимание (фиг.10)
26 – Ако пуснете двигателя без да е поставен коша за трева, старайте се да не стоите в близост до отвора (фиг.11)
27 – Ако се налага да оставите косачката без надзор, спрете двигателя и я оставете на равна площадка. 
28 – Никога не пипайте горещите части, като например ауспуха или пък движещите се части (фиг.12)
29 – Местните закони и разпоредби могат да поставят ограничения за възрастта на косача или за използването на машината при 
определени условия.
30 – Имайте предвид, че операторът е този, който носи пълната отговорност за инциденти или рискове по отношение на други лица 
или тяхна собственост. 
31 – Съхранявайте гориво в специално предназначени контейнери (фиг.13)
32 – Винаги презареждайте с гориво на открито и никога не пушете по време на презареждане (фиг.10)
33 – Ако по време на презареждане се разлее гориво , преместете косачката на разстояние поне от 5 метра преди да пробвате да 
стартирате двигателя отново (фиг.14).
34 – Здраво затегнете капачките на горивния резервоар и на контейнерите за съхранение на горивото.
35 – Подменяйте износените или повредените ножове и болтове в комплект за да се запази баланса на възлите.
36 – Винаги запазвайте добра стойка и баланс при косене на склонове ( фиг.15).
37 – Трябва да бъдете изключително внимателни, когато сменяте посоките на движение при косене на наклонени терени, като и когато 
придвижвате косачката от и към зоната за косене.
38 – Стартирайте двигателя в съответствие с указанията от настоящето Упътване като стоите далеч от ножа.
39 – Винаги спирайте двигателя и откачете кабела на свеща: когато оставяте косачката без надзор; преди да почистете ножа или отвора 
за трева от замърсяване; когато сваляте коша за трева; преди да започнете да почиствате или поправяте някой възел на машината; 
ако косачката има необичайни вибрации (веднага проверете), или ако ударите с ножа някакъв предмет. След всеки удар винаги 
проверявайте за възможни повреди и осигурете необходимия ремонт и поправка преди косачката да бъде пусната в работа отново 
(фиг.9).
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40 – С цел да се намали риска от запалване поддържайте двигателя, ауспуха, кутията за акумулаторната батерия и помещението за 
съхраняване на гориво чисти и без отпадъци от трева, листа, масла и грес.
41 – Подменете износените и повредени части.
42 -  Ако се налага да изпразните резервоара, трябва да го направите на открито.
43 – Винаги носете дълги панталони, когато косите (виж стр.8)
44 – Никога не развивайте капачката на резервоара, когато двигателя работи или когато е още топъл.
45 – Преди работа винаги проверявайте дали ножа, адаптора и болта не са износени или повредени.
46 – Винаги бъдете много внимателни, когато пускате косачката на задна скорост или я дърпате към себе си.
47 – Освободете амбрияжа преди да стартирате двигателя. 
48 – Никога не повдигайте косачката при работещ двигател.
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По време на работа с косачката винаги носете защитно облекло. Само по себе си това облекло не елиминира риска от наранявания, 
но със сигурност намалява последствията от случайни инциденти за оператора. Консултирайте се с вашия дилър за да изберете най-
подходящото защитно облекло. 
Облеклото по време на работа с машината трябва да е подходящо и да не ограничава действията ви. Носете дрехи по мярка и със 
съответстващото предназначение. Якето на Oleo Mac (фиг.1), както и защитните панталони (фиг.2) са най-подходящи за работа с 
тази машина. 
Не носете дрехи, шалове, връзки или гривни, които бъдат захапани от машината. Връзвайте и обезопасявайте дългата коса (например с 
кърпи, шапки или защитни каски).
Носете защитни обувки/ботуши с неплъзгаща се подметка и метална вложка срещу пробождане (фиг.3-4
Носете защитни очила и/или защитни маски (фиг.5 и фиг.6)
Предпазвайте слуха си, като използвате антифони (фиг.7) или тапи за уши. Използването на средства за предпазване на слуха 
изисква особено внимание, тъй като възприемането на сигнали за опасност (аларми, викове и др.) е ограничено. 
Използвайте защитни ръкавици със специални антивибрационни вложки (фиг.8) за поглъщане на вибрациите от машината.
Oleo Mac предлага пълна гама от защитни облекла и принадлежности.

Предпазно облекло
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Преди пускане на машината

Забележка: Когато указанията се отнасят до двигателя на косачката, моля ползвайте и приложеното ръководство за 
неговата експлоатация.

МОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА (фиг.1-2-3)
Повдигнете дръжката, както е показано на фиг.1. Затегнете болтовете (А, фиг.3), след което установете дръжката (В) на подходяща 
височина. Изберете едно от трите положения (С, фиг.2).

РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ДРЪЖКАТА (фиг.3)
Развинтете ръчките (А) и повдигнете или снижете дръжката (В).

МОНТИРАНЕ НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ (фиг.4)
Закрепете контрола за управление (L) с помощта на двата винта (M).

КОША ЗА ТРЕВА 
Закрепете поддържащата планка (N, фиг.5-6)
Закрепете мрежата от коша (Е, фиг.5) към рамката (D) чрез подходящото окачване (F, фиг.6В). Започвайте от задната част, като 
завършите от двете страници.

ТВЪРД КОШ. Закрепете коша като използвате куките и винтовете (фиг.7)
НАСТРОЙКАТА НА КОША ЗА ТРЕВА (фиг.8)
Повдигнете защитния предпазител (дефлектора) (А) и установете коша в горната част на корпуса.
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МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
•	 Преди стартиране проверете състоянието на двигателя: Вижте ръководството за експлоатация на двигателя.
•	 Пускайте двигателя само на открито място, но никога във висока трева. Преди да започнете косенето отстранете от участъка всички 

камъни, пръчки, телове и др.
•	 Спазвайте точно указанията за безопасност при работа, които са посочени в това ръководство.
•	 Отработените газове са силно отровни не палете двигателя в затворени помещения или на места, със слабо проветряване.
•	 Преди да пуснете двигателя проверете дали ножът може да се ДВИЖИ СВОБОДНО.
ПУСКАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
•	 Вижте ръководството за експлоатация на двигателя (уверете се, че са спазени препоръките за вида и качеството на 

бензина и маслото)
1. Издърпайте дръжката на спирачката (А) назад към дръжката (В) (Фиг.9-10).
2А. Модели с лост за газта (Фиг.11). Поставете лоста за подаване на газ в положение START-МАХ Издърпайте въжето на стартера с рязко 
движение.
2В. Чодели с електрозапалване (фиг.14) 
- Свържете кабела на акумулаторната батерия с захранването на електростартера на косачката.
- Първото запалване трябва да е ръчно с издърпване на въжето. След запалването оставете двигателя да поработи самостоятелно 15 
мин. при средни обороти. 
- Поставете ключа за запалването в поз.1, като не го задържайте за повече от 5 сек ако желаете да запазите живота на акумулатора. 
Винаги изчакайте 10 сек. преди да направите следващ опит.
2С. Модели без лост за газта. (Фиг.12)
Издърпайте стартерното въже с рязко движение.
Напълнете карбуратора чрез натискане на помпата за подкачване на горивото/А, фиг.10/.
Сега дърпайте бавно лоста на спирачката /А/ и го доближете до дръжката /В, фиг.11/.

Стартиране
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Ползване и спиране на косачката

ЗАПОЧВАНЕ НА КОСЕНЕТО
ЗАДВИЖВАНЕ (МОДЕЛИ С РЕФЕРЕНЦИЯ Т)
За да се задейства ножа за косене, бавно избутайте дръжката на съединителя (С) към ръкохватката на косачката (В) (фиг.17)
Преди да угасите двигателя поставете лоста на газта в положение бавно (фиг.18). Лоста за скоростта трябва да се премества само, 
когато косачката е в движение.

РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА КОСЕНЕ
Винаги гасете двигателя, когато искате да регулирате височината на косенето
Въртете ръкохватката (А) за да повдигнете нагоре или да спуснете надолу косачката до желаната позиция (фиг.19)

МОДЕЛИ С РЕФЕРЕНЦИЯ Т

Завъртете дръжката (D, фиг.20-21) за да повдигнете или отпуснете тавата на косачката.

СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
Оставете двигателя да поработи няколко секунди на празен ход. 
1. Поставете лоста за. газта в положение МIN (фиг.18) (само за косачки с лост за газта)
2. Отпуснете лоста на спирачката (А, фиг.22-23)
3. Затворете кранчето за горивото. Вижте Упътването за работа на двигателя.
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Mulching (насичане на тревата)

MULCHING (НАСИЧАНЕ)

Косачките имат предварително монтиран нож за насичане на тревата (А, фиг.25). Тази окомплектовка позволява на оператора да избира 
между  различни начини на косене:
1. С поставен кош за събиране на трева: ножа за насичане по-голямо уплътняване на обема в коша за трева, което води до по-рядко 
спиране за изхвърляне на тревата.
2. С разглобен кош за трева и поставен предпазител: ножа за насичане на тревата позволява тя да остава на земята, тъй като е на 
много дребни частици.
3. Mulching (Насичане): за да се стигне до висока степен на насичане е необходимо поставянето на тапата за насичане (С, фиг.25) - 
Тапата за насичане  (С, фиг.26-27) Кат№ 66110127 (широчина на косене 46 см), и Кат№ 66070096 (широчина на косене 51 см)  може да 
бъде поставена в отвора под предпазителя (D).

Бележки по насичането на тревата
Ако имате намерение да насичате тревата, която косите на ситно, не оставяйте тревата да израсте повече от 5-6 см. В равна степен 
е препоръчително да не се настройва височината за косене много ниско. Ако не спазвате тези препоръки, може да се стигне до лошо 
качество на насичаната трева и в някои крайни случаи може да предизвика заглъхване на двигателя. 
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Ползване
•	 Не работете с косачката, ако коша е износен или задръстен с трева.
•	 Спрете двигателя преди за извадите коша за трева.

Забележка: Ако тревата е прекалено висока, направете два откоса: първият на максималната височина на косене; вторият на желаната 
височина.
Трябва да се движите с косачката по терена във форма на спирала, от краищата към центъра (фиг.32)

Транспортиране
•	 Двигател и карбуратор: виж Упътването за двигателя.
•	 Уверете се, че крана за бензин е затворен;
•	 За по лесно транспортиране и съхранение, може да се сгъне дръжката на косачката, като освободите винта.
Забележка: Внимавайте за да избегнете прищипване или разтягане на бронираните жила.
•	 Отстранете коша за трева;
•	 Изпразнете резервоара от остатъците бензин. Оставете двигателя да работи до спиране, което ще изчерпи горивото дори в 

карбуратора;
•	 Ако трябва да транспортирате косачката не я обръщайте надолу с главата: може да се изсипе някакво количество бензин или масло, 

които да предизвикат пожар.

Когато транспортирате косачката, не трябва да допускате тя да се преобръща или много да се наклонява бензинът или маслото от нея може да прочечат и да се 
създаде опасност от пожар.
•	 За улесняване на транспортирането и съхраняването, дръжката на косачката може да бъде сгъната: разхлабете ръчките и сгънете горната дръжка. Бъдете 

внимателни, за да избегнете прищипване или разтягане на бронираните жила.
•	 Свалете коша за тревата.
•	 Почистете долната страна на капака на косачката.
•	 Проверете състоянието на косачката и почистете въздушния филтър. Проверете затягането на всички гайки, винтове и болтове.
•	 Изпразнете напълно бензиновия резервоар.
•	 Запалете двигателя и го оставете да работи докато не спре сам поради изпразване на карбуратора.
•	 Намажете с грес или масло частите, които може да ръждясват.
•	 Свалете запалителната свещ и налейте 5-10 куб.см. прясно моторно масло в отвора на цилиндъра.
•	 Превъртете 4-5 пъти коляновия вал на двигателя /чрез стартера/, за да може маслото да се разнесе по-добре в цилиндъра и по клапаните (4-тактов двигател).
•	 Завинтете отново запалителната свещ, без да я свързвате с лулата на кабела.
•	 Издърпайте бавно още 1 път ръкохватката на стартера до появата на съпротивление, отпуснете въжето бавно до прибиране.
•	 Съхранявайте косачката си на сухо място по възможност то да е с циментов под, защитете я срещу овлажняване.

Съхранение
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Поддръжка

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА СЛЕД СЪХРАНЕНИЕ
Направете следното:
•	 Свалете запалителната свещ, и я почистете с пресен бензин
•	 Оставете я да се подсуши
•	 Издърпайте няколко пъти подред ръкохватката на стартера
•	 Поставете на мястото запалителната свещ
•	 По-нататък действайте съгласно раздел “Стартиране и работа с 

косачката”.
•	
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ
За да бъде Вашата косачка изправна, с голяма производителност и 
дълготрайна, и в същото време да извършва само висококачествена работа, 
прочетете внимателно следващите препоръки относно регулировките и 
дейностите по поддържане и обслужване на машината.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Преди да извършвате каквато и да било работа по Вашата косачка, 
откачете кабела на свещта.

ДВИГАТЕЛ И КАРБУРАТОР: - Вижте Упътването за работа с 
двигателя.

ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕЖЕЩИЯ ИНСТРУМЕНТ

Бъдете внимателни, когато хващате ножа. Винаги носете предпазни ръкавици.
•	 Почиствайте основно косачката след всяко косене.
•	 Поддържайте режещите ръбове на ножа остри (заточени).
•	 Нож без остри ръбове не може да коси добре. Ако е износен или повреден, трябва 

да го смените с нов.
Износен /изхабен/ или повреден нож може да бъде опасен сменете го. 

•	 Откачете кабела от запалителната свещ.
•	 Поставете косачката да лежи катурната настрана (на борд) но никога не я 

обръщайте надолу с главата.
Нож (фиг.33)
•	 За да отстраните ножа, развийте болтовете (А) по посока обратна на часовника.
•	 При подмяна ножа затегнете болтовете (А) с усилие 45 Nm.
Модели без спирачка на ножа (фиг.45)
•	 Разхлабете болта (А) и го развинтете, отстранявайки го заедно с шайбата (В) и 

ножа (D). 
•	 При подмяна ножа затегнете болтовете (А) с усилие 35 Nm.
•	 Проверете точността на балансировката на ножа, като прокарате кръгла пила 

(ос, щифт прът) през централния отвор на ножа. Ако ножът може да стои 
хоризонтално, това означава, че той е балансиран. В противен случай (ако ножът 
се завърта и застава вертикално) трябва малко да изпилите от по-тежката страна, 
която е отдолу (фиг.34).

•	 Когато заточвате ножа с пила или шмиргел трябва да действате така, че да 
запазите оригиналните ъгли на рязане.

•	 При поставяне (смяна) на ножа внимавайте извивките в края на ножа (фиг.35) да 
сочи нагоре.

АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ (Модели с обозначение Е)
При дълги периоди без употреба, акумулаторната батерия може да загуби ток и ще 
има нужда от презареждане. 
•	 Свържете кабелите на батерията към зарядно устройство (А, фиг.36).
•	 Свържете зарядното за батерията към източник на ток с напрежение 230V (фиг.37).
•	 Зареждайте за около 24-36 часа.



Технически характеристики

- 15 -

РЕГУЛИРАНЕ НА ЖИЛОТО НА СЪЕДИНИТЕЛЯ (С, фиг.41), (модели Т)
Ако зацепването на задвижването на косачката закъснява, използвайте регулатора (А, фиг.41) да опънете правилно 
жилото с помощта на гайката (Н). Относно регулирането на жилото за подаване на газ, моля направете справка с 
приложеното Упътване за работа на двигателя.

КОШ  ЗА ТРЕВА
• Редовно проверявайте дали кошът е монтиран правилно и дали не е повреден.
• Проверявайте дали мрежата не се запушва. Ако все пак , внимателно почистете с вода и подсушете коша напълно

(да бъде съвсем сух) преди да го монтирате.
• Ако Вашата косачка е с повреден кош или със замърсена мрежа, кошът никога няма да се напълни достатъчно. От

друга страна, ако монтирате коша влажен, мрежата бързо ще се замърси.

Техническа характеристика 44 48 53

Широчина на косене 41 см 46 см 51 см

Със/без самоход без самоход със самоход без самоход със самоход без 
самоход със самоход

Стартиране ръчно ръчно ръчно електро ръчно ръчно електро

Тип на двигателя 4-тактов

Спирачка на двигателя да
Брой скорости - 1 - 1 - 1
Скорост при 2900 оборота - 3,5 км/ч - 3,5 км/ч - 3,5 км/ч

Височина на косене мин 28мм - макс 75 мм

Обем на коша за трева 60 литра

Тегло мин 23.6 кг - макс 27 кг мин 25.4 кг - макс 31 кг мин 30 кг - макс 34 кг
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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 ремонтини 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.



NOTE:



NOTE:



NOTE:



Официален вносител

жк.Дружба 2, блок 311а
София 1582

тел./факс: (02)955 6043
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