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ВЪВЕДЕНИЕ
ПРЕВОД ОТ ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ
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 отдлните възли и компоненти на машината и указания за необходимите проверки и операции по обслужване.
ВАЖНО: Поместените в тази книжка описания и фигури 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.

ВНИМАНИЕ!!!

РИСК ОТ ЗАГУБА НА СЛУХА
ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА 
С ТАЗИ МАШИНА ОПЕРАТОРЪТ МОЖЕ 

ДА БЪДЕ ИЗЛОЖЕН НА ЕЖЕДНЕВНО 
НИВО НА ШУМА РАВНО ИЛИ ПО-

ГОЛЯМО ОТ
85 dB(A)
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12 - Тип на машината: КОСАЧКА
13 - Пуснете предната ръкохватка 
(червената) за да спре двигателя.
14 - Чрез натискане на задната ръкохватка  
(черната) напред, машината тръгва да се 
движи напред

6 - Марка и модел на машината 
7 - Спецификация
8 - Гарантирано звуково ниво 
9 - Сериен номер
10 - CE знак за съответствие
11 - Година на производство

1 - Прочетете Инструкцията за употреба и 
поддръжка преди да започнете работа с 
машината
2 - ВНИМАНИЕ! Не допускайте странични хора 
в зоната на работа. Внимавайте за изхвърчащи 
предмети.
3 - Преди да почистите или поправите 
косачката, спрете двигателя и откачете лулата 
на запалителната свещ
4 - При работещ двигател, не доближавайте 
ръцете или краката си до зоната на корпуса, 
където се върти ножа.
ВНИМАНИЕ! НОЖЪТ ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ 
ВЪРТИ НЯКОЛКО СЕКУНДИ, СЛЕД КАТО 
ДВИГАТЕЛЯТ Е СПРЯН
5 - Задължително носете антифони.



КОМПОНЕНТИ НА КОСАЧКАТА
1. Лост газ (движение само напред)
2. Съединител
3. Ръкохватка
4. Кош за трева
5. Предпазител (дефлектор)
6. Регулиране нивото на косене
7. Стартерна дръжка
8. Лост за спирачка
9. Регулиране височината на ръкохватката

10. Електрически стартер (за моделите, които имат 
такъв)

NOTE:
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СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

    ВНИМАНИЕ: При правилна употреба косачката е полезен и ефективен 
инструмент; ако се използва неправилно или без съответните предпазни 
мерки, това може да се превърне в опасен инструмент. За приятна и 
безопасна работа винаги стриктно спазвайте правилата за безопасност, 
които следват и в цялото ръководство.
   ВНИМАНИЕ: Системата за запалване на вашата машина произвежда 
електромагнитно поле с много ниска интензивност. Това поле може да 
попречи на определени пейсмейкъри. За да се намали рискът от сериозни 
или фатални наранявания, хората с пейсмейкъри трябва да се консултират 
със своя лекар или производителя на пейсмейкъра, преди да използват 
тази машина.

      ВНИМАНИЕ ! – Националните разпоредби могат да ограничат 
използването на машината.
         ВНИМАНИЕ– Прочетете приложеното ръководство за двигателя. 
Съдържа важна информация.
1. Прочетете внимателно и следвайте инструкциите, отпечатани върху етикетите, 
закрепени към машината ( вижте стр. 4) и в ръководството на двигателя.
2. Бъдете наблюдатели, особено за деца и домашни любимци, далеч от зоната на 
косене (Фиг. 1).
3. Не позволявайте на неопитни или по-възрастни лица или такива, които не 
разполагат с достатъчно сила, да работят с косачката или ако сте приемали алкохол, 
наркотици или лекарства (фиг. 2).
4. Когато двигателят работи, не поставяйте ръцете или краката близо до или под 
корпуса на косачката (фиг. 3).
5. Винаги мислете за безопасността и се обличайте съответно. Носете само твърди 
обувки, когато косите, никога сандали. Винаги поставяйте предпазни очила или шлем 

8.Започвайте косене само след като сте проверили всички защитни системи са 
монтирани и работят правилно.

9. Преди да приберете косачката, спрете двигателя и се уверете, че всички 
въртящи се части са спрели.

10. Никога не оставяйте задния предпазител в отворена позиция без кош. ( фиг.5)
11. Ако косачката е оставена без надзор спрете двигателя и я оставете на равна 

повърхност.
12. Местните подзаконови нормативни актове могат да поставят ограничения за 

възрастта на оператора и използването на машината при определени 
условия.

13. Моля, обърнете внимание, че собственикът или потребителят е отговорен за 
всякакви злополуки или щети на трети лица или на тяхното имущество.

14. Винаги спирайте двигателя и изключвайте лулата на свещта, когато машината 
бъде оставена без надзор; преди да изчистите ножовете или изхода; при 
откачане на коша с трева; преди да започнете всяка операция по почистване 
или ремонт; ако машината започне да вибрира необичайно (инспектирайте 
веднага) или след като удари препятствие. След всяко въздействие проверете 
за евентуални повреди и проверете дали са извършени необходимите 
ремонти, преди да започнете и работите отново с машината (Фиг. 6)

15. Уверете се, че се използвате само оригинални ножове от правилния тип (фиг. 
7).

5 6 7 8

16.  Преди употреба, проверете ножа, болта на ножа и корпуса дали не са 
износени или повредени.
17.  Всички етикети за безопасност трябва да се пазят здрави.
18. Не използвайте машината по начин, който не е описан в това ръководство. 
(стр. 11) .
19. Винаги следвайте инструкциите на производителя за операциите по 
поддръжка.
20. Не използвайте машината, ако е повредена, лошо поправена или 
модифицирана. Не махайте или деактивирайте някое защитно устройство.
21. Никога не поправяйте сам нищо извън рутинната поддръжка. Обадете се на 
оторизиран сервиз.
22. Когато машината е в края на своя живот, не я изхвърляйте, а я върнете на 
дистрибутора да се погрижи за рециклирането й.
23. Само хора запознати с ръководството за употреба и безопасност могат да 
използват машината. Дайте на другите потребители инструкции, които 
ръководството преди употреба. 
24. Всички сервизни операции извън посочените в това ръководство трябва да 
се извършват от сервизен техник.
25. Пазете това ръководство и се консултирайте с него преди всяка употреба на 
машината.
26. Тaзи машина не е предназначена за употреба от лица (включително деца) с 
намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и 
знания, освен ако не им е предоставен надзор или инструкция относно 
използването на уреда от лица, отговорни за безопасност. Децата трябва да бъдат 
контролирани, за да убедят, че не играят с уреда.
27. Никога не докосвайте горещите, въртящите се или движещи се части (фиг. 8).

за очите, преди да започнете работа. Винаги носете дълги панталони, когато косите 
(вижте страници 14-15)
6. Запознайте се с компонентите на косачката преди употреба, особенно как да я 
спрете при спешен случай.
7 . Уверете се, че всички болтове и гайки са добре затегнати (Фиг. 4). 
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Size 41  p.n. 001001079A
Size 42  p.n. 001001080A
Size 43  p.n. 001001081A
Size 44  p.n. 001001082A
Size 45  p.n. 001001083A

Size 41  p.n. 001000975C
Size 42  p.n. 001000976C
Size 43  p.n. 001000977C
Size 44  p.n. 001000978C
Size 45  p.n. 001000979C

ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО

 По време на работа с машината използвайте защитни дрехи. Изпозлзването на защитни дрехи не елиминира риска от наранявания, но намалява 
нараняванията в случаите на инциденти. Консултирайте се с доверен доставчик на такова оборудване.

Дрехите трябва да са точни и да не се пречкат. Носете прилепнало защитно облекло. Защитно яке (фиг. 1) и панталон (фиг. 2) са перфектни. 

Защитните ботуши или обувки трябва да са с подметка против плъзгане и пробивна вложка (фиг. 3-4).

Носете защитни очила или протектори.( фиг. 5-6)!

Използвайте защита за шума, като антифони (фиг. 7) или тапи. Използването на предпазни средства за ушите изисква много повече внимание, т.к. 
възприемането на звукови сигнали за опасност (писъци, аларми и др.) трябва да бъдат чути.

Носете ръкавици ( фиг. 8), които имат максимална абсорбация на вибрациите.

p.n. 3155027R
5 6 7 8

p.n. 001000939A p.n. 001000940A p.n. 001000835
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МОНТАЖ

МОНТИРАНЕ НА РЪКОХВАТКАТА (фиг. 1-2-3)
- Повдигнете ръкохватката. както е показано на фиг. 1. Затегнете болтовете (A, фиг. 3) след като сте позиционирали ръкохватката (B) в правилната височина.

Изберете една от двете позиции (C, фиг. 2).

РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА РЪКОХВАТКАТА (фиг. 3)
Развийте болтовете (A) и повдигнете или намалете нивото. (B).

МОНТАЖ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ (фиг. 4)
Нагласете контролния панел (L) с двата болта (M) (само на модели, които са снабдени).
- Нагласете лоста за газта, както е показано на фиг.5-6 на дясната вътрешна страна на ръкохватката (само за модели, които имат).

ВРЪЗКИ
Закрепете жилото към ръкохватката с връзките (фиг.7).

5 6 7
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МОНТАЖ (comfort plus)

КОШ ЗА ТРЕВА - Поставете поддържащата планка(N, фиг.9-10).
ВНИМАНИЕ! – Релсата трябва да е на прав път нагоре. Едната страна (X, фиг.11) е по-голяма, и тя трябва да е с обратната страна към коша за трева. Малката 

страна (Y) трябва да е с лице към коша. Релсата на ръкохватката (фиг.12) трябва плътно да влезе и да се заключи. NB: Заключването е съпътствано с клик.
Сега нагласяме мрежещата част (D, фиг.13) на коша за трева с твърдата част нагоре (E) като подсигуряваме захващанията (F, фиг.14). Започнете отзад и завършете с двете 
страни. ПОСТАВЯНЕ НА КОША ЗА ТРЕВА (фиг. 15-16)

ТВЪРДА КУТИЯ:
- Сглобете кутията като използват куките и болтовете  (фиг. 17A).
- Повдигнете предпазителя (A) и повдигнете коша (фиг. 18A).

17A 18A 19A 20A

- Повдигнете предпазителя на коша (G)
- Закачете двете куки (H) на опорите на предпазителя (I) .
- Свалете предпазителя и се уверете, че покрива изцяло горната част на коша за трева. фиг. 19A-20A-21A-22A – Поставяне на кош

пластмасовата плочка на горната ръкохватка.

фиг. 19A-20A- Поставяне на пластмасовата плочка на 
горната ръкохватка.

13 14 15 16
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p.n. 4175169

СТАРТИРАНЕ

ЗАРЕЖДАНЕ

ВНИМАНИЕ: Бензина е изключително запалимо гориво. Бъдете с повишено внимание, докато работите с гориво ли горивна смес. Не пушете и не палете огън близо до горивото или  машината (фиг.17).
· Не зареждайте двигателя, докато работи или дори докато е горещ.
· Съхранявайте гориво в контейнери, специално проектирани за целта (фиг. 18).
· Винаги зареждайте с гориво навън и не пушете, докато зареждате (Фиг. 19).
· Изберете чисто място, спрете двигателя и оставете да се охлади преди зареждане с гориво.
· Бавно разхлабете капачката на горивото, за да освободите налягането и да не се разлива горивото около капачката.
· Затегнете безопасно капачката на горивото след зареждане с гориво. Вибрацията на блока може да причини неправилно затегната капачка на горивото да се разхлаби и да разлее количества гориво.
· Избършете разлятото гориво от уреда. Преместете се на 3 метра от мястото за зареждане преди стартиране на двигателя (фиг.20).
· Никога не се опитвайте да изгаряте разлятото гориво при никакви обстоятелства.
· Не пушете по време на работа с гориво или докато работите с машината.
· Съхранявайте горивото на хладно и сухо проветриво място.
· Никога не поставяйте машината на места, които могат да горят като сухи листа, слама, хартия и др.
· Съхранявайте уреда и горивото на място, където горивните пари не могат да достигнат искри или открит пламък от бойлери, електрически двигатели или ключове, пещи и др.
· Никога не сваляйте капачката на резервоара за гориво, докато двигателят работи или когато двигателят е горещ.
· Никога не използвайте гориво за почистващи операции.
· Внимавайте да не попадне гориво върху дрехите ви.

Тази машина е задвижвана от 4-тактов бензинов двигател.  ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ГОРИВО: ТОЗИ ДВИГАТЕЛ Е СЕРТИФИЦИРАН ДА РАБОТИ С АВТОМОБИЛЕН БЕНЗИН С ОКТАНОВО ЧИСЛО 89 ([R + M] / 2) ИЛИ ПО-ГОЛЯМО (фиг. 25)
5).

25 26 27 28

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте бензин с процент на алкохола по-висок от  10%; газохол до 10% алкохол или E10 гориво са приемливи. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не купувайте повече гориво от необходимото за 1 или 2 месеца. Съхранявайте в затворен контейнер на студено и сухо място.
БЕЛЕЖКА: Ние препоръчваме употребата на Emak ADDITIX 2000 добавка – код 001000972 – фиг.26.
ТУБА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ (фиг.27) Разклатете тубата преди да заредите ( фиг.28).

ВНИМАНИЕ: Преди да стартирате двигателя, уверете се, че ножа не е в контакт с чуждо тяло. 
ВНИМАНИЕ: Прекомерното излагане на вибрации може да доведе до проблеми с кръвоносните съдове или нервите, на хора страдащи от проблеми с кръвообращението. Потърсете медицинска помощ, 
ако имате физически симптоми като изтръпване, липса на усещане, намаляване на нормалната сила, промени в цвета на кожата. Тези симптоми обикновено се появяват в пръстите, ръцете или китките.
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СТАРТИРАНЕ

ВНИМАНИЕ: Следвайте инструкциите за безопасно използване на гориво. Винаги изключвайте двигателя преди зареждане. Никога не добавяйте гориво на 
машина работещ или горещ двигател. Преместете се на 3м от мястото на зареждане преди стартиране на машината (фиг. 33).НЕ ПУШЕТЕ!

1. Почистете повърхността около капачката за гориво за предотвратяване на замърсявания.
2. Разхлабете капачката на горивото бавно.
3. Внимавайте, когато наливате гориво в резервоара.
4. Преди да смените капачката на горивото, почистете и проверете уплътнението.
5. Веднага сменете капачката на горивото и я затегнете с ръка. Избършете разливането на горивото.

ВНИМАНИЕ: проверете за течове, ако някъде има ги отстранете преди употреба. Свържете се с дистрибутор, ако е необходимо.
Задавен двигател 
- Използвайте подходящ инструмент за лулата на свещта (Фиг. 34).
- Извадете лулата на свещта.
- Развийте и изсушете запалителната свещ.
- Отворете смукача широко.
- Издърпайте въжето на стартера няколко пъти, за да изчистите горивната камера.
- Поставете отново свещта и свържете лулата на запалителната свещ, натиснете я здраво надолу.
- Сега стартирайте двигателя.

41 42

ДВИГАТЕЛНО МАСЛО

− Преди да стартирате двигателя, уверете се, че ножа е свободен да се върти.
− Не накланяйте косачката при стартиране: ножът може да причини наранявания. Никога не 

вдигайте косачката, докато двигателят работи.
− Стартирайте двигателя внимателно според инструкциите и с крака доста далеч от ножа.
− Изключете съединителя преди стартиране на двигателя.
− От съображения за безопасност никога не подправяйте ограничителя на скоростта на 

двигателя

ВНИМАНИЕ - Този двигател се доставя без масло. Проверете нивото на маслото преди стартиране на двигателя (фиг.41). Ако стартирате двигателя без масло, двигателят ще се 
повреди и няма да бъде покрит по гаранция. За повече информация относно проверката и смяната на маслото, вижте ръководството за двигателя.

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- Стартирайте двигателя на открито, а не във висока трева. Премахнете всички камъни, пръчки, жици и др. от зоната, която ще се коси (фиг. 42).
- Внимателно прочетете правилата за безопасност в това ръководство.
-  Изгорелите газове са силно отровни; никога не стартирайте двигателя на затворено или лошо проветриво място.
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СТАРТИРАНЕ

СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Прочетете ръководството на двигателя. Съдържа важна информация. (Уверете се, че използвате препоръчани горива и масла)

47 48 1 2

- Отворете капачката на горивото:  ВИЖТЕ РЪКОВОДСТВОТО НА ДВИГАТЕЛЯ.
- Уверете се, че  съединителят е изключен (само при модели, които са оборудвани).
- Поставете лоста на газта в положение MAX (Фиг. 45).
- Напълнете карбуратора чрез натискане на подкачващата помпа (само при модели с такава).
- Дръпнете ръкохватката на спирачката (A) назад към ръкохватката (B) (Фиг. 43-44).

РЪЧНО СТАРТИРАНЕ
МОДЕЛИ С ЛОСТ НА ГАЗТА - Дръпнете стартерното въже бавно, докато усетите съпротива, после издърпайте бързо. Не оставяйте стартерната дръжка да се прибере сама, а върнете бавно. Веднъж стартирана, поставете лоста за газта 
между MIN и MAX (фиг.46) и оставете двигателя да загрее. За да започнете работа, преместете лоста за газта на позиция MAX (фиг. 47), като внимавате да не достигнете граничното положение, което в противен случай би задействало смукача 
и потенциално би довело до задавяне на двигателя.
МОДЕЛИ БЕЗ ЛОСТ НА ГАЗТА - Дръпнете стартерното въже бавно, докато усетите съпротива, после издърпайте бързо. Не оставяйте стартерната дръжка да се прибере сама, а върнете бавно. 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАРТЕР (B&S engine)
БАТЕРИЯ
Когато зареждате батерията
За първи път - Литиево-йонната батерия е била частично заредена преди доставката. За поддържане на заряда и предотвратяване на повреди по време на съхранение, батерията се програмира да влезе в „режим на заспиване“. 
Необходимо е бързо зареждане от около десет (10) секунди, за да се събуди батерията. Оставете батерията в зарядно до пълното й зареждане. За да зареждате батерията, вижте раздела Как да зареждате батерията.
Както е необходимо - За да проверите наличния заряд, натиснете бутона за измерване на заряда на батерията (E, фиг.1) и заредете, ако е необходимо. Вижте глава измерване на заряда на акумулатора.
Как да зареждате батерията
1. Свържете зарядното устройство на батерията към електрическия контакт. ВНИМАНИЕ: Пазете батерията и зарядното устройство сухи. Не излагайте батерията или зарядното устройство на дъжд или мокри условия.
2. Плъзнете батерията (G, фиг.2) здраво в гнездото за зареждане на батерията (F). Ако червената лампа за зареждане не светне, извадете батерията и я инсталирайте отново. Уверете се, че батерията е добре поставена в гнездото.
• Червената светлина показва, че батерията се зарежда нормално (A, фиг.1). • Зелената светлина показва, че батерията е напълно заредена (B). • Мигаща червена светлина показва, че батерията е твърде гореща или твърде студена (C) и няма 
да приеме зареждане. Оставете батерията свързана и при достигане на нормална работна температура (0 ° C –45 ° C) тя автоматично ще започне да се зарежда. • Мигащи червени / зелени светлини (D) означават, че батерията няма да се 
зарежда и трябва да бъде сменена.
3. От „режим на заспиване“ батерията ще се събуди приблизително за десет (10) секунди.
4. Напълно разредена батерия ще се зареди напълно за приблизително за един (1) час. Ако я оставите на зарядното устройство, батерията ще остане напълно заредена.
5. Когато зелената светлина показва, че батерията е напълно заредена, тя може да бъде извадена от зарядното устройство.
6. За да проверите наличния заряд, натиснете бутона за измерване на горивото на батерията (E).
7. Когато не го използвате, изключете зарядното устройство на батерията от електрическия контакт.
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УПОТРЕБА

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- ВНИМАНИЕ: не използвайте машината, когато съществува риск от мълнии.
- Не косете върху мокра трева или други хлъзгави повърхности; дръжте здраво ръкохватката и вървете зад косачката (фиг. 49), никога не бягайте.
- Не косете нагоре или надолу по склон, винаги настрани; ако наклонът е твърде голям, не косете (фиг. 50).
- Косете само на дневна светлина или при силно  осветление.
- Винаги проверявайте дали задният предпазител е на мястото си и затворен (Фиг. 51).
- Ако ударите предмет, спрете двигателя и проверете за някакви щети; не стартирайте двигателя, преди да извършите необходимите ремонти (фиг. 52).
- Не накланяйте косачката при стартиране: ножа може да причини наранявания.
- Никога не заставайте пред косачката, когато двигателят работи; някой може да активира съединителя случайно.
- Спрете двигателя, когато пресичате пътеки и когато транспортирате косачката до и от зоната, която ще бъде косена.
- Не правете настройки, докато двигателят работи.
- Винаги поддържайте сигурна опора на склонове (фиг. 53). Не косете и не спирайте близо до ръбове, канавки или брегове. Машината може да се преобърне внезапно, ако
колело премине през ръба на капка или канавка или ако ръб отстъпи.
- Бъдете изключително внимателни при промяна на посоката по склонове и при транспортиране на косене на трева до и от зоната, която ще се коси.
- Уверете се, че правилни ножове се използват (фиг. 54).
- Бъдете изключително внимателни, когато обърнете или издърпате косачка към вас.
- Да не пипате ножовете преди машината да е изгасена и ножовете да са спрели напълно (Фиг. 55)

53 54 55
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МУЛИЧИРАНЕ

МУЛЧИРАНЕ
Мулчиращ нож е монтиран стандартно на косачките (A, фиг. 57). Тази конфигурация ви позволява да избирате между три различни начина на косене на тревата:

1. С монтиран кош: мулчиращият нож позволява по-голямо насичане на окосената трева, за да се постигне по-добро натоварване на коша.
2. При махнат кош и заден предпазител затворен: мулчиращото острие позволява добро насичане на отрязаната трева, която директно се изхвърля на земята.
3. Мулчиране: за да се направи истинско мулчиране, мулчиращата тапа (C, фиг. 57) е необходима (ОПЦИОНАЛНО), за да се получи максимално насичане на
отрязаната трева. Мулчиращата тапа (C, фиг. 58-59) код. 66110127R (ширина на косене 46 см) - код. 66070096R (ширина на косене 51 см) може да се монтира, като я
поставите в отвора под задния дефлектор (D). ЗАБЕЛЕЖКА: това не е възможно при модели с ширина на косене 41 cm.
БЕЛЕЖКИ ЗА МУЛЧИРАНАТА ТРЕВА 
Когато косачката се използва в мулчиращ режим, тревата не трябва да се оставя да расте по-високо от 5-6 см. Също така, най-добре е никога да не поставяте нивото на 
косене твърде ниско. Неспазването на тези основни правила може да доведе до неуспешно мулчиране, а в крайни случаи може да доведе до спиране на двигателя.

64

УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ:
- Косачката трябва да се използва само за рязане на тревисти площи в градини или паркове.
- Не използвайте косачката, ако коша е износен или запушен с трева.
- Спрете двигателя преди да вземете коша с трева

БЕЛЕЖКА: ако тревата е твърде висока, направете две косенета: първо на максимална височина; втората на желаната височина.  Косете тревата по спирала от ръба 
къ, центъра (Фиг. 64, стр. 12).
ЗАБРАНЕНА УПОТРЕБА
- Косачката не трябва да се използва за рязане на други материали, по-специално материали над нивото на земята, които изискват косачката да бъде повдигната
над земята.

- Косачката не трябва да се използва за раздробяване на клони, нито материали по-дебели от тревата.
- Косачката не трябва да се използва за вакуумиране или събиране на плътен материал, прах, отпадъци от всякакъв вид, пясък или чакъл от земята.
- Косачката не трябва да се използва за изравняване на неравен терен; ножа никога не трябва да влиза в контакт със земята.
- Косачката никога не трябва да се използва за транспортиране, бутане или теглене на ремаркета или други подобни предмети.
- Забранява се монтирането на други инструменти или аксесоари различни от тези, доставени от производителя.

12
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УПОТРЕБА - СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

ДВИЖЕНИЕ (  Модели с реф. T). За да активирате задвижването, дръпнете бавно лоста на съединителя (C) назад към ръкохватката (B) (Фиг. 65).
Преди спиране на двигателя сложете лоста за газта на бавна позиция (  фиг. 66).

РЕГУЛИРАНЕ НА НИВОТО НА КОСЕНЕ
     Винаги спирайте двигателя, когато искате да регулирате нивото на косене.

Използвайте ръкохватка (A) за да регулирате нивото на косене на желаната позиция (фиг. 67).
Модели с реф. T - Дръпнете лоста (D, Фиг.68) надясно или наляво, за да спуснете или повдигнете косачката.

1) Дръпнете лоста за газ на позиция TOP-MIN (фиг. 66)(само за модели, които го имат) .
2) Освободете ръчката за спирачка (A) (фиг. 69-70).

ВНИМАНИЕ – Преди употреба се уверете, че двигателя спира за няколко секунди след като ръчката за спиране е освободена. Ходете на профилактични прегледи в
оторизиран сервиз.

69 70
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ТРАНСПОРТИРАНЕ - СЪХРАНЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Прочетете Ръководството за употреба на  на двигателя. Съдържа важна информация.
ВНИМАНИЕ - Преди да почистите или ремонтирате машината, спрете двигателя и откачете свеща.

ТРАНСПОРТИРАНЕ -СЪХРАНЕНИЕ
- За да се улесни транспортирането и съхранението, дръжката може да бъде сгъната: освободете болта и сгънете ръкохватката. 
БЕЛЕЖКА: бъдете внимателни, за да предотвратите прищипване или разтягане на жилата.
-  Махнете коша за трева.
-  Транспортирайте само косачката с изключен двигател. -Изцедете целия останал бензин в резервоара за гориво.

ВНИМАНИЕ - Когато транспортирате косачката с друго превозно средство, уверете се, че тя е здраво и сигурно закрепена с помощта на каишки или колани. Косачката трябва да се транспортира в хоризонтално 
положение, като също така се гарантира спазването на приложимите транспортни разпоредби за такива машини. Машината не трябва да се движи по път. Освен това не трябва да се тегли от коли, трактори и т.н.

СЪХРАНЕНИЕ
         Почиствайте долната част на машината след всяка употреба, но никога не използвайте силна струя вода.

− Проверете доброто състояние на машината
− Всички болтове и гайки трябва да са затегнати
− Сложете грес или масло на части, които са подложени на ръжда
− Съхранявайте косачката на сухо място, по възможност с циментов под; предпазвайте от влажност като я поставите на някаква дървена плоскост или дъски.
− Процедурите по пускане на машината след сервиз или зимно съхранение са същите като при ежедневна употреба. (стр. 8)
− Не оставяйте машината на места, където отработените газове могат се натрупват и причинят пожар.
− Оставете двигателя да се охлади, преди да поставите косачката в затворено място.
− Ако резервоарът за гориво трябва да бъде източен, това трябва да стане на открито.

УНИЩОЖАВАНЕ ИЛИ ИЗХВЪРЛЯНЕ
Повечето материали използвани за производството на машини, са рециклируеми; металите (стомана, алуминий и месинг) могат да бъдат доставени до станция за рециклиране. За допълнителна информация се свържете със сервиз за рециклиране на вашия район.
Изхвърлянето на машината трябва да се извършва съобразно околната среда, като се избягва замърсяване на почвата, въздуха и водата.
Във всеки случай трябва да се спазва местното законодателство, наложено по въпроса.

ПОДДРЪЖКА
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕМИСИИТЕ
Този двигател, включително системата за контрол на емисиите, трябва да се експлоатира, използва и поддържа в съответствие с инструкциите, предоставени в ръководството на потребителя, за да 
се поддържа ефективността на емисиите в рамките на законовите изисквания, приложими за непътните мобилни машини.
Не трябва да се извършва умишлено подправяне или неправилна употреба на системата за контрол на емисиите на двигателя.
Неправилната работа, използването или поддръжката на двигателя или на непътната подвижна техника може да доведе до евентуални неизправности в системата за контрол на емисиите до степен, при която не 
се спазват приложимите законови изисквания; в такъв случай трябва да се предприемат бързи действия, за да се отстранят неизправностите в системата и да се възстановят приложимите изисквания.
Примери за неправилна експлоатация, употреба или поддръжка са:
- Насилване или счупване на устройствата за измерване на горивото;
- Използване на гориво и / или двигателно масло, което не отговаря на изискванията, показани в глава СТАРТИРАНЕ / ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО;
- Използване на неоригинални резервни части, например запалителна свещ, и др .;
- Липсваща или неправилна поддръжка на изпускателната система, включително неправилен срок за поддръжка на ауспух, свещ, въздушен филтър и др.
          ВНИМАНИЕ - Нарушаването на цялостта на този двигател прави сертификацията на ЕС за вредни емисии вече не валидна.
За да постигнете най-добрите показатели на вашата косачка през следващите години и висококачествена работа, прочетете внимателно следните съвети за корекции и поддръжка.
ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ОРИГИНАЛНИ ЧАСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Прочетете ръководството на употреба на двигателя. Съдържа важна информация.
ВНИМАНИЕ – Преди почистване или ремонт спрете двигателя и изключете лулата на свещта.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОДДРЪЖКА
Препоръчително е машината да се провери от сервизен техник в оторизиран сервиз в края на сезона, ако се използва интензивно, и на всеки две години при нормална 
употреба.ВНИМАНИЕ! - Всички операции по поддръжка, които не са разгледани специално в това ръководство, трябва да се извършват от оторизиран сервизен център. За да сте сигурни, че вашата косачка 

ще продължава да работи, използвайте само ОРИГИНАЛНИ ЧАСТИ ЗА ЗАМЯНА.
Всякакви неразрешени промени и / или използване на неоригинални резервни части могат да доведат до сериозни наранявания или смърт за оператора или трети страни.
Внимавайте при работа с ножа. Винаги носете предпазни ръкавици.

- Сменете износени или повредени части.
- Почиствайте старателно косачката след всяко косене.
- Дръжте остри ръбовете на ножа.
- Нож без остър ръб няма да направи добър разрез. 
Износен или повреден нож може да бъде опасен: сменете го.
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73 74

ПОДДРЪЖКА

ВНИМАНИЕ!
- Спрете двигателя и се уверете, че всички движещи се части са НАПЪЛНО СПРЕЛИ,
- Изключете лулата от запалителната свещ,
- Извадете горивото от резервоара,
- Извадете коша за трева,
- Наведете косачката от задната страна, никога не я обръщайте с главата надолу.

ПРОВЕРКА НА НОЖА 

ВНИМАНИЕ – Работете със защитни ръкавици, когато проверявате състоянието на ножа.
ВНИМАНИЕ – Периодично проверявайте дали болтът (A, фиг.73) е затегнат до 35 Nm (3.5 kgm).

Ако косенето на трева стане незадоволително с течение на времето, ножовете вероятно трябва да бъдат заточени. Лошо заточен нож изважда тревата от корените и я кара тревата да пожълтява. Ако ножовете са повредени или криви, те 
трябва да бъдат сменени.
- Заточването на ножовете е много деликатна операция. Ако перфектният им баланс не бъде взет под внимание (фиг.74), могат да причинят анормални вибрации, които карат ножовете да се разхлабят, с последваща опасност за оператора.
- Ножовете трябва да бъдат сглобени под прав ъгъл. Грешното сглобяване може да причини неправилно затягане, с последващо разхлабване на лопатките при работа, с опасни последици за оператора.
Ето защо остриетата трябва да бъдат балансирани и заменени с един от нашите оторизирани сервизни центрове.

81 82

83 84

ВНИМАНИЕ – Мулчиращият нож трябва да бъде поставен, както е показани на фиг.73.
ВНИМАНИЕ: Никога не поправяйте повредените ножове чрез заваряване, изправяне или промяна на формата. Това може да доведе до отлепване на части от режещия инструмент и до сериозни или фатални наранявания. 
ВНИМАНИЕ – Винаги също подменяйте болт (A, фиг.81) и шайба (B).
ВНИМАНИЕ – Винаги използвайте оригинални ножове (фиг.82). номер: 66100221R ( 4 4 ) ,  6 6 1 1 0 5 9 4 R  ( 4 8  ) ,  6 6 0 7 0 4 4 0 R  ( 5 3 )  при подмяна.

РЕГУЛИРАНЕ ЖИЛО ЗА СЪЕДИНИТЕЛЯ (C, фиг. 83) (mod. T) 
Ако задържането на задвижването се забави, използвайте винта (A, фиг. 83), за да осигурите на жилото правилното напрежение с помощта на гайка (H). Що се отнася до настройките на дросела, моля:

1) Поставете лоста на газта в положение MAX (фиг.84).
2) Преместете обвивката (A, фиг.85), цялата към вас (към дръжката) и я закрепете със скобата (B), като затегнете винта (C).

85

КОШ ЗА ТРЕВА

ВНИМАНИЕ - Спрете двигателя и изключете свещта, преди да извадите коша за трева и преди да изчистите изхода на тревата.

- Често проверявайте дали коша за трева е 
правилно поставен и няма повреди.
- Проверете дали мрежата не е запушена. При 
запушване внимателно измийте с вода и 
напълно изсушете преди монтажа.
- Ако косите с повреден кош или със запушена 
мрежа, коша никога няма да запълни напълно.
- От друга страна, ако сглобите мокър кош, 
мрежата лесно ще се запуши.
ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, изхвърлете използваното 
моторно масло по начин, съвместим с околната 
среда. Предлагаме ви да го занесете в 
запечатан контейнер до местния сервиз за 
рециклиране. Не го хвърляйте в коша, не го 
изсипвайте на земята или по канала.
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МОДЕЛ 44 48 53 44 48 53

Ширина на косене 41 см 46 см 51 см 41 см 46 см 51 см

Самоход без самоход със самоход

Тип на двигателя 4- ТАКТОВ

Спирачка на двигателя ДА

Максимални обороти 2900 ± 100 мин-1

 N° скорости — 1

Скорост при 2900 оборота — 3,5 км/ч

Височина на косене
MIN 28 мм - MAX 75 мм 

НЕЗАВИСИМО ЗА ВСЯКО КОЛЕЛО
MIN 28 мм - MAX 75 мм 

ЦЕНТРАЛНО

Обем на коша за трева 70 л

Тегло min. 23.6 кг 
max 27.8 кг

min. 25.5 кг 
max 28.8 кг 30.0 кг 31.6 кг min. 29.8 кг   

max 33.4 кг
min. 31.5 кг 
max 34.5 кг

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
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Ширина на косене 41 cm 46 cm 51 cm

Ниво на звуково налягане dB (A)
LpA av

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2

85.0 85.0 87.0

Допуск dB (A) 1.0 1.0 1.0

Измерено ниво на звукова мощност dB (A)

2000/14/EC
EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 3744

94.0 95.0 97.0

Допуск dB (A) 1.0 1.0 1.0

Гарантирано ниво на звукова мощност dB (A)

LWA
2000/14/EC

EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2
EN ISO 3744

95.0 96.0 98.0

Ниво на вибрации m/s2 EN ISO 5395-1
EN ISO 5395-2 4.5 4.5 5.5

Допуск m/s2 EN 12096 1.5 1.5 1.5

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
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EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY

EFCO comfort plus LR 44 PK - LR 44 PB - LR 44 TK -  LR 48 PK - LR 48 PBQ - LR 48 TK - LR 48 TBQ - LR 48 TBX - LR 48 TKE - LR 53 PBX-60 - LR 53 PK -  
LR 53 TBX - LR 53 TBX-60 - LR 53 TK -LR 53 TBXE - LR 53 TKE

OLEO-MAC comfort plus G 44 PK - G44 PB - G 44 TK -  G 48 PK - G 48 PBQ - G 48 TK - G 48 TBQ - G 48 TBX - G 48 TKE - G 53 PBX-60 - G 53 PK - G 53 TBX - G 53 TBX-60 -
G 53 TK - G 53 TBXE - G 53 TKE

625 XXX 0001 - 625 XXX 9999 (comfort plus LR 44 PK - LR 44 PB - G 44 PK - G44 PB)
630 XXX 0001 - 630 XXX 9999 (comfort plus LR 44 TK - G 44 TK)

626 XXX 0001 - 626 XXX 9999 (comfort plus LR 48 PK - LR 48 PBQ - G 48 PK - G 48 PBQ)
627 XXX 0001 - 627 XXX 9999 (comfort plus LR 48 TK - LR 48 TBQ - LR 48 TBX - LR 48 TKE- G 48 TK - G 48 TBQ - G 48 TBX - G 48 TKE)

618 XXX 0001 - 618 XXX 9999 (comfort plus LR 53 PBX-60 - LR 53 PK - G 53 PBX-60 - G 53 PK)
619 XXX 0001 - 619 XXX 9999 (comfort plus LR 53 TBX - LR 53 TBX-60 - LR 53 TK - LR 53 TBXE - LR 53 TKE- G 53 TBX - G 53 TBX-60 - G 53 TK - G 53 TBXE - G 53 TKE)

2006/42/EC - 2014/30/EU - 2000/14/EC - (EU) 2016/1628 - (EU) 2017/654 - (EU) 2017/656

ISO 14982:1998 - EN 55012:2007+A1:2009 - EN ISO 5395-1:2013/Amd 1:2017 - EN ISO 5395-2:2013/Amd1:2016/Amd2:2017

DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITÁ

DECLARATION OF 
CONFORMITY

DECLARATION DE 
CONFORMITÈ

KONFORMITATS -
ERKLARUNG

DECLARACION DE
CONFORMIDAD

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 
СЪОТВЕТСТВИЕ

Italiano English Français Deutsch Español Български

Il sottoscritto, The undersigned, Je soussigné, Der Unterzeichnende im Namen der, El abajo firmante, Долуподписаният,

dichiara sotto la propria 
responsabilità

che la macchina:

declares under its own 
responsibility

that the machine:

déclare sous sa propre 
responsabilité

que la machine:

erklärt auf eigene Verantwortung
daß die Maschine:

declara bajo su responsabilidad
que la máquina:

декларира на собствена 
отговорност

1. Genere:
rasaerba

1. Type:
lawnmower

1. Catégorie:
tondeuse

1. Baurt:
rasenmäher

1. Género:
cortacésped

1. Тип:
косачка

2. Marca: / Tipo: 2. Trademark: / Type: 2. Marque: / Type: 2. Marke: / Typ: 2. Marca: / Tipo: 2. Марка: / Тип:

3. identificazione di serie 3. serial identification 3. identification de série 3. Serien-Identifizierung 3. identificación de serie 3. Идентификационен номер

è conforme alle prescrizioni della 
Direttiva / Regolamento

complies with the requirements 
established Directive / Regulation

est conforme aux prescriptions de 
la directive / du règlement

entspricht den Anforderungen der 
Richtlinie / Verordnung

cumple lo establecido por la 
directiva / el reglamento

съответства на изискванията 
установени с Директива

        

è conforme alle disposizioni
delle seguenti norme armonizzate:

conforms with the provisions 
of the following harmonised 

standards:

est conforme aux 
recommandations des normes 

harmonisées suivantes:

ist konform mit den 
Bestimmungen der folgenden 

harmonisierten Normen:

cumple las siguientes normas 
armonizadas:

отговаря на следните 
хармонизирани стандарти:
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Annex VI n. 5 - 2000/14/EC

94.0 dB(A) (comfort plus LR 44 PK - LR 44 PB - LR 44 TK - G 44 PK - G44 PB - G 44 TK)
95.0 dB(A) (comfort plus LR 48 PK - LR 48 PBQ - LR 48 TK - LR 48 TBQ - LR 48 TBX  - LR 48 TKE - G 48 PK - G 48 PBQ - G 48 TK - G 48 TBQ - G 48 TBX - G 48 TKE)

97.0 dB(A) (comfort plus LR 53 PBX-60 - LR 53 PK - LR 53 TBX - LR 53 TBX-60 - LR 53 TK - LR 53 TBXE  - LR 53 TKE - G 53 PBX-60 - G 53 PK - G 53 TBX - G 53 TBX-60 - G 53 TK - G 53 TBXE - G 53 TKE)

95.0 dB(A) (comfort plus LR 44 PK - LR 44 PB - LR 44 TK - G 44 PK - G44 PB - G 44 TK)
96.0 dB(A) (comfort plus LR 48 PK - LR 48 PBQ - LR 48 TK - LR 48 TBQ - LR 48 TBX - LR 48 TKE- G 48 PK - G 48 PBQ - G 48 TK - G 48 TBQ - G 48 TBX - G 48 TKE)

98.0 dB(A) (comfort plus LR 53 PBX-60 - LR 53 PK - LR 53 TBX - LR 53 TBX-60 - LR 53 TK - LR 53 TBXE - LR 53 TKE - G 53 PBX-60 - G 53 PK - G 53 TBX - G 53 TBX-60 - G 53 TK - G 53TBXE - G 53 TKE)

DPLF, 64823 Groß-Umstadt - Germany - EC number is 0363

41 cm (comfort plus LR 44 PK - LR 44 PB - LR 44 TK - G 44 PK - G44 PB - G 44 TK)
46 cm (comfort plus LR 48 PK - LR 48 PBQ - LR 48 TK - LR 48 TBQ - LR 48 TBX - LR 48 TKE - G 48 PK - G 48 PBQ - G 48 TK - G 48 TBQ - G 48 TBX - G 48 TKE)

51 cm (comfort plus LR 53 PBX-60 - LR 53 PK - LR 53 TBX - LR 53 TBX-60 - LR 53 TK - LR 53 TBXE - LR 53 TKE - G 53 PBX-60 - G 53 PK - G 53 TBX - G 53 TBX-60 - G 53 TK - G 53 TBXE - G 53 TKE)

Fausto Bellamico - President
s.p.a.

DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITÁ

DECLARATION OF 
CONFORMITY

DECLARATION DE 
CONFORMITÈ

KONFORMITATS -
ERKLARUNG

DECLARACION DE
CONFORMIDAD

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 
СЪОТВЕТСТВИЕ

Italiano English Français Deutsch Español Български

Procedure per valutazione
di conformità seguite

Conformity assessment
procedure followed

Procédures suivies pour
l’évaluation de la conformité

Verfahren zur 
Konformitätsbeurteilung 

durchgeführt

Procedimientos utilizados
para determinar la conformidad

Процедура за 
съответствие:

Livello di potenza 
acustica misurato Measured sound power level Niveau de puissance 

acoustique mesuré Schallleistungspegel gemessen Nivel de potencia acústica medido Измерено ниво на 
акустична мощност

Livello di potenza acustica 
garantita: Guaranteed sound power level: Niveau de puissance 

acoustique garanti:
Garantierter akustischer 

Schalleistungspegel:
Nivel de potencia acústica 

garantizado:
Гарантирано ниво на 

звукова мощност:

Nome e indirizzo
dell’Ente notificatore

Name and address of
the notified body

Nom et adresse du
Bureau de notification

Name und Anschrift der
Zertifizierungsstelle

Nombre y dirección del
organismo notificador

Име и адрес на уведомения 
орган

Tipo del dispositivo
di taglio:

lama rotativa

Type of cutting
device:

rotary blade

Genre du dispositif
de coupe:

lame rotative

Art der
Schneidevorrichtung:

Rotationsklinge

Tipo del dispositivo
de corte:

cuchilla giratoria

Тип на режещото 
устройсто:

ротационен нож

Larghezza di taglio: Cutting width: Largeur de coupe: Schnittbreite: Anchura de corte: Ширина на косене:

Издаден от:  Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4
Дата: 01/01/2019
Техническата документация е депозирана в административното седалище: Техническа Дирекция



ТАБЛИЦА ЗА ПОДДРЪЖКА

Моля имайте предвид, че посочените интервали на операциите 
по поддръжката се отнасят за работа при нормални условия. Ако 
ежедневната ви работа с машината излиза от рамките на 
нормалната експлоатация или условията за косене са лоши, 
периодите трябва съответно да се съкратят. П
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Цялата машина Преглед (течове, пукнатини и 
износване) X X

Контроли: стартерната 
дръжка лоста за газта

Проверете функционирането
X X

Резервоар за гориво Проверете (течове, пукнатини 
и износване) X X

Нож Проверете (повреди и 
износване) X X
Подменете

X
Лост за скоростта (Model T) Проверете функционирането

X
Спиране на ножа Проверете функционирането

X
Подменете

X
Всички достъпни болтове и 
гайки

Проверете - Затегнете
X

Въздушен филтър Почистете
X

Подменете
X Всеки 6

месеца

Ребра на цилиндъра и 
вентилационни отвори на 
стартерната система

Почистете
X

Стартерно въже Проверете (повреди и 
износване) X
Подменете

X
Запалителна свещ Проверете разстоянието м/у 

електродите X
Подменете

X Всеки 6
месеца

Кош за трева и 
предпазител

Проверете за износване или 
повреда X X
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ТАБЛИЦА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ВНИМАНИЕ: Винаги спирайте машината и откачайте запалителната свещ 
преди да предприемете някое от посочените по-долу операции, освен ако не 
изискват работата на машината.

Когато сте проверили всички възможни изброени причини и все още срещате проблема, 
вижте вашия сервиз. Ако имате проблем, който не е посочен в тази диаграма, вижте 
вашия сервиз за обслужване.

ПРОБЛЕМ ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ
Двигателят не се стартира или 
ще работи само няколко 
секунди след стартирането.

1. Няма искра

2. Задавен двигател

1. 

2.

Проверете за искра при запалителната 
свещ. Ако няма, проверете теста с нова 
запалителна свещ.
Следвайте процедурата от стр. 9. Ако 
двигателя все още не пали сменете 
свещта и повторете с нова.

Двигателя стартира, но не 
ускорява правилно или не 
функционира правилно при 
високи обороти.

Карбуратора трябва да се 
регулира

Свържете се с оторизиран сервиз за 
регулиране на карбуратора

Двигателя не достига пълна 
скорост / или отделя прекалено 
много пушек.

1. Въздушният филтър е 
замърсен. 

2. Карбуратора се нуждае от 
настройка.

1. 

2. 

Почистете според инструкциите за 
поддръжка на въздушния филтър.
Свържете се с оторизиран сервиз за 
регулиране на карбуратора.

Model T – Двигателя стартира, 
но косачката не се движи 
напред, когато лоста за газта е 
преместен напред.

1. Ремъка се е извадил. 

2. Скъсан ремък. 

3. Жилото за съединителя е 
неправилно поставено или 
лошо регулирано.

1. Трябва да наместите ремъка отново и 
ако се налага да го подмените в 
оторизиран сервиз.

2. Сменете ремъка в оторизиран сервиз.

3. Жилото трябва да се регулира или 
подмени в оторизиран сервиз.

Двигателя стартира и спира, но 
ножа не се върти.

 ВНИМАНИЕ: Никога не 
докосвайте ножа докато 
работи двигателя.

Веднага спрете двигателя и се обърнете 
към оторизиран сервиз.
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Italiano English Български

CERTIFICATO DI GARANZIA WARRANTY CERTIFICATE ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ

Questa macchina è stata concepita e realizzata attraverso le più moderne 
tecniche produttive. La Ditta costruttrice garantisce i propri prodotti per un 
periodo di 24 mesi dalla data di acquisto per utilizzo privato e hobbistico. La 
garanzia è limitata a 12 mesi in caso di uso professionale.

Condizioni generali di garanzia 
 1) La garanzia viene riconosciuta a partire dalla data d'acquisto. La Ditta

costruttrice tramite la rete di vendita ed assistenza tecnica sostituisce 
gratuitamente le parti difettose dovute a materiale, lavorazioni e
produzione. La garanzia non toglie all'acquirente i diritti legali previsti 
dal codice civile contro le conseguenze dei difetti o vizi causati dalla cosa 
venduta. 

 2) Il personale tecnico interverrà il più presto possibile nei limiti di tempo
concessi da esigenze organizzative.

3) Per richiedere l'assistenza in garanzia è necessario esibire al
personale autorizzato il sotto riportato certificato di garanzia
timbrato dal rivenditore, compilato in tutte le sue parti e corredato di 
fattura d'acquisto o scontrino fiscalmente obbligatorio comprovante 
la data d'acquisto. 

4) La garanzia decade in caso di: 
- Assenza palese di manutenzione,
- Utilizzo non corretto del prodotto o manomissioni,
- Utilizzo di lubrificanti o combustibili non adatti,
- Utilizzo di parti di ricambio o accessori non originali,
- Interventi effettuati da personale non autorizzato.

 5) La Ditta costruttrice esclude dalla garanzia i materiali di consumo e le
parti soggette ad un normale logorio di funzionamento. 

6) La garanzia esclude gli interventi di aggiornamento e miglioramento del 
prodotto.

7) La garanzia non copre la messa a punto e gli interventi di manutenzione 
che dovessero occorrere durante il periodo di garanzia.

 8) Eventuali  danni causati  durante i l  trasporto devono essere
immediatamente segnalati al trasportatore pena il decadere della
garanzia.

 9) Per i motori di altre marche (Briggs & Stratton, Subaru, Honda, Kipor,
Lombardini, Kohler, ecc.) montati sulle nostre macchine, vale la garanzia 
concessa dai costruttori del motore.

10) La garanzia non copre eventuali danni, diretti o indiretti, causati a persone 
o cose da guasti della macchina o conseguenti alla forzata sospensione
prolungata nell'uso della stessa.

This machine has been designed and manufactured using the most modern 
techniques. The manufacturer guarantees its products for 24 months from 
the date of purchase, for private and hobby use. The warranty is limited to 12 
months in case of professional use.

Limited warranty 
 1) The warranty period starts on the date of sale. The manufacturer,

acting through the sales and technical assistance network, shall replace
free of charge any parts proven defective in material, machining or 
manufacturing. The warranty does not affect the purchaser's rights as 
established under legislation governing the consequences of defects in 
the machine. 

2) Technical personnel will undertake the necessary repairs in the minimum 
time possible, compatible with organisational needs.

3) To make any claim under the warranty, this certificate of warranty,
fully compiled, bearing the dealer's stamp, and accompanied by the
invoice or receipt showing the date of purchase, must be displayed
to the personnel authorised to approve work.

4) The warranty shall be null and void if: 
- the machine has evidently not been serviced correctly,
- the machine has been used for improper purposes or has been 

modified in any way,
- unsuitable lubricants and fuels have been used,
- non-original spare parts and accessories have been fitted,
- work has been done on the machine by unauthorised personnel.

 5) The warranty does not cover consumables or parts subject to normal
wear. 

6) The warranty does not cover work to update or improve the machine.
7) The warranty does not cover any preparation or servicing work required 

during the warranty period.
8) Damage incurred during transport must be immediately brought to the 

attention of the carrier: failure to do so shall render null and void the 
warranty. 

 9) Engines of other manufacturers (Briggs & Stratton, Subaru, Honda,
Kipor, Lombardini, Kohler, etc.) fitted to our machines are covered by the 
warranties of the engine manufacturer.

10) The warranty does not cover injury or damage caused directly or
indirectly to persons or things by defects in the machine or by periods of 
extended disuse of the machine resulting from the said defects.

Тази машина е проектирана и произведена с използването на най-
съвременните технологии. Производителят гарантира своите продукти 
за 24 месеца от датата на покупката, за използване от частни лица и като 
хоби. В случай на използване за професионални цели гаранцията се 
ограничава до 12 месеца.
Ограничена гаранция 
1) Гаранционният период започва да тече от датата на продажбата. Производителят, 

като действа чрез мрежата си за продажби и техническа помощ, ще подменя 
безплатно всички части, доказано дефектни вследствие на дефектни материали, 
машинна обработка или производствени процеси. Гаранцията не засяга правата на 
купувача, установени съгласно действащото законодателство по отношение на 
дефектите на машината.

2) Техническият персонал ще осъществи нужните ремонтни работи за минималното 
възможно време, съвместимо с организационните изисквания.

3) За предявяване на гаранционни претенции настоящият гаранционен 
сертификат в неговата цялост, с положен печат на дистрибутора и придружен 
от фактурата или касовата бележка, доказваща датата на закупуване, трябва 
да бъде представен на персонала, упълномощен да одобрява извършените 
работи.

4) Гаранцията се анулира и става недействителна, ако:
- машината явно не е била обслужвана правилно,
- машината е използвана неправилно или е променена по какъвто и да било начин,
- използвани са неподходящи смазочни материали и горива,
- монтирани са неоригинални резервни части и приспособления,
- по машината са извършвани работи от неупълномощен персонал.

5) Гаранцията не покрива консумативи или части, подложени на нормално износване.
6) Гаранцията не покрива работите по осъвременяване или подобрения на машината.
7) Гаранцията не покрива никакви подготвителни или сервизни работи, необходими 

по време на гаранционния период.
8) Повредите, възникнали по време на транспортиране, трябва незабавно да се 

довеждат до знанието на превозвача: неспазването на това изискване води до 
анулиране и прави недействителна гаранцията.

9) Двигатели на други производители (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda и 
т.н.), монтирани на нашите машини, се покриват от гаранцията на съответния 
производител на двигателя.

10) Гаранцията не покрива увреждания или щети, причинени директно или индиректно 
на лица или имущество поради дефекти на машината или поради периоди на 
продължителна неизползваемост на машината, произтичаща от упоменатите 
дефекти.

MODELLO - MODELL DATA - DATE МОДЕЛ ДАТА

SERIAL No СЕРИЕН NoCONCESSIONARIO - DEALER ДИСТРИБУТОР

ACQUISTATO DAL SIG. - BOUGHT BY Mr. ЗАКУПЕНА ОТ:

Non spedire! Allegare solo all’eventuale richiesta di garanzia tecnica.
Do not send! Only attach to requests for technical warranties.

Да не се изпраща! Само за прилагане към заявки за технически гаранции.
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Emak S.p.A.
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
www.myemak.com

 www.youtube.it/EmakGroup

ВНИМАНИЕ: Това ръководство трябва да придружава машината по време на нейния жизнен цикъл.

Адрес:  гр. София, ж.к Дружба 2, бл. 311А Тел: 02/955 60 43; 
02/955 90 36; 0886 202 801 email: info@oleomac.bg www.oleomac.bg 

www.mina-parts.com

Официален вносител за България:
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