
УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА 

И БЕЗОПАСНА РАБОТА

*Превод от оригинална инструкция



ВЪВЕДЕНИЕ
За правилното използване на моторния храсторез 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.

Риск от увреждане на слуха! 
При нормална употреба тази машина 

излага оператора на ежедневно шумово 
напрежение равно на 

85 dB (A)
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ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

Винаги работете с каска, защитни очила и предпазни 
наушници.

Преди да използвате машината прочетете 
ръководството за експлоатация.

ОСНОВНИ ЧАСТИ НА МОТОРНИЯ ВЕРИЖЕН ТРИОН

1 - Лост на смукача 9 - Водеща шина
2 - Лост за подаване на газ 10 - Капак на въздушния филтър
3 – Лост за блокиране на газта  11 –  Ключ “Старт-Стоп”
4 – Лост за фиксиране на дроселната клапа 12 - Капачка на горивния резервоар
5 - Винтове за центровка на карбуратора     13 - Ръкохватка на стартера
6 – Лост на инерционната спирачка  14 - Капачка на масления резервоар
7 - Ауспух   15 - Пускова (подкачваща) помпа
8 - Режеща верига  16 - Декомпресационен клапан        
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МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

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

1. Верижният трион трябва да се използва само от възрастни хора в добро здравословно състояние, които са се запознали
внимателно с това ръководство.
2. С верижния трион може да работят само силни и отпочинали хора.
3. По време на работа не трябва да се носят шалове, гривни и други висящи украшения и дрехи, които може да бъдат захванати от
машината или режещата верига. Обличайте се с прилепнало към тялото защитно работно облекло.
4. Винаги ползвайте устойчиви на хлъзгане затворени обувки, работни ръкавици, защитни очила или шлемове, шумозаглушители
(антифони) и предпазна каска.
5. По време на пускането (запалването) и работата с верижния трион, в работния обсег не трябва да се допускат странични лица и
животни.
6. Не започвайте да режете преди да сте почистили и освободили напълно работния участък от странични пречещи предмети. Не
режете в близост до електрически проводници  и кабели. 
7. Винаги, когато работите заемайте стабилна и сигурна стойка.
8. Ползвайте верижния трион само на открити или добре проветряеми места. Не пускайте двигателя и не работете в близост до
взривоопасни и леснозапалими вещества, както и в затворени помещения.
9. Пренасяйте и превозвайте верижния трион само със загасен двигател, с насочена назад шина и с поставен предпазител на веригата.
10. Когато двигателят работи, никога не го докосвайте и не предприемайте никакви обслужващи или ремонтни дейности.
11. Зареждайте горивния резервоар при загасен двигател, на безопасно разстояние от източници на топлина. Не пушете. Не
развинтвайте капачката на горивния резервоар при работещ двигател. Ако при зареждането подлее гориво извън резервоара, пренесете 
триона на повече от три метра встрани и там пускайте двигателя.
12. Винаги поддържайте ръкохватките сухи и чисти.
13. Внимавайте при пускане на двигателя веригата да не се допира до предмети или в земята.
14. При работа на двигателя на празен ход, веригата не трябва да се върти.
15. По време на работа здраво дръжте предната ръкохватка с лявата ръка, а задната – с дясната. Внимавайте никоя част на Вашето
тяло да не бъде в близо до ауспуха или веригата.



16. Особено внимателно режете дебел, огънат и заклещен клон, защото при евентуалното му отпускане той може да Ви удари.
17. Бъдете много предпазливи при рязане на тънки клони или храсти, които могат да блокират веригата или да отскочат към Вас и да 
Ви изведат от равновесие.
18. Не режете на ниво по-високо от рамената си.
19. При работа с моторен трион, в непосредствена близост трябва да има пожарогасител.
20. Винаги преди работа проверявайте изправното функциониране на предпазните и другите устройства на верижния трион.
21. Когато правите техническо обслужване, винаги спазвайте указанията на това ръководство.
22. Никога не работете с повреден, некомпетентно ремонтиран, неправилно монтиран или самоделно изменен верижен трион. Никога 
не елиминирайте и не преправяйте защитните приспособления. Използвайте водещи шини и вериги само с дължината, препоръчана от 
производителя и указана в таблицата.
23. Никога не извършвайте сами ремонтни операции, които излизат извън рамките на техническото обслужване. Обръщайте се към 
специализираните и упълномощени ремонтни сервизи.
24. Не използвайте гориво или горивна смес за почистване на машината.
25. Съхранявайте верижния трион в сухо помещение, на известна височина над пода, без гориво и с поставен предпазител на 
водещата шина.
26. Никога не палете верижния трион без защитния капак на веригата и водещо колело.
27. С Вашия моторен трион разрешавайте да работят само компетентни лица, запознати с правилата за безопасност и експлоатация. 
Предоставяйте им това ръководство, което те задължително трябва да прочетат преди започване на работата.
28. Съхранявайте грижливо това ръководство и го преглеждайте преди всяко използване на машината.
29. При бракуване на верижния трион Ви препоръчваме той да бъде предаден на дилър или сервиз за подходяща утилизация.
30. За евентуални пояснения и консултации винаги търсете съдействието на Вашия дилър или специализиран сервиз.
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МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



По време на работа с моторния трион 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). 
Носете защитни очила и/или защитни маски (фиг.4 и фиг.5)
Предпазвайте слуха си, като използвате антифони (фиг.6) 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.7) за поглъщане на вибрациите от машината. 
Oleo Mac предлага пълна гама от защитни облекла и принадлежности.
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ПРЕДПАЗНО ОБЛЕКЛО
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МОНТИРАНЕ НА ВОДЕЩАТА ШИНА И РЕЖЕЩАТА ВЕРИГА

- Издърпайте лоста на инерционната спирачката към себе си (към предната ръкохватка) – фиг. 1, за да се убедите, че спирачката не е 
задействана.
- Развинтете гайките (А) и снемете капака (В) – фиг. 2.
- Свалете пластмасовата дистанционна подложка (С) от болтовете на шината - фиг. 3. 
- Чрез винта за опъване на веригата (L) приближете щифта (D) докрай към ринга на водещото колело (Е) - фиг. 3.
- Поставете водещата шина (F) на болтовете (N) - фиг. 3.
- Монтирайте режещата верига (Н) в ринга (Е) на водещото колело и в канала на шината (М) - фиг. 4. Внимавайте за посоката, в която 
ще се движи веригата – фиг. 6.
- Поставете защитния капак (В) и чрез въртене на винт (L) вкарайте щифта (D) в отвора (G) водещата шина – фиг. 5.
- Завинтете хлабаво двете гайки (А).
- Чрез въртене на винт (L) по часовниковата стрелка опънете веригата – фиг. 5.
- Повдигнете с лявата си ръка края (върха) на шината нагоре и затегнете докрай гайките на защитния капак – фиг. 7. Веригата трябва да 
е добре опъната и в същото време да може да се движи с ръка без особено усилие - фиг. 8.
- Веригата е опъната нормално, ако може да бъде отдалечена от шината (в средата) на няколко милиметра - фиг. 8.

ВНИМАНИЕ! – Проверявайте опъването на веригата многократно по време на работния ден. Правилно опънатата режеща верига 
удължава живота на водещата шина и на самата верига. Тази дейност извършвайте винаги като ползвате предпазни ръкавици.
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ПУСКАНЕ И СПИРАНЕ

СМАЗВАНЕ НА ВЕРИГАТА - Резервоарът за масло побира 270 cm³. Използването на подходящи, качествени смазочни масла по време 
на рязането намалява до минимум износването на шината и веригата и осигурява по-продължителен срок на експлоатацията им. 
Използвайте само висококачествени масла -фиг. 13.

ГОРИВО - ДВУТАКТОВА СМЕС (фиг.9-10-11)
Употребявайте смес от бензин и 4% масло (25:1).
Ако маслото е РRОSINТ Оlео Мас или масло на OREGON, слагайте 2% масло (50:1) .

ВНИМАНИЕ! Двутактовите двигатели имат голяма относителна мощност, затова препоръчваме да се използва безоловен с ОКТАНОВО ЧИСЛО 
НЕ ПО-МАЛКО от 90. За приготвяне на сместа употребявайте само СПЕЦИАЛНО МАСЛО ЗА ДВУТАКТОВИ ДВИГАТЕЛИ. Зареждайте при 
загасен двигател и далече от открит огън, не пушете. Винаги зареждайте горивния резервоар само до 3/4 от неговия обем, за да има място за 

разширяване на горивото. 
Съхранявайте бензин, масло или сместа от двете в одобрени за това контейнери (фиг.11);•
За приготвяне на двутактова горивна смес използвайте само специално двутактово масло (фиг.12);•
Добре разбъркайте горивната смес преди зареждане на двигателя (фиг.13);•

Винаги презареждайте, когато машината е изключена и сте далеч от открит огън (фиг.13);•
• Преди да отвинтите капачката за горивния резервоар поставете надеждно храстореза за да не падне и да не се разлее гориво. След това 

внимателно отвинтвайте капачката за да може да изпуснете излишно налягане останало в резервоара без да се разпръска гориво (фиг.14);
Приготвяйте само толкова смес, колкото Ви трябва за работния ден. В края на деня изпразвайте резервоара. Не оставяйте за дълго време гориво•
(смес) в тубата. Ако използвате добавка за гориво на EMAK с каталожен №001000972 може да съхранявате горивната смес до 1 год.(фиг.15).

ВНИМАНИЕ! Изгорелите газове са вредни за вашето здраве.

СМАЗВАНЕ НА ВЕРИГАТА -  Използването на подходящи, качествени смазочни масла по време на рязането намалява до минимум износването на 
шината и веригата и осигурява по-продължителен срок на експлоатацията им. Използвайте само висококачествени масла -фиг. 16.

ВНИМАНИЕ! В никакъв случай не използвайте отработено масло! Употребявайте винаги биологично разпадащи се масла, предназначени 
специално за смазване на вериги и шини, като екологичното масло ECO LUBE на OLEO-MAC. По този начин Вие няма да замърсявате околната 
среда и ще намалите износването на частите на моторния трион.
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Подкачете гориво в карбуратора, като няколко пъти натиснете пусковата помпа (А) - фиг. 17. 
Поставете ключа (С) - фиг. 18 в положение “I”. Включете (натиснете) бутона (Е) – фиг. 16 за да 
отворите декомпесационния клапан. Препоръчва ме Ви да включвате декомпресора преди всяко 
стартиране (той автоматично се изключва след първото запалване на двигателя). Издърпайте лоста 
на смукача (D) - фиг. 18. Включете инерционната спирачка. Разположете моторния трион стабилно 
на земята. Проверете дали шината и веригата не се допират до странични предмети. Дръжте 
здраво предната ръкохватка с лявата си ръка, а с десния крак застъпете долната част на задната 
ръкохватка - фиг. 19. С дясната си ръка теглете бавно въжето на стартера, докато се появи по-голямо 
съпротивление. След това издърпайте енергично и силно няколко пъти, докато двигателят “припука”. 
Върнете лоста на смукача (D) - фиг. 21 в първоначалното му положение и повторете стартирането като издърпате отново стартерното 
въже. След като двигателят запали, избутайте лоста на инерционната спирачка към предната ръкохватка за да освободете спирачката, 
изчакайте няколко секунди и тогава стиснете лоста за газта (В, фиг. 21) за да може двигателят да се върне в положение “празен ход” от 
положение “полугаз”.

ПУСКАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ! Никога не пускайте моторния трион без монтирани шина, верига и капак на съединителя (спирачка на веригата). В 
противен случай освобождаването на съединителя може да доведе до инцидент.

ВНИМАНИЕ! Ако двигателят вече е загрят, не издърпвайте лоста на смукача при повторно пускане на машината.

ВНИМАНИЕ! Положението “полугаз” използвайте само при стартиране на двигателя.

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ

Двигателят достига максимална мощност след 5-8 часа работа. По време на този период на разработване не използвайте машината без 
натоварване при отворен смукач, за да избегнете прекомерен функционален стрес на двигателя.

ВНИМАНИЕ! По време на разработването, не настройвайте карбуратора, защото двигателят може да се повреди.
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СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

Отпуснете лоста на газта (В) - фиг. 25 и изчакайте няколко минути, докато двигателя премине в режим на “празен ход”. Спрете двигателя като 
поставите ключ (С) в положение “STOP”. Не поставяйте верижния трион на земята, ако веригата не е спряла напълно своето движение.

ВНИМАНИЕ!  При работа режещите вериги загряват, а това води до известно “разтягане” и охлабване, затова е необходимо периодично да ги 
натягате. Регулирането на опъването правете винаги в студено състояние на веригата.
Първоначално придвижете веригата с ръка и я смажете с масло - фиг. 26. Запалете двигателя, оставете го да поработи няколко минути на умерени 
обороти, като през това време проверявайте правилното действие на маслената помпа - фиг. 27.
Изгасете двигателя и проверете опъването на веригата, ако е необходимо коригирайте го. Отново пуснете двигателя и направете няколко среза 
на парче дърво. Изгасете двигателя и отново проверете опъването на веригата. Повторете тази операция няколко пъти, докато опъването стане 
оптимално. Внимавайте веригата да не докосва земята.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЕРИГАТА

ВНИМАНИЕ! Никога не докосвайте веригата, докато двигателят работи!
КАРБУРАТОР -Преди да регулирате карбуратора почистете добре капака на стартера - фиг. 28 и въздушния филтър - фиг. 29, запалете 

двигателя и изчакайте да загрее. Двигателят е проектиран и произведен в съответствие със стандарти 97/68/EC и 2002/88/EC. Карбураторът (фиг. 
30) е регулиран в завода така, че жигльорите H (високи обороти) и L (ниски обороти) са отворени (обороти на отвиване) на половин оборот. Това
положение се определя от производителя и то не може да се променя.

ВНИМАНИЕ! Не се опитвайте да натягате жигльорите извън определената област на регулиране.

Винтът за празен ход Т е регулиран така, че да има значителна, безопасна разлика между оборотите на празен ход и оборотите на 
зацепване на съединителя (завъртане на веригата).
Жигльорът L е регулиран така, че при рязко подаване на газ двигателят да реагира веднага, а на празен ход да работи стабилно. Жигльорът 
Н е регулиран така, че двигателят да достига по време на рязането своята максимална мощност.

ВНИМАНИЕ! Промяна на климата или на 
надморската височина може да повлияят на 
регулировката на карбуратора.
По време на работа или регулиране на 
карбуратора не позволявайте на други лица да 
се намират в близост до машината.

H - жигльор за ниски обороти
L - бигльор за ниски обороти
Т - Винт за празен ход
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СПИРАЧКА НА ВЕРИГАТА

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРОТИВ ОБРАТЕН УДАР

ВНИМАНИЕ! Обратен удар може да се предизвика, ако по време на работа краят (върхът) на шината докосне страничен предмет 
или веригата се заклещи в разреза - фиг. 33–34-35. За избягване и намаляване на опасността от нещастни случай при обратен 
удар винаги дръжте здраво верижния трион с две ръце.

ИНЕРЦИОННА СПИРАЧКА НА ВЕРИГАТА
Инерционната спирачка на веригата е устройство, което прави използването на верижния трион много сигурно. Тя предпазва работещия от 
евентуални опасни обратни удари  през различните фази на рязане. Спирачката сбработва мигновено, като блокира (спира) движението на веригата 
в следните два случая: когато операторът натисне с ръка (китка) лоста на спирачката - фиг. 36 (ръчно задействане) или автоматично, в резултат на 
действието на инерцията, като лоста на спирачката се придвижва напред поради възникнал рязък обратен удар - фиг. 37 (инерционно управление).
Веригата може да бъде освободена като лостът на спирачката се придърпа към оператора -фиг. 38.
ПРОВЕРКА НА ДЕЙСТВИЕТО НА СПИРАЧКАТА 

Винаги преди започване на работа проверявайте правилното функциониране на инерционната спирачка, като извършите следното:
1. Запалете двигателя и хванете машината здраво с двете си ръце.
2. Дръпнете предпазния лост на спирачката, за да освободите веригата, а след това натиснете същия лост напред, използвайки външната страна на
китката на лявата си ръка - фиг. 36.
3. Когато спирачката се задейства, веригата трябва веднага да спре да се движи. Това означава, че спирачката функционира правилно. Отпуснете
лоста на газта.
4. Освободете инерционната спирачка както е показано на фиг. 38.
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА СПИРАЧКАТА
Поддържайте механизма на спирачката винаги чист, смазвайте редовно лостовия механизъм - фиг. 39. Проверявайте износването на 
спирачката (спирачната лента). Минималната дебелина на тази стоманена лента не трябва да бъде под  0.60 mm.



ПОВАЛЯНЕ НА ДЪРВЕТА - ОБЩИ УКАЗАНИЯ

ВНИМАНИЕ! – Стриктно спазвайте мерките за безопасност. Верижният трион трябва да се използва само за рязане на дървесина. 
Забранено е да се режат други видове материали. Те имат различна плътност, твърдост и др., поради което мерките, предвидени 
за предпазване на оператора, могат да се окажат недостатъчни. Не ползвайте триона като лост за повдигане, отместване или 
разбиване на дърва и предмети. Забранено е към машината да се приспособяват (куплират) други детайли и инструменти, освен 
предписаните от производителя.

Ако за пръв път ще работите с верижен трион, направете няколко среза на стабилно лежащо дърво, за да се запознаете с действието на 
машината и придобиете известна увереност. Режете винаги с пълна газ независимо от дебелината на дървото. При рязане не натискайте 
машина машината към дървото. Собственото тегло на верижният триона е достатъчно за да работите без допълнителни усилия.

ВНИМАНИЕ! – Никога не работете с триона в лошо време – силен вятър, недостатъчна видимост, много високи или много ниски 
температури. Преди да режете задължително огледайте дървото, отстранете всички сухи клони, които може да се отчупят и паднат 
по време на работата.

ПОВАЛЯНЕ НА ДЪРВЕТА
Преди да пристъпите към поваляне на дървото, огледайте внимателно и почистете работния участък около дърво. Осигурете си достатъчно място 
за отстъпване, когато дървото започне да пада - фиг. 41. Първо отстранете ниските клони до около два метра височина. Направете хоризонтален 
срез (1) на дълбочина около 1/4 от дебелината на стъблото от страната, в която дървото трябва да падне - фиг. 42. След това на около 10 cm под 
или над срез (1) направете втори наклонен срез (2), който да се съедини с първия. По този начин откъм страната на падането се образува засечка 
(1-2), фиг. 42. Главния срез (3) - фиг. 42 направете от противоположната страна на засечката, на около 4-5 cm по-високо от първия срез (основата). Не 
довършвайте главния срез чак до засечката. Винаги оставяйте несрязана ивица (шарнир - А), фиг. 42-44, която ще позволи да контролирате посоката 
на падане. При поява на признаци на разклащане на дървото, пъхнете клин в главния срез, за да избегнете блокиране (заклещване) на шината и 
веригата. Ако диаметърът на стъблото е по-голям от работната дължина на шината, режете дървото по начина и последователността, показани на 
фиг. 44.
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КАСТРЕНЕ	НА	КЛОНИ

a. Започвайте кастренето винаги от по-дебелите клони и постепенно преминавайте към по-тънките, т.е. от основата към върха на 
дървото.
b. Преди да подадете пълна газ на триона, винаги заемайте стабилна стойка. При необходимост се облягайте с коляно на стъблото, за 
да поддържате равновесие.
с. При кастрене на клони дръжте машината така, че да се уморявайте възможно по-малко. Премествайте триона отляво или отдясно на 
стъблото, в зависимост от разположението на клоните - фиг. 45.
d. Ако клонът е огънат и заклещен, т.е. намира се под напрежение, преди да го отрежете, преценете и застанете на безопасно място, 
където клонът няма да Ви удари след срязването. Винаги започвайте да го режете откъм външната страна на дъгата (извивката) му.

ВНИМАНИЕ! – Никога не опитвайте да кастрите клони с върха на водещата шина. При неспазване на тази препоръка рискувате да 
предизвикате опасен обратен удар.

РЯЗАНЕ НА ДЪРВЕСНИ СТЪБЛА НА СЕКЦИИ
При рязането на стъблото на секции с определена дължина съществува основно правило, което стриктно трябва да спазвате. Първо 
проверете как е разположено то – колко опорни точки има и къде са. Определете, къде ще паднат разрязаните части.
а. Ако дървото е подпряно в две опорни точки, първо направете недълбок срез (1) отгоре на около 1/3 от дебелината на дървото. 
Довършете рязането отдолу (срез 2 - фиг. 46). Така ще избегнете заклещване на шината и веригата в разреза.  
b. Ако дървото е подпряно в една опорна точка около края му или по средата, първо направете срез (1) отдолу, а след това довършете 
рязането отгоре (срез 2 - фиг. 47).

ВНИМАНИЕ! – В случай, че шината и веригата се заклещи и блокира в среза, изгасете двигателя, повдигнете дървото с лост или 
кол до разхлабване и освободете машината - фиг. 48. Не правете опити да измъкнете шината със сила чрез дърпане.
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ТЕХНИЧЕСКО  ОБСЛУЖВАНЕ

ВНИМАНИЕ! – Всички дейности по техническото обслужване правете винаги с предпазни ръкавици. Никога не обслужвайте 
триона, ако двигателят не се е охладил.

ЗАТОЧВАНЕ НА ВЕРИГАТА 
Стъпката на веригата е .325” х 0.058” (фиг.51). Заточването извършвайте с кръгла пила с диаметър 4.8 mm с поставени предпазни 
ръкавици.
Движете пилата винаги отвътре навън спрямо горната стена на режещия зъб - фиг. 50, като спазвате величините, дадени на фиг. 51. 
След заточване горните стени на всички режещи зъби трябва да имат еднаква ширина и дължина.

ВНИМАНИЕ! – Добре заточената верига отделя дървесни стружки с определена форма и дължина. Когато веригата започне да 
изхвърля малки дървени стружки, колкото стърготини, това е сигурен признак, че веригата се нуждае от заточване.

След всеки 3 - 4 заточвания на режещите зъби проверявайте височината на ограничителите на дълбочината на врязване при всички 
режещи звена и при необходимост ги коригирайте до посочените на фиг. 51 параметри – 0.65 mm. За целта използвайте плоска пила и 
шаблон. След това закръглявайте предната част на ограничителите - фиг. 52.

ВНИМАНИЕ! – Височината на ограничителите на дълбочината на врязване е толкова важна, колкото и грижливото заточване на 
веригата

ВОДЕЩА ШИНА – ВОДЕЩО КОЛЕЛО
 Периодично смазвайте с такаламит със специална грес звездочката, намираща се на върха на водещата шина - фиг. 53. За 
равномерното износване на водещата шина трябва на всеки 8 часа работа да я обръщате. Каналът на шината и отворът за смазване 
почиствайте редовно със специално приспособление (чистач) - фиг. 54.
Често проверявайте износването на стените на канала по цялата периферия на шината  и при необходимост изпилвайте острите ръбове 
и коригирайте профила с плоска пила - фиг. 55.

ВНИМАНИЕ! – Никога не монтирайте нова режеща верига, ако водещо колело или рингът са вече износени. Подменете ги с нови - 
фиг. 56
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Ежедневно проверявайте състоянието на въздушния филтър – фиг. 57. За да го свалите отвийте винт (А) обратно на часовниковата 
стрелка, свалете капака (С) и извадете филтъра (В). Почистете го от стърготини с мека четка и го промийте добре с веро и хладка вода. 
Изсушете го добре и го монтирайте по обратния начин.

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР

ВНИМАНИЕ! – При обратното монтирането на филтъра (В) обърнете внимание на правилното му поставяне в гнездото на капака (С).

ГОРИВЕН ФИЛТЪР
Проверявайте редовно горивния филтър – фиг. 58. При силно замърсяване го подменяйте с нов.
МАСЛЕНА ПОМПА – Маслената помпа е автоматична и регулируема (с възможност за регулиране дебита на маслото за смазване на 
шината и веригата). Нормалният дебит на помпата е регулиран фабрично. При необходимост той може да се променя в + или в - чрез 
регулировъчния винт - фиг. 59. Масло се подава само, когато веригата се движи.

ВНИМАНИЕ – В никакъв случай не употребявайте отработени масла

СТАРТЕРНА ГРУПА – Редовно почиствайте с четка или със струя сгъстен въздух вентилационните отвори в капака на стартера - фиг. 60. 
ДВИГАТЕЛ / ДЕКОМПРЕСАЦИОНЕН КЛАПАН – Периодично почиствайте охладителните ребра на маховика и цилиндъра с четка и сгъстен въздух - 
фиг. 61. Натрупаните налепи влошават охлаждането и могат да причинят прегряване на двигателя и сериозна повреда. Проверявайте основата на 
декомпресора; премахвайте отлаганията, които могат да доведат до неговото заклинване в отворено състояние.
ЗАПАЛИТЕЛНА СВЕЩ – Периодично почиствайте запалителната свещ и регулирайте предписаното разстоянието между електродите - фиг. 62. 
Използвайте свещи Champion RСJ-7Y или друга марка с еквивалентно топлинно число.
ИНЕРЦИОННА СПИРАЧКА НА ВЕРИГАТА – Ако спирачката на веригата не работи безупречно, свалете капака на водещото колело и старателно 
почистете всички части на спирачката. Ако спирачната лента е износена и/или деформирана, трябва да я подмените (А - фиг. 63). Проверявайте 
предпазния фиксатор на веригата и при необходимост го сменете (В - фиг. 63).
ВОДЕЩА ШИНА – Периодично (на около 8 работни часа) обръщайте водещата шина . Редовно почиствайте канала и отворите за смазване - фиг. 64.
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигател Двутактов, ЕМАК
Работен обем на цилиндъра 56.5 cm3 (956) 61.5 cm3 (962)
Мощност на двигателя 4.2 HP (3.1 kW) 4.7 HP (3.5 kW)
Минимални обороти на двигателя   (с верига и шина, но без 
натоварване)

*
2700 ÷ 3100 min–1

Максимални обороти на двигателя   (с верига и шина, но без 
натоварване)

*
12500 ÷ 13500 min–1

Пускова (подкачваща) помпа  да
Декомпресационен клапан да
Електронно запалване да
Брой зъби на водещото колело 7
Тегло без шина и без верига 5.5 Kg
Антивибрационна система да
Инерционна спирачка на веригата да

Стъпка на веригата
3/8”x.058”
.325”x.058”

Дължина на водещата шина
15” - 38 cm –16”- 41 cm –18”- 46 cm – 20” - 51 cm– 22”- 56 cm

16” - 41 cm – 18” - 46 cm – 20” - 51 cm

Дължина на разреза
350 mm – 385 mm – 460 mm – 505 mm – 545 mm

385 mm – 435 mm – 485 mm

Вместимост на резервоара за гориво 0.7l

Вместимост на масления резервоар 0.35l

Ниво на акустично налягане LpA av - EN 608 - ISO 7182 100 dB(A) ** 101 dB(A) **
Ниво на гарантирана акустична мощност
LwA - 2000/14/EC - EN ISO 3744 - ISO 9207 113 dB(A) 114 dB(A)

Ниво на вибрации EN 608 - ISO 7505
**

5.0 (sx) / 7.0 (dx) m/s2

*Обороти на празен ход с шина и верига
**Претеглени средни стойности (1/3 минимални обороти, 1/3 пълно натоварване, 1/3 максимална скорост на празен ход)
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ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ
Тази машина е конструирана и произведена с прилагане на най-съвременни 
технологии. Производителят гарантира своя продукт за срок от 24 месеца от деня на 
покупката. Изключение правят машините за професионална експлоатация - за тях 
гаранционният срок е 6 месеца, а за машини отдавани под наем - 3 месеца.

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
1. Гаранционният срок започва да тече от деня на закупуване на изделието.
Производителят, чрез своята търговска и сервизна мрежа, гарантира безплатна замяна
на частите, проявили дефект в процеса на нормална експлоатация през гаранционния
период, поради некачествени материали или неправилна изработка. Гаранцията е
валидна само когато са спазени правилата по монтаж, експлоатация, поддържане
и съхранение на изделието, регламентирани в това ръководство за експлоатация.
Договорната гаранция не освобождава купувача от предвидената в гражданските закони
отговорност за погрешни действия или причинени щети от закупената машина.
2. Гаранцията не предвижда замяна на цялата машина.
3. Гаранцията се признава само при представяне на гаранционна карта, попълнена
от продавача или упълномощен специализиран сервиз и фактура, удостоверяващи
действителната дата на покупката.
4. Никакви гаранционни дейности не се извършват в следните случаи:
- явно неизвършване на техническо обслужване
- неправилна експлоатация или грубо несъответствие с предназначението на машината
- употреба на неподходящи горива и смазочни материали, различни от тези
препоръчани от производителя
- използване на неоригинални резервни части
- извършване на ремонтни операции от неупълномощен сервиз
5. Гаранционно не се подменят нормално бързо износващи се части и принадлежности
като режещи инструменти (ножове, вериги и др.), уплътнения, гарнитури, запалителни
свещи, стартерни въжета, стартерни ролки, водещи шини, водещи колела, съединители,
филтри, окачвания на колела, ремъци,  защитни приспособления към режещите
инструменти и др. подобни.
6. Гаранцията отпада, ако машината е разглобявана, ремонтирана и/или са извършвани
промени и доработки.
7. Гаранцията не покрива работите по центровка и техническо обслужване, които могат
да възникнат през време на гаранционния период.
8. Повредите, възникнали в резултат на неправилно транспортиране трябва незабавно
да се рекламират пред транспортната организация. Неизпълнението на това условие
води до отпадане на гаранцията.
9. Купувачът няма право да получи обратно заплатената сума или да претендира за
отбив, ако допусне дори една грешка при изпълнение на гаранционните условия по
време на гаранционния срок, както и след изтичането му.
10. Производителят не носи отговорност за преки или косвени увреждания на хора,
животни, предмети и др., които може да възникнат поради технически откази на
машината или като следствие от неправилно боравене с нея.
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Официален вносител

жк.Дружба 2, блок 311а
София 1582

тел./факс: (02)955 6043
(02)955 9036

email: mina@trading.com www.oleomac.bg


