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ВНИМАНИЕ!!!
РИСК ОТ УВРЕЖДАНЕ НА СЛУХА

При нормална употреба тази машина
излага оператора на ежедневно 
шумово напрежение равно на

85 dB(A)

ВЪВЕДЕНИЕ
ПРЕВОД ОТ ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ
За правилното използване на моторния трион 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.
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 ОБЯСНЕНИЕ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИТЕ СИМВОЛИ

1 - Прочетете инструкцията за употреба 
преди да започнете работа с машината

2 - Носете защита за главата, очите и ушите.
3 - Тип на машината: МОТОРЕН ТРИОН.
4 - Гарантирано ниво на звукова мощност
5 - Сериен номер
6 - CE  маркировка
7 - Година на производство
8 - Подкачваща помпа
9 - Спирачка, активна (надясно). 
Спирачка не активна (на ляво).

КОМПОНЕНТИ НА МОТОРНИЯ ТРИОН
  1 - Лост на смукача

  2 - Лост газ

  3 - Лост блокировка газ

  4 - Винт за центровка на 

карбуратора

  5 - Лост инерционна 

спирачка

  6 - Ауспух

  7 - Верига

 8 - Шина

  9 - Капак на въздушния 

филтър

10 - Ключ Старт / Стоп

11 - Капачка на горивния 

резероар

12 - Стартерна ръкохватка

13 - Капачка на масления 

резервоар

14 - Подкачваща помпа

15 - Декомпресор

 16 - Винт за обтягане на 

веригата 

17 - Предна ръкохватка

 18 - Задна ръкохватка
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СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

    ВНИМАНИЕ - Ако се използва правилно, верижният трион е бърз, лесен за работа и ефективен инструмент; ако се използва неправилно или без нужните предпазни мерки, той може да стане опасен 
инструмент. За да бъде работата ви приятна и безопасна, винаги спазвайте стриктно правилата за безопасност, изложени по-долу и из цялото ръководство.
         ВНИМАНИЕ: Запалителната система на вашата машина генерира електромагнитно поле с много ниска интензивност. Това поле може да смущава работата на някои сърдечни стимулатори. За да се ограничи рискът от 
сериозно или фатално увреждане, лицата със сърдечни стимулатори (пейсмейкъри) трябва да се консултират с личния си лекар или с производителя на пейсмейкъра, преди да използват тази машина.

  ВНИМАНИЕ! –Националните нормативни разпоредби могат да ограничават употребата на машината.
1. Не използвайте верижния трион, докато не усвоите напълно конкретните работни операции. Начинаещите трябва да се запознаят
подробно с работата на машината, преди да работят с нея в полеви условия.
2. Верижният трион трябва да се използва само от възрастни в добро физическо състояние, запознати с инструкциите за работа.
3. Не използвайте верижния трион, ако сте изморени физически или сте приели алкохол, упойващи вещества или лекарства (фиг. 1).
4. Никога не носете шалове, гривни или друго, което може да се захване от машината или от веригата. Носете плътно прилягащо защитно облекло (виж стр. 5).
5. Носете затворени, неплъзгащи се защитни обувки, ръкавици, очила, антифони и защитна каска (виж стр. 5).
6. Никога не допускайте странични лица до остават в работната ви зона, докато стартирате триона или режете с него (фиг. 2).
7. Не започвайте да режете, преди работната ви зона да е напълно свободна. Не режете в близост до електрически кабели.
8. Режете винаги от безопасна позиция, здраво стъпили на крака (фиг. 3).
9 .Използвайте верижния трион само на добре проветрявани места, не работете с верижния трион в експлозивна или леснозапалима атмосфера или в затворени помещения (фиг. 4).
10. Никога не пипайте веригата и не се опитвайте да обслужвате триона, докато двигателят работи.
11. Забранено е да се монтират други устройства, освен доставените от производителя.
12. Всички табелки с указания за опасностите за здравето трябва да се поддържат в добро състояние. В случай на повреда или изтриване ги подменяйте незабавно 
(виж стр. 2).
13. Не използвайте машината за цели, различни от посочените в ръководството (виж стр. 13).
14. Никога не оставяйте машината без надзор с работещ двигател.
15. Проверявайте ежедневно верижния трион, за да сте сигурни, че всички приспособления, както предпазни, така и други, работят изправно.
16. Винаги ползвайте инструкциите на производителя за операциите по поддръжката и обслужването.
17. Никога не използвайте повреден, модифициран или неправилно отремонтиран или сглобен верижен трион. Не демонтирайте, не повреждайте и не изключвайте 
предпазните приспособления. Използвайте само водещи шини (дъски) с дължина, посочена в таблицата.
18. Никога не осъществявайте сами операции или ремонти, които не са част от рутинното обслужване. Обръщайте се за тях само към специализирани и 
упълномощени сервизи.
19. Никога не стартирайте верижния трион, без да сте монтирали защитния капак за веригата.
20. Когато вашият верижен трион вече не може да се използва, освободете се от него по надлежния ред, без да вредите на околната среда, като го предадете на 
местния дистрибутор, който ще се погрижи за правилното третиране на отпадъчните материали от него.
21. Предоставяйте триона само на опитни ползватели, запознати напълно с неговата работа и правилното му ползване. Предавайте на останалите ползватели 
ръководството с инструкциите за работа, което те са длъжни да прочетат, преди да използват триона.
22. Всички работи по обслужването на триона, освен показаните в настоящото ръководство операции, трябва да се извършват от компетентен персонал.
23. Дръжте това ръководство под ръка и се консултирайте с него преди всяко използване на инструмента.
24. Имайте предвид, че собственикът или ползвателят носи отговорност за всички злополуки или щети на трети страни или тяхно имущество.
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Size S p.n. 3155014A
Size M p.n. 3155001A
Size L p.n. 3155002A
Size XL p.n. 3155003A
Size XXL p.n. 3155004A

Size S p.n. 001001370A
Size M p.n. 001000849B
Size L p.n. 001000850B
Size XL p.n. 001000851B
Size XXL p.n. 001000852B

1 3A 3B

p.n. 001001283BR p.n. 001000835

2

ЗАЩИТНИ ДРЕХИ И АКСЕСОАРИ

Най-честите аварии с верижни триони са заради контакт на машината и оператора. 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 защитния гащеризон (фиг.2) са най-подходящи за работа с тази машина. Не носете дрехи, шалове, 
връзки или гривни, които могат да бъдат захванати от машината. Завързвайте и обезопасявайте дългата коса, например с кърпа, шапка или защитна каска.
Носете защитни обувки / ботуши с неплъзгаща се подметка и метално бомбе срещу порязване (фиг. 4-5) .
Носете защитна каска (Фиг.3А) на места, където е възможно да има падащи предмети.

Носете защитни очила и/или защитни маски.

Предпазвайте слуха си, като използвате антифони (фиг.3В) 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.6) за поглъщане на вибрациите от машината.
Oleo Mac предлага пълна гама от защитни облекла и принадлежности.

Size 41e 41 .n. 001000975B
Size 42e 42 .n. 001000976B
Size 43e 43 .n. 001000977B
Size 44e 44 .n. 001000978B
Size 45e 45 .n. 001000979B

5

Size 41e 41 .n. 001001079A
Size 42e 42 .n. 001001080A
Size 43e 43 .n. 001001081A
Size 44e 44 .n. 001001082A
Size 45e 45 .n. 001001083A

4

Size S p.n.001001387
Size M p.n.001001388
Size L p.n.001001389
Size XL p.n.001001390
Size XXL p.n.001001391

6
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МОНТАЖ НА ШИНАТА И ВЕРИГАТА

• Дръпнете ръкохватката на предпазителя (фиг. 1) към предната ръкохватка, за да проверите дали спирачката за веригата не е
включена.

• Отстранете гайките за шината (A) и капака на веригата (B, фиг. 2).
• Отстранете и изхвърлете пластмасовата подложка от шпилките за шината (C, фиг. 3).
• Преместете щифта за натягане на веригата (D) докрай към верижното зъбно колело (E), като използвате винта за натягане на

веригата (L, фиг. 5).
• Наместете шината (F, фиг. 3) върху шпилките, така че щифтът за натягане на веригата (D) да влезе в гнездото си (G).
• Вкарайте веригата (H) в самоцентриращия се пръстен на верижното зъбно колело (E) и в канала на шината (M) (фиг. 4).
• Внимавайте за посоката на въртене на веригата (фиг. 6).
• Монтирайте капака на веригата и съответните гайки, без да ги затягате.
• Натегнете веригата чрез винта за натягане (L, фиг. 5).
• Като задържите върха на водещата шина вдигнат нагоре, затегнете здраво гайките на капака на веригата (фиг. 7). Веригата трябва да

бъде изпъната, но да се превърта свободно на ръка (фиг. 8).
• Веригата е натегната правилно, ако може да се издърпа нагоре 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.

5 6 7 8
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СТАРТИРАНЕ

ЗАРЕЖДАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бензинът е изключително лесно запалимо гориво. Работете изключително внимателно с бензин или горивна смес. 
Не пушете и не доближавайте огън или пламък до горивото или верижния трион (фиг. 9).

• За да намалите риска от пожар и наранявания от изгаряния, работете внимателно с горивото. То е много лесно запалимо.
• Смесвайте и съхранявайте горивото в съд, одобрен за бензин (фиг. 10).
• Смесвайте горивото на открито място, където няма искри или пламъци.
• Изберете гол участък от терена, спрете двигателя и го оставете да се охлади, преди да зареждате гориво.
• Отвинтвайте бавно капачката на резервоара за гориво, за да изпуснете налягането и да не допуснете разливане на гориво около 

капачката.
• Затегнете здраво капачката на резервоара след зареждане с гориво. Вибрациите на машината могат да доведат до разхлабване на 

недобре затегнатата капачка на резервоара за гориво или до развинтване и разплискване на пръски гориво.
• Почиствайте машината от разлятото гориво. Преместете се на поне

3 метра от мястото на зареждане с гориво, преди да стартирате двигателя (фиг. 11).
• Никога и при никакви обстоятелства не се опитвайте да запалите и изгорите разлятото гориво.
• Не пушете, докато боравите с гориво или докато работите с верижния трион.
• Съхранявайте горивото на студено, сухо и добре проветрявано място.
• Никога не оставяйте горивната смес на места със запалими материали, като сухи листа, слама, хартия и др.
• Съхранявайте машината и горивото на място, където парите от горивото не могат да влязат в съприкосновение с искри или открити 

пламъци, бойлери за топла вода, електромотори или превключватели, печки и т.н.
• Никога не отвинтвайте капачката на резервоара, докато двигателят работи.
• Никога не използвайте гориво като почистващо средство.
• Внимавайте да не разливате гориво по дрехите си.
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2% - 50:1

ℓ ℓ (cm3)
1
5

10
15
20
25

0,02
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50

(20)
(100)
(200)
(300)
(400)
(500)

2017

p.n. 3355004

18 001001535 001001362
001001361001001536

BENZINA - ESSENCE
GASOLINE - BENZIN
GASOLINA - BENZÍN

OLIO - HUILE - OIL
ÖL - ACEITE - OLEJ

СТАРТИРАНЕ

ЗАРЕЖДАНЕ
Този трион се задвижва от 2-тактов двигател и се нуждае от предварително приготвена смес от бензин и 2-тактово масло. Смесете предварително безоловен бензин и 2-тактово моторно масло в чист съд, 
одобрен за бензин (фиг. 17).
ПРЕПОРЪЧВАНО ГОРИВО: 
ДВИГАТЕЛЯТ Е СЕРТИФИЦИРАН ЗА РАБОТА НА БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА АВТОМОБИЛНИ ДВИГАТЕЛИ, С ОКТАНОВО ЧИСЛО 89 ([R + M] / 2) ИЛИ ПО-ВИСОКО (фиг. 18). 
Смесете 2-тактово моторно масло с бензин съгласно инструкциите върху опаковката.
Настоятелно ви препоръчваме да използвате 2% (1:50) двутактово моторно масло Oleo-Mac, разработено специално за всички двутактови двигатели с въздушно охлаждане на Oleo-Mac.
Правилната пропорция масло / гориво показана на ( Fig.19) е подходяща когато използвате масло Oleo-Mac PROSINT 2 или EUROSINT 2 (Fig.20) или еквивалентно висококачествено масло (specifiche 
JASO FD o ISO L-EGD). 

- Купувайте само нужното гориво според вашия разход; не купувайте повече, отколкото ще изразходвате за един или два месеца;
- Съхранявайте бензина в плътно затворен съд, на студено и сухо място.

ВНИМАНИЕ - Алкилатните горива имат различна плътност от нормалното гориво. Следователно двигателите, настроени с нормално гориво, се нуждаят от различно 
регулиране на струята H, за да се избегнат критични проблеми. За тази операция е необходимо да се обърнете към лицензиран сервизен дилър.

ВНИМАНИЕ: НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ АВТОМОБИЛНО МАСЛО ИЛИ 2-ТАКТОВО МАСЛО ЗА ИЗВЪНБОРДОВИ ДВИГАТЕЛИ ЗА ЛОДКИ.
ВНИМАНИЕ: Никога не използвайте гориво със съдържание на спирт над 10%; може да се използва газохол с до 10% спирт или гориво Е10. 
ВНИМАНИЕ:

ЗАБЕЛЕЖКА: Двутактовото моторно масло съдържа стабилизатор за гориво
и запазва преснотата си до 30 дни. НЕ смесвайте количества, надвишаващи нуждите ви за период от 30 дни. Препоръчва се двутактово гориво, съдържащо стабилизатор за гориво 
(Emak ADDITIX 2000 кат. № 001000972 - фиг. 21).
Алкилатно гориво

ЗАРЕЖДАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА (фиг. 23)
Разбъркайте горивната смес преди зареждането (фиг. 22).

21 22 23 25
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СТАРТИРАНЕ

МАСЛО ЗА ВЕРИГАТА
Правилното смазване на веригата по време на рязане намалява износването между веригата и шината, като по този начин удължава живота им. Винаги използвайте масло с добро 
качество (фиг. 25).

30 31

32

ВНИМАНИЕ: Следвайте инструкциите за безопасност при работа с гориво. Винаги изключвайте двигателя преди зареждането с гориво. Никога не добавяйте гориво в машина с 
работещ или горещ двигател. Преместете се на поне 3 м от мястото за зареждане преди стартиране на двигателя (фиг.30). ДА НЕ СЕ ПУШИ!

1. Почистете повърхността около капачката на горивото, за да предотвратите замърсяване.
2. Разхлабете капачката на горивото бавно.
3. Внимателно изсипете горивната смес в резервоара. Избягвайте разливането.
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 на гориво, ако има такива, коригирайте преди употреба. Свържете се с сервизен дилър, ако е необходимо.

ДВИГАТЕЛЯТ Е ЗАДАВЕН
-  Задайте ключа за включване / изключване на STOP.
-  Развийте винта на капака (1, фиг. 31).
-  Свалете капака (2).
-  Включете подходящ инструмент за лулата на свещта (3, фиг. 32).
-  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.
-  Поставете превключвателя за включване / изключване на I, начална позиция.
-  Поставете смукача в положение ОТВОРЕНО - дори ако двигателят е студен.
-  Сега стартирайте двигателя.
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СТАРТИРАНЕ

ВНИМАНИЕ – Никога не стартирайте двигателя на триона без да е сложена шината, капака на веригата и съединителя (спирачката на веригата) - иначе съединителят може да се 
разхлаби и да причини телесни наранявания.

СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
Спирачката на веригата трябва да бъде включена при пускане на триона. Включете спирачката на веригата, като натиснете лоста на спирачката с ръка напред (към 
шината), до показаното положение (фиг.33). Напълнете карбуратора, като натиснете подкачващата помпа (A, фиг. 34). Поставете превключвателя ON / OFF (A, фиг. 35) в 
положение „I“. Натискайки бутона (E, фиг. 36), декомпресионният клапан се отваря. Той ще се затвори автоматично при първото стартиране. Предлагаме да натиснете бутона преди 
всеки старт. Издърпайте смукача (D, фиг. 35). Поставете верижния трион на земята в стабилно положение. Проверете дали веригата е свободна да се върти и няма да влиза в контакт 
с чужди предмети. Никога не се опитвайте да стартирате триона, когато шината е в разрез. Дръжте здраво предната дръжка с лявата ръка и поставете десния крак върху основата 
на задната дръжка (фиг. 37). Издърпайте стартерното въже няколко пъти, докато се чуе първото припукване на двигателя. Натиснете смукача (D, фиг. 38) до първоначалното му 
положение. Издърпайте стартерното въже, за да стартирате двигателя. След като двигателят стартира пусне спирачката на веригата и изчакайте няколко секунди. След това 
ускорете с лоста газ (B, фиг. 35), за да задействате устройството за блокиране на половината газ. Освободете спирачката (фиг. 39).

ВНИМАНИЕ - След като двигателят се загрее, не използвайте смукача, за да стартирате отново. 
ВНИМАНИЕ - Използвайте устройството за полуускорение само във фазата на стартиране на двигателя.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
Двигателят достига максимална мощност след 5 ÷ 8 часа активност. През този период на разработване не използвайте двигателя при широко отворена газ без натоварване, за да избегнете 
прекомерно напрежение при работа.

ВНИМАНИЕ! - по време на периода на разработване не променяйте настройките на карбуратора, за да получите предполагаемо увеличение на мощността; 
двигателят може да се повреди. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Нормално е дим да се отделя от нов двигател по време и след първата употреба.

37 38 39

GB - ПОЗИЦИЯ НА СМУКАЧА
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English

СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
Освободете лоста на газта и оставете двигателя да се върне на празен ход. (Б, фиг. 41). Изключете двигателя, като поставите ключа за включване / изключване (C) в положение STOP. 
Не поставяйте верижния трион на земята, когато веригата все още се движи.
РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЕРИГАТА
Новите вериги се разтягат и трябва да се затягат често. Регулирането на напрежението трябва да се извършва само когато веригата е хладна. Първо завъртете веригата и я смажете с 
допълнително масло (фиг. 42). След това стартирайте триона и го оставете да работи с умерена скорост, като проверите дали маслената помпа работи правилно (фиг. 43). Спрете 
двигателя и регулирайте напрежението на веригата. Стартирайте триона отново и направете няколко разреза, за да загреете веригата. Спрете двигателя, оставете веригата да се 
охлади и регулирайте отново. Повторете този процес, докато веригата запази правилното напрежение. Не докосвайте земята с веригата.

ВНИМАНИЕ - Никога не докосвайте веригата, докато двигателят работи.

СИСТЕМА ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ

В случай на температури под 0 ° C, преместете курсора (A, фиг. 44) в зимно положение. Зимният символ (фиг. 44) трябва да 
остане отдясно, да не е покрит с уплътнението. По този начин се поема и нагрят въздух от цилиндъра, предотвратявайки по 
този начин образуването на лед вътре в карбуратора.
Когато температурата се повиши над + 10 ° C, преместете курсора (A, фиг. 45) в лятно положение. Ако този параметър не е 
нулиран, това може да влоши работата на двигателя поради прегряване.

45
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УПОТРЕБА

СПИРАЧКА НА ВЕРИГАТА
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Откат може да възникне, когато върхът на шината докосне предмет или когато дървото се затвори и забие веригата на триона в разреза (фиг. 49-50-51). За да 
избегнете и намалите откатите, дръжте моторен трион под контрол, хващайки го здраво с две ръце.

ИНЕРЦИОННА СПИРАЧКА
Инерционната спирачка на веригата гарантира максимална безопасност при използване на резачката. Тя предпазва оператора от опасен откат, който може да възникне по време на 
работните фази. Задейства се с моментално след блокиране на веригата, когато операторът натисне лоста (фиг. 52) (ръчно управление) или автоматично по инерция, когато защитата 
се изтласка напред (фиг. 53) в случай на внезапно отбиване (инерционно експлоатация). Спирачката на веригата се освобождава чрез издърпване на лоста към оператора (фиг. 54).

ПРОВЕРКА НА РАБОТАТА НА СПИРАЧКАТА 
При проверка на машината преди всяка работа проверете работното състояние на спирачката, като следвате стъпките по-долу:
1. Стартирайте двигателя и хванете здраво ръкохватката с две ръце.
2. Издърпайте дросела на газта, за да поддържате работата на веригата, натиснете спирачния лост надолу към предната страна, като използвате гърба на лявата ръка (фиг. 52).
3. Когато спирачката работи и веригата е спряна, освободете лоста на газта.
4. Освободете спирачката (фиг. 54).
ПОДДРЪЖКА НА СПИРАЧКАТА: винаги поддържайте спирачния механизъм чист и смазвайте лоста (Фиг. 55). Проверете износването на спирачния колан. Минималната му 
дебелина трябва да бъде 0,60 мм.

53 54 55
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УПОТРЕБА

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ - Рязането на дървета е задача, която изисква опит. Не режете дърво, ако сте неопитни. Избягвайте ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ ЗА КОИТО НЕ СТЕ 
КВАЛИФИЦИРАНИ! Препоръчва се неопитни оператори да се въздържат от поваляне на дървета, ако стволът има диаметър, по-голям от дължината на шината. 
Когато използвате резачката за първи път, направете няколко разреза в малък ствол, за да се запознаете с триона в действие. Винаги използвайте пълна газ при 
рязане с триона, независимо от размера на дървения материал. Никога не натискайте триона при рязане. Теглото само на триона му позволява да реже правилно с 
минимални усилия.
ВНИМАНИЕ - Никога не режете при силен вятър, лошо време, когато видимостта е лоша или при много високи или ниски температури. Винаги проверявайте 
дървото за сухи клони, които могат да паднат по време на сечта.

ПОВАЛЯНЕ
При поваляне и сечене на се използва гребена на триона. Проучете дървото и околността, преди да започнете да режете. Изчистете работната зона. Подгответе възможно 
най-широкия път на отстъпление, когато дървото падне (фиг. 57). Отрежете всички клони в долната част на ствола до височина около 2 метра. Направете разрез от 90 
градуса върху лицето на дървото, в посоката, в която ще падне. Дълбочината на отвора никога не трябва да надвишава 1/4 от диаметъра на ствола (1 - фиг. 58). Около 10 см 
(4 см) по-нагоре по багажника направете разрез надолу към първия разрез, за   да извлечете клин. Това е устието на пантата и е посоката, в която дървото пада (2 - фиг. 58).
Сега направете разрез от противоположната страна на ствола. Започнете сряза с около 4-5 см (2 см) по-високо от центъра на сряза (3 - Фиг. 58). Винаги оставяйте панта (A, 
фиг. 59-60), която ви позволява да контролирате посоката, в която дървото пада. Поставете клин в отсечката, преди дървото да започне да се движи, за да предотвратите 
засядане на водещата шина на резачката. Ако диаметърът на ствола е по-голям от дължината на направляващата шина, направете отсичането, както е показано в 
последователността на фиг. 60.

59 60
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УПОТРЕБА

63 64

ОКАСТРЯНЕ
а) Винаги започвайте от по-големия диаметър и се придвижвайте към върха, за да отрежете крайниците и всякакви вторични клони.
б) Винаги намирайте най-безопасното и стабилно положение преди да ускорите резачката. Ако е необходимо, поддържайте баланса си, като опирате коляното върху самия ствол. в) Дръжте резачката на 
дървото, за да не се изморява прекалено, обръщайки я от лявата или дясната страна в зависимост от положението на клона, който трябва да отрежете (фиг. 61).
г) В случай, че клоните са под напрежение, намерете сигурно положение, за да се предпазите, ако рефлектират. Винаги започвайте рязането от противоположната страна до сгъвката.
        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Не използвайте горния ръб на върха на направляващата шина за напречно изрязване; в противен случай може да рискувате откат.
РАЗКРОЯВАНЕ
Когато разкроявате дървото до желаната дължина, трябва да се спазва едно основно правило. Вижте къде се поддържа и определете по кой начин двете половини ще паднат при разрязване.
а) Ако дървото се поддържа от двата края, първо направете малък разрез в горната част (1 - фиг. 62), след което завършете разрязването от дъното (2 - фиг. 62). Това ще избегне прищипването на триона. 
б) Ако дървото е поддържано в единия край или в близост до центъра, първо направете малък разрез отдолу (1 - фиг. 63), след което завършете сряза от върха (2 - фиг. 63).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Ако трионът се забие в дървото, спрете двигателя, повдигнете дънера и променете позицията му (фиг. 64). Никога не се опитвайте да освободите триона, като го дърпате.
ЗАБРАНЕНА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ - Винаги спазвайте правилата за безопасност. Този верижен трион е проектиран и създаден за поваляне, кастрене и разкрояване на дървета или храсти и за рязане на дървени предмети. Забранено е рязането 
на други видове материал. Вибрациите и откатите варират в зависимост от различните материали и изискванията на правилата за безопасност не се спазват. Не използвайте резачката като лост за повдигане, 
преместване или разцепване на предмети. Не го заключвайте върху неподвижни стойки. Забранено е закачането на инструменти или приложения към P.t.o. които не са посочени от производителя.
ВНИМАНИЕ - Режете само дърва или материали, изработени от дърво. Не режете метал, пластмаса, зидария или недървесни строителни материали.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА РАБОТНАТА СРЕДА
- Не работете в близост до електрически кабели.
- Работете само в условия, предлагащи достатъчно видимост и светлина, за да се вижда ясно.
- Спрете двигателя, преди да оставите резачката.
- Бъдете особено предпазливи и внимателни, когато носите протектори за уши, тъй като те могат да ограничат способността ви да чувате звуци, показващи опасност (викове, сигнали, предупреждения и т.н.)
- Бъдете изключително внимателни, когато работите върху склонове или неравномерни повърхности.
- Не се режете над височината на гърдите, тъй като трионът, който се държи по-високо, е трудно да се контролира срещу силите на откат.
- Не режете от стълба, това е изключително опасно.
- Спрете триона, ако веригата удари чужд предмет. Проверете триона и поправете частите, ако е необходимо.
- Пазете веригата от замърсяване и пясък. Дори малко количество мръсотия бързо ще затъпи верига и ще увеличи възможността за откат.

- Винаги дръжте дръжките сухи и чисти.
- При рязане на клон,  който е под напрежение, бъдете нащрек за 
пружинно връщане,  за да не бъдете удряни, когато 
напрежението в дървесните влакна се освободи.
- Внимавайте много, когато режете малки клони или храсти, 
които могат да блокират веригата, да бъдат хвърлени обратно 
към вас или да доведат до загуба на равновесие.
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ПОДДРЪЖКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Винаги носете защитни ръкавици по време на операциите по поддръжката. Не извършвайте поддръжка, когато двигателят е горещ.
ЗАТОЧВАНЕ
Стъпката на веригата (фиг. 66) е .325 ”x.058”.
Заточете веригата с помощта на защитни ръкавици и кръгла пила с Ø 4,8 мм (3/16 ”).
Винаги заточвайте зъбите само с външни движения (фиг. 65), като спазвате стойностите, дадени на фиг. 66.
След заточването всички режещи звена трябва да имат еднаква ширина и дължина.

ВНИМАНИЕ - Острата верига създава добре дефинирани чипове. Когато веригата ви започне да произвежда дървени стърготини, е време да се наточи.
След всеки 3-4 заточвания на резачите трябва да проверите височината на чистачите и, ако е необходимо, да ги спуснете с помощта на плоска пила и шаблон, след което заоблете 
предния ъгъл (фиг. 67).

ВНИМАНИЕ - Правилното регулиране на височината чистачите е също толкова важно, колкото правилното заточване на веригата.
ШИНА
Водещите шини, снабдени със звездочка на върха си, трябва да бъдат смазани с грес, като се използва такаламит (Фиг. 68).
Шината трябва да се обръща на всеки 8 работни часа, за да се осигури равномерно износване.
Поддържайте чист канала и отвора за смазване, като използвате опцията за почистване на лентовите канали (Фиг. 69).
Често проверявайте канала на шината за износване и, ако е необходимо, отстранете изгарянията и загладете релсите, като използвате плоската пила (фиг. 70).

ВНИМАНИЕ - Никога не монтирайте нова верига върху износено зъбно колело (Фиг. 71).

68 69 70 71
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ПОДДРЪЖКА

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР - Завъртете копчето (A, фиг. 72) и проверявайте всеки път въздушния филтър (B). Почистете с обезмаслител Emak p / n 001101009A, изплакнете с вода и 
изсушете със сгъстен въздух, не много близо, издухвайки отвътре навън. Подновете филтъра, ако е силно запушен или повреден.

ВНИМАНИЕ! - Когато монтирате отново въздушния филтър (B), го поставете добре в капака (A), преди да го сглобите отново.

ГОРИВЕН ФИЛТЪР - периодично проверявайте горивния филтър. Сменете го, ако е твърде замърсен (фиг. 73).

МАСЛЕНА ПОМПА (автоматична / регулируема) - регулирането на дебита е предварително зададено от производителя. Потокът на маслото може да се регулира от оператора в 
съответствие с конкретни изисквания чрез специалния регулиращ винт (фиг. 74). Потокът на масло се появява само когато веригата се движи

       ВНИМАНИЕ - Никога не използвайте масло за почистване.

СТАРТЕР - Използвайте четка или сгъстен въздух, за да поддържате свободни и чисти охлаждащите капаци на стартерния блок (Фиг. 75).

ДВИГАТЕЛ / ДЕКОМПРЕСОР - Почиствайте периодично перките на цилиндъра (Фиг. 76) със сгъстен въздух или с четка. Опасно прегряване на двигателя може да 
възникне поради примеси по цилиндъра. Проверете основата на декомпресионния клапан; почистете всички остатъци, които могат да доведат до отваряне на 
клапана.

ЗАПАЛИТЕЛНА СВЕЩ - Почиствайте запалителната свещ и периодично проверявайте празнината на електрода (Фиг. 77). Използвайте NGK BPMR7A или от друга 
марка със същия термичен клас.

СПИРАЧКА - Ако спирачката на веригата не работи правилно, отстранете капака на веригата и почистете компонентите на спирачката. Сменете спирачната лента на 
веригата, ако е износена или деформирана (A, фиг. 78). Проверете и, ако е необходимо, сменете предпазната спирачка на веригата (B, фиг. 78).
ШИНА - Завъртете водещата шина и проверете дали в отворите за смазване няма примеси (Фиг. 79).

76 77 78 79
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79A

ПОДДРЪЖКА

АУСПУХ (Fig. 79A)
 ВНИМАНИЕ - Този ауспух включва каталитичен преобразовател, необходим, за да се гарантира, че двигателят отговаря на текущите стандарти за емисии. Никога не се опитвайте да модифицирате или 

премахвате катализатора: по този начин ще нарушите закона.
   ВНИМАНИЕ - Ауспусите с катализатори стават много горещи по време на работа и задържат топлина за дълго време след спиране на двигателя. Такъв е случаят дори при работа на двигателя 
на празен ход. Контактът може да изгори кожата. Винаги имайте на ум потенциалния риск от пожар!

ВНИМАНИЕ - Ако ауспуха е повреден, той трябва да бъде сменен. Ако ауспуха често се блокира, това може да е индикатор, че ефективността на катализатора е ограничена.
ВНИМАНИЕ - Не използвайте верижния трион, ако ауспуха е повреден, липсва или е променен по някакъв начин. Работата с машината с неправилно поддържан ауспух ще увеличи риска от пожар и загуба на слуха.

80 81 82

Не използвайте гориво за почистване.
КАРБУРАТОР
Преди да настроите карбуратора, почистете капака на стартера (фиг. 80), въздушния филтър (фиг. 81) и загрейте двигателя. Този двигател е проектиран и произведен в съответствие с приложимата 
Директива 97/68 / ЕО, 2002/88 / ЕО и 2004/26 / ЕО. Карбураторът (фиг. 84) е проектиран така, че да позволява регулиране само на винтове L и H, през една четвърт оборот. Диапазонът на регулиране е 
фабрично зададен и не може да бъде променен от потребителя.

ВНИМАНИЕ! - Не се опитвайте да въртите винтовете извън обхвата!
Винтът на празен ход T се регулира, за да се осигури добра граница на безопасност между движение на празен ход и задействане на съединителя. Винтът L трябва да се регулира 
така, че двигателят да реагира бързо на резки ускорения и да осигурява добра работа на празен ход. Винтът H трябва да се регулира така, че двигателят да дава максимална 
мощност по време на фазата на рязане.

ВНИМАНИЕ - Метеорологичните условия и надморската височина могат да повлияят на карбурацията.
Не позволявайте на никого да стои близо до резачката по време на работа или докато настройвате карбуратора.

ТРАНСПОРТ
Носете резачката със спрян двигател, водещата шина отзад и капака на веригата (Фиг. 82).
      ВНИМАНИЕ - Когато транспортирате верижния трион в превозно средство, уверете се, че той е правилно закрепен с помощта на колани. Верижният трион трябва да се 
транспортира в хоризонтално положение, като резервоарът е празен, като се гарантира спазването на приложимите разпоредби за транспорт на такива машини.

84

H – Регулиране на максимални обороти
 L – Регулиране на минимални обороти
 T – Регулиране обороти на на празен ход

ВНИМАНИЕ! - Всички операции по поддръжката, които не са разгледани специално в това ръководство, трябва 
да се извършват от оторизиран сервиз. За да сте сигурни, че вашата резачка продължава да работи правилно, 
използвайте само ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ.
Всякакви неразрешени промени и / или използване на неоригинални резервни части, могат да доведат до 
сериозни наранявания или смърт на оператора или трети страни.
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СЪХРАНЕНИЕ

Ако машината трябва да се съхранява за дълги периоди:
- Изпразнете и почистете резервоарите за гориво и масло в добре проветриво място.
- Изхвърлете горивото и маслото в съответствие с правилата и опазвайки околната среда.
- За да източите резервоара, стартирайте двигателя и изчакайте, докато горивото се изчерпи и двигателят спре (оставянето на горивна смес в карбуратора може да
повреди мембраните).
- Извадете, почистете и напръскайте със защитно масло веригата и шината.
- Почистете добре прорезите за всмукване на въздух на корпуса на стартера (фиг.88), въздушния филтър (фиг.89) и перките на цилиндъра (фиг.90).
- Съхранявайте машината на сухо място, за предпочитане не в директен контакт със земята, далеч от източници на топлина с празни резервоари.
- Процедурите за връщане на машината в сервиз след зимно съхранение са същите като при пускане при ежедневна употреба (стр. 16-22).

БРАКУВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ
Повечето материали, използвани за производството на резачка са рециклируеми; металите (стомана, алуминий и месинг) могат да бъдат доставени до станция за 
рециклиране.
За допълнителна информация се свържете с център за рециклиране на вашия район.
Изхвърлянето на машината трябва да се извършва по отношение за опазване на околната среда, като се избягва замърсяване на почвата, въздуха и водата.
Във всеки случай трябва да се спазва местното законодателство, наложено по въпроса.
Когато машината е бракувана, заедно с това ръководство трябва да бъде унищожен и маркировката на CE.

Препоръчителни комбинации от водещи шини и вериги

Модел Стъпка на веригата Дължина на 
шината Тип шина Тип верига Дължина на рязане

GS 520 .325” x .058” 13” (33 cm) 138 PXBK 095
138 SLGK 095 21 BPX 56 330 mm

GS 520 .325” x .058” 16” (41 cm) 168 PXBK 095
168 SLGK 095 21 BPX 66 395 mm

GS 520 .325” x .058” 18” (46 cm) 188 PXBK 095
188 SLGK 095 21 BPX 72 450 mm

ВНИМАНИЕ!!! Рискът от отблъскване е по-голям при неправилна употреба на комбинирана лента / верига! Използвайте само препоръчителната комбинация / верига и следвайте инструкциите за заточване.
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Обем на двигателя 51.7 cm3

Двигател 2 тактов EMAK

Мощност 2.5 kW

Минимални обороти на двигателя (с шина и верига, но без натоварване) 2800÷3100 min–1

Максимални обороти на двигателя (с шина и верига, но без натоварване) 12500÷13500 min–1

Подкачваща помпа ДА

Декомпресионен клапан ДА

Болт за обтягане на веригата ДА

Брой зъби на водещото колело 7

Скорост на веригата при 133% от максималната мощност на двигателя 24.0 m/s

Тегло без шина и верига 5.0 kg

Капацитет на горивния резервоар 500 (0.50) cm3 (ℓ)

Капацитет на масления резервоар 270 (0.27) cm3 (ℓ)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
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Ниво на звуково налягане dB (A)
LpA av

EN 11681-1
EN 22868

104.4 *

Неопределеност dB (A) 2.3

Измерено ниво на звукова мощност dB (A)
2000/14/EC

EN 22868
EN ISO 3744

112.9

Неопределеност dB (A) 2.1

Гарантирано ниво на звукова мощност dB (A)

LWA
2000/14/EC

EN 22868
EN ISO 3744

115.0

Ниво на вибрациите m/s2

EN 11681-1
EN 22867
EN 12096

5.2 (sx)
5.5 (dx)

*

Неопределеност m/s2 EN 12096 1.1

* Среднопретеглени стойности (1/3 минимални обороти, 1/3 при пълно натоварване, 1/3 състезателни).

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

OLEO-MAC GS 520

947 XXX 0001 - 947 XXX 9999

2006/42/EC - 2014/30/EU - 2000/14/EC - 97/68/EC - 2004/26/EC

EN ISO 11681-1 - EN 55012

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, Долуподписаните,

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, че машината

1. Genere:
sega a catena

1. Type:
chainsaw

1. Catégorie:
tronçonneuse

1. Baurt:
kettensäge

1. Género:
motosierra

1. Тип:
верижен трион

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

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

è conforme alle prescrizioni
della direttiva

complies with the requirements 
established by directive

est conforme aux spécifications
de la directive

den Bestimmungen
des Erlasses

cumple los requisitos de la 
directiva

Отговаря на изискванията, 
определяни 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:

съответства на разпоредбите 
на следните хармонизирани 

стандарти
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M.0303.09.4685_Rev.2

ICE v. Garibaldi, 20 - 40011 Anzola Emilia (BO) - Italy n° 0303

Annex V - 2000/14/EC

112.9 dB(A)

115.0 dB(A)

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

è conforme al modello che ha 
ottenuto la certificazione CE n.

conforms with the model that was 
awarded EC certification No.

est conforme au modèle ayant 
obtenu la certification CE n.

st konform mit dem Muster, das 
die CE-Zertifizierung
Nr. ……. erlangt hat.

es conforme al modelo que ha 
obtenido la certificación CE N.º

отговаря на модела получил 
сертификат CE с номер

emesso dal released from emis par le ausgestellt vom expedido por издаден от

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

Спазена е процедура за оценка 
на съответствието

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

mesuré Schallleistungspegel gemessen Nivel de potencia acústica medido Приложения

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

garanti:
Garantierter akustischer 

Schalleistungspegel:
Nivel de potencia acústica 

garantizado:
Измерено ниво на 
звукова мощност

Издаден: Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4
Дата: 20/04/2016

Техническата документация е на разположение при администрацията - Технически отдел.
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ТАБЛИЦА ЗА ПОДДРЪЖКА

Моля обърнете внимание, че следните интервали за техническо обслужване са валидни 
само за нормални експлоатационни условия. Ако вашата ежедневна работа продължава 
по-дълго от нормалното или условията на работа са по-тежки, предлаганите интервали 
могат да бъдат съответно съкратени. П

ре
ди

 в
ся

ка
 

уп
от

ре
ба

Сл
ед

 в
ся

ко
пр

ез
ар

еж
да

не

Се
дм

ич
но

П
ри

 п
ов

ре
да

Цялата машина Проверка (за течове, пукнатини и износване) X X

Органи за управление (ключ за запалването, 
смукач, спусък за газта, блокировка газта)

Проверка на действието
X X

Спирачка Проверка на действието X X

Проверка от дистрибутор X

Горивен и маслен резервоар Проверка (за течове, пукнатини и износване) X X

Горивен филтър Проверка и почистване X

Подмяна на въздушния филтър X

Смазване на веригата Проверка на производителността X X

Режеща верига Проверка (за повреди, заточване, и износване) X X

Проверка на натягането X X

Заточване (проверка на дълбочината на чистачите) X

Шина Проверка (за повреди и износване) X X

Почистване на канала на шината и каналите за масло X

Завъртане, смазване на звездочката и почистване X

Подмяна X

Ринг на водещото колело Проверка (за повреди и износване) X

Подмяна X

Съвединител Проверка (за повреди и износване) X

Подмяна X

Уловител на веригата Проверка (за повреди и износване) X X

Подмяна X

Всички достъпни винтове и гайки (без 
винтовете за регулиране)

Проверка - затягане X

Въздушен филтър Почистване X

Подмяна X

Ребра на цилиндъра и вентилационни 
отвори на стартерната система

Почистване
X

Стартерно въже Проверка (за повреди и износване) X

Подмяна X

Карбуратор Проверка на празен ход ( веригата не 
трябва да се върти на празен ход) X X

Запалителна свещ Проверка на хлабината на електрода X

Подмяна X

Антивибрационни амортисьори Проверка (за повреди и износване) X

ТАБЛИЦА ЗА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги спирайте машината и разкачвайте кабела на запалителната 
свещ, преди да извършвате всички препоръчвани действия за отстраняване на 
проблемите по-долу, с изключение на действията, изискващи работа на машината.

След като сте проверили всички изброени възможни причини и проблемът все още не е 
решен, обърнете се към обслужващия ви сервиз. Ако се сблъскате с проблем, който не е 
включен в тази таблица, обърнете се към обслужващия ви сервиз за помощ.

ПРОБЛЕМ ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ
Двигателя не стартира или 
работи само няколко секунди.
(Уверете се, че ключа за 
запалване е в позиция  “I”)

1. Няма искра
2. Задавен двигател.

1.

2.

Проверете за искра на върха на 
запалителната свещ. Ако няма 
подменете свеща (BPMR7A). 
Следвайте процедура от стр. 8. Ако 
двигателя отново не стартира, 
повторете процедурата с нова свещ.

Двигателят стартира, но не се 
форсира както трябва или не 
работи нормално на високи 
обороти.

Карбураторът се нуждае от 
регулиране.

Обърнете се към обслужващия сервиз за 
регулиране на карбуратора.

Двигателят не развива пълни 
обороти и / или изпуска 
прекалено много дим

1. Проверете маслено-
горивната смес.

2. Замърсен въздушен филтър.
3. Карбураторът се нуждае от 

регулиране.

1. 

2. 

3. 

Използвайте прясно гориво и 
правилна 2-тактова смес
Почистете съгласно инструкциите от 
раздел Поддръжка - Въздушен филтър.
Обърнете се към обслуващия сервиз за 
регулиране на карбуратора.

Двигателят стартира, работи и 
набира обороти, но гасне на 
обороти на празен ход.

Карбураторът се нуждае от 
регулиране.

Завъртете винта за регулиране на 
оборотите на празен ход  “T” (Fig.  
84,  стр. 16) по часовниковата стрелка, за 
да повишите оборотите на празен ход. Виж 
Работа - Регулиране на карбуратора.

Шината и веригата загряват и 
отделят дим

1. Масления резервоар 
е празен.

2. Веригата е прекалено 
затегната.

3. Неизправност в 
маслената система.

1. 

2. 

3. 

Масления резервоар трябва да се 
пълни всеки път с горивния. 
Затегнете веригата според 
указанията в раздел Монтаж на 
шината и веригата  (стр. 5). Дайте 
пълна газ за 15 - 30 сек. Спрете триона 
и проверете за капещо масло от 
предпазителя на главата на шината и 
от водещата шина. Ако има масло, 
веригата може да е затъпена или 
шината да е повредена. Ако няма 
масло, свържете се с обслужващия 
сервиз.

Двигателя пали и работи, но 
веригата не се върти.

1. Спирачката за веригата е 
задействана.

2. Веригата е прекалено 
натегната.

3. Сглобката на водещата шина 
и веригата.

4. Повредена верига и/или 
водеща шина.

5. Повреден барабан на 
съединителя и/или пръстен 
на водещото колело.

1. Освободете спирачката за веригата, 
виж раздел Употреба - Спирачка 
(стр.11).

2. Натегнете веригата съгласно 

3.

инструкциите от раздел Монтаж 
на шината и веригата  (стр. 5).
Виж раздел Монтаж на шината и 
веригата (Pag.5).

4. Виж раздел Поддръжка - Верига и/или 

5.
Поддръжка -Водеща шина
При необходимост ги подменете - 
свържете се с обслужващия сервиз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Никога не пипайте 
веригата, докато 
двигателят работи.
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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/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 the machine to be free from 
defects for a period of 24 months from the date of purchase provided it 
is used exclusively for private/hobby purposes. If the machine is used for 
professional purposes, the warranty period shall terminate after a period of 
12 months.  

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 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 12 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:
a) явно неизвършване на техническо обслужване
b) неправилна експлоатация или грубо несъответствие с предназначението на машината
c) употреба на неподходящи горива и смазочни материали, различни от тези 

препоръчани от производителя
d) използване на неоригинални резервни части
e) 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.

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.

Не пращайте! Прикачете само към всяко искане за техническа гаранция. Не изпращат! Прилагайте само към заявките за технически 
гаранции.
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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
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