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Превод на оригиналната инструкция на български език 



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Обърнете специално внимание на следните индикации: 

ВНИМАНИЕ 

Символът предупреждава за повишена вероятност от нараняване или повреда на машината, ако 

не се спазват инструкциите. 

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

Вероятност от нараняване или повреда на машината, ако не се спазват инструкциите. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА 

Важна информация 

 
Символът Ви предупреждава да бъдете вниматилни при определени операции 

 

При проблем или ако имате въпроси относно работата с машината, се обърнете към оторизиран 

Дилър. 

 

ВНИМАНИЕ 

Машината е конструирана за сигурна и надеждна работа, ако се спазват инструкциите. 

Прочетете и запомнете инструкциите, преди работа с машината. Ако не направите това, 

рискувате да се нараните или да повредите машината. 

 

Обучение/ Информация: 

 

- Запознайте се с правилното използване и управление преди работа. Разберете как бързо да 

спрете машината. 

- Машината винаги трябва да се използва съгласно инструкциите в това ръководство 

- Не забравяйте, че операторът е отговорен за инциденти и опасности спрямо други хора и 

имущество. Негова отговорност е да предвиди рисковете свързани с терена, като наклони, 

хлъзгава повърхност и др. 

- Не позволявайте на деца и на необучени хора да работят с машината. 

- Не работете, ако в радиус от 20 м има хора, живатни и особено деца 

- Не работете, ако приемате лекарства или субстанции, влияещи на вашите рефлекси 

- Внимавайте особено при работа на твърда почва, тъй като тогава машината е по-нестабилна 

- При работа носете стабилни и неплъзгащи се обувки и дълги панталони. Не работете боси или със 

сандали. Препоръчваме използване на антифони. 

- Използвайте машината по предназначение, т.е. разкопаване на почвата. Използването за други 

цели може да е опасно за вас и за машината. 

 



Подготовка: 

 

- Огледайте и подгответе терена, премахнете предмети като камъни, жици, стъкло, метални и др. 

предмети. 

- Преди работа огледайте машината и се уверете, че работните инструменти и калниците са 

изправни. Ако са износени или повредени ги подменете. 

- Ако машината има Стоп бутон, проверете кабелите да са в добро състояние 

- Проверете да няма теч на гориво или масло 

- Не използвайте машината без предпазни калници и се уверете, че всички детайли са добре 

закрепени 

 

Използване: 

 

- Не возете хора върху машината 

- Сартирайте внимателно като следвате инструкциите и пазете краката далеч от работните 

инструменти 

- Изгасете двигателя като оставяте машината без надзор 

- Ходете, а не тичайте след машината 

- Предържайте машината към себе си и внимателно сменяйте посоката 

- Спазвайте дистанция спрямо работните инструменти 

- Спрете веднага машината в следните случаи: необичайно въртене, блокиране, проблем със 

съединителя, удар с предмет, повреда в двигателя. Оставете машината да се охлади, махнете 

свещта, проверете машината и при нужда посетете оторизиран сервиз. 

- Работете през деня или при добро осветление 

- Не работете по склон по-голям от 10 градуса, 17% 

- Работете напреко на склона, а не надолу или нагоре 

- При работа на склон стъпвайте стабилно и внимавайте при смяна на посоката 

- Използването на приспособления, различни от препоръчаните, моге да направи машината 

опасна или да причини повреди, които не се покриват от гаранцията 

 

Поддръжка и съхранение: 

 

- Спрете машината, оставете да се охлади, махнете свещта, преди почистване, смяна на 

инструментите, настройки и др. операции по машината 

- Спрете машината, оставете да се охлади, махнете свещта, поставете ръкавици при смяна на 

работните инструменти 

- Уверете се че всички болтове и гайки са добре затегнати за сигурна работа 

- За да се предпазите от пожар, пазете от огън двигателя, тубата с гориво и др. запалими 

материали  

- Заменяйте повредените части с оригинални 

- Не модифицирайте машината. Не променяйте оборотите на мотора. Редовната поддръжка е 

важна за сигурността и доброто функциониране. 

- Оставете машината да се охлади преди да я приберете в помещение 



 

ВНИМАНИЕ: Бензинът е леснозапалим. 

 

- Съханявайте го в съдове предназначени за целта. Зареждайте навън и не пушете по време на 

зареждане. 

- Не махайте капачката на резервоара и не зареждайте, когато машината работи и когато е топла. 

- Ако разлеете бензин, отстранете машината от мястото и тогава стартирайте. Пазете мястото от 

огън докато бензина се изпари. 

- Съхранявайте машината на сухо място. Не използвайте помещения, където може да се появи 

огън или искри, както и такива, където е прекалено горещо. 

- Затворете капачката на резервоара. 

- Не препълвайте резервоара за да не се разлее 

- Не стартирайте двигателя в затворене помещения, където могат да се образуват отровни газове 

- Ако стартирате в помещение, то трябва да е проветриво 

 

Преместване/ Транспортиране: 

 

- Всички дейстивя с изключение на работата с машината по обработка на почвата трябва да се 

извършват с изгасене двигател и разкачена свещ 

- Всяко преместване на машината да става с помощта на транспортното колело 

- Не вдигайте сами машината. Теглото на машината е показано в тази инструкция. Използвайте 

помощнш средства за повдигане, така че да гарантирате сигурност и безопасност 

- Използвайте рампа за товарене и разтоварване на машината на/от превозно средство 

- Транспортирайте машината със загасен двигател и разкачена свещ и върху ремарке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
ДЕФИНИЦИЯ НА ПИКТОГРАМИТЕ 

 

 

 

ВНИМАНИЕ Опасност 

ВНИМАНИЕ Въртящи се инструменти 

ВНИМАНИЕ Прочетете инструкцията 

ВНИМАНИЕ Прочетете инструкцията и 

отстранете свещта преди операциите 

ВНИМАНИЕ Не ползвайте без предпазни 

средства /движещи се елементи/ 
 

 

 

 

 

 



Подаване на газ /взависимост от двигателя/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Бързо 
 
2 – Бавно 
 
3 - Стоп 

 

Спирачка на веригата 

 
Избор но скорост /взависимост от модела/ 

 
 

 
Напред бърза 
Неутрална 
Задна 
Неутрална 
Напред бавна 
 
 
 
Напред бърза 
Неутрална 
Задна 
Неутрална 
Напред бавна 
 
 
 
Назад      Напред 

 



Съединител 

 

 
 
 
 
1 – съединителят не е задействан 
 
2 – съединителят е задействан 

 

 

       

 
Не докосвайте, гореща повърхност 
 
 
 
Изпусканите газове са опасни, не използвайте, 
ако помещението не е с добра вентилация 
 
 
 
Изгасете двигателя преди да заредите 
 
 
 
 
 
Не пушете и не допускайте пламъци и искри 
 
 
 
 
 
 
 
Носете антифони 

 

Пиктограмите са взависимост от модела 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   Техническа информация  

   

 

FG320 
Звуково налягане в ушите на оператора 

EN709:1997/ A4:2009       84 dB(A) 

 Тип DE 2H Точност при измерване 1 dB(A) 

 
Тегло 53 кг 

Ниво на шум 

EN709:1997/ A4:2009       95 dB(A) 

 Двигател GP160 Точност при измерване 1 dB(A) 

 Мощност  

при 3600 об/ мин. 
3.6 kW 

Вибрации в ръцете на оператора 

EN709:1997/ A4:2009       7 м/ сек 

 Мощност  

при 3300 об/ мин. 
3.4 kW 

Точност при измерване 2 м/ сек 

 

     Мощността посочена тук е нетна мощност, измерена при серия от тестове съгл. стандарт SAE J 1349 

при съответните обороти. 

    

РАЗОПАКОВАНЕ И МОНТАЖ 

 

ВАЖНО: В постоянния си стремеж да подобрява своите продукти, производителят декларира, че 

съдържанието на това ръководство не е обвързващо и си запазва правото да изменя 

спецификациите на продуктите без предупреждение. 

 

1.1. РАЗОПАКОВАНЕ /виж схемата на предишните страници/ 

ВНИМАНИЕ: Неправилният монтаж на тази мотофреза може да доведе до тежки 

наранявания. Уверете се, че спазвате стриктно всички инструкции. 

 

ВНИМАНИЕ: Внимавайте да не срежете кабелите или да нараните боята при разопаковане 

на машината. 

 

  Съдържание 

A Инструкция, части, болтове и гайки 

B Двигател 

C Транспортни колела 

D Ляв калник 

E Десен калник 

F Стойка /опция/ 

G Допълнителни мотички /опция/ 

 

1.2. МОНТАЖ НА ТРАНСПОРТНОТО КОЛЕЛО /виж схемата на предишните страници/ 

 Не затягайте гайка /5/ за да може колелото да се вдига свободно. 

 



1.3. МОНТАЖ НА РАБОТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ /виж схемата на предишните страници/ 

Диаметърът на работните инструменти: 320 мм 

Работна ширина /4 или 6 мотички/: 590/ 850 мм 

 Не използвайте работни инструменти с по-голям диаметър от 320 мм и с по-голяма ширина 

от 850 мм. Обърнете внимание на посоката на монтиране на работните инструменти. 

 

1.4.  МОНТАЖ НА КАЛНИЦИТЕ /виж схемата на предишните страници/ 

 

1.5.  МОНТАЖ НА ДРЪЖКАТА /виж схемата на предишните страници/ 

 

1.6.  ЗАКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИТЕ /виж схемата на предишните страници/ 

 

1.7.  ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ 

1  - Лост за газта 

2  - Двигател 

3  - Транспортно колело 

4  - Въртящи се инструменти 

5  -Предпазен диск 

6  - Калник 

7  - Лост за регулиране на дълбочината 

8  - Капак на ремъка 

9  - Лост за регулиране на дръжката 

10 – Лост за преден/ заден ход 

11 – Лост за съединителя 

12 – Стоп на двигателя 

 

1.8.  ТАБЕЛА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА МАШИНАТА /виж схемата на предишните страници/ 

A – Номинална мощност 

B – Тегло в кг 

С – Сериен номер 

D – Година на производство 

Е – Тип на машината 

F – Име и адрес на производителя 

G – СЕ знак 

 

1.9.  ТРАНСПОРТНО КОЛЕЛО /виж схемата на предишните страници/ 

А = Работна позиция 

В = Транспортна позиция 

 

1.10.  ФИКСИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА /виж схемата на предишните страници/ 

А = Регулиране на дръжката във височина 

В = Регулиране на дръжката напред/ назад 



ПОДГОТОВКА И СТАРТИРАНЕ НА МАШИНАТА 

 

2.1. Захванете старт/ стоп бутона за дръжката /виж схемата на предишните страници/ 

 

2.1. Заредете с масло /виж схемата на предишните страници/ 

 

2.2. Заредете с бензин безоловен SP95 E10 /виж схемата на предишните страници/ 

 

2.3. Отворете кранчето за гориво и поставете старт/ стоп бутона в позиция А /виж схемата на 

предишните страници/ 

 

2.4. Отворете кранчето за гориво и поставете смукача в позиция А /виж схемата на предишните 

страници/ 

 

2.5. Поставете лоста за газта към символа със заека /виж схемата на предишните страници/ 

 

2.6. Поставете страт/ стоп бутона да сочи към плътното кръгче /виж схемата на предишните 

страници/ 

 

2.7. Издърпайте стартерното въже /виж схемата на предишните страници/ 

 

 Винаги, когато стартирате стойте в безопасната зона зад машината 

 

2.8. Поставете смукача в позиция В /виж схемата на предишните страници/ 

 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ 

 

Машината е предназначена за обработка и подготовка на почвата за засяване, поддръжка на 

засяти площи и цветни лехи. Машината не е предназначена за професионална употреба. 

 Важна е да отпуснете съединителя преди да включите на задна скорост. 

 Да се поддържа безопасна зона в радиус от 20 м от машината. 

След стартиране на двигателя не оставяйте машината да работи на празен ход, започнете 

работа възможно най-скоро. Не е нужно машината да загрява повече от 2 минути. Това може да 

причини повреди по предавките и ремъка. 

 

3.1. Движение напред /виж схемата на предишните страници/ 

 

3.2. Движение назад /виж схемата на предишните страници/ 



Движението назад може да бъде опасно. Уверете се, че зад вас препятствия. Намалете 

скоростта преди да задействате съединителя. 

 

СПИРАНЕ 

 

4.1. Спиране на работните инструменти /виж схемата на предишните страници/ 

Отпуснете съединителя. 

 

4.2. Намалете газта /виж схемата на предишните страници/ 

Поставете лоста насочен към символа „костенурка“. 

 

4.3. Спиране на двигателя /виж схемата на предишните страници/ 

Поставете бутона за спиране в положение о . 

 

4.4. Затворете кранчето за гориво /виж схемата на предишните страници/ 

 

ЕЖЕДНЕВНИ ПРОВЕРКИ 

 

Проверете следното преди да стартирате двигателя: 

• Няма разхлабени или счупени болтове и гайки 

• Няма тече на масли или гориво 

• Околното пространстро е сигурно 

• Няма вибрации или странен шум 

 

2.2. Проверете нивото на маслото на равна повърхност /виж схемата на предишните страници/ 

 

2.3. Проверете нивото на горивото /виж схемата на предишните страници/ 

 

4.5. Проверете чистотата на въздушния филтър /виж схемата на предишните страници/ 

Не използвайте запалими разтвори за почистване на филтъра. 

 

ПРЕМЕСТВАНЕ И ПОВДИГАНЕ 

 

5.1. Преместване /виж схемата на предишните страници/ 

 Изгасете двигателя. 

А. Поставете предното колело в транспортна позиция. 

В. Поставете дръжката в долна позиция, за да ви е по-лесно да преместите машината. 

С. Чрез дръжката повдигнете работните инструменти от почвата и придвижете напред. 

 

Повдигане: Не повдигайте машината сами. Теглото на машината е показано на табелката, както и в 

тази инструкция. Използвайте подходящ метод за повдигане, взависимост от теглото и ситуацията. 



Използвайте рампа при качване или сваляни на машината на/ от ремарке. 

Закрепете здраво машината при транспортиране. 

 

НАСТРОЙКИ НА ЖИЛОТО НА СЪЕДИНИТЕЛЯ 

 

6.1. Ако при движение има тласъци или ножовете не се въртят при задействан съединител, е 

необходимо да регулирате жилото на съединителя. /виж схемата на предишните страници/ 

 

6.2. Спрете машината и разкачете свещта. /виж схемата на предишните страници/ 

 

6.3. Виж схемата на предишните страници 

А. Развийте гайката, която държи жилото на съединителя. 

В. Поставете отново гайката така, че лоста да има още 20 мм ход. 

С. Затегнете гайката. 

Поставете свещта. Стартирайте двигателя и опитайте отново. Ако отново има проблем, се обърнете 

към оторизиран сервиз. 

 

НАСТРОЙКИ НА ЖИЛОТО ЗА ЗАДЕН ХОД 

 

6.1. Ако при движение има странен шум или ножовете не се въртят при задействан съединител, е 

необходимо да регулирате жилото за заден ход. /виж схемата на предишните страници/ 

 

6.2. Спрете машината и разкачете свещта. /виж схемата на предишните страници/ 

 

6.3. Виж схемата на предишните страници 

А. Развийте гайката, която държи жилото за заден ход. 

В. Поставете отново гайката така, че лоста да има още 50 мм ход. 

С. Затегнете гайката. 

Поставете свещта. Стартирайте двигателя и опитайте отново. Ако отново има проблем, се обърнете 

към оторизиран сервиз. 

 

ПЕРИОДИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ /извършва се от оторизиран сервиз/ 

Период: на 50 часа или на 1 година преди зимата 

 

 



1. Отстранете капачката от горната част на трансмисията. 

2. Добавете 20 г литиева грес от тубата. 

3. Поставете отново капачката. 

4. Пуснете работните инструменти да се въртят около 30 секунди. 

 

ГРАФИК ЗА ПОДДРЪЖКА /да се извършва в оторизиран сервиз/ 

  Първия месец или на 20 часа Смяна на маслото на двигателя 

На всеки 3 месеца или 50 часа Почистване на въздушния филтър* 

На всеки 6 месеца или 100 часа 

Смяна на маслото на двигателя 

Почистване 

Почистване на гнездото на свещта 

Почистване на резервоара и филтъра 

На всеки 12 месеца или 300 часа 
Смяна на свещта 

Проверка и настройка на оборотите** 

Проверка и настройка на клапаните** 

На всеки 500 часа Почистване на горивната камера** 

На всеки 24 месеца 
Проверка на горивните маркучи** 

/смяна при необходимост/ 

  ЗАБЕЛЕЖКА 

 *Почиствайте въздушния филтър по-често, ако се работи в запрашена среда 

** Тези дейности да се извършват от оторизирани сервизи 

 

 

 

Декларация за съответствие ще намерите в края на Оригиналната инструкция. 
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