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i ВНИМАНИЕ! Преди да започнете работа с машината, ПРОЧЕТЕТЕ 

внимателно и разберете това ръководство за работа!!!!

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ 

  С устройството трябва да работят надеждни оператори, които четат и разбират 

ръководството за експлоатация и са на възраст над 18 години.. 

 Поддържайте работната зона чиста и добре осветена.  

  Запознайте се с работната площ! Необходимо е да се разберат възможните 

препятствия, наклони и подземни комунални линии.  

 Преди да започнете работата, проверете внимателно машината; проверете всички 

устройства, индикатори и органи за управление за безопасна работа.  

  Не работете с електрически инструменти в експлозивна среда, например при 

наличие на запалима течност, газ или прах.  

 Никога не оставяйте устройството работещо. 

 Пазете от наблюдатели, деца и посетители, докато работите с машината. 

 Никога не стартирайте двигателя в затворени помещения, освен ако не е осигурена 

достатъчна вентилация. Концентрираните изгорели газове са опасни. 

  За правилното използване на това устройство, моля, уверете се, че операторът е бил 

правилно информиран за съдържанието на това ръководство, преди да го използва.  

 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С МАШИНАТА 

 Бъдете внимателни, наблюдавайте какво правите, когато работите с 

машината.  

 Не използвайте машината, докато сте уморени или под влиянието на наркотици, 

алкохол или лекарства. 

 Използвайте подходящо работно облекло. 

 Не носете свободно облекло или бижута. Свободни дрехи, бижута или дълга 

коса могат да бъдат уловени в подвижни части. 

  Поддържайте подходяща стойка и баланс по всяко време.  

 Проверете всички органи за управление на устройството.  

 Пазете косата, облеклото и ръкавиците от движещи се части.  

 Използвайте предпазна екипировка и проверете всички устройства за 

безопасна работа преди стартиране на двигателя.  

  Дръжте машината здраво. 

 Работата на машината изисква ходене напред,  

 Когато оставяте машината след прекратяване или прекъсване на работата, осигурете 

машината от неразрешено използване или случайно преместване.  
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ТРАНСПОРТИРАНЕ  

  Когато товарите и транспортирате машината, закрепете машината правилно върху 

носача. 

 На носача обезопасете машината, за да предотвратите нейното движение или 

преобръщане. 

 

ОБСЛУЖВАНЕ  

 Обслужването трябва да се извършва само от квалифициран сервизен специалист. 

 Използвайте таблицата за поддръжка, за да извършвате периодична 

поддръжка. 

 Използвайте само оригинални резервни части. Производителят не носи 

отговорност за щети, произтичащи от използването на неоригинални резервни 

части.  

 Не извършвайте никаква сервизна дейност или поддръжка без спиране на машината. 

 СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 Поддържайте ротационните части чисти.   

 Обърнете специално внимание при работа на машината в мокри помещения. Мокри 

зони могат да предизвикат приплъзване на машината. 

 Проверете болтовете на машината преди работа. 

 Използвайте машината на подходящи места. Никога не използвайте прекомерно 

влажни места. 

 При монтаж на машината: вибриращата кутия на машината е смазана, така че не е 

необходимо отново да  смазвате. 

  

Внимание! Никога не смазвайте машината, като използвате отвора за въздух, който 

е над вибрационната кутия. Когато имате проблем, свързан с вибрационната кутия, 

обадете се на нашата компания.  

 
ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАПОЧВАНЕ 

 

Уверете се, че резервоарът за гориво е пълен. Използвайте препоръчания бензин, който е в 

ръководството за експлоатация на двигателя.  

 Проверете нивата на маслото в двигателя. Не стартирайте двигателите с ниско 

ниво на маслото. 

 Преди стартиране проверете дали всички винтове на машината са затегнати. 

 Завъртете ключа на двигателя по посока на часовниковата стрелка в положение 

“ON”. 

 Отворете кранчето за гориво. 

 Нагласете лоста за управление в позиция 1/3 от пътя към високоскоростната 

позиция. 

 Ако двигателят е топъл или температурата на околната среда е висока, затворете 

лоста на дросела наполовина или го отворете напълно. Ако двигателят е студен 

или температурата на околната среда е ниска, затворете лоста на дросела. 

 Дръпнете бавно дръжката на стартера, докато не усетите съпротивление. Върнете 

ръкохватката в първоначалното й положение и я издърпайте бързо. 

 Използвайте по-дълъг период на загряване при студеното време.  
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РАБОТА 

 Застанете в позиция зад центъра на дръжката и натискайте  

 дросела бавно, докато достигнете желаната скорост. 

 ВНИМАНИЕ! Компакторът ще се придвижи напред, когато стартира.   

 

СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ 

 Никога не използвайте дросела за спиране на двигателя. Оставете машината да 

работи на празен ход за 2-3 минути, за да се охлади  

 Move the Gas lever to minimum throttle.  

 Завъртете бутона, намиращ се на бензиновия двигател, в положение "OFF", за да 

спрете машината. 
 

ТРАНСПОРТ 

За транспортиране на машината използвайте ухото за закачане на кука.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ВИБРИРАЩО 

УСТРОЙСТВО 

РЪКОХВАТКА ЗА 

НАСОЧВАНЕ 

ПОВДИГАЩО 

УХО 



 

OSCAR 

 

KM60 G COMPACTOR OPERATION 

(GASOLINE) MANUAL 

PAGE NO: 2 

1.SAFETY 

INSTRUCTIONS  

 
 

 

 

 

 

 

 

ДВИГАТЕЛ 

ТИП 

ДВИГА

ТЕЛ 

КОНС

КИ 

СИЛИ 

ТЕГЛО 

(kg) 

РАЗМЕРИ      

(L x W x H) 

(mm) 

ЦЕНТРОБЕ

ЖНА СИЛА          

(kg) 

ДЪЛБОЧИНА 

НА 

УПЛЪТНЯВА

НЕ (mm) 

РАЗМЕРИ 

НА 

ЧИНИЯТА 

(mm) 

GASOLINE 
     

ROBİN EY20 5,5 HP 95 680 x 420 x 710 1650 250 400 x 600 

HONDA GX160 5,5 HP 95 680 x 420 x 710 1650 250 400 x 600 

DIESEL 
     

ROBİN DY27 5,5 HP 95 680 x 420 x 710 1650 250 400 x 600 

 

 

ТАБЛИЦА ЗА ПОДДРЪЖКА 

 

 ЕЖЕДНЕВНО СЕДМИЧНО 

Проверете болтовете на машината, ако е необходимо, 

затегнете   
X  

Проверете маслото на двигателя  X  

Сменете маслото на двигателя  X 

Проверете напрежението на колана.  X  

ПОЧИСТВАЙТЕ ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР X  

Почистете прахта от машината след всяко използване X  

 

 

ПОЧИСТВАНЕ НА МАШИНАТА 

Важно е да почиствате машината след всяка употреба. Ако не, прахът, циментът, 

калта и т.н. ще залепнат към машината и трудно ще бъдат премахнати по-късно.  

 

ЗАГУБА НА ЧАСТИ НА МАШИНАТА 

Ще се получава разхлабване на частите поради действието на вибрациите на машината. В този 
случай частите могат да причинят инциденти и наранявания. За да предотвратите аварии, 
проверявайте всички болтове преди стартиране, по време на работа и в края на работата.  
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ЗАТЯГАНЕ НА V-РЕМЪК 
     Ако забележите отпускане на ремъка, проверете обтегнатостта. Особено при първа 

употреба и при смяна на ремъка. Проверете обтегнатостта на ремъка след 8 часа. С 

помощта на пръста си натиснете колана от средната му точка. Той трябва да се покрие 

около 2 см. Ако се движи повече, това е свободно. 

    За обтягане; освободете винтовете за фиксиране на двигателя (винтовият мотор се 

отдалечава от рамката). Разхлабете гайката за блокиране на двигателя. Разхлабете 

винтовете и натиснете двигателя назад. За проверка на здравината на ремъка: 

извършвайте същите операции. Опъвайте ремъка докато постигнете нужното ниво, 

завийте гайката на двигателя и след това завийте винтовете за фиксиране на двигателя. 
 

 

 


