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БЪЛГАРСКИ (Превод на оригиналните инструкции)

СПЕЦИФИКАЦИИ
Модел: ELM3320 ELM3720 ELM4120

Обороти	на	празен	ход 3	400	мин-1

Височина	на	рязане 20	мм	–	55	мм 20	мм	–	75	мм

Ширина	на	рязане 330	мм 370	мм 410	мм

Номер	на	част	на	резервен	диск	на	косачката YA00000731 YA00000732 YA00000733

Размери	 
(Д	x	Ш	x	В)

По	време	на	работа	 
(с	кошницата	за	трева)

Д:	1	040	мм	до	1	230	мм 
Ш:	380	мм 

В:	870	мм	до	1	110	мм

Д:	1	140	мм	до	1	330	мм 
Ш:	415	мм 

В:	890	мм	до	1	120	мм

Д:	1	255	мм	до	1	470	мм 
Ш:	460	мм 

В:	955	мм	до	1	230	мм

По	време	на	съхранение	 
(с	кошницата	за	трева)

350	мм	x	380	мм	x	
1	090	мм

335	мм	x	415	мм	x	
1	090	мм

395	мм	x	460	мм	x	
1	220	мм

Нето	тегло 10,2	кг 11,6	кг 14,5	кг

Клас	на	безопасност /II

•	 Поради	нашата	непрекъсната	научно-развойна	дейност	посочените	тук	спецификации	могат	да	бъдат	
променени	без	предизвестие.

•	 Спецификациите	може	да	са	различни	в	различните	държави.
•	 Теглото	може	да	бъде	различно	в	зависимост	от	приставката(ите).	Най-леката	и	най-тежката	комбина-

ция	в	съответствие	с	процедурата	на	EPTA	01/2014	са	показани	в	таблицата.

Символи
По-долу	са	описани	символите,	използвани	за	тази	
машина.	Задължително	се	запознайте	с	техните	
значения,	преди	да	пристъпите	към	работа.

Необходимо	е	особено	внимание.
Прочетете	ръководството	за	
експлоатация.

ДВОЙНА	ИЗОЛАЦИЯ

Опасност;	внимавайте	за	изхвърчащи	
предмети.
Разстоянието	между	инструмента	и	
намиращите	се	наоколо	хора	трябва	да	
бъде	поне	15	м.

Изчакайте	докато	всички	компоненти	
на	машината	спрат	окончателно	да	се	
движат,	преди	да	ги	докоснете.

Дръжте	гъвкавия	захранващ	кабел	
надалече	от	режещите	дискове.

Ползвайте	само	остри	дискове.	
Дисковете	продължават	да	се	въртят	
и	след	изключването	на	двигателя.	
Изключвайте	машината	преди	извърш-
ване	на	поддръжка	или	ако	кабелът	е	
повреден.

Шумът	от	машината	не	превишава	96	
dB.

Дръжте	ръцете	и	краката	си	далеч.	Не	
работете	с	косачката	без	поставени	на	
място	предпазители	и	накрайници.

Само	за	страни	от	ЕС	 
Не	изхвърляйте	електрооборудване	
заедно	с	битовите	отпадъци!	При	
спазване	на	Европейската	директива	
за	отпадъците	от	електрическо	и	елек-
тронно	оборудване	и	приложението	ѝ	
съгласно	националното	законодател-
ство,	бракуваното	електрическо	обо-
рудване	трябва	да	се	събира	разделно	
и	да	се	връща	в	места	за	рециклиране,	
съобразени	с	изискванията	за	опазване	
на	околната	среда.

Предназначение
Машината	е	предназначена	за	косене	на	тревни	
площи.	Не	я	използвайте	за	никакви	други	цели.	
Използването	на	машината	за	дейности,	които	не	
са	по	предназначение,	може	да	доведе	до	опасна	
ситуация.

Захранване
Инструментът	трябва	да	се	включва	само	към	
захранване	със	същото	напрежение,	като	посо-
ченото	на	фирмената	табелка	и	работи	само	с	
монофазно	променливо	напрежение.	Той	е	с	двойна	
изолация	и	затова	може	да	се	включва	и	в	контакти	
без	заземяване.
Ако	захранващият	кабел	е	повреден,	той	трябва	да	
се	смени	от	производителя	или	от	негов	сервизен	
представител,	за	да	се	избегне	възникването	на	
опасност.
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За обществени 
електроразпределителни мрежи с 
ниско напрежение от 220 V до 250 V
Включването	и	изключването	на	електрически	уреди	води	
до	колебания	на	напрежението.	Използването	на	тази	
машина	с	неподходящо	електрическо	захранване	може	
да	има	неблагоприятно	влияние	върху	работата	на	други	
уреди.	Може	да	се	приеме,	че	ако	импедансът	на	елек-
трическата	мрежа	е	равен	или	по-малък	от	0,425	ома	(за	
ELM3720)	или	0,427	ома	(за	ELM4120),	няма	да	има	отри-
цателно	влияние.	Електрическият	контакт,	използван	за	
тази	машина,	трябва	да	бъде	защитен	с	предпазител	или	
предпазен	автоматичен	прекъсвач	с	бавно	задействане.

Шум
Приложим	стандарт	:	EN60335

Модел Ниво	на	звуково	налягане Ниво	на	звукова	мощност

LPA(dB(A)) Коефициент	на	
неопределе-
ност	K	(dB	(A))

LPA(dB(A)) Коефициент	на	
неопределе-
ност	K	(dB	(A))

ELM3320 83 3 94 2

ELM3720 83 3 94 1

ELM4120 84 3 93 2

ЗАБЕЛЕЖКА:	Обявената(ите)	стойност(и)	на	шумовите	емисии	е(са)	измерена(и)	в	съответствие	със	стан-
дартни	методи	за	изпитване	и	може	да	се	използва(т)	за	сравняване	на	инструменти.
ЗАБЕЛЕЖКА:	Обявеното(ите)	стойност(и)	на	шумови	емисии	може	да	се	използва(т)	също	и	за	предвари-
телна	оценка	на	вредното	въздействие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте предпазни средства за слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нивото на шума при работа с електрическия инструмент може да се раз-
личава от обявената(ите) стойност(и) в зависимост от начина на използване на инструмента, по-спе-
циално какъв детайл се обработва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Задължително определете предпазни мерки за защита на оператора 
въз основа на оценка на риска в реални работни условия (като се вземат предвид всички етапи на 
работния цикъл, като например момента на изключване на инструмента, работата на празен ход, 
както и времето на задействане).

Вибрации
Общата	стойност	на	вибрациите	(сума	от	три	осови	
вектора),	определена	съгласно	EN60335:
Модел ELM3320
Ниво	на	вибрациите	(ah):	2,5	м/с2	или	по-малко
Коефициент	на	неопределеност	(K):	1,5	м/с2

Модел ELM3720
Ниво	на	вибрациите	(ah):	2,5	м/с2	или	по-малко
Коефициент	на	неопределеност	(K):	1,5	м/с2

Модел ELM4120
Ниво	на	вибрациите	(ah):	2,5	м/с2	или	по-малко
Коефициент	на	неопределеност	(K):	1,5	м/с2

ЗАБЕЛЕЖКА:	Обявената(ите)	обща(и)	стойност(и)	
на	вибрациите	е(са)	измерена(и)	в	съответствие	
със	стандартни	методи	за	изпитване	и	може	да	се	
използва(т)	за	сравняване	на	инструменти.
ЗАБЕЛЕЖКА:	Обявената(ите)	обща(и)	стой-
ност(и)	на	вибрациите	може	да	се	използва(т)	
също	и	за	предварителна	оценка	на	вредното	
въздействие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нивото на вибра-
циите при работа с електрическия инструмент 
може да се различава от обявената(ите) стой-
ност(и) в зависимост от начина на използване 
на инструмента, по-специално какъв детайл се 
обработва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Задължително опре-
делете предпазни мерки за защита на опера-
тора въз основа на оценка на риска в реални 
работни условия (като се вземат предвид 
всички етапи на работния цикъл, като напри-
мер момента на изключване на инструмента, 
работата на празен ход, както и времето на 
задействане).

ЕО декларация за съответствие
Само за европейските страни
ЕО	декларацията	за	съответствие	е	включена	като	
Анекс	A	към	тази	инструкция	за	употреба.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете всички 
предупреждения за безопасност и всички 
инструкции. При	неспазване	на	предупреждени-
ята	и	инструкциите	има	опасност	от	токов	удар,	
пожар	и/или	тежко	нараняване.

Запазете всички предупрежде-
ния и инструкции за справка в 
бъдеще.
1. Децата трябва да се наблюдават, за да не се 

допусне да си играят с косачката.
2. Никога не допускайте деца или лица, неза-

познати с инструкциите, да използват косач-
ката. Местните закони могат да предвиждат 
ограничения за възрастта на оператора.

3. Никога не работете с косачката в близост 
до хора, особено до деца, или до домашни 
любимци.

4. Не забравяйте, че операторът/потребите-
лят носи отговорност за инциденти или 
опасни ситуации с други лица или тяхната 
собственост.

5. Когато работите с косачката, винаги носете 
високи и солидни обувки и дълги панта-
лони. Не работете с косачката боси или 
обути с отворени сандали. Не носете сво-
бодно падащи дрехи или бижута, или такива 
с висящи верижки или връзки. Може да 
бъдат захванати от движещите се части.

6. Когато използвате електрически инстру-
менти, винаги носете защитни очила, за 
да предпазите очите си от нараняване. 
Очилата трябва да съответстват на ANSI 
Z87.1 в САЩ, EN 166 в Европа или AS/NZS 
1336 в Австралия/Нова Зеландия. Освен 
това, в Австралия/Нова Зеландия има 
законово изискване за носене на маска за 
защита на лицето.

Работодателят е длъжен да наложи използ-
ването на подходящи предпазни средства от 
операторите на инструментите и всички лица, 
намиращи се непосредствено в работната зона.

7. Преди да използвате машината, проверете 
захранващия източник и захранващия кабел 
за наличие на признаци на повреда или ста-
реене. Ако кабелът се повреди по време на 
използване, изключете го незабавно от кон-
такта. Не докосвайте кабела, преди да сте го 
изключили от контакта. Не използвайте косач-
ката, ако кабелът е повреден или износен.

8. Работете с косачката само на дневна свет-
лина или на добро изкуствено осветление.

9. Не работете с косачката в мокра трева.
10. Никога не работете с косачката в дъждовно 

време.
11. Винаги дръжте здраво ръкохватката.
12. Винаги стъпвайте стабилно, когато сте на 

наклон.
13. Ходете, никога не тичайте.
14. Когато вдигате или държите косачката, не я 

хващайте за подаващите се режещи дискове 
или режещи ръбове.

15. Физическо състояние – не работете с косач-
ката, когато се намирате под въздействие 
на наркотици, алкохол или каквито и да е 
лекарства.

16. Дръжте ръцете и краката си далеч от въртя-
щите се дискове. Внимание – дисковете се 
движат по инерция след изключването на 
косачката.

17. Използвайте само оригиналните дискове 
от производителя, посочени в настоящото 
ръководство.

18. Преди да пристъпите към работа, проверете 
внимателно за пукнатини или повреди по 
дисковете. Ако има пукнатини или повреди, 
незабавно сменете дисковете.

19. Преди да пристъпите към косене се уве-
рете, че в зоната на косене няма други хора. 
Спрете косачката, ако някой влезе в зоната 
на косене.

20. Отстранете твърдите предмети като 
камъни, тел, бутилки, кости и големи клонки 
от работния район преди косене, за да 
предотвратите нараняване или повреда на 
косачката.

21. Ако забележите нещо необичайно, неза-
бавно спрете работа. Изключете косачката 
и извадете захранващия кабел от контакта. 
След това проверете косачката.

22. Никога не се опитвайте да регулирате 
височината на колелата, докато косачката 
работи.

23. Освободете лоста на прекъсвача и изча-
кайте да спре въртенето на дисковете, 
преди да пресечете алеи, пътеки, пътища 
и покрити с чакъл участъци. Освен това 
изваждайте захранващия кабел от контакта, 
когато оставяте косачката, пресягате се да 
вземете или премахнете предмети от пътя, 
или поради други причини, които може да 
ви разсейват от работата.
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24. Предмети, ударени от диска на косачката, 
могат сериозно да наранят хора. Тревната 
площ трябва винаги внимателно да се 
оглежда и почиства от предмети преди 
всяко косене.

25. Ако косачката удари чужд предмет, изпъл-
нете следните стъпки:
- Спрете косачката, освободете лоста на 
прекъсвача и изчакайте до пълното спиране 
на дисковете.
Извадете захранващия кабел от контакта.
- Щателно проверете косачката за повреди.
- Сменете диска, ако е повреден по какъвто 
и да е начин. Ремонтирайте евентуалните 
повреди, преди отново да включите косач-
ката и да продължите работа с нея.

26. Проверявайте често кошницата за трева 
за износване или влошено състояние. При 
съхранение винаги проверявайте дали 
кошницата за трева е празна. Сменете изно-
сената кошница за трева с нова, фабрична, 
по съображения за безопасност.

27. Бъдете изключително внимателни, когато 
обръщате посоката на движение или дър-
пате косачката към себе си.

28. Спрете диска(овете), ако косачката трябва 
да се наклони за транспортиране при пре-
сичане на терен, различен от трева, и при 
транспортиране на косачката до и от зоната, 
на която ще се използва.

29. Никога не работете с косачка с дефе-
ктни предпазители или щитове, или без 
поставени предпазни средства, например 
дефлектори и/или кошница за трева.

30. Внимателно включете двигателя съгласно 
инструкциите, като държите краката си 
далече от диска(овете).

31. Не накланяйте косачката при включване 
на двигателя освен ако тя не трябва да се 
наклони за стартиране. В този случай не я 
накланяйте повече от абсолютно необходи-
мото и повдигайте само частта, която е отда-
лечена от оператора. Двете ви ръце винаги 
трябва да бъдат в работно положение, преди 
да поставите отново машината на земята.

32. Не стартирайте двигателя, когато стоите 
пред изходния ръкав.

33. Не поставяйте ръцете или краката си в 
близост до въртящи се части или под тях. 
Никога не заставайте пред изходния отвор.

34. Не транспортирайте косачката, докато е 
включена.

35. Спрете косачката и извадете щепсела 
от електрическия контакт. Уверете се, 
че всички движещи се части са напълно 
спрели
- когато оставяте косачката,
- преди почистване на блокиране или осво-
бождаване на изходния ръкав,
- преди проверка, почистване или работа по 
косачката,
- след удар с външен предмет. Преди пов-
торно пускане в ход и работа, проверете 
косачката за повреди и извършете необхо-
димия ремонт.

36. Ако косачката започне да вибрира ненор-
мално (проверете незабавно)
- проверете за повреди,
- сменете или ремонтирайте всички повре-
дени части,
- проверете и затегнете разхлабените части.

37. Внимавайте при настройка на косачката 
да не захванете пръстите си между движе-
щите се дискове и неподвижните части на 
косачката.

38. Косете наклонени тревни площи, като се 
придвижвате напречно, а не нагоре и надолу. 
Бъдете изключително внимателни, когато 
сменяте посоката при работа по наклон. Не 
косете прекалено стръмни склонове.

39. Не мийте с маркуч; внимавайте да не 
попада вода в двигателя и електрическите 
връзки.

40. Периодично проверявайте дали свързва-
щият болт е правилно затегнат.

41. За да сте сигурни, че оборудването е в 
добро работно състояние, поддържайте 
всички гайки, болтове и винтове здраво 
затегнати.

42. Внимавайте, тъй като завъртането на един 
диск може да доведе до завъртането и на 
другите.

43. Винаги оставяйте косачката да се охлади 
преди съхранение.

44. Когато обслужвате дисковете, имайте предвид, 
че макар електрозахранването да е изключено, 
дисковете все още може да се движат.

45. За осигуряване на безопасност, сме-
няйте износените или повредени части. 
Използвайте само оригинални резервни 
части и принадлежности.

46. Дайте вашия електрически инструмент за 
сервизно обслужване от квалифициран 
техник, който ползва само оригинални 
резервни части.	Така	ще	осигурите	поддър-
жането	на	безопасността	на	електрическия	
инструмент.

47. Следвайте инструкциите за смазване и 
смяна на принадлежности.

48. Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и 
без масло или грес.

49. Погрижете се напрежението и честотата на 
захранващия източник да съответстват на 
спецификациите, посочени върху иденти-
фикационната табелка.	Препоръчваме	да	се	
използва	изключвател	на	веригата	с	диферен-
циалнотокова	защита	(изключвател	при	късо	
съединение	към	земя)	с	ток	на	задействане	30	
mA	или	по-малко,	или	предпазител	за	ток	на	
утечка	към	земята.

50. Тази машина може да се използва от деца 
на възраст 8 или повече години и от хора с 
намалени физически, сетивни или умствени 
възможности, или без опит и познания, 
ако те са под надзор или са били обучени 
относно безопасното използване на маши-
ната и разбират възможните опасности. 
Почистването и техническото обслужване от 
потребителя не трябва да се извършват от 
деца без надзор.
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Остатъчни рискове
Дори	ако	работите	с	този	продукт	в	съответствие	с	
всички	изисквания	за	безопасност,	остават	потенци-
ални	рискове	от	нараняване	и	повреди.	Във	връзка	
с	конструкцията	и	дизайна	на	този	продукт	може	да	
възникнат	следните	опасности.
1.	 Увреждания	на	здравето	в	резултат	от	излъч-

ването	на	вибрации,	ако	продуктът	се	използва	
за	дълги	периоди	от	време	или	ако	с	него	не	
се	борави	по	подходящ	начин	и	той	не	се	под-
държа	правилно.

2.	 Наранявания	и	материални	щети	поради	
счупване	на	работни	инструменти	или	вне-
запен	удар	от	скрити	предмети	по	време	на	
използване.

3.	 Опасност	от	нараняване	и	материални	щети,	
причинени	от	летящи	предмети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време на рабо-
тата си този продукт създава електромагнитно 
поле. При някои обстоятелства това поле 
може да доведе до смущения в действието на 
активни или пасивни медицински импланти. За 
да се намали рискът от сериозно или фатално 
нараняване, препоръчваме на лицата с меди-
цински импланти да се консултират с лекаря 
си и с производителя на медицинския имплант, 
преди да работят с продукта.

ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ позволявайте 
комфорта от познаването на продукта (при-
добит при дългата му употреба) да замени 
стриктното спазване на правилата за безопас-
ност за въпросния продукт.
НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА и неспазването на 
правилата за безопасност, посочени в насто-
ящото ръководство за експлоатация, може да 
доведе до тежки наранявания.

СГЛОБЯВАНЕ
ВНИМАНИЕ: Преди да извършвате някакви 

работи по инструмента, винаги се уверявайте, 
че той е изключен от бутона и от контакта.

Монтиране на ръкохватката
1.	 Извадете	горната	ръкохватка	от	главния	модул	
на	машината.
►	Фиг.1:    1.	Горна	ръкохватка

2.	 Разхлабете	гайките	с	накатка.
►	Фиг.2:    1.	Гайка	с	накатка

3.	 Разширете	леко	ръкохватката	навън,	след	
което	я	повдигнете.
►	Фиг.3:    1.	Ръкохватка

4.	 Регулирайте	височината	на	ръкохватката,	като	
подравните	стрелката	с	маркера.
►	Фиг.4:    1.	Гайка	с	накатка	2.	Знак	3.	Стрелка

5.	 Затегнете	гайките	с	накатка.
►	Фиг.5:    1.	Гайка	с	накатка

6.	 Прикрепете	горната	ръкохватка,	като	вка-
рате	лостовете	от	външната	й	страна	и	след	това	
затегнете	гайките	с	гаечния	ключ,	за	да	закрепите	
ръкохватката.
►	Фиг.6:    1.	Лост	2.	Гайка

7.	 Закрепете	кабелите	със	скобите,	както	е	пока-
зано	на	фигурата.
►	Фиг.7:    1.	Скоба

Монтиране на кошницата за трева
1.	 Прикрепете	тръбите	на	кошницата	за	трева	
към	рамката.
►	Фиг.8:    1.	Тръба	2.	Рамка

2.	 Отворете	задния	капак.
►	Фиг.9:    1.	Заден	капак

3.	 Закачете	кошницата	за	трева	от	задната	страна	
на	машината.
►	Фиг.10

За	да	свалите	кошницата	за	трева,	изпълнете	про-
цедурата	за	монтаж	в	обратен	ред.

Свързване на удължителен кабел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато свързвате 
удължителния кабел към щепсела на захранва-
щия кабел на машината, уверете се, че лостът 
на прекъсвача е освободен и кабелът е изклю-
чен от захранващия източник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не свързвайте и не 
разединявайте удължителния кабел с мокри 
ръце.

БЕЛЕЖКА: Когато свързвате удължителния 
кабел към щепсела на захранващия кабел на 
машината, уверете се, че го поставяте докрай 
в гнездото.

Когато	свързвате	удължителния	кабел,	закачете	
го	на	куката	на	ръкохватката,	както	е	показано	на	
фигурата,	за	да	предотвратите	непреднамерено	
изключване	при	прилагане	на	твърде	голямо	усилие	
върху	щепсела.
►	Фиг.11:    1.	Кука	2.	Удължителен	кабел.
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ОПИСАНИЕ НА 
ФУНКЦИИТЕ
Регулиране на височината на 
косене

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да регулирате 
височината на косене, изключете удължител-
ния кабел от захранващия източник и прове-
рете дали дисковете са спрели напълно да се 
движат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не поста-
вяйте ръцете или краката си под корпуса на 
косачката, когато регулирате височината на 
косене.

Можете	да	регулирате	височината	на	косене	в	
диапазона	20	мм	до	55	мм	(за	ELM3320/ELM3720)	
или	20	мм	до	75	мм	(за	ELM4120).	Височината	на	
косене	може	да	се	регулира	на	3	нива	(за	ELM3320/
ELM3720)	или	на	7	нива	(за	ELM4120).

За ELM3320/ELM3720
►	Фиг.12:    1.	Регулиращ	лост

За ELM4120
►	Фиг.13:    1.	Регулиращ	лост
Дръжте	ръкохватката	с	една	ръка,	а	с	другата	ръка	
преместете	регулиращия	лост.
►	Фиг.14:    1.	Регулиращ	лост

ЗАБЕЛЕЖКА:	Изпробвайте	регулировката	с	
тестово	окосяване	на	не	много	видимо	място,	за	
да	получите	желаната	височина.

Включване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да включите 
инструмента в електрическия контакт, винаги 
проверявайте дали лостът на прекъсвача 
работи нормално и се връща в положение 
„OFF“ (ИЗКЛ.) при отпускането му.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За ваша безопасност 
тази машина е снабдена с бутон за деблоки-
ране, който предотвратява неволното старти-
ране на инструмента. Никога не използвайте 
машината, ако се включва, когато натиснете 
лоста на прекъсвача, без да сте натиснали 
бутона за деблокиране. Обърнете се към мест-
ния сервизен център на Makita за извършване 
на ремонти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не деактиви-
райте функцията за блокиране и не залепвайте 
с лепенка бутона за деблокиране, така че да е 
постоянно натиснат.

БЕЛЕЖКА: Не натискайте силно лоста на пре-
късвача, без да е натиснат бутонът за деблоки-
ране. Прекъсвачът може да се счупи.

За	включване	на	машината	натиснете	бутона	за	
деблокиране	и	след	това	стиснете	лоста	на	прекъс-
вача.	За	да	спрете	машината,	освободете	лоста	на	
прекъсвача.
►	Фиг.15:    1.	Лост	на	прекъсвача	2.	Бутон	за	

деблокиране

Индикатор за нивото на 
кошницата за трева
Индикаторът	за	нивото	на	кошницата	за	трева	се	
отваря	по	време	на	косене,	ако	кошницата	не	е	
пълна.	Ако	кошницата	за	трева	е	пълна,	индикато-
рът	за	нивото	се	затваря	по	време	на	косенето.	Ако	
кошницата	за	трева	е	пълна,	изпразнете	я	преди	да	
започнете	да	косите.
►	Фиг.16:    1.	Индикатор	за	нивото
►	Фиг.17:    1.	Индикатор	за	нивото

Регулиране на височината на 
ръкохватката
Височината	на	ръкохватката	може	да	се	регулира	
на	три	нива.	Разхлабете	гайките	с	накатка,	докато	
държите	ръкохватката,	след	което	регулирате	висо-
чината	на	ръкохватката,	като	подравните	стрелката	
с	един	от	маркерите,	и	после	затегнете	гайките	с	
накатка.
►	Фиг.18:    1.	Гайка	с	накатка	2.	Знак	3.	Стрелка

Система за защита на двигателя 
(максималнотоково реле)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако машината вне-
запно спре, докато работите с нея, отпуснете 
лоста на прекъсвача и изключете удължител-
ния кабел. В противен случай машината може 
внезапно да се рестартира и това да доведе до 
нараняване.

ВНИМАНИЕ: Преди да отстраните предмет, 
който се е заклещил в режещия диск, не забра-
вяйте да си сложите ръкавици и да изключите 
удължителния кабел от електрическия контакт.

Ако	в	основния	корпус	на	машината	се	заклещят	
отрязана	трева	или	замърсявания,	машината	спира	
автоматично,	за	да	предпази	двигателя	(максимал-
нотоково	реле).	В	такъв	случай	изключете	удължи-
телния	кабел	от	електрическия	контакт,	след	което	
отстранете	заклещилия	се	материал	и	оставете	
машината	да	се	охлади	няколко	минути,	преди	да	я	
включите	отново.

ЗАБЕЛЕЖКА:	Максималнотоковото	реле	може	да	
се	активира	при	захващане	на	мокра	или	дълга	
трева	в	основния	корпус	на	машината.



180 БЪЛГАРСКИ

Експлоатация
Косене

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да пристъ-
пите към косене, разчистете всички пръчки 
и камъни от тревната площ, която ще косите. 
Освен това разчистете предварително плеве-
лите от площта за косене, ако има такива.
►	Фиг.19

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги носете 
предпазни очила със странични екрани, когато 
работите с косачката.

ВНИМАНИЕ: Ако в корпуса на косачката се 
заклещят отрязана трева или чужди предмети, 
на всяка цена изключете захранването и след 
това изключете удължителния кабел от елек-
трическия контакт. Преди изваждане на тре-
вата или чуждия предмет винаги си слагайте 
ръкавици.

ВНИМАНИЕ: КошницаКошницата за трева 
трябва да е монтирана, когато машината 
работи.

БЕЛЕЖКА: Използвайте тази машина само 
за косене на тревни площи. Не косете плевели 
с нея.

Дръжте	здраво	ръкохватката	с	две	ръце,	когато	косите.
►	Фиг.20

Ориентировъчната	скорост	на	косене	е	приблизи-
телно	един	метър	за	четири	секунди.
►	Фиг.21

Започнете	да	косите	близо	до	електрическия	кон-
такт,	за	да	сте	сигурни,	че	удължителният	кабел	
няма	да	се	превърне	в	препятствие.
►	Фиг.22:    1.	Електрически	контакт	2.	Удължителен	

кабел.

Не	допускайте	удължителния	кабел	да	минава	под	
машината	или	да	се	омотава	около	нея.
►	Фиг.23
►	Фиг.24

Линиите	от	двете	страни	на	основния	корпус	са	ори-
ентири	за	ширината	на	косене.	Използвайте	линиите	
като	ориентири,	косете	на	ленти.	Припокривайте	
половината	до	една	трета	от	предходната	лента,	за	
да	окосите	тревната	площ	равномерно.
►	Фиг.25:    1.	Ширина	на	косене	2.	Зона	на	припо-

криване	3.	Линия

Променяйте	всеки	път	посоката	на	косене,	за	да	
предотвратите	образуването	на	зърниста	структура	
на	тревата	само	в	една	посока.
►	Фиг.26

Периодично	проверявайте	окосената	трева,	която	се	
намира	в	кошницата	за	трева.	Изпразвайте	кошни-
цата,	преди	да	се	напълни.	Преди	всяка	периодична	
проверка	не	забравяйте	да	спрете	машината.

ЗАБЕЛЕЖКА:	Използването	на	косачката	за	трева	
с	пълна	кошница	за	трева	пречи	на	плавното	
въртене	на	ножа	и	допълнително	натоварва	двига-
теля,	което	може	да	доведе	до	авария.

Косене на тревна площ с висока 
трева
Не	опитвайте	да	окосите	висока	трева	на	едно	мина-
ване.	Направете	го	на	няколко	пъти.	Между	отдел-
ните	окосявания	оставяйте	ден	или	два,	докато	
тревата	стане	еднакво	къса.
►	Фиг.27

ЗАБЕЛЕЖКА:	Косенето	на	висока	трева	много	
късо	на	едно	минаване	може	да	доведе	до	заги-
ване	на	тревата.	Отрязаната	трева	може	също	да	
заседне	в	тялото	на	косачката.

Косене близо до ръбове
Когато	косите	близо	до	ръб,	движете	машината	по	
дължината	на	ръба.
►	Фиг.28

ПОДДРЪЖКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да извършите 

поддръжка, изключете удължителния кабел 
от захранващия източник и проверете дали 
дисковете са спрели напълно да се движат.

ВНИМАНИЕ: Винаги носете ръкавици, 
когато извършвате поддръжка.

За	да	се	поддържа	БЕЗОПАСНОСТТА	и	
НАДЕЖДНОСТТА	на	продукта,	ремонтите,	поддръж-
ката	или	регулирането	трябва	да	се	извършват	от	
упълномощен	сервиз	или	фабрични	сервизни	цен-
трове	на	Makita,	като	винаги	трябва	да	използвате	
резервни	части	от	Makita.

Поддръжка след косене
След	косене	избършете	машината	със	суха	кърпа	
или	кърпа,	накисната	в	сапунена	вода.	Освен	това	
използвайте	мека	четка,	за	да	изчеткате	отрязаната	
трева	и	замърсяванията	от	режещите	дискове.

БЕЛЕЖКА: Не използвайте бензин, нафта, 
разредител, спирт и др. подобни. Това може 
да причини обезцветяване, деформация или 
пукнатини.

Съхранение
1.	 Изключете	удължителния	кабел.
►	Фиг.29:    1.	Удължителен	кабел.

2.	 Отворете	задния	капак	и	извадете	кошницата	
за	трева.
►	Фиг.30:    1.	Заден	капак	2.	Кошница	за	трева
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3.	 Развийте	гайките	с	накатка,	докато	държите	
ръкохватката,	след	което	дръпнете	леко	ръкохват-
ката	навън	и	я	сгънете.
►	Фиг.31:    1.	Гайка	с	накатка	2.	Ръкохватка	3.	Знак	

4.	Стрелка

ВНИМАНИЕ: При сгъване на ръкохватката 
внимавайте да не прищипете ръката или пръ-
стите си.

ЗАБЕЛЕЖКА:	Уверете	се,	че	стрелката	сочи	към	
маркера	в	най-предното	положение. 

4.	 Затегнете	гайките	с	накатка.
►	Фиг.32:    1.	Гайка	с	накатка

5.	 Отворете	лостовете,	след	което	поставете	
кабела	върху	лоста.
►	Фиг.33:    1.	Лост	2.	Кабел

6.	 Върнете	лостовете	в	средно	положение,	както	
е	показано	на	фигурата.
►	Фиг.34:    1.	Лост

7.	 Сгънете	ръкохватката.
►	Фиг.35:    1.	Ръкохватка

8. Поставете	машината,	както	е	показано	на	фигурата.
►	Фиг.36

ВНИМАНИЕ: Непременно съхранявайте 
тази машина на закрито и върху равна повърх-
ност.	В	противен	случай	машината	може	да	падне	
и	това	да	доведе	до	нараняване.

Можете	да	съхранявате	машината	и	по	следния	
начин.
1.	 Изключете	удължителния	кабел.
►	Фиг.37:    1.	Удължителен	кабел.

2.	 Отворете	задния	капак	и	извадете	кошницата	
за	трева.
►	Фиг.38:    1.	Заден	капак	2.	Кошница	за	трева

3.	 Настройте	височината	на	косене	посредством	
регулиращия	лост.
За ELM3320/ELM3720:
Настройте	височината	на	косене	на	„1“.
►	Фиг.39:    1.	Регулиращ	лост

За ELM4120:
Настройте	височината	на	косене	на	„2“.
►	Фиг.40:    1.	Регулиращ	лост

4.	 Развийте	гайките	с	накатка,	докато	държите	
ръкохватката,	след	което	дръпнете	леко	ръкохват-
ката	навън	и	я	сгънете.
►	Фиг.41:    1.	Гайка	с	накатка	2.	Ръкохватка	3.	Знак	

4.	Стрелка

ВНИМАНИЕ: При сгъване на ръкохватката 
внимавайте да не прищипете ръката или пръ-
стите си.

ЗАБЕЛЕЖКА:	Уверете	се,	че	стрелката	сочи	към	
маркера	в	най-предното	положение. 

5.	 Затегнете	гайките	с	накатка.
►	Фиг.42:    1.	Гайка	с	накатка

6.	 Поставете	машината,	както	е	показано	на	
фигурата.
►	Фиг.43

ВНИМАНИЕ: Непременно съхранявайте 
тази машина на закрито и върху равна повърх-
ност.	В	противен	случай	машината	може	да	падне	
и	това	да	доведе	до	нараняване.

Можете	да	съхранявате	машината	и	като	сгънете	
ръкохватката	й.

ВНИМАНИЕ: Преди да поставите лосто-
вете в отворено положение, хванете здраво 
горната ръкохватка. В противен случай тя 
може да падне и това да доведе до нараняване.

1.	 Поставете	лостовете	в	отворено	положение,	
докато	държите	здраво	горната	ръкохватка.
►	Фиг.44:    1.	Лост

2.	 Сгънете	горната	ръкохватка.
►	Фиг.45:    1.	Горна	ръкохватка

Смяна на диска на косачката

ВНИМАНИЕ: Когато сменяте диска на 
косачката, не използвайте никакъв друг гаечен 
ключ освен стандартния шестостенен ключ. 
Използването	на	друг	гаечен	ключ	може	да	доведе	
до	прекомерно	или	до	недостатъчно	затягане,	
което	може	да	стане	причина	за	нараняване.

1.	 Изключете	удължителния	кабел	и	изпра-
вете	машината.	(Прегледайте	инструкциите	за	
съхранение.)
2.	 Поставете	щифта	в	отвора	и	след	това	хванете	
ръкохватката	с	едната	си	ръка	и	разхлабете	болта	
обратно	на	часовниковата	стрелка	с	помощта	на	
гаечния	ключ.
►	Фиг.46:    1.	Режещ	диск	2.	Гаечен	ключ	3.	Щифт

3.	 Сваляне	на	диска	на	косачката.
За ELM3320
Свалете	болта,	шайбата,	диска	на	косачката	и	ско-
бата	в	този	ред.
►	Фиг.47:    1.	Скоба	2.	Диск	на	косачката	3.	Шайба	

4.	Болт

За ELM3720/ELM4120
Свалете	болта,	шайбата,	диска	на	косачката,	ско-
бата	и	дистанционния	елемент	в	този	ред.
►	Фиг.48:    1.	Дистанционен	елемент	2.	Скоба	

3.	Диск	на	косачката	4.	Шайба	5.	Болт

4.	 Поставете	нов	диск	на	косачката,	поставете	
щифта	в	отвора	и	след	това	хванете	ръкохватката	с	
едната	си	ръка	и	затегнете	здраво	болта	по	посока	
на	часовниковата	стрелка	с	помощта	на	гаечния	
ключ.
►	Фиг.49:    1.	Диск	на	косачка	2.	Гаечен	ключ	

3.	Щифт
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Удължителен кабел.
Трябва	да	използвате	само	удължителни	кабели,	
предназначени	за	работа	на	открито,	PVC	или	гумен	
кабел	за	нормални	условия,	с	напречно	сечение	не	
по-малко	от	1,5	мм2.
Преди	и	по	време	на	използване	на	машината	про-
верявайте	захранващия	източник	и	захранващия	
кабел	за	повреда.	Не	използвайте	уреда,	ако	кабе-
лът	е	повреден	или	износен.	Дръжте	удължителния	
кабел	надалече	от	режещите	елементи.	Ако	кабелът	
се	повреди	по	време	на	използване,	изключете	го	
незабавно	от	захранващия	източник.	Не	докосвайте	
кабела,	преди	да	сте	го	изключили	от	контакта.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
АКСЕСОАРИ

ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването 
на тези аксесоари или накрайници с вашия 
инструмент Makita, описан в настоящото 
ръководство.	Използването	на	други	аксесоари	
или	накрайници	може	да	доведе	до	опасност	от	
телесни	повреди.	Използвайте	съответния	аксе-
соар	или	накрайник	само	по	предназначение.

Ако	имате	нужда	от	помощ	за	повече	подробности	
относно	тези	аксесоари,	се	обърнете	към	местния	
сервизен	център	на	Makita.
•	 Диск	на	косачката

ЗАБЕЛЕЖКА:	Някои	артикули	от	списъка	може	
да	са	включени	в	комплекта	на	инструмента,	като	
стандартни	аксесоари.	Те	може	да	са	различни	в	
различните	държави.


