
ПРИРАЧНИК ЗА КОРИСНИЦИ

Модел: Migliori Garden 1000
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Предговор

Честитки за твојата моќ за купување мотокултиватор ! Тоа ќе го доведе вашето 

семејство побрзо во подобар живот. Оваа машина е мала, лесна, 

мултифункционална и има висока ефикасност за култивирање. Може да се 

искачи на ридови, да истрчува во вода, да шета по полигорните гребени и ровови, 

да се движи слободно и лесно да ги менува насоките, а особено е применливо за 

разни работи во ридско подрачје, суво земјиште, месино поле, овоштарник, 

зеленчукова градина и стаклена градина, итн. Одгледување, гребење и транспорт 

се основните функции на машината. Згора на тоа, откако ќе биде опремено со 

релативни уреди и алатки, може да се искористи за пумпање вода, распрскување 

вода и пестициди, жнеење на земјоделските култури, производство на електрична 

енергија, ѓубриво, семиња за имплантација, грешки, исечење ластари, мелење на 

нешто, итн. Машината има едноставна структура, лесно може да се санира и 

потрошувачката на гориво е мала, таа е вашата идеална микро земјоделска 

машина. Машината е добар помошник за вашето семејство да биде богато Пред да 

ја користите машината, ве молиме внимателно прочитајте го упатството за 

употреба. може да ве упати да ги решите проблемите при инсталирање, 

манипулирање и поправка на машината. Со постојаната иновација и 

подобрување на производите, содржината во (на) упатството за употреба може да 

се разликува малку од реалните ситуации, вашето разбирање и помилување е 

високо ценето. Ако најдете некои проблеми или имате некои добри предлози, Ве 

молиме не двоумете се да не контактирате. Ајде да бараме светла иднина рака под 

рака! Благодарам!
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Мерки на претпазливост

• Кога ја стартувате машината, поставете ја лентата за префрлување во неутрална 
положба.
• Кога машината работи, обрнете внимание на безбедноста!
• Бидете внимателни да не бидете повредени од ротирачките лопати!
• Кога ја фаќате рачката на задната страна, лентата за менување мора да биде 
поставена на неутрална позиција.
• Горивото и лубрикантот мора да бидат чисти.
• Спојката мора да биде исклучена при промена на смената.
• Ве молиме, внимателно прочитајте ја содржината на плочката со име на лентата за 
рачката пред да ја користите машината.
• Мора да ја инсталирате безбедно заштитната табла на машината пред да користите 
машина или после одржување.
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Општ преглед

1. Рачката

2. Промена на брзина

3. Завртка за прилагодување

4. Федер

5. Држен отпорник

6. Ротирачко сечило

7. Страничен диск

8. Фрези

9. Дизел мотор

10. Браник

11. Прекинувач за гаснење

12. База на батерија

13. Уреди за безбедност

14. Заклучена рачка (горе и ниско)



15. Заклучена рачка (лево и десно)

16. Шифри за префрлување

Главни апликации на напојувањето

Ⅰ. Култивирање

Поправете го уредот за култивирање на левата и десната страна на преносното вратило на 

делот што работи на работникот, а потоа користете две завртки M8 × 55 за аксијално 

позиционирање. После тоа, машината може конечно да започне со одгледување. (Видете ја 

следната табела 2 и 2,3)   

Форма на уреди за 

култивирање

Четири групи Пет групи

3 ножа 4 ножа 3 ножа 4 ножа

Број на ротациони
 сечила 3×8 4×8 3×10 4×10

Ширина на 
култивирање (мм)

1050 1050 1350 1350

Применлива земја
Поле без доволно 
вода и со голема 
вискозност на Земјата

Тешка земја Влажна земја 
по дожд

Суво земјиште или 
останува долг 
трупец за долго 
стебло.

Слика 2. Уред за култивирање Слика 3. Уред за прицврстување

Ⅱ Склопување и ослободување

Урнете ја завртката за прилагодување пред да се фиксира капарот. Предмет на 

прилагодување на ширината и висината за развлекувачот, тогаш може да се изврши 

ропување. (види слика 3)
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Ⅲ Транспорт со кратко растојание

При фиксирање на подлактицата на вагон-кутијата на приколката и тркалата на 

преносното вратило на работниот дел, машината може да направи превоз. Номиналното 

оптоварување е 250 кг, под нормална ротирана брзина на дизел моторот, брзината на 

брзата смена е околу 10км / ч и таа на бавната смена е околу 5 км на час.

Ⅳ Мултифункционално работење

Откријте го капакот на менувачот (Бр. 2 на слика 1), одвртете ги завртките подалеку од 

задниот дел од главната вратило, извадете го капакот од клучевите од вратилото, прицврстете ја 

самостојната макара за појас или спојката на задниот дел на главната вратило на менувачот со 

завртки. Тип А на вообичаен V појас е усвоен за пресек на макара на појас. Оценената вртежи во 

минута макара на ременот е 3000 вртежи во минута. Кога се опремени соодветните уреди, се 

реализираат испумпување вода, прскање, гмечење, жнеење, производство на електрична енергија, 

итн. (Над дополнителни имплементи се во процес на истражување. Ве молиме контактирајте со 

локалниот дистрибутер доколку ви требаат над примена.)

Метод на работа и употреба на напојување

Склопување по распакување (видете слика 4)

слика 4

1. Поправете ја главната машина, вметнете ја хексагоналната излезна вратило во шестоаголната 
дупка на излезната обвивка на кутијата.



2.Поправете ја хексагоналната обвивка за стоп на шестоаголната излезна вратило со 
завртки на главата на M6 × 6 и направете шестоаголна вратило да не се движи аксијално.

3 .Поправање тркала: фиксирајте ги тркалата на двете страни од шестоаголната излезна 

вратило и фиксирајте ги со два завртки M8 × 55 и M8 навртки.

4. Trailer fixing: Fix the link group onto the trailer, use the link shaft assembly for connection,
Прицврстување на приколката: Поправете ја групата за врски на приколката, користете го 
склопот на вратилото на врската за поврзување, вметнете го разделниот пински ￠ 3 × 26 
и вметнете ја завртката за прилагодување на брзината во квадратна жлезда на групата за 
врски и поправете ја со завртки M8 × 55.

5. Поправање на шипката на рачката: Два дискови на менувачот на потпирачот за држачот на 

рачката имаат за цел дисковите на основата за поддршка на шипката на рачката и прилагодете 

ги позициите. Поправете ги со завртки M16 × 140, рамен заптивка 16 и пролетен заптивка16.

6. Склопување на шипката за менување: Повлечете ја лентата за менување преку жлебот на 

потпирачот за подвигнување во основата за поддршка на лентата за рачката и вметнете ја во 

дупката на обвивката за смена, а потоа поправете ја со сплит-пин × 3,2 × 16. поставете ја лентата 

за менување во неутрална положба.

7. Инсталирајте на чувар за безбедност

1. ЗАГРАДА НА БРАНИК ЗА СУДИР (ЛЕВА)

2. ЗАГРАДА НА БРАНИК ЗА СУДИР (ПРЕДНА)

3. ШТРАФОВИ M8 (BG5781-86)

4. ЗАГРАДА НА БРАНИК ЗА СУДИР (ДЕСНА)

5. ЗАВРТКИ M8(GB41-86)

6. ПРИКЛУЧОК ЗА ЦРЕВО ЗА МИЕЊЕ ￠8(GB93-87)

7. ПРИКЛУЧОК ЗА ЦРЕВО ЗА МИЕЊЕ ￠8(GB93-87)

8. СТОЈКА (ДИЗЕЛ)

9. ЗАГРАДА(ДЕСНА)

10. ЗАВРТКA M6(GB41-86)

11. ПРИКЛУЧОК ЗА ЦРЕВО ЗА МИЕЊЕ ￠6(GB93-87)

12. ПРИКЛУЧОК ЗА ЦРЕВО ЗА МИЕЊЕ ￠6(GB95-85)
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13. ШТРАФ M6×10(GB5781-86)

14. ФЕДЕР НА ПОЛЕ (ДЕСНО)

15. НАДВОРЕШЕН ПРИРАЧНИК ЗА УПРАВУВАЊЕ

16. УПАТСТВО ЗА ЗАШТИТА (ДЕСНО)

17. УПАТСТВО ЗА ЗАШТИТА (ЛЕВО)

18. ФЕДЕР НА ПОЛЕ (ЛЕВО)

19. ЛОПАТКА

20. ПЛОЧА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ

21. ШТРАФ M8×50(GB5781-86)

22. КОНЕКТОР

23. DEEP FURROWING RESISTANCE STICK

24. ШТРАФ M8×25(GB5781-86)

25. BULLING SET (TROUGH COMP 16mm)

26. BRCRET OF FENDER COMP

27. ЗАГРАДА (ЛЕВА)

ВНИМАНИЕ: По одржувањето, ратата за заштита на безбедноста мора да ја поправи целосно на работната површина

Ⅱ. Инсталација и прилагодување за кабел

1. Прилагодување на кабелот за спојката. (Види слика 5 и 6)

Отшрафете го заклучокот на шипката за вратоврска

Вртете ја шипката за вратоврска во насока на стрелките на часовникот додека изложената         

подлога не е најкратка.

Донесете го спојот на кабелот во приклучокот за жица на спојката на задниот дел од      

склопот на менувачот и осигурете се дека спојот на кабелот оди во дупката на штекерот.

Слика 5
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Слика 6

Влезете ја жицата во дупката М8 врз основата на раката на вилушката, правилно притиснете ја 
рачката на вилушката на спојката и ставете го спојот на кабелот во штекерот за жица.

Одвртете ја шипката за врзување, фатете ја и олабавете ја рачката на спојката се додека 

изворната сила во спојката не може да ја постави рачката, а потоа зашрафете го заклучокот.

2. Прилагодување на кабелот за менување брзина (Видете слика 5 и 6)
Отшрафете го заклучокот на шипката за вратоврска.

Вртете ја шипката за вратоврска во насока на стрелките на часовникот додека потпораката на 

голата рачка е најкратка.

Влезете го кабелот во вратилото на вратичката на вилушката покрај менувачот и осигурете се дека 

спојот на кабелот влегува во дупката на вратилото на вилушката.

Правилно повлечете ја вратилото на виткањето на вилушката спротивно од стрелките на 

часовникот, вовлечете го кабелот во тесниот јаз на приклучникот за менувач на приклучокот 

покрај менувачот и осигурете се дека главата на цевката оди во дупката на штекерот.

Одвртете ја шипката за врзување, фатете ја и олабавете ја рачката на спојката се додека изворната 

сила во спојката не може да ја постави рачката, а потоа зашрафете го заклучокот.

3. Прилагодување на кабелот за гаснење (Видете слика 7)
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1 префрлете го прекинувачот за гаснење стрелките на часовникот на минимално позиционирање.

2 Влезете жица од кабелот за гаснење во основата за навој и цврста основа на горниот дел од 

таблата за прилагодување на гаснењето на дизел моторот.

3 Затегнете ја жицата, зашрафете ги завртките за врзување на цврстата основа.

4 Прилагодете го прекинувачот за гаснење постојано, додека рачката на гаснењето на таблата за 

прилагодување на вентилот за масло може да достигне максимална и минимална позиција.

4. Детални информации за инсталација и прилагодување на кабелот, се однесуваат на прикачениот диск.

Ⅲ Проверете и дополнете гориво

1. Проверете дали сите завртки за поврзување се губат или не, и фиксирајте ги завртките за
поврзување според моментот на сила наведен во табелата 3. (Погледнете го упатството за
инструкции за дизел моторот за моментот на заврткање на завртката на силата и навртката,
соодветно)

Име на делови Момент на сила (Н.М)

Прирабница и дизел моторот 20-25

Прирабница и менувачот 35-40

Завртки за врзување на крајот на возењето на менувачот 10-12

Завртки за врзување на вратилото на менувачот 26-40

Завртки за врзување помеѓу поддршката на моторот и механизмот за 
патување 35-40

12



11

Завртки за врзување на капакот на патниот механизам 10.6-15

Завртки за врзување на приколка на механизмот за патување 50-60

Копчиња за поврзување помеѓу патнички механизам и менувач 35-40

Единица за приколки 45-60

Поставете завртки на основата на дизел моторот 35-40

Поставете завртки на основата за поддршка на рачката 35-40

2. Проверете ја секоја рачка на системот за манипулација (прекинувач за гас, спојката, лентата за

менување и лентата за менување) за да видите дали можат да се движат слободно или не. Ако тие

се надвор од вистинските позиции, направете ги на вистинските позиции.

3. Повлечете ја лентата за менување на менувачот во неутрална позиција.

4. Пополнување на моторното масло

1 Пополнете го лубрикантот SAE10W-40 во картерот 

на дизел моторот. Погледнете ја Слика 9 за детали.
2 Направете ја целата машина стабилна и хоризонтална и 

повторно наполнете 20 # масла за подмачкување на моторното 

масло во кутијата за менувач од дупката за масло на горниот 

дел од кутијата за менувач. за да се сврти натопникот), нивото 

на маслото треба да биде помеѓу двете граници на маслото за 

масло. (погледнете на слика 8)

13



1 Запуштете го долниот капак на средството за чистење на воздухот, надополнете околу 0,1 

литарско масло за мотор 20 # во чистачот на воздухот.

2 Изберете го соодветниот лубрикант за дизел моторот според температурата на околината. 

(Види слика 9)

4. Пополнете 0 # или -10 # или -20 # лесен дизел во дизел моторот. (Погледнете го упатството за дизел

мотори за детали)

Забелешка: не ја надминувајте ознаката при пополнување.

5. Направете подготовки за пред започнување според упатството за употреба.

Ⅳ. Почеток

(Забелешка: менувачот мора да биде на неутрална позиција)

1. Стартувајте го дизел моторот според процедурите пропишани во упатството за дизел моторот.

2. Дизел моторот треба да работи со мала брзина (1500-2000 вртежи во минута) без оптоварување 2-3 минути.

3. Проверете дали дизел моторот работи нормално или не. Ако не работи нормално запрете го моторот и
имајте го

Ⅴ. Работење (Белешка: прекинувањето на работата мора да се изврши пред употреба на 

напојување, видете го методот на прекинување во поглавјето Четврто)

1. Користејќи бавна брзина

① Левата рака цврсто ја сфаќа рачката на спојката и го прави спојката одвоена.

② Десната рака ја повлекува лентата за промена наназад, проверете дали куќиштето на смената се
наоѓа во положбата на бавна смена и забележете дали ја достигнува вистинската позиција или не.
Потоа, десната рака ја сфаќа десната рачка. (Белешка: не фаќај ја лентата за враќање)

3 Постепено олабавете ја рачката на спојката, спојката ќе се комбинира, а сијалицата за напојување 
може да работи со бавна брзина.
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4 Десната рака го зголемуваат гасниците правилно, моторот може да работи со брз ина од 5 км на час

2. Користејќи брза смена
1 Левата рака цврсто ја држи рачката на спојката и ја прави спојката одвоена.
2 Десната рака ја турка лентата за менување нанапред, проверете дали куќиштето на смената се наоѓа во 
позиција за брзо менување и забележете дали ја достигнува вистинската позиција или не. Тогаш десната 
рака ја сфаќа десната рачка. (Забелешка: не ја фаќајте лентата за враќање)

3 Постепено олабавете ја рачката на спојката, спојката ќе се комбинира, а напојникот може да 

работи со голема брзина

4 Десната рака го зголемуваат гасниците правилно, моторот може да работи со брзина од 10 км на час.

3. Користење брзина за примање

1 Левата рака цврсто ја влече рачката на спојката и ја прави спојката одвоена.
2 Десната рака влече или ја турка менувачката лента кон неутралната смена и набудува дали ја достигнува 

вистинската позиција или не. Првиот прстен на десната рака го сфаќа првото активирање на менувачката 

смена, а потоа десната рака фатете ја рачката за обратна насока.

3 Постепено олабавете ја рачката на спојката, спојката ќе се комбинира, а работникот за 

напојување може да работи наназад. (Забелешка: не олабавете ја рачката за обратна насока)

4 Кога не е потребно забрането работење на машината, левата рака ја држи рачката на спојката 
постепено, а десната рака ја олабавува рачката за обратна насока.

4. Променете кога работи машината, намалете го маслото за нафта на дизел моторот (но подлежи

на не гаснење на дизел моторот), а потоа ја прави спојката одвоена. Кога машината ќе престане

да работи, префрлете го.

5. Променете ги насоките: повлечете ја рачката лево или десно за да направите машината да се сврти лево 

или десно. (Забелешка: влечење на погрешна рачка може да доведе до оштетување на брзините)

6. Метод на работа на уред за враќање / електричен стартер и безбедносен уред

1 Левата страна близу до црвената стоп за итни случаи со рачката; повлечете ја рачката на спојката со 
средниот прст и прстенот истовремено. Горенаведените две брави меѓусебното заклучување 
предизвикуваат моторот во состојба што може да се започне. И сега, операторот може да го врати - 
стартува моторот со рака според индикацијата за упатството за употреба.

2 Ако моторот е електричен погон, извршете ги следниве два чекори (чекор2,3 не се погодни за 
моторот на стартување на влезот) што го поврзуваат добро прекинувачот за напојување и контролата 
како електрична кука за стартување (или претходно поврзете го). Ако напојувачот без напојување, 
треба да подготвите акумулатор со оловно-киселински акумулатор со директна струја 12V, 36AH.

3 По стрелките на часовникот свртете го копчето за почеток на почетната позиција откако непосредно 
ќе извршите увид, а потоа отпуштете го клучот откако ќе се запали моторот, тој автоматски ќе се 
врати во примарната позиција.
4 Прилагодете го петелчето што се фрла на вистинската позиција откако ќе се запали моторот.
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5 Прицврстете ја на лентата на рачката (Затегнете ја рачката за стоп за итни случаи и левата 

лента со левата рака) и закочете го активирањето на бравата за запирање во итни случаи, 

излегувајте од рачката на спојката нежно со средниот прст, обновете ја рачката на спојката, а 

потоа спојката вклучете и машината започнете да работи. Треба да ја сфатите рачката за стоп 

за итни случаи и да ракувате со шипката цело време додека е во целиот работен тек.

6 Запознајте се со итни случаи, ослободете ја рачката за стоп за итни случаи и се справува со 
шипката, моторот ќе изгасне и машината ќе престане да работи веднаш.

7. Запрете ја машината

1 Фатете ја рачката на спојката и направете го спојката одвоена.
2 Повлечете ја лентата за менување на неутралната позиција, олабавете ја рачката на спојката, вклучете го 
прекинувачот за масло на стрелките на часовникот на минималната позиција, машината ќе запре.

3 Кога е потребно стопирање на дизел моторот, запирањето треба да се изврши според релативна 
содржина во упатството за употреба. (Забелешка: запирањето на машината генерално се одвива на 
рамно тло)

Ⅵ. Употреба на приклучок на помошни уреди и алати

1. Кога е потребно култивирање, срушете ги тркалата, фиксирајте ја хексагоналната спојка на уредот за 

одгледување на двата краја на шестоаголната вратило на влезниот дел, а аксијално поправете ги со 

завртка М8 × 55. Забелешка: одгледувањето лопати е поделено во две групи, имено, лево и десно. 

Поправањето на лопатките треба да гарантира дека кога работи машината, работ на ножот прво треба 

да работи. По фиксирање на лопатките, исто така, фиксирајте ја левата и десната плоча за заштита за 

безбедносни цели. Длабочината на култивирање може да се реализира со прилагодување на висината на 

завртката за прилагодување на брзината и аглите помеѓу лостот и земјата (види табела 4).

2. Одгледување на полето со гребло: кога потопуваната длабочина на нозете на човекот во полето за 

гребло е помало од 25 сантиметри, свитканите сечила за влажно земјиште може директно да се 

користат за одгледување поле.

Држен отпорник

3. Кога е потребно ротација, откачете го стапчето за отпорност на длабок крзно, фиксирајте го клучот, 

прилагодете ја ширината и висината на котурот, а потоа може да се изврши копање. (Види Слика 3)

Ширина на опсег на ротација: 14cm-40cm

Длабочина на опсегот на ротација: 11cm-25cm

4. Транспорт на кратко растојание

Поправете ја подлактицата на вагон-кутијата на приколката и тркалата на вратичката на 

менувачот на делот што работи, машината може да направи транспортна работа. 
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Номиналното оптоварување е 250кг, под нормална ротирана брзина на дизел моторот, 

брзината на брзата смена е околу 10 км на час и таа на бавната смена е околу 5км / ч.

5. Мултифункционално работење

Заштитајте ја заштитната кутија на менувачот (бр. 2 на слика 1), одвртете ги завртките од задниот дел на 

главната вратило, извадете го капакот за клучевите од вратилото, зацврстете ја самостојната макара на 

ременот или спојката на задниот дел на главната вратило на менувачот со завртки. Тип А на вообичаен V 

појас е усвоен за пресек на макара на појас. Оценената вртежи во минута макара на ременот е 3000 вртежи 

во минута. Кога се опремени соодветните уреди, се реализираат испумпување вода, прскање, гмечење, 

жнеење, производство на електрична енергија, итн.
6. Кука, електричен стартер

Ⅶ. Обука

1. Внимателно прочитајте ги упатствата. Запознајте се со контролите и правилната употреба на опремата.

2. Никогаш не дозволувајте деца или луѓе кои не се запознати со овие упатства да ја користат

машината. Локалните регулативи можат да ја ограничат возраста на операторот.

3. Никогаш не работете додека луѓето, особено децата или миленичињата се во близина.

4. Имајте на ум дека операторот или корисникот е одговорен за несреќи или опасности што се

случуваат на други лица или нивниот имот.

Ⅷ. Подготовка

1. Чуварот за безбедност мора да биде прикачен на машината пред употреба.

2. Проверете дали сечилото и бравата се правилно прицврстени и безбедно прицврстени.

3. Додека работите, секогаш носете значителни обувки и долги панталони. Не ракувајте со

опремата кога сте разголени или носите отворени сандали.

4. Темелно проверете ја областа каде што се користи опремата и отстранете ги сите предмети 

што можат да ги фрлат машината.
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5. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ-Дизелот е многу запалив:

----складирајте гориво во контејнери специјално дизајнирани за оваа намена

----наполни гориво само на отворено и не пуши додека полниш.

---- додајте гориво пред да го стартувате моторот. Никогаш не отстранувајте го капакот на резервоарот за 

гориво или не додавајте дизел додека работи моторот или кога моторот е жежок.

----ако се прелеале дизелот, не обидувајте се да го стартувате моторот, туку преместете ја машината 

подалеку од подрачјето на истурање и избегнувајте создавање на било каков извор на палење сè додека 

диселските пареи не се расипат.

----Заменете ги сигурно сите резервоари за гориво и капачињата на контејнерите
6. Заменете ги неисправните придушувачи

7. Пред употреба, секогаш визуелно проверете за да видите дека алатите не се носат или оштетени. Заменете

ги истрошените или оштетените елементи и завртките во комплетите за да ја зачувате рамнотежата.

Ⅸ. Работење

1. Не ракувајте со моторот на затворен простор каде што можат да соберат опасни испарувања на јаглерод
моноксид.

2. Работете само на дневна светлина или во добра вештачка светлина.

3. Секогаш бидете сигурни во вашата основа на падините

4. Прошетка, никогаш не трчај со машината.

5. Вежбајте екстремна претпазливост при промена на насоката на падините.

6. Не работете на прекумерно стрмни падини

7. Користете екстремна претпазливост кога се вртите назад или влечете ја машината кон вас

8. Не менувајте го поставувањето на управувачот на моторот или со голема брзина на моторот.

9. Поставете го моторот внимателно според упатствата на производителот и со нозе далеку од

алатот (ите).

10. Не ставајте раце или нозе близу или под ротирачките делови.

11. Никогаш не земајте или не носејте машина додека моторот работи

12. Запрете го моторот

---- кога и да ја напуштите машината 

---- пред полнење гориво

13. Намалете ја поставката на гаснењето за време на исклучувањето на моторот и ако на моторот 

му е обезбеден вентил за исклучување, исклучете го горивото во заклучок на работа

Ⅹ. На работите им треба внимание при употребата на струја за напојување

1. Обрнете внимание на работните ситуации и звукот на секој дел за време на работата, 

проверете дали врската помеѓу различни делови е во ред или не, не се дозволени лабави 

ситуации. Ако се пронајдат абнормалности, запрете ја машината и решете ги проблемите.
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2. За ладна машина е забрането да работи со тежок товар веднаш откако машината ќе се

активира, особено за новите машини или оние по ремонт.

3. Обрнете внимание на проверка на нивото на маслото на дизел моторот и менувачот.

Пополнете го маслото на моторот кога не е доволно.

4. Не е дозволено да се излади дизел моторот со наводнување.

5. Бидете претпазливи во однос на навалување на машината при земјоделство.

6. На машината фиксирана со лопати за одгледување е забрането да работи на песочно или камено место.

7. Откако ќе ја користите машината за земјоделство, обрнете внимание на чистење на

нечистотија, плевели и размачкување на површината на машината и држете ја машината чиста.

8. Често исчистете го сунѓер или жица во чистачот на воздухот и променете го маслото за

моторот. (Внимавајте на означувањето на празната чистачка на воздухот)

Ⅺ. Безбедносни Размислувања

1. Пригушувач е резервен дел со висока температура, не го допирајте свежо напојување при работа или надвор
од работа свежо.

2. Кога напојувачот работи, внимавајте на ротирачките делови, немојте да бидете премногу блиску до
машината за да избегнете повреда на ротирачките лопати.

3. Чувајте ги компонентите од маслото од подалеку од оган и чад.
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4. Чувајте ја стабилизацијата на оваа машина пред употреба и внимателно прочитајте ја упатството

5. Ве молиме, наполни гориво на време

6. Ве молиме, обрнете внимание на знаците за предупредување

Одржување и Начин на напојување

За време на работниот период на напојувањето, како резултат на промена на трчање, абразија и 

оптоварување, неизбежни се феномени на олабавување на завртки и носење делови, овие феномени 

доведуваат до дефект на системот, абнормалности на дозвола, опаѓање на моќноста на моторот, повеќе 

потрошувачката на нафта, дефект на секој дел, повеќе дефекти на машината и проблемите влијаат на 

нормалната употреба на струја за напојување. За да ги намалите шансите за проблеми, подобро е да 

направите строга и редовна работа за одржување што ја нагласува претпазливоста да се одржат добри 

перформанси и да се продолжи работниот век.

1. Погледнете во упатството за употреба за распаѓање на дизел моторот
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2. Што се однесува до нов или презаситен напојувач на напојување, треба да работи 1 час под

оптоварување или 5 часа под светло оптоварување, а потоа исцедете го целиот лубрикант од менувачот

и картерот на дизел моторот, пополнете соодветно фиксирање на чист дизел, и исчистете ги со бавна

брзина 3-5 минути, а потоа исцедете го дизелот. Пополнете го маслото од моторот во нив според 4 /

Клаузула 3 / Поглавје Ⅲ за да влезете во четири часа пробивање, тогаш машината може да работи.

Ⅱ Одржување и складирање.
1. Чувајте ги сите навртки, завртки и завртки цврсто за да се осигурате дека опремата е во безбедна работна

состојба.
2. Никогаш не чувајте ја опремата со дизел во резервоарот во зграда, каде што испарувањата

можат да достигнат отворен пламен или искра.

3. Оставете го моторот да се излади пред да зачува во кое било затворено место.

4. За да ја намалите опасноста од пожар, чувајте ги моторот, пригушувачот, батеријата и

просторот за складирање на дизел, без вегетативен материјал и прекумерна маст.

5. Заменете ги истрошените или оштетените делови за безбедност.

6. Ако резервоарот за гориво треба да се исцеди, ова ќе се направи на отворено

7. По прилагодување или одржување, заштитната заштита за заштита мора да биде прикачена на машината.

Ⅲ Техничка услуга на напојување

Одржување од секоја работна смена (спроведена пред и по секоја смена)

1. Слушајте и набудувајте дали има абнормалности на секој дел (како што е абнормален звук, 

прегревање и олабавување на болт)

2. Проверете дали има истекување на нафта во дизел моторот, менувачот и кутијата за патувања.

3. Проверете дали нивото на маслото од дизел моторот и менувачот се меѓу двата екстрема на 

маслото за масло.

4. Навремено исчистете ја калта, плевелот и размахта на машината и нејзините делови.

5. Чувајте добар запис за земјоделство.

прв сервис (на секои 150 работни часови)

1. Направете ги сите работи наведени за секое одржување во смената.

2. Исчистете го менувачот и полето за патување и сменете го моторното масло.

3. Проверете и прилагодете го спојката, системот за менување и системот за менувачи наназад.

Втор степен на одржување (на секои 800 работни часови)

1. Направете ги сите работи наведени на секои 150 часа за услуга.

2. Проверете ги сите брзини и лежиштата, заменете ги со нови ако се најде сериозен абразија.

3. Другите делови на напојувањето, како што се култивирање на сечилото или завртките за 

приклучување. Ако е оштетено, заменете ги со нови.

Технички ремонт (на секои 1500-2000 работни часови)

1. Поставете ја машината одделно во локалниот центар за специјални услуги, исчистете ја и 

проверете ја машината, а потоа заменете го или поправете го делот што е сериозно прифатен.
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2. Поканети се мажи за специјализирана услуга да го проверат парчето за триење и спојката.

Клаузула пет За одржување на дизел моторот, погледнете го упатството за употреба на дизел 

моторот.

     Список на технички услуги за напојување

(Ознаката O значи потребна услуга)

Ⅴ Долгорочно чување на напојувачот
Кога напојувачот има потреба од долгорочно складирање, треба да се донесат следниве мерки за 
да се избегне 'рѓа.
1. Упатството за употреба на дизел моторот бара да го запечати дизел-моторот нагоре за да ја задржи целта.

2. Исчистете прашина и нечистотија подалеку од површината на машината.
3. Исцедете го лубрикантот од кутијата за менувачи и додадете нов лубрикант во него.

4. Насликајте анти-рѓово масло на не насликаната површина на не-алуминиумска површина

5. Машината треба да се чува на вентилирано, суво и меко место.

6. Добро чувајте ги самостојните алатки, уверението за сообразност на производот и упатството за 
упатства.
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Ⅴ.Користете го & Метод за дебагирање на рамката за рачката
Според вашата висина, земјоделство и други посебни барања, врската на лентата за рачката може да се 

прилагоди нагоре и надолу, соодветно лево и десно, мерката се толкува како што следува: (види слика 12)

1. Дебагирање горе-долу за врската со лентата за рачката

① Одвртете ја Заклучената рачка од врската со шипката на рачката и направете го терминалниот заб 
помеѓу врската на лентата за рачката и основата на рачката одвоена.

② Изберете ја најдобрата позиција за врската со лентата за рачката според вашата висина и допаѓања.

③ Потоа, вртете ја рачката за да ги направите терминалните заби помеѓу врската на лентата за 

рачката и базата на рачката да се вклучат добро едни со други.

2. Лево и десно дебагирање за врската со лентата со рачката.

① Отшрафете ја рачката за заклучување на основата на рачката и горните и долните терминални 
заби.



Завршни забелешки
Микро земјоделската машина е работна алатка потребна во огромното село, денес науката и 

технологијата напредуваат брзо и пазарната економија секојдневно се развива, нашата компанија 

ја истражуваше и произведува оваа мултифункционална микро земјоделска машина која може да 

ги замени кравите за земјоделство . Практиката докажа дека машината е навистина ефикасна 

алатка за ослободување на трудот, исто така, реформа на илјадници години традиционално орање 

на крави. Феноменот „започнете да работи кога сонцето загрева, престанете да работите кога 

сонцето заоѓа“ ќе исчезна поради појавувањето на машината.
Ви благодариме што ја купивте нашата моќ за напојување, сè додека внимателно ја користите и 

манипулирате машината според нашите упатства, ќе уживате во очигледни економски придобивки.

Покрај тоа, нашата компанија има релативни машини за пумпа со вода, машини за ориз, 

машини за попрскување и генератори, итн. Ако ви треба некој од нив, ве молиме контактирајте со 

нашите дилери или нашата компанија.

Во иднина, нашата компанија ќе се стреми континуирано и ќе оди напред кон развој на 

повеќе и подобри земјоделски производи за машинска обработка за промена на неразвиеното лице 

на земјоделството кај нас, да даде придонес за скратување на растојанијата меѓу нашата земја и 

земјоделско развиената земја и за рано остварување на земјоделската механизација на нашата 

земја.
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