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 От името на целия ни екип, ние ви благодарим за доверието, което ни 
оказахте със закупуването на този продукт и ви уверяваме в нашето пълно 

сътрудничество. Нашият екип е на ваше разположение за всякакви техниче-
ски или търговски: 

SC Golden Fish SRL
Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North,

Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175; 
Уникален идентификационен код RO22908031

№ в Търговския регистър: J23/2652/2016
Телефон: 0374 496 580

www.micul-fermier.roИме на продукта ..............................................Модел / Серия..................................................................
№ фактура .......................................................Дата на покупка ...............................................................
Продавач ..........................................................Магазин ............................................................................
Адрес на магазина ..........................................  
Име на купувача ..............................................
Адрес на купувача  ..........................................
                                                                          Подпис на купувача ..........................................................

ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
 SC GOLDEN FISH SRL, със седалище в Linia de Centura 5, 
CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, Румъния, впи-
сана в търговския регистър Илфов с бр. J23 / 2652/2016, CUI RO 
22908031, чрез законен представител Траут Габриел Константин 
като администратор, декларираме на наша собствена отговорност, 
като знаем разпоредбите на чл. 292 от Наказателния кодекс за не-
верни твърдения, фактът, че продуктът  “Земен шнек, модел GF-
1061“ който е предмет на настоящата декларация за съответствие, 
не застрашава живота, здравето и безопасността при работа, не 
оказва отрицателно въздействие върху околната среда и е в съот-
ветствие с Директива 2006/42/ЕО относно машините.

Подписано за и от името на: S.C. GOLDEN FISH SRL
Име и фамилия на упълномощеното лице:                         
Април  2022 г                                                                         

ГАРАНЦИЯ ЗА ПРАВНО СЪОТВЕТСТВИЕ (Закон 449/2003 с изменения и до-
пълнения) (за физически лица) - 2 години
ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ (за юридически лица) - 1 година
Средната продължителност на употреба на продукта е 3 ... 4 години, ако се из-
ползва съгласно спецификациите за битова употреба и се избягват прекомерни 
натоварвания, специфични за промишлената употреба.
SC GOLDEN FISH SRL, предоставя на купувача търговска гаранция при условията 
на този гаранционен сертификат. Гаранцията, предоставена от този сертификат, не 
ограничава или премахва правата на потребителя.
Продължителността на търговската гаранция, предоставена с този сертификат, е:
• 24 месеца - за индивидуални купувачи; 
• 12 месеца - за юридически лица купувачи.
Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване. 

ЗЕМЕН ШНЕК

Превод на оригиналното ръководство| Ревизия 01 | Издание 01 | 04/2022

Метални

Дълбочина на пробиване: 800mm
Cъвместим инструмент: Безжичен шнек за земя 

Използва се за копаене

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ВНОСИТЕЛ:   GOLDEN FISH SRL 
ИЗРАБОТЕН ОТ КНР
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: service@micul-fermier.ro
contact@micul-fermier.ro

GOLDEN FISH SRL
Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, 
Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175; 
Уникален идентификационен код RO22908031 
номер в търговския регистър: J23/2652/2016 
Телефон: 0374 496 580 
www.micul-fermier.ro

GF-1061

ПРЕВЕДЕТЕ ОРИГИНАЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПРЕДИ ДА ПУС-
НЕТЕ ПРОДУКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ И НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА СЛЕДВАТЕ 
ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ! НЕСПАЗВАНЕТО НА ИНСТРУКЦИИТЕ В ТОВА 
РЪКОВОДСТВО ОСВОБОЖДАВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ 
И АНУЛИРА ГАРАНЦИЯТА! ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Това ръководство е написано въз основа на оригинални документи, направени от производи-
теля и се намира за продажба на местния пазар. Този документ съдържа цялата оригинална 
информация от производителя.. Защитете себе си и другите от нараняване, като използвате 
продукта правилно - прочетете ръководството преди първата употреба и спазвайте всички 
предпазни мерки.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 ■ След като отстраните опаковката, проверете целостта на продукта и в случай на видима 
повреда не го използвайте и се свържете с продавача.

 ■ Забранено е използването на мотоциклета от деца или лица с двигателни увреждания, 
лица с ограничени умствени, сетивни или психически способности или лица, които не са 
запознати с инструкциите в това ръководство.

ВНИМАНИЕ
Използването на продукта в дейности, за които не е предназначен, може да доведе 
до сериозни наранявания, които не са оценени в това ръководство и за които няма 
отговорност от страна на производителя, дистрибутора или продавача.
 ■ Преди употреба се уверете, че земен шнек е правилно и сигурно сглобен.
 ■ НЕ оставяйте продукта без надзор. Той НЕ може да се използва от деца или хора с 

определени увреждания. Когато не го използвате, съхранявайте го на сигурно и сухо 
място, които не са достъпни за деца.

 ■ Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя, може да причини 
нараняване и да доведе до отпадане на гаранцията.

 ■ НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ земен шнек под въздействието на алкохол или наркотици, тъй като те 
могат да повлияят на способността на потребителя да работи безопасно с устройството.
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3. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Земен  шнек, модел GF-1061за моторната 
бормашина е изработен от метал с висока 
якост. Качественият метален материал га-
рантира издръжливост и продължителна упо-
треба.
Земен  шнек, моде GF-1061 има следните 
предимства:

 ■ Изработен е от издръжлив материал.
 ■ Леко тегло.
 ■ Краищата са остри за по-лесно 

проникване в земята. Фиг. 1
 ■ Диаметър и дължина, подходящи за малки отвори.
 ■ Изработен от най-висококачествени, леки и издръжливи материали за удължен 

експлоатационен живот.
 ■ Продукт с отлично съотношение цена/качество.
 ■ Лесен за инсталиране.
 ■ Лесен за работа.

ЗАБЕЛЕЖКА
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4. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Земен  шнек, модел GF-1061 за моторната бормашина е изработен от метал с висока якост. 
Качественият метален материал гарантира издръжливост и продължителна употреба.
Земен  шнек, моде GF-1061 има следните предимства:

Характеристика
Модел

GF-1061
Дълбочина на пробиване 800m
Марка Micul Fermier
Цвят Черно
Диаметър на пробиване 150mm
Материал шнек Метални
Вид на продукта Пробивна машина
UM за кутия / торба 1
UM / кутия 1
UM / бр. 1
Съвместим инструмент Безжичен шнек за земя
Използва се за Копаене

5. ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Отворете опаковката и внимателно отстранете опаковката. 

ВНИМАНИЕ
Пазете пластмасовите опаковки на място, недостъпно за малки деца. Децата не трябва 
да играят с найлоново фолио, торбички, фолио и малки парченца. Опасност от поглъ-
щане и задушаване! 

Преди да започнете работа със земна бормашина, модел GF-1061 проверете нея и ней-
ните принадлежности за повреди по време на транспортиране. Използвайте само частите, 
доставени с нея.
Почистете пространството, където ще вършите работата си, от всякакви материали и пред-
мети, които могат да присъстват и да затруднят работата ви.
Само ако следвате точно инструкциите за монтаж, продуктът ще може да се използва безо-
пасно. Подгответе всички подходящи части преди всеки етап на сглобяване.
Монтаж/демонтаж на шнек (фиг.2):

 ■ Проверете компонентите на продукта, изискващи монтаж, преди пускане в експлоатация.
 ■ Поставете Земен шнек върху равна, суха повърхност.
 ■ Уверете се, че шнекът за почва е изключен, преди да извършвате каквито и да било 

операции с нея.
 ■ Отстранете предварително монтирания предпазен щифт в пръта за пробиване.
 ■ Поставете свредлото върху вала на пиньона, докато отворите се изравнят и го натиснете.

ЗАБЕЛЕЖКА
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 ■ Поставете предпазния щифт в общите 
отвори на свредлото и зъбното.

 ■ Закрепете пружинната скоба, така че да 
обхване свредлото.

 ■ Проверете херметичността на дръжката.
 ■ Бормашината се разглобява по подобен 

начин, но в обратен ред.
 ■ След като моторната бормашина 

е правилно подготвена за работа и 
операторът е взел всички мерки за 
безопасност, е възможно да се продължи 
с желаната работа по пробиване.

спрете да използвате продукта. Много инциденти се причиняват от лошо поддържани 
продукти.

 ■ Преди всяка употреба проверявайте състоянието на устройството.
 ■ Използвайте кърпа за почистване, за да почистите продукта. Никога не използвайте 

бензин, корозивни разтвори или други почистващи вещества. В противен случай 
съществува риск от повреда на продукта.

7.  ПРОБЛЕМИ  И СРЕДСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ
Шнек не се върти::

 ■ Захватът на устройството е неправилен. Проверете здравината на захвата и при 
необходимост се намесете.

 ■ Прекомерно износени части. Проверете за износване и сменете износените части.
8.  ИЗХВЪРЛЯНЕ  НА ПРОДУКТА
Ако има проблем с качеството от датата на закупуванев в срок до  2 години, производителят 
ще предостави 
безплатна услуга за ремонт или замяна. 
Щети, причинени от оператора поради неправилна употреба или природни бедствия, няма да 
бъдат покрити от гаранционния период и разходите за ремонт ще бъдат таксувани.
Запазете гаранционния сертификат. Не е разрешено прехвърлянето. Той е валиден само ако 
е издаден от оторизирани дистрибутори или агенти, одобрени от производителя.
В съответствие с Европейска директива 2012/19/ЕС за отпадъци от електрическо и елек-
тронно оборудване и Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и нейното прилагане в 
съответствие с националното законодателство, излезлите от употреба инструменти, оборуд-
ването трябва да се събират отделно и връщат на екологично чисто съоръжение за рецикли-
ране.
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Символът за зачеркнат кош на уреда показва, че продуктът трябва да се третира отделно от 
битовите отпадъци в края на полезния му живот и да се изпрати в отделен събирателен цен-
тър за електрическо и електронно оборудване или да бъде върнат на търговеца на дребно в 
момента на покупката. ново еквивалентно оборудване.
Отговорност на потребителя е да гарантира, че продуктът се изхвърля в края на живота му 
в подходящите съоръжения за събиране, като знае санкциите, предвидени от приложимото 
законодателство за отпадъците.
Селективното събиране на всеки екологично чист материал за рециклиране, третиране и из-
хвърляне помага да се избегнат възможни неблагоприятни въздействия върху околната сре-
да и здравето и насърчава възстановяването на материалите, от които е съставен продуктът.
Опаковката на продукта е 100% рециклируема.
Използваното електрическо оборудване и неговите аксесоари съдържат значително количе-
ство суровини и пластмаса, които от своя страна могат да бъдат рециклирани.

фиг.2

UNGE

ВНИМАТЕЛЕН
Уверете се, че използваната бормашина е подходяща за работата.
Бормашина с голям диаметър, прекомерно износване или профил, който не е подходящ 
за земята, може значително да намали ефективността на моторната бормашина - тя няма 
да може ефективно да отстрани земята и ще прегрее.

За оптимално използване на моторната бормашина трябва да се спазва следната работна 
процедура:

 ■ Отстранете чужди предмети от повърхността на земята.
 ■ Начертайте подравняването, за да направите дупките в земята с тел и етапи. Проверете 

работната зона за газови тръби, заровени захранващи кабели или изоставени.
 ■ Изкопайте пилотна дупка в центровете на бъдещите сондажи с лопата.
 ■ Поставете свредлото с предварително подготвен за пробиване мотор в центъра на 

отвора. Следвайте инструкциите за безопасност в това ръководство.
 ■ Стартирайте моторната бормашина и бавно ускорявайте, докато земната бормашина 

започне да се върти. Карайте бавно и оставете колата да се движи напред по земята. 
Винаги трябва да заемате възможно най-стабилна позиция на тялото, за да поемете 
реакцията на въртящия момент на пробиване, но също и възможния ефект на откат.

 ■ Периодично повдигайте моторната бормашина, за да освободите излишната пръст, която 
се натрупва в работната зона. След това възобновете пробиването, последвано от ново 
повдигане, ако забележите запушване на сондажа или нови натрупвания на почва в 
работната.

6. ПОДДРЪЖКА
 ■ Подменяйте повредените части само с оригинални резервни части, тъй като части, 

които не са тествани и одобрени от производителя на оборудването, могат да причинят 
непредвидени повреди.

 ■ Работите по ремонт и поддръжка, различни от описаните в този раздел, трябва да се 
извършват само от квалифицирани специалисти.

 ■ Проверявайте правилния монтаж на спомагателните части и тяхното състояние на 
износване, за да се намесите своевременно. Ако забележите повредена част, незабавно 


