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Folosirea documentului
În calitate de utilizator al acestui utilaj 
citiţi cu atenţie aceste instruc-ţiuni 
de folosire înainte de prima utilizare. 
Acţionaţi în conformitate cu ele şi 
păstraţile pentru aplicare ulterioară. 
Nu permiteţi niciodată copiilor sau 
altor persoane, care nu cunosc 
aceste instrucţiuni de utilizare, 
să utilizeze utilajul. În această 
instrucţiune sunt conţinute indicaţii 
de siguranţă, care
– atrag atenţia asupra pericolelor 

în legătură cu motorul,
– se referă la riscuri de rănire,
– arată cum poate fi evitat sau redus 

riscul de rănire.
Indicaţiile de siguranţă din această 
instrucţiune sunt marcate după cum 
urmează:

! Pericol!
Indică un pericol direct care 
ameninţă. În cazul nerespectării 
acestei indicaţii, există ameninţarea 
cu moartea sau cu răniri grave.

Atenţie!
Indică o situaţie periculoasă. În cazul 
nerespectării indicaţiei pot apărea 
răniri uşoare sau pagube materiale.

Indicaţie
Denumeşte indicaţii de utilizare 
şi informaţii importante.

Datele de pe carcasa 
motorului
Figura 8
Aceste date sunt foarte importante 
la identificarea ulterioară pentru 
comandarea de piese de schimb 
ale utilajului. Introduceţi toate datele 
motorului în rubrică (Figura 9).

Pentru siguranţa dvs.

Indicaţie
În cele ce urmează se va vorbi 
în general de „utilaj”. Motorul 
poate fi montat în diverse utilaje.

! Pericol de explozie şi 
de incendiu!

Benzina şi aburii de benzină sunt 
foarte inflamabile şi explozive. Prin-
trun incendiu sau prin explozie se 
poate ajunge la arsuri grave sau la 
cazuri de deces. Dacă benzina 
ajunge pe corp sau pe îmbrăcă-
minte, se va spăla imediat pielea 
sau se vor schimba hainele.
– Pentru alimentare se va opri 

motorul şi se va lăsa să se răcea-
scă cel puţin două minute, înainte 
de a desface capacul rezervorului.

– Se va umple rezervorul numai în 
aer liber sau întrun spaţiu bine 
aerisit.

– Se vor folosi numai recipiente 
de carburant admise.

– Nu se vor umple niciodată canistre 
într-o maşină de tracţiune sau 
pe o remorcă-şa cu cămăşuială 
din material plastic. 
Canistrele de umplut vor fi ţinute 
întotdeauna pe sol şi la oarecare 
distanţă de autovehicul.

– În măsura în care este posibil, se 
vor îndepărta aparatele acţionate 
cu motor de autocamion sau de 
remorca-şa şi se va face alimen-
tarea cu carburant la sol. 
Dacă acest lucru nu este posibil, 
astfel de utilaje se vor umple 
cu o canistră în loc de a se umple 
direct cu furtunul de la staţie.

– Trompa de alimentare se va 
sprijini întotdeauna pe marginea 
ştuţului de umplere al rezervorului 
sau a canistrei, până când 
alimentarea s-a încheiat. Nu se va 
folosi maneta de blocare cu zăvor 
pentru umplere continuă.

– Nu se va umple rezervorul peste 
măsură. Rezervorul se va umple 
cu cca. 2 cm sub începutul ştuţului 
de umplere, astfel încât 
carburantul să se poată dilata.

– Se va ţine carburantul la distanţă 
de scântei, foc deschis, lumini 
de avertizare, alte surse de 
căldură sau de aprindere.

– Utilajele nu se vor alimenta nici-
odată în camere închise, întrucât 
se formează aburi inflamabili.

– Nu se va fuma.
– Se controlează frecvent 

conductele de carburant, 
rezervorul, capacul rezervorului şi 
părţile de legătură, dacă nu 
prezintă fisuri sau poziţii neetanşe. 
Dacă este cazul, se vor schimba.

– Pentru pornirea motorului, ne vom 
asigura că sunt montate bujiile, 
eşapamentul, capacul rezervorului 
şi filtrul de aer.

– Nu se va porni motorul fără să fie 
montate bujiile.

– Dacă s-a vărsat combustibil, 
se va aştepta înainte de pornirea 
motorului, până când carburantul  
s-a evaporat.

– La folosirea de utilaje nu se va 
apleca motorul sau utilajul în aşa 
fel, încât să poată ieşi carburant.

– Nu folosiţi şocul la oprirea 
motorului.

– La transportul de utilaje, acestea 
se vor transporta întotdeauna 
cu rezervorul gol.

– Benzina sau utilajele cu rezervorul 
plin nu se vor păstra în apropiere 
de instalaţii de încălzire, cuptoare, 
boilere de apă caldă sau alte 
aparate, care dispun de lămpi 
de avertizare sau alte surse de 
aprindere, deoarece prin acestea 
pot fi aprinşi aburii de benzină.

! Pericol de explozie 
şi de incendiu!

La pornirea motorului se produc 
scântei. Prin acestea pot fi aprinşi 
aburii inflamabili din apropiere. 
Aceasta poate duce la un incendiu 
sau la o explozie.
– Motorul nu se va porni în apro-

piere de instalaţii defecte, 
acţionate cu gaz.

– Nu se vor folosi ajutoare de 
pornire aflate sub presiune, 
deoarece aburii acestora sunt 
inflamabili.
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Pericol de sufocare!
Motoarele eliberează monoxid 
de carbon, un gaz otrăvitor fără 
culoare şi fără miros. Inhalarea 
de monoxid de carbon poate duce 
la senzaţii de ameţeală, leşin sau 
la deces.
– Motorul se va porni şi se va lăsa 

să funcţioneze numai în afara 
clădirilor.

– Nu se porni şi nu se va lăsa să 
funcţioneze motorul în camere 
închise, chiar dacă uşile sau 
ferestrele au fost deschise.

! Pericol de rănire!
O pornire neintenţionată poate duce 
la răniri grave respectiv poate 
produce un incendiu sau o 
electrocutare.
– Înainte de toate lucrările, ca de 

ex. lucrările de instalare sau de 
reparaţii, se va trage întotdeauna 
fişa bujiilor şi se va ţine la distanţă 
de bujii.

– Pentru testul de aprindere se 
va folosi numai un aparat testat 
de verificare a aprinderii.

– Nu se va face testul de aprindere 
când bujiile sunt scoase.

! Pericol de arsuri!  
Pericol de incendiu!

Un motor care funcţionează produce 
căldură. Piesele motorului, în special 
eşapamentul, se încălzesc foarte 
tare. La atingerea lor se pot produce 
arsuri grave. 
Corpuri străine inflamabile, cum 
sunt frunzele, iarba, crengile ş.a., 
pot lua foc.
– Eşapamentul, blocul de cilindri 

şi nervurile de răcire se vor lăsa să 
se răcească înainte de a le atinge.

– Copiii se vor ţine la distanţă de 
motoarele fierbinţi şi în funcţiune.

– Se vor îndepărta corpurile străine 
inflamabile din apropierea 
eşapamentului şi cilindrului.

! Pericol de electrocutare! 
Pericol de incendiu!

Scânteile de aprindere pot produce 
incendii sau electrocutări.

! Pericol de rănire!
Piesele rotative pot atinge sau trage 
mâinile, picioarele, părul, îmbrăcă-
mintea sau părţi din îmbrăcăminte. 
Aceasta poate duce la răniri grave.
– Utilajul va fi folosit numai cu 

dispozitivul de protecţie instalat.
– Mâinile şi picioarele se vor ţine 

la distanţă de piesele rotative.
– Înainte de lucru se va strânge 

părul lung şi se vor scoate 
bijuteriile.

– Nu se va purta îmbrăcăminte 
largă, şnururi care atârnă sau 
piese, care ar putea să se prindă.

! Pericol de rănire!
Tragerea rapidă a cablului de pornire 
(recul de ex. prin aprindere nereu-
şită) trage mâna şi braţul în direcţia 
motorului mai repede decât se poate 
elibera maneta de pornire. Prin 
aceasta se poate ajunge la răniri.
– Pentru pornirea motorului se trage 

încet de maneta de pornire, până 
când se simte o rezistenţă, apoi 
se trage cu o smucitură.

– Înainte de a porni motorul se iau 
toate obiectele, care se află 
pe motor.

– Piesele constructive racordate 
direct, cum sunt cuţitul de tăiere, 
roata de aerisire, părţile de acţio-
nare ş.a.m.d., trebuie bine fixate.

! Pericol de rănire!  
Defecţiuni la aparat!

Nu trebuie făcute modificări la 
reglările prealabile din fabrică ale 
motorului.
Simboluri pe utilaj
Pe motor se află indicaţii de sigu-
ranţă şi de avertizare, reprezentate 
prin simboluri sau pictograme. 
Simbolurile au următoarea 
semnificaţie:

Atenţie! Avertizare 
de surse de pericol.

Înainte de punerea 
în funcţiune se vor 
citi instrucţiunile 
de folosire!
Avertizare de 
suprafeţe fierbinţi!

Avertizare de aburi 
otrăvitori!

Benzina este 
inflamabilă!

Se va alimenta cu 
carburant fără plumb!

Păstraţi aceste simboluri pe utilaj 
întotdeauna într-o stare lizibilă.

Date referitoare la motor
Comparaţi Figura 1 cu utilajul dvs. 
şi familiarizaţi-vă cu acesta, unde 
se află diferitele elemente de 
deservire şi dispozitive de reglare.
Figura 1

1 Capacul rezervorului
2 Maneta de pornire
3 Capacul recipientului de ulei/

bagheta de măsurare 
4 şurubul de scurgere al uleiului
5 Capota motorului
6 Filtrul de aer
7 Primer (în funcţie de model)
8 a) bujii

b) fişa bujiilor
9 Eşapament

Instrucţiuni 
de funcţionare
Verificare înainte de 
utilizare
Feluri de ulei recomandate

Atenţie!
Utilajul va fi livrat fără carburant şi 
fără ulei în motor. Dacă motorul 
funcţio-nează fără ulei suficient, el 
poate fi serios avariat din această 
cauză. Aceste stricăciuni sunt 
excluse din garanţie.
 Înainte de pornirea motorului 

se umple cu ulei. 
Nu turnaţi prea mult. 
Rezervorul de ulei are o 
capacitate de cca. 0,6 litri.

Se vor folosi numai uleiuri de 4 timpi 
din clasa SF/SG/SH/SJ sau mai 
înalte.

!
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Vâscozitatea uleiului se va alege 
în funcţie de temperatura exterioară 
din următorul tabel:

a) vâscozitate unică
b) vâscozitate multiplă
Pentru utilizarea generală la 
tempera-turi normale se 
recomandă ulei SAE 10W-30. 
Dacă se foloseşte ulei cu 
vâscozitate singulară, se va alege 
o vâscozitate pentru temperatura 
medie în zona de utilizare din 
tabelele următoare.

Atenţie!
Prin utilizarea unui ulei de calitate 
inferioară sau a unui ulei pentru 
motoare în 2 timpi se poate scurta 
durata de viaţă a motorului, 
respectiv motorul poate fi avariat.
Controlarea nivelului uleiului

Atenţie!
La un control se va avea grijă, 
ca utilajul să se afle pe o suprafaţă 
plană şi motorul să fie oprit.
Figura 2
 Se deşurubează capacul 

rezervorului de ulei şi se şterge 
bagheta de măsurare a uleiului. 

 Introduceţi joja de ulei în ştuţul 
de umplere.
Tip A: 
Înşurubaţi un sfert de rotaţie.
Tip B:  
Introduceţi, dar nu înşurubaţi.

 Scoateţi joja şi controlaţi nivelul 
uleiului.
Dacă nivelul este scăzut, se 
adaugă încet ulei până la 
marcajul de sus „max.” de pe 
bagheta de măsurare. 

 Înainte de pornirea motorului 
se înşurubează bine bagheta 
de măsurare a uleiului.

Atenţie!
Nu turnaţi prea mult ulei. 
Dacă turnaţi prea mult ulei, aceasta 
poate duce la avarii ale motorului, 
producerea de fum, dificultăţi 
la pornire, bujii înegrite sau 
murdărirea cu ulei a filtrului de aer.
Carburanţi recomandaţi
! Pericol!

– În anumite condiţii benzina este 
foarte inflamabilă şi există pericol 
de explozie.

– Umpleţi rezervorul numai într-un 
loc aerisit şi cu motorul oprit. 
În apropierea rezervorului şi la 
locul de depozitare a carburantu-
lui nu se va fuma şi se vor opri 
toate sursele de aprindere.

– Nu umpleţi prea mult rezervorul 
de benzină (nu trebuie să se afle 
benzină în ştuţul de umplere). 
După alimentare vom avea grijă, 
ca să fie bine închis şi asigurat 
capacul rezervorului.

– Trebuie avut grijă, ca în timpul 
alimentării să nu se verse 
carburant. Carburantul vărsat sau 
aburii de benzină se pot aprinde.  
Dacă s-a vărsat carburant, trebuie 
avut grijă ca locul să fie uscat 
înainte de a se reporni motorul.

– Se va evita contactul repetat sau 
prelungit sau inhalarea de aburi.

! Pericol de defecţiuni 
la motor!

– Carburantul nu se amestecă 
cu uleiul.

– Se va folosi numai carburant 
curat, proaspăt şi fără plumb.

– Se va folosi numai carburant 
cu o cifră octanică de 87 sau 
mai mare.

– Nu folosiţi combustibil al 
specificaţiei E85/E15.

– Se vor crea provizii de carburant 
numai în cantitatea care poate 
fi consumată în decurs de  
30 de zile.

– Se va avea grijă să nu ajungă 
murdărie, praf sau apă în 
rezervor.

Controlarea nivelului 
de umplere cu benzină

Atenţie!
Înainte de alimentare se va lăsa 
motorul să se răcească cel puţin 
două minute.
 Înainte de ridicarea capacului 

şi de alimentare se va curăţi 
zona din jurul stuţului de 
umplere.

 Se umple rezervorul până la cca. 
2 cm sub baza ştuţului de 
umplere, pentru ca să se poată 
dilata carburantul.

Pornirea motorului
! Pericol!

Mâinile şi picioarele se vor ţine 
întotdeauna la distanţă de părţile 
mobile. Nu se vor folosi ajutoare 
de pornire sub presiune. Aburii 
sunt inflamabili.

! Pericol! 
Se vor urma toate indicaţiile 
de deservire din Instrucţiunile 
de funcţionare ale utilajului, 
pe care este montat motorul.

Indicaţii:
Unele modele nu au
– şoc sau nu au primer:

Motorul se reglează automat la 
procesul de pornire din momentul 
respectiv.

– manetă de gaz:
Turaţia se reglează automat. 
Motorul funcţionează 
întotdeauna cu turaţia optimă.

Figura 3
Pregătirea motorului pentru 
pornire
La motorul rece:
 Acţionaţi şocul (dacă există) 

în funcţie de model:
– Împingeţi şocul (1) în poziţia 

START/ /  
sau
– Trageţi şocul (2) în afară
sau
– Aşezaţi maneta de gaz (3) 

în poziţia .
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sau
 Apăsaţi primerul (7, Fig. 1; 

dacă există):
– la temperaturi peste 10 °C: 

apăsaţi 1–3x 
– la temperaturi sub 10 °C: 

apăsaţi 3–5x 

Indicaţii:
– La apăsare acoperiţi cu degetul 

orificiul de aerisire de la butonul 
primerului.

– Dacă motorul nu porneşte, mai 
acţionaţi încă odată primerul.

La motorul cald:
 Aşezaţi maneta de gaz  

(3; dacă există) pe MAX/ .

Indicaţie
şi la motorul cald poate fi eventual 
necesar,
– să acţionaţi şocul (dacă există) 
sau
– să acţionaţi primerul 

(dacă există) 1x.
Pornirea cu dispozitivul 
de pornire manuală
 Aşezaţi-vă în spatele aparatului, 

apăsaţi etrierul de siguranţă 
(4; dacă există) în jos şi ţineţi-l 
apăsat spre bară.

 Trageţi uşor de mânerul 
starterului (5), până când se 
simte o rezis-tenţă. Apoi trageţi 
repede şi cu putere, pentru a 
învinge compresia şi a evita 
reculul. Dacă este necesar, se 
repetă.

Atenţie!
Nu se va lăsa maneta de pornire 
să se repedă la motor.  
Se aduce înapoi încet pentru a 
evita deteriorarea demarorului.
Pornirea cu dispozitivul 
de pornire electric  
(în funcţie de model).
 Separaţi aparatul de încărcare 

de reţea şi de aparat.
 Aşezaţi-vă în spatele aparatului, 

apăsaţi etrierul de siguranţă 
(4; dacă există) în jos şi ţineţi-l 
apăsat spre bară.

 Rotiţi cheia de la tabloul de bord 
(6) spre dreapta şi ţineţi-o, până 
când motorul porneşte. 
– O încercare de pornire 

maximum 5 secunde.
– Înainte de următoarea 

încercare de pornire 
aşteptaţi 20 de secunde.

După pornirea motorului
 Când motorul funcţionează 

respectiv îndată ce s-a încălzit, 
aşezaţi sau împingeţi şocul 
(dacă există) înapoi pe  
RUN/ / .

 Aşezaţi maneta de gaz (dacă 
există) în poziţia dorită:

= turaţie rapidă a motorului
= turaţie lentă a motorului

Oprirea motorului
Figura 3
 Daţi drumul la etrierul de 

siguranţă (dacă există).
sau
 Aşezaţi maneta de gaz (dacă 

există) pe STOP/ .

Indicaţie
Scoateţi cheia de contact (dacă 
există), când parcaţi sau părăsiţi 
aparatul.

Întreţinerea/Curăţirea

! Pericol!
Înainte de efectuarea lucrărilor, 
cum ar fi lucrările de întreţinere 
şi de curăţire, se va opri motorul 
şi se va lăsa să se răcească. 
Pentru a evita pornirea neintenţio-
nată, se va trage întotdeauna fişa 
bujiilor.

Atenţie!
– Motorul este reglat în mod optim 

de către producător în ceea 
ce priveşte randamentul şi 
consumul.  
Orice modificare a acestor 
reglaje trebuie să se facă 
exclusiv de către producător sau 
de către un specialist autorizat.

– Dacă motorul trebuie aplecat 
pentru transportul utilajului, 
pentru inspecţie sau pentru 
îndepărtarea ierbii, aplecarea 
se va face întotdeauna astfel 
ca bujiile să fie îndreptate în sus, 
pentru ca să nu apară avarii ale 
motorului din cauza 
carburantului sau a uleiului.

– Piesele de schimb trebuie să 
corespundă cerinţelor stabilite 
de producător.

– De aceea folosiţi numai piese de 
schimb originale sau cele admise 
de producător. Reparaţiile 
trebuie făcute exclusiv de către 
un atelier de specialitate.

Pentru a se păstra un randament 
constant, nu trebuie neglijate 
inspecţiile regulate şi reglajele 
motorului. O întreţinere regulată 
asigură o durată lungă de 
funcţionare.
Intervalele de întreţinere şi felul 
lucrărilor de întreţinere, care trebuie 
efectuate, sunt indicate în tabelul 
următor. Intervalele în funcţie de 
orele de funcţionare respectiv alte 
indicaţii de timp vor fi respectate 
după momentul care intervine 
primul.  
În cazul funcţionării în condiţii dificile 
sunt necesare lucrări de întreţinere 
mai dese.
La sfârşitul sezonului lăsatţi utilajul 
să fie verificat într-un atelier de 
specialitate.
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Plan de întreţinere

Lucrările de întreţinere
După 

primele 5 ore 
de 

funcţionare

Înainte de 
fiecare 

utilizare sau o 
dată la 5 ore

O dată pe 
sezon sau 
o dată la 
25 de ore

O dată pe 
sezon sau 
o dată la 
50 de ore

O dată pe 
sezon sau 
o dată la 

100 de ore
Se curăţă capacul motorului 

Controlarea uleiului 
motorului



Schimbarea uleiului de 
motor

 1) 

Controlarea filtrului de aer 

Întreţinerea filtrului de aer 2)

Controlarea bujiilor 

Întreţinerea bujiilor 

Se schimbă filtrul de 
benzină



Curăţirea zonei 
eşapamentului



Controlul uleiului
 Înainte de fiecare pornire a motor-

ului se controlează nivelul uleiului.
 Se va avea grijă ca să se menţină 

întotdeauna nivelul corect al uleiu-
lui. Vezi „Controlarea nivelului 
uleiului”.

Schimbarea uleiului
! Pericol!

Uleiul de motor vechi poate poduce 
cancerul pielii, dacă ajunge în 
contact cu pielea prea des şi mult 
timp. Cu toate că acest lucru este 
puţin probabil, atât timp cât se mani-
pulează zilnic ulei uzat, este reco-
mandabil, să ne spălăm bine mâinile 
cu apă şi săpun cât de repede este 
posibil după lucrul cu ulei uzat.

Atenţie!
Uleiul se va scurge în timp ce moto-
rul mai este cald, dar nu fierbinte (în 
acest caz uleiul se scurge repede şi 
în întregime).
Figura 4
 Se ridică capacul rezervorului 

de ulei (3).
 Se lasă uleiul să se scurgă într-un 

recipient adecvat prin:

– deschiderea şurubului de 
scurgere a uleiului (4), 

sau
– aplecarea utilajului întro parte 

(cu partea filtrului de aer în 
sus).

! Pericol!
Înainte de aplecarea utilajului pentru 
scurgerea uleiului se va lăsa motorul 
să funcţioneze până când rezervorul 
de benzină este gol.
 Se înşurubează la loc şurubul de 

scurgere al uleiului (dacă a fost 
îndepărtat) şi se strânge bine.

 Se va umple rezervorul de ulei cu 
uleiul recomandat şi se va controla 
nivelul uleiului.

 Se fixează din nou capacul 
rezervorului de ulei.

Indicaţie
Uleiul uzat se va preda întotdeauna 
în conformitate cu prevederile 
valabile privind protecţia mediului. 
Uleiul uzat se va aduce la staţia 
de colectare a uleiurilor uzate într-un 
recipient etanş. Nu se va arunca la 
gunoi sau nu se va arunca pe sol.

Întreţinerea filtrului de aer
Un filtru de aer murdar scade 
alimentarea cu aer a carburatorului. 
Pentru a evita o funcţionare 
defectuoasă a carburatorului, filtrul 
de aer trebuie curăţit în mod regulat. 
În locuri cu foarte mult praf pot fi 
necesare lucrări de întreţinere mai 
dese.
! Pericol!

Nu se va folosi niciodată benzină sau 
diluanţi cu punct de aprindere scăzut 
pentru curăţirea filtrului de aer. 
Există pericol de incendiu şi de 
explozie.

Atenţie!
Nu se va lăsa niciodată motorul 
să funcţioneze fără filtru de aer. 
Urmarea poate fi o avarie a motorului 
sau o uzură majorată a motorului.
Modele fără primer:
Figura 5a
 Se scoate şurubul fluture şi apoi 

se scoate capacul filtrului de aer. 
Se scot elementele filtrului şi se 
separă. Se verifică cu grijă ambele 
elemente, dacă prezintă găuri 
sau fisuri şi în caz de deteriorare 
se schimbă.

1) La solicitări grele sau la temperaturi ridicate ale mediului.
2) În cazul funcţionării în zone cu mult praf se va curăţi mai des.
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 Elementul din spumă (1): Acest 
element se curăţă întro soluţie de 
detergent menajer şi apă caldă, 
apoi se clăteşte bine. Sau se 
spală întrun diluant neinflamabil 
sau cu punct de aprindere ridicat. 
Se va lăsa să se usuce suficient.

 Element din hârtie (2): Elementul 
din hârtie se va bate uşor pe 
suprafaţa tare de mai multe ori 
pentru a îndepărta murdăria sau 
se suflă impurităţile cu aer com-
primat din interiorul filtrului. Nu se 
va încerca niciodată să se scoată 
murdăria cu peria; prin această 
operaţie murdăria se fixează mai 
bine în fibre. Elementul din hârtie 
se va schimba, dacă este foarte 
murdar.

 Aşezaţi din nou filtrul şi montaţi 
capota.

Modele cu primer:
Figura 5b
 Se apasă suprafaţa marcată (3) 

a capacului filtrului de aer (4) şi se 
scoate capacul.

 Curăţaţi elementul filtrului (5), iar 
dacă este deteriorat, înlocuiţil. 
Acest element se curăţă întro 
soluţie de detergent menajer şi 
apă caldă, apoi se clăteşte bine. 
Sau se spală întrun diluant nein-
flamabil sau cu punct de aprin-
dere ridicat. Se va lăsa să se usu-
ce suficient. Se pune elemetul în 
ulei de motor curat, se lasă să 
absoarbă şi se stoarce uleiul în 
exces. La prima repornire după 
această operaţie motorul va sco-
ate puţin fum, dacă a rămas încă 
prea mult ulei în elementul din 
spumă.

 Aşezaţi din nou filtrul şi montaţi 
capota.

Întreţinerea bujiilor
! Pericol!

Se lasă motorul să se răcească.
Nu se va face testul de aprindere 
când bujiile sunt scoase. Nu se va 
porni motorul când bujiile sunt 
scoase. Pentru ca motorul să 
funcţioneze corect, distanţa dintre 
electrozii bujiilor trebuie reglată în 
mod corect şi să fie curată.

Figura 6
 Se scoate fişa bujiilor (1) şi se 

deşurubează bujia (2) cu o cheie 
de bujii.

 Bujiile se verifică vizual. Dacă 
există o uzură evidentă sau dacă 
izolatorul este defect, ele se vor 
schimba. 

 Bujiile se curăţă cu o perie de 
sârmă, dacă ele urmează a fi 
folosite din nou.

 Se măsoară distanţa dintre 
electrozi cu o leră. Dacă este 
cazul se va regla puţin distanţa 
prin îndoirea electrodului din 
margine. Distanţa între electrozi 
trebuie să fie de 0,70–0,80 mm 
(Figura 7).

 Controlaţi dacă inelul de 
etanşare al bujiei este în stare 
bună, apoi înşurubaţi bujia 
pentru a evita deteriorarea 
filetului.

 Când bujia este fixată cu mâna 
se poate strânge cu o cheie 
pentru bujii.

Atenţie!
Bujiile nu se vor strânge prea tare. 
Trebuie avute în vedere 
următoarele valori la strângerea 
bujiilor cu cheia pentru bujii:
– bujia nouă maximum o 1/2 rotire
– bujii folosite maximum  

1/8 – 1/4 rotaţii.
O bujie nestrânsă corect poate 
deveni foarte fierbinte şi poate 
deteriora motorul.
Întreţinerea filtrului de 
benzină
Aceste lucrări de întreţinere se vor 
executa numai de către un atelier de 
specialitate, conform planului de 
întreţinere.

Curăţirea motorului
Dacă motorul a funcţionat până 
acum, se va lăsa să se răcească 
cel puţin o oră înainte de curăţire. 
Se va înde-părta în mod regulat 
iarba şi murdăria acumulată din 
motor. Se curăţă protecţia pentru 
degete şi zona din jurul 
eşapamentului. Pentru aceasta se 
va folosi o perie sau aer comprimat.

Atenţie!
Pentru a curăţi motorul, acesta nu se 
va stropi cu apă, întrucât ace-asta 
poate murdări benzina. Apa din 
furtunul de grădină sau din cu-
răţitorul de înaltă presiune poate 
intra şi în filtrul de aer sau în de-
schiderea eşapamentului şi poate 
avaria motorul.
! Pericol!

Acumularea de murdărie în jurul 
eşapamentului poate duce la in-
cendiu. Zona se va controla în-aintea 
oricărei folosiri şi se va curăţi.
Depozitarea

Indicaţie
Pentru o depozitare mai lungă de 30 
zile se poate adăuga un stabilizator la 
carburant. Adresaţi- vă la comerciantul 
dvs. de specialitate sau la atelierul 
pentru clienţi.
La motoarele care vor fi depozitate 
mai mult de 30 de zile nu trebuie să 
se afle carburant în rezervor pentru a 
nu se forma reziduuri în instalaţia de 
carburant, în special la părţile 
importante ale carburatorului.
 Se va lăsa motorul să funcţioneze 

până când rezervorul nu mai are 
carburant şi motorul se opreşte.

 Se schimbă uleiul. Vezi 
„Schimbarea uleiului”.

 Se scot bujiile şi se pun cca. 15 ml 
ulei de motor în cilindru. Se monte-
ază din nou bujiile şi se trage uşor 
de cablul de pornire, astfel ca 
uleiul să se distribuie.

 Îndepărtaţi iarba şi murdăriile din 
jurul motorului, de sub capota 
motorului şi din jurul 
eşapamentului. 

 Vopsiţi locurile cu vopseaua 
exfoliată şi ungeţi cu un film 
de ulei alte zone, care ar putea 
să ruginească.

 Se va păstra într-un loc curat, 
uscat şi bine aerisit, nu în 
apropiere de aparate care 
lucrează cu flacără sau cu o 
lămpiţă de avertizare, ca de ex. 
instalaţia de încălzire, 
preparatoare de apă caldă sau 
uscătoare de rufe.
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Trebuie evitate zonele în care se 
află un motor producător de 
scântei sau în care se folosesc 
scule electrice.

 În măsura în care este posibil, 
nu trebuie alese nici camere 
de depozitare cu umiditate mare, 
deoarece acestea favorizează 
ruginirea şi coroziunea.

 Utilajul trebuie să fie depozitat 
pe o suprafaţă plană.  
Într-o poziţie aplecată se poate 
scurge carburant sau ulei.

Cum se procedează după 
o depozitare îndelungată
 Se controlează motorul aşa cum 

este descris în capitolul 
„Verificarea înainte de utilizare”.

 Dacă în timpul depozitării 
carburantul a fost golit, se umple 
rezervorul cu carburant proaspăt.  
Dacă există o canistră de benzină 
pentru alimentare, trebuie avut 
grijă ca aceasta să conţină 
benzină proaspătă.

 Dacă în timpul depozitării 
cilindrul a fost uns cu ulei, la 
pornire motorul va produce puţin 
fum. Acest lucru este normal.

Garanţia
În fiecare ţară sunt valabile 
condiţiile de garanţie editate de 
societatea noastră sau de către 
importator. Noi înlăturăm gratuit 
defecţiuni ale aparatului dvs. în 
cadrul perioadei de garanţie în 
măsura în care cauza defecţiunii 
este o greşeală a materialu-lui sau 
o greşeală de fabricaţie.  
În caz de garanţie vă rugăm să vă 
adresaţi vânzătorului sau celei mai 
apropiate sucursale. 
 
 
 
 

Căutarea defecţiunilor

Defecţiunea Cauza posibilă Ajutor de remediere
Motorul nu porneşte. Maneta de siguranţă nu este activată. Acţionaţi etrierul de siguranţă (dacă există).

În rezervor nu mai este carburant. Se umple rezervorul cu carburant curat, 
proaspăt şi fără plumb.

Carburant stătut. Carburantul stătut se va goli în aer liber 
într-un recipient corespunzător. Se umple 
rezervorul cu carburant curat, proaspăt şi 
fără plumb.

Motorul în stare rece, şocul /primerul 
(dacă există) nu este activat.

Activaţi şocul/primerul.

Maneta de acceleraţie nu a fost 
poziţionată pe „START” respectiv pe 
turaţia maximă.

Se poziţionează maneta de acceleraţie pe 
„START” – turaţia maximă.

Fişa bujiilor nu a fost introdusă. Se introduce fişa bujiilor pe bujii.
Bujiile sunt murdare sau defecte. Se curăţă bujiile.

Se reglează distanţa între electrozi sau 
se schimbă bujiile.

Conducta de benzină este astupată. Se va da furtunul de carburant la curăţat *).
Motorul funcţionează 
neregulat (tuşeşte).

şocul (dacă există) activat. Aduceţi maneta de şoc înapoi.
Fişa bujiilor este prea liberă pe bujii. Se fixează bine fişa bujiilor pe bujii.
Carburant stătut.
Apă sau murdărie în instalaţia de 
carburant.

Carburantul stătut se va goli în aer liber 
într-un recipient corespunzător. Se umple 
rezervorul cu carburant curat, proaspăt şi 
fără plumb.

Gaura de aerisire în capacul 
rezervorului este astupată.

Se curăţă capacul rezervorului.

Filtrul de aer este murdar. Se curăţă filtrul de aer.
Bujiile sunt prăşite, defecte sau distanţa 
între electrozi este prea mare.

Se reglează distanţa între electrozi sau 
se schimbă bujiile.
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Indicaţie
Pentru reparaţiile care depăşesc lucrările susmenţionate, vă rugăm să vă adresaţi comerciantului dvs. sau 
serviciului pentru clienţi din apropierea dvs.

Motorul se 
supraîncălzeşte.

Prea puţin ulei de motor. Se umple carcasa manivelei cu cantitatea 
corespunzătoare de ulei.

Curentul de aer este obstrucţionat. Se îndepărtează iarba tăiată şi murdăria 
din zona nervurilor de răcire ale motorului şi 
din carcasa de suflantă.

Motorul are întreruperi 
la turaţie mare.

Distanţa între electrozi este prea mică. Se demontează bujiile şi se reglează 
distanţa dintre bujii.

*) Aceste lucrări vor fi executate numai de către un atelier de specialitate

Defecţiunea Cauza posibilă Ajutor de remediere




