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Datele de pe plăcuţa de tip
Introduceţi toate datele de pe 
plăcuţa de tip a utilajului dvs. în 
rubrica următoare. Plăcuţa de tip 
o găsiţi în apropierea motorului. 
Aceste date sunt foarte importante 
pentru identificarea ulterioară în 
scopul comandării de piese de 
schimb şi pentru serviciul clienţi.

Aceste date despre aparat precum 
şi altele le găsiţi separat în decla-
raţia de conformitate EU, care este 
parte integrantă a acestor instruc-
ţiuni de utilizare.

Reprezentări în imagini

Se deschid paginile ilustrate de la 
începutul instrucţiunilor de folosire.
Reprezentările grafice se pot abate 
în detaliu de la aparatul dobândit.

Pentru siguranţa dvs 

Utilizare corectă a utilajului
Acest utilaj este destinat exclusiv
– pentru utilizarea în grădina casei 

sau în grădina de timp liber,
– pentru cosirea marginilor de 

gazon şi a suprafeţelor de gazon 
greu accesibile (de ex. sub 
tufişuri),

– precum şi pentru cosirea de 
buruieni, tufe şi mărăcinişuri,

– conform descrierilor şi indicaţiilor 
de siguranţă din aceste instruc-
ţiuni de folosire.

Orice altă utilizare nu este confor-
mă cu destinaţia. Utilizarea necon-
formă cu destinaţia are ca urmare 
anularea garanţiei şi refuzul oricărei 
răspunderi din partea producă-
torului. Utilizatorul răspunde pentru 
toate pagubele provocate terţilor 
sau proprietăţii acestora.
Utilizaţi utilajul numai în starea 
tehnică prescrisă şi livrată de 
producător. Modificările cu de la 
sine putere ale utilajului exclud 
răspunderea producătorului pentru 
pagubele rezultate din acestea.

Citiţi toate indicaţiile înainte 
de utilizare
 Citiţi aceste indicaţii cu grijă. 

Familiarizaţi-vă cu deservirea 
şi manipularea utilajului.

 Nu utilizaţi acest utilaj când 
sunteţi obosit, bolnav sau sub 
influenţa alcoolului, drogurilor 
sau medicamentelor.

 Persoanele sub 16 ani nu au voie 
să deservească aparatul sau să 
execute alte lucrări la aparat, 
ca de ex. întreţinere, curăţare, 
reglare – prevederile locale pot 
stabili vârsta minimă a utiliza-
torului.

 Acest aparat nu este destinat 
a fi folosit de către persoane 
(inclusiv copii) cu capacităţi 
fizice, senzoriale sau psihice 
limitate sau fără experienţă şi/
sau fără cunoştinţe, în afară 
de cazul în care acestea sunt 
supravegheate de o persoană 
care răspunde de securitatea 
lor sau au primit de la aceasta 
indicaţii privind modul de folosire 
a aparatului.

 Copiii trebuie supravegheaţi, 
pentru a ne asigura, că nu se 
joacă cu aparatul.

 Controlaţi utilajul înainte de a-l 
utiliza. Înlocuiţi piesele defecte. 
Verificaţi, dacă nu curge 
combustibil. Asiguraţi-vă că 
au fost puse şi fixate toate 
elementele de legătură. 
Înlocuiţi piesele dispozitivului de 
tăiere care sunt fisurate, sărite 
sau deterioate în alt fel. 
Asiguraţi-vă că dispozitivul de 
tăiere este montat corespunzător 
şi bine fixat. Asiguraţi-vă că a fost 
montat corespunzător capacul 
de protecţie pentru accesoriul de 
tăiere şi dacă se află în poziţia 
recomandată. Nerespectarea 
acestor indicaţii poate duce la 
rănirea utilizatorului şi a privi-
torilor şi poate deteriora utilajul.

 Utilizaţi numai fire de înlocuire 
originale cu diametrul de 3,0 mm. 
Nu utilizaţi niciodată şnururi 
întărite cu metal, sârmă, lanţ, 
cablu sau altele asemănătoare. 
Acestea se pot rupe şi trans-
forma în proiectile periculoase.

 Fiţi mereu conştient de pericolul 
de rănire a capului, mâinilor şi 
picioarelor.

 Apăsaţi pe maneta de accele-
raţie. Ea ar trebui să revină 
automat în poziţia zero. Faceţi 
toate reglările sau reparaţiile 
înainte de funcţionarea utilajului.

 Curăţiţi zona în care doriţi să 
tăiaţi înainte de fiecare utilizare.
Îndepărtaţi toate obiectele ca 
pietre, cioburi de sticlă, cuie, 
sârmă sau şnur, care ar putea fi 
aruncate sau s-ar putea încâlci în 
dispozitul de tăiere.
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Îndepărtaţi copiii, privitorii şi 
animalele din zonă. Ţineţi copiii, 
privitorii şi animalele la o 
depărtare de minimum 15 m; 
încă mai există pentru privitori 
riscul de a fi loviţi de obiecte 
aruncate. Privitorii ar trebui să 
poarte ochelari de protecţie. 
Dacă vă apropiaţi de ei, opriţi 
imediat motorul şi dispozitivul de 
tăiere.

Sindromul Raynaud 
(sindromul degetelor albe) 
 Folosirea frecventă de aparate 

vibratoare poate declanşa boli 
de nervi la persoanele, a căror 
circulaţie este prejudiciată 
(de ex. fumători, diabetici). 
În special degetele, mâinile, 
încheieturile mâinilor şi/sau 
braţelor prezintă între altele 
următoarele simptome, care 
pot însă lipsi parţial: dureri, 
mâncărimi, înţepături, amorţirea 
unor părţi ale corpului, paliditatea 
pielii. 

 Dacă observaţi prejudicii 
neobişnuite ale pielii, încetaţi 
imediat lucrul şi consultaţi un 
medic. Puteţi reduce pericolele 
considerabil, dacă urmaţi 
următoarele indicaţii: 

 Pe vreme rece ţineţi corpul dvs. 
şi mai ales mâinile calde. Lucrul 
cu mâinile reci este principalul 
declanşator! 

 Luaţi pauză în mod regulat şi 
mişcaţi-vă mâinile cu această 
ocazie. Astfel favorizaţi irigaţia 
sanguină. 

Indicaţii de siguranţă pentru 
aparatele care funcţionează 
pe benzină
Benzina este inflamabilă şi aburii 
pot exploda la aprindere. Luaţi 
următoarele măsuri de precauţie:
 Păstraţi benzina numai în vase 

special prevăzute şi admise 
pentru aceasta.

 Nu daţi benzinei scurse 
posibilitatea de a se aprinde. 
Porniţi motorul abia după ce 
aburii de benzină s-au împrăştiat.

 Înainte de umplerea rezervorului 
opriţi întotdeauna motorul şi 
lăsaţi-l să se răcească. 
Nu scoateţi niciodată capacul 
rezervorului şi nu umpleţi 
rezervorul atât timp, cât motorul 
este cald. Nu folosiţi utilajul 
niciodată fără să înşurubaţi bine 
capacul rezervorului. Deşurubaţi 
capacul rezervorului încet pentru 
a diminua încet presiunea în 
rezervor.

 Amestecaţi li umpleţi benzina 
într-o zonă curată, bine aerisită, 
sub cerul liber, în care nu există 
scântei sau flăcări. Rotiţi capacul 
rezevorului încet, după ce 
motorul a fost oprit. Nu fumaţi 
în timp ce amestecaţi sau turnaţi 
benzină în rezervor. Ştergeţi 
imediat benzina care s-a vărsat 
pe utilaj.

 Duceţi utilajul la cel puţin 10 m de 
la staţia de alimentare, înainte de 
a porni motorul. Nu fumaţi şi ţineţi 
departe scânteile şi flăcările 
deschise de zona în care umpleţi 
rezervorul cu benzină sau în care 
folosiţi utilajul.

 Dacă ţeava de eşapament, 
rezervorul sau buşonul 
rezervorului sunt deteriorate, 
înlocuiţi-le.

În timpul folosirii
 Nu porniţi niciodată utilajul şi nu-l 

lăsaţi să meargă, când vă aflaţi 
într-un spaţiu închis sau într-o 
clădire. Inhalarea de gaze 
evacuate poate cauza moartea. 
Utilizaţi utilajul numai sub cerul 
liber.

 Purtaţi ochelari de protecţie şi 
dopuri pentru urechi, cînd utilizaţi 
utilajul. În cazul în care lucraţi în 
praf, purtaţi o mască de faţă sau 
de praf. Se recomandă o cămaşă 
cu mânecă lungă. Lucrările 
executate fără mască pentru ochi 
şi căşti antifonice pot duce la 
răniri serioase ale ochilor, 
respectiv la pierderea auzului.

 Purtaţi pantaloni groşi şi lungi, 
cizme (antiderapante) şi mănuşi. 
Nu purtaţi îmbrăcăminte largă, 
bijuterii, sandale şi nu umblaţi în 
picioarele goale. 

Prindeţi părul dvs. deasupra 
umerilor. Dacă este cazul, folosiţi 
o plasă de păr.

 Acoperirea dispozitivului de 
tăiere trebuie să fie întotdeauna 
montată, când folosiţi aparatul ca 
trimer de gazon. Ambele fire ale 
trimmerului trebuie să fie trase 
pentru funcţionare şi firul corect 
trebuie instalat. Firul trimerului nu 
trebuie să fie tras dincolo de 
capătul acoperirii.

 Utilajul are un cuplaj. Dispozitivul 
de tăiere stă nemişcat în timpul 
mersului în gol. Dacă el nu stă 
nemişcat, solicitaţi la comercian-
tul dvs. contractual reglarea 
utilajului de către un mecanic.

 Înainte de pornirea utilajului ne 
vom asigura că bobina cu fir/ 
lama de tăiere nu intră în contact 
cu nici un obiect.

 Reglaţi mânerul cu toartă după 
mărimea dvs., pentru ca să puteţi 
mânui bine aparatul.

 Utilizaţi utilajul numai la lumina 
zilei sau la o iluminare artificială 
bună.

 Evitaţi pornirea neintenţionată. 
Fiţi pregătit să deserviţi utilajul 
când trageţi cablul demarorului. 
Utilizatorul şi utilajul trebuie să 
se afle într-o poziţie stabilă la 
pornire. Aveţi în vedere indicaţiile 
de pornire/ oprire.

 Folosiţi acest utilaj numai în 
scopul prevăzut.

 Nu vă aplecaţi prea mult peste el. 
Rămâneţi întotdeauna într-o 
poziţie stabilă şi păstraţi 
echilibrul.

 În timpul funcţionării ţineţi mereu 
utilajul cu ambele mâini:
o mână pe maneta de 
acceleraţie, cealaltă pe mânerul 
cu toartă.

 În timpul funcţionării purtaţi 
întotdeauna cureaua pe umăr.

 Nu folosiţi aparatul în condiţii 
climaterice nefavorabile, ca de 
ex. pericol de ploaie sau furtună.

 Nu modificaţi niciodată reglările 
motorului instalate de fabrică.

 Evitaţi focul deschis, scânteile 
şi nu fumaţi.

 Nu folosiţi niciodată aparatul cu 
comutatorul de aprindere defect.
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 Ţineţi mâinile, faţa şi picioarele 
departe de toate piesele mobile. 
Nu atingeţi dispozitivul de tăiere 
în timp ce se roteşte şi nici nu 
încercaţi să-l opriţi.

 Nu atingeţi motorul şi amortizorul 
de zgomot. Aceste piese se 
încălzesc foarte tare în timpul 
funcţionării. Ele rămân fierbinţi 
şi scurt timp după oprire.

 Nu lăsaţi motorul să meargă mai 
repede decât este necesar la 
tăiat sau la echilibrarea roţilor. 
Nu lăsaţi motorul să funcţioneze 
la turaţie mare, când nu tăiaţi.

 Opriţi întotdeauna motorul când 
tăierea se prelungeşte sau când 
vă deplasaţi de la o poziţie la 
alta.

 În timpul lucrului, schimbaţi de 
mai multe ori poziţia de lucru şi 
faceţi pauze de odihnă, pentru a 
vă menţine capacitatea de 
muncă.

 În caz de vibraţii neobişnuite 
opriţi imediat motorul. Verificaţi 
aparatul, să nu fie deteriorat. În 
caz de deteriorări prezentaţi-vă 
la  atelierul de specialitate.

 Dacă loviţi un corp străin sau 
vă prindeţi în el, opriţi motorul 
imediat şi verificaţi  dacă s-a 
produs o pagubă. Nu folosiţi 
niciodată utilajul cu piese slăbite 
sau deteriorate.

 Opriţi motorul şi scoateţi fişa 
bujiilor înainte de a desface 
blocaje sau de a efectua alte 
lucrări la aparat.

 Opriţi-vă şi opriţi motorul în 
scopul întreţinerii, reparaţiei sau 
pentru schimbarea dispozitivelor 
de tăiere. Suplimentar se trage 
fişa bujiilor.

 Pentru reparaţie folosiţi numai 
piese de schimb originale. 
Aceste piese le puteţi obţine de 
la comerciantul dvs. contractual.

 Nu folosiţi niciodată piese şi 
accesorii care nu sunt admise 
pentru acest utilaj. Urmările pot 
fi rănirea gravă a utilizatorului şi 
avarierea utilajului. 
În afară de acesta garanţia dvs. 
poate deveni nulă.

 Păstraţi utilajul curat şi aveţi grijă 
să nu se prindă plante sau alte 

obiecte între dispozitivul de 
tăiere şi apărătoare.

 Pentru a diminua un pericol de 
incendiu, vă rugăm să înlocuiţi 
amortizoarele de zgomot şi 
stingătoarele de scântei defecte 
şi curăţiţi  motorul şi amortizorul 
de iarbă, frunze, unsoare 
excesivă şi straturi de funingine.

 Lăsaţi ca toate reparaţiile să fie 
executate exclusiv de un atelier 
de specialitate.

La funcţionarea cu lama de 
tăiere (în funcţie de model)
 Vă rugăm ca înainte de funcţio-

narea utilajului să citiţi cu atenţie 
indicaţiile de siguranţă.

 Ţineţi întotdeauna mânerul cu 
toartă între utilizator şi accesoriul 
de tăiere.

 Nu tăiaţi niciodată cu lama de 
tăiere la o distanţă de 75 cm sau 
mai mult deasupra solului.

 Poate apare un recul când lama 
rotativă loveşte un obiect, care 
nu poate fi imediat tăiat.
Reculul poate fi destul de 
puternic pentru a arunca utilajul 
şi/sau utilizatorul în orice direcţie 
şi să-l facă să piardă controlul 
asupra utilajului. Reculul poate 
apare fără nici o avertizare 
cînd lama se prinde sau se 
blochează. Acest lucru se poate 
întâmpla cu uşurinţă când 
materialul de tăiat este văzut 
cu dificultate.

 Cu lama pentru mărăciniş nu 
tăiaţi nimic mai gros de 12,7 mm. 
Altfel poate apare un recul 
puternic.

 La utilizarea cu lama de tăiat 
acoperirea dispozitivului de 
tăiere trebuie să fie întotdeauna 
montată.

 Nu încercaţi să atingeţi lama sau 
să o opriţi în timp ce aceasta se 
roteşte.

 O lamă care se roteşte mai poate 
provoca răniri şi după ce motorul 
a fost oprit sau s-a dat drumul la 
maneta de acceleraţie. 
Ţinuţi utilajul fix până când lama 
s-a oprit complet.

 Nu lăsaţi motorul să funcţioneze 
la turaţie mare, când nu tăiaţi.

 Cănd loviţi un corp străin sau 
vă prindeţi în el, opriţi imediat 
motorul şi verificaţi, dacă s-au 
produs defecţiuni. Înlăturaţi 
defecţiunea înainte de a folosi 
utilajul în continuare. Nu folosiţi 
utilajul cu lama îndoită, fisurată 
sau tocită. 
Aruncaţi lamele îndoite, 
deformate, fisurate sau rupte.

 Nu ascuţiţi lamele de tăiere. 
Vârfurile ascuţite ale lamelor se 
pot rupe în timpul funcţionării. 
Aceasta poate avea ca urmare 
răniri grave. Înlocuiţi lama.

 Transportaţi sau depozitaţi 
aparatul numai cu masca de 
protecţie montată pe lama de 
tăiere.

După funcţionare
 Curăţiţi lama de tăiere cu un 

curăţitor casnic pentru a înde-
părta orice resturi. Ungeţi lama 
cu ulei de maşină pentru a o 
proteja de rugină.

 Depozitaţi şi închideţi bine lama 
de tăiere pentru a proteja lama 
de deteriorare sau de folosire 
incopetentă.

Alte indicaţii de siguranţă
 Atât timp cât se mai află benzină 

în rezervor, nu depozitaţi 
niciodată utilajul într-o clădire, 
unde aburii pot ajunge în contact 
cu scântei sau foc deschis.

 Lăsaţi motorul să se răcească 
înaintea transportului sau al 
depozitării. Fixaţi bine utilajul 
în vederea transportului.

 Aparatul se transportă numai cu 
rezervorul de combustibil gol.

 Depozitaţi utilajul uscat, închis 
sau la înălţime, pentru a evita 
folosirea incompetentă sau 
deteriorarea. Ţineţi utilajul 
departe de copii.

 Nu turnaţi niciodată apă pe utilaj 
şi nu-l stropiţi cu apă sau cu alte 
lichide. Păstraţi maneta de 
acceleraţie şi mânerul cu toartă 
în stare curată şi fără praf.Curăţiţi 
utilajul după fiecare folosire 
urmând instrucţiunile de curăţire 
şi depozitare.
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 Benzina veche/ uleiul vechi şi 
resturile de ambalaj aferente se 
predau la deşeuri în conformitate 
cu prescripţiile locale.

 Păstraţi acestă instrucţiune. 
Citiţi-o des şi folosiţi-o pentru 
a instrui alţi utilizatori. Dacă 
împrumutaţi cuiva utilajul, 
împrumutaţi şi această 
instrucţiune.

Perioade de funcţionare
Respectaţi prescripţiile naţionale/
comunale referitoare la perioadele 
de funcţionare (Dacă este cazul, 
interesaţi-vă la autorităţile 
competente).

Simbolurile de pe aparat
Această instrucţiune de folosire 
descrie simboluri de siguranţă, 
simboluri internaţionale şi picto-
grame, care ar putea fi ilustrate pe 
utilaj. Citiţi manualul utilizatorului 
pentru a vă familiariza cu toate 
indicaţiile de siguranţă, de montaj, 
de funcţionare şi de reparaţii.

Atenţie! 
Înainte de punerea 
în funcţiune citiţi 
instrucţiunile de 
utilizare!

Purtaţi echipament de 
protecţie pentru ochi, 
urechi şi cap.

În timpul folosirii 
acestui utilaj purtaţi 
cizme rezistente şi 
mănuşi de lucru.

Feriţi terţe persoane 
din raza de acţiune a 
aparatului!

Nu alimentaţi carbu-
rant al specificaţiei 
E85!

Obiectele aruncate şi 
părţile rotative pot 
produce răniri grave!

Pericol de rănire prin 
piesele rotative!
Ţineţi mâinile şi 
picioarele departe 
de piesele rotative. 
Avertizare de 
suprafeţe fierbinţi!

Ţineţi focul departe 
de rezervorul de car-
burant!

Benzină/ulei!
Folosiţi mereu benzină 
curată şi fără plumb 
pentru amestecul de 
benzină. Folosiţi 
numai ulei admis 
conform instrucţiunii 
de utilizare pentru 
amestecul de benzină.
Turaţie maximă
Nu lăsaţi utilajul 
să funcţioneze mai 
repede decât cu 
turaţia maximă.

Întrerupător de aprindere 
Pornit/funcţionare/start
Întrerupător de aprindere 
Oprit/Stop
Reglarea şocului
Poziţia de şoc

Poziţie de funcţionare

Păstraţi mereu aceste simboluri 
pe aparat într-o stare lizibilă.
Înlocuiţi simbolurile deteriorate sau 
devenite ilizibile.

Simboluri în această 
instrucţiune
În această instrucţiune se folosesc 
următoarele simboluri:

Pericol
Sunteţi avertizat asupra pericolelor 
care sunt în legătură cu activitatea 
descrisă şi la care există un pericol 
pentru persoane.

Atenţie
Sunteţi avertizat asupra pericolelor 
care sunt în legătură cu activitatea 
descrisă şi care pot avea ca urmare 
pagube materiale.

Indicaţii
Caracterizează informaţii 
importante şi sfaturi de utilizare.

Elemente de deservire 
şi de semnalizare

Atenţie. Defecţiuni la aparat.
Aici sunt descrise în primul rând 
funcţiile de deservire şi elementele 
indicatoare. Nu executaţi încă nici 
o funcţiune!
Figura 1
1 Acoperirea evacuării
2 Bujie
3 Mânerul demarorului
4 Capacul rezervorului
5 Pompă de aspiraţie/primer
6 Maneta de şoc
7 Capacul filtrului de aer
8 Mânerul cu toartă
9 Arborele de antrenare superior
10 Cuplajul tijei
11 Arborele de antrenare inferior
12 Capacul dispozitivului de tăiere
13 Lama de tăiat firul
14 Bobina cu fir
15 Carcasa angrenajului
16 Suport pentru cureaua de umăr
17 Întrerupător de aprindere
18 Zăvorul manetei de acceleraţie
19 Maneta de acceleraţie
20 Maneta de acceleraţie

!
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21 Lama de tăiat cu acoperirea 
dispozitivului de tăiere *

22 Tija de susţinere *
23 Cheia de contact *

* În funcţie de model

Instrucţiune de montaj

Pericol
Pericol de rănire datorită pornirii 
neintenţionate a motorului.
Protejaţi-vă de răniri. Înainte de 
toate lucrările la aparat:
– opriţi motorul.
– Aşteptaţi până când s-au oprit 

toate piesele mobile; motorul 
trebuie să fie răcit.

– Trageţi fişa bujiilor.
Indicaţie de salubrizare

Resturile de ambalaj aferente, 
aparatele vechi etc. se salubri-
zează conform prescripţiilor locale.

Montajul şi reglarea 
mânerului cu toartă
Figura 2a
 Demontaţi mânerul cu toartă. 

Pentru aceasta desfaceţi cele 4 
şuruburi.

 Montaţi cauciucul anti-vibraţii pe 
tijă.

 Introduceţi mânerul cu toartă pe 
cauciucul anti-vibraţii, de sus în 
jos.

 Potriviţi orificiile plăcii de 
susţinere inferioare cu şuruburile 
din mânerul cu toartă. Înşurubaţi 
cele 4 şuruburi. Încă nu le 
strângeţi! Ţineţi aparatul în 
poziţie de funcţionare (Figura 12) 
şi aduceţi mânerul cu toartă în 
poziţia care vă permite cea mai 
bună stabilitate.

 Strângeţi cele 4 şuruburi, până 
când mânerul cu toartă stă fix.

Montarea/Demontarea 
arborelui de antrenare 
inferior
Figura 2b
Montarea
 Scoateţi capota de protecţie 

(opţional) de la cuplajul arborelui 
şi de la arborele de antrenare 
inferior.

 Rotiţi mânerul filetat (1) de la 
cuplajul arborelui (2) spre stânga, 
pentru a deschide cuplajul 
arborelui.

 Apăsaţi butonul de declanşare 
(3) de pe arborele de antrenare 
inferior şi împingeţi arborele 
până la fixarea butonului de 
declanşare în gaura de prindere 
(4) în cuplajul arborelui.

Indicaţii
Dacă este cazul rotiţi puţin arborele 
de antrenare inferior, pentru ca 
arborele pătrat şi intrarea arborelui 
de antrenare superior să se 
întrepătrundă.
 Strângeţi mânerul filetat (1) de pe 

cuplajul arborelui spre dreapta. 
Verificaţi dacă arborele de 
antrenare inferior stă fix.

Demontarea
 Rotiţi mânerul filetat (1) de la 

cuplajul arborelui (2) spre stânga, 
pentru a deschide cuplajul 
arborelui.

 Apăsaţi butonul de declanşare 
(3) şi trageţi arborele de 
antrenare inferior drept din 
cuplajul arborelui.

Reglarea sistemului de 
purtare (cureaua de umăr)
Figura 3
 Aşezaţi sistemul de purtare peste 

umăr.
 Închideţi închizătoarea centurii 

de mjloc (1.). În caz de nevoie 
se reglează mai larg.

 Reglaţi centura de mijloc la 
lărgimea corectă (2.).

 Se reglează centura de umăr 
la lungimea corectă (3.).

 Introduceţi cârligul sistemului de 
purtare în suportul de pe aparat 
(4.) şi reglaţi perna agăţată la 
o lungime comodă (5.).

Indicaţii
Eclisa A serveşte ca în caz de 
urgenţă aparatul să se desprindă 
cât mai repede din sistemul de 
purtare. Pentru aceasta se trage 
eclisa în sus.

Montarea acoperirii 
dispozitivului de tăiere
Figura 4
 Deşurubaţi şuruburile (1) şi 

scoateţi colierul (2) de la capacul 
dispozitivului de tăiere (3).

 Aşezaţi capacul dispozitivului 
de tăiere (3) pe arborele de 
antrenare inferior (4) şi fixaţi 
colierul (2) cu şuruburile (1). 
Nu strângeţi încă şuruburile!

 Scoateţi şurubul (5) de la 
transmisie.

 Fixaţi suportul (6) pe transmisie 
cu şurubul (5).

 Strângeţi şuruburile (1).

Montarea/demontarea 
capătului firului
Montarea capătului firului
Figura 5
 Îndepărtaţi în prealabil cuţitul 

de tăiat şi piesele de fixare ale 
cuţitului în cazul în care acestea 
sunt montate. Vezi pentru 
aceasta «Demontarea lamei de 
tăiat».

 Împingeţi şaiba de distanţare (1) 
pe arborele de acţionare (2).
Pentru aceasta aduceţi cele 3 
orificii din şaiba de distanţare (3), 
din carcasa angrenajului (4) şi 
din acoperirea angrenajului (5) în 
linie unul peste altul.

Indicaţii
La o îndreptare incorectă 
montarea/demontarea capătului 
firului nu este posibilă!
 Introduceţi tija de susţinere (6) 

prin orificiile (3, 4, 5), pentru 
a bloca angrenajul.

 În timp ce este ţinută tija de 
susţinere (6), rotiţi capătul firului 
(7) contra sensului acelor de 
ceas (spre stânga) pe axul de 
acţionare. Trageţi strâns capătul 
firului!

Indicaţii
Acordaţi atenţie poziţiei corecte 
a capătului firului (7) pe şaiba de 
distanţare (1), adică să fie centrat şi 
plat!
 Îndepărtaţi tija de la capătul 

angrenajului.
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Demontarea capătului firului
Figura 6
 Aduceţi orificiile (3, 4, 5) în linie 

dreaptă unul peste altul. 
Introduceţi tija de susţinere (6) 
prin orificii şi ţineţi fix.

 Desfăşuraţi capătul firului (7) 
în sensul acelor de ceas (spre 
dreapta) de pe arborele de 
acţionare.

Montarea/demontarea lamei 
de tăiat (în funcţie de model)
Montarea lamei de tăiat
Figura 7
 Îndepărtaţi în prealabil capătul 

firului, în cazul în care este 
montat. Vezi pentru aceasta 
„Montarea/demontarea capătului 
firului”.

Indicaţii
La prima montare îndepărtaţi 
piesele de fixare ale cuţitului 
(suportul cuţitului (8), clopotul de 
fixare (9), piuliţa (10)), dacă sunt 
montate. Vezi pentru aceasta 
«Demontarea lamei de tăiat».
 Împingeţi şaiba de distanţare (1) 

pe arborele de acţionare (2).
Pentru aceasta aduceţi cele 3 
orificii din şaiba de distanţare (3), 
din carcasa angrenajului (4) şi 
din acoperirea angrenajului (5) în 
linie unul peste altul (Figura 5).

Indicaţii
La o aliniere incorectă montarea/
demontarea lamei de tăiat nu este 
posibilă!
 Introduceţi tija de susţinere (6) 

prin orificiile (3, 4, 5), pentru 
a bloca angrenajul.

 În timp ce este ţinută tija 
susţinere (6), montaţi lama de 
tăiat (7) cu suportul cuţitului (8), 
clopotul de fixare (9), piuliţa (10) 
după cum urmează:
– Împingeţi lama de tăiat (7) 

pe arborele de acţionare (2) 
şi centraţi pe şaiba de 
distanţare (1).

Indicaţii
Acordaţi atenţie poziţiei corecte 
a lamei de tăiat (7) pe şaiba de 
distanţare (1), adică să fie centrată 
şi plată!

– Montaţi suportul cuţitului (8), 
clopotul de fixare (9) şi piuliţa 
(10). Acordaţi atenţie poziţiei 
corecte a suportului cuţitului în 
dantură!

– Strângeţi bine piuliţa în sensul 
contra acelor de ceas (spre 
stânga) – moment de rotaţie 
37 Nm.

Indicaţii
– Înainte de a strânge bine, mai 

verificaţi odată poziţia corectă 
a lamei de tăiat.

– Dacă nu aveţi la îndemână 
o cheie de moment de rotaţie, 
strângeţi bine piuliţa cu mâna. 
După aceea strângeţi piuliţa 
cu o cheie inelară cu încă 
o jumătate de rotaţie în sensul 
contra acelor de ceas (spre 
stânga).

 Îndepărtaţi tija de la capătul 
angrenajului.

 Îndepărtaţi acoperirea de 
protecţie (dacă există) de 
pe lama de tăiat.

Demontarea lamei de tăiat
Figura 8
 Montaţi acoperirea de protecţie 

(dacă există) pe lama de tăiat.
 Aduceţi orificiile (3, 4, 5) în linie 

dreaptă unul peste altul. 
Introduceţi tija de susţinere (6) 
prin orificii şi ţineţi fix.

 Deşurubaţi piuliţa în sensul 
acelor de ceas (spre dreapta).

 Scoateţi lama de tăiat (7), 
suportul cuţitului (8) şi clopotul 
de fixare (9) (Figura 7).

Uleiul şi benzina

Ulei
Folosiţi numai ulei de calitate, 
clasificarea API TC (TSC-3) care 
se oferă pentru motoare în doi timpi 
răcite cu aer. 

Amestecaţi uleiul pentru motoarele 
în doi timpi conform indicaţiilor de 
pe canistră, 1:40 (2,5 %).

Benzina
Pericol 

În anumite condiţii benzina este 
deosebit de inflamabilă şi există 
pericol de explozie.
– Alimentarea se va face numai în 

spaţii bine aerisite şi cu motorul 
oprit. În apropierea rezervorului 
sau în locul de depozitare al 
carburantului nu se va fuma şi 
se vor opri toate sursele de 
aprindere.

– Rezervorul de combustibil nu se 
va umple în exces (nu trebuie să 
se afle combustibil în ştuţul de 
umplere). După alimentare se 
va avea grijă ca să fie închis şi 
asigurat capacul rezervorului.

– Se va avea grijă să nu se verse 
carburant în timpul alimentării. 
Carburantul vărsat sau aburii de 
benzină se pot aprinde. Dacă s-a 
vărsat carburant, se va avea grijă 
ca zona să fie uscată înainte de 
a se porni din nou motorul.

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

Atenţie
Nu alimentaţi carburant al 
specificaţiei E85. Folosirea de 
carburant al specificaţiei E85 
(conţinut de etanol >15 %) poate 
duce la defecţiuni la motor. 
Folosirea unui carburant neadmis 
duce la stingerea garanţiei. 
Instrucţiunile pentru 
amestecarea uleiului 
cu benzina
Carburantul vechi şi/sau amestecat 
greşit constituie principala cauză, 
dacă utilajul nu funcţionează 
regulamentar. 
Folosiţi întotdeauna benzină 
curată, proaspătă, fără plumb 
(vechime de cel mult 30 de zile, 
cifra octanică minimă: 91 ROZ). 
Urmaţi întocmai instrucţiunile 
pentru amestecul corect de 
benzină/ulei.

!
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Faceţi un amestec regulamentar 
din ulei de motor în doi timpi şi 
benzină fără plumb, 1:40 (2,5 %). 
Nu amestecaţi direct în rezervor.

Alimentarea cu carburant
Figura 1
 Se scoate capacul rezervorului 

(4).
 Se umple rezervorul de 

combustibil cu amestecul de 
benzină/ulei. Nu se va umple 
niciodată în exces!

 Se închide bine capacul 
rezervorului.

 Se îndepărtează utilajul cca. 
10 m de locul de alimentare/de 
rezervorul cu carburant înainte 
de a se porni motorul.

Funcţionarea

Pericol 
Fixaţi centura de umăr cu cârligul 
pe aparat abia după pornirea 
motorului.
 Amestecaţi benzină (carburant 

Otto) cu ulei. Umpleţi rezervorul 
cu amestec: Vezi „Uleiul şi 
benzina”.

Pornirea motorului
Pornirea cu motorul rece
Figura 9
 Apăsaţi blocarea angrenajului (2) 

şi apăsaţi total maneta de gaz 
(3), ţineţi fix.

Indicaţii
Maneta de gaz poate fi acţionată 
numai dacă a fost apăsat blocajul 
manetei de gaz.
 Aduceţi comutatorul de pornire 

(1) în poziţia I/START.
 Apăsaţi comutatorul (4) în jos.
 Eliberaţi blocarea manetei de 

gaz şi maneta de gaz.
Indicaţii

Cele două manete rămân blocate 
în poziţia apăsată (Poziţia de 
pornire la rece).
 Se apasă încet şi total pompa 

de aspiraţie/primerul (1) de 6 ori 
(Figura 10). Carburantul trebuie 
să fie vizibil în pompă. 

Dacă acesta nu este cazul, 
apăsaţi până când se poate 
vedea combustibilul.

 Aduceţi maneta de şoc (2) 
în poziţia  (Figura 10).

 Apăsaţi aparatul pe sol.
 Trageţi încet cablul de pornire, 

până când se simte rezistenţă. 
Apoi trageţi repede şi cu forţă, 
până ce porneşte motorul 
(Figura 11).
Nu lăsaţi starterul de tracţiune să 
revină rapid după pornirea 
motorului, ci aduceţi-l înapoi 
încet.

 Lăsaţi motorul să meargă cca. 
1–2 minute.

 Aduceţi maneta de şoc (2) în 
poziţia  (Figura 10).

 Apăsaţi maneta de gaz (3) şi apoi 
eliberaţi-o, pentru a dezactiva 
blocarea pornirii la rece 
(Figura 9). Comutatorul (4) sare 
automat înapoi în poziţia iniţială. 
Motorul funcţionează la turaţia de 
mers în gol.

Indicaţii
Utilajul s-a încălzit corect când 
motorul accelerează fără ezitări.
Pornirea cu motorul cald
 Se aduce întrerupătorul 

aprinderii (1) în poziţia I/START 
(Figura 9).

 Aduceţi maneta de şoc (2) în 
poziţia  (Figura 10).

 Apăsaţi aparatul pe sol.
 Trageţi încet cablul de pornire, 

până când se simte rezistenţă. 
Apoi trageţi repede şi cu forţă, 
până ce porneşte motorul 
(Figura 11).
Nu lăsaţi starterul de tracţiune 
să revină rapid după pornirea 
motorului, ci aduceţi-l înapoi 
încet.

Indicaţii
Dacă motorul nu porneşte, aduceţi 
maneta de şoc (2) în poziţia . 
După pornirea motorului aduceţi 
maneta de şoc (2) înapoi în poziţia 

 (Figura 10).

Oprirea motorului
Figura 9
 Se dă drumul la maneta de 

acceleraţie (3). Se lasă motorul 
să se răcească în mers în gol.

 Se comută întrerupătorul de 
aprindere (1) în poziţia 0/STOP.

Indicaţii
În cazul în care motorul nu se 
opreşte la acţionarea comutatorului 
de aprindere, aduceţi maneta de 
şoc (2) în poziţia , pentru a forţa 
oprirea motorului (Figura 10). 
Înainte de utilizarea în continuare 
a aparatului lăsaţi comutatorul de 
aprindere să fie verificat într-un 
atelier de specialitate!

Ţinerea trimmerului 
de gazon
Înainte de a utiliza utilajul, aşezaţi-
vă în poziţia de funcţionare 
(Figura 12). Verificaţi următoarele:
– utilizatorul poartă ochelari de 

protecţie şi îmbrăcăminte 
corectă.

– cureaua de umăr este reglată 
la înălţimea corectă.

– Mânerul cu toartă este corect 
reglat atunci când îl puteţi apuca 
cu o mână, fără a trebui să 
întindeţi braţul.

– Utilajul este sub înălţimea taliei.
– Dispozitivul de tăiere se ţine 

paralel cu solul pentru ca 
plantele de tăiat să fie ajunse 
uşor, fără ca utilizatorul să 
trebuiască să se aplece.

Reglarea lungimii firului 
de tăiere 
(În funcţie de model)
Cu butonul de apăsare al 
dispozitivului de tăiere puteţi 
elibera firul trimmerului fără să 
opriţi motorul. Pentru a elibera mai 
mult fir, loviţi puţin dispozitivul de 
tăiere de sol (Figura 13), în timp 
ce lăsaţi trimmerul de gazon să 
meargă cu mare viteză.

!
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Indicaţii
Firul trimerului ar trebui să aibă 
întotdeauna lungimea maximă. 
Eliberarea firului devine tot mai 
dificilă cu cât se scurtează firul 
trimmerului.
De fiecare dată când se loveşte 
capul, se eliberează circa 25 mm fir 
de tăiere. O lamă din acoperirea 
mecanismului de tăiere taie firul 
la lungimea corectă, dacă se 
eliberează prea mult fir. 
Cel mai bine este să se lovească 
butonul de apăsare de sol sau de 
un pământ tare. Dacă încercaţi să 
eliberaţi firul de trimmer în iarba 
înaltă, motorul se poate îneca. 
Ţineţi întotdeauna firul de trimmer 
total prelungit. Eliberarea firului 
devine tot mai dificilă cu cât mai 
scurt este firul trimmerului.

Indicaţii
Nu conduceţi butonul de lovire pe 
sol.
Firul se poate rupe prin:
– încălcirea cu corpuri străine,
– obosirea normală a materialului,
– încercări de a tăia buruieni cu 

tulpini groase,
– lovirea de perete, de gard etc.

Secrete pentru ceIe maI 
bune rezuItate de cosire
– Se ţine dispozitivul de tăiere 

paralel faţă de sol.
– Tăiaţi numai cu vârful firului, 

în special de-a lungul pereţilor. 
Tăierea cu mai mult decât vârful 
diminuează capacitatea de tăiere 
şi poate suprasolicita motorul.

– Iarba mai mare de 20 cm se va 
tăia de sus în jos în trepte mici 
pentru a evita uzura timpurie 
a firului şi rezistenţa motorului.

– Dacă este posibil, tăiaţi de la 
stânga la dreapta. Cositul spre 
dreapta îmbunătăţeşte capa-
citatea de tăiere a utilajului. 
Deşeurile de iarbă vor fi atunci 
aruncate de la utilizator.

– Trimmerul de iarbă se mişcă 
încet la înălţimea dorită în şi din 
zona de tăiere. Mişcaţi-vă ori 
înainte şi înapoi ori de la o parte 
spre alta. Cosirea de bucăţi mai 
mici dă rezultate mai bune.

– Cosiţi numai când iarba sau 
buruienile sunt uscate.

Durata de viaţă a firului de tăiere 
depinde de următoarele:
– Urmaţi secretul arătat mai sus,
– de plantele care se cosesc,
– unde se cosesc ele.

De exemplu un fir se uzează 
mai repede la cosirea lângă un 
perete al casei decăt la cosirea 
în jurul unui pom. 

Cosirea decorativă
Obţineţi o tăiere decorativă, 
dacă tăiaţi toate plantele din jurul 
pomilor, stâlpilor, de lăngă garduri 
etc.
Rotiţi întregul utilaj astfel ca să 
dispozitivul de tăiere să formeze 
und unghi de 30° faţă de sol 
(Figura 14).

Lucrul cu lama de tăiere 
(în funcţie de model)
Înainte de a utiliza utilajul, aşezaţi-
vă în poziţia de funcţionare 
(Figura 12). Vezi „Ţinerea 
trimmerului de gazon.”
Secrete pentru lucrul cu lama de 
tăiere:
– Tăiaţi ritmic.
– Staţi fix şi comod pe sol.
– Acceleraţi total înainte de 

a merge în zona de tăiere. 
La acceleraţia totală lama are 
puterea de tăiere maximă şi din 
acest motiv nu se prinde aşa de 
uşor, nu se blochează şi nu se 
provoacă şocuri ale lamei, care 
ar putea avea ca urmare răniri 
grave ale utilizatorului sau ale 
altor persoane.

– Cosiţi rotind partea superioară 
a corpului dvs. de la dreapta spre 
stânga.

– Când nu cosiţi, eliberaţi 
întotdeauna maneta de 
acceleraţie şi lăsaţi motorul 
să meargă în gol. 

– Rotiţi utilajul în direcţia în care 
taie lama. Aceasta ajută tăierea.

– Faceţi una sau mai multe tăieri 
spre următoarea zonă de cosire 
după elanul de întoarcere şi luaţi 
din nou o poziţie fixă.

Urmaţi aceste indicaţii pentru 
a evita posibilitatea ca plantele 
să se înfăşoare pe lamă:
– Cosiţi cu acceleraţie maximă.
– Pendulaţi de la dreapta la stânga 

în plantele de tăiat (Figura 15).
– Evitaţi plantele tocmai tăiate în 

timp ce faceţi mişcarea de 
întoarcere.

Utilizarea de aparate 
aprobate din programul 
Trimmer-Plus

Atenţie
Respectaţi toate indicaţiile din 
instrucţiunile aparatelor Trimmer-
Plus.

Indicaţii
– Montarea/Demontarea 

aparatelor Trimmer-Plus se face 
în acelaşi fel, cum este descris în 
capitolul „Montarea/Demontarea 
arborelui de antrenare inferior”. 

Întreţinerea şi curăţarea

Atenţie
Înainte de toate lucrările la aparat:
– Se opreşte motorul.
– Aşteptaţi până când s-au oprit 

toate piesele mobile; motorul 
trebuie să fie răcit.

– Scoateţi fişa bujiilor astfel încât 
să nu fie posibilă o pornire din 
greşeală a motorului.

Lăsaţi ca toate reparaţiile să fie 
executate exclusiv de un atelier 
de specialitate.
La sfârşitul sezonului daţi utilajul la 
verificat şi la reparat într-un atelier 
de specialitate.
Nu stropiţi aparatul cu apă, 
deoarece părţile electrice se pot 
deterioara.
Curăţaţi aparatul după fiecare 
utilizare. Un aparat necurăţat poate 
avea ca urmare defecte de material 
sau de funcţionare.
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Montarea firului de tăiere 
(în funcţie de model)
Se va folosi întotdeauna un fir de 
tăiere de schimb cu diametrul de 
3,0 mm. În cazul folosirii unui fir de 
tăiere de altă lungime decât cea 
indicată motorul se poate încălzi 
şi opri.
Există două posibilităţi de 
a schimba firul de tăiere:
– Înfăşurarea unui fir nou 

pe bobină
– Montarea unei bobine 

cu fir preînfăşurat
Înfăşurarea unui fir nou 
pe bobină
Figura 16
 Apăsaţi cele două eclise 

de susţinere (1) ale carcasei 
mosorului (2) şi scoateţi mosorul 
cu acoperirea mosorului (3).

Figura 17
 Curăţaţi carcasa mosorului (1), 

arcul (2) şi mosorul (3) cu 
acoperirea mosorului (4). Pentru 
curăţare folosiţi o cârpă curată.

 Verificaţi uzura danturii (5) de la 
carcasa mosorului (1), mosorului 
(3) şi acoperirii mosorului (4). 
Dacă este nevoie, schimbaţi 
piesele deteriorate.

 Luaţi cca. 3 metri de fir nou şi 
îndoiţi-l la jumătate de lungime.

Indicaţii
Folosiţi întotdeauna lungimea de fir 
indicată! Dacă firul este prea lung, 
în anumite condiţii el nu poate fi 
eliberat în mod corespunzător.
Figura 18
 Introduceţi capătul îndoit al firului 

de trimer în eclisa de susţinere 
a mosorului. 

 Înfăşuraţi firele în straturi 
strânse, uniforme pe jumătatea 
inferioară şi superioară a bobinei. 
Acordaţi atenţie sensului de 
înfăşurare indicat pe bobină!

Figura 19
 Apăsaţi capetele de fir în cele 

două şliţuri de fixare aflate faţă 
în faţă.

Figura 20
 Introduceţi mosorul în acoperirea 

mosorului şi treceţi capetele 
firului pirn şliţurile acoperirii 
mosorului aflate faţă în faţă.

Figura 21
 Apăsaţi unitatea (3) premontată, 

compusă din mosorul interior şi 
acoperirea mosorului, în carcasa 
mosorului (2) pănă cănd eclisele 
de susţinere (1) se fixează.

Montarea unei bobine cu fir 
preînfăşurat
Figura 16
 Apăsaţi cele două eclise 

de susţinere (1) ale carcasei 
mosorului (2) şi scoateţi mosorul 
cu acoperirea mosorului (3).

 Scoateţi mosorul din acoperirea 
mosorului.

Figura 17
 Curăţaţi carcasa mosorului (1), 

arcul (2) şi acoperirea mosorului 
(4). Pentru curăţare folosiţi 
o cârpă curată.

 Verificaţi uzura danturii (5) de la 
carcasa mosorului (1) şi de la 
acoperirea mosorului (4). Dacă 
este nevoie, schimbaţi piesele 
deteriorate.

Figura 20
 Introduceţi un mosor nou în 

acoperirea mosorului şi treceţi 
capetele firului prin şliţurile aflate 
faţă în faţă ale acoperirii 
mosorului.

Figura 21
 Apăsaţi unitatea (3) premontată, 

compusă din mosorul interior şi 
acoperirea mosorului, în carcasa 
mosorului (2) pănă cănd eclisele 
de susţinere (1) se fixează.

Curăţirea filtrului
Curăţaţi şi ungeţi filtrul de aer după 
fiecare zece ore de funcţionare. 
Aceasta este o parte importantă 
a întreţinerii. Prin întreţinerea 
insuficientă a filtrului de aer expiră 
garanţia.
Figura 22
 Deschideţi acoperirea filtrului de 

aer: apăsaţi eclisa de susţinere 
(1) şi scoateţi acoperirea (2).

 Îndepărtaţi filtrul de aer (3).

Figura 23
 Spălaţi filtrul cu detergent şi apă. 

Clătiţi filtrul cu grijă, lăsaţi-l să se 
scurgă şi să se usuce complet.

Figura 24
 Se foloseşte suficient ulei 

(SAE 30) curat pentru a unge 
filtrul uşor.

Figura 25
 Se apasă pe filtru pentru ca uleiul 

să se distribuie şi să iasă 
surplusul.

 Se montează filtrul.
 Montaţi acoperirea filtrului de aer 

din nou acordând atenţie fixării.
Indicaţii

Folosirea aparatului fără filtru de 
aer duce la stingerea garanţiei.

Reglarea carburatorului
Figura 26
Turaţia mersului în gol poate fi 
reglată cu şurubul (1). Lăsaţi ca 
această lucrare să fie făcută numai 
de către un specialist.

Înlocuirea filtrului de benzină 
(în funcţie de model)
În funcţie de necesar – Lăsaţi ca 
această lucrare să fie făcută numai 
de către un specialist.

Verificarea/schimbarea 
bujiilor
Folosiţi numai bujii originale 
aprobate de producător. 
Distanţa corectă între electrozi este 
de 0,6–0,7 mm. După fiecare 25 de 
ore de funcţionare se scoate bujia 
şi se verifică starea ei.
 Se opreşte motorul şi lasă să 

se răcească. 
 Se scoate fişa bujiilor.
 Se îndepărtează murdăria 

din jurul bujiei. 
 Se deşurubează bujiile spre 

stânga cu cheia pentru bujii.
 Verificaţi/reglaţi distanţa între 

electrozi de 0,6–0,7 mm 
(Figura 27).
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Indicaţii 
Bujiile defecte, înnegrite sau 
murdare se vor schimba.
 Se înşurubează bujiile şi se 

strâng cu un moment de rotaţie 
de 12,3–13,5 Nm. Nu le strângeţi 
prea tare.

Curăţarea evacuării
Figura 28
Curăţaţi zona de sub acoperirea 
evacuării (1) la fiecare 25 de ore de 
funcţionare. Pentru aceasta trebuie 
îndepărtată acoperirea evacuării.
Lăsaţi ca această lucrare să fie 
făcută numai de către un specialist.

Controlarea/adăugarea 
unsorii de transmisie în 
carcasa angrenajului
Figura 29
Verificaţi starea unsorii de 
transmisie în carcasa angrenajului 
la fiecare 25 de ore de funcţionare. 
Pentru aceasta scoateţi şurubul 
(1). Dacă este cazul, umpleţi cu 
unsoare de litiu de bună calitate. 
Lăsaţi ca această lucrare să fie 
făcută numai de către un specialist.

Curăţarea aparatului
Atenţie

Ţineţi aparatul şi fantele de aerisire 
mereu curate şi fără murdărie.
Se va folosi o perie mică pentru 
curăţirea părţii exterioare 
a utilajului.
Nu se vor folosi mijloace de curăţire 
ascuţite. Detergenţi casnici care 
conţin uleiuri aromate ca uleiul de 
pin sau lămâie precum şi solvenţii 
cum ar fi kerosina ar putea 
deteriora carcasa din material 
plastic sau mânerul. 
Ştergeţi carcasa numai cu o cârpă 
umedă.

Depozitare
 Aparatul nu se va depozita 

niciodată cu combustibil în 
rezervor sau în locuri în care 
vaporii ar putea întâlni scântei 
sau o flacără deschisă.

 Înaintea depozitării se lasă 
motorul să se răcească.

 Depozitaţi aparatul într-o cameră 
uscată, închisă, pentru a evita 
o folosire neautorizată sau 
producerea de pagube. Ţineţi 
utilajul departe de copii.

Depozitare pe termen lung
Dacă utilajul trebuie depozitat pe 
termen lung, se va proceda după 
cum urmează.
 Se lasă să se scurgă tot carbu-

rantul din rezervor şi se pune 
într-un vas cu acelaşi amestec 
pentru doi timpi. Nu se va folosi 
combustibil care a fost depozitat 
mai mult de 30 de zile.

 Se porneşte motorul şi se lasă 
să funcţioneze până se opreşte. 
În acest fel nu mai rămâne 
combustibil în carburator.

 Se lasă motorul să se răcească. 
Se scoate bujia şi se toarnă în 
cilindru 30 ml de ulei de motor 
de calitate superioară sau ulei 
pentru doi timpi. Se trage încet 
cablul de pornire pentru 
a repartiza uleiul. Se instalează 
bujia din nou.

Indicaţii 
Se scoate bujia şi tot uleiul din 
cilindru înainte ca aparatul să fie 
pornit după depozitare.
 Se curăţă bine utilajul şi 

se verifică, dacă sunt piese 
desprinse sau deteriorate. 
Se repară sau se înlocuiesc 
piesele defecte şi se străng 
şuruburile, piuliţele şi bolţurile 
slăbite. Utilajul poate fi acum 
depozitat.

 Depozitaţi aparatul într-o cameră 
uscată, închisă, pentru a evita 
o folosire neautorizată sau 
producerea de pagube. 
Ţineţi utilajul departe de copii.

Transportul

 Lăsaţi aparatul să se răcească 
înainte de transport.

 Aparatul se transportă numai 
cu rezervorul de combustibil gol. 
Capacul rezervorului trebuie bine 
închis.

 Asiguraţi aparatul la transport 
contra alunecării.

Garanţie

În fiecare ţară sunt valabile 
condiţiile de garanţie eliberate de 
societatea noastră sau de către 
importator. Noi înlăturăm gratuit 
defecţiunile la utilajul dvs. în cadrul 
garanţiei, dacă acestea au fost 
cauzate de un defect al materialului 
sau o greşeală a producătorului. 
În caz de garanţie vă rugăm să vă 
adresaţi vânzătorului sau celei mai 
apropiate sucursale.
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Înlăturarea deficienţelor

Pentru alte întrebări adresaţi-vă comerciantului local.

Greşeală Cauza Măsuri
Motorul nu porneşte. Întrerupătorul de aprindere se 

află pe 0/STOP.
Se comută întrerupătorul pe I/START.

Rezervorul de combustibil este 
gol.

Se umple rezervorul de combustibil.

Pompa de aspiraţie nu este 
suficient de apăsată în jos.

Apăsaţi pompa de aspiraţie în jos de 10 ori 
încet şi total.

Motorul este înecat. Se foloseşte procedeul de pornire cu 
maneta de şoc in poziţia de funcţionare.

Combustibil vechi sau greşit 
amestecat.

Se goleşte rezervorul/se umple cu 
amestec de combustibil proaspăt.

Bujie murdară. Se înlocuieşte sau se curăţă bujia.
Motorul nu funcţionează uniform 
la mersul în gol.

Filtrul de aer este astupat. Se curăţă sau se schimbă filtrul de aer.
Combustibil vechi sau greşit 
amestecat.

Se goleşte rezervorul/se umple cu 
amestec de combustibil proaspăt.

Carburatorul este reglat greşit. Reglaţi carburatorul la un atelier de 
specialitate.

Filtrul de benzină este murdar. Schimbaţi filtrul de benzină la un atelier 
de specialitate.

Motorul nu accelerează. Combustibil vechi sau greşit 
amestecat.

Se goleşte rezervorul/se umple cu 
amestec de combustibil proaspăt.

Carburatorul este reglat greşit. Reglaţi carburatorul la un atelier de 
specialitate.

Vibraţii puternice. Unelte de tăiat sau piese de 
acţionare deteriorate.

Aparatul trebuie oprit imediat.
Piesele defecte vor fi schimbate de către 
atelierul de specialitate.

Capul de tăiere nu eliberează fir. Capul de tăiere s-a încâlcit cu 
iarbă.

Se opreşte motorul şi se curăţă piesa 
de tăiere.

Nu este fir în capul de tăiere. Se înfăşoară fir nou.
Bobina s-a prins. Se înlocuieşte bobina.
Capul de tăiere este murdar. Se curăţă bobina şi carcasa bobinei.
Firul s-a topit. Se demontează, se scoate piesa topită 

şi se înfăşoară firul din nou.
Firul s-a răsucit la înfăşurare. Se demontează şi se înfăşoară firul din 

nou.
Nu este eliberat suficient fir. Se apasă butornul de pornire şi se trage fir, 

până când în afara piesei de tăiere se află 
10 cm de fir.




