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Datele de pe plãcuþa de tip
Introduceþi toate datele de pe plãcuþa 
de tip a utilajului dvs. în rubrica urmã-
toare. Plãcuþa de tip o gãsiþi în apro-
pierea motorului. 
Aceste date sunt foarte importante 
pentru identificarea ulterioarã în 
scopul comandãrii de piese de 
schimb şi pentru serviciul clienþi.

Aceste date despre aparat precum 
şi altele le gãsiþi separat în declaraþia 
de conformitate EU, care este parte 
integrantã a acestor instrucþiuni de 
utilizare.

Reprezentãri în imagini

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

Pentru siguranþa dvs

Utilizare corectã a utilajului
Acest utilaj este destinat exclusiv
– pentru utilizarea în grãdina casei 

sau în grãdina de timp liber,
– pentru cosirea marginilor de gazon 
şi a suprafeþelor de gazon greu 
accesibile (de ex. sub tufişuri),

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

– conform descrierilor şi indicaþiilor 
de siguranþã din aceste instrucþiuni 
de folosire.

Orice altã utilizare nu este conformã 
cu destinaþia. Utilizarea neconformã 
cu destinaþia are ca urmare anularea 
garanþiei şi refuzul oricãrei rãspunderi 
din partea producãtorului. 
Utilizatorul rãspunde pentru toate 
pagubele provocate terþilor sau 
proprietãþii acestora.
Utilizaþi utilajul numai în starea tehnicã 
prescrisã şi livratã de producãtor.
Modificãrile cu de la sine putere ale 
utilajului exclud rãspunderea produ-
cãtorului pentru pagubele rezultate 
din acestea.

Citiþi toate indicaþiile înainte 
de utilizare
 Citiþi aceste indicaþii cu grijã. 

Familiarizaþi-vã cu deservirea 
şi manipularea utilajului.

 Nu utilizaþi acest utilaj când sunteþi 
obosit, bolnav sau sub influenþa 
alcoolului, drogurilor sau medica-
mentelor.

 Copiii şi tinerii sub 16 ani nu au voie 
sã foloseascã utilajul.

 Acest aparat nu este destinat a fi 
folosit de cãtre persoane (inclusiv 
copii) cu capacitãþi fizice, senzo-
riale sau psihice limitate sau fãrã 
experienþã şi/sau fãrã cunoştinþe, în 
afarã de cazul în care acestea sunt 
supravegheate de o persoanã care 
rãspunde de securitatea lor sau au 
primit de la aceasta indicaþii privind 
modul de folosire a aparatului.

 Copiii trebuie supravegheaþi, pentru 
a ne asigura, cã nu se joacã cu apa-
ratul.

 Controlaþi utilajul înainte de a-l 
utiliza. Înlocuiþi piesele defecte. 
Verificaþi, dacã nu curge combus-
tibil. Asiguraþi-vã cã au fost puse şi 
fixate toate elementele de legãturã. 
Înlocuiþi piesele dispozitivului 
de tãiere care sunt fisurate, sãrite 
sau deterioate în alt fel. 
Asiguraþi-vã cã dispozitivul de tãiere 
este montat corespunzãtor şi bine 
fixat. Asiguraþi-vã cã a fost montat 
corespunzãtor capacul de protecþie 
pentru accesoriul de tãiere şi dacã 
se aflã în poziþia recomandatã. 
Nerespectarea acestor indicaþii 
poate duce la rãnirea utilizatorului 
şi a privitorilor şi poate deteriora 
utilajul.

 Utilizaþi numai fire de înlocuire 
originale cu diametrul de 3,0 mm. 
Nu utilizaþi niciodatã şnururi întãrite 
cu metal, sârmã, lanþ, cablu sau 
altele asemãnãtoare. 
Acestea se pot rupe şi transforma 
în proiectile periculoase.

 Fiþi mereu conştient de pericolul 
de rãnire a capului, mâinilor 
şi picioarelor.

 Apãsaþi pe maneta de acceleraþie. 
Ea ar trebui sã revinã automat în 
poziþia zero. Faceþi toate reglãrile 
sau reparaþiile înainte de funcþio-
narea utilajului.

 Curãþiþi zona în care doriþi sã tãiaþi 
înainte de fiecare utilizare. 
Îndepãrtaþi toate obiectele ca pietre, 
cioburi de sticlã, cuie, sârmã sau 
şnur, care ar putea fi aruncate sau 
s-ar putea încâlci în dispozitul 
de tãiere. Îndepãrtaþi copiii, privitorii 
şi animalele din zonã. 
Þineþi copiii, privitorii şi animalele 
la o depãrtare de minimum 15 m; 
încã mai existã pentru privitori riscul 
de a fi loviþi de obiecte aruncate. 
Privitorii ar trebui sã poarte ochelari 
de protecþie. Dacã vã apropiaþi de ei, 
opriþi imediat motorul şi dispozitivul 
de tãiere.

Indicaþii de siguranþã pentru 
aparatele care funcþioneazã 
pe benzinã
Benzina este inflamabilã şi aburii 
pot exploda la aprindere. 
Luaþi urmãtoarele mãsuri de precauþie:
 Pãstraþi benzina numai în vase 

special prevãzute şi admise pentru 
aceasta.

 Nu daþi benzinei scurse posibilitatea 
de a se aprinde. Porniþi motorul abia 
dupã ce aburii de benzinã s-au 
împrãştiat.

 Înainte de umplerea rezervorului 
opriþi întotdeauna motorul şi lãsaþi-l 
sã se rãceascã. 
Nu scoateþi niciodatã capacul 
rezervorului şi nu umpleþi rezervorul 
atât timp, cât motorul este cald. 
Nu folosiþi utilajul niciodatã fãrã 
sã înşurubaþi bine capacul rezervo-
rului. Deşurubaþi capacul rezervo-
rului încet pentru a diminua încet 
presiunea în rezervor.
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 Amestecaþi li umpleþi benzina într-o 
zonã curatã, bine aerisitã, sub cerul 
liber, în care nu existã scântei sau 
flãcãri. Rotiþi capacul rezevorului 
încet, dupã ce motorul a fost oprit. 
Nu fumaþi în timp ce amestecaþi sau 
turnaþi benzinã în rezervor. Ştergeþi 
imediat benzina care s-a vãrsat pe 
utilaj.

 Duceþi utilajul la cel puþin 10 m 
de la staþia de alimentare, înainte 
de a porni motorul. Nu fumaþi şi 
þineþi departe scânteile şi flãcãrile 
deschise de zona în care umpleþi 
rezervorul cu benzinã sau în care 
folosiþi utilajul.

 Dacã þeava de eşapament, rezervo-
rul sau buşonul rezervorului sunt 
deteriorate, înlocuiþi-le.

În timpul folosirii
 Nu porniþi niciodatã utilajul şi nu-l 

lãsaþi sã meargã, când vã aflaþi 
într-un spaþiu închis sau într-o clã-
dire. Inhalarea de gaze evacuate 
poate cauza moartea. 
Utilizaþi utilajul numai sub cerul liber.

 Purtaþi ochelari  de protecþie şi 
dopuri pentru urechi, cînd utilizaþi 
utilajul. În cazul în care lucraþi în 
praf, purtaþi o mascã de faþã sau 
de praf. Se recomandã o cãmaşã 
cu mânecã lungã.

 Purtaþi pantaloni groşi şi lungi, cizme 
şi mãnuşi. Nu purtaþi îmbrãcãminte 
largã, bijuterii, sandale şi nu umblaþi 
în picioarele goale. Prindeþi pãrul 
dvs. deasupra umerilor. Dacã este 
cazul, folosiþi o plasã de pãr.

 Acoperirea dispozitivului de tãiere 
trebuie sã fie întotdeauna montatã, 
când folosiþi aparatul ca trimer de 
gazon. Ambele fire ale trimmerului 
trebuie sã fie trase pentru funcþio-
nare şi firul corect trebuie instalat. 
Firul trimerului nu trebuie sã fie tras 
dincolo de capãtul acoperirii.

 Utilajul are un cuplaj. 
Dispozitivul de tãiere stã nemişcat 
în timpul mersului în gol. 
Dacã el nu stã nemişcat, solicitaþi 
la comerciantul dvs. contractual 
reglarea utilajului de cãtre un 
mecanic.

 Înainte de pornirea utilajului ne vom 
asigura cã bobina cu fir/lama 
de tãiere nu intrã în contact cu nici 
un obiect.

 Reglaþi ghidonul la înãlþimea dvs. 
pentru a stãpâni bine utilajul.

 Utilizaþi utilajul numai la lumina zilei 
sau la o iluminare artificialã bunã.

 Evitaþi pornirea neintenþionatã. 
Fiþi pregãtit sã deserviþi utilajul când 
trageþi cablul demarorului. 
Utilizatorul şi utilajul trebuie sã se afle 
într-o poziþie stabilã la pornire. 
Aveþi în vedere indicaþiile de pornire/
oprire

 Folosiþi acest utilaj numai în scopul 
prevãzut.

 Nu vã aplecaþi prea mult peste el. 
Rãmâneþi întotdeauna într-o poziþie 
stabilã şi pãstraþi echilibrul.

 În timpul funcþionãrii þineþi mereu 
utilajul cu ambele mâini. 
Þineþi întotdeauna bine ambele pãrþi 
ale tijei de prindere.

 În timpul funcþionãrii purtaþi 
întotdeauna cureaua pe umãr.

 Nu folosiþi aparatul în condiþii 
climaterice nefavorabile, ca de ex. 
pericol de ploaie sau furtunã.

 Nu modificaþi niciodatã reglãrile 
motorului instalate de fabricã.

 Evitaþi focul deschis, scânteile 
şi nu fumaþi.

 Nu folosiþi niciodatã aparatul cu 
comutatorul de aprindere defect.

 Þineþi mâinile, faþa şi picioarele 
departe de toate piesele mobile. 
Nu atingeþi dispozitivul de tãiere 
în timp ce se roteşte şi nici nu 
încercaþi sã-l opriþi.

 Nu atingeþi motorul şi amortizorul de 
zgomot. Aceste piese se încãlzesc 
foarte tare în timpul funcþionãrii. 
Ele rãmân fierbinþi şi scurt timp 
dupã oprire.

 Nu lãsaþi motorul sã meargã mai 
repede decât este necesar la tãiat 
sau la echilibrarea roþilor. 
Nu lãsaþi motorul sã funcþioneze 
la turaþie mare, când nu tãiaþi.

 Opriþi întotdeauna motorul când 
tãierea se prelungeşte sau când 
vã deplasaþi de la o poziþie la alta.

 În caz de vibraþii neobişnuite opriþi 
imediat motorul. Verificaþi aparatul, 
sã nu fie deteriorat. 
În caz de deteriorãri prezentaþi-vã 
la atelierul de specialitate.

 Dacã loviþi un corp strãin sau vã 
prindeþi în el, opriþi motorul imediat şi 
verificaþi  dacã s-a produs o pagubã. 
Nu folosiþi niciodatã utilajul cu piese 
slãbite sau deteriorate.

 Opriþi motorul şi scoateþi fişa bujiilor 
înainte de a desface blocaje sau 
de a efectua alte lucrãri la aparat.

 Opriþi-vã şi opriþi motorul în scopul 
întreþinerii, reparaþiei sau pentru 
schimbarea dispozitivelor de tãiere. 
Suplimentar se trage fişa bujiilor.

 Pentru reparaþie folosiþi numai piese 
de schimb originale. 
Aceste piese le puteþi obþine de 
la comerciantul dvs. contractual.

 Nu folosiþi niciodatã piese şi acce-
sorii care nu sunt admise pentru 
acest utilaj. Urmãrile pot fi rãnirea 
gravã a utilizatorului şi avarierea 
utilajului. În afarã de acesta garanþia 
dvs. poate deveni nulã.

 Pãstraþi utilajul curat şi aveþi grijã 
sã nu se prindã plante sau alte 
obiecte între dispozitivul de tãiere 
şi apãrãtoare.

 Pentru a diminua un pericol de 
incendiu, vã rugãm sã înlocuiþi 
amortizoarele de zgomot şi 
stingãtoarele de scântei defecte 
şi curãþiþi  motorul şi amortizorul 
de iarbã, frunze, unsoare excesivã 
şi straturi de funingine.

 Lãsaþi ca toate reparaþiile sã fie 
executate exclusiv de un atelier 
de specialitate.

La funcþionarea cu lama de 
tãiere (în funcþie de model)
 Vã rugãm ca înainte de funcþionarea 

utilajului sã citiþi cu atenþie indicaþiile 
de siguranþã.

 Þineþi întotdeauna tija de prindere 
între utilizator şi dispozitivul de tãiere.

 Nu tãiaþi niciodatã cu lama de tãiere 
la o distanþã de 75 cm sau mai mult 
deasupra solului.

 Poate apare un recul când lama 
rotativã loveşte un obiect, care 
nu poate fi imediat tãiat. 
Reculul poate fi destul de puternic 
pentru a arunca utilajul şi/sau uti-
lizatorul în orice direcþie şi sã-l facã 
sã piardã controlul asupra utilajului. 
Reculul poate apare fãrã nici 
o avertizare cînd lama se prinde sau 
se blocheazã. Acest lucru se poate 
întâmpla cu uşurinþã când materialul 
de tãiat este vãzut cu dificultate.
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 Cu lama pentru mãrãciniş nu tãiaþi 
nimic mai gros de 12,7 mm. 
Altfel poate apare un recul puternic.

 La utilizarea cu lama de tãiat 
acoperirea dispozitivului de tãiere 
trebuie sã fie întotdeauna montatã.

 Nu încercaþi sã atingeþi lama sau 
sã o opriþi în timp ce aceasta 
se roteşte.

 O lamã care se roteşte mai poate 
provoca rãniri şi dupã ce motorul 
a fost oprit sau s-a dat drumul 
la maneta de acceleraþie. 
Þinuþi utilajul fix pânã când lama 
s-a oprit complet.

 Nu lãsaþi motorul sã funcþioneze 
la turaþie mare, când nu tãiaþi.

 Cãnd loviþi un corp strãin sau vã 
prindeþi în el, opriþi imediat motorul 
şi verificaþi, dacã s-au produs defec-
þiuni. Înlãturaþi defecþiunea înainte 
de a folosi utilajul în continuare. 
Nu folosiþi utilajul cu lama îndoitã, 
fisuratã sau tocitã. 
Aruncaþi lamele îndoite, deformate, 
fisurate sau rupte.

 Nu ascuþiþi lamele de tãiere. 
Vârfurile ascuþite ale lamelor 
se pot rupe în timpul funcþionãrii. 
Aceasta poate avea ca urmare rãniri 
grave. Înlocuiþi lama.

Dupã funcþionare
 Curãþiþi lama de tãiere cu un curãþi-

tor casnic pentru a îndepãrta orice 
resturi. Ungeþi lama cu ulei de 
maşinã pentru a o proteja de ruginã.

 Depozitaþi şi închideþi bine lama 
de tãiere pentru a proteja lama 
de deteriorare sau de folosire 
incopetentã.

Alte indicaþii de siguranþã
 Atât timp cât se mai aflã benzinã 

în rezervor, nu depozitaþi niciodatã 
utilajul într-o clãdire, unde aburii 
pot ajunge în contact cu scântei 
sau foc deschis.

 Lãsaþi motorul sã se rãceascã înain-
tea transportului sau al depozitãrii. 
Fixaþi bine utilajul în vederea trans-
portului.

 Aparatul se transportã numai cu 
rezervorul de combustibil gol.

 Depozitaþi utilajul uscat, închis sau 
la înãlþime, pentru a evita folosirea 
incompetentã sau deteriorarea. 
Þineþi utilajul departe de copii.

 Nu turnaþi niciodatã apã pe utilaj 
şi nu-l stropiþi cu apã sau cu alte 
lichide. Pãstraþi ghidonul uscat, 
curat şi fãrã praf. 
Curãþiþi utilajul dupã fiecare folosire 
urmând instrucþiunile de curãþire 
şi depozitare.

 Benzina veche/uleiul vechi şi restu-
rile de ambalaj aferente se predau 
la deşeuri în conformitate cu 
prescripþiile locale.

 Pãstraþi acestã instrucþiune. 
Citiþi-o des şi folosiþi-o pentru 
a instrui alþi utilizatori. 
Dacã împrumutaþi cuiva utilajul, 
împrumutaþi şi aceastã instrucþiune.

Perioade de funcþionare
Respectaþi prescripþiile naþionale/
comunale referitoare la perioadele 
de funcþionare (Dacã este cazul, 
interesþi-vã la autoritãþile competente).

Simbolurile de pe aparat
Aceastã instrucþiune de folosire 
descrie simboluri de siguranþã, 
simboluri internaþionale şi pictograme, 
care ar putea fi ilustrate pe utilaj. 
Citiþi manualul utilizatorului pentru 
a vã familiariza cu toate indicaþiile 
de siguranþã, de montaj, de funcþio-
nare şi de reparaþii.

Atenþie! 
Înainte de punerea în 
funcþiune citiþi instruc-
þiunile de utilizare!

Purtaþi echipament 
de protecþie pentru 
ochi, urechi şi cap.

În timpul folosirii acestui 
utilaj purtaþi cizme rezis-
tente şi mãnuşi de 
lucru.

Feriþi terþe persoane 
din raza de acþiune 
a aparatului!

Obiectele aruncate 
şi pãrþile rotative pot 
produce rãniri grave!

Pericol de rãnire prin 
piesele rotative!
Þineþi mâinile şi picioa-
rele departe de piesele 
rotative. 
Avertizare de suprafeþe 
fierbinþi!

Benzinã/ulei!
Folosiþi mereu benzinã 
curatã şi fãrã plumb 
pentru amestecul de 
benzinã. Folosiþi numai 
ulei admis conform 
instrucþiunii de utilizare 
pentru amestecul 
de benzinã.
Nu alimentaþi carburant 
al specificaþiei E85!

Turaþie maximã
Nu lãsaþi utilajul 
sã funcþioneze 
mai repede decât 
cu turaþia maximã.

Avertizare de aburi 
otrãvitori!

Benzina este 
inflamabilã!

Întrerupãtor de aprindere 
Poziþia de pornire la rece
Întrerupãtor de aprindere 
Pornit/funcþionare/start
Întrerupãtor de aprindere 
Oprit/Stop

Pãstraþi mereu aceste simboluri 
pe aparat într-o stare lizibilã.

!
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Simboluri în aceastã 
instrucþiune
În aceastã instrucþiune se folosesc 
urmãtoarele simboluri:

Pericol
Sunteþi avertizat asupra pericolelor 
care sunt în legãturã cu activitatea 
descrisã şi la care existã un pericol 
pentru persoane.

Atenþie
Sunteþi avertizat asupra pericolelor 
care sunt în legãturã cu activitatea 
descrisã şi care pot avea ca urmare 
pagube materiale.

Indicaþii
Caracterizeazã informaþii importante 
şi sfaturi de utilizare.

Elemente de deservire 
şi de afişare

Atenþie. Defecþiuni la aparat.
Aici sunt descrise în primul rând 
funcþiile de deservire şi elementele 
indicatoare. Nu executaþi încã nici o 
funcþiune!
Fig. 1
1 Acoperirea evacuãrii
2 Bujie/Fişa bujiilor
3 Mânerul demarorului
4 Capacul rezervorului
5 Pompã de aspiraþie/primer
6 Maneta de şoc
7 Capacul filtrului de aer
8 Ghidon
9 Tija
10 Capacul dispozitivului de tãiere
11 Lama de tãiat firul
12 Bobina cu fir
13 Carcasa angrenajului
14 Suport pentru acoperirea 

dispozitivului de tãiere
15 Suport pentru cablu
16 Maneta de acceleraþie 
17 Comutator de aprindere
18 Zãvorul manetei de acceleraþie
19 Suport pentru cureaua de umãr
20 Lama de tãiat cu acoperirea 

dispozitivului de tãiere *
21 Tija de susþinere *
22 Cheia de contact *

* În funcþie de model

Instrucþiune de montaj

Pericol
Pericol de rãnire datoritã pornirii 
neintenþionate a motorului.
Protejaþi-vã de rãniri. Înainte de toate 
lucrãrile la aparat:
– opriþi motorul.
– Se aşteaptã pânã când s-au oprit 

toate piesele mobile; motorul 
trebuie sã fie rãcit.

– Se trage fişa bujiilor.

Indicaþie de salubrizare
Resturile de ambalaj aferente, apa-
ratele vechi etc.  se salubrizeazã 
conform prescripþiilor locale.

Montarea şi reglarea tijei 
cu mâner
Fig. 2
 Aşezaþi tija de prindere (1) în supor-

tul de jos (2).
 Agãþaþi placa de susþinere (3) 

în orificiile (4) suportului de jos şi 
fixaþi cu şurubul de strângere (5).

 Se þine utilajul în poziþia de 
funcþionare (Fig. 13) şi se aduce 
ghidonul în poziþia care vã oferã 
cea mai bunã stabilitate.

 Strângeþi bine şurubul de strângere 
(5), pânã când bara tija de prindere 
(1) stã fix.

 Presaþi fasciculul de cabluri (6) 
în suportul (7).

Reglarea sistemului de pur-
tare (cureaua de umãr) 
Fig. 3
1. Aşezaþi sistemul de purtare peste 

umãr.
2. Închideþi închizãtoarea centurii 

de piept. În caz de nevoie se 
regleazã mai larg.

3. Închideþi închizãtoarea centurii 
de mjloc. În caz de nevoie se 
regleazã mai larg.

4. Reglaþi centura de umãr, de ab-
domen şi de piept la lungimea/
lãrgimea corectã.

5. Introduceþi cârligul sistemului 
de purtare în suportul de pe aparat 
şi reglaþi perna agãþatã la o lungime 
comodã.

Montarea acoperirii 
dispozitivului de tãiere
Fig. 4
 Fixaþi acoperirea dispozitivului 

de tãiere (1) cu cele douã şuruburi 
(3) de suportul (2).

 Strângeþi bine şuruburile.

Montarea/demontarea 
capãtului firului
Montarea capãtului firului
Fig. 5
 Îndepãrtaþi în prealabil cuþitul 

de tãiat şi piesele de fixare ale 
cuþitului în cazul în care acestea 
sunt montate. Vezi pentru aceasta 
„Demontarea lamei de tãiat”.

 Împingeþi şaiba de distanþare (1) 
pe arborele de acþionare (2).
Pentru aceasta aduceþi cele 3 
orificii din şaiba de distanþare (3), 
din carcasa angrenajului (4) şi din 
acoperirea angrenajului (5) în linie 
unul peste altul.

Indicaþii
La o îndreptare incorectã montarea/
demontarea capãtului firului nu este 
posibilã!
 Introduceþi tija de susþinere (6) prin 

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

 În timp ce este þinutã tija de susþi-
nere (6), rotiþi capãtul firului (7) 
contra sensului acelor de ceas 
(spre stânga) pe axul de acþionare. 
Trageþi strâns capãtul firului!

Indicaþii
Acordaþi atenþie poziþiei corecte 
a capãtului firului (7) pe şaiba de dis-
tanþare (1), adicã sã fie centrat şi plat!
 Îndepãrtaþi tija de la capãtul angre-

najului.
Demontarea capãtului firului
Fig. 6
 Aduceþi orificiile (3, 4, 5) în linie 

dreaptã unul peste altul. 
Introduceþi tija de susþinere (6) prin 
orificii şi þineþi fix.

 Desfãşuraþi capãtul firului (7) în 
sensul acelor de ceas (spre dreapta) 
de pe arborele de acþionare.
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Montarea/demontarea 
lamei de tãiat (în funcþie 
de model)
Montarea lamei de tãiat
Fig. 7
 Îndepãrtaþi în prealabil capãtul 

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

Indicaþii
La prima montare îndepãrtaþi piesele 
de fixare ale cuþitului (suportul cuþitului 
(8), clopotul de fixare (9), piuliþa (10)), 
dacã sunt montate. Vezi pentru 
aceasta „Demontarea lamei de tãiat”.
 Împingeþi şaiba de distanþare (1) 

pe arborele de acþionare (2).
Pentru aceasta aduceþi cele 3 
orificii din şaiba de distanþare (3), 
din carcasa angrenajului (4) şi din 
acoperirea angrenajului (5) în linie 
unul peste altul (Fig. 5).

Indicaþii
La o aliniere incorectã montarea/
demontarea lamei de tãiat nu este 
posibilã!
 Introduceþi tija de susþinere (6) prin 

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

 În timp ce este þinutã tija susþinere 
(6), montaþi lama de tãiat (7) cu 
suportul cuþitului (8), clopotul de 
fixare (9), piuliþa (10) dupã cum 
urmeazã:
– Împingeþi lama de tãiat (7) pe arbo-

rele de acþionare (2) şi centraþi 
pe şaiba de distanþare (1).

Indicaþii
Acordaþi atenþie poziþiei corecte a lamei 
de tãiat (7) pe şaiba de distanþare (1), 
adicã sã fie centratã şi platã!

– Montaþi suportul cuþitului (8), 
clopotul de fixare (9) şi piuliþa (10). 
Acordaþi atenþie poziþiei corecte 
a suportului cuþitului în danturã!

– Strângeþi bine piuliþa în sensul 
contra acelor de ceas (spre 
stânga) – moment de rotaþie 
37 Nm.

Indicaþii
– Înainte de a strânge bine, mai veri-

ficaþi odatã poziþia corectã a lamei 
de tãiat.

– Dacã nu aveþi la îndemânã o cheie 
de moment de rotaþie, strângeþi 
bine piuliþa cu mâna. 
Dupã aceea strângeþi piuliþa cu 
o cheie inelarã cu încã o jumãtate 
de rotaþie în sensul contra acelor 
de ceas (spre stânga).

 Îndepãrtaþi tija de la capãtul 
angrenajului.

 Îndepãrtaþi acoperirea de protecþie 
(dacã existã) de pe lama de tãiat.

Demontarea lamei de tãiat
Fig. 8
 Montaþi acoperirea de protecþie 

(dacã existã) pe lama de tãiat.
 Aduceþi orificiile (3, 4, 5) în linie 

dreaptã unul peste altul. 
Introduceþi tija de susþinere (6) prin 
orificii şi þineþi fix.

 Deşurubaþi piuliþa în sensul acelor 
de ceas (spre dreapta).

 Scoateþi lama de tãiat (7), suportul 
cuþitului (8) şi clopotul de fixare (9) 
(Fig. 7).

Uleiul şi benzina

Ulei
Folosiþi numai ulei de calitate, clasi-
ficarea- API TC (TSC-3) care se oferã 
pentru motoare în doi timpi rãcite 
cu aer. 
Amestecaþi uleiul pentru motoarele 
în doi timpi conform indicaþiilor 
de pe canistrã, 1:50 (2,0%).

Benzina

Pericol
În anumite condiþii benzina este 
deosebit de inflamabilã şi existã 
pericol de explozie.
– Alimentarea se va face numai în 

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

– Rezervorul de combustibil nu 
se va umple în exces (nu trebuie 
sã se afle combustibil în ştuþul 
de umplere). 
Dupã alimentare se va avea grijã 
ca sã fie închis şi asigurat capacul 
rezervorului.

– Se va avea grijã sã nu se verse 
carburant în timpul alimentãrii. 
Carburantul vãrsat sau aburii 
de benzinã se pot aprinde. 
Dacã s-a vãrsat carburant, se va 
avea grijã ca zona sã fie uscatã 
înainte de a se porni din nou 
motorul.

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

Atenþie
Nu alimentaþi carburant al speci-
ficaþiei E85. Folosirea de carburant 
al specificaþiei E85 (conþinut de eta-
nol >15%) poate duce la defecþiuni 
la motor. 
Folosirea unui carburant neadmis 
duce la stingerea garanþiei. 

Instrucþiunile pentru ameste-
carea uleiului cu benzina
Carburantul vechi şi/sau amestecat 
greşit constituie principala cauzã, dacã 
utilajul nu funcþioneazã regulamentar. 
Folosiþi întotdeauna benzinã curatã, 
proaspãtã, fãrã plumb (vechime de cel 
mult 60 de zile, cifra octanicã minimã: 
91 ROZ). 
Urmaþi întocmai instrucþiunile pentru 
amestecul corect de benzinã/ulei.
Faceþi un amestec regulamentar din 
ulei de motor în doi timpi şi benzinã 
fãrã plumb, 1:50 (2,0%). 
Nu amestecaþi direct în rezervor.

Alimentarea cu carburant
Figura 1
 Se scoate capacul rezervorului (4).
 Se umple rezervorul de combustibil 

cu amestecul de benzinã/ulei. 
Nu se va umple niciodatã în exces!

 Se închide bine capacul rezervo-
rului.

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

!
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Funcþionare

Pericol
Fixaþia centura de umãr cu cârligul pe 
aparat abia dupã pornirea motorului.
 Amestecaþi benzinã (carburant Otto) 

cu ulei. Umpleþi rezervorul cu 
amestec: Vezi „Uleiul şi benzina”K

Indicaþii
Maneta de gaz poate fi acþionatã 
numai cu zãvorul manetei de gaz 
apãsat.

Pornirea motorului
Pornirea cu motorul rece
Fig. 9
 Apãsaþi blocarea angrenajului (2) 
şi apãsaþi total maneta de gaz (3), 
þineþi fix.

 Aduceþi comutatorul de pornire (1) 
în poziþia START.

 Eliberaþi blocarea manetei de gaz 
şi maneta de gaz.

Indicaþii
Cele douã manete rãmân blocate 
în poziþia apãsatã (Poziþia de pornire 
la rece).
 Se apasã încet şi total pompa 

de aspiraþie/primerul (5) de 6 ori 
(Fig. 10). Carburantul trebuie sã fie 
vizibil în pompã. Dacã acesta nu 
este cazul, apãsaþi pânã când 
se poate vedea combustibilul.

 Aduceþi maneta de şoc (6) 
în poziþia  (Fig. 11).

 Apãsaþi aparatul pe sol.
 Trageþi încet cablul de pornire (7), 

pânã când se simte rezistenþã. 
Apoi trageþi repede şi cu forþã, pânã 
ce porneşte motorul (Fig. 12).
Nu lãsaþi starterul de tracþiune 
sã revinã rapid dupã pornirea 
motorului, ci aduceþi-l înapoi încet.

 Apãsaþi maneta de gaz (3) şi apoi 
eliberaþi-o, pentru a dezactiva bloca-
rea pornirii la rece (Fig. 9). 
Aici comutatorul de aprindere sare 
automat înapoi în poziþia I/Pornit 
şi maneta de şoc în poziþia  (poziþia 
de lucru). Motorul funcþioneazã 
la turaþia de mers în gol.

 Lãsaþi motorul sã meargã 
cca. 1–2 minute.

Indicaþii
Utilajul s-a încãlzit corect când motorul 
accelereazã fãrã ezitãri.
Pornirea cu motorul cald
 Se aduce întrerupãtorul aprinderii 

(1) în poziþia  I/Pornit (Fig. 9).
 Apãsaþi aparatul pe sol.
 Trageþi încet cablul de pornire (7), 

pânã când se simte rezistenþã. 
Apoi trageþi repede şi cu forþã, pânã 
ce porneşte motorul (Fig. 12).
Nu lãsaþi starterul de tracþiune 
sã revinã rapid dupã pornirea 
motorului, ci aduceþi-l înapoi încet.

 Lãsaþi motorul sã meargã 
cca. 1–2 minute.

Indicaþii
Utilajul s-a încãlzit corect când motorul 
accelereazã fãrã ezitãri.

Oprirea motorului
Fig. 9
 Se dã drumul la maneta de 

acceleraþie (3). Se lasã motorul 
sã se rãceascã în mers în gol.

 Se comutã întrerupãtorul de aprin-
dere (1) n poziþia 0/Stop.

Þinerea trimmerului 
de gazon
Înainte de a utiliza utilajul, aşezaþi-vã 
în poziþia de funcþionare (Fig. 13). 
Verificaþi urmãtoarele:
– utilizatorul poartã ochelari de pro-

tecþie şi îmbrãcãminte corectã.
– cureaua de umãr este reglatã 

la înãlþimea corectã.
– ghidonul este astfel reglat, ca sã-l 

puteþi prinde cu mâinile fãrã sã fie 
nevoie sã întindeþi braþele.

– Utilajul este sub înãlþimea taliei.
– Dispozitivul de tãiere se þine paralel 

cu solul pentru ca plantele de tãiat 
sã fie ajunse uşor, fãrã ca utilizatorul 
sã trebuiascã sã se aplece.

Reglarea lungimii firului 
de tãiere
(În funcþie de model)
Cu butonul de apãsare al dispozitivului 
de tãiere puteþi elibera firul trimmerului 
fãrã sã opriþi motorul. Pentru a elibera 
mai mult fir, loviþi puþin dispozitivul 
de tãiere de sol (Fig. 14), în timp ce 
lãsaþi trimmerul de gazon sã meargã 
cu mare vitezã.

Indicaþii
Firul trimerului ar trebui sã aibã întot-
deauna lungimea maximã. 
Eliberarea firului devine tot mai dificilã 
cu cât se scurteazã firul trimmerului.
De fiecare datã când se loveşte capul, 
se elibereazã circa 25 mm fir de tãiere. 
O lamã din acoperirea mecanismului 
de tãiere taie firul la lungimea corectã, 
dacã se elibereazã prea mult fir. 
Cel mai bine este sã se loveascã 
butonul de apãsare de sol sau de un 
pãmânt tare. Dacã încercaþi sã eliberaþi 
firul de trimmer în iarba înaltã, motorul 
se poate îneca. Þineþi întotdeauna firul 
de trimmer total prelungit. 
Eliberarea firului devine tot mai dificilã 
cu cât mai scurt este firul trimmerului.

Indicaþii
Nu conduceþi butonul de lovire pe sol.
Firul se poate rupe prin:
– încãlcirea cu corpuri strãine,
– obosirea normalã a materialului,
– încercãri de a tãia buruieni cu tulpini 

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

Secrete pentru ceIe maI 
bune rezuItate de cosire
– Se þine dispozitivul de tãiere paralel 

faþã de sol.
– Tãiaþi numai cu vârful firului, 

în special de-a lungul pereþilor. 
Tãierea cu mai mult decât vârful 
diminueazã capacitatea de tãiere 
şi poate suprasolicita motorul.

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

– Dacã este posibil, tãiaþi de la stânga 
la dreapta. Cositul spre dreapta 
îmbunãtãþeşte capacitatea de tãiere 
a utilajului. Deşeurile de iarbã vor 
fi atunci aruncate de la utilizator.

– Trimmerul de iarbã se mişcã încet 
la înãlþimea doritã în şi din zona 
de tãiere. Mişcaþi-vã ori înainte 
şi înapoi ori de la o parte spre alta. 
Cosirea de bucãþi mai mici dã rezul-
tate mai bune.

– Cosiþi numai când iarba sau buruie-
nile sunt uscate.

!
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Durata de viaþã a firului de tãiere 
depinde de urmãtoarele:
– Urmaþi secretul arãtat mai sus,
– de plantele care se cosesc,
– unde se cosesc ele.

De exemplu un fir se uzeazã mai 
repede la cosirea lângã un perete 
al casei decãt la cosirea în jurul 
unui pom. 

Cosirea decorativã
Obþineþi o tãiere decorativã, dacã tãiaþi 
toate plantele din jurul pomilor, 
stâlpilor, de lãngã garduri etc.
Rotiþi întregul utilaj astfel ca sã dispo-
zitivul de tãiere sã formeze und unghi 
de 30° faþã de sol (Fig. 15).

Lucrul cu lama de tãiere 
(în funcþie de model)
Înainte de a utiliza utilajul, aşezaþi-vã 
în poziþia de funcþionare (Fig. 13). 
Vezi „Þinerea trimmerului de gazon”.
Secrete pentru lucrul cu lama 
de tãiere:
– Tãiaþi ritmic.
– Staþi fix şi comod pe sol.
– Acceleraþi total înainte de a merge în 

zona de tãiere. La acceleraþia totalã 
lama are puterea de tãiere maximã 
şi din acest motiv nu se prinde aşa 
de uşor, nu se blocheazã şi nu se 
provoacã şocuri ale lamei, care ar 
putea avea ca urmare rãniri grave 
ale utilzatorului sau ale altor 
persoane.

– Cosiþi rotind partea superioarã 
a corpului dvs. de la dreapta spre 
stânga.

– Când nu cosiþi, eliberaþi întotdeauna 
maneta de acceleraþie şi lãsaþi 
motorul sã meargã în gol. 

– Rotiþi utilajul în direcþia în care taie 
lama. Aceasta ajutã tãierea.

– Faceþi una sau mai multe tãieri spre 
urmãtoarea zonã de cosire dupã 
elanul de întoarcere şi luaþi din nou 
o poziþie fixã.

Urmaþi aceste indicaþii pentru a evita 
posibilitatea ca plantele sã se înfã-
şoare pe lamã:
– Cosiþi cu acceleraþie maximã.
– Pendulaþi de la dreapta la stânga 

în plantele de tãiat (Fig. 16).
– Evitaþi plantele tocmai tãiate în timp 

ce faceþi mişcarea de întoarcere.

Întreþinere şi curãþare

Atenþie
Înainte de toate lucrãrile la aparat:
– Se opreşte motorul.
– Se aşteaptã pânã când s-au oprit 

toate piesele mobile; motorul 
trebuie sã fie rãcit.

– Scoateþi fişa bujiilor astfel încât 
sã nu fie posibilã o pornire din 
greşealã a motorului.

Lãsaþi ca toate reparaþiile sã fie 
executate exclusiv de un atelier 
de specialitate.
La sfârşitul sezonului daþi utilajul 
la verificat şi la reparat într-un atelier 
de specialitate.
Nu stropiþi aparatul cu apã, deoa-
rece pãrþile electrice se pot 
deterioara.
Curãþaþi aparatul dupã fiecare 
utilizare. Un aparat necurãþat poate 
avea ca urmare defecte de material 
sau de funcþionare.

Montarea firului de tãiere 
(în funcþie de model)
Se va folosi întotdeauna un fir de tãiere 
de schimb cu diametrul de 3,0 mm. 
În cazul folosirii unui fir de tãiere 
de altã lungime decât cea indicatã 
motorul se poate încãlzi şi opri.
Existã douã posibilitãþi de a schimba 
firul de tãiere:
– Înfãşurarea unui fir nou pe mosor
– Montarea unui mosor cu fir preîn-

fãşurat
Înfãşurarea unui fir nou pe mosor
Fig. 17
 Apãsaþi cele douã eclise de susþi-

nere (1) ale carcasei mosorului (2) 
şi scoateþi mosorul cu acoperirea 
mosorului (3).

Fig. 18
 Curãþaþi carcasa mosorului (1), arcul 

(2) şi mosorul (3) cu acoperirea mo-
sorului (4). Pentru curãþare folosiþi 
o cârpã curatã.

 Verificaþi uzura danturii (5) de la car-
casa mosorului (1), mosorului (3) 
şi acoperirii mosorului (4). 
Dacã este nevoie, schimbaþi piesele 
deteriorate.

 Luaþi cca. 3 metri de fir nou 
şi îndoiþi-l la jumãtate de lungime.

Indicaþii
Folosiþi întotdeauna lungimea de 
fir indicatã! Dacã firul este prea lung, 
în anumite condiþii el nu poate 
fi eliberat în mod corespunzãtor.
Fig. 19
 Introduceþi capãtul îndoit al firului 

de trimer în eclisa de susþinere 
a mosorului. 

 Înfãşuraþi firele în straturi strânse, 
uniforme pe jumãtatea de jos 
şi de sus a mosorului. 
Acordaþi atenþie sensului de înfã-
şurare indicat pe mosor!

Fig. 20
 Apãsaþi capetele de fir în cele douã 
şliþuri de fixare aflate faþã în faþã.

Fig. 21
 Introduceþi mosorul în acoperirea 

mosorului şi treceþi capetele firului 
pirn şliþurile acoperirii mosorului 
aflate faþã în faþã.

Fig. 22
 Apãsaþi cele douã eclise de susþi-

nere (1) ale carcasei mosorului (2) 
şi scoateþi mosorul cu acoperirea 
mosorului (3).

Montarea unui mosor cu fir preîn-
fãşurat
Fig. 17
 Apãsaþi cele douã eclise de susþi-

nere (1) ale carcasei mosorului (2) 
şi scoateþi mosorul cu acoperirea 
mosorului (3).

 Scoateþi mosorul din acoperirea 
mosorului.

Fig. 18
 Curãþaþi carcasa mosorului (1), arcul 

(2) şi acoperirea mosorului (4). 
Pentru curãþare folosiþi o cârpã 
curatã.

 Verificaþi uzura danturii (5) 
de la carcasa mosorului (1) 
şi de la acoperirea mosorului (4). 
Dacã este nevoie, schimbaþi 
piesele deteriorate.

Fig. 21
 Introduceþi un mosor nou în aco-

perirea mosorului şi treceþi capetele 
firului prin şliþurile aflate faþã în faþã 
ale acoperirii mosorului.

Fig. 22
 Apãsaþi cele douã eclise de 

susþinere (1) ale carcasei mosorului 
(2) şi scoateþi mosorul cu 
acoperirea mosorului (3).
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Curãþirea filtrului
Curãþaþi filtrul de aer dupã fiecare zece 
ore de funcþionare. 
Aceasta este o parte importantã 
a întreþinerii. 
Prin întreþinerea insuficientã a filtrului 
de aer EXPIRÃ garanþia.
Fig. 23
 Deschideþi acoperirea filtrului 

de aer: Slãbiþi şurubul (1) şi scoateþi 
capacul (2).

 Îndepãrtaþi filtrul de aer (3).
Fig. 24
 Spãlaþi filtrul cu detergent şi apã. 

Clãtiþi filtrul cu grijã, lãsaþi-l sã 
se scurgã şi sã se usuce complet.

 Montaþi filtrul.
 Montaþi din nou capacul filtrului 

de aer.

Indicaþii
Folosirea aparatului fãrã filtru de aer 
duce la stingerea garanþiei.

Reglarea carburatorului
Fig. 25
Turaþia mersului în gol poate fi reglatã 
cu şurubul (1). Lãsaþi ca aceastã 
lucrare sã fie fãcutã numai de cãtre 
un specialist.

Curãþarea/înlocuirea filtrului 
de benzinã (în funcþie 
de model)
În funcþie de necesar respectiv 
la fiecare 20 ore de funcþionare.
Lãsaþi ca aceastã lucrare sã fie fãcutã 
numai de cãtre un specialist.

Verificarea/schimbarea 
bujiilor
Folosiþi numai bujii originale aprobate 
de producãtor. 
Distanþa corectã între electrozi este 
de 0,6–0,7 mm. Dupã fiecare 25 
de ore de funcþionare se scoate bujia 
şi se verificã starea ei.
 Se opreşte motorul şi lasã sã se 

rãceascã. 
 Se scoate fişa bujiilor.
 Se îndepãrteazã murdãria din jurul 

bujiei. 
 Se deşurubeazã bujiile spre stânga 

cu cheia pentru bujii.
 Verificaþi/reglaþi distanþa între 

electrozi de 0,6–0,7 mm (Fig. 26).

Indicaþii
Bujiile defecte, înnegrite sau murdare 
se vor schimba.
 Se înşurubeazã bujiile şi se strâng 

cu un moment de rotaþie 
de 12,3–13,5 Nm. 
Nu le strângeþi prea tare.

Curãþarea evacuãrii
Fig. 27
Curãþaþi zona de sub acoperirea eva-
cuãrii (1) la fiecare 25 de ore de 
funcþionare. Pentru aceasta trebuie 
îndepãrtatã acoperirea evacuãrii.
Lãsaþi ca aceastã lucrare sã fie fãcutã 
numai de cãtre un specialist.

Curãþirea grãtarului 
de scântei
Fig. 28
Demontaþi grãtarul de scântei (1) 
la fiecare 50 de ore de funcþionare 
şi curãþaþi-l cu o perie de sârmã.
Lãsaþi ca aceastã lucrare sã fie fãcutã 
numai de cãtre un specialist.

Controlarea/adãugarea 
unsorii de transmisie 
în carcasa angrenajului
Fig. 29
Verificaþi starea unsorii de transmisie 
în carcasa angrenajului la fiecare 
25 de ore de funcþionare. 
Pentru aceasta scoateþi şurubul (1). 
Dacã este cazul, umpleþi cu unsoare 
de litiu de bunã calitate.
Lãsaþi ca aceastã lucrare sã fie fãcutã 
numai de cãtre un specialist.

Curãþarea aparatului

Atenþie
Þineþi aparatul şi fantele de aerisire 
mereu curate şi fãrã murdãrie.
Se va folosi o perie micã pentru 
curãþirea pãrþii exterioare a utilajului.
Nu se vor folosi mijloace de curãþire 
ascuþite. Detergenþi casnici care 
conþin uleiuri aromate ca uleiul de pin 
sau lãmâie precum şi solvenþii cum ar 
fi kerosina ar putea deteriora carcasa 
din material plastic sau mânerul. 
Ştergeþi carcasa numai cu o cârpã 
umedã.

Depozitare
 Aparatul nu se va depozita niciodatã 

cu combustibil în rezervor sau în 
locuri în care vaporii ar putea întâlni 
scântei sau o flacãrã deschisã.

 Înaintea depozitãrii se lasã motorul 
sã se rãceascã.

 Depozitaþi aparatul într-o camerã 
uscatã, închisã, pentru a evita 
o folosire neautorizatã sau produ-
cerea de pagube. 
Þineþi utilajul departe de copii.

Depozitare pe termen lung
Dacã utilajul trebuie depozitat pe 
termen lung, se va proceda dupã cum 
urmeazã.
 Se lasã sã se scurgã tot carburantul 

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 60 
de zile.

 Se porneşte motorul şi se lasã 
sã funcþioneze pânã se opreşte. 
În acest fel nu mai rãmâne 
combustibil în carburator.

 Se lasã motorul sã se rãceascã. 
Se scoate bujia şi se toarnã 
în cilindru 0,5 ml de ulei de motor 
de calitate superioarã sau ulei 
pentru doi timpi. Se trage încet 
cablul de pornire pentru a repartiza 
uleiul. Se instaleazã bujia din nou.

Indicaþii
Se scoate bujia şi tot uleiul din cilindru 
înainte ca aparatul sã fie pornit dupã 
depozitare.
 Se curãþã bine utilajul şi se verificã, 

dacã sunt piese desprinse sau de-
teriorate. Se reparã sau se înlocuiesc 
piesele defecte şi se strãng şurubu-
rile, piuliþele şi bolþurile slãbite. 
Utilajul poate fi acum depozitat.

 Depozitaþi aparatul într-o camerã 
uscatã, închisã, pentru a evita 
o folosire neautorizatã sau produ-
cerea de pagube. 
Þineþi utilajul departe de copii.

Transportul

 Lãsaþi aparatul sã se rãceascã înainte 
de transport.

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

 Asiguraþi aparatul la transport contra 
alunecãrii.
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Garanþie

În fiecare þarã sunt valabile condiþiile de garanþie eliberate de societatea noastrã sau de cãtre importator. Noi înlãturãm 
gratuit defecþiunile la utilajul dvs. în cadrul garanþiei, dacã acestea au fost cauzate de un defect al materialului sau 
o greşealã a producãtorului. În caz de garanþie vã rugãm sã vã adresaþi vânzãtorului sau celei mai apropiate sucursale.

Înlãturarea deficienþelor

Pentru alte întrebãri adresaþi-vã comerciantului local.

Greşealã Cauza Mãsuri

Motorul nu porneşte. Întrerupãtorul de aprindere se aflã 
pe 0/OPRIT.

Se comutã întrerupãtorul pe I/PORNIT.

Rezervorul de combustibil este gol. Se umple rezervorul de combustibil.

Pompa de aspiraþie nu este suficient de 
apãsatã în jos.

Apãsaþi pompa de aspiraþie în jos de 10 ori 
încet şi total.

Motorul este înecat. Se foloseşte procedeul de pornire cu maneta 
de şoc in poziþia de funcþionare.

Combustibil vechi sau greşit amestecat. Se goleşte rezervorul/se umple cu amestec 
de combustibil proaspãt.

Bujie murdarã. Se înlocuieşte sau se curãþã bujia.

Motorul nu funcþioneazã 
uniform la mersul în gol.

Filtrul de aer este astupat. Se curãþã sau se schimbã filtrul de aer.

Combustibil vechi sau greşit amestecat. Se goleşte rezervorul/se umple cu amestec 
de combustibil proaspãt.

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

Filtrul de benzinã este murdar. Schimbaþi filtrul de benzinã la un atelier 
de specialitate.

Motorul nu accelereazã. Combustibil vechi sau greşit amestecat. Se goleşte rezervorul/se umple cu amestec 
de combustibil proaspãt.

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

Vibraþii puternice. Unelte de tãiat sau piese de acþionare 
deteriorate.

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

Capul de tãiere nu 
elibereazã fir.

Capul de tãiere s-a încâlcit cu iarbã. Se opreşte motorul şi se curãþã piesa 
de tãiere.

Nu este fir în capul de tãiere. Se înfãşoarã fir nou.

Bobina s-a prins. Se înlocuieşte bobina.

Capul de tãiere este murdar. Se curãþã bobina şi carcasa bobinei.

Firul s-a topit. Se demonteazã, se scoate piesa topitã 
şi se înfãşoarã firul din nou.

Firul s-a rãsucit la înfãşurare. Se demonteazã şi se înfãşoarã firul din nou.

Nu este eliberat suficient fir. Se apasã butornul de pornire şi se trage fir, 
pânã când în afara piesei de tãiere se aflã 
10 cm de fir.




