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Az alkatrészek ismertetése

Opis czêœci

Popis dílù

Popis dielov

Descrierea pieselor

Opis delov

Opis dijelova

1. Gyújtógyertya 10. D-alakú fogantyú
2. Füstgázcsõ 11. Befogó
3. Indítófogantyú (kiviteltõl függõen)
4. Szívatókar 12. Alsó nyél
5. Levegõszûrõ fedele 13. Védõburkolat
6. Tanksapka 14. Zsinórvágó
7. Fogantyú 15. Kaszafej
8. Kapcsoló 16. Szívatópumpa
9. Gázkar

1. Œwieca zapłonowa 10. Uchwyt o profilu D
2. Rura wydechowa 11. Zatrzask
3. Uchwyt startera (w zale¿noœci od modelu)
4. DŸwignia ssania (choke) 12. Dolna rurka dr¹¿ka
5. Pokrywa filtra powietrza 13. Osłona ochronna
6. Korek zbiornika paliwa 14. Ostrze do przycinania linki
7. Uchwyt 15. Głowica tn¹ca
8. Wył¹cznik 16. Pompa ss¹ca
9. DŸwignia gazu

1. Zapalovací svíčka 10. Rukojeˆ tvaru D
2. Výfuková trubka 11. Upínací zaøízení
3. Startovací rukojeˆ (podle provedení)
4. Páčka sytiče (Choke) 12. Spodní násada
5. Kryt vzduchového filtru 13. Ochranný kryt
6. Uzávìr palivové nádrže 14. Zkracovač struny
7. Rukojeˆ 15. Vyžínací hlava
8. Spínač 16. Sací čerpadlo
9. Páčka plynu

1. Zapa¾ovacia sviečka 10. Rukoväˆ tvaru D
2. Rúrka na odvod spalín 11. Upínací prípravok
3. Štartovacia rukoväˆ (pod¾a vyhotovenia)
4. Páčka sýtiča (Choke) 12. Spodná násada
5. Kryt vzduchového filtra 13. Ochranný kryt
6. Uzáver palivovej nádrže 14. Skracovač struny
7. Rukoväˆ 15. Vyžínacia hlava
8. Spínač 16. Sacie čerpadlo
9. Páčka plynu

1. Bujie 10. Mâner în formã de D
2. Þeava de gaze arse 11. Dispozitiv cu cleme
3. Mânerul demarorului (în funcþie de execuþie)
4. Manetã de şoc 12. Tija inferioarã
5. Capacul filtrului de aer 13. Capac de protecþie
6. Capacul rezervorului 14. Tãietor cu fir
7. Mâner 15. Cap de tãiere
8. Întrerupãtor 16. Pompa de aspiraþie
9. Manetã de acceleraþie

1. Vžigalna svečka 10. Balanca v obliki črke D
2. Izpušna cev 11. Vpenjalna priprava
3. Ročaj zaganjalnika (odvisno od izvedbe)
4. Vzvod zračnega dušilca 12. Spodnji drog
5. Pokrov zračnega filtra 13. Zaščitni pokrov
6. Pokrov na rezervoarju 14. Rezilo niti
7. Ročaj 15. Rezalni nastavek
8. Stikalo 16. Sesalna črpalka
9. Vzvod za plin

1. Svijećica 10. Rukohvat u obliku slova D
2. Cijev za otpadne plinove 11. Stezna naprava
3. Drška startera (ovisno o izvedbi)
4. Poluga čoka 12. Donji držak
5. Pokrov zračnog filtera 13. Zaštitni pokrov
6. Zatvarač rezervoara 14. Rezač niti
7. Rukohvat 15. Rezna glava
8. Prekidač 16. Usisna pumpa
9. Poluga gasa
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Fig. 1

Fig. 2a

Fig. 2b

Az alkatrészek ismertetése – 1. – 2. ábra

Opis czêœci – rys. 1–2

Popis dílù – obr. 1–2

Popis dielov – obr. 1–2

Descrierea pieselor – fig. 1–2

Opis delov – Sl. 1–2

Opis dijelova – crt.1–2

1. Fogantyú 7. Rögzítõszerkezet
2. D-alakú fogantyú 8. Védõburkolat
3. Szárnyas csavar 9. Csapszeg
4. Alátéttárcsa 10. Alátéttárcsa
5. Csapszeg 11. Szárnyas csavar
6. Hosszjelzés
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1. Uchwyt 7. Uchwyt mocuj¹cy
2. Uchwyt o profilu D 8. Osłona ochronna
3. Nakrêtka skrzydełkowa 9. Œruba
4. Podkładka 10. Podkładka
5. Œruba 11. Nakrêtka skrzydełkowa
6. Oznaczenie dystansowe

1. Rukojeˆ 7. Upevòovací pøípravek
2. Rukojeˆ tvaru D 8. Ochranný kryt
3. Køídlatý šroub 9. Svorník
4. Podložka 10. Podložka
5. Svorník 11. Køídlatý šroub
6. Označení vzdálenosti

1. Rukoväˆ 7. Upevòovací prípravok
2. Rukoväˆ tvaru D 8. Ochranný kryt
3. Krídlová skrutka 9. Svorník
4. Podložka 10. Podložka
5. Svorník 11. Krídlová skrutka
6. Označenie vzdialenosti

1. Mâner 7. Dispozitiv de fixare
2. Mâner în formã de D 8. Capac de protecþie
3. Piuliþã cu aripioare 9. Bolþuri
4.Şaibã 10.Şaibã
5. Bolþuri 11. Piuliþã cu aripioare
6. Marcaj de distanþã

1. Ročaj 7. Pritrdilni mehanizem
2. Balanca v obliki črke D 8. Zaščitni pokrov
3. Krilni vijak 9. Svornik
4. Podložna ploščic 10. Podložna ploščica
5. Svornik 11. Krilni vijak
6. Distančna oznaka

1. Rukohvat 7. Naprava za učvršćivanje
2. Rukohvat u obliku slova D 8. Zaštitni pokrov
3. Leptirasta matica 9. Klinasti vijak
4. Podmetač za maticu 10. Podmetač vijka
5. Klinasti vijak 11. Leptirasta matica
6. Distanciona oznaka
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Fig. 3a

Fig. 3b

Az alkatrészek ismertetése – 3a –3b ábra
(csak osztott nyéllel felszerelt gépeknél)

Opis czêœci – rys. 3a–3b
(tylko dla urz¹dzeñ z dzielonym dr¹¿kiem)

Popis dílù – obr. 3a–3b
(pouze pro náøadí s délenou násadou)

Popis dielov – obr. 3a–3b
(len pre náradie s delenou násadou)

Descrierea pieselor – fig. 3a–3b
(numai pentru aparate cu tija din bucãþi)

Opis delov – Sl. 3a–3b
(samo za naprave z deljenim drogom)

Opis dijelova – crt. 3a–3b
(Samo za strojeve s rasklopivim drškom)

1. Felsõ nyél 3. Belsõ kulcsnyílású kulcs
2. Alsó nyél

1. Górna rurka dr¹¿ka 3. Klucz inbusowy
2. Dolna rurka dr¹¿ka

1. Horní násada 3. Inbusový klíč
2. Spodní násada

1. Horná násada 3. Inbusový k¾úč
2. Spodná násada

2

1

3

1. Tija superioarã 3. Cheie interioarã 
2. Tija inferioarã hexagonalã

1. Zgornji drog 3. Inbus ključ
2. Spodnji drog

1. Gornji držak 3. Inbus-ključ
2. Donji držak
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Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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Az alkatrészek ismertetése – 4. –7. ábra

Opis czêœci – rys. 4–7

Popis dílù – obr. 4–7

Popis dielov – obr. 4–7

Descrierea pieselor – fig. 4–7

Opis delov – Sl. 4–7

Opis dijelova – crt. 4–7
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1. Gázkar 6. (1) Teljes szívató helyzet
2. Ki (O) 7. (2) Fél szívató, köztes
3. Be (I) helyzet
4. Szívatókar 8. (3) Üzemi helyzet
5. Szívatópumpa 9. Indítókötél

1. DŸwignia gazu 6. Pozycja pełnego ssania (1)
2. Wył¹czanie (0) 7. Pozycja połowa ssania (2)
3. Wł¹czanie (I) 8. Pozycja pracy (3)
4. DŸwignia ssania choke 9. Linka startera
5. Pompa ss¹ca

1. Páčka plynu 6. Poloha plný sytič (Choke) (1)
2. Vyp. [O] 7. Mezipoloha poloviční 
3. Zap. [I] sytič (Choke) (2)
4. Páčka sytiče (Choke) 8. Provozní poloha (3)
5. Sací čerpadlo 9. Startovací lanko

1. Páčka plynu 6. Poloha plný sýtič (Choke) (1)
2. Vyp. [O] 7. Medzipoloha polovičný
3. Zap. [I] sýtič (Choke) (2)
4. Páčka sýtiča (Choke) 8. Prevádzková poloha (3)
5. Sacie čerpadlo 9. Štartovacie lanko

1. Manetã de acceleraþie 6. Poziþia de şoc maxim (1)
2. Oprit (O) 7. Poziþia de şoc medie (2)
3. Pornit (I) 8. Poziþia de funcþionare (3)
4. Manetã de şoc 9. Cablu de pornire
5. Pompa de aspiraþie

1. Vzvod za plin 6. Maksimalen položaj
2. Izklopljeno (O) zračnega dušilca (1)
3. Vklopljeno (I) 7. Srednji vmesni položaj
4. Vzvod zračnega dušilca zračnega dušilca (2)
5. Sesalna črpalka 8. Delovni položaj (3)

9. Zaganjalna vrv

1. Poluga gasa 6. Maksimalna pozicija
2. Isključeno čoka (1)
3. Uključeno 7. Medjupozicija čoka (2)
4. Poluga čoka 8. Radna pozicija (3)
5. Usisna pumpa 9. Uže startera
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Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Az alkatrészek ismertetése – 10. –11. ábra

Opis czêœci – rys. 10–11

Popis dílù – obr. 10–11

Popis dielov – obr. 10–11

Descrierea pieselor – fig. 10–11

Opis delov – Sl. 10–11

Opis dijelova – crt. 10–11

1

2

3

4

5

1. Csapszeg 4. Rugó
2. Pillanatindító gomb 5. Belsõ orsó
3. Külsõ orsó

1. Trzpieñ 4. Sprê¿yna
2. Przycisk 5. Szpula wewnêtrzna
3. Szpula zewnêtrzna

1. Svorník 4. Pružina
2.�ukací knoflík 5. Vnitøní cívka
3. Pouzdro cívky

1. Svorník 4. Pružina
2.�ukací gombík 5. Vnútorná cievka
3. Puzdro cievky

1. Bolþuri 4. Arc
2. Buton de lovire 5. Bobinã internã
3. Bobinã externã

1. Svornik 4. Vzmet
2. Pritisni gumb 5. Notranja tuljava
3. Zunanja tuljava

1. Klinasti vijak 4. Opruga
2. Pritisno dugme 5. Nutarnji kalem
3. Vanjski kalem
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Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Az alkatrészek ismertetése – 12. –18. ábra

Opis czêœci – rys. 12–18l

Popis dílù – obr. 12–18

Popis dielov – obr. 12–18

Descrierea pieselor – fig. 12–18

Opis delov – Sl. 12–18

Opis dijelova – crt. 12–18

1

2

3

3

1. Bekattanó fogak 3. Hurok
2. Résformájú lyukak 4. Tartórések

1. Zêby zatrzasku 3. Pêtla
2. Otwory, podłu¿ne 4. Rowki zaciskaj¹ce

1. Zaskakovací zuby 3. Smyčka
2. Štìrbinové otvory 4. Pøidržovací štìrbina 

1. Zaskakovacie zuby 3. Slučka
2. Štrbinovité otvory 4. Pøidržiavacia štrbina

1. Dinþi de pornire 3. Buclã
2. Orificii în formã de şliþ 4.Şliþuri de fixare

1. Ozobljenje 3. Zanka
za pozicioniranje 4. Zareze za držanje

2. Odprtine v obliki zarez

1. Spojni zubci 3. Spojna petlja
2. Prorezi 4. Prorezi za učvršćivanje

4
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Fig. 19

Fig. 20 Fig. 21

Fig. 22

Az alkatrészek ismertetése – 19. –22. ábra

Opis czêœci – rys. 19–22

Popis dílù – obr. 19–22

Popis dielov – obr. 19–22

Descrierea pieselor fig. 19–22

Opis delov – Sl. 19–22

Opis dijelova – crt. 19–22

2
1

3

1. Levegõszûrõ fedele 3. Tartóheveder
2. Levegõszûrõ

1. Pokrywa filtra powietrza 3. Nakładka mocuj¹ca
2. Filtr powietrza

1. Kryt vzduchového filtru 3. Pøidržovací spona
2. Vzduchový filtr

1. Kryt vzduchového filtra 3. Pridržiavacia spona
2. Vzduchový filter

1. Capacul filtrului de aer 3. Eclisã de susþinere
2. Filtru de aer

1. Pokrov zračnega filtra 3. Spona pokrova
2. Zračni filter

1. Pokrov zračnog filtera 3. Pridržna vezica
2. Zračni filter
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Fig. 23

Fig. 24

Az alkatrészek ismertetése – 23. –24. ábra

Opis czêœci – rys. 23–24

Popis dílù – obr. 23–24

Popis dielov – obr. 23–24

Descrierea pieselor – fig. 23–24

Opis delov – Sl. 23–24

Opis dijelova – crt. 23–24

2

1

0,63 mm

3

1. Levegõszûrõ fedele 3. Gyújtógyertya
2. Üresjárati fordulatszám

szabályozó

1. Pokrywa filtra powietrza 3. Œwieca zapłonowa
2. Regulator liczby obrotów 

biegu jałowego

1. Kryt vzduchového filtru 3. Zapalovací svíčka
2. Regulátor volnobìžných

otáček

1. Kryt vzduchového filtra 3. Zapa¾ovacia sviečka
2. Regulátor vo¾nobìžných

otáčok

1. Capacul filtrului de aer 3. Bujie
2. Regulator al turaþiei

de mers în gol

1. Pokrov zračnega filtra 3. Vžigalna svečka
2. Regulator števila

vrtljajev prostega teka

1. Pokrov zračnog filtera 3. Svijećica
2. Regulator broja

okretaja praznog hoda
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Introduceþi toate datele de pe plãcuþa de tip a utilajului dvs. 
în rubrica urmãtoare.

Plãcuþa de tip o gãsiþi în apropierea motorului. 

Aceste date sunt foarte importante pentru identificarea 
ulterioarã în scopul comandãrii de piese de schimb şi pentru 
serviciul clienþi.

PENTRU SIGURANÞA DVS.

UTILIZAREA CORECTÃ A UTILAJULUI
Acest utilaj este destinat exclusiv

– pentru utilizarea conform descrierilor şi indicaþiilor 
de siguranþã din aceastã instrucþiune de utilizare,

– 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).
Acest utilaj poate nu fi folosit în alte scopuri în afara celor 
susmenþionate. 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 producãtorului pentru pagubele care rezultã 
din acestea.

INDICAÞII DE SIGURANÞÃ

CITIÞI TOATE INSTRUCÞIUNILE 
ÎNAINTE DE UTILIZARE.
 Citiþi instrucþiunea de utilizare cu atenþie. Familiarizaþi-vã 

cu deservirea şi utilizarea conform regulilor, în special 
cu depozitarea utilajului. 

 Nu permiteþi copiilor sub 16 ani sã foloseascã utilajul. 
Permiteþi adulþilor sã utilizeze utilajul abia dupã ce au fost 
instruiþi.

 Verificaþi şi controlaþi utilajul înainte de a-l folosi. Înlocuiþi 
piesele defecte. Verificaþi, dacã nu curge combustibil. 
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 2 mm. Nu utilizaþi niciodatã şnururi întãrite cu metal, 
sârmã, lanþ, cablu sau altele asemãnãtoare. Acestea 
se pot rupe şi transforma în proiectile periculoase.

 Nu utilizaþi acest utilaj când sunteþi obosit, bolnav sau sub 
influenþa alcoolului, drogurilor sau medicamentelor.

 Atenþie la riscurile de rãnire la cap, mâini şi picioare. 
 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.

 Acest aparat nu este destinat a fi folosit de cãtre persoane 
(inclusiv copii) cu capacitãþi fizice, senzoriale sau psihice 
limitate sau lipsiþi de experienþã şi/sau de cunoştinþe, 
în afarã de cazul în care ei sunt supravegheaþi de 
o persoanã care rãspunde de securitatea lor sau au 
primit de la aceasta indicaþii, cum trebuie folosit aparatul.

 Copiii trebuie supravegheaþi pentru a fi siguri, cã nu se 
joacã cu aparatul.

INDICAÞII DE SIGURANÞÃ
ATENÞIE: Benzina este foarte inflamabilã şi aburii de benzinã 

în contact cu o flacãrã pot duce la explozie. Respectaþi 
urmãtoarele mãsuri de precauþie:

 Pãstraþi carburantul întotdeauna în vase special concepute 
şi admise pentru acest produs.
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INDICAÞII DE SIGURANÞÃ

 Înainte de umplerea rezervorului se opreşte motorul şi se 
lasã sã se rãceascã. Cât timp motorul este încã fierbinte 
nu se va scoate niciodatã capacul rezervorului şi nu se 
va turna carburant. 

 Carburantul se amestecã şi se umple într-o zonã bine 
aerisitã sub cerul liber, fãrã scântei sau flãcãri. Rezervorul 
nu se va umple niciodatã într-o clãdire. Capacul rezervorului 
se îndepãrteazã încet, dupã ce motorul a fost oprit. 
Nu fumaþi în timpul amestecului sau turnãrii carburantului. 
Eventualii stropi de carburant trebuie imediat şterşi de 
pe utilaj.

ÎN TIMPUL FOLOSIRII
 Nu folosiþi şi nu porniþi utilajul niciodatã într-un spaþiu închis 

sau în clãdire. Inhalarea de gaze evacuate poate cauza 
moartea. Utilizaþi utilajul numai sub cerul liber. 

 În timpul funcþionãrii acestui utilaj purtaþi ochelari 
de protecþie şi dopuri pentru urechi. Ochelarii de 
protecþie se vor purta permanent, adicã la pregãtire, 
funcþionare şi întreþinere.

 Purtaþi pantaloni lungi şi groşi, cizme, mãnuşi şi o cãmaşã 
cu mânecã lungã. Nu purtaþi pantaloni scurþi sau sandale 
şi nu umblaþi descãlþat. 

 Capacul de protecþie trebuie întotdeauna instalat, când 
se foloseşte utilajul. Lungimea firului de tãiere nu trebuie 
sã depãşeascã lungimea capacului de protecþie.

 Utilajul nu este dotat cu cuplaj şi bobina cu fir se roteşte 
în continuare, când motorul merge în gol.

 Reglaþi mânerul în formã de D în funcþie de mãrimea 
corpului pentru a asigura cea mai bunã manipulare posibilã 
a utilajului.

 Înainte de pornirea utilajului asiguraþi-vã cã bobina cu fir 
nu intrã în contact cu nici un obiect.

 Utilizatorul şi utilajul trebuie sã se afle într-o poziþie stabilã 
la pornire. Vezi Fig. 6 şi instrucþiunile pentru pornirea/
oprirea utilajului.

 Folosiþi utilajul corect şi numai pentru scopul prevãzut.
 Nu atingeþi motorul şi þeava de evacuare, deoarece aceste 

elemente se încãlzesc puternic în timpul folosirii. 
Dupã oprirea utilajului aceste pãrþi componente mai rãmân 
fierbinþi pentru câtva timp.

 Nu lãsaþi motorul sã funcþioneze cu turaþie înaltã când 
nu se efectueazã tãieri.

 În cazul contactului cu corpuri strãine opriþi imediat motorul 
şi verificaþi dacã s-a deteriorat utilajul. Nu folosiþi niciodatã 
utilajul înainte de a-l fi adus în starea iniþialã. Nu folosiþi 
utilajul când unele pãrþi componente nu sunt bine fixate sau 
sunt deteriorate. 

 În cazul în care utilajul începe sã vibreze anormal, 
se opreşte motorul şi se cautã imediat cauza. 
Vibraþia este în general un semn de alarmã.

 La fiecare proces de îngrijire sau de întreþinere 
şi la schimbarea bobinei cu fir sau a altor accesorii 
se opreşte motorul şi se poziþioneazã în poziþia Oprit.

 Pentru întreþinerea utilajului se folosesc numai accesorii 
şi piese de schimb, care sunt aprobate de producãtor. 
Aceste piese se pot obþine la comerciantul dvs. de 
contract.

 Nu folosiþi niciodatã piese şi accesorii care nu sunt admise 
pentru acest utilaj. Aceasta poate duce la rãniri grave ale 
utilizatorului, la deteriorãri ale utilajului şi la pierderea 
garanþiei.

PERIOADE DE FUNCÞIONARE
Respectaþi prescripþiile naþionale/comunale referitoare 
la perioadele de funcþionare (Dacã este cazul, informaþi-vã 
la autoritãþile competente).

ALTE INDICAÞII DE SIGURANÞÃ
 Dacã în rezervor se mai gãseşte carburant, nu depozitaþi 

niciodatã utilajul într-o clãdire, în care aburii pot veni în 
contact cu o flacãrã sau cu o scânteie.

 Înainte de depozitarea sau transportul utilajului se lasã 
motorul sã se rãceascã. Protejaþi utilajul în timpul 
transportului.

 Curãþaþi utilajul dupã fiecare utilizare. Vezi instrucþiunile din 
capitolul „Curãþare şi depozitare”. 

 Pãstraþi acest manual şi citiþi instrucþiunile regulat şi folo-
siþi-l pentru instruirea altor utilizatori. Dacã utilajul va fi 
împrumutat unei alte persoane, împrumutaþi întotdeauna 
şi instrucþiunile împreunã cu utilajul.

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

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

PÃSTRAÞI ACESTE INSTRUCÞIUNI
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SIMBOLURI DE SIGURANÞÃ ŞI INTERNAÞIONALE
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 funcþionare şi de reparaþii.

SIMBOL SEMNIFICAÞIE

 SIMBOL DE SIGURANÞÃ ŞI AVERTIZARE
Aratã pericol, avertizare sau motiv de atenþie. Poate fi folosit împreunã cu alte simboluri sau pictograme.

 CITIÞI INSTRUCÞIUNILE DE UTILIZARE
Nerespectarea prescripþiilor de funcþionare şi a mãsurilor de precauþie pot avea ca urmare rãniri grave.
Citiþi instrucþiunea de utilizare înainte de pornirea sau funcþionarea utilajului.

 PROTEJAÞI OCHII ŞI AUZUL 
ATENÞIE: Obiectele aruncate pot provoca rãniri grave ale ochilor şi zgomotul excesiv poate provoca 
pierderea auzului.
Purtaþi echipament de protecþie al ochilor şi auzului în timpul funcþionãrii utilajului.

 ÞINEÞI PRIVITORII LA DISTANÞÃ
ATENÞIE: Toþi privitorii, în special copiii şi animalele de casã trebuie sã se afle la o distanþã de cel puþin 
15 m de zona de lucru.
 

 BENZINA
Folosiþi mereu benzinã curatã şi fãrã plumb pentru amestecul de benzinã.

 ULEI
Folosiþi numai ulei admis conform instrucþiunii de utilizare pentru amestecul de benzinã.

 OBIECTELE ARUNCATE ŞI PIESELE ROTATIVE POT PRODUCE RÃNIRI GRAVE
ATENÞIE: Nu folosiþi utilajul, dacã carcasa de protecþie nu este corect poziþionatã pentru tãiere.
Pãstraþi distanþa faþã de bobina rotativã cu fir.
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SIMBOL SEMNIFICAÞIE

 ÎNTRERUPÃTOR DE APRINDERE
PORNIT / START / FUNCÞIONARE

 ÎNTRERUPÃTOR DE APRINDERE
OPRIT sau STOP

 AVERTIZARE DE SUPRAFEÞE FIERBINÞI
Nu atingeþi amortizoare de zgomot, angrenaje sau cilindri fierbinþi. Vã puteþi arde.
Aceste piese devin extraordinar de fierbinþi în timpul funcþionãrii şi rãmân fierbinþi şi un timp dupã oprirea utilajului.
 

 LAME ASCUÞITE
ATENÞIE: In capacul de protecþie se aflã o lamã ascuþitã. Pentru a evita rãniri serioase, nu atingeþi lamele.

 NU SE MONTEAZÃ LAME/CUÞITE DE TÃIERE
Funcþionarea este permisã numai cu fir tãietor. Nu se vor folosi lame sau cuþite de tãiere. Pericol de rãnire.

 REGLAREA ŞOCULUI
1 • ŞOC TOTAL poziþia de pornire.

2 • ŞOC PARÞIAL poziþie intermediarã.

3 • Poziþie de funcþionare.

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

 NU PUNEÞI ÎN REZERVOR CARBURANT AL SPECIFICAÞIEI E85
Folosirea de carburant al specificaþiei E85 (conþinut de etanol >15 %) poate duce la defecþiuni ale motorului.
Folosirea unui carburant neadmis duce la stingerea garanþiei.
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MONTAREA MÂNERULUI ÎN FORMÃ DE D
1. Pentru siguranþa dvs. bara cu mânerul în formã de D trebuie 

sã fie montatã înainte de marcajul distanþei (cel puþin 
15,5 cm înainte de mâner (1), Fig. 1). Împingeþi bara cu 
mâner în jos peste tijã, astfel ca mânerul sã fie oblic faþã 
de motor (Fig. 1).

INDICAÞIE DE AVERTIZARE: Mânerul în formã de D nu trebuie 
împins dincolo de marcajul de distanþã. Aceasta poate duce 
la deteriorarea mânerului sau a aparatului. 

2. Fixaþi bolþurile, şaibele şi piuliþele cu aripioare 
şi strângeþi-le.

REGLAREA MÂNERULUI ÎN FORMÃ DE D
1. Se slãbeşte piuliþa-fluture. Nu este necesar sã se 

îndepãrteze şuruburile şi şaibele.
2. Se roteşte mânerul în formã de D, astfel ca mânerul 

sã fie poziþionat peste tijã.
3. În timp ce aparatul este þinut în poziþia de lucru (Fig. 7), se 

aduce mânerul în formã de D în poziþia care asigurã cea mai 
bunã mânuire posibilã a aparatului şi se strânge piuliþa-
fluture (Fig.1).

INSTALAREA ÎNVELITORII DE PROTECÞIE
1. Împingeþi învelitoarea de protecþie cu fanta peste 

dispozitivul de fixare şi aşezaþi învelitoarea de protecþie 
în jurul tijei (Fig. 2a). 

2. Introduceþi bolþul prin gaurã în învelitoarea de protecþie, 
astfel ca sã fie asiguratã împotriva rotirii (Fig. 2b).

3. Aşezaþi şaiba şi piuliþa şi strângeþi (Fig. 2b).

MONTAJUL TIJEI INFERIOARE ŞI A CAPULUI 
DE TÃIERE
(numai pentru aparate cu tija din bucãþi)
1. Desprindeþi dispozitivul cu cleme de la tija inferioarã 

cu cheia interioarã hexagonalã livratã (Fig. 3b).
2. Introduceþi tija superioarã în dispozitivul cu cleme şi fixaþi-o 

în lãcaş (Fig. 3a).
3. Strângeþi dispozitivul cu cleme (Fig. 3b).

RECOMANDÃRI PENTRU ULEI ŞI CARBURANT

RECOMANDARE PENTRU SORTIMENTUL DE ULEI
Folosiþi numai ulei de calitate, clasificarea- 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, 1:40 (2,5 %).

RECOMANDARE PENTRU 
SORTIMENTUL DE BENZINÃ
Folosiþi întotdeauna benzinã curatã, proaspãtã, fãrã plumb 
(vechime de cel mult 60 de zile).
Cifra octanicã minimã: 91 ROZ

INDICAÞII PENTRU AMESTECUL
DE ULEI ŞI BENZINÃ
Carburantul vechi şi/sau amestecat greşit constituie principala 
cauzã, dacã utilajul nu funcþioneazã regulamentar. Folosiþi 
numai benzinã proaspãtã, curatã şi fãrã plumb. Urmaþi întocmai 
instrucþiunile pentru amestecul corect de benzinã/ulei.

Faceþi un amestec regulamentar din ulei de motor în doi 
timpi şi benzinã fãrã plumb, 1:40 (2,5 %). Nu amestecaþi 
direct în rezervor.

INSTRUCÞIUNE DE FUNCÞIONARE

PORNIREA MOTORULUI
1. Amestecaþi benzinã (carburant Otto) cu ulei. Umpleþi 

rezervorul cu amestec: Vezi instrucþiunile pentru 
amestecarea uleiului cu benzina.

2. Aduceþi întrerupãtorul în poziþia PORNIT [I] (Fig. 4).
NOTÃ: La unele modele întrerupãtorul este permanent în poziþia 

PORNIT [I].
3. Pompa de aspiraþie se apasã încet şi total de 10 ori. 

Carburantul trebuie sã fie vizibil în pompã (Fig. 5). 
Dacã acesta nu este cazul, se mai apasã de trei ori 
sau atât timp, pânã când carburantul este vizibil.

QK Maneta de şoc în poziþia 1 (Fig. 5).
5. Utilajul pe pãmânt, se activeazã maneta de acceleraþie şi se 

þine apãsat.
6. Trageþi de 5 ori cablul de pornire într-o mişcare controlatã 

şi continuã.
7. Maneta de şoc în poziþia 2 (Fig. 5).
8. Cu maneta de acceleraþie apãsatã se trage cablul de 

pornire cu o mişcare controlatã şi continuã de 1 pânã 
la 5 ori, pentru a porni motorul (Fig. 6).
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9. Se apasã maneta de acceleraþie pentru ca motorul 
sã se încãlzeascã timp de 30 pânã la 60 secunde. 

10. Dacã motorul s-a încãlzit, aşezaþi maneta de şoc în poziþia 3 
(Fig. 5). Acþionaþi încã odatã maneta de acceleraþie timp de 
cca. 60 secunde. Aparatul este acum gata de funcþionare.

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

DACÃ... motorul ezitã, aduceþi maneta de şoc înapoi în poziþia 
2 (Fig. 5) şi lãsaþi-l sã se încãlzeascã în continuare.

DACÃ... motorul nu porneşte, se repetã paşii 3–7.
DACÃ... Se aduce maneta de şoc în poziþia 3 (Fig. 5) dacã 

motorul se îneacã la încercarea de pornire. Se apasã 
maneta de acceleraþie. Se trage cablul de pornire. 
Motorul trebuie sã porneascã dupã 3 pânã la 8 încercãri.

DACÃ... Nu este necesar sã se foloseascã şocul pentru a porni 
un motor cald. Se aduce întrerupãtorul în poziþia PORNIT (I) 
şi maneta de şoc în poziþia 2 (Fig. 5).

OPRIREA MOTORULUI
1. Se dã drumul la maneta de acceleraþie (Fig. 4). Se lasã 

motorul sã se rãceascã în mers în gol.
2. Aduceþi întrerupãtorul (în funcþie de execuþie) în poziþia 

OPRIT [0] şi þineþi-l (în funcþie de execuþie), pânã când 
motorul este oprit (Fig. 4).

ÞINEREA COASEI CU MOTOR
Înainte de utilizarea utilajului se va lua o poziþie adecvatã pentru 
utilizarea utilajului (Fig. 7). 

REGLAREA LUNGIMII FIRULUI DE TÃIERE
Bobina de tãiere dã posibilitatea eliberãrii firului, fãrã sã se 
opreascã motorul. Pentru aceasta se loveşte uşor bobina de 
pãmânt (Fig. 8) în timp ce coasa cu motor ar trebui sã 
funcþioneze cu vitezã mãritã.

NOTÃ: Bobina cu fir nu ar trebui sã atingã pãmântul în timpul 
funcþionãrii (procesului de tãiere).

NOTÃ: Firul de tãiere ar trebui sã aibã întotdeauna lungimea 
maximã. Este dificil sã se elibereze fir, când firul de tãiere 
s-a scurtat prea mult.

Dacã s-a eliberat o lungime de fir prea mare, aceasta va fi 
scurtatã cu lama din carcasa de protecþie la o lungime potrivitã. 
Pentru a obþine un rezultat mai bun, bobina se va lovi de un 
pãmânt neted şi tare. La o încercare de a elibera fir, prin lovirea 
în iarbã înaltã se poate opri motorul.

Firul de tãiere se poate rupe în urmãtoarele cazuri:
 Uzura normalã a firului. 
 Apropierea firului de un obiect cum ar fi un perete sau 

un stâlp al gardului. 

SECRETE PENTRU REZULTATE 
DE TÃIERE MAI BUNE
 Se þine bobina cu fir paralelã faþã de pãmânt.
 Nu se apasã pe bobinã. Lucrul se face cu vârful firului, 

în special de-a lungul zidurilor. Dacã se foloseşte pentru 
tãiere mai mult decât vârful firului, va fi redusã eficienþa 
de tãiere şi motorul poate fi suprasolicitat.

 Iarba se taie la o lungime de tãiere de 20 cm de sus în jos 
pentru a evita o uzurã timpurie a firului şi o rezistenþã a 
motorului.

 Procesul de tãiere va avea loc dacã este posibil de la stânga 
spre drepta. Utilajul are o mai bunã eficienþã de tãiere, când 
mişcãrile se fac spre dreapta. Deşeurile vor fi eliberate 
la o distanþã suficientã de utilizator.

 Coasa cu motor se mişcã încet înãuntrul şi în afara zonei 
de cosit la înãlþimea doritã. Se va face o mişcare din faþã 
spre spate sau de la o parte la cealaltã. Cosirea de lungimi 
de tãiere mici are un rezultat mai bun.

COSIREA DECORATIVÃ
Obþineþi o tãiere decorativã, dacã tãiaþi toate plantele din jurul 
pomilor, stâlpilor, de lãngã garduri etc.

Rotiþi întregul utilaj astfel ca dispozitivul de tãiere sã formeze und 
unghi de 30° faþã de sol (Fig. 9).
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ATENÞIE: Înaintea tuturor lucrãrilor la utilaj:
– Se opreşte motorul.
– Se aşteaptã pânã când s-au oprit toate piesele mobile; 

motorul trebuie sã fie rãcit.
– Se scoate 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.

MONTAREA FIRULUI DE TÃIERE
Acest capitol trateazã atât instalarea Split-Line∆ cât şi a firului 
standard simplu.

Se va folosi întotdeauna un fir de tãiere de schimb cu diametrul 
de 2 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 firului nou pe bobina interioarã.
 Montajul unei bobine interioare cu fir înfãşurat în prealabil.
Înfãşurarea firului pe bobina interioarã existentã
1. Se þine bobina exterioarã cu o mânã şi se slãbeşte butonul 

de lovire în sens contrar acelor de ceasornic cu cealaltã 
mânã (Fig. 10). Verificaþi dacã şurubul înãuntrul capului 
de lovire se poate mişca liber. Se schimbã butonul 
de lovire, dacã acesta este defect.

2. Se trage bobina interioarã din cea exterioarã. (Fig. 11).
3. Se scoate arcul din interiorul bobinei (Fig. 11).
4. Pentru curãþirea bobinei interioare, a arcului, a axului 

şi a suprafeþei interioare a bobinei exterioare se foloseşte 
o cârpã curatã (Fig. 12).

5. Se verificã uzura dinþilor la bobina interioarã şi exterioarã 
(Fig. 12). Dacã este necesar se îndepãrteazã bavura sau se 
schimbã bobina.

INDICAÞII: Split-Line∆ (fire duble) poate fi folosit numai 
pe o bobinã cu orificii în formã de şliþ. Firul simplu poate 
fi folosit pe ambele tipuri de bobinã. Folosiþi fig. 13 pentru 
identificarea tipului dvs. de bobinã.

INDICAÞII: Folosiþi întotdeauna lungimea corectã la instalarea 
firului de tãiere pe utilaj. Dacã firul este prea lung, 
în anumite condiþii el nu poate fi eliberat în mod 
corespunzãtor. 

Instalarea firului simplu pentru instalarea Split-Line∆ 
vã rugãm sã citiþi în continuare la punct 8
6. Se iau cca 6 m de fir nou şi se îndoaie la jumãtate de 

lungime. Se introduce fiecare capãt de fir în cele 2 orificii 
ale bobinei (Fig.14). Se trage firul prin bobinã astfel 
ca bucla sã devinã cât se poate de micã.

7. Se înfãşoarã firele în straturi uniforme şi strânse pe bobinã 
(Fig.15). Firul trebuie înfãşurat în direcþia indicatã 
pe bobinã. Plasaþi degetul dvs. arãtãtor între cele douã 
fire pentru a evita ca acestea sã se suprapunã. 
Nu suprapuneþi capetele firului. În continuare la pasul 11.

Split-Line∆

8. Luaþi cca 3 m fir de tãiere nou. Introduceþi un capãt al firului 
într-unul din cele douã orificii ale bobinei (Fig. 16). Trageþi 
firul prin bobinã, pânã când mai rãmân numai cca 10 cm.

9. Introduceþi capãtul firului în orificiul deschis al bobinei şi 
trageþi tare de fir, ca bucla sã devinã cât mai micã (Fig. 16).

10. Înainte de înfãşurare împãrþiþi firul pe o lungime de cca 
15 cm.

11. Înfãşuraþi firul în straturi strânse, uniforme în direcþia indicatã 
pe bobinã.

INDICAÞIE: Dacã firul nu este înfãşurat în direcþia indicatã de 
bobinã, atunci dispozitivul de tãiere nu funcþioneazã corect. 

12. Capetele firului se introduc în cele douã şliþuri de fixare 
(Fig. 17).

13. Se introduc capetele firului prin ochiurile carcasei bobinei 
şi se plaseazã bobina cu arc în carcasa bobinei (Fig. 18). 
Se presezã bobina cu carcasa bobinei. Se þine bobina 
şi carcasa bobinei şi în acelaşi timp se apucã capetele 
firului trãgându-se puternic pentru a elibera firul din şliþurile 
de fixare în bobinã.

INDICAÞIE: Arcul trebuie fixat pe bobinã înainte ca dispozitivul 
de tãiere sã fie montat din nou.

14. Se þine bobina pe locul ei şi se instaleazã butonul de lovire 
prin rotire spre drepta. Strângeþi bine.

Montarea unei bobine cu fir înfãşurat în prealabil 
1. Se þine bobina exterioarã cu o mânã şi se slãbeşte butonul 

de lovire în sens contrar acelor de ceasornic cu cealaltã 
mânã (Fig. 10). Verificaþi dacã şurubul înãuntrul capului 
de lovire se poate mişca liber. Se schimbã butonul 
de lovire, dacã acesta este defect.

2. Se scoate bobina internã veche din bobina externã 
(Fig. 11).

3. Se scoate arcul bobinei interne vechi (Fig. 11).
4. Se fixeazã arcul în noua bobina internã. 
NOTÃ: Arcul trebuie sã fie montat pe bobina internã înainte 

ca bobina cu fir sã fie montatã din nou. 
5. Se introduc capetele firului prin urechile bobinei externe 

(Fig. 18).
6. Se monteazã noua bobinã internã în bobina externã 

(Fig. 18). Apoi se apasã pentru a uni cele douã bobine 
între ele. În timp ce se þine bobina internã şi cea externã, 
se apucã capetele firului şi se trag cu putere pentru a fixa 
firul în cele douã şliþuri de fixare ale bobinei.

7. Se þine bobina internã fixã şi se strânge butonul de lovire 
prin rotire în sensul acelor de ceasornic.
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CURÃÞ IREA FILTRULUI DE AER
Dupã 10 ore de funcþionare filtrul de aer trebuie curãþit şi uns. 
Este important sã se întreþinã bine aceste pãrþi componente. 
Dacã filtrul de aer nu este curãþit şi întreþinut, se pierde orice 
garanþie. 

1. Deschideþi capacul filtrului de aer: Apãsaþi eclisa de 
susþinere (3) şi deschideþi capacul (1) (Fig. 19). 

2. Îndepãrtaþi filtrul de aer (2) (Fig. 19).
3. Se spalã filtrul cu detergent şi apã (Fig. 20). Se clãteşte 

filtrul cu grijã, se scurge de apã şi se lasã sã se usuce 
complet.

4. Se foloseşte suficient ulei (SAE 30) curat pentru a unge 
filtrul uşor (Fig. 21).

5. Se apasã pe filtru pentru ca uleiul sã se distribuie şi sã iasã 
surplusul (Fig. 22).

6. Montaþi filtrul.
7. Închideþi capacul filtrului de aer fiind atenþi la opritor.
NOTÃ: Utilizarea aparatului fãrã filtru de aer duce la expirarea 

perioadei de garanþie (a garanþiei).

REGLAREA CARBURATORULUI
Turaþia mersului în gol poate fi reglatã la şurub (Fig. 23). Acest 
reglaj trebuie fãcut numai de cãtre un atelier de specialitate.

VERIFICAREA/ÎNLOCUIREA BUJIEI
Scoateþi bujia dupã fiecare 25 de ore de funcþionare şi verificaþi 
starea ei.

1. Opriþi motorul şi lãsaþi-l sã se rãceascã.
2. Scoateþi fişa bujiei.
3. Curãþaþi murdãria din jurul bujiei. 
4. Scoateþi bujia prin rotire spre stânga cu ajutorul unei chei de 

bujii.
5. Verificaþi/reglaþi distanþa între electrozi 0,63 mm (Fig. 24).
NOTÃ: Bujii avariate, înnegrite cu funingine sau murdare trebuie 
înlocuite. Folosiþi o bujie Champion RDJ7Y (sau o bujie 
echivalentã).

6. Înşurubaþi bujia şi strângeþi-o cu un moment de rotaþie de 
12,3–13,5 Nm. Nu strângeþi prea tare.

7. Fixaþi din nou fişa bujiei.

CURÃÞIREA
Pentru curãþirea pãrþilor exteioare ale aparatului se foloseşte 
o perie micã. Nu se folosesc detergenþi puternici. Produsele de 
curãþare de uz casnic conþin uleiuri aromate ca cel de pin sau 
lãmâie şi solvenþi precum cherosina, care pot deteriora mânerul 
sau carcasa din material plastic. Se înlãturã orice urmã de 
umezealã cu o cârpã uscatã.

DEPOZITAREA
 Nu se va depozita niciodatã utilajul într-un loc în care în care 

aburii pot intra în contact cu o scânteie sau cu o flacãrã, 
când existã benzinã în rezervor.

 Se lasã motorul sã se rãceascã înainte de a depozita 
utilajul.

 Se depoziteazã utilajul într-un loc uscat şi care poate 
fi închis sau la o înãlþime suficientã pentru a se evita orice 
utilizare neintenþionatã sau o deteriorare. Se va pãstra 
în afara razei de acþiune a copiilor.

DEPOZITARE PE TERMEN LUNG
La depozitarea utilajului pentru un timp mai îndelungat se vor 
respecta urmãtoarele indicaþii: 

1. Se toarnã tot carburantul din rezervor într-un vas cu 
carburant identic pentru motoare în doi timpi. Nu se mai 
foloseşte carburant, care a fost depozitat mai mult de 
60 zile.

2. Se porneşte motorul şi se lasã sã meargã pânã când se 
opreşte singur. În acest fel ne asigurãm cã s-a golit tot 
carburantul din carburator.

3. Se lasã motorul sã se rãceascã. Se scoate bujia şi se toarnã 
în cilindru 30 ml de ulei de motor de calitate pentru motoare 
în doi timpi. Se trage uşor de cablul de pornire pentru 
a distribui uleiul. Se monteazã din nou bujia.

NOTÃ: Dupã timpul de pãstrare şi înainte de folosirea din nou 
a coasei cu motor, se scoate bujia şi se îndepãrteazã tot 
uleiul din cilindru.

4. Se curãþã bine utilajul şi se verificã dacã sunt pãrþi 
deteriorate sau slãbite. Pãrþile deteriorate se vor aduce 
în stare de funcþionare sau se vor schimba şi dacã este 
necesar se vor strânge şuruburile, piuliþele şi bolþurile. 
Utilajul este acum pregãtit pentru depozitare.

5. Utilajul se pãstreazã într-un loc uscat şi care poate fi închis 
sau la o înãlþime suficientã pentru a se evita orice utilizare 
neintenþionatã sau o deteriorare. Se va pãstra în afara razei 
de acþiune a copiilor.

TRANSPORTUL
 Lãsaþi aparatul sã se rãceascã înainte de transport.
 Transportaþi aparatul numai cu rezervorul de carburant gol! 

Capacul rezervorului trebuie sã fie bine închis.
 La transport asiguraþi aparatul împotriva alunecãrii.

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.
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ÎNLÃTURAREA DEFICIENÞELOR

Pentru alte întrebãri adresaþi-vã comerciantului local.
Toate informaþiile, ilustraþiile şi specificaþiile din aceastã instrucþiune de lucru se bazeazã pe cele mai noi informaþii ale produsului din 
momentul predãrii la tipar. Ne rezervãm dreptul de a face oricând modificãri fãrã un anunþ prealabil. 

MOTORUL NU PORNEŞTE

CAUZA MÃSURI

Întrerupãtorul de aprindere se aflã pe OPRIT Se comutã întrerupãtorul pe PORNIT

Rezervorul de benzinã este gol Se umple rezervorul de benzinã

Pompa de aspiraþie nu este suficient de apãsat Se apasã pompa de aspiraþie de 10 ori încet şi complet

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 FUNÞIONEAZÃ UNIFORM LA MERSUL ÎN GOL

CAUZA MÃSURI

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 Se regleazã carburatorul de cãtre personalul de la serviciul 
pentru clienþi

MOTORUL NU ACCELEREAZÃ

CAUZA MÃSURI

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

Carburatorul este reglat greşit Se regleazã carburatorul de cãtre personalul de la serviciul 
pentru clienþi

MOTORUL NU ARE PUTERE SAU SE OPREŞTE ÎN TIMPUL TÃIERII

CAUZA MÃSURI

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

Filtrul de aer este murdar 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 Se regleazã carburatorul de cãtre personalul de la serviciul 
pentru clienþi

CAPUL DE TÃIERE NU ELIBEREAZÃ FIR

CAUZA MÃSURI

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 lovire şi se trage fir, pânã când în afara 
piesei de tãiere se aflã 10 cm de fir




