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hu ISMERKEDJEN MEG A GÉPÉVEL
pl ZAPOZNANIE Z URZ¥DZENIEM
cs SEZNAMTE SE S VAŠÍM NÁØADÍM
sk ZOZNAMTE SA S VAŠÍM NÁRADÍM
ro FACEÞI CUNOŞTINÞÃ CU UTILAJUL DVS.
sl SPOZNAJTE SVOJO NAPRAVO
hr UPOZNAJTE SVOJ STROJ
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Az alkatrészek ismertetése

Opis czêœci

Popis dílù

Popis dielov

Descrierea pieselor componentei

Opis delov

Opis dijelova

1. Motor 10. Fogantyúrúd
2. Tartályzár 11. EZ-Link™
3. Indítófogantyú 12. Szár
4. Gyújtógyertya 13. Kaszafejburkolat
5. Szivatópumpa/membrán 14. Zsinórvágó penge
6. Levegõszûrõ-/ 15. Kaszafej

hangtompító-burkolat 16. Vágólap burkolattal
7. Vállheveder-tartó 17. Vállheveder
8. Gyújtáskapcsoló 18. Lábtámasz
9. Gázkar

1. Silnik 9. DŸwignia gazu
2. Korek zbiornika paliwa 10. Uchwyt urz¹dzenia
3. Uchwyt startera 11. EZ-Link™
4. Œwieca zapłonowa 12. Trzon (rurka)
5. Pompa ss¹ca/primer 13. Osłona zespołu tn¹cego
6. Osłona filtra powietrza/ 14. Ostrze do przycinania 

tłumika ¿yłki
7. Mocowanie pasa do 15. Zespół tn¹cy

zawieszania urz¹dzenia 16. No¿e z osłon¹
na ramieniu 17. Pas do zawieszania 

8. Wył¹cznik zapłonu urz¹dzenia na ramieniu
18. Podpórka

1. Motor 9. Páčka plynu
2. Uzávìr palivové nádrže 10. Øídítka
3. Startovací rukojeˆ 11. EZ-Link™
4. Zapalovací svíčka 12. Násada
5. Sací čerpadlo/Primer 13. Kryt vyžínacího nástavce
6. Kryt vzduchového filtru/ 14. Nùž ke zkrácení struny

tlumiče hluku 15. Vyžínací nástavec
7. Držák ramenního 16. Vyžínací nùž s krytem

popruhu 17. Ramenní popruh
8. Spínač zapalování 18. Nožní opìra

1. Motor 9. Páčka plynu
2. Uzáver palivovej nádrže 10. Držadlo
3. Štartovacia rukoväˆ 11. EZ-Link™
4. Zapa¾ovacia sviečka 12. Násada
5. Sacie čerpadlo/Primer 13. Kryt vyžínacieho nástavca
6. Kryt vzduchového filtra/ 14. Nôž na skrátenie struny

tlmiča hluku 15. Vyžínací nástavec
7. Držiak ramenného 16. Vyžínací nôž s krytom

popruhu 17. Ramenný popruh
8. Spínač zapa¾ovania 18. Nožná opora

1. Motor 10. Ghidon
2. Capacul rezervorului 11. EZ-Link™
3. Mâner demaror 12. Tijã
4. Bujie 13. Apãrãtoarea dispozitivului
5. Pompã de aspiraþie/ de tãiere

primer 14. Lama de tãiat
6. Capac filtru de aer/ 15. Dispozitiv de tãiere

amortizor de zgomot 16. Lama de tãiat
7. Suport curea pentru umãr cu apãrãtoare
8. Întrerupãtor de aprindere 17. Cureaua de umãr
9. Maneta de acceleraþie 18. Susþinãtor de picior

1. Motor 10. Balanca
2. Zapiralo rezervoarja 11. EZ-Link™
3. Ročaj zaganjalnika 12. Cevasti ročaj
4. Vžigalna svečka 13. Zaščitna plošča 
5. Sesalna črpalka/ rezalnega nastavka

ročna črpalka 14. Rezilo za rezanje niti
6. Pokrov zračnega filtra/ 15. Rezalni nastavek

dušilca zvoka 16. Rezalno rezilo z zaščitno 
7. Nosilec naramnice ploščo
8. Vžigalno stikalo 17. Naramnica
9. Vzvod za plin 18. Nožna opora

1. Motor 10. Hvatna šipka
2. Zapor pogonskog goriva 11. EZ-Link™
3. Hvat startera 12. Držak
4. Svjećica za paljenje 13. Pokriv članka za rezanje
5. Usisna pumpa/primer 14. Nitno rezno sječivo
6. Pokriv-zračni filtar/ 15. Članak za rezanje

zvučni prigušivač 16. Rezno sječivo 
7. Držaljka ramenog remena sa pokrivom
8. Sklopka za paljenje 17. Rameno remenje
9. Poluga gasa 18. Oslonac za stopala
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cáÖK=N

cáÖK=O

cáÖK=P

Az alkatrészek ismertetése – 1–4. ábra

Opis czêœci – rys. 1–4

Popis dílù – obr. 1–4

Popis dielov – obr. 1–4

Descrierea pieselor componente – Fig. 1–4

Opis delov – Sl. 1–4

Opis dijelova – crt. 1–4

cáÖK=Q

cáÖK=R

1. Fogantyúrúd 6. Anya
2. Csavar 7. Gyorszár
3. Felsõ szorító 8. Távtartó 
4. Középsõ szorító (kiviteltõl függõen)
5. Alsó szorító

1. Uchwyt urz¹dzenia 6. Nakrêtka
2. Œruba 7. Karabinek 
3. Zacisk górny szybkomocuj¹cy
4. Zacisk œrodkowy 8. Element dystansowy 
5. Zacisk dolny (zale¿nie od modelu)

1. Øídítka 6. Matice
2. Šroub 7. Rychlouzávìr
3. Horní svìrka 8. Distanční držák
4. Prostøední svìrka (podle provedení)
5. Spodní svìrka

1. Držadlo 6. Matica
2. Skrutka 7. Rýchlouzáver
3. Horná zvierka 8. Distancný držiak 
4. Prostredná zvierka (podla vyhotovenia)
5. Dolná zvierka

1. Ghidon 6. Piuliþã
2. Şurub 7. Închidere rapidã
3. Clemã superioarã 8. Distanþier 
4. Clemã mijlocie (în funcþie de execuþie)
5. Clemã inferioarã

1. Balanca 6. Matica
2. Vijak 7. Hitro zapiralo
3. Zgornja objemka 8. Distančni elementi
4. Srednja objemka (odvisno od izvedbe)
5. Spodnja objemka

1. Hvatna šipka 6. Matica
2. Vijak 7. Brzi zapor
3. Gornja stezaljka 8. Odstojnik
4. Središnja stezaljka (ovisno o izvedbi)
5. Donja stezaljka
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cáÖK=S

cáÖK=T

cáÖK=U

cáÖK=V

Kiviteltõl függõen – 
Az alkatrészek ismertetése – 7–9. ábra

W zale¿noœci od modelu – Opis czêœci – rys. 7–9

Podle provedení – Popis dílù – obr. 7–9

Pod¾a vyhotovenia – Popis dielov – obr. 7–9

În funcþie de execuþie –
Descrierea pieselor componente – Fig. 7–9

Odvisno od izvedbe – Opis delov – Sl. 7–9

Ovisno o izvedbi – opis dijelova – crt. 7–9

 3

 4

 1  2

TOS

N
R

P

1. EZ-Link™ 5. Fõfurat
2. Kioldógomb 6. Felsõ csõtengely
3. Szorító 7. Alsó csõtengely
4. Vezetõvájat

1. EZ-Link™ 4. ¯łobek prowadz¹cy
2. Przycisk zwalniaj¹cy 5. Otwór główny

zatrzask 6. Górna rurka dr¹¿ka
3. Pokrêtło 7. Dolna rurka dr¹¿ka

1. EZ-Link™ 5. Hlavní otvor
2. Uvolòovací tlačítko 6. Horní trubka høídele
3. Otočný knoflík 7. Spodní trubka høídele
4. Vodicí drážka

1. EZ-Link™ 5. Hlavný otvor
2. Uvo¾òovacie tlačidlo 6. Horná trúbka hriade¾a
3. Otočný gombík 7. Spodná trúbka hriade¾a
4. Vodiaca drážka

1. EZ-Link™ 5. Orificiu principal
2. Buton de declanşare 6. Þeava arborelui superiorã
3. Buton 7. Þeava arborelui inferioarã
4. Canal de ghidaj

1. EZ-Link™ 5. Glavna odprtina
2. Sprožilni gumb 6. Zgornja cev vretena
3. Gumb 7. Spodnja cev vretena
4. Vodilni žleb

1. EZ-Link™ 5. Glavni otvor
2. Pokretačko dugme 6. Gornja osovinska cijev
3. Dugme 7. Donja osovinska cijev
4. Vodilični žlijeb
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Az alkatrészek ismertetése – 10–13. ábra

Opis czêœci – rys. 10–13

Popis dílù – obr. 10–13

cáÖK=NM

cáÖK=NN

cáÖK=NO

cáÖK=NP

Popis dielov – obr. 10–13

Descrierea pieselor componente – Fig. 10–13

Opis delov – Sl. 10–13

Opis dijelova – crt. 10–13

1. Kaszafej védõlemez 6. Meghajtótengely-ház
2. Csavarok 7. Biztosítórúd-nyílás
3. Védõlemez-rögzítés 8. Tengelypersely-furat
4. Biztosítórúd 9. Kaszafej
5. Meghajtótengely 10. Nyomótárcsa

1. Blacha osłony zespołu 7. Wyciêcie 
tn¹cego na dr¹¿ek 

2. Œruby zabezpieczaj¹cy
3. Mocowanie blachy 8. Otwór w korpusie wałka 

osłony napêdowego
4. Dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy 9. Zespół tn¹cy
5. Wałek napêdowy 10. Uchwyt no¿y
6. Korpus wałka 

napêdowego

1. Plechový kryt vyžínacího 5. Hnací høídel
nástavce 6. Tìleso hnacího høídele

2. Šrouby 7. Výøez pro blokovací tyčku
3. Upevnìní plechového 8. Otvor pouzdra høídele

krytu 9. Vyžínací nástavec
4. Blokovací tyčka 10. Držák nože

P

N
O

Q

T

U

S R

1. Plechový kryt vyžínacieho 6. Teleso hnacieho hriade¾a
nástavca 7. Výrez pre blokovaciu 

2. Skrutky tyčku
3. Upevnenie plechového 8. Otvor puzdra hriade¾a

krytu 9. Vyžínací nástavec
4. Blokovacia tyčka 10. Držiak noža
5. Hnací hriade¾

1. Apãrãtoarea dispozitivului 6. Carcasa arborelui cotit 
de tãiere de antrenare

2. Şuruburi 7. Şliþ al tijei de siguranþã
3. Suportul apãrãtoarei 8. Orificiu al arborelui 
4. Tijã de siguranþã pentru bucşe
5. Arbore cotit de antrenare 9. Dispozitiv de tãiere

10. Suportul lamei

1. Zaščitna pločevina 5. Pogonska gred
rezalnega nastavka 6. Ohišje pogonske gredi

2. Vijaki 7. Reža za varnostno palico
3. Pritrditev zaščitne 8. Odprtina na puši gredi

pločevine 9. Rezalni nastavek
4. Varnostna palica 10. Držalo rezila

1. Zaštitni lim članka 6. Kućište pogonske 
za rezanje osovine

2. Vijci 7. Prorez sigurnosne šipke
3. Učvršćenje zaštitnog lima 8. Osovinski utični otvor
4. Sigurnosna šipka 9. Članak za rezanje
5. Pogonska osovina 10. Držaljka sječiva

Q

NM

V
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cáÖK=NQ

cáÖK=NR

cáÖK=NS

Az alkatrészek ismertetése – 14–16. ábra

Opis czêœci – Rys. 14–16

Popis dílù – obr. 14–16

Popis dielov – obr. 14–16

Descrierea pieselor componente – Fig. 14–16

Opis delov – Sl. 14–16

Opis dijelova – crt. 14–16

P

Q

R

O
N 1. Anya 4. Biztosítórúd

2. Nyomótárcsa 5. Meghajtótengely-ház
3. Vágólap

1. Nakrêtka 4. Dr¹¿ek zabezpieczaj¹cy
2. Uchwyt no¿y 5. Wałek napêdowy
3. No¿e (tarcza)

1. Matice 4. Blokovací tyčka
2. Držák nože 5. Tìleso hnacího høídele
3. Vyžínací nùž

1. Matica 4. Blokovacia tyčka
2. Držiak noža 5. Teleso hnacieho hriade¾a
3. Vyžínací nôž

1. Piuliþã 4. Tijã de siguranþã
2. Suportul lamei 5. Arbore de acþionare
3. Lamã de tãiere  

1. Matica 4. Varnostna palica
2. Držalo rezila 5. Ohišje pogonske gredi
3. Rezalno rezilo

1. Matica 4. Sigurnosna šipka
2. Držaljka sječiva 5. Kućište pogonske 
3. Rezno sječivo osovine
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cáÖK=NT

cáÖK=NU

cáÖK=NV

Az alkatrészek ismertetése – 17–19. ábra

Opis czêœci – Rys. 17–19

Popis dílù – obr. 17–19

Popis dielov – obr. 17–19

Descrierea pieselor componente – Fig. 17–19

Opis delov – Sl. 17–19

Opis dijelova – crt. 17–19

cáÖK=OM
1. Gázkar 4. Szivatópumpa/membrán
2. Gázkarrögzítõ 5. Támasztóláb
3. Gyújtáskapcsoló 6. Indítókötél

1. DŸwignia gazu 4. Pompa ss¹ca/primer
2. Blokada dŸwigni gazu 5. Podpórka
3. Wył¹cznik zapłonu 6. Linka startera

1. Páčka plynu 4. Sací čerpadlo/Primer
2. Aretace páčky plynu 5. Nožní opìra
3. Spínač zapalování 6. Startovací lanko

^
 1

 2
 3

_

1. Páčka plynu 4. Sacie čerpadlo/Primer
2. Aretácia páčky plynu 5. Nožná opora
3. Spínač zapa¾ovania 6. Štartovacie lanko

1. Maneta de acceleraþie 4. Pompã de aspiraþie/
2. Stabilizator al  manetei primer

de acceleraþie 5. Susþinãtor de picior
3. Întrerupãtor de aprindere 6. Cablul demarorului

1. Ročica za plin 4. Sesalna črpalka/
2. Zapora ročice za plin ročna črpalka
3. Vžigalno stikal 5. Nožna opora

6. Zagonska vrv

1. Poluga gasa 4. Usisna pumpa/primer
2. Utvrđivač poluge za gas 5. Oslonac za stopala
3. Sklopka za paljenje 6. Uže startera
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cáÖK=ON

cáÖK=OO

cáÖK=OP

cáÖK=OQ

Az alkatrészek ismertetése – 24–26. ábra

Opis czêœci – rys. 24–26

Popis dílù – obr. 24–26

Popis dielov – obr. 24–26

Descrierea pieselor componente – Fig. 24–26

Opis delov – Sl. 24–26

Opis dijelova – crt. 24–26

cáÖK=OR

cáÖK=OS

1. Zsinórház 4. Pillanatindító gomb
2. Rugó 5. Bekattanó fogak
3. Zsinórorsó

1. Obudowa szpuli 4. Przycisk
2. Sprê¿yna 5. Zêby zatrzasku
3. Szpula

1. Cívkové pouzdro 4. �ukací knoflík
2. Pružina 5. Zaskakovací zuby
3. Cívka

1. Cievkové puzdro 4. �ukací gombík
2. Pružina 5. Zaskakovacie zuby
3. Cievka

1. Carcasa bobinei 4. Buton de apãsare
2. Arc 5. Dinþi de fixare
3. Bobinã

1. Ohišje tuljave 4. Pritisni gumb
2. Vzmet 5. Pritrdilni zobje
3. Tuljava

1. Kućište svitka 4. Tipno dugme
2. Opruga 5. Uglavni zupci
3. Svitak
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cáÖK=OT

cáÖK=OU

cáÖK=OV

cáÖK=PM

cáÖK=PN

cáÖK=PO

cáÖK=PP

cáÖK=PQ

Az alkatrészek ismertetése – 33–34. ábra

Opis czêœci – rys. 33–34

Popis dílù – obr. 33–34

Popis dielov – obr. 33–34

Descrierea pieselor componente – Fig. 33–34

Opis delov – Sl. 33–34

Opis dijelova – crt. 33–34

1. Csavar 2. Levegõszûrõ

1. Œruba 2. Filtr powietrza

1. Šroub 2. Vzduchový filtr

1. Skrutka 2. Vzduchový filter

1. Şurub 2. Filtru de aer

1. Vijak 2. Zračni filter

1. Vijak 2. Zračni filtar
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Az alkatrészek ismertetése – 38–39. ábra

Opis czêœci – rys. 38–39

Popis dílù – obr. 38–39

cáÖK=PR cáÖK=PS

cáÖK=PT

cáÖK=PU

cáÖK=PV

Popis dielov – obr. 38–39

Descrierea pieselor componente – Fig. 38–39

Opis delov – Sl. 38–39

Opis dijelova – crt. 38–39

1. Üresjárati beállítócsavar 2. Gyújtógyertya

1. Œruba nastawcza biegu 2. Œwieca zapłonowa
jałowego

1. Seøizovací šroub 2. Zapalovací svíčka
volnobìhu

1. Nastavovacia skrutka 2. Zapa¾ovacia sviečka
volnobehu

1. Şurub de reglare 2. Bujie
al mersului în gol

1. Vijak za nastavitev 2. Vžigalna svečka
prostega teka

1. Vijak za namještanje 2. Svjećica za paljenje
praznog hoda

0,63 mm

 2
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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)

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

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 rezultate 
din acestea.

INDICAÞII DE SIGURANÞÃ

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 medicamentelor.
Copiii şi tinerii sub 16 ani nu au voie sã foloseascã 
utilajul.
Controlaþi utilajul înainte de a-l utiliza. 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 dererioate 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 
2,41 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 funcþionarea 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 TRIMMERE 
DE GAZON ACÞIONATE CU BENZINÃ
ATENÞIE: 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 fierbinte. Nu folosiþi utilajul niciodatã 
fãrã sã înşurubaþi bine capacul rezervorului. Deşurubaþi 
capacul rezervorului încet pentru a diminua încet 
presiunea în rezervor.

0740_Teil_C.book  Seite 61  Mittwoch, 21. November 2007  12:15 12



SO

INDICAÞII DE SIGURANÞÃ

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.

ÎN TIMPUL FOLOSIRII
Nu porniþi niciodatã utilajul şi nu-l lãsaþi sã meargã, când 
vã aflaþi într-un spaþiu închis sau într-o clãdire. 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.
Apãrãtoarea dispozitivului de tãiere trebuie sã fie mereu 
montatã când folosiþi utilajul ca trimmer de gazon. 
Ambele fire ale trimmerului trebuie sã fie trase pentru 
funcþionare şi firul corect trebuie instalat. 
Firul trimmerului nu trebuie tras în afarã peste capãtul 
apãrãtorii dispozitivului de tãiere.
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.
Nu atingeþi dispozitivul de tãiere al utilajului.
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.
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.
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 pentru întreþinere, reparaþie sau 
schimbarea dispozitivului de tãiere sau alte piese. 
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 accesorii 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.

Perioade de funcþionare
Respectaþi prescripþiile naþionale/comunale referitoare la 
perioadele de funcþionare (Dacã este cazul, interesþi-vã la 
autoritãþile competente).
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LA FUNCÞIONAREA CU LAMA DE TÃIERE
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 
utilizatorul 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.
Cu lama pentru mãrãciniş nu tãiaþi nimic mai gros 
de 12,7 mm. Altfel poate apare un recul puternic.
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. Þineþi 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 
defecþiuni. 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.

Opriþi motorul IMEDIAT în cazul unor vibraþii deosebit 
de puternice. Vibraþiile sunt un semn cã existã 
probleme. Verificaþi cu atenþie dacã nu sunt bolþuri sau 
piuliþe slãbite sau alte defecþiuni înainte de a tãia mai 
departe. Dacã este necesar, reparaþi sau schimbaþi 
piesele afectate.

DUPÃ FUNCÞIONARE
Curãþiþi lama de tãiere cu un curãþitor 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 înaintea transportului sau 
al depozitãrii. Fixaþi bine utilajul în vederea transportului.
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 resturile 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.

PÃSTRAÞI BINE ACEASTÃ INSTRUCÞIUNE
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SIMBOLURI DE SIGURANÞÃ ŞI INTERNATIONALE
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.

CITIREA INSTRUCÞIUNII DE UTILIZARE
Nerespectarea prescripþiilor de funcþionare şi a mãsurilor de precauþie pot avea ca urmare rãniri grave.
Citiþi instrucþiunea de urilizare 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.

PURTAÞI ECHIPAMENT DE PROTECÞIE PENTRU CAP
ATENÞIE: Obiectele care cad pot provoca rãniri grave ale capului. 
Purtaþi echipament de protecþie a capului 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 şi faþã de lama de tãiere.
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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: Lame ascuþite la capacul de protecþie precum şi lame ascuþite de tãiere. 
Pentru a evita rãniri serioase, nu atingeþi lamele 
   

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

PURTAÞI ÎNCÃLÞÃMINTE ŞI MÃNUŞI DE PROTECÞIE
În timpul folosirii acestui utilaj purtaþi cizme rezistente şi mãnuşi de lucru.
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Montarea şi reglarea tijei cu mâner
1. Ghidonul se plaseazã între clema superioarã şi mijlocie 

(Fig. 1).
2. Cele trei pãrþi se þin împreunã şi se înşurubeazã cele 

patru (4) şuruburi prin clema superioarã în clema 
mijlocie.

Indicaþie: Orificiile clemei superioare şi medii se potrivesc 
numai când montajul a fost fãcut corect prin 
suprapunere.

3. Se þin clemele şi ghidonul peste carcasa axei şi pe 
clema inferioarã.

4. Fiecare piuliþã hexagonalã se þine cu degetul în 
adâncitura clemei inderioare. Şuruburile se 
înşurubeazã parþial cu o cheie mare în cruce. 
Şuruburile se strâng abia dupã ce ghidonul este reglat 
corect.

5. Se þine utilajul în poziþia de funcþionare (Fig. 20) şi se 
aduce ghidonul în poziþia care vã oferã cea mai bunã 
stabilitate.

6. Se strãng şuruburile uniform în suport pânã când 
ghidonul este fix.

MONTAREA ŞI REGLAREA CURELEI DE UMÃR
1. Se trage cureaua prin cataramã (Fig. 3).
2. Se trage cureaua de umãr peste cap şi se aşeazã 

pernuþa pe umãr.
3. Se prinde cârligul curelei de umãr în suportul de metal 

(Fig. 4). Se regleazã cureaua la o lungime comodã. 

FOLOSIREA SISTEMULUI EZ-LINKTM

INDICAÞIE: Pentru a uşura instalarea şi îndepãrtarea de 
dispozitive, se aşeazã utilajul pe podea sau pe un banc 
de lucru.

Îndepãrtarea dispozitivului de tãiere sau a altor 
dispozitive
1. Pentru a slãbi dispozitivul se roteşte şurubul spre 

stânga (Fig. 7).
2. Se apasã butonul de declanşare şi se þine apãsat 

(Fig. 7).
3. Se þine bine carcasa tijei superioare fixã şi trage 

dispozitivul de tãiere sau alt dispozitiv drept din cuplajul 
Ez-LinkTM (Fig. 8).

Instalarea dispozitivului de tãiere 
sau a altor dispozitive
1. Pentru a slãbi dispozitivul se roteşte şurubul spre 

stânga (Fig. 7).
2. Se þine bine dispozitivul şi se împinge drept în cuplajul 

Ez-LinkTM (Fig. 8).
INDICAÞIE: Ajustarea butonului de declanşare cu canalul 

de ghidare face montajul mai uşor (Fig. 7).

3. Pentru fixare se roteşte butonul spre dreapta (Fig. 9). 
Asiguraþi-vã înainte de funcþionare dacã butonul de 
rotire stã fix.

Îndepãrtarea şi instalarea tablei dispozitivului 
de tãiere
Dacã utilajul este folosit ca tãietor de mãrciniş (cu lama de 
tãiere), se va îndepãrta apãrãtoarea dispozitivului de tãiere.

Se îndepãrteazã apãrãtoarea dispozitivului de tãiere din 
suportul tablei de protecþie îndepãrtând cele trei (3) 
şuruburi cu o cheie platã (Fig. 10). Se pãstreazã piesele 
pentru o folosire ulterioarã.

Dacã utilajul se foloseşte ca trimmer de gazon, trebuie 
montat capacul de protecþie pentru dispozitivul de tãiere.

Se instaleazã apãrãtoarea dispozitivului de tãiere în suportul 
tablei de protecþie înşurubând cele trei (3) şuruburi cu 
o cheie platã. Se strâng şuruburile (Fig. 10).

Îndepãrtarea dispozitivului de tãiere şi montarea 
lamei de tãiere
INDICAÞIE: Pentru a simplifica îndepãrtarea sau instalarea 

lamei de tãiere aşezaþi utilajul pe podea sau pe un banc 
de lucru.

Îndepãrtarea dispozitivului de tãiere
Indicaþie: Se fixeazã mai întâi capacul de protecþie pe lama 

de tãiere.
1. Aduceþi orificiul buşei arborului pe aceeaşi linie cu şliþul 

pentru tija de siguranþã şi introduceþi tija de siguranþã în 
orificiul bucşei arborelui (Fig. 11).

2. Þineþi fixã tija de siguranþã la locul ei lângã tija utilajului 
(Fig. 12).

3. În timp ce þineþi tija de siguranþã, îndepãrtaþi dispozitivul 
de tãiere deşurubându-l în sensul acelor de ceasornic 
de pe arborele de acþionare (Fig. 13). Pãstraþi 
dispozitivul de tãiere pentru utilizare ulterioarã.

Instalarea lamei de tãiere
4. Îndepãrtaþi apãrãtoarea dispozitivului de tãiere. 

Vezi Îndepãrtarea şi instalarea apãrãtoarei dispozitivului 
de tãiere.

5. Plasaþi lama de tãiere pe arborele de acþionare 
(Fig. 14).

6. Centraþi lama de tãiere pe carcasa arborelui de 
acþionare (Fig. 14).

7. Fiþi sigur cã lama de tãiere este centratã şi planã faþã 
de carcasa arborelui de acþionare.

8. Aduceþi pe aceeaşi linie orificul bucşei axei cu şliþul 
pentru tija de siguranþã şi introduceþi tija de siguranþã 
în orificiul bucşei arborelui (Fig. 11).

9. Aduceþi suportul de tãiere şi piuliþa pe arborele de 
acþionare (Fig. 14). Verificaþi dacã lama este instalatã 
în mod corespunzãtor.
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10. Strângeþi piuliþa în „sens contrar acelor de ceasornic” 
în timp ce þineþi fixã tija de siguranþã (Fig. 15). – moment 
de rotaþie 37 Nm –
Dacã nu aveþi la dispoziþie o cheie pentru moment de 
rotaþie, rotiþi piuliþa cãtre suportul lamei pânã când stã fix 
pe bucşa arborelui. Verificaþi dacã lama este instalatã 
corespunzãtor şi rotiþi piuliþa cu încã ¼ pânã la ½ rotaþie 
în „sensul acelor de ceasornic” (Fig. 15)

11. Îndepãrtaþi tija de siguranþã din şliþul tijei de siguranþã.
12. Se îndepãrteazã capacul de protecþie al lamei de tãiere.

ÎNDEPÃRTAREA LAMEI TÃIETOARE ŞI INSTALAREA 
DISPOZITIVULUI DE TÃIERE
Îndepãrtarea lamei tãietoare
1. Se fixeazã capacul de protecþie pe lama de tãiere.
2. Aduceþi orificiul buşei arborului pe aceeaşi linie cu şliþul 

pentru tija de siguranþã şi introduceþi tija de siguranþã în 
orificiul bucşei arborelui (Fig. 11).

3. Þineþi fixã tija de siguranþã la locul ei lângã tija utilajului 
(Fig. 12).

4. În timp ce þineþi tija de siguranþã, slãbiþi piuliþa de pe 
lamã rotind-o în sensul acelor de ceasornic cu o cheie 
fixã sau cu o cheie tubularã (Fig. 16).

5. Îndepãrtaþi piuliþa, suportul lamei şi lama. Pãstraþie 
piuliþa şi lama împreunã într-un loc sigur pentru utilizare 
ulterioarã. Pãstraþi-le în locuri inaccesibile pentru copii.

Instalarea dispozitivului de tãiere
6. Aduceþi orificiul buşei arborului pe aceeaşi linie cu şliþul 

pentru tija de siguranþã şi introduceþi tija de siguranþã în 
orificiul bucşei arborelui (Fig. 11). Plasaþi suportul lamei 
pe arborele de acþionare cu suprafaþa platã spre 
carcasa arborelui de acþionare (Fig. 13). 
Rotiþi dispozitivul de tãiere pe arborele de acþionare 
în sens contrar acelor de ceasornic. Strãngeþi.

INDICAÞIE: Suportul lamei trebuie instalat pe arborele de 
acþionare în poziþia ilustratã pentru ca dispozitivul de 
tãiere sã funcþioneze corespunzãtor.

7. Îndepãrtaþi tija de siguranþã.
8. Instalaþi apãrãtoarea dispozitivului de tãiere. 

Vezi Îndepãrtarea şi instalarea apãrãtoarei dispozitivului 
de tãiere.

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
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 carburantului nu se va fuma şi se vor opri 
toate sursele de aprindere.

– Rezervorul de benzinã nu se va umple prea mult 
(nu trebuie sã existe carburant 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.

Folosiþi întotdeauna benzinã curatã, proaspãtã, fãrã plumb 
(vechime de cel mult 60 de zile). 

Alimentarea cu carburant
Se îndepãrteazã capacul rezervorului.
Se umple rezervorul de benzinã. Nu se va umple 
niciodatã în exces!
Se închide din nou rezervorul de benzinã.
Se îndepãrteazã utilajul cca. 10 m de locul de 
alimentare/ de rezervorul cu carburant înainte de a se 
porni motorul.

Instrucþiunile pentru amestecarea uleiului 
cu benzina
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.
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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. 17).
3. Pompa de aspiraþie se apasã încet şi total de 10 ori. 

Carburantul trebuie sã fie vizibil în pompã (Fig. 18). 
Dacã acesta nu este cazul, se mai apasã de trei ori 
sau atât timp, pânã când carburantul este vizibil.

4. Luaþi poziþia de pornire. Utilajul se aflã pe pãmânt şi 
piciorul în suportul pentru picior, pentru a fixa utilajul 
(Fig.19). 

5. Trageþi cablul de pornire printr-o mişcare controlatã 
şi continuã, pânã când porneşte motorul (Fig. 19).
NOTÃ: În timpul procesului de pornire nu trebuie 
acþionatã maneta de acceleraþie.

6. Dupã pornirea motorului se aşteaptã 10–15 secunde 
înainte de a acþiona maneta de acceleraþie.

NOTÃ: Motorul foloseşte Advanced Starting Technology™ 
(procedeu de pornire sprijinit cu arc) la care consumul 
de putere la pornire este redus considerabil. Trebuie sã 
trageþi cablul în afarã pânã când motorul porneşte 
independent (sprijinit de arc). Nu este necesar sã se 
stragã cu putere de cablu – nu se opune o mare 
rezistenþã la tracþiune: Aveþi în vedere cã acestã metodã 
de pornire este total diferitã (şi mult mai uşoarã) decât 
sunteþi obişnuit. 

DACÃKKK motorul nu porneşte, se repetã paşii 3–6.

Oprirea motorului
1. Se ia mâna de pe maneta de acceleraþie (Fig. 17). 

Se lasã motorul sã se rãceascã în mers în gol.
2. Se comutã întrerupãtorul de aprindere pe poziþia STOP 

(O) (Fig. 17).

Þinerea trimmerului de gazon
Înainte de a utiliza utilajul, aşezaþi-vã în poziþia de 
funcþionare (Fig. 20). Verificaþi urmãtoarele:

utilizatorul poartã ochelari de protecþie 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
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. 21), în timp ce lãsaþi trimmerul de gazon sã meargã cu 
mare vitezã.

INDICAÞIE:=Firul trimmerului ar trebui sã aibã întotdeauna 
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 aflatã în tabla de protecþie 
a dispozitivului de tãiere taie firul la lungimea corectã, dacã 
a fost eliberat 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.

INDICAÞIE: 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 CELE MAI BUNE REZULTATE 
DE COSIRE

Se þine dispotitivul 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 
rezultate mai bune.
Cosiþi numai când iarba sau buruienile sunt uscate.

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

Rotiþi întregul utilaj astfel ca sã dispozitivul de tãiere sã 
formeze und unghi de 30° faþã de sol (Fig. 22).

LUCRUL CU LAMA DE TÃIERE
Înainte de folosirea utilajului asezaþi-vã în poziþie de lucru 
(Fig. 20). 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.
Lama este prevãzutã cu o a doua parte de tãiere, 
care poate fi folositã. Pentru aceasta trebuie sã scoateþi 
lama, sã o întorceþi şi sã o instalaþi din nou.

Urmaþi aceste indicaþii pentru a evita posibilitatea ca 
plantele sã se înfãşoare pe lamã:

Cosiþi cu acceleraþie maximã.
Pendulaþi de la dreapta la stânga în plantele de tãiat 
(Fig. 23).
Evitaþi plantele tocmai tãiate în timp ce faceþi mişcarea 
de întoarcere.

ÎNTREÞINERE ŞI REPARAÞIE

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-LineTM cât şi 
a firului standard simplu.

Se va folosi întotdeauna un fir de tãiere de schimb cu 
diametrul de 2,41 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 cu cealaltã se 

slãbeşte butonul de lovire prin rotire în sensul acelor 
de ceasornic (Fig. 24). Verificaþi dacã şurubul înãuntrul 
capului de lovire se poate mişca liber. Se schimbã 
butonul de lovire în cazul în care acesta este defect.

2. Se trage bobina interioarã din cea exterioarã. (Fig. 24).
3. Se scoate arcul din interiorul bobinei (Fig. 24).
4. Pentru curãþirea bobinei interioare, a arcului, a axului şi 

a suprafeþei interioare a bobinei exterioare se foloseşte 
o cârpã curatã (Fig. 25).

5. Se verificã uzura dinþilor la bobina interioarã şi 
exterioarã (Fig. 26). Dacã este necesar se 
îndepãrteazã bavura sau se schimbã bobina.

Indicaþii: Split LineTM (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. 27 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.
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Instalarea firului simplu
Pentru instalarea Split-LineTM se citeşte mai departe 
la punct 8
6. Se iau cca 7,3 m de fir nou şi se îndoaie la jumãtate 

de lungime. Se introduce fiecare capãt de fir în cele 
2 orificii ale bobinei (Fig. 28). 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. 29). 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 3,65 m fir de tãiere nou. Introduceþi un capãt 

al firului într-unul din cele douã orificii ale bobinei 
(Fig. 30). 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. 30).

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. 31).

13. Se introduc capetele firului prin ochiurile carcasei 
bobinei şi se plaseazã bobina cu arc în carcasa bobinei 
(Fig. 24). 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 stânga. Strângeþi bine.

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

slãbeşte butonul de lovire prin rotire în sensul acelor de 
ceasornic (Fig. 24). Verificaþi dacã şurubul înãuntrul 
capului de lovire se poate mişca liber. Se schimbã 
butonul de lovire în cazul în care acesta este defect.

2. Se scoate bobina internã veche din bobina externã 
(Fig. 24).

3. Se scoate arcul bobinei interne vechi (Fig. 24).
4. Pentru curãþirea bobinei interne, a arcului, a axului şi 

a suprafeþei interioare a bobinei externe se va folosi 
o cârpã curatã.

5. 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.
6. Se introduc capetele firului prin urechile bobinei 

externe (Fig. 32).
7. Se monteazã noua bobinã internã în bobina externã 

(Fig. 32). 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.

8. Se þine fix bobina interioarã şi se strânge din nou 
butonul de lovire prin rotire în sens invers al acelor 
de ceasornic.

ÎNTREÞINEREA FILTRULUI DE AER
Scoaterea capacului filtrului de aer/amortizorului 
de zgomot
1. Se scot cele patru (4) şuruburi, care fixeazã capacul 

filtrului de aer/amortizorului de zgomot (Fig. 33).
2. Trageþi capacul de pe motor.
Curãþirea filtrului
Filtrul de aer trebuie curãþit şi uns dupã fiecare zece ore de 
funcþionare. Aceasta este o parte importantã a întreþinerii. 
Prin întreþinerea insuficientã a filtrului de aer EXPIRÃ 
garanþia.

1. Se scoate capacul filtrului de aer/ amortizorului de 
zgomot: Vezi „Scoaterea capacului filtrului de aer/ 
amortizorului de zgomot”

2. Se scoate filtrul de aer din spatele capacului filtrului 
de aer/amortizorului de zgomot (Fig. 34).

3. Se spalã filtrul cu apã şi detergenþi (Fig. 35). Se clãteşte 
bine. Se scoate excesul de apã prin presare. Se lasã sã 
se usuce complet.

4. Se unge uşor filtrul cu ulei curat (Fig. 36).
5. Se preseazã filtrul pentru a egaliza uleiu şi a îndepãrta 

surplusul de ulei (Fig. 37).
6. Se monteazã din nou filtrul de aer în capacul filtrului de 

aer/ amortizorului de zgomot (Fig. 34).
INDICAÞIE: Prin folosirea utilajului fãrã filtru de ulei şi 

capacul capacului filtrului de aer/ amortizorului de 
zgomot SE PIERDE garanþia.

INSTALAREA CAPACULUI FILTRULUI DE AER/ 
AMORTIZORULUI DE ZGOMOT
1. Se poziþioneazã capacul filtrului de aer/amortizorului 

de zgomot peste partea din spate a carburatorului şi 
amortizorului de zgomot.

2. Se introduc cele patru (4) şuruburi în orificiile capacului 
filtrului de aer/ amortizorului de zgomot (Fig. 33) şi se 
strâng. Folosiþi o cheie platã sau un dispozitiv de rotire 
a şuruburilor T-20 Torx. Nu le strângeþi prea tare.
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Reglarea carburatorului
Turaþia mersului în gol poate fi reglatã cu şurubul (Fig. 38). 
Aceastã reglare va fi fãcutã numai de cãtre un atelier de 
specialitate.

Verificarea/ schimbarea bujiilor
Se va folosi o bujie Champion RDJ7Y (sau o bujie de 
acceeaşi valoare). Distanþa corectã între electrozi este de 
0,63 mmK Dupã fiecare 50 de ore de funcþionare se scoate 
bujia şi se verificã starea ei.

1. Se opreşte motorul şi lasã sã se rãceascã. 
2. Se scoate fişa bujiilor.
3. Se îndepãrteazã murdãria din jurul bujiei. 
4. Se deşurubeazã bujiile spre stânga cu cheia pentru 

bujii.
5. Se verificã / se regleazã distanþa între electrozi de 

0,63 mm (Fig. 39).
Indicaþie: Bujiile defecte, înnegrite sau murdare se vor 
schimba.

6. Se înşurubeazã bujiile şi se strâng cu un moment de 
rotaþie de 12,3–13,5 Nm. Nu le strângeþi prea tare.

CURÃÞIRE
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. 
Poziþiile umede se vor şterge cu o cârpã moale.

DEPOZITARE
Nu depozitaþi niciodatã utilajul cu carburant în rezervor 
sau în locuri în care pot ajunge aburi, scântei sau flãcãri 
deschise.
Înaintea depozitãrii se lasã motorul sã se rãceascã.
Utilajul se depoziteazã uscat fie închis sau foarte sus 
pentru a evita folosirea incompetentã sau pagubele. 
Se va deþine departe de copii.

DEPOZITARE PE TERMEN LUNG
Dacã utilajul trebuie depozitat pe termen lung, se va 
proceda dupã cum urmeazã.

1. 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.

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

3. Se lasã motorul sã se rãceascã. Se scoate bujia şi se 
toarnã în cilindru 30 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.

INDICAÞIE: Se scoate bujia şi se scurge tot uleiul din 
cilindru înainte de a porni trimmerul de gazon dupã 
depozitare.

4. Se curãþã bine utilajul şi se verificã, dacã sunt piese 
desprinse sau deteriorate. Se reparã sau se înlocuiesc 
piesele defecte şi se strãng şuruburile, piuliþele şi 
bolþurile slãbite. Utilajul poate fi acum depozitat.

5. Utilajul se depoziteazã uscat fie închis sau foarte sus 
pentru a evita folosirea incompetentã sau pagubele. 
Se va deþine departe de copii.

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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TO

ÎNLÃTURAREA DEFICIENÞELOR

Pentru alte întrbãri adresaþi-vã comerciantului loccal.
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

Primerul nu este apãsat suficient Se apasã primerul de 10 ori încet şi complet în jos

Motorul este înecat Se apasã maneta de acceleraþie şi se trage de cablul 
demarorului.

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 Demonterea, scoaterea piesei topite 
şi înfãşurarea din nou a firului

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
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