
jqa=mêçÇìÅíë=^âíáÉåÖÉëÉääëÅÜ~Ñí=√=p~~êÄêΩÅâÉå=√=dÉêã~åó
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Q

Ç~ iÃo=j^phfkbk=^q=hbkab
Ñá lmf=qrkqbj^^k=hlkbbpf
åç iÃo=j^phfkbk=ü=hgbkkb
ëî iûo=hûkk^=afk=j^phfk

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.
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R

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ

hçåÉÉå=çë~íá

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ

_ÉëâêáîåáåÖ

Az alkatrészek ismertetése

Opis czêœci

Popis dílù

Popis dielov

Descrierea pieselor componentei

NK iìÑíÑáäíÉê~ÑÇ‹âåáåÖ VK dêÉÄ
OK q~åâÇ‹âëÉä NMK q‹åÇáåÖëâçåí~âí
PK fåÇëìÖåáåÖëéìãéÉLéêáãÉê NNK d~ëÜ™åÇí~Ö
QK q‹åÇê›ê NOK aJÑçêãÉí=Ü™åÇí~Ö
RK ^ÑÇ‹âåáåÖ=íáä=ìÇëí›ÇåáåÖëê›êNPK pâ~Ñí
SK rÇëí›ÇåáåÖ NQK qê™Ç~Ñëâ‹êÉê
TK pí~êíÉêÖêÉÄ NRK _ÉëâóííÉäëÉëëâ‹êã
UK läáÉã™äÉéáåÇ NSK qê™ÇëéçäÉ

NK fäã~åéìÜÇáëíáãÉå=â~åëá VK h®ëáâ~Üî~
OK mçäííç~áåÉë®áäá∏å=âçêââá NMK sáêí~â~íâ~áëáå
PK mêáãÉêJéìãééì NNK h~~ëìîáéì
QK póíóíóëíìäéé~ NOK aJã~ääáåÉå=â®ëáâ~Üî~
RK û®åÉåî~áãÉåíáãÉå=â~åëá NPK s~êëá
SK û®åÉåî~áãÉååáå NQK pááã~å=â~íâ~áëìíÉê®
TK h®óååáëíóëâ~Üî~ NRK pìçàìë
UK £äàóå=ãáíí~íáââì NSK pááã~é®®

NK aÉâëÉä=é™=äìÑíÑáäíÉê VK e™åÇí~â
OK q~åâäçââ NMK qÉååéäìÖÖâçåí~âí
PK lééëìÖáåÖëéìãéÉLéêáãÉê NNK d~ëëé~â
QK qÉååéäìÖÖ NOK aJÑçêãÉí=Ü™åÇí~â
RK aÉâëÉä=é™=ÉâëçëÉå NPK pâ~Ñí
SK bâëçë NQK qê™Ç~îëâà‹êÉê
TK pí~êíÉêÜ™åÇí~â NRK sÉêåÉÇÉâëÉä
UK läàÉã™äÉê=Eã™äÉëí~îF NSK qê™ÇëéçäÉ

NK iìÑíÑáäíÉêëâóÇÇ VK e~åÇí~Ö
OK q~åâäçÅâ NMK q®åÇåáåÖëëíê∏ãÄêóí~êÉ
PK fåëìÖåáåÖëéìãéLcä∏Ç~êÉ NNK d~ëëé~â
QK q®åÇëíáÑí NOK aJÑçêãáÖí=Ü~åÇí~Ö
RK ^îÖ~ëê∏êëëâóÇÇ NPK pâ~Ñí
SK ^îÖ~ëê∏ê NQK qê™Çâåáî
TK pí~êíÜ~åÇí~Ö NRK pâóÇÇ
UK läàÉëíáÅâ~ NSK qê™ÇëéçäÉ

1. Levegõszûrõ fedele 9. Fogantyú

2. Tanksapka 10. Gyújtáskapcsoló

3. Szivatópumpa/membrán 11. Gázkar

4. Gyújtógyertya 12. D-alakú fogantyú

5. Kipufogó fedele 13. Szár

6. Kipufogó 14. Zsinórvágó

7. Indítófogantyú 15. Védõburkolat

8. Olajszintmérõ pálca 16. Zsinórorsó

1. Osłona filtra powietrza 9. Uchwyt

2. Pokrywa zbiornika paliwa 10. Wył¹cznik zapłonu

3. Pompa ss¹ca/primer 11. DŸwignia gazu 

4. Œwieca zapłonowa 12. Uchwyt o profilu D

5. Osłona układu wydechowego 13. Dr¹¿ek

6. Wydech 14. Ostrze do przycinania linki

7. Uchwyt startera 15. Osłona ochronna

8. Prêt miarki oleju 16. Szpula linki

1. Kryt vzduchového filtru 9. Rukojeˆ

2. Uzávìr palivové nádrže 10. Spínač zapalování

3. Sací čerpadlo / Primer 11. Páčka plynu

4. Zapalovací svíčka 12. Rukojeˆ tvaru D

5. Kryt výfuku 13. Násada

6. Výfuk 14. Odøezávač vyžínací struny

7. Startovací rukojeˆ 15. Ochranný kryt

8. Olejová mìrka 16. Strunová cívka

1. Kryt vzduchového filtra 9. Rukoväˆ

2. Uzáver palivovej nádrže 10. Spínač zapa¾ovania

3. Sacie čerpadlo / Primer 11. Páčka plynu

4. Zapa¾ovacia sviečka 12. Rukoväˆ tvaru D

5. Kryt výfuku 13. Násada

6. Výfuk 14. Odrezávač vyžínacej struny

7. Štartovacia rukoväˆ 15. Ochranný kryt

8. Olejová mierka 16. Strunová cievka

1. Capacul filtrului de aer 9. Mâner

2. Capacul rezervorului 10. Comutator de aprindere

3. Pompã de aspiraþie / primer 11. Maneta de acceleraþie

4. Bujie 12. Maneta de acceleraþie

5. Capacul evacuãrii 13. Tijã

6. Evacuare 14. Tãietor de fir

7. Mânerul demarorului 15. Capac de protecþie

8. Joja de ulei 16. Bobina cu fir
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T

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=NÓR

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=NÓR

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=NÓR

_ÉëâêáîåáåÖ=Ó=cáÖ=NÓR

Az alkatrészek ismertetése – 1–5. ábra

Opis czêœci – rys. 1–5

Popis dílù – obr. 1–5

Popis dielov – obr. 1–5

Descrierea pieselor componente – Fig. 1–5

NK e‹ííÉ NMK ^Ñëí~åÇëã~åÅÜÉí
OK läáÉé™ÑóäÇåáåÖë™ÄåáåÖ NNK aJÑçêãÉí=Ü™åÇí~Ö
PK läáÉã™äÉéáåÇ NOK pâêìÉ
QK lJêáåÖ NPK sáåÖÉã›íêáâ
RK m™ÑóäÇåáåÖëëíìÇë NQK jÉääÉãä‹ÖëëâáîÉ
SK q~åâé™ÑóäÇåáåÖëëíìÇë NRK aêÉî
TK q~åâÇ‹âëÉä NSK _ÉëâóííÉäëÉëëâ‹êã
UK _ê‹åÇëíçÑí~åâ NTK pâêìÉ
VK dêÉÄ

NK hçêââá NMK s®äáÜçäââá
OK £äàóå=í®óíí∏âçÜí~ NNK aJã~ääáåÉå=â®ëáâ~Üî~
PK £äàóå=ãáíí~íáââì NOK oììîá
QK MJêÉåÖ~ë NPK pááéáãìííÉêá
RK £äàóå=í®óíí∏~ìââç NQK ^äìëäÉîó
SK mçäííç~áåÉÉå=í®óíí∏~ìââç NRK qìâáä~~âÉêá
TK mçäííç~áåÉë®áäá∏å=âçêââá NSK pìçàìë
UK mçäííç~áåÉë®áäá∏ NTK oììîá
VK h®ëáâ~Üî~

NK içââ NMK ^îëí~åÇëã~åëàÉíí
OK üéåáåÖ=Ñçê=é™ÑóääáåÖ=~î=çäàÉ NNK aJÑçêãÉí=Ü™åÇí~â
PK j™äÉëí~î=Ñçê=çäàÉ NOK pâêìÉ
QK lJêáåÖ NPK sáåÖÉãìííÉê
RK m™ÑóääáåÖëëíìëë NQK råÇÉêä~ÖëëâáîÉ
SK m™ÑóääáåÖëëíìëë=Ñçê=í~åâÉå NRK aêÉî
TK q~åâäçââ NSK sÉêåÉÇÉâëÉä
UK aêáîëíçÑÑí~åâ NTK pâêìÉ
VK e™åÇí~â

NK içÅâ NMK ^îëí™åÇëã~åëÅÜÉíí
OK läàÉé™ÑóääåáåÖë∏ééåáåÖ NNK aJÑçêãáÖí=Ü~åÇí~Ö
PK läàÉëíáÅâ~ NOK pâêìî
QK lJêáåÖ NPK sáåÖãìííÉê
RK m™ÑóääåáåÖëê∏ê NQK jÉää~åä®ÖÖëÄêáÅâ~
SK q~åâé™ÑóääåáåÖëê∏ê NRK s®ñÉä
TK q~åâäçÅâ NSK pâóÇÇ
UK _ê®åëäÉí~åâ NTK pâêìî
VK e~åÇí~Ö

1. Zárósapka 10. Távtartó karmantyú

2. Olajbetöltõ-nyílás 11. D-alakú fogantyú

3. Olajszintmérõ pálca 12. Csavar

4. O-gyûrû 13. Szárnyas anya

5. Betöltõcsonk 14. Alátéttárcsa

6. Tank betöltõcsonkja 15. Hajtás

7. Tanksapka 16. Védõburkolat

8. Üzemanyagtartály 17. Csavar

9. Fogantyú

1. Nakładka zamykaj¹ca 10. Opaska dystansowa

2. Wlew oleju 11. Uchwyt o profilu D

3. Prêt miarki oleju 12. Œruba

4. Uszczelka o-ring 13. Nakrêtka skrzydełkowa

5. Króciec wlewu 14. Podkładka

6. Króciec wlewu paliwa 15. Przekładnia

7. Pokrywa zbiornika paliwa 16. Osłona ochronna

8. Zbiornik paliwa 17. Œruba

9. Uchwyt

1. Ochranný klobouček 10. Distanční manžeta

2. Plnicí otvor oleje 11. Rukojeˆ tvaru D

3. Olejová mìrka 12. Šroub

4. O-kroužek 13. Køídlatá matice

5. Plnicí hrdlo 14. Podložka

6. Plnicí hrdlo palivové nádrže 15. Pøevodovka

7. Uzávìr palivové nádrže 16. Ochranný kryt

8. Palivová nádrž 17. Šroub

9. Rukojeˆ

1. Ochranný klobúčik 10. Rozperná manžeta

2. Plniaci otvor oleja 11. Rukoväˆ tvaru D

3. Olejová mierka 12. Skrutka

4. O-krúžok 13. Krídlová matica

5. Plniace hrdlo 14. Podložka

6. Plniace hrdlo palivovej nádrže 15. Prevodovka

7. Uzáver palivovej nádrže 16. Ochranný kryt

8. Palivová nádrž 17. Skrutka

9. Rukoväˆ

1. Capotã de închidere 10. Manşetã de distanþare

2. Orificiu pentru turnarea uleiului11. Mâner în formã de D

3. Joja de ulei 12. Şurub

4. Inel-O 13. Piuliþã cu aripioare

5. Ştuþ de umplere 14. Şaibã

6. Ştuþ de umplere al rezervorului15. Angrenaj

7. Capacul rezervorului 16. Capac de protecþie

8. Rezervor de carburant 17. Şurub

9. Mâner



U

S

3

2
1

4

7 86

5

T

U

10

9

V

VNM

VNN



V

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=SÓU

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=SÓU

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=SÓU

_ÉëâêáîåáåÖ=Ó=cáÖ=SÓU

Az alkatrészek ismertetése – 6–8. ábra

Opis czêœci – rys. 6–8

Popis dílù – obr. 6–8

Popis dielov – obr. 6–8

Descrierea pieselor componente – Fig. 6–8

NK päìâ=EMF TK e~äî=ÅÜçâÉêëíáääáåÖ=EOF=
OK q‹åÇ=EfF EãáÇíÉêëíáääáåÖF
PK d~ëÜ™åÇí~Ö UK aêáÑíëëíáääáåÖ=EPF
QK `ÜçâÉêÜ™åÇí~Ö VK pí~êíêÉã
RK fåÇëìÖåáåÖëéìãéÉLéêáãÉê NMK d~ëÜ™åÇí~Ö
SK cìäÇ=ÅÜçâÉêëíáääáåÖ=ENF

NK mçáë=é®®äí®=EMF SK oáâ~ëíáå=é®®ää®=ENF
OK m®®ää®=EfF TK oáâ~ëíáå=éìçäáíí~áå=é®®ää®=EOF
PK h~~ëìîáéì UK oáâ~ëíáå=éçáë=é®®äí®=EPF
QK oáâ~ëíáå VK h®óååáëóëå~êì
RK mêáãÉêJéìãééì NMK h~~ëìîáéì

NK ^î=EMF TK e~äî=ÅÜçâÉéçëáëàçå=EOF
OK m™=EfF ãÉääçãéçëáëàçå
PK d~ëëé~â UK aêáÑíëéçëáëàçå=EPF
QK `ÜçâÉëé~â VK pí~êíëåçê
RK lééëìÖáåÖëéìãéÉLéêáãÉê NMK d~ëëé~â
SK cìää=ÅÜçâÉéçëáëàçå=ENF

NK coük=EMF TK e~äîÅÜçâÉ=EOF=
OK qfii=EfF EãÉää~åä®ÖÉF
PK d~ëëé~â UK aêáÑíä®ÖÉ=EPF
QK `ÜçâÉ VK pí~êíëå∏êÉ
RK fåëìÖåáåÖëéìãéLcä∏Ç~êÉ NMK d~ëëé~â
SK eÉäÅÜçâÉ=ENF

1. Ki (0) 7. Fél szívató helyzet (2) 

2. Be (I) (köztes pozíció)

3. Gázkar 8. Üzemi helyzet (3)

4. Szívatókar 9. Indítókötél

5. Szivatópumpa/membrán 10. Gázkar

6. Teljes szívató helyzet (1)

1. Wył¹czanie (0) 7. Pozycja połowa ssania (2)

2. Wł¹czanie (I) (pozycja poœrednia)

3. DŸwignia gazu 8. Pozycja pracy (3)

4. DŸwignia ssania choke 9. Linka startera

5. Pompa ss¹ca/primer 10. DŸwignia gazu

6. Pozycja pełnego ssania (1)

1. VYP (0) 7. Poloha poloviční sytič (2)

2. ZAP (I) (mezipoloha)

3. Páčka plynu 8. Provozní poloha (3)

4. Páčka sytiče 9. Startovací lanko

5. Sací čerpadlo / Primer 10. Páčka plynu

6. Poloha plný sytič (1)

1. VYP (0) 7. Poloha polovičný sýtič (2)

2. ZAP (I) (medzipoloha)

3. Páčka plynu 8. Prevádzková poloha (3)

4. Páčka sýtiča 9. Štartovacie lanko

5. Sacie čerpadlo / Primer 10. Páčka plynu

6. Poloha plný sýtič (1)

1. Oprit (0) 7. Poziþie de semişoc (2) 

2. Pornit (I) (poziþie intermediarã)

3. Manetã de acceleraþie 8. Poziþia de lucru (3)

4. Maneta de şoc 9. Cablul demarorului

5. Pompã de aspiraþie / primer 10. Maneta de acceleraþie

6. Poziþie de şoc total (1)
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NN

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=NOÓOM

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=NOÓOM

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=NOÓOM

_ÉëâêáîåáåÖ=Ó=cáÖ=NOÓOM

Az alkatrészek ismertetése – 12–20. ábra

Opis czêœci – rys. 12–20

Popis dílù – obr. 12–20

Popis dielov – obr. 12–20

Descrierea pieselor componente – Fig. 12–20

NK _çäí SK m~äí‹åÇÉê
OK píçéâå~é TK h‹êîÑçêãÉÇÉ=ÜìääÉê
PK péçäÉÜìë UK UK i›ââÉ
QK càÉÇÉê VK VK eçäÇÉâ‹êîÉ
RK péçäÉ

NK mìäííá SK iìâáíìëÜ~ãé~~í
OK k~é~ìíìëåìééá TK pçáâáçåã~ääáëÉí=êÉá®í
PK pááã~âÉä~å=êìåâç UK páäãìââ~
QK gçìëá VK iìâáíìëâçäç
RK pááã~âÉä~

NK _çäí SK hçéäáåÖëíÉååÉê
OK qêóââå~éé TK pâê™=ÑçêãÉÇÉ=ÜìääÉê
PK péçäÉâ~ëëÉ UK pä›óÑÉ
QK cà‹ê VK eçäÇÉëéêÉââ
RK péçäÉ

NK _ìäí SK _êóíâìÖÖ~ê
OK qêóÅââå~éé TK i™åÖ~=Ü™ä
PK péçäâ™é~ UK £Öä~
QK cà®ÇÉê VK e™ää∏ééåáåÖ~ê
RK péçäÉ

NK `ë~éëòÉÖ SK _Éâ~íí~åµ=ÑçÖ~â
OK máää~å~íáåÇ∞íµ=ÖçãÄ TK o¨ë=Ñçêã•à∫=äóìâ~â
PK wëáåµêÜ•ò UK eìêçâ
QK oìÖµ VK q~êíµê¨ëÉâ
RK wëáåµêçêëµ

1. Trzpieñ 6. Zêby zatrzasku

2. Przycisk 7. Otwory, podłu¿ne

3. Obudowa szpuli 8. Pêtla

4. Sprê¿yna 9. Rowki zaciskaj¹ce

5. Szpula

1. Svorník 6. Zaskakovací zuby

2. �ukací knoflík 7. Štìrbinové otvory

3. Cívkové pouzdro 8. Smyčka

4. Pružina 9. Pøidržovací štìrbina

5. Cívka

1. Svorník 6. Zaskakovacie zuby

2. �ukací gombík 7. Štrbinové otvory

3. Cievkové puzdro 8. Slučka

4. Pružina 9. Pridržiavacia štrbina

5. Cievka

1. Bolþ 6. Dinþi de acþionare

2. Buton de lovire 7. Orificii în formã de fantã

3. Carcasa bobinei 8. Buclã

4. Arc 9. Fante de oprire

5. Bobinã



NO

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=ONÓOQ=

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=ONÓOQ

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=ONÓOQ

_ÉëâêáîåáåÖ=Ó=cáÖ=ONÓOQ

Az alkatrészek ismertetése – 21–24. ábra

Opis czêœci – rys. 21–24

Popis dílù – obr. 21–24

Popis dielov – obr. 21–24

Descrierea pieselor componente – Fig. 21–24

1
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2
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6

NK läáÉã™äÉéáåÇ QK jáåKJã‹êâÉ
OK lJêáåÖ RK m™ÑóäÇåáåÖëëíìÇë
PK j~ñKJã‹êâÉ SK m™ÑóäÇåáåÖëã‹åÖÇÉ=VM=ãä

NK £äàóå=ãáí~íáââì QK jáåáãáãÉêââá
OK MJêÉåÖ~ë RK q®óíí∏~ìââç
PK j~âëáãáãÉêââá SK q®óíí∏ã®®ê®=VM=ãä

NK j™äÉëí~î=Ñçê=çäàÉ QK jáåáãìã=ã~êâÉêáåÖ
OK lJêáåÖ RK m™ÑóääáåÖëëíìëë
PK j~âëáãìã=ã~êâÉêáåÖ SK cóääÉãÉåÖÇÉ=VM=ãä

NK läàÉëíáÅâ~ QK jáåã~êâÉêáåÖ=
OK lJêáåÖ RK m™ÑóääåáåÖëê∏ê
PK j~ñã~êâÉêáåÖ SK m™ÑóääåáåÖëã®åÖÇ=VM=ãä

1. Olajszintmérõ pálca 4. Minimum jelölés 

2. O-gyûrû 5. Betöltõcsonk

3. Maximum jelölés 6. Töltési mennyiség: 90 ml

1. Prêt miarki oleju 4. Oznaczenie minimum

2. Uszczelka o-ring 5. Króciec wlewu

3. Oznaczenie maksimum 6. Objêtoœć 90 ml

1. Olejová mìrka 4. Označení minima

2. O-kroužek 5. Plnicí hrdlo

3. Označení maxima 6. Plnicí množství 90 ml

1. Olejová mierka 4. Označenie minima

2. O-krúžok 5. Plniace hrdlo

3. Označenie maxima 6. Plniace množstvo 90 ml

1. Jojã de ulei 4. Marcaj minim 

2. Inel-O 5. Ştuþ de umplere

3. Marcaj maxim 6. Cantitatea de umplere 90 ml



NP

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=ORÓOT

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=ORÓOT

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=ORÓOT

_ÉëâêáîåáåÖ=Ó=cáÖ=ORÓOT

Az alkatrészek ismertetése – 25–27. ábra

Opis czêœci – rys. 25–27

Popis dílù – obr. 25–27

Popis dielov – obr. 25–27

Descrierea pieselor componente – Fig. 25–27

1

3

2

OR

OS

OT

5

64

NK iìÑíÑáäíÉê QK eìë
OK ^ÑÇ‹âåáåÖ=íáä=äìÑíÑáäíÉê RK h‹êîÉ
PK eçäÇÉä~ëâ SK h‹êî=á=Üìë

NK fäã~åéìÜÇáëíáå QK mçÜà~
OK fäã~åéìÜÇáëíáãÉå=â~åëá RK h~ååÉå=ë~ê~å~
PK hááååáâÉ SK iìâáíìâëÉå=î~ëí~â~éé~äÉ

NK iìÑíÑáäíÉê QK h~ëëÉ
OK aÉâëÉä=Ñçê=äìÑíÑáäíÉê RK péêÉââÉê
PK eçäÇÉä~ëâ SK péêÉââÉê=á=â~ëëÉå

NK iìÑíÑáäíÉê QK eìë
OK iìÑíÑáäíÉêëâóÇÇ RK £ééåáåÖ
PK e™ää~êÉ SK £ééåáåÖ=á=ÜìëÉí

1. Levegõszûrõ 4. Burkolat

2. Levegõszûrõ fedele 5. Réselések

3. Tartóheveder 6. Réselés a házban

1. Filtr powietrza 4. Obudowa

2. Osłona filtra powietrza 5. Szczeliny

3. Wypustka zatrzasku 6. Szczelina w obudowie

1. Vzduchový filtr 4. Kryt

2. Kryt vzduchového filtru 5. Výøez

3. Pøidržovací spona 6. Výøez v krytu

1. Vzduchový filter 4. Kryt

2. Kryt vzduchového filtra 5. Výrez

3. Pridržiavacia spona 6. Výrez v kryte

1. Filtru de aer 4. Carcasã

2. Capacul filtrului de aer 5. Fante

3. Eclisã de oprire 6. Fantã în carcasã
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_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=OUÓPM

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=OUÓPM

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=OUÓPM

_ÉëâêáîåáåÖ=Ó=cáÖ=OUÓPM

Az alkatrészek ismertetése – 28–30. ábra

Opis czêœci – rys. 28–30

Popis dílù – obr. 28–30

Popis dielov – obr. 28–30

Descrierea pieselor componente – Fig. 28–30

NK qçãÖ~åÖëJáåÇëíáääáåÖëëâêìÉ SK cçêêÉëíÉ=â‹êî
OK jçíçê~ÑÇ‹âåáåÖ TK cçêêÉëíÉ=Ñ~ëíÜçäÇ
PK _~ÖÉêëíÉ=â‹êîLÑ~ëíÜçäÇ UK jçíçê~ÑÇ‹âåáåÖ
QK jáÇíÉêëíÉ=â‹êî VK pâêìÉ
RK jáÇíÉêëíÉ=Ñ~ëíÜçäÇ NMK rÇëí›ÇåáåÖ

NK gçìíçâ®óååáå=ë®®í∏êììîá SK hááååáíóëâçÜí~=ÉÇÉëë®
OK jççííçêáå=ëìçàìë TK iìâáíëáå=ÉÇÉëë®
PK hááååáíóëâçÜí~Läìâáíëáå=í~â~å~UK jççííçêáå=ëìçàìë
QK hááååáíóëâçÜí~=âÉëâÉää® VK oììîá
RK iìâáíëáå=âÉëâÉää® NMK û®åÉåî~áãÉååáå

NK fååëíáääáåÖëëâêìÉ=Ñçê=íçãÖ~åÖSK péêÉââ=Ñê~ããÉ
OK jçíçêÇÉâëÉä TK eçäÇÉê=Ñê~ããÉ
PK péêÉââLÜçäÇÉê=Ä~â UK jçíçêÇÉâëÉä
QK péêÉââ=é™=ãáÇíÉå VK pâêìÉ
RK eçäÇÉê=é™=ãáÇíÉå NMK bâëçë

1
OU

7

6

2

4

3

5

OV

PM 8

10

9

NK fåëí®ääåáåÖëëâêìî=Ñ∏ê= SK cê®ãêÉ=∏ééåáåÖ
íçãÖ™åÖ TK cê®ãêÉ=ëé®êê

OK jçíçêëâóÇÇ UK jçíçêëâóÇÇ
PK _~âêÉ=∏ééåáåÖ=L=ëé®êê VK pâêìî
QK jÉää~å∏ééåáåÖ NMK ^îÖ~ëê∏ê
RK jÉää~åëé®êê

1. Üresjárati beállítócsavar 6. Elülsõ réselés

2. Motorburkolat 7. Elülsõ hornyok

3. Hátsó réselés/hornyok 8. Motorburkolat

4. Középsõ réselés 9. Csavar

5. Középsõ hornyok 10. Kipufogó

1. Regulator liczby obrotów 6. Przednie wyciêcie

biegu jałowego 7. Przedni chwytak

2. Pokrywa silnika 8. Pokrywa silnika

3. Tylne wyciêcie/chwytak 9. Œruba

4. Œrodkowe wyciêcie 10. Wydech

5. Œrodkowy chwytak

1. Seøizovací šroub volnobìhu 6. Pøední výøez

2. Kryt motoru 7. Pøední západka

3. Zadní výøez/západka 8. Kryt motoru

4. Støední výøez 9. Šroub

5. Støední západka 10. Výfuk

1. Nastavovacia skrutka 6. Predný výrez

vo¾nobehu 7. Predná západka

2. Kryt motora 8. Kryt motora

3. Zadný výrez/západka 9. Skrutka

4. Stredný výrez 10. Výfuk

5. Stredná západka

1. Şurub pentru reglarea 6. Fantã frontalã

mersului în gol 7. Opritor frontal

2. Capacul motorului 8. Capac motor

3. Fanta dorsalã /opritor 9. Şurub

4. Fantã mijlocie 10. Evacuare

5. Opritor mijlociu



NR

_ÉëâêáîÉäëÉ=~Ñ=âçãéçåÉåíÉêåÉ=Ó=cáÖK=PNÓPO

hçåÉÉå=çë~í=Ó=âìî~í=PNÓPO

_ÉëâêáîÉäëÉ=~î=ÇÉäÉåÉ=ÑáÖK=PNÓPO

_ÉëâêáîåáåÖ=Ó=cáÖ=PNÓPO

Az alkatrészek ismertetése – 31–32. ábra

Opis czêœci – rys. 31–32

Popis dílù – obr. 31–32

Popis dielov – obr. 31–32

Descrierea pieselor componente – Fig. 31–32

NK rÇëí›ÇåáåÖ RK pâêìÉ
OK dåáëíÖáííÉê SK h‹êî
PK eçäÇÉê TK q‹åÇê›ê
QK ^ÑÇ‹âåáåÖ=íáä=ÖåáëíÖáííÉê

NK û®åÉåî~áãÉååáå RK oììîá
OK háéáå®îÉêââç SK hááååáíóëâçÜí~
PK máÇáâÉ TK póíóíóëíìäéé~
QK háéáå®îÉêâçå=ëìçà~

NK bâëçë RK pâêìÉ
OK dåáëíÖáííÉê SK péêÉââ
PK eçäÇÉê TK qÉååéäìÖÖ
QK aÉâëÉä=Ñçê=ÖåáëíÖáííÉê

1 2

6 43 5

PN

7

0.6 mm

PO

NK ^îÖ~ëê∏ê RK pâêìî
OK dåáëíÖ~ääÉê SK £ééåáåÖ
PK e™ää~êÉ TK q®åÇëíáÑí
QK dåáëíÖ~ääÉêëâóÇÇ

1. Kipufogó 5. Csavar

2. Szikrafogó rostély 6. Réselés

3. Tartó 7. Gyújtógyertya

4. Szikrafogó rostély burkolata

1. Wydech 5. Œruba

2. Krata chwytaj¹ca iskry 6. Wyciêcie

3. Uchwyt 7. Œwieca zapłonowa

4. Osłona kraty chwytaj¹cej iskry

1. Výfuk 5. Šroub

2. Møížka proti jiskrám 6. Výøez

3. Držák 7. Zapalovací svíčka

4. Kryt møížky proti jiskrám 

1. Výfuk 5. Skrutka

2. Mriežka proti iskrám 6. Výrez

3. Držiak 7. Zapa¾ovacia sviečka

4. Kryt mriežky proti iskrám 

1. Evacuare 5. Şurub 

2. Grãtar parascântei 6. Fantã

3. Suport 7. Bujie

4. Capacul grãtarului parascântei
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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 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 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.
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INDICAÞII DE SIGURANÞÃ

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 tãietor nu trebuie tras peste 
capãtul tablei de protecþie.
Reglaþi ghidonul la înãlþimea dvs. pentru a stãpâni bine 
utilajul.
Utilajul nu este dotat cu cuplaj şi bobina cu fir se roteşte 
în continuare, când motorul merge în gol.
Înainte de pornirea utilajului asiguraþi-vã cã bobina cu fir 
nu intrã în contact cu nici un obiect.
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 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 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.
Opriþi motorul pentru întreþinere, reparaþie sau schimbarea 
dispozitivului de tãiere sau alte piese. Suplimentar se 
scoate 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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INDICAÞII DE SIGURANÞÃ

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 acestã instrucþiune.

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 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.

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.
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INDICAÞII DE SIGURANÞÃ

SIMBOL SEMNIFICAÞIE

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.

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.
   

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.

PURTAÞI ÎNCÃLÞÃMINTE ŞI MÃNUŞI DE PROTECÞIE
În timpul folosirii acestui utilaj purtaþi cizme rezistente şi mãnuşi de lucru.
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INSTRUCÞIUNE DE MONTAJ

Montarea mânerului în formã de D
1. Pentru siguranþa dvs. tija de prindere în formã de D trebuie 

sã fie montatã înaintea manşetei de distanþare. Tija de 
prindere se împinge în jos peste tijã, astfel ca tija de 
prindere sã se afle în poziþie oblicã faþã de motor (Fig.4).

Indicaþie de avertizare:=Nu împingeþi tija de prindere în formã 
de D peste manşeta de distanþare. Aceasta poate duce la 
deteriorarea tijei de prindere sau a utilajului.

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

Reglarea mânerului în formã de D.
1. Se slãbesc şuruburile cu aripioare. Nu este necesar sã se 

scoatã şuruburile şi şaibele.

2. Se roteşte mânerul în formã de D, astfel ca mânerul sã fie 
poziþionat peste tijã.

3. În timp ce se þine utilajul în poziþie de funcþionare (Fig. 9), 
se duce mânerul în formã de D în poziþia care asigurã cea 
mai bunã manipulare a utilajului şi se strânge şurubul cu 
aripioare. (Fig. 4).

Instalarea capacului de protecþie 
1. Capacul de protecþie se poziþioneazã pe tijã peste 

dispozitivul de fixare (Fig.5).
2. Se apleacã capacul de protecþie pentru tãietura pe partea 

superioarã a dispozitivului de tãiere, apoi se roteşte carcasa 
pentru ca aceasta sã fie orientatã în raport cu orificiile şi 
pentru a putea introduce şuruburile în poziþiile prevãzute. 
(Fig. 5).

Informaþii privind uleiul şi carburantul

Uleiul de motor
Atenþie: Din motive de transport utilajul se livreazã fãrã ulei 

de motor.
– Înainte de prima punere în funcþiune se umple uleiul de 

motor.
– Verificaþi nivelul uleiului înainte de fiecare utilizare.
– Se va folosi numai ulei pentru motoare în 4 timpi SAE 30 

din clasele SF, SG, SH.

Umplerea uleiului de motor
Fig. 1 şi 2

Indicaþie: În funcþie de execuþie împreunã cu utilajul se livreazã 
ulei (90 ml) pentru prima umplere (Fig. 1).

Se plaseazã utilajul pe o suprafaþã planã (Fig. 2).
Se deşurubeazã joja de ulei (Fig. 2).
Se toarnã 90 ml ulei.

Indicaþie: Nu se va turna niciodatã ulei în rezervorul de benzinã 
sau nu se va amesteca cu benzina.
Se înşurubeazã din nou joja de ulei.

Carburantul
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
Fig. 3

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.
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INSTRUCÞIUNE DE FUNCÞIONARE

Pornirea motorului
Pericol: Utilajul se porneşte numai sub cerul liber. Se plaseazã 

utilajul conform Fig. 8 pe o suprafaþã planã şi se þine fix.
1. Se controleazã nivelul uleiului şi se completeazã, dacã este 

cazul.
2. Alimentarea cu carburant.
3. Aduceþi întrerupãtorul în poziþia PORNIT [I] (Fig. 6).
4. Pompa de aspiraþie se apasã încet şi total de 10 ori. 

Carburantul trebuie sã fie vizibil în pompã (Fig. 7). 
Dacã acesta nu este cazul, se mai apasã de trei ori sau 
atât timp, pânã când carburantul este vizibil.

5. Maneta de şoc în poziþia 1 (Fig. 7).
6. Utilajul pe pãmânt, se activeazã maneta de acceleraþie şi 

se þine apãsat.
7. Se trage puternic de cablul de pornire (în general 

5 încercãri) (Fig. 8).
8. Maneta de şoc în poziþia 2 (Fig. 7).
9. Pentru pornirea motorului se trage cablul de pornire de 

1–5 ori (Fig. 8).
10. Se apasã maneta de acceleraþie pentru ca motorul sã se 

încãlzeascã timp de 15 pânã la 30 secunde.
NOTÃ: La temperaturi mai scãzute motorul poate avea nevoie 

de mai mult timp pentru a se încãlzi şi a atinge viteza 
maximã.

11. Dacã motorul s-a încãlzit, schimbaþi maneta de şoc în 
poziþia 3 (Fig. 7). Utilajul este acum gata de funcþionare.

DACÃ...=Dacã motorul nu porneşte, se repetã paşii 4-9.
DACÃ...=Se aduce maneta de şoc în poziþia P (Fig. 7) dacã 

motorul se îneacã la încercarea de pornire. Se apasã 
maneta de acceleraþie. Se trage puternic de cablul de 
pornire. Motorul trebuie sã porneacã 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.7).

Oprirea motorului
1. Se dã drumul la maneta de acceleraþie (Fig.6). Se lasã 

motorul sã se rãceascã în mers în gol.
2. Se aduce întrerupãtorul în poziþia oprit [O] (Fig.6).

Þinerea trimmerului de gazon
Înainte de a utiliza utilajul, aşezaþi-vã în poziþia de funcþionare 
(Fig. 9). Verificaþi urmãtoarele:

utilizatorul poartã ochelari de protecþie şi îmbrãcãminte 
corectã.
Braþul drept este puþin îndoit şi mâna þine mânerul tijei.
Braþul stâng este drept şi þine mânerul în formã de D.
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 
Bobina de tãiere dã posibilitatea eliberãrii firului, fãrã sã se 
opreascã motorul. Pentru aceasta se loveşte uşor bobina 
de pãmânt (Fig. 10) în timp ce coasa cu motor ar trebui sã 
funcþioneze cu vitezã mãritã.

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 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. 

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. 11).
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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.

Plan de întreþinere

1) Aceste lucrãri vor fi executate de cãtre 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 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. 12). 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. 13).
3. Se scoate arcul din interiorul bobinei (Fig.13).

4. Pentru curãþirea bobinei interioare, a arcului, a axului şi 
a suprafeþei interioare a bobinei exterioare se foloseşte 
o cârpã curatã (Fig.14).

5. Se verificã uzura dinþilor la bobina interioarã şi exterioarã 
(Fig.14). 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. 15 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-LineTM se citeşte mai departe 
la punct 8
6. Se iau cca 7,6 m de fir nou şi se îndoaie la jumãtate de 

lungime. Se introduce fiecare capãt de fir în cele 2 orificii 
ale bobinei (Fig.16). 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.17). 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.18). 
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. 18).

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.19).

13. Se introduc capetele firului prin ochiurile carcasei bobinei 
şi se plaseazã bobina cu arc în carcasa bobinei (Fig. 20). 
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.

Lucrãri de 
întreþinere

înainte de 
fiecare 
utilizare

dupã 
primele 
10 ore

la fiecare 
10 ore

la fiecare 
25 ore

se alimenteazã şi 
se verificã nivelul 
uleiului

ñ

se schimbã uleiul ñ ñ

Curãþirea filtrului/
se unge

ñ

se curãþã sita 
de scântei

ñ

se controleazã/ 
se regleazã jocul 
ventilului 1)

ñ ñ

se controleazã 
bujiile/ fişa bujiilor

ñ
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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. 12). 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.13).

3. Se scoate arcul bobinei interne vechi (Fig.13).
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.20).
7. Se monteazã noua bobinã internã în bobina externã 

(Fig.20). 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 bobina internã fixã şi se strânge butonul de lovire 
prin rotire în sensul acelor de ceasornic.

Controlarea nivelului uleiului
Atenþie: Se controleazã înainte de fiecare utilizare. Nu se va 

folosi niciodatã utilajul, dacã nivelul uleiului se aflã sub 
marcajul minim al jojei de ulei. Nivelul uleiului ar trebui sã 
fie mereu la marcajul maxim (Fig. 21).

1. Se aşeazã utilajul pe o suprafaþã planã.
2. Se curãþã zona din jurul jojei de ulei.
3. Se deşurubeazã joja, se şterge şi se înşurubeazã din nou.
4. Se deşurubeazã joja şi se verificã nivelul uleiului. 

Nivelul uleiului ar trebui sã fie mereu la marcajul maxim.
5. Dacã nivelul uleiului este prea scãzut, se adaugã ulei 

în cantitãþi mici pânã la marcajul maxim.
Indicaþie:=Nu turnaþi niciodatã prea mult ulei! Aveþi grijã ca 
inelul-0 (Fig. 22) sã fie poziþionat corect pe jojã.

Schimbarea uleiului
Atenþie:=Acordaþi atenþie intervalelor de întreþinere conform 
planului de întreþinere. Neglijarea acestora poate duce la avarii 
grave ale motorului. Purtaþi mãnuşi de lucru.

Indicaþie: Motorul ar trebui sã mai fie cald (nu fierbinte).

1. Se deşurubeazã joja.
2. Se toarnã tot uleiul într-un vas prin orificiul de umplere. 

Pentru aceasta se aduce utilajul în poziþie verticalã 
(Fig. 23).

Indicaþie: Uleiul se predã la deşeuri conform prescripþiilor 
locale.

3. Se şterg resturile de ulei/murdãria.
4. Se umple motorul cu 90 ml ulei pentru motoare în 4 timpi 

SAE 30 din clasele SF, SG, SH.
5. Se înşurubeazã joja din nou.

ÎNTREÞINEREA FILTRULUI DE AER
Atenþie:=Acordaþi atenþie intervalelor de întreþinere conform 
planului de întreþinere. Neglijarea acestora poate duce la avarii 
grave ale motorului.

1. Se deschide capacul filtrului de aer. Se apasã eclisa de 
fixare (3) şi se deschide capacul (2) spre stânga (Fig. 25).
Indicaþie: Eventual este necesar sã se îndepãrteze 
capacul rezervorului.

2. Se scoate filtrul de aer (1) (Fig. 25).
3. Se curãþã filtrul cu curãþitor casnic şi cu apã. Se clãteşte 

bine şi se lasã sã se usuce (Fig. 26).
4. Se unge uşor filtrul cu ulei SAE30 curat.
5. Se preseazã filtrul pentru a îndepãrta uleiul în exces 

(Fig. 26).
6. Se monteazã filtrul.

Indicaþie: Funcþionarea fãrã filtru duce la pierderea 
garanþiei.

7. Se închide din nou capacul filtrului de aer avându-se grijã 
sã se blocheze (Fig. 27).

8. Se fixeazã din nou capacul rezervorului (în cazul în care 
a fost scos mai înainte).

Reglarea carburatorului
Turaþia mersului în gol poate fi reglatã cu şurubul (Fig. 28). 
Aceastã reglare va fi fãcutã numai de cãtre un atelier de 
specialitate.

Verificarea/schimbarea bujiilor
Atenþie: Acordaþi atenþie intervalelor de întreþinere conform 
planului de întreþinere. La schimbare se vor folosi numai bujii 
originale.

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 0,6 mm 

(Fig. 32).
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.



NNO

ÎNTREÞINERE ŞI REPARAÞIE

Întreþinerea grãtarului de scântei
1. Se îndepãrteazã capacul de evacuare prin apãsarea 

opritorului de fixare (Fig. 29).
2. Se scoate şurubul (5) (Fig. 31).
3. Se scoate capacul grãtarului de scântei (4) (Fig. 31).
4. Se curãþã grãtarul de scântei (2) cu o perie de sârmã sau se 

înlocuieşte (Fig. 31).
5. Se monteazã din nou grãtarul de scântei, capacul grãtarului 

de scântei şi capacul evacuãrii.

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.
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.

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

1. Se goleşte tot carburantul din rezervor într-un recipient 
pentru carburanþi. 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 15 ml de ulei de motor de calitate pentru motoare 
în 4 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 schimbã uleiul. Uleiul uzat se predã la deşeuri conform 
prescripþiilor locale.

5. 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 penru depozitare.

6. 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.
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ÎNLÃTURAREA DEFICIENÞELOR

Pentru alte întrbãri 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

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

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

Carburant vechi Se umple rezervorul cu carburant 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

Carburant vechi Se umple rezervorul cu carburant proaspãt

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

MOTORUL NU ACCELEREAZÃ

CAUZA MÃSURI

Carburant vechi Se umple rezervorul cu carburant 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

Carburant vechi Se umple rezervorul cu carburant 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 pornire şi se trage fir, pânã când 
în afara piesei de tãiere se aflã 10 cm de fir.
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DATE TEHNICE

MOTOR
Tipul de motor .................................................................................................................................... rãcit cu aer, în 4 timpi

Cilindrul ............................................................................................................................................................... 26 cm3

Turaþia de funcþionare ............................................................................................................................. 6800–9800 min-1

Turaþia de mers în gol .............................................................................................................................. 3200–4600 min-1

Aprinderea.......................................................................................................................................................  electronicã

Întrerupãtorul de aprindere ................................................................................................................... întrerupãtor basculant

Uleiul de motor..............................................................................................................................................SAE30/90 ml 

Carburant .............................................................................................................................................  benzinã fãrã plumb

Capacitate rezervor ................................................................................................................................................  355 ml

Membrana...................................................................................................................................................  carburatorului

Maneta de acceleraþie ........................................................................................................................  prin apãsare manualã

Starter .................................................................................................................................................  retur automat (AST)

Arborele de acþionare & piesa de tãiere
Carcasa arborelui de acþionare din .................................................................................................................... þeavã de oþel

Greutatea utilajului (fãrã combustibil) .....................................................................................................................  ca. 6,0 kg

Mecanismul de tãiere ..........................................................................................................  eliberarea firului prin lovire de sol

Diametrul firului de tãiere...........................................................................................................................................  2 mm 

Diametrul cãii de tãiere ............................................................................................................................................  38 cm

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.




