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STIMATE CLIENT, 

Pentru a obține cele mai bune performanțe ale produsului dvs., citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte 
de utilizare și păstrați-l pentru referințe viitoare. 

 

 

 
 

 

 
 

 PUNEȚI SIGURANȚA PE PRIMUL LOC 

Instrucțiunile din avertismentele din acest manual sunt marcate cu simbolul   care vizează puncte importante 
care trebuie luate în considerare pentru a preveni posibile leziuni corporale grave și, din acest motiv, vă solicităm 
să citiți cu atenție toate aceste instrucțiuni și să le respectați fără omiteri. 

 

■ AVERTISMENTE ÎN MANUAL 

 ATENȚIE 
Acest simbol indică instrucțiuni care trebuie respectate pentru a preveni accidentele ce ar putea cauza leziuni 
corporale grave sau deces. 

 

 IMPORTANT 

Acest simbol indică instrucțiunile care trebuie respectate, pentru a nu cauza defecțiuni mecanice sau daune. 
 

NOTĂ 

Acest simbol oferă indicii sau indicații utile în ce privește utilizarea produsului. 
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1. Descrierea componentelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Motor 

2. Carcasă filtru de aer 
3. Manetă șoc 
4. Demaror cu recul 

5. Mâner 
6. Suport mâner 
7. Țeavă cu ax de antrenare a capului de tăiere 
8. Manetă declanșator accelerație 
9. Manetă accelerație 
10. Comutator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Scut de protecție 

12. Placa scutului de protecție 
13. Lamă 3T 
14. Mosor fir 

15. Cheie de piulițe 
16. Bară înclinată 
17. Cheie fixă 
18. Cheie de piulițe 
19. Curea de umăr 
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2. Specificații Tehnice 
 

Cod produs BK98021 BK98022 BK98023 BK98024 

Tip motor 2 timpi, răcire cu aer 

Capacitatea cilindrică 33 cm3 43 cm3 52 cm3 62 cm3 

Puterea nominală a motorului 
(la 7000 rot./min.) 

1.2 CP / 0.9 kw 1.6 CP / 1.2 kw 3.0 CP / 2.2 kw 3.5 CP / 2.6 kw 

Puterea maximă a motorului 
(la 9000 rot./min.) 

1.5 CP / 1.25 
kw 

2 CP / 1.50 kw 3.7 CP / 2.75 kw 4.4 CP / 3.25 kw 

Turația maximă a motorului 10000 min-1 10000 min-1 10000 min-1 10000 min-1 

Turația la ralanti a motorului 3000 ± 300 min-1 

Amestec combustibil Benzină 25 : Ulei 1 

Volum rezervor de combustibil 900 ml 

Starter Cu recul 

Bujie BM6A 

Carburator Tip Diafragmă 

Greutate (fără accesorii și 
combustibil) 

6,1 kg 7,1 kg 7,2 kg 7,5 kg 

Nivelul de presiune acustică 
testat, LPA (2000/14/EC) 

LPA: 107.7 dB(A), k = 3 dB (A) 

Nivelul de putere acustică 
garantat, LWA (2000/14/EC) 

LWA: 113 dB(A), k = 3 dB (A) 

Nivelul de vibrații 9.661 m/s2, K = 1.5 m/s2 

Dimensiune per ansamblu (L x 
W x H) 

1900 x 650 x 260 mm 

Transmisie Ambreiaj centrifugal, Tăiere cu Ax Fix 

Direcția de rotație a capului Spre dreapta (Din perspectiva utilizatorului) Standard 

Grosimea lamei cu 3 dinți 1.6 mm 1.6 mm 1.6 mm 1.6 mm 

Diametrul firului de tăiere 2.4 mm 2.4 mm 2.4 mm 2.4 mm 

 
Notă: Specificațiile pot suferi modificări fără o notificare în prealabil. 
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3. Simboluri afișate pe produs 
 

Pentru o utilizare și o întreținere în siguranță, simbolurile sunt aplicate în relief pe motocoasă. Conform acestor 
indicații, vă rugăm să aveți grijă să nu faceți o greșeală. 

 
 

UTILIZAREA ȘOCULUI 
 

 
Modul de pornire când motorul este cald (șoc dezactivat ). 
Poziție: CARCASĂ FILTRU DE AER 

 

 
Modul de pornire când motorul este rece (șoc activat ). 
Poziție: CARCASĂ FILTRU DE AER 

 
 
 

 

4. Etichete de avertizare afișate pe produs 
 

 

 

 
 

Avertizare / Atenție 

 

 

 
Pericol: Risc de incendiu sau de 

explozie 

 

 

Citiți manualul de 
instrucțiuni în întregime și 

cu atenție înainte de a 
utiliza produsul. 

 

 

 

Viteza maximă a capului cu 
trimmer este de 6600 min-1 

 

 

 
Purtați protecție pentru 

cap, ochi și urechi. 

 

 

 
Viteza maximă a lamei este de 

7100 min-1 

 

 

 
Purtați mănuși de 

protecție 

 

Locul unde să alimentați cu 
"AMESTECUL DE 
COMBUSTIBIL" 

 

 

 
Purtați încălțăminte de 

protecție 

 

 

Țineți copiii, persoanele di jur 
și ajutoarele la 15 metri 
distanță de motocoasă 

 

 

 
Pericol: este interzisă 

atingerea lamei rotative 

 

 

 

Stați la distanță de foc 

 

 

 
Acordați atenție 

obiectelor aruncate. 

 

 

 
Suprafață fierbinte: Risc de 

arsuri 
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IMPORTANT 
 

Dacă o etichetă de avertizare se decojește sau se murdărește și este imposibil de citit, trebuie să contactați 
distribuitorul de la care ați cumpărat produsul pentru a comanda etichete noi și a le aplica în poziția necesară. 

 
ATENȚIE 

 

Nu modificați niciodată motocoasa dvs. Nu vom putea oferi o garanție dacă folosiți o motocoasă modificată sau nu 
respectați utilizarea corespunzătoare menționată în manual. 

 

 

5. Pentru o utilizare în siguranță 
 

 
 

 

1. Citiți cu atenție acest manual până când îl înțelegeți în 
întregime și respectați toate instrucțiunile de siguranță și de 
utilizare. 

 
2. Păstrați acest manual la îndemână, astfel încât să-l puteți 
consulta mai târziu, ori de câte ori aveți unele întrebări. De 
asemenea, dacă aveți întrebări la care nu găsiți un răspuns aici, 
contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul. 

 
3. Aveți grijă să includeți întotdeauna acest manual atunci când 
vindeți, împrumutați sau transferați într-un fel dreptul de 
proprietate al acestui produs. 

 

4. Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor care nu sunt 
capabile să înțeleagă complet instrucțiunile din acest manual să 
folosească produsul. 

 

■ CONDIȚIILE DE LUCRU 
 

1. Când utilizați produsul, trebuie să purtați o îmbrăcăminte și 
un echipament de protecție adecvate. 

 
(1) Cască 
(2) Protecție pentru urechi 
(3) Ochelari de protecție sau scut pentru față 
(4) Mănuși de lucru groase 
(5) Cizme de lucru cu talpă antiderapantă 
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2. Ar trebui să aveți la dvs. 
 

(1) Instrumente și componente atașate corect 
(2) Combustibil corespunzător 
(3) Lamă de rezervă 
(4) Obiecte pentru delimitarea zonei de lucru (frânghie, semne 
de avertizare) 

(5) Fluier (pentru colaborare sau în caz de urgență) 
(6) Toporișcă sau ferăstrău (pentru îndepărtarea obstacolelor) 

 
3. Nu purtați haine largi, bijuterii, pantaloni scurți, sandale și nu 
umblați desculți. Nu purtați nimic care ar putea fi prins într-o 
componentă în mișcare a produsului. Prindeți părul, astfel încât 
să fie peste lungimea umărului. 

 
 

■ CIRCUMSTANȚELE DE LUCRU 
 

1. Nu porniți niciodată motorul într-un spațiu închis sau clădire. 
Gazele de evacuare conțin monoxid de carbon periculos. 

 
2. Nu folosiți niciodată produsul: 

 
A. atunci când solul este alunecos sau atunci când nu puteți 
menține echilibrul. 
b. Noaptea, pe ceață deasă, sau în orice alt moment când 
câmpul vizual ar putea fi limitat și nu aveți o bună vizibilitate 
asupra zonei de lucru. 
c. În timpul unei furtuni, pe timp de fulgere, când vântul bate 
puternic sau orice alte situați în care condițiile meteorologice ar 
putea afecta siguranța produsului. 

 
 

■ PLANUL DE LUCRU 
 

1. Nu trebuie să folosiți niciodată produsul sub influența 
alcoolului, atunci când sunteți epuizați, suferiți de lipsă de somn 
sau somnolență ca urmare a administrării unui medicament sau 
în orice alt moment în când există posibilitatea ca judecata dvs. 
să fie afectată sau este posibil să nu puteți utiliza produsul într- 
un mod corespunzător și în siguranță. 

 
2. Când planificați programul de lucru, asigurați-vă că vă odihniți 
suficient. Limitați perioada de timp în care produsul urmează să 
fie utilizat încontinuu undeva la 30 ~ 40 minute pe sesiune și să 
vă odihniți 10-20 minute între sesiunile de lucru. De asemenea, 
încercați să păstrați cantitatea totală de muncă desfășurată într- 
o singură zi sub 2 ore sau mai puțin. 
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 ATENȚIE 

1. Dacă nu respectați timpul de lucru sau modul de lucru 
(vedeți cap. ■ UTILIZAREA PRODUSULUI), ar putea apărea 
leziuni de stres repetitiv (RSI). Dacă simțiți un disconfort, 
roșeață și umflare a degetelor sau a oricărei alte părți ale 
corpului, consultați un medic înainte de a se agrava. 

 
2. Pentru a evita reclamațiile legate de zgomot, în general, 
folosiți produsul între orele 08:00 și 17:00 în zilele săptămânii 
și între 09:00 și 17:00 în weekend. 

 
NOTĂ 

Verificați și respectați reglementările locale referitoare la nivelul 
de zgomot și orele de utilizare ale produsului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ ÎNAINTE DE A PORNI MOTORUL 
 

1. Zona aflată într-un perimetru de 15 metri față de persoana 
care folosește produsul trebuie considerată o zonă periculoasă 
în care nimeni nu ar trebui să intre. Dacă este necesar, așezați o 
bandă de avertizare galbenă, semnale de avertizare în jurul 
perimetrului zonei. Atunci când munca trebuie efectuată 
simultan de două sau mai multe persoane, trebuie de asemenea 
să priviți în mod constant în jur pentru a verifica prezența și 
poziția altor persoane care lucrează, pentru a menține o 
distanță între fiecare persoană pentru a menține siguranța. 

 

2. Verificați zona de lucru pentru a evita orice accident la 
contactul cu obstacole ascunse, cum ar fi cioturi, pietre, 
conserve sau sticlă spartă. 

 

IMPORTANT 
Îndepărtați orice obstacol înainte de a începe munca. 

 
3. Verificați în întregime produsul dacă există elemente de fixare 
destrânse și scurgeri de combustibil. Asigurați-vă că dispozitivul 
de tăiere este instalat și fixat corect. 

 
4. Asigurați-vă că apărătoarea de reziduuri este atașată 
corespunzător. 

 
5. Dacă tăiați cu lama metalică, folosiți cureaua pentru umăr. 
Reglați cureaua pentru confort înainte de a porni motorul. 
Cureaua trebuie ajustată astfel încât mâna stângă să poată ține 
confortabil mânerul ghidonului la nivelul taliei. 
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■ PORNIREA MOTORULUI 
 

1. Păstrați persoanele din apropiere și animalele la cel puțin 15 
metri față de punctul de utilizare. Dacă sunteți abordați, opriți 
imediat motorul. 

 
2. Produsul este echipat cu un mecanism de ambreiaj 
centrifugal, astfel încât atașamentul de tăiere începe să se 
rotească imediat ce motorul este pornit, setând accelerația în 
poziția de pornire. Când porniți motorul, așezați produsul pe sol 
într-o zonă dreaptă și curată, țineți-l bine pe loc, pentru a vă 
asigura că partea de tăiere și accelerația nu intră în contact cu 
un obstacol la pornirea motorului. 

 

 ATENȚIE 
Nu așezați niciodată maneta de accelerație în poziția “viteză 
mare” când porniți motorul. 

 
3. După pornirea motorului, asigurați-vă că dispozitivul de tăiere 
se oprește din rotație când maneta de accelerație este setată 
complet în poziția inițială. Dacă acesta continuă să se rotească 
chiar și după ce accelerația a fost setată în poziția inițială, opriți 
motorul și duceți produsul la distribuitorul dvs. de service 
autorizat pentru reparații. 

 

■ UTILIZAREA PRODUSULUI 

IMPORTANT 

Tăiați doar materiale recomandate de producător. Utilizați-l 
numai pentru sarcinile menționate în manual. 



10 

www.nordex.ro 

 

 

 

 

1. Strângeți ferm mânerele cu ambele mâini, folosindu-vă toată 
mâna. Așezați-vă picioarele ușor depărtate (puțin mai depărtate 
decât lățimea umerilor), astfel încât greutatea dvs. să fie 
distribuită uniform pe ambele picioare și asigurați-vă 
întotdeauna că aveți o poziție stabilă, echilibrată în timpul 
lucrului. 

 
2. Mențineți atașamentul de tăiere sub nivelul taliei. 

 
3. Mențineți turația motorului la nivelul necesar pentru a 
efectua operațiuni de tăiere și nu ridicați creșteți turația 
motorului peste nivelul necesar. 

 
4. Dacă produsul începe să se scuture sau să vibreze, opriți 
motorul și verificați în întregime produsul. Nu-l folosiți până 
când problema nu a fost rezolvată. 

 

5. Păstrați toate membrele corpului la distanță de atașamentul 
de tăiere rotativ și de suprafețele fierbinți. 

 
6. Nu atingeți niciodată toba, bujia sau alte piese metalice ale 
motorului în timp ce motorul este în funcțiune sau imediat după 
ce ați oprit motorul. Dacă faceți acest lucru, ar putea rezulta 
arsuri grave sau șocuri electrice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• DACĂ O PERSOANĂ SE APROPIE 
 

1. Protejați-vă de situații periculoase în orice moment. 
Avertizați adulții să țină animalele de companie și copiii la 
distanță de zona de lucru. Acordați atenție dacă sunteți 
abordați. Reziduurile aruncate pot cauza leziuni. 

 

2. Dacă cineva vă strigă sau vă întrerupe în timp ce lucrați, 
asigurați-vă întotdeauna că opriți motorul înainte de a vă 
întoarce. 

 
 

■ ÎNTREȚINEREA 
 

1. Pentru a menține produsul într-o stare de funcționare 
corespunzătoare efectuați la intervale regulate operațiunile de 
întreținere și de verificare descrise în manual. 

 
2. Aveți întotdeauna grijă să opriți motorul înainte de a efectua 
operațiuni de întreținere sau verificare. 

 

 ATENȚIE 
Piesele metalice ating temperaturi ridicate imediat după 
oprirea motorului. 

http://www.nordex.ro/
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3. În niciun caz nu trebuie să demontați produsul sau să-l 
modificați în vreun fel. Dacă faceți acest lucru, produsul poate fi 
deteriorat în timpul utilizării sau poate să nu funcționeze corect. 

 
 
 

 

 

 

■ MANIPULAREA COMBUSTIBILULUI 
 

1. Motorul produsului este proiectat să funcționeze cu un 
combustibil mixt care conține benzină foarte inflamabilă. Nu 
depozitați niciodată recipiente de combustibil și nu umpleți 
rezervorul produsului într-un loc unde există un boiler, o sobă, un 
foc de lemne, scântei electrice, scântei de sudură sau orice altă 
sursă de căldură sau foc care ar putea aprinde combustibilul. 

 

2. Nu fumați niciodată în timpul utilizării produsului sau alimentării 
cu combustibil. 

 
3. Când umpleți rezervorul, opriți întotdeauna motorul și lăsați-l să 
se răcească. Priviți cu atenție în jur pentru a vă asigura că nu există 
scântei sau flăcări deschise în apropiere, înainte de a alimenta. 

 
4. Ștergeți bine combustibilul vărsat folosind o cârpă uscată dacă s- 
a vărsat combustibil în timpul alimentării. 

 
5. După alimentare, înșurubați bine capacul de combustibil la 
rezervorul de combustibil, apoi duceți produsul la 3 metri sau mai 
mult de locul unde a fost alimentat înainte de a porni motorul. 

 
 

 

 

■ TRANSPORT 
 

1. Când transportați în mâini produsul, trebuie să acoperiți 
dispozitivul de tăiere; ridicați produsul și transportați-l acordând 
atenție la lamă. 

 
2. Nu transportați niciodată produsul pe drumuri accidentate și 
distanțe lungi într-un vehicul fără a goli tot combustibilul din 
rezervorul de combustibil. Dacă faceți acest lucru, combustibilul s- 
ar putea scurge din rezervor în timpul transportului. 

http://www.nordex.ro/
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6. Setarea 
 
 

■ INSTALAREA MÂNERULUI (01) 
 

1. Destrângeți cele 4 șuruburi de pe capacul superior și introduceți mânerele în mod egal. Strângeți șuruburile. 
2. Introduceți ansamblul mânerului în suport și puneți capacul superior peste el. Strângeți bine capacul. 

 
 
 
 

01 
 
 
 

 

■ CONECTAREA CABLULUI DE ACCELERAȚIE (02, 03) 
 

1. Detașați carcasa filtrului de aer. 
2. Conectați capătul cablului de accelerație la articulația din partea superioară a carburatorului. 

 
 
 
 

02 03 
 
 
 
 

 

■ CONECTAREA FIRELOR COMUTATORULUI 
 

Conectați firele comutatorului între motor și unitatea principală. Împerecheați firele de aceeași culoare. 
 
 

■ INSTALAREA SCUTULUI DE PROTECȚIE (04) 
 

Atașați scutul de protecție cu șuruburile combinate la țeava axului. 
 
 
 
 

04 

http://www.nordex.ro/
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05 

■ INSTALAREA LAMEI DE TĂIERE (05) 
 

1. Puneți bara în unghi (1) în orificiile laterale ale angrenajului (2) și placă (3), astfel încât să fixați axul. 
 

2. Montați lama (4) și șaiba (5) pe ax. 
 
3. Montați șaiba (6) și piulița (7). Strângeți bine spre stânga. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

■ INSTALAREA CAPULUI DE TĂIERE (06) 
 

1. Puneți bara în unghi (1) în orificiile laterale ale angrenajului (2) și placă (3), astfel încât să fixați axul. 
2. Montați capul cu trimmer (8) pe ax. Strângeți bine spre stânga. 

 

 

NOTE (07) 

Înainte de a folosi capul cu trimmer, montați cuțitul de tăiere (E) la scutul de protecție (F) cu 3 șuruburi. Când 
produsul este în funcțiune, puneți capul cu trimmer pe sol iar firul de tăiere va ieși automat. Cuțitul trimmerului 
va tăia și va menține firul de tăiere la lungimea corectă. 

 
 

■ HAMUL DE TRANSPORT 
 

 ATENȚIE 

• PURTAȚI ÎNTOTDEAUNA HAMUL DIN DOTARE CÂND UTILIZAȚI PRODUSUL! 
• Asigurați-vă întotdeauna că produsul este conectat bine la curea. În caz contrar, nu veți putea controla 
motocoasa în siguranță. Acest lucru poate cauza accidentarea dvs. sau a altora. 
• Nu folosiți niciodată un ham cu eliberare rapidă defectă sau cu orice alte defecte. 

 
 

CUM S-O PURTAȚI 
 

1. Purtați hamul furnizat fără curele răsucite, cu cârligul de agățare pe partea dreaptă. 

http://www.nordex.ro/
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■ ECHILIBRAREA PRODUSULUI 

1. Conectați motocoasa la ham. 
2. Ajustați curelele hamului pentru ca lama să fie paralelă cu solul atunci când stați în poziția normală de lucru, 
pentru a vă oferi cea mai mare eficiență și confort în timpul utilizării. 
3. Pentru a împiedica schimbarea poziției hamului în timpul utilizării, ridicați partea suplimentară a hamului de la 
cataramă. 

4. Când este corect ajustat, verificați funcționarea corectă a dispozitivului de eliberare rapidă a hamului. 
 

 

 

7. Combustibilul 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Proporția de amestec: 
Atunci când utilizați ulei pentru motoare în 2 timpi disponibil pe piață (grad 
FB): 25 : 1 (160 ml de ulei pentru fiecare 4 litri de benzină) 

ATENȚIE 
• Benzina este foarte inflamabilă. Evitați fumatul, orice flacără sau scânteie 
în apropierea combustibilului. 
• Ștergeți combustibilul vărsat înainte de a porni motorul. 
• Asigurați-vă că opriți motorul și l-ați lăsat să se răcească înainte de a 
alimenta produsul. 
• Țineți flăcările deschise la distanță de zona în care este manipulat sau 
depozitat combustibilul. 

 

 IMPORTANT 
• Nu folosiți niciodată ulei pentru motoare în 4 timpi sau motoare cu răcire 
pe apă în 2 timpi. 

• Nu folosiți niciodată "COMBUSTIBIL FĂRĂ ULEI (DOAR BENZINĂ)". 
• Nu folosiți niciodată combustibil contaminat cu apă. 
• Amestecurile de combustibil ce nu au fost folosite timp de o lună sau mai 
mult pot   să   blocheze   carburatorul   sau   să   ducă   la   o   funcționarea 

http://www.nordex.ro/
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 necorespunzătoare a motorului. Puneți combustibilul rămas într-un 
recipient etanș și păstrați-l într-o încăpere întunecată și rece. 
• Vă rugăm să solicitați „benzină mixtă pentru motoare în 2 timpi cu răcire 
pe aer” la cea mai apropiată stație de benzină sau folosiți combustibilul 
obținut din benzină fără plumb pentru automobile și ulei de motor în 2 timpi 
cu răcire pe aer într-un recipient de amestec în conformitate cu următoarele 
raporturi, apoi agitați-l pentru a se amesteca bine. 

 

■ CUM SĂ FACEȚI AMESTECUL DE COMBUSTIBIL 
 

1. Măsurați cantitățile de benzină și de ulei care urmează să fie amestecate. 
2. Introduceți o parte din benzină într-un recipient curat și aprobat în acest 
sens. 

3. Turnați uleiul și agitați bine. 
4. Aveți grijă la faptul că, dacă nu agitați suficient, există pericolul de uzură 
precoce a pistonului din cauza unui amestec ineficient. 

 

■ ALIMENTAREA PRODUSULUI 
 

1. Destrângeți și detașați capacul de combustibil. Puneți capacul într-un loc 
fără praf. 
2. Turnați combustibil în rezervorul la 80% din capacitatea completă. 
3. Strângeți capacul în siguranță și ștergeți orice urmă de combustibil vărsat 
în jurul produsului. 

 
  ATENȚIE 

 

1. Alegeți un teren curat pentru alimentare. 
2. Îndepărtați-vă la cel puțin 3 metri față de punctul de alimentare înainte 
de a porni motorul. 
3. Opriți motorul înainte de a alimenta produsul. În acest moment, asigurați- 
vă că agitați suficient benzina amestecată în recipient. 
4. În cazul depozitării produsului o perioadă lungă de timp, curățați 
rezervorul de combustibil după ce l-ați golit. Apoi, acționați demarorul și 
goliți carburatorul de amestecul de combustibil. 
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8. Utilizarea 

■ PORNIREA MOTORULUI 
 

 ATENȚIE 
 

Capul de tăiere va începe să se rotească la pornirea motorului. 
 
1. Alimentați rezervorul cu combustibil și strângeți bine capacul. 

 

2. Așezați produsul pe un loc drept și solid. Mențineți capul de tăiere deasupra solului și la distanță de obiectele 
din jur, deoarece acesta va începe să se rotească la pornirea motorului. 

 
3. Apăsați butonul de amorsare de câteva ori până când se scurge combustibil în conducta de retur. 

 

 

3. Setați maneta șocului în poziția închis. 
 

 

(1) Maneta de sufocare (2) Poziția închisă (3) Poziția deschisă 
 

4. Setați comutatorul de pornire în poziția „Start”. În timp ce trageți maneta de accelerație, apăsați butonul de 
setare a accelerație și eliberați accelerația, apoi maneta de accelerație să fie în poziția „Start”. 
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OP3 
 

(A) Poziția ”Stop” (B) Poziția ”Start” 
 

 
5. În timp ce țineți bine de produs, trageți rapid de frânghia de pornire până când motorul pornește. (OP4) 

 

IMPORTANT 
 

• Evitați să trageți de funie până la capăt sau să o resetați eliberând butonul. Astfel de acțiuni pot provoca 
defecțiuni ale demarorului. 

 

6. Deplasați maneta șocului în poziția ”Deschis” (OP2). Apoi trageți rapid de frânghia de pornire pentru a 
reporni motorul. (OP4) 

 
7. Așteptați câteva minute ca motorul să se încălzească înainte de a începe să-l folosiți. 

 

 NOTĂ 

1. Când reporniți motorul imediat după ce l-ați oprit, lăsați șocul deschis (OP2) și apăsați pompa de amorsare 
de câteva ori. 
2. Folosirea de prea multe ori a șocului poate îngreuna pornirea motorului din cauza excesului de combustibil. 
Dacă motorul nu a pornit după mai multe încercări, deschideți șocul și repetați să trageți de frânghie sau 
detașați bujia și uscați-o. 

 
 

■ OPRIREA MOTORULUI 
 

1. Eliberați maneta de accelerație și lăsați motorul pornit timp de 30 de secunde. 
2. Setați comutatorul de pornire în poziția ”STOP”. (OP3) 
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NOTĂ 
 

• Cu excepția unei situații de urgență, evitați să opriți motorul în timp ce trageți maneta de accelerație. 
 
 

■ AJUSTAREA TURAȚIEI LA RALANTI (OP5) 
 

1. Când motorul are tendința să se oprească frecvent la ralanti, rotiți spre dreapta șurubul de reglare. 
2. Când capul de tăiere continuă să se rotească după eliberarea declanșatorului, rotiți șurubul de reglare. 

 

 

(1) Ajustor turație ralanti 

 
NOTĂ 

 

• Încălziți motorul înainte de a ajusta turația la ralanti. 
 
 

■ UTILIZAREA CAPULUI CU TRIMMER 
 

 ATENȚIE 

1. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi, cum ar fi ochelari de protecție. Nu vă aplecați niciodată peste 
capul de tăiere rotativ. Pietrele sau alte resturi ar putea fi aruncate în ochi și în față și pot provoca leziuni 
personale grave. 
2. Păstrați atașată protecția pentru reziduuri în orice moment cât timp produsul este în funcțiune. 

 

 

TĂIEREA IERBII ȘI A BURUIENILOR 
 

• Țineți mereu cont de faptul că VÂRFUL firului nu taie. Vei obține rezultate mai bune fără să forțați firul în zona 
de tăiere. Permiteți-i produsului să coasă în propriul ritm. 

 
1. Țineți produsul astfel încât capul să fie deasupra solului și înclinat la aproximativ 20 de grade către direcția 
de pendulare. (OP6) 
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2. Puteți evita resturile aruncate prin pendularea de la dreapta la stânga. 
 

3. Folosiți o acțiune lentă și deliberată pentru a tăia ierburile dese. Viteza de deplasare pentru tăiere depinde 
de materialul tăiat. Ierburile dese necesită o acțiune mai lentă decât ierburile mai mici. 

 
4. Nu pendulați niciodată produsul atât de tare, încât să riscați pierderea echilibrului sau a controlului asupra 
produsului. 

 

5. Încercați să controlați mai degrabă din șold mișcarea de tăiere, decât complet din brațe și mâini. 
 

6. Luați-vă măsuri de precauție pentru a evita ca firele, iarba și buruienile moarte, uscate și cu tulpină lungă să 
nu se înfășoare în jurul axului capului de tăiere. Astfel de materiale pot să blocheze capul și pot face ca 
ambreiajul să alunece, ducând la deteriorarea sistemului de ambreiaj, dacă se repetă frecvent. 

 

 
AJUSTAREA LUNGIMII FIRULUI 

 
• Motocoasele sunt echipate cu un cap de tăiere semi-automat cu fir din nailon, care permite utilizatorului să 
avanseze firul fără a opri motorul. Când firul se scurtează, așezați ușor capul pe sol în timp ce folosiți motorul 
la turații maxime. 
• De fiecare dată când capul este lovit, firul va avansa cu aproximativ 25,4 mm. Pentru rezultate mai bune, 
așezați capul pe pământ curat sau sol tare. Evitați să-l așezați în iarbă deasă și înaltă, deoarece motorul se 
poate opri din cauza suprasolicitării. 

 
 

■ UTILIZAREA LAMEI METALICE 

 NOTĂ 

Alegeți un atașament de tăiere recomandat potrivit cu materialul care urmează să fie tăiat. 
 
 

 WARNING 

• Când ascuțiți, detașați sau montați lama, asigurați-vă că purtați mănuși groase și rezistente și folosiți numai 
unelte și echipamente adecvate pentru a preveni leziunile. 
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1. Verificați șurubul pentru a fixa lama și asigurați-vă că șurubul nu are nicio defecțiune sau abraziune. 
2. Asigurați-vă că lama și suportul au fost fixate conform instrucțiunilor iar lama se învârte lin, fără zgomote 
anormal. 

 

 
ATENȚIE 

 
• Piesele rotative fixate incorect pot provoca leziuni grave utilizatorului. 
• Asigurați-vă că lama nu este îndoită, deformată, fisurată, ruptă sau deteriorată. 
• Dacă identificați o defecțiune a lamei, debarasați-o și schimbați-o cu una nouă. 

 
• Cu ajutorul hamului, securizați motocoasa pe partea dreaptă. Reglați lungimea hamului astfel încât capul de 
tăiere să fie paralel cu pământul. 

 
ATENȚIE 

 

• Asigurați-vă că folosiți hamul și apărătoarea dispozitivului de tăiere. În caz contrar, produsul poate fi foarte 
periculos dacă alunecați sau vă pierdeți echilibrul. 
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■ METODA DE TĂIERE 
 

(a) Utilizați partea de tăiere din stânga față. 
(b) Ghidați lama de la dreapta la stânga, înclinată ușor spre stânga. 

 

 
(c) Când cosiți o suprafață largă, începeți din capătul stâng pentru a evita interferența cu iarba tăiată. 
(d) Lama se poate bloca în buruieni dacă turația motorului este prea mică sau dacă lama taie prea adânc în buruieni. 
Reglați turația motorului și adâncimea de tăiere în funcție de starea obiectului tăiat. 

 

 
ATENȚIE 

 
• Dacă iarba sau alt obiect s-a prins în lamă sau dacă produsul începe să tremure sau să vibreze, opriți 
motorul și verificați produsul în întregime. Schimbați lama dacă a fost deteriorată. 

 
• Opriți motorul și asigurați-vă că lama s-a oprit complet înainte de a o verifica și de a scoate orice obiect 
străin. 

 
9. Întreținerea 

 

Întreținerea, înlocuirea sau repararea dispozitivelor și sistemelor de control al emisiilor pot fi efectuate de către 
orice service pentru motoare care nu sunt concepute pentru drumuri publice. 

 

 ATENȚIE 

• Aveți grijă să opriți întotdeauna motorul înainte de a verifica motocoasa dacă prezintă probleme sau 
înainte de operațiunile de întreținere. 
• Nu modificați niciodată motocoasa și nu demontați motorul. 

 
  

Sistem/Componente 

 

Procedură 
Înainte 

de 

utilizare 

După 
fiecare 
25 de 

ore 

După 
fiecare 
50 de 

ore 

După 
fiecare 
100 de 

ore 

 

Note 

 
 
 

 
MOTOR 

Scurgeri de combustibil Ștergeți ✔     

Rezervor, filtru de aer, 
filtru de combustibil 

Verificați/Curățați ✔ ✔ 
  Înlocuiți, dacă 

este necesar 

 

Ajustor turație ralanti 
Verificați 

ajustarea turației 
la ralanti 

 

✔ 

   Înlocuiți 
carburatorul 

dacă este 
necesar 

Bujie 
Curățați și ajustați 

decalajul dintre 

  
✔ 

 DECALAJ: 0.6 ~ 
0.7 mm; 
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  electrozii bujiei     înlocuiți, dacă 
este necesar 

Aerisire admisie cu aer Curățați  ✔    

 
 
 
 
 

 
AX 

Declanșator 
accelerație, comutator 

oprire 

Verificați 
funcționalitatea 

 

✔ 

    

 

Piese de tăiere 
Înlocuiți dacă 
vreuna este 

defectă 

 

✔ 

    

Transmisie unghiulară Lubrifiați  ✔    

 

Șuruburi/piulițe/bolțuri 
 

Strângeți/Înlocuiți 
 

✔ 

   

✔ 

Exceptând 
șuruburile de 

ajustare 

Apărătoarea 
atașamentului de 

tăiere 

Asigurați-vă că 
este atașată 

 

✔ 

    

 
 

■ ÎNLOCUIREA FIRULUI TRIMMERULUI 
 

 
 

 

 
1. Când înlocuiți firul, alegeți un diametru de 2,4 mm. 
Mosorul poate reține un fir cu lungimea de maxim 6 
metri pe capul de 10 cm. Evitați să folosiți un fir mai 
mare, deoarece poate reduce performanțele de 
tăiere. 
2. Prindeți de zona crestată de pe ambele părți ale 
carcasei mosorului pentru a deconecta capacul de 
jos. 
3. Scoateți mosorul și trageți afară firul veche. Treceți 
un capăt al firului prin orificiile mosorului și trageți-l 
până când lungimea este egală între fiecare parte a 
firului. 
4. Prindeți firul în direcția corectă, așa cum este 
indicat pe mosor. 
5. Agățați fiecare capăt al firului în fanta de pe 
marginea mosorului, apoi puneți capetele prin 
ochiurile de pe carcasă. Asigurați-vă că arcul și 
șaibele sunt la loc. 
6. În timp ce țineți mosorul de carcasă, trageți de 
capetele firului pentru a le elibera din fantă. 
7. Aliniați fanta pe capacul de jos cu cârligul pe 
carcasă, apăsați capacul pe carcasă până când face 
clic. 
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■ FILTRUL DE AER 
 

• Filtrul de aer, dacă este înfundat, va reduce performanțele motorului. Verificați și curățați lunar elementul filtrului 
în apă caldă și săpun, după cum este necesar. Uscați-l complet înainte de a-l instala. Dacă elementul este rupt sau 
micșorat, înlocuiți-l cu unul nou. 

 

 

(1) Filtrul de aer 
 

■ FILTRUL DE COMBUSTIBIL 

 

• Dacă motorul rămâne repede fără combustibil, verificați capacul de combustibil și a filtrul de combustibil dacă 
sunt blocate. 

 

 

(2) Filtrul de combustibil 
 

■ BUJIA 

 

• Problemele cu pornirea și rateurile sunt cauzate adesea de o bujie defectă. Curățați bujia și verificați dacă 
decalajul dintre electrozi este în intervalul corect. Pentru o bujie de schimb, alegeți tipul corespunzător. 

• Curățați periodic bujia și verificați dacă distanța dintre electrozi este în intervalul corect. 
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IMPORTANT 
 

• Rețineți faptul că folosirea unui alt tip de bujii, altele decât cele recomandate, poate duce la funcționarea 
necorespunzătoare a motorului sau la supraîncălzirea și deteriorarea motorului. 
• Pentru a instala bujia, strângeți mai întâi bujia cu degetul, apoi strângeți-o cu un sfert de rotație mai mult 
folosind o cheie potrivită. 

 
CUPLUL DE STRÂNGERE: 9,8 ~ 11,8 N.m 

 
 

■ TOBA DE EȘAPAMENT 

 

 ATENȚIE 

• Verificați periodic toba de eșapament dacă prezintă elemente destrânse sau orice semn de deteriorare sau 
coroziune. Dacă identificați o scurgere a gazelor de eșapament, nu folosiți motocoasa și reparați-o în cel mai 
scurt timp. 
• Rețineți faptul că nerespectarea acestui lucru poate duce la un incendiu la motor. 

 
 

■ ADMISIA DE RĂCIRE CU AER 

 ATENȚIE 

• Verificați admisia de aer și zona din jurul nervurilor de răcire a cilindrului după fiecare 25 de ore de utilizare 

dacă sunt blocate și îndepărtați reziduurile care s-au adunat la motocoasă. 

 

 

 IMPORTANT 

• Dacă se adună reziduuri și cauzează un blocaj în jurul orificiului admisiei de aer sau între nervurile cilindrului, 

se poate provoca supraîncălzirea motorului și astfel o defecțiune mecanică a motocoasei. 
 

(1) Nervură cilindru 

(2) Admisie de răcire cu aer (Spate) 
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9. Depozitare 
 

Combustibilul învechit este una dintre principalele cauze când motorul nu pornește. Înainte de a depozita 
produsul, goliți rezervorul de combustibil și lăsați motorul pornit până când se consumă tot combustibilul 
rămas în sistemul de alimentare și carburator. Depozitați produsul în interior luând măsurile necesare pentru 
a preveni rugina. 

 

10. Transport 
 

1. Atunci când transportați produsul în mână, acoperiți partea de tăiere dacă este necesar; ridicați produsul și 
transportați-l având grijă cu lamă. 
2. Nu transportați niciodată produsul pe drumuri accidentate și distanțe lungi, cu un vehicul, fără a scoate tot 
combustibilul din rezervor. Dacă faceți acest lucru, combustibilul se poate scurge din rezervor în timpul 
transportului. 

 

11. Ghid depanare 
 

Cazul 1. Probleme la pornire 
 

VERIFICAȚI CAUZE PROBABILE ACȚIUNE 
 

Rezervor combustibil ➞ Combustibil incorect ➞ Goliți si umpleți cu un combustibil corect 

Filtrul de combustibil ➞ Filtrul de combustibil este blocate ➞ Curățați 

Șurubul de ajustare a carburatorului ➞ În afara intervalului normal ➞ Ajustați la intervalul normal 

Scânteia (nu este scânteie) ➞ Bujia este defectă/umedă ➞ Curățați-o/Uscați-o 

➞ Decalajul dintre electrozi este incorect ➞ Corectați (0.6~0.7mm) 

Bujia ➞ Deconectată ➞ Strângeți 

Cazul 2. Motorul pornește dar nu rămâne pornit/Repornire dificilă. 
 

VERIFICAȚI CAUZE PROBABILE ACȚIUNE 
 

Rezervor combustibil ➞ Combustibil incorect ➞ Goliți si umpleți cu un combustibil corect 

Șurubul de ajustare a carburatorului ➞ În afara intervalului normal ➞ Ajustați la intervalul normal 

Tobă eșapament, cilindru (orificiu evacuare) ➞ Reziduuri de carbon  ➞ Curățați-le 

Filtrul de aer ➞ Blocat cu praf   ➞ Spălați-l 

Nervurile cilindrului, carcasa ventilatorului ➞ Blocate cu praf ➞ Curățați-le 
 

Când produsul dvs. pare să aibă nevoie de servicii suplimentare, vă rugăm să vă consultați distribuitorul din zona 
dvs. 
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