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Vă mulțumim foarte mult pentru achiziționarea acestei motocoase. Ne face plăcere 
să vă recomandăm acest produs, ca rezultat al unui lung program de dezvoltare, 
acumulare de cunoștințe și o experiență de mai mulți ani. Vă rugăm să citiți acest 

manual care face referire în detaliu la diferitele puncte care vor demonstra 
performanțele sale remarcabile. Acest lucru vă va ajuta să obțineți cel mai bun 

rezultat posibil cu motocoasa dvs. 
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SIMBOLURI AFIȘATE PE PRODUS 

Veți observa următoarele simboluri când citiți manualul de instrucțiuni. 
 

 

 

 

Citiți manualul de instrucțiuni 

 

 
AVERTIZARE / PERICOL / ATENȚIE 

 

 
Interzis 

 

 

 
Păstrați distanța 

 

 

 
Pericol din cauza obiectelor aruncate 

 

 
Fumatul interzis 
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Evitați o flacără deschisă 

  
Trebuie să purtați mănuși de protecție 

 

 

 
Recul 

 

 
Păstrați persoanele și animalele din jur la distanță de zona de lucru 

 

 

 
Purtați cască, ochelari și căști de protecție 

 

 
Viteza max. permisă a accesoriului 

 

 
Amestec de benzină și ulei 

 

 
Pornire manuală 

 

 
Oprire de urgență 

 

 

 
Primul ajutor 

 

 

 
ON/START 

 

 

 
OFF / STOP 
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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
 

Instrucțiuni generale 
 

 
 
 
 

 

- Pentru a asigura o funcționare corectă, utilizatorul 
trebuie să citească aceste instrucțiuni pentru a se 
familiariza cu manevrarea motocoasei. Utilizatorii 
informați insuficient se pun ei înșiși în pericol, dar și pe alte 
persoane, ca urmare a unei utilizări necorespunzătoare. 
- Vă recomandăm să împrumutați motocoasa numai 
persoanelor care s-au dovedit a fi experimentate în 
utilizarea motocoaselor. Oferiți-le întotdeauna și manualul 
de instrucțiuni. 
- Primii utilizatori ar trebui să solicite distribuitorului 
instrucțiunile de bază pentru a se familiariza cu 
manevrarea unui dispozitiv de tăiere cu motor. 
- Copiilor și persoanele cu vârsta sub 18 ani nu trebuie să 
li se permită să folosească motocoasa. Cu toate acestea, 
persoanele cu vârsta peste 16 ani pot folosi produsul 
pentru a fi instruiți, numai în timp ce se află sub 
supravegherea unui instructor calificat. 
- Folosiți motocoasa cu cea mai mare atenție și cu grijă. 
- Folosiți motocoasa numai dacă sunteți într-o stare fizică 
bună. Efectuați toate lucrările cu calm și cu atenție. 
Utilizatorul trebuie să-și asume răspunderea pentru alții. 
- Nu folosiți niciodată motocoasa după ce ați consumat 
alcool sau droguri sau dacă vă simțiți obosiți sau bolnavi. 
- Reglementările naționale pot restricționa utilizarea 
produsului. 

 
 

Scopul utilizării produsului 
 

- Motocoasa este concepută numai pentru a tăia iarbă, buruieni, tufișuri, arbuști; nu trebuie utilizat în alte 
scopuri, cum ar fi tăierea marginilor sau a gardurilor vii, deoarece acest lucru poate provoca lezionări. 
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- Vă rugăm să vă asigurați că nu sunt prezenți copii sau 
alte persoane într-o rază de lucru de 15 metri; de 

asemenea, aveți grijă la animalele din zona de lucru. 
- Înainte de utilizare, verificați întotdeauna dacă 

motocoasa este sigură pentru a fi utilizată: Verificați 
instrumentului de tăiere dacă este fixat, maneta de 

control dacă se acționează ușor și opritorul manetei de 
control dacă este funcțional. Dacă aveți nelămuriri, 

consultați distribuitorul. Nu este permisă rotirea 
instrumentului de tăiere în timpul turației la ralanti. 
Verificați dacă mânerele sunt curate și uscate; testați 
funcționalitatea comutatorului de pornire / oprire. 

Echipamentul de protecție personal 
 

- Îmbrăcămintea purtată trebuie să fie funcțională și 
adecvată, adică să fie strânsă, dar să nu provoace 

obstrucțiuni. Nu purtați bijuterii și o îmbrăcăminte care 
s-ar putea prinde în tufișuri sau arbuști. 

- Pentru a evita leziunile la nivelul capului, a ochilor, a 
mâinilor sau a picioarelor, pentru a vă proteja auzul, 
trebuie să folosiți următoarele echipamente de 
protecție și îmbrăcăminte de protecție în timpul 

utilizării motocoasei. 
- Purtați întotdeauna o cască acolo unde există riscul 
căderii de obiecte. Casca de protecție (1) trebuie 

verificată cu regularitate dacă prezintă deteriorare și 
trebuie înlocuită după cel târziu 5 ani. Folosiți doar căști 

de protecție aprobate. 
- Viziera (2) căștii (sau ochelarii de protecție) vă 

protejează fața de resturile aruncate și de pietre. În 
timpul utilizării motocoasei, purtați întotdeauna 
ochelari sau o vizieră pentru a preveni lezionarea 

ochilor. 
- Purtați echipamente de protecție adecvate împotriva 

zgomotului pentru a evita problemele de auz (căști 
pentru urechi (3), dopuri pentru urechi etc.). 

- Salopeta de lucru (4) vă protejează de pietrele 
aruncate și de alte resturi. Vă recomandăm insistent să 

purtați salopetă de lucru. 
- Mănușile speciale (5) din piele groasă fac parte din 

echipamentul prevăzut și trebuie purtate întotdeauna în 
timpul utilizării motocoasei. 

- Când utilizați motocoasa, purtați întotdeauna 
încălțăminte de protecție (6) cu talpă antiderapantă. 
Acest lucru vă va proteja de lezionări și asigură o bună 

stabilitate. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Pornirea motocoasei 
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Porniți motocoasa numai în conformitate cu 
instrucțiunile. 

- Nu utilizați alte metode de pornire a motorului. 
- Folosiți motocoasa și instrumentele numai pentru 
aplicațiile specificate. 

- Porniți motorul motocoasei numai după finalizarea 
asamblării. Utilizarea produsului este permisă numai 
după ce au fost atașate toate accesoriile 

corespunzătoare. 
- Înainte de a începe, asigurați-vă că instrumentul de 
tăiere nu intră în contact cu obiecte dure precum ramuri, 
pietre etc., deoarece instrumentul de tăiere se va roti la 
pornire. 

- Motorul trebuie oprit imediat dacă apar probleme la 
acesta. 

- Dacă instrumentul de tăiere intră în contact cu pietre 
sau alte obiecte dure, opriți imediat motorul și verificați 
instrumentul de tăiere. 
- Verificați instrumentul de tăiere la intervale regulate 
dacă prezintă deteriorări (fisuri de grosimea părului, 
testând zgomotul prin atingere). 

- Acționați motocoasa numai cu cureaua de umăr 
atașată, care trebuie reglată corespunzător înainte de a 

pune motocoasa în funcțiune. Este esențial să reglați 
cureaua de umăr în funcție de dimensiunea utilizatorului 
pentru a preveni oboseala care apare în timpul utilizării. 

Nu țineți niciodată produsul cu o mână în timpul 
utilizării. 

- În timpul funcționării, țineți întotdeauna motocoasa cu 
ambele mâini. Asigurați-vă întotdeauna că aveți o bună 
stabilitate. 

- Acționați motocoasa astfel încât să evitați inhalarea 
gazelor de eșapament. Nu porniți niciodată motorul în 

camere închise (există riscul de otrăvire cu noxe). 

Monoxidul de carbon este un gaz inodor. 
- Opriți motorul când vă odihniți și când lăsați motocoasa 
nesupravegheată și depozitați-o într-un loc sigur pentru 
a preveni pericolul pentru alții sau deteriorarea 
produsului. 

- Nu puneți niciodată motocoasa fierbinte pe iarbă 
uscată sau pe un material combustibil. 

- Instrumentul de tăiere trebuie să fie echipat cu un scut 
corespunzător. Nu utilizați niciodată motocoasa fără 

acest scut. 
- Toate dispozitivele de protecție și scuturile furnizate 

împreună cu motocoasa trebuie folosite în timpul 
utilizării produsului. 

- Nu folosiți niciodată motorul dacă toba de eșapament 
este defectă. 

- Opriți motorul în timpul transportului. 
- Atunci când transportați echipamentul, atașați 
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întotdeauna carcasa la lama de tăiere. 
- Asigurați-vă că motocoasa este într-o poziție sigură în 

timpul transportului pe o mașină, pentru a evita 
scurgerile de combustibil. 

- Când transportați motocoasa, asigurați-vă că rezervorul 
de combustibil este complet gol. 
- La descărcarea motocoasei de pe remorcă, aveți grijă să 
nu scăpați niciodată motorul pe jos, pentru a nu 

deteriora grav rezervorul de combustibil. 
- Cu excepția unei urgențe, nu aruncați niciodată 

motocoasa la sol; în caz contrar, puteți deteriora grav 
motocoasa. 

- Nu uitați să ridicați întregul echipament de la sol atunci 
când îl deplasați. Tragerea rezervorului de combustibil 
este extrem de periculoasă și va cauza daune și scurgeri 

de combustibil, putând cauza incendii. 
- Dacă echipamentul suferă un impact puternic sau cade, 
verificați-l înainte de a continua să lucrați. Verificați dacă 
sistemul de alimentare cu combustibil nu prezintă 
scurgeri, iar comenzile și dispozitivele de siguranță 

funcționează corect. Dacă există vreo deteriorare sau 
aveți vreo nelămurire, adresați-vă centrului nostru de 

service autorizat pentru inspecție și reparații. 
 

Alimentarea 
 

- Opriți motorul în timpul alimentării, țineți-l la distanță 
de un foc deschis și nu fumați. 

- Evitați contactul pielii cu produse din uleiuri minerale. 
Nu inhalați vapori de combustibil. Purtați întotdeauna 
mănuși de protecție în timpul alimentării. Schimbați și 

curățați îmbrăcămintea de protecție la intervale regulate. 
- Aveți grijă să nu vărsați nici combustibil, nici ulei, pentru 
a preveni contaminarea solului (pentru a proteja mediul). 
Curățați motocoasa imediat dacă s-a vărsat combustibil. 

- Evitați contactul combustibilului cu îmbrăcămintea 
dumneavoastră. Schimbați-vă imediat îmbrăcămintea 

dacă s-a vărsat combustibil pe ea (pentru a împiedica să 
ia foc). 

- Verificați capacul rezervorului de combustibil la intervale 
regulate, asigurându-vă că poate fi închis în siguranță și 

nu există scurgeri. 
- Strângeți cu grijă capacul rezervorului de combustibil. 
Schimbați locația pentru a porni motorul (la cel puțin 3 

metri distanță de locul unde ați alimentat). 
- Nu alimentați niciodată în încăperi. Vaporii de 

combustibil se acumulează la nivelul solului (risc de 
explozie). 

- Transportați și depozitați combustibilul numai în 
recipiente corespunzătoare. Asigurați-vă că nu au acces 

copiii la combustibil. 

 
 
 
 

 



8 

 

 

 

Metoda de utilizare 
 

- Utilizați motocoasa numai în condiții bune de iluminare 
și vizibilitate. În timpul sezonului de iarnă feriți-vă de 
suprafețele alunecoase sau umede, cu gheață și zăpadă 
(risc de alunecare). Asigurați-vă întotdeauna că puteți 
păși în siguranță. 

- Nu tăiați niciodată deasupra înălțimii umerilor. 
- Nu stați niciodată pe o scară pentru a utiliza 

motocoasa. 
- Nu urcați niciodată într-un copac pentru a tăia cu 
motocoasa. 

- Nu lucrați niciodată pe suprafețe instabile. 
- Îndepărtați nisipul, pietrele, cuiele etc. care se găsesc în 
zona de lucru. Obiectele străine pot deteriora 

instrumentul de tăiere și pot provoca un recul periculos. 
- Înainte de a începe tăierea, instrumentul de tăiere 
trebuie să fi atins viteza maximă de lucru. 

- Dacă iarba sau ramurile se prind între instrumentul de 
tăiere și protecție, opriți întotdeauna motorul înainte de 
a curăța. În caz contrar, rotația neintenționată a lamei 
poate cauza leziuni grave. 

- Faceți pauze de odihnă pentru a preveni pierderea 
controlului din cauza oboselii. Vă recomandăm să vă 
odihniți între 10 și 20 de minute la fiecare oră de 

utilizare. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Reculul (ricoșarea lamei) 
 

- La utilizarea motocoasei, poate să apar un recul 
necontrolat. 
- Acesta apare de obicei când încercați să tăiați cu 
segmentul lamei între ora 12 și 2. 

- Nu aplicați niciodată motocoasa cu segmentul între 
orele 12 și 2. 

- Nu aplicați niciodată acest segment al lamei motocoasei 
pe obiecte tari, cum ar fi tufișuri și copaci etc., având un 
diametru mai mare de 3 cm; în caz contrar, motocoasa va 

ricoșa cu o forță mare și există riscul de a vă răni. 
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Prevenirea reculului 
 

 
 
 

 
Pentru a evita reculul, respectați următoarele: 

- Lucrarea cu segmentul lamei între orele 12 și 2 prezintă 
pericole pozitive, mai ales atunci când folosiți unelte de 
tăiat metalice. 
- Operațiile de tăiere cu un segment de lamă între orele 
11 și 12 și între orele 2 și 5, trebuie efectuate numai de 
către utilizatori instruiți și experimentați, și doar pe riscul 
propriu. O tăiere ușoară, aproape fără recul, este posibilă 
cu un segment de lamă între orele 8 și 11. 

 

 
Instrumentele de tăiere 

 
Folosiți numai un instrument de tăiere corect pentru lucrarea dorită. 

 

Capul de tăiere cu sârmă de nailon: 
 

Conceput exclusiv pentru a tăia de-a lungul pereților, a gardurilor, a marginilor ierbii, a copacilor, stâlpilor etc. 
(suplimentând cu o mașină de tuns iarba). Efectuați această operațiune de tăiere pendulând uniform 
motocoasa în semicercuri de la stânga la dreapta. 

 

Lama de tăiat: 
 

Nu folosiți niciodată alte lame, inclusiv lanțuri metalice pivotante din mai multe piese și lame cu îmblăciu. În 
caz contrar, se pot cauza leziuni grave. 

 
Pentru tăierea de materiale groase, cum ar fi buruieni, iarbă înaltă, tufișuri, arbuști, sub lemn, desiș, etc. (o 
grosime maximă de 2 cm în diametru). Tăiați pendulând uniform motocoasa în semicercuri de la dreapta la 
stânga (la fel ca în cazul unei coase manuale). 

 

Instrucțiuni de întreținere 
 

- Duceți produsul într-un centru de service autorizat, folosind întotdeauna numai piese de schimb 
originale. Reparațiile incorecte și o întreținere deficitară pot scurta durata de viață a echipamentului și 
pot crește riscul de accidente. 

- Condiția motocoasei, în special instrumentul de tăiere, a dispozitivelor de protecție și a curelei de umăr 
trebuie verificate înainte de a începe lucrul. O atenție deosebită trebuie acordată lamelor, care trebuie 
să fie ascuțite corect. 

- Opriți motorul și scoateți conectorul bujiei atunci când înlocuiți sau ascuțiți instrumentele de tăiere, 
precum și atunci când curățați motocoasa sau instrumentul de tăiere. 
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Nu îndreptați și nu sudați instrumentele de tăiere deteriorate 
 

- Utilizați motocoasa cu cât mai puțin zgomot și contaminare posibil. Verificați în mod deosebit setarea 
corespunzătoare a carburatorului. 

- Curățați motocoasa la intervale regulate și verificați dacă toate șuruburile și piulițele sunt strânse bine. 
- Nu întrețineți și nu depozitați niciodată motocoasa în apropierea unei flăcări deschise. 
- Depozitați întotdeauna motocoasa într-o încăpere sigură și cu rezervorul de combustibil gol. 
- Când curățați, întrețineți și depozitați echipamentul, atașați întotdeauna apărătoarea pe lamă. 

 
Respectați instrucțiunile relevante de prevenire a accidentelor emise de asociațiile profesionale și de 
companiile de asigurări. 

 
Nu faceți modificări la motocoasă, deoarece acest lucru vă va pune în pericol siguranța. 

 

 
Primul ajutor 

 
În caz de accident, asigurați-vă că este disponibilă o cutie de prim ajutor în apropiere, atunci când realizați 
operațiuni de tăiere. Înlocuiți imediat orice obiect folosit din cutia de prim ajutor. 

 

Când solicitați ajutor, oferiți următoarele informații: 
 

- Locul accidentului 
- Ce s-a întâmplat 
- Numărul de persoane rănite 
- Tipul de leziuni 
- Numele dumneavoastră 

 

Vibrațiile 
 

- Persoanele cu o circulație deficitară care sunt expuse la vibrații excesive pot prezenta leziuni ale vaselor 
de sânge sau ale sistemului nervos. Vibrațiile pot provoca următoarele simptome la degete, mâini sau 
încheieturi: amorțeală, furnicături, durere, senzație de înțepare, alterarea culorii pielii sau a pielii. Dacă 
apare oricare dintre aceste simptome, consultați un medic! 

- Pentru a reduce riscul de „boală a degetelor albe”, mențineți-vă mâinile calde în timpul funcționării și 
întrețineți bine echipamentul și accesoriile. 

http://www.nordex.ro/
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DATE TEHNICE 
 

Model BK98052 

Tip motor 2 timpi, cu răcire forțată 

Capacitatea cilindrică 43 cm3 

Putere 2.3 CP (10.000 rpm) / 1.2 kw 

Amestec combustibil 40 ml ulei : 1000 ml benzină 

Volum rezervor de combustibil 0,95 L 

Pornire Cu recul 

Carburator Tip Diafragmă 

Greutate brută / netă 12.8 / 8.6 kg 

Direcția de rotație a lamei 
Spre stânga (din perspectiva 

utilizatorului) 
Certificări CE, EMC, Euro V 

Specificațiile pot suferi modificări fără o notificare în prealabil. 

 

ASAMBLAREA 
 
Instalarea mânerului 

 
Instalați mânerul în braț. Poziționați mânerul într-o poziție confortabilă de utilizare și apoi fixați bine șurubul. 

 

 
Instalarea lamei 

 
Instalați suportul A, lama cu 3 capuri, suportul B, carcasa, șaiba dinților, în această ordine, apoi fixați cu un 

http://www.nordex.ro/
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șurub cu filet stânga. 
 

Aliniați orificiul angrenajului și suportul A apoi introduceți cheia tubulară S = 4mm. 

Rotiți șurubul de fixare a lamei cu cheia spre dreapta până când este strâns bine. 

 
ATENȚIE! DACĂ EXISTĂ VIBRAȚII EXCESIVE, OPRIȚI IMEDIAT MOTORUL. 

 

Dacă există vibrații excesive la lamă, înseamnă că nu a fost instalată corespunzător. Opriți imediat motorul și 
verificați lama. O lamă instalată necorespunzător poate cauza leziuni. 
Folosiți doar componente de tăiere originale recomandate de compania noastră atunci când se lucrează la 
produs. 

 

Instalarea scutului din plastic 
 

Folosind două șuruburi M5 x 20 (2) apărătoarea (1) trebuie fixată la clemă (3). 
 

http://www.nordex.ro/
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Notă: Atunci când instalați capul de tăiere cu sârmă de nailon, acesta trebuie amplasat în locașul (3) de mai 
sus. 

 
 

Înșurubați pe ax capul de tăiere cu sârmă de nailon. 
 

 

 
AMESTECUL DE COMBUSTIBIL ȘI ULEI 

 
Motorul motocoasei este un motor în doi timpi, de înaltă eficiență. Acesta funcționează cu un amestec 

de combustibil și ulei de motor în doi timpi. Motorul este proiectat pentru benzină normală, fără plumb, cu o 
cifră octanică de minim 91 RON. În cazul în care nu este disponibil acest tip de benzină, puteți folosi combustibil 
cu o valoare octanică mai mare. Acest lucru nu va afecta motorul, dar poate cauza performanțe reduse. O 
situație similară va apărea și dacă folosiți benzină cu plumb. Pentru o funcționare optimă a motorului și pentru 
a vă proteja sănătatea și mediul înconjurător, trebuie să folosiți doar benzină fără plumb! 

 
Pentru lubrifierea motorului, folosiți un ulei pentru motor în doi timpi (grad calitate: TC-3), care se 

adaugă la benzină. Motorul a fost proiectat pentru a fi utilizat cu ulei de motor în doi timpi și un raport de 
amestec de 40: 1 pentru a proteja mediul. În plus, vă garantăm o durată de viață lungă și o funcționare fiabilă 
cu o emisie minimă de noxe de eșapament. Este absolut esențial să respectați un raport de amestec de 40: 1 
(ulei de motor în 2 timpi), în caz contrar nu putem garanta o funcționare fiabilă a motocoasei. 

 

Raportul de amestec corespunzător: 
 

Se amestecă 40 părți benzină cu 1 parte ulei de motor în 2 timpi (vedeți tabelul din dreapta). 
 

NOTĂ: Pentru pregătirea amestecului benzină – ulei, amestecați mai întâi întreaga cantitate de ulei cu jumătate 
din benzina necesară, apoi adăugați benzina rămasă. Agitați bine amestecul înainte de a-l turna în rezervorul 

http://www.nordex.ro/
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motocoasei. Nu este recomandat să adăugați mai mult ulei de motor decât cantitatea specificată, pentru a 
asigura o funcționare sigură. Acest lucru va avea ca rezultat doar mai multe reziduuri de ardere care vor polua 
mediul înconjurător și vor înfunda canalul de evacuare din cilindru, precum și toba de eșapament. În plus, 
consumul de combustibil va crește iar performanțele vor scădea. 

 
Motorul trebuie oprit. 

 
- Curățați temeinic zona din jurul capacului rezervorului de combustibil, pentru a preveni pătrunderea 

reziduurilor în rezervorul de combustibil. 
- Deșurubați capacul rezervorului de combustibil și umpleți rezervorul cu combustibil. 
- Strângeți bine capacul de rezervorului de combustibil. 
- Curățați capacul de rezervorului de combustibil și rezervorul după alimentare. 

 
Depozitarea combustibilului 

 

Combustibilul nu poate fi depozitat pentru o perioadă nelimitată de timp. Cumpărați doar cantitatea necesară 
pentru o perioadă de funcționare de 4 săptămâni. Folosiți numai recipiente corespunzătoare pentru a depozita 
combustibilul. 

 

 

MANEVRAREA CORESPUNZĂTOARE A PRODUSULUI 
 
Atașarea curelei de umăr: 

 
- Purtați cureaua de umăr peste piept. Țineți motocoasa în partea dreaptă. 
- Reglați lungimea curelei astfel încât lama motocoasei să fie ținută paralel cu solul. 

 

 
Detașarea 

 
- În caz de urgență, scoateți maneta de detașare de urgență (1) trăgând puternic cu degetul. Motocoasa 

se va desprinde de corp. 
 

Aveți grijă să mențineți controlul motocoasei în acest moment. Nu permiteți ca motocoasa să fie deviată către 
dvs. sau către oricine din apropierea zonei de lucru. 

 
AVERTISMENT: Dacă nu mențineți un control complet asupra produsului, se pot cauza leziuni grave sau chiar 
la MOARTE. 
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PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE 
 

Respectați reglementările aplicabile privind prevenirea accidentelor. 
 

Pornire 
 

Îndepărtați-vă la cel puțin 3 metri de locul unde ați alimentat. Așezați motocoasa pe suprafață de pământ 
curată, având grijă ca instrumentul de tăiere să nu intre în contact cu solul sau cu alte obiecte. 

 
Pornirea la rece 

 

- Setați comutatorul în poziția „I”. 
- Prindeți de mâner (presiunea mâinii va activa maneta de blocare de siguranță (2)). 
- Apăsați maneta de comandă (3) și țineți-o apăsată. 
- Apăsați butonul de blocare (1) și eliberați maneta de control, apoi eliberați butonul de blocare (butonul 

de blocare menține maneta de control în poziția de pornire). 

- Așezați mai întâi motocoasa pe sol. 

 

- Apăsați ușor pompa de amorsare (4) de 7-10 ori până când combustibilul intră în pompa de amorsare. 
- Setați maneta șocului (5) în poziția superioară. 
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- Țineți bine de carcasa ambreiajului cu mâna stângă, așa cum se arată în imagine. 
- Trageți încet de mânerul de pornire până când opune rezistență și continuați cu o tragere calculată. 
- Nu trageți cablul starterului la maxim și nu permiteți retragerea mânerului de pornire fără a-l avea în 

control, ci asigurați-vă că este retras încet. 

- Repetați operațiunea de pornire până când dă să pornească. 
- Apăsați maneta șocului și trageți din nou cablul starterului până când motorul pornește. 
- Imediat ce motorul pornește, apăsați și eliberați imediat clapeta de accelerație, eliberând astfel 

opritorul accelerației la poziția mijlocie a accelerației, astfel încât motorul să poată funcționa la ralanti. 
- Lăsați motorul pornit timp de aproximativ un minut la o turație moderată înainte de a accelera la 

maxim. 
 
Atenție în timpul funcționării: 

 

Dacă maneta de control este deschisă complet într-o operațiune fără sarcină, turația motorului crește la 10.000 
min -1 sau mai mult. Nu folosiți niciodată motorul la o turație mai mare decât cea necesară și la o turație 
aproximativă de 6.000 - 8.000 min -1. 

 
Pornirea motorului cald 

 
- La fel ca mai sus, dar fără să mișcați maneta șocului (maneta șocului rămâne în poziția de jos). 

 
Oprirea 

 

- Eliberați complet maneta de control (3) iar când turația motorului a scăzut, împingeți comutatorul în 
poziția „O”; motorul se va opri. 
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ASCUȚIREA UNELTEI DE TĂIAT 

ATENȚIE: Instrumentele de tăiere menționate mai jos trebuie reascuțite numai într-un atelier autorizat. 
Reascuțirea manuală cauza dezechilibrarea instrumentului de tăiere, vibrații și deteriorarea echipamentului. 

 
- Lama de tăiere (în stea (4 dinți), lamă turbionară (8 dinți), lamă de motocoasă (3 dinți)). Un atelier specializat 
de reascuțire și echilibrare este furnizat într-un serice autorizat. 

 
NOTĂ: Pentru a crește durata de viață a lamei de tăiere (lama în stea, lama turbionară), aceasta poate fi întoarsă 
o singură dată, până când ambele margini de tăiere se bătucesc. 

 

 

 
CAPUL DE TĂIERE CU SÂRMĂ DIN NAILON 

 
Capul de tăiere cu sârmă din nailon este un trimmer cu două sârme, capabil atât de mecanisme automate, cât 
și de mecanisme prin contact și avansare. 
Capul de tăiere cu sârmă din nailon va scoate automat o lungime corectă a cablului din nailon folosindu-se de 
modificările forței centrifuge cauzate de creșterea sau scăderea rotațiilor/minut. Cu toate acestea, pentru a 
tăia iarba moale mai eficient, atingeți solul cu capul cu sârmă din nailon pentru a scoate cablul în plus, așa cum 
este indicat în secțiunea de utilizare. 
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Utilizarea 
 

- Măriți turația capului de tăiere cu sârmă din nailon la aprox. 6.000 min-1. 
- O turație redusă (sub 4.800 min-1) nu este potrivită; sârma de nailon nu va fi extinsă corespunzător la 

o turație mică. 
- Cea mai eficientă zonă de tăiere este prezentată de zona hașurată. 

 
Dacă nu este extinsă automat sârma de nailon, procedați în felul următor: 

 

1. Eliberați maneta de control pentru a seta motorul la ralanti, apoi strângeți complet maneta de control. 
Repetați această procedură până când sârma de nailon este extinsă la lungimea corectă. 
2. Dacă sârma de nailon este prea scurtă pentru a fi scoasă automat așa cum se arată mai sus, ciocniți de sol 
butonul capului de tăiere cu sârmă din nailon pentru a extinde sârma de nailon. 
3. Dacă sârma de nailon nu se extinde urmând pasul 2, derulați / înlocuiți sârma de nailon respectând pașii 
descriși la „Înlocuirea sârmei de nailon”. 

 

 

 
INSTRUCȚIUNI DE SERVICE 

 
 
 

 
ATENȚIE: Înainte de a efectua orice lucrări la motocoasă, opriți întotdeauna motorul și trageți fișa bujiei de pe 
bujie (consultați cap. „Verificarea bujiei”). 

 
Purtați întotdeauna mănuși de protecție. 
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Pentru a asigura o durată de viață lungă a produsului și pentru a evita orice deteriorare a echipamentului, 
trebuie efectuate următoarele operațiuni de întreținere la intervale regulate. 

 

Verificarea și întreținerea zilnică 
 

- Înainte de utilizare, verificați dacă nu există șuruburi destrânse sau piese lipsă la motocoasă. Acordați 
o atenție deosebită ca lama de tăiere sau capul de tăiere cu sârmă să fie bine strânse. 

- Înainte de utilizare, verificați întotdeauna canalul aerului de răcire să nu fie înfundat, precum și 
nervurile cilindrului. Curățați-le dacă este necesar. 

- Zilnic, după utilizare, parcurgeți următorii pași: 
 

• Curățați motocoasa pe exterior și verificați dacă nu prezintă daune. 

• Curățați filtrul de aer. Când lucrați în condiții cu foarte mult praf, curățați filtrul de mai multe ori pe zi. 
• Verificați dacă lama sau capul cu sârmă din nailon prezintă deteriorări și asigurați-vă că sunt montate 

bine. 
• Verificați dacă există suficientă diferență între turația de ralanti și cea de acționare, pentru a vă asigura 

că instrumentul de tăiere este oprit în timp ce motorul este la ralanti (dacă este necesar, reduceți 
turația la ralanti). 

• Dacă, având motorul la ralanti, instrumentul de tăiere continuă să ruleze, consultați cel mai apropiat 
service autorizat. 

 

- Verificați funcționalitatea comutatorului I-O, manetei de blocare, manetei de comandă și a butonului 
de blocare. 

 
 

Curățarea filtrului de aer 
 

- Deschideți carcasa filtrului de aer (1). 
- Îndepărtați componentele din burete (2) și spălați-le cu apă caldă, apoi uscați-le complet. 
- Închideți carcasa filtrului de aer (1). 

 
NOTĂ: Dacă există praf sau murdărie excesivă la filtrul de aer, curățați-l în fiecare zi. 

 

 
Un filtru de aer înfundat poate face dificilă sau imposibilă pornirea sau utilizarea motorului la turații potrivite. 
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Verificarea bujiei 
 

- Utilizați cheia universală furnizată numai pentru a scoate sau a instala bujia. 
- Spațiul dintre cei doi electrozi ai bujiei ar trebui să fie de 0,6 - 0,7 mm (0,024 "- 0,028"). Dacă decalajul 

este prea larg sau prea îngust, reglați-l. Dacă bujia este înfundată cu carbon sau este murdară, curățați- 
o bine sau înlocuiți-o. 

 

ATENȚIE: Nu atingeți niciodată fișa bujiei în timp ce motorul este pornit (pericol de electrocutare). 
 
 

Aplicarea de lubrifiant la cutia de viteze 
 

- Aplicați lubrifiant (Shell Alvania 3 sau altele echivalente) la cutia de viteze, prin orificiul pentru 
lubrifiant, o dată la 30 de ore. 

 

 
Capul de absorbție din rezervorul de combustibil 

 
- Sorbul cu pâslă al capului de absorbție este folosit pentru a umple cu cantitatea de combustibil 

necesară la carburator. 
- Trebuie să fie făcută o inspecție vizuală periodică a sorbului cu pâslă. În acest sens, deschideți capacul 

rezervorului, folosiți un cârlig de sârmă și trageți capul de absorbție prin deschiderea rezervorului. 
Filtrele care s-au întărit, au fost contaminate sau înfundate trebuie înlocuite. 

- Alimentarea insuficientă cu combustibil poate duce la depășirea turațiilor maxime admise. Prin 
urmare, este important să înlocuiți sorbul cu pâslă cel puțin trimestrial pentru a asigura o alimentare 
satisfăcătoare de combustibil către carburator. 
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DEPOZITAREA 
 

- Când depozitați produsul pentru o lungă perioadă de timp, scurgeți combustibilul din rezervor și 
carburator, în felul următor: Scurgeți tot combustibilul din rezervor. Debarasați-l în mod corespunzător 
și în conformitate cu reglementările locale. 

- Scoateți bujia și adăugați câteva picături de ulei în orificiul bujiei. Apoi, trageți ușor demarorul, astfel 
încât uleiul să lubrifieze interiorul motorului și strângeți bujia. 

- Curățați reziduurile sau praful de pe lama de tăiere și exteriorul motorului, ștergeți-le cu o cârpă 
îmbibată în ulei și păstrați motocoasa într-un loc cât mai uscat posibil. 

 

 
PROGRAMUL DE ÎNTREȚINERE 

 

 

General 

 

Ansamblul motorului, 
șuruburi și piulițe 

Inspecție vizuală pentru deteriorare 
și etanșeitate 

Verificați starea generală și 
securitatea 

După fiecare alimentare 
Maneta de control 

Comutator 
Verificare funcționalitate 
Verificare funcționalitate 

 

 
Zilnic 

 

Filtrul de aer 
Conducta aerului de răcire 

Instrumentul de tăiat 
Turația la ralanti 

De curățat 
De curățat 

Verificați dacă există daune și dacă 
este ascuțit 

Verificați (instrumentul de tăiat nu 
se deplasează) 

 
Săptămânal 

 

Bujia 
Toba de eșapament 

Verificați și înlocuiți dacă este 
necesar 

Verificați și dacă este necesar, 
curățați orificiul 

Trimestrial 
Capul de absorbție 

Rezervorul de combustibil 
De înlocuit 
De curățat 

 

Procedura de oprire 
Rezervorul de combustibil 

Carburator 

Goliți rezervorul de combustibil 
Utilizați motorul până când rămâne 

fără combustibil 
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Identificarea problemelor 
 

Problema Sistem Observație Cauză 

 
 
 
 
 
 
 

 
Motorul nu pornește 

sau pornește cu 
dificultate 

 
 
 

Sistemul de pornire 

 
Scânteia la bujie OK 

Defecțiune la alimentare sau 
sistemul de compresie, defect 

mecanic 

 
 

Nu există scânteie 

Comutator acționat, 
defecțiune la cabluri sau 

scurtcircuit, bujia sau 

conectorul defecte, modulul 
de pornire defect 

 

Sistemul de alimentare 

 

Rezervorul este plin 

Poziția incorectă a șocului, 
carburator defect, sistemul de 
alimentare îndoit sau blocat, 

combustibil murdar. 

 
 
 

Compresia 

 
 

Nu există compresie 
când acționați 

demarorul 

Garnitura din partea de jos a 
cilindrului este defectă, 

etanșarea arborelui cotit este 
deteriorată, cilindrul sau 

inelele pistonului sunt defecte 
sau bujia nu este etanșată 

corespunzător 

 
Probleme la pornirea 

la cald 

 
 

Defecțiune mecanică 

Demarorul nu 
acționează 

Rezervorul este plin, 
există scânteie 

Arcul demarorului este defect, 
există piese defecte în 

interiorul motorului 
Carburator contaminat; 

trebuie curățat 

 
 
 

Motorul pornește 
dar se oprește 

imediat 

 
 
 
 

Sistemul de alimentare 

 
 
 
 

Rezervorul este plin 

Ajustarea turației la ralanti 
este incorectă; carburatorul 

este contaminat 
 

Aerisirea rezervorului este 
defectă, sistemul de 

alimentare este întrerupt, 
cablul sau comutatorul este 

defect. 

 
Performanțe 
insuficiente 

 
Mai multe sisteme pot 

fi afectate simultan 

 
Motorul merge greu la 

ralanti 

Filtrul de aer este contaminat, 
carburatorul este contaminat, 
conducta de evacuare de la 

cilindru este blocat 
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