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1. Descrierea componentelor 
 



 

 

 

2. Etichete de avertizare aplicate pe produs 
 

 
(1) Citiți manualul de utilizare înainte de a utiliza acest produs 
(2) Purtați protecție pentru cap, ochi și urechi. 
(3) Purtați încălțăminte de protecție. 
(4) Purtați mănuși de protecție. 
(5) Aveți grijă la obiectele aruncate. 
(6) Avertizare / Atenție 
(7) Păstrați copiii, persoanele din jur și asistenții la o distanță de 15 metri față de produs. 

 
 

 

Dacă eticheta de avertizare se dezlipește sau se deteriorează și devine ilizibilă, contactați 
dealerul de unde ați achiziționat produsul, pentru a obține etichete noi și să le aplicați în locul 

potrivit. 
 

 

Nu modificați niciodată produsul dvs. 
Garanția va fi anulată dacă modificați motocoasa sau nu țineți cont de utilizarea potrivită a 

acestuia, specificată în manual. 

 

 

3. Simboluri afișate pe produs 
 

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

 
 

 

Locul unde să alimentați cu BENZINĂ IX 
Poziție: CAPAC REZERVOR COMBUSTIBIL 

 

 

Direcția de închidere a șocului 
Poziție: CARCASĂ FILTRU DE AER 

 

 

 

Direcția de deschidere a șocului 
Poziție: CARCASĂ FILTRU DE AER 

 

 

 
Dacă rotiți tija cu șurubelnița, urmăriți săgeata în poziția AX, se va curge mai mult ulei 

de lanț, iar dacă o rotiți în poziția IN, va curge mai puțin. 

Poziție: În partea de jos a TRANSMISIEI 



 

 

 

 

4. 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 

 

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. 

 
 
 
 
 

 

 

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. 

 

■ 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 setați 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. 

 
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. 

 

7. Nu utilizați niciodată produsul la un unghi mai mare de 60o 
pentru a reduce riscul de a fi loviți de obiecte în cădere în timpul 
utilizării. 

 

 ATENȚIE 
 

Apropierea sau atingerea firelor de curent electric cu motocoasa 
poate cauza leziuni grave sau moartea din cauza electrocutării. 
Curentul electric poate sări dintr-un punct în altul prin arcuire 
sau poate fi condus prin crengile umede. Păstrați o distanță de 
siguranță de cel puțin 15 metri între motocoasă și orice cablu de 
electricitate prin care trece curent. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• 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. 

 
3. Când înlocuiți atașamentul de tăiere sau altă componentă, sau 
atunci când înlocuiți uleiul sau alt lubrifiant, asigurați-vă 
întotdeauna să utilizați produse autorizate sau certificate de 
furnizorul dvs. 

 
4. Dacă trebuie să înlocuiți o piesă sau este nevoie de operațiuni 
de întreținere sau reparații care nu sunt descrise în acest manual, 
vă rugăm să contactați un reprezentant din cel mai apropiat dealer 
de service NORDEX autorizat pentru asistență. 

 

5. Nu utilizați nici un accesoriu sau atașament care nu este 
autorizat pentru produs. 

 
6. 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. 

 
 
 
 

 

1. Când finalizați tăierea într-o locație și doriți să continuați lucrul 
în alt loc, opriți motorul, ridicați și transportați produsul, acordând 
atenție la lamă. 
2. Nu uitați să montați apărătoarea peste lamă. 
3. Când transportați produsul în mâini, acoperiți piesa de tăiere 
dacă este necesar, ridicați produsul și transportați-l acordând 
atenție la lamă. 
4. Nu transportați niciodată produsul pe drumuri accidentate pe 
distanțe lungi cu un vehicul fără să goliți tot combustibilul din 
rezervor. În caz contrar, combustibilul se poate scurge din rezervor 
în timpul transportului 

 

 

 
 

 

MĂSURI DE SIGURANȚĂ PENTRU RECUL ÎN CAZUL 
FERĂSTRAIELOR 

 

ATENȚIE! 
 

Reculul se poate produce atunci când vârful unei lame de ghidare 
atinge un obiect sau când lemnul se închide și prinde lanțul în 
tăietură. Atingerea vârfului în unele cazuri poate cauza un recul 
brusc, împingând lama de ghidare în sus și înapoi către utilizator. 
Ciupirea lanțului ferăstrăului de-a lungul vârfului lamei de ghidare 
poate împinge lama de ghidare rapid către utilizator. Fiecare 
aceste reacții poate duce la pierderea controlului asupra 
ferăstrăului care va cauza leziuni grave unei persoane. 
Nu vă bazați doar pe dispozitivele de siguranță cu care produsul 
dvs. a fost dotat. Ca utilizator al unui ferăstrău, trebuie să faceți 
mai mulți pași pentru a folosi produsul fără incidente sau leziuni. 



 

 

 

 

 
 

 

(1) Cu o simplă înțelegere a ce înseamnă reculul, veți reduce 
elementul surpriză. Luarea prin surprindere contribuie la 
accidente. 
(2) Mențineți o prindere fermă a produsului, cu ambele mâini, 
mâna dreaptă pe mânerul din spate și mâna stângă pe mânerul 
din față când motorul este pornit. Prindeți bine cu degetele de 
mânere. O prindere bună vă va ajuta să reduceți reculul și să 
mențineți controlul asupra ferăstrăului. 
(3) Asigurați-vă că zona de utilizare este fără obstacole. Nu 
permiteți ca vârful lamei să atingă un buștean, o ramură sau orice 
alt obiect care poate fi lovit în timpul utilizării ferăstrăului. 
(4) Utilizați produsul la turații mari atunci când tăiați. 
(5) Respectați cu atenție instrucțiunile de ascuțire și de întreținere 
din acest manual. 
(6) Utilizați numai lame de ghidare și lanțuri de schimb specificate 
de producător. 

 

ATENȚIE! 
 

Asigurați-vă că lanțul și pinionul sunt ajustate corect înainte de a 
utiliza ferăstrăul (vedeți instrucțiunile de ajustare). Nu încercați 
niciodată să ajustați lanțul cu motorul pornit! 
Asigurați-vă întotdeauna că atașamentul de tăiere este instalat 
corespunzător și strâns bine înainte de utilizare. 
Nu utilizați niciodată un lamă de ghidare fisurată sau îndoită: 
înlocuiți-o cu una nouă și asigurați-vă că se fixează corespunzător. 
Dacă o lamă de ferăstrău se prinde repede într-o tăietură, opriți 
imediat motorul. Apăsați creanga sau copacul pentru a elibera 
lama. 
Nu utilizați ferăstrăul pentru crengi cu amortizorul de zgomot 
detașat. 
Când tăiați o creangă sub tensiune, aveți grijă la mișcarea de 
arcuire a acesteia pentru a nu vă lovi. 
Opriți întotdeauna motor imediat după ce ați lovit un obiect străin 
sau dacă se blochează și verificați dacă există daune. Nu utilizați 
un echipament stricat sau deteriorat. 

 

IMPORTANT! 
 

Nu faceți modificări sau înlocuiri neautorizate la lama de ghidare 
sau lanț. 
Nu permiteți niciodată motorului să funcționezi la turații mari fără 
solicitare. În caz contrar, veți cauza daune la motor. 
Mențineți ferăstrăul cât mai curat. 
Mențineți-l curat de vegetație, noroi, etc. 



 

 

 

5. Setarea 
 

MONTAREA MOTORULUI 
 

 
1. Apăsați tubul cu ax către carcasa ambreiajului și rotiți cu mâna pentru a verifica dacă axul de rulare este 
conectat cu angrenajul. 
2. Introduceți tubul cu ax în carcasa ambreiajului până când ajunge în partea de jos și aliniați orificiile de 
poziționare pe carcasa ambreiajului și tubul cu ax și instalați șurubul. Dacă este dificil de acționat, întoarceți 
ușor motorul. 
3. Strângeți bine clema cu cele două șuruburi. 

 
IMPORTANT! 

Strângeți gradual șuruburile rotindu-le. 
 
 

CONECTAȚI CABLUL DE ACCELERAȚIE 
 
1. Detașați carcasa filtrului de aer. 
2. Conectați capătul cablului de accelerația la îmbinarea din partea de sus a carburatorului. 

 

 

1. Conectați cablul de accelerație cu carburatorul. Introduceți cablul la capătul ajustorului fixați cablul de 
accelerație strângând șurubul M3. (Cuplul de strângere: 0.4 ~ 0.8 N.m.) 
2. Asigurați-vă că PLACA DE SUS a carburatorului se deplasează și intră în contact cu ȘURUBUL DE AJUSTARE și 
BRAȚUL-PIULIȚĂ a carburatorului se deplasează și intră în contact cu OPRITORUL COMPLET prinzând maneta 
de accelerație. 



 

 

 

CONECTAREA CABLURILOR COMUTATORULUI 
 

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

 
PUNCTUL DE SUSPENSIE 

NOTĂ: 

PUNCTUL DE SUSPENSIE trebuie să fie în locul marcat de săgeată. 
 
 

 

 
INSTALAREA MÂNERULUI 

NOTĂ: 

Mânerul se instalează între marcajul cu săgeată. 
 

Montați mânerul la tubul axului și punctul de suspensie într-o poziție confortabilă pentru dvs. 



 

 

 

 

 
Introduceți mânerul la tubul axului. Strângeți clemele cu șuruburile. 

 

 
Instalați mânerul în formă de ”J” la tubul axului și prindeți-l într-o poziție care vă avantajează modul de lucru. 

 

 

ATAȘAREA ÎMBINĂRII 
 

Introduceți atașamentul la axul principal. Strângeți bine bolțul cu șurub. 



 

 

 

INSTALAREA APĂRĂTORII ATAȘAMENTULUI DE TĂIERE 
 

Puneți apărătoarea atașamentului de tăiere pe cutia de viteze, atașați-o cu cele 4 șuruburi și accesorii furnizate. 
 

 
INSTALAREA CAPULUI DE TĂIERE 

 

 
1. În timp ce blocați axul angrenajului, introducând scula furnizată în suportul superior al cutiei de viteze, 
destrângeți și detașați piulița hexagonală (spre stânga). 
2. Apoi, înșurubați capul de tăiere la axul angrenajului peste suporturi. Strângeți bine cu mâna. 

 

 
HARNAȘAMENTUL 

 

ATENȚIE! PURTAȚI ÎNTOTDEAUNA HARNAȘAMENTUL CÂND UTILIZAȚI PRODUSUL! 
 

Asigurați-vă întotdeauna că produsul este prins în siguranță la harnașament. 
În caz contrar, nu veți putea controla produsul în siguranță. Drept rezultat, vă puteți răni pe dvs. sau 
persoanele din jur. Nu utilizați niciodată un harnașament cu un cuplaj defect sau alte daune. 



 

 

 

CUM SĂ-L PURTAȚI 
 

1. Purtați harnașamentul furnizat fără curele răsucite, cu cârligul pe partea dreaptă. 
 

 
ECHILIBRAREA PRODUSULUI 

 
1. Agățați produsul la cârlig. 
2. Ajustați curelele harnașamentului pentru ca lama să fie paralelă cu solul când stați în poziția de lucru normală 
pentru a exista o eficiență și confort maxim când utilizați produsul. 
3. Pentru a preveni schimbarea poziției cârligului în timpul utilizării, îndoiți în sus partea prelungitoare a curelei 
de la cataramă. 

4. Când este corect ajustată, verificați funcționarea corectă a harnașamentului ELIBERARE RAPIDĂ. 
 

 

ELIBERARE RAPIDĂ 
 

Harnașamentul este echipat cu un dispozitiv cu ”ELIBERARE RAPIDĂ”. Pentru a elibera produsul de la 
harnașament în situații de urgență, vă rugăm să respectați procedura de mai jos. 

 
ATENȚIE! 

Asigurați-vă că verificați funcționalitatea dispozitivului de ELIBERARE RAPIDĂ, ÎNAINTE de a utiliza produsul. 
Asigurați-vă că țineți bine de produs când utilizați dispozitivul de ELIBERARE RAPIDĂ. 

 
În timp ce țineți produsul bine cu mâna dreaptă, apăsați ambele părți ale cataramei. 



 

 

 

 
(1) Cataramă 

 
 

ATAȘAREA MECANISMULUI CU TRIMMER 
 

(1) Tub principal 
(2) Mecanism cu trimmer 

(3) Orificiu șurub 
(4) Șurub 

(5) Bolț de strângere 
 

1. Detașați șurubul din capătul mecanismului cu trimmer. 

2. Introduceți capătul mecanismului cu trimmer în tubul principal. 
3. Aliniați orificiul din capătul mecanismului cu trimmer în care șurubul urmează să fie introdus cu orificiul din 
tubul principal, apoi înșurubați bine șurubul. 
4. Cu o cheie, înșurubați bolțul furnizat pentru a fixa mecanismul cu trimmer la loc. 

 

 

ECHILIBRAREA PRODUSULUI 
 
1. Instalați cureaua și atașați produsul la aceasta. 
2. În funcție de postura de lucru, glisați clema în sus sau în jos până când produsul se echilibrează iar cureaua 
se potrivește la corpul dvs. 



 

 

 

ATAȘAREA MECANISMULUI DE TĂIERE A CRENGILOR 
 

(1) Tub principal 
(2) Transmise 

(3) Orificiu șurub 
(4) Bolț de strângere 

(5) Bolț 
 
1. Detașați capacul din capătul tubului principal. 
2. Detașați șurubul înșurubat în capătul transmisiei. 
3. Introduceți capătul angrenajului în tubul principal. 
4. Aliniați orificiul din capătul transmisiei în care șurubul urmează să fie introdus cu orificiul din tubul principal, 
apoi înșurubați bine șurubul. 
5. Cu o cheie, înșurubați bolțul furnizat pentru a fixa mecanismul la loc. 

 
Un pachet standard conține următoarele: 

 

(1) Lamă de ghidare 
(2) Lanț ferăstrău 

(3) Transmisie 
(4) Pinion 

(5) Șurub de ajustare a tensiunii lanțului 
(6) Piuliță 

(7) Piuliță de tensionare a lanțului 
(8) Carcasă lanț 



 

 

 

Instalați lama de ghidare și lanțul de ferăstrău de pe transmisie în felul următor. 
 

ATENȚIE! 
 

Lanțul de ferăstrău are margini foarte ascuțite. Folosiți mănuși de protecție pentru siguranța dvs. 
 

1. Destrângeți o piuliță și detașați apărătoarea lanțului. 
2. Montați lama de ghidare apoi fixați lanțul de ferăstrău în jurul lamei și pinionului. 

 

ATENȚIE! 
 

Acordați atenție la direcția corectă a lanțului de ferăstrău. 
 

3. Fixați piulița de tensionare a lanțului în orificiul de mai jos al lamei de ghidare, apoi instalați apărătoarea 
lanțului și strângeți piulița de montare cu degetele. 

 

 
(1) Orificiu 

(2) Direcție deplasare 
(3) Piuliță de tensionare a lanțului 



 

 

 

4. Ajustați tensiunea lanțului rotind șurubul de tensionare până când curelele ating partea de jos a șinei lamei. 
 

(1) Șurub de ajustare a tensiunii lanțului 
(a) Destrângeți (b) Strângeți 

 

5. Strângeți bine piulița de montare cu vârful lamei în sus (CUPLU: 8.9 ~ 11.7 N.m./90 ~ 120 kg-cm). Apoi 
verificați lanțul să se rotească ușor și corectați tensiunea în timp ce-l mișcați cu mâna. Dacă este necesar, 
ajustați. 

(1) Strângeți 
 

ATENȚIE! Este foarte important să mențineți o tensiune corespunzătoare a lanțului. În caz contrar, lanțul se 
va uza repede sau va ieși ușor. Mai ales atunci când folosiți un lanț nou, aveți mare grijă la el deoarece se va 
lărgi când este utilizat prima dată. 



 

 

 

ECHILIBRAREA PRODUSULUI 
 
1. Puneți-vă cureaua și atașați produsul la aceasta. 
2. În funcție de postura de lucru, glisați clema în sus sau în jos până când se echilibrează iar curelele se potrivesc 
pe corpul dvs. 

 
6. Combustibil și ulei de lanț 

 
 COMBUSTIBIL 

 
ATENȚIE! 

 
Benzina este foarte inflamabilă. Evitați fumatul sau să puneți în apropierea combustibilului o sursă de foc 
sau scântei. Asigurați-vă că opriți motorul și așteptați să se răcească înainte de a alimenta produsul. Alegeți 
o locație exterioară curată pentru a alimenta și îndepărtați-l la cel puțin 3 metri față de punctul de alimentare 
înainte de a porni motorul. 

 

 

 PROPORȚIA DE AMESTEC RECOMANDATĂ 
 

BENZINĂ 25 : ULEI 1 
(atunci când utilizați ulei autentic) 

 
Emisiile de la evacuare sunt controlate de parametri fundamentali ai motorului și componente (cum ar fi 
carburația, timpul de aprindere și timpul de deschidere) fără adăugarea unor piese importante sau 
introducerea unui material inert în timpul combustiei. 

 
Aceste motoare sunt certificate pentru a funcționa cu benzină fără plumb. 

 
Dacă utilizați o benzină cu o valoare octanică mai mică decât cea prevăzută, există pericolul ca temperatura 
motorului să crească și să se producă o problemă la motor, cum ar fi blocarea pistonului 
Benzina fără plumb este recomandată pentru a reduce contaminarea aerului, protejându-vă sănătatea și mediul 
înconjurător. 
Benzina sau uleiurile de calitate inferioară pot deteriora garniturile, conductele de combustibil sau rezervorul 
motorului. 

 

 CUM SĂ FACEȚI AMESTECUL DE COMBUSTIBIL 
 

ATENȚIE! Aveți grijă cum agitați. 
 

1. Măsurați cantitățile de benzină și de ulei care urmează a fi amestecate. 
2. Puneți o cantitate de benzină într-un recipient curat, corespunzător. 

3. Turnați tot uleiul și agitați bine. 
4. Turnați restul de benzină și agitați din nou timp de cel puțin un minut. Deoarece unele uleiuri pot fi dificil de agitat 



 

 

 

în funcție de compoziția acestora, este necesar să agitați suficient, pentru ca motorul să dureze mult timp. Fiți atenți 
la faptul că dacă agitația este insuficientă, există pericolul ca pistonul să se blocheze din cauza unui amestec deficitar 
și insuficient. 

5. Puneți o indicație clară pe exteriorul recipientului pentru a evita amestecul cu benzină sau alte recipiente. 
6. Indicați conținutul pe exteriorul recipientului pentru a fi identificat ușor. 

 
 ALIMENTAREA PRODUSULUI 

 

1. Deșurubați și scoateți capacul de combustibil. Puneți capacul pe o suprafață neprăfuită. 

2. Turnați combustibil în rezervor la 80% din capacitatea maximă. 
3. Fixați bine capacul rezervorului și ștergeți de orice scurgeri de combustibil în jurul produsului. 

 

ATENȚIE! 
 

1. Alegeți o suprafață liberă pentru alimentare. 
2. Distanțați-vă la cel puțin 3 metri de locul de alimentare înainte de a porni motorul. 
3. Opriți motorul înainte de a realimenta produsul. Asigurați-vă că ați agitat suficient amestecul de combustibil în 
recipient. 

 

 PENTRU O DURATĂ DE VIAȚĂ MAI MARE A MOTORULUI, EVITAȚI: 
 

1. ALIMENTAREA FĂRĂ ULEI (BENZINĂ PURĂ) - Aceasta va cauza foarte curând daune grave la componentele interne 
ale motorului. 
2. ETANOL - Va cauza deteriorarea cauciuc și / sau pieselor din plastic și perturbarea ungerii motorului. 
3. ULEI PENTRU MOTOARE ÎN 4 TIMPI - Poate cauza defectarea bujiei, blocarea portului de evacuare, sau lipirea 
inelului pistonului. 
4. Combustibili micști care au fost lăsați neutilizați pentru o perioadă de o lună sau mai mult pot înfunda 
carburatorul și pot face motorul să funcționeze necorespunzător. 
5. În cazul în care depozitați produsului pentru o perioadă lungă de timp, curățați rezervorul după ce l-ați golit. Apoi, 
porniți motorul și goliți carburatorul de combustibilul compozit. 
6. În cazul debarasării uleiului amestecat, acest lucru trebuie făcut la un depozit autorizat. 

 

NOTĂ: 
 

Nu utilizați ulei uzat sau regenerat care poate cauza deteriorarea pompei de ulei. 



 

 

 

7. Utilizarea 
 

PORNIREA MOTORULUI 
 

1. Setați comutatorul de oprire în poziția ” – ”. Setați declanșatorul accelerației în poziția START (1 → 2 → 3). 
Așezați produsul pe o suprafață dreaptă, solidă. 
Păstrați capul de tăiere ferit de obiectele din jur. 

 

 

(1) Comutator oprire 
 
2. În timp ce țineți ferm produsul, trageți repede de cablul de pornire motorul pornește. 

 

 
ATENȚIE! 

 

Produsul este echipat cu un mecanism de ambreiaj centrifugal, astfel că atașamentul de tăiere începe să se 
rotească o dată ce motorul a pornit setând accelerația în poziția ”START”. Când porniți motorul, așezați 
produsul pe sol într-o zonă dreaptă și curată și țineți bine de el pentru a vă asigura că piesa de tăiere sau 
accelerația nu intră în contact cu vreun obstacol când motorul pornește. 

 

 
IMPORTANT: Evitați să trageți cablul până la capăt sau să îi dați drumul manetei la retragere. Astfel de acțiuni 
pot cauza defecțiuni la starter. 



 

 

 

3. Deplasați în jos maneta șocului pentru a deschide șocul și reporniți motorul. 
 

 

(1) Manetă șoc   (2) Închide (3) Închide 
 

4. Așteptați ca motorul să se încălzească timp de câteva minute înainte de punerea în funcțiune. 
 

Notă: 
 

1. Când reporniți motorul imediat după oprirea acestuia, lăsați șocul tras. 
2. O utilizare excesivă a șocului poate face motorul să pornească greu din cauza excesului de combustibil. Dacă 
motorul nu a pornit după mai multe încercări, deschideți șocul și repetați tragerea cablului, sau scoateți bujia 
și uscați-o. 

 

 

OPRIREA MOTORULUI 
 
1. Eliberați maneta de accelerație și lăsați motorul să funcționeze jumătate de minut. 

 
2. Setați contact în poziția "STOP". 

 

IMPORTANT: 
 

Cu excepția unei situații de urgență, evitați oprirea motorului în timp ce trageți maneta de accelerație. 
 

IMPORTANT: 
 

Dacă motorul nu se oprește în poziția ”STOP”, deplasați șocul în poziția ”ÎNCHIS”. 

 



 

 

 

AJUSTAREA CABLULUI DE ACCELERAȚIE 
 

Distanțierea normală este de 1-2 mm, măsurând capătul lateral al carburatorului. Reajustați cu ajustorul 
cablului după necesitate. 

 

(1) Ajustor cablu 
 

 
AJUSTAREA TURAȚIEI LA RALANTI 

 

(1) Șurub de ajustare a turației la ralanti 
 

1. Când motorul tinde să se oprească des la ralanti, rotiți spre dreapta șurubul de ajustare. 
2. Când capul de tăiere continuă să se rotească după eliberarea declanșatorului, rotiți spre stânga 
șurubul de ajustare. 

 
NOTĂ: Încălziți motorul înainte de a ajusta turația la ralanti. 

 
ATENȚIE! Capul de tăiere continuă să se rotească după ce ați pornit motorul. 

 
1. Adăugați combustibil în rezervor și strângeți bine capacul. 

 

 
Adăugați și ulei de lanț în rezervorul de ulei și strângeți bine capacul. 



 

 

 

 
 

(1) Combustibil (2) Ulei de lanț 
 

2. Așezați produsul pe o suprafață dreaptă, solidă. Păstrați capul de tăiere ferit 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 tubul transparent. 

 

 

4. Deplasați maneta șocului în poziția ”ÎNCHIS”. 

 

 
(1) Manetă șoc (2) Închis (3) Deschis 

 

 
OPERAȚIUNEA DE TĂIERE (UTILIZÂND CAPUL CU FIR) 

 
ATENȚIE! 

 
1. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi, cum ar fi ochelari de siguranță. Nu vă aplecați niciodată peste 
capul de tăiere. Pietrele sau alte reziduuri pot să fie proiectate în ochii și fața dvs. și cauza leziuni personale 
grave. 

 
2. Țineți întotdeauna apărătoarea atașamentului de tăiere la loc atunci când produsul este utilizat. 



 

 

 

TĂIEREA IERBII ȘI A BURUIENILOR 
 

Țineți minte întotdeauna că VÂRFUL firului nu taie. Veți obține rezultate mai bune dacă nu îngrămădiți firul în 
zona de tăiere. Permiteți-i produsului să taie în ritmul propriu. 

 
1. Țineți produsul în așa fel încât capul nu este în contactul cu solul și înclinat la aprox. 20 de grade către direcția 
de pendulare. 

 
2. Puteți evita aruncarea de reziduuri pendulând capul de tăiere de la stânga la dreapta. 

 
3. Folosiți o mișcare ușoară, deliberată pentru a tăia iarba deasă. Rata mișcării de tăiere va depinde de 
materialul tăiat. O iarbă deasă necesită o acțiune mai înceată decât iarba mai puțin deasă. 

 
4. Nu pendulați niciodată produsul atât de tare încât sunteți în pericolul de a vă pierde echilibrul sau controlul 
asupra produsului. 

 
5. Încercați să controlați mișcarea de tăiere din șold, decât să aplicați forță maximă pe braț și mâini. 

 
6. Luați măsuri pentru a evita fire, iarbă și buruieni uscate, cu buruieni lungi, care se pot prinde în jurul axului 

capului. Astfel de materiale pot bloca capul și cauza alunecarea ambreiajului, având ca rezultat 
deteriorarea sistemului ambreiajului dacă se repetă frecvent. 

 
 
 

AJUSTAREA LUNGIMII FIRULUI 

Motocoasele noastre sunt echipate cu un cap de tăiere cu fir de nailon semiautomat, care permite utilizatorului 
să avanseze firul fără a opri motorul. Când firul se scurtează, atingeți ușor solul cu capul de tăiere, motorul fiind 
turat la maxim. 

 
De fiecare dată când capul de tăiere este lovit, firul avansează cu 25,4 mm. Pentru un efect mai bun, loviți capul 
de tăiere pe pământ sau pe un sol tare. Evitați ciocnirea cu iarbă groasă, înaltă, pentru că motorul se poate 
opri din cauza suprasolicitării. 



 

 

 

UTILIZAREA LAMELOR OPȚIONALE 
 

 

TABELUL DE APLICAȚII 
MOTOCOASĂ 

9” 8 dinți 

 

9” 4 dinți 

 

Cap cu fir de nailon 

 

 

Buruieni multe 
 

 

 

 

  

Buruieni puține 
 

 

  

 

 

 

Iarbă 

 

   

 

 

 

SELECTAREA LAMEI 
 

Selectați un atașament de tăiere recomandat potrivit cu obiectul ce trebuie tăiat. 
 

Atunci când înlocuiți lama, asigurați-vă întotdeauna că folosiți produse care au fost aprobate de furnizorul dvs. 
 

ATENȚIE! Când ascuțiți, detașați sau atașați la loc lama, asigurați-vă că purtați mănuși groase, 
rezistente și folosiți doar scule și un echipament corespunzător pentru a preveni leziunile. 

 
 
SETAREA 

 

(1) Carcasă (2) Suport 
1. Detașați complet ansamblul capului cu fir. 
2. Montați lama, asigurându-vă că partea cu marcaj este îndreptată spre suport, montai suporturile exterioare 
și strângeți lama cu piulița acesteia. 

 
IMPORTANT! Schimbați apărătoarea atașamentului de tăiere, conceput pentru lama metalică. 



 

 

 

 
CUPLUL DE STRÂNGERE: 1.5 ~ 2.0 N.m. (0.15 ~ 0.2 kg.m.) 

 

IMPORTANT! 
 

Schimbați mânerul în buclă la mânerul J pentru o utilizare sigură. 
 
 

PORNIREA MOTORULUI 
 

Vă rugăm să consultați 4. Pentru o utilizare în siguranță, 7. Utilizare 
 

ATENȚIE! 
 

Produsul este echipat cu un mecanism de ambreiaj centrifugal, astfel că atașamentul de tăiere începe să se 
rotească o dată ce motorul a pornit setând accelerația în poziția ”START”. Când porniți motorul, așezați 
produsul pe sol într-o zonă dreaptă și curată și țineți bine de el pentru a vă asigura că piesa de tăiere sau 
accelerația nu intră în contact cu vreun obstacol când motorul pornește. 

 

METODA DE TĂIERE 
 

a) Utilizați partea față stânga pentru a tăia. 
b) Ghidați lama din partea dvs. dreaptă spre stânga, înclinând produsul ușor spre stânga. 



 

 

 

 
 

c) Când cosiți o zonă largă, începeți munca din capătul din stânga pentru a evita interferența ierbii tăiate. 
d) Lama poate fi blocată de buruieni dacă turația motorului este prea mică, sau lama taie prea adânc în 

buruieni. Ajustați turația motorului și adâncimea de tăiere în funcție de materialul tăiat. 
 

ATENȚIE! 
 

Dacă lama sau alte obiecte sunt prinse în lamă, sau dacă produsul începe să se scuture sau să vibreze, opriți 
motorul și verificați produsul în întregime. Schimbați lama dacă este deteriorată. 

 
Opriți motorul și asigurați-vă că lama s-a oprit complet înainte de a o verifica și de a scoate orice obiect care 
s-a prins în aceasta. 

 

 
UTILIZAREA 

 
1. Verificați bolțul pentru a strânge lama și asigurați-vă că bolțul nu este defect sau uzat. 
2. Asigurați-vă că lama și suportul au fost strânse conform instrucțiunilor și că lama se rotește ușor fără zgomote 
anormale. 

 

 

ATENȚIE! 
 

Piesele rotative care nu sunt strânse corect pot cauza leziuni grave pentru utilizator. 
Asigurați-vă că lama nu este îndoită, deformată, fisurată, ruptă sau deteriorată. 
Dacă identificați defecțiuni ale lamei, detașați-o și înlocuiți-o cu una nouă, aprobată de furnizorul dvs. 

 
Folosindu-vă cureaua de umăr, agățați produsul pe partea dvs. dreaptă. Ajustați lungimea curelei în așa fel încât 
capul de tăiere să fie paralel cu solul. 



 

 

 

 

ATENȚIE! 
 

Asigurați-vă că utilizați cureaua de umăr și apărătoarea atașamentului de tăiere. În caz contrar, veți fi în 
pericol atunci când alunecați sau vă pierdeți echilibrul. 

 
 

CONTROLAREA RECULULUI LAMEI 
 

Reculul lamei poate cauza leziuni personale grave. Consultați cu atenție această secțiune. Este important să 
înțelegeți cauzele reculului lamei, cum să reduceți șansele unui recul și cum să păstrați controlul asupra 
produsului dacă se produce un recul al lamei. 

 
1. Ce anume cauzează un recul al lamei: 

 

Reculul se poate produce când lama în mișcare atinge un obiect pe care nu-l poate tăia. Acest contact cauzează 
oprirea lamei pentru un moment și apoi o deplasare bruscă sau săritură dinspre obiectul lovit. Utilizatorul 
poate pierde controlul produsului iar lama poate cauza leziuni personale grave utilizatorului sau altor persoane 
din apropiere dacă lama intră în contact cu o partea a corpului. 

 

2. Cum puteți reduce șansa producerii unui recul al lamei: 
 

a. Conștientizați faptul că se poate produce un recul. Înțelegând și familiarizându-vă cu ce înseamnă un 
recul, puteți elimina elementul surpriză. 

b. Tăiați doar buruienile și iarba cu fibre. Nu permiteți ca lama să intre în contact cu materiale pe care nu 
el poate tăia, cum ar fi vița de vie lemnoasă și tufișuri sau pietre, garduri, metale, etc. 

c. Fiți în gardă pentru un recul dacă trebuie să tăiați acolo unde nu vedeți cum lama intră în contact, cum 
ar fi zonele cu buruieni/iarbă deasă. 

d. Mențineți lama ascuțită. O lamă bătucită va crește riscul producerii unui recul. 
e. Evitați pătrunderea prea rapidă a lamei. Aceasta poate sări din materialul ce încercați să-l tăiați dacă 

este introdusă mai repede decât este concepută să taie. 

f. Tăiați doar de la dreapta spre stânga. 
g. Păstrați direcția spre care avansați curată de materialul tăiat și alte reziduuri. 

 

3. Cum să aveți cel mai bun control: 
 

a. Mențineți o prindere bună, fermă asupra produsului, cu ambele mâini. În acest fel veți neutraliza 
reculul. Păstrați ambele mâini complet în jurul mânerelor. 

b. Păstrați ambele picioare despărțite într-o poziție confortabilă și totuși pregătite pentru posibilitatea ca 
produsul să sară. Nu vă aplecați peste limite. Păstrați o poziție fermă și echilibrată. 



 

 

 

ÎNTREȚINERE 

LAMA 

Verificați lama și accesoriile de prindere dacă sunt destrânse, crăpate sau îndoite. 
Verificați marginile de tăiere și ajustați cu o pilă dreaptă. 

 
Punct: 

1. Păstrați colțul ascuțit capătului. 
2. Rotunjiți partea e jos a marginii, cu o pilă rotundă. 
3. Nu folosiți apă când lucrați cu un polizor. 

 

IMPORTANT! 
 

Vă recomandăm ca ascuțirea să fie realizată de profesioniști. 
Lăsați în mâna profesioniștilor în mod deosebit ascuțirea lamei de ferăstrău. 

 

 

TRANSPORTUL PRODUSULUI 
 

Când finalizați tăierea într-o locație și doriți să continuați lucrul în alt loc, opriți motorul, ridicați produsul și 
transportați-l, acordând atenție la lamă. Nu uitați niciodată să așezați apărătoarea peste lame. 
Când transportați produsul pe distanțe lungi, detașați lama și strângeți produsul cu funii. 

 
ATENȚIE! 

 
Acest produs este echipat cu lame foarte ascuțite; dacă sunt utilizate necorespunzător pot fi foarte 
periculoase iar o manipulare necorespunzătoare poate cauza accidente, care să ducă la leziuni grave sau 
moarte. Din acest motiv, trebuie să aveți întotdeauna grijă să respectați instrucțiunile când utilizați 
trimmerul dvs. 

 
Nu țineți niciodată trimmerul în așa fel încât lamele să fie îndreptate către cineva. 



 

 

 

Nu permiteți niciodată ca lamele să fie aproape de corpul dvs. cât timp motorul trimmerului este în funcțiune. 
Asigurați-vă întotdeauna că ați oprit motorul înainte de a schimba unghiul lamelor, îndepărta crengile care s- 
au prins în lame, sau oricând sunteți în apropierea lamelor. 
Purtați întotdeauna mănuși de lucru din piele sau alt material rezistent când utilizați trimmerul. 
Puneți întotdeauna apărătoarea pe lamă când n-o utilizați. 

 
Crengile vă pot cădea pe față sau în ochi, rezultând în leziuni, zgârieturi și tăieturi; din acest motiv, trebuie 
să purtați întotdeauna o cască și protecție pentru față când utilizați trimmerul. 

 

 
IMPORTANT! 

 

Grosimea crengilor, care pot fi tăiate cu acest trimmer, este limitată la aprox. 3/16” (5 mm). Nu încercați 
niciodată să tăiați crengi mai groase, pentru a nu deteriora trimmerul. 

 
Ajustarea unghiului lamelor de tăiere 

 
 

(1) Manetă de prindere 
(2) Mecanismul trimmerului 

 

1. Opriți motorul. 
2. Rotiți spre stânga bolțul din partea de sus a mecanismului trimmerului pentru a-l destrânge. 
3. Ajustați unghiul lamelor în poziția dorită, apoi fixați bine bolțul la loc. 

 

Verificarea alimentării cu ulei 
 
După ce ați pornit motorul, rulați lanțul la viteză medie și observați dacă s-a scurs ulei de lanț, așa 
cum se arată în imagine. 



 

 

 

 
(1) Ulei de lanț 

 

NOTĂ: Rezervorul de ulei are o capacitate suficientă pentru a oferi 40 de minute de tăiere (când îl 
setați să ofere proporția de flux minim, sau aproximativ cât ați reuși cu un rezervor de combustibil). 
Asigurați-vă că completați cu ulei în rezervor de fiecare dată când alimentați rezervorul. 

 
Ajustarea proporției fluxului de ulei 

 
ATENȚIE! Nu umpleți niciodată rezervorul de ulei, nici nu ajustați regulatorul de ulei cu motorul pornit. 

 
IMPORTANT! O creștere a proporției fluxului de ulei va crește consumul de ulei, necesitând verificări mai 
dese a rezervorului de ulei. Pentru a asigura o lubrifiere suficientă, poate fi necesar să verificați mai des 
nivelul de ulei decât atunci când alimentați cu combustibil. 

 

Lama de ghidare și lanțul sunt lubrifiate automat de o pompă care acționează ori de câte ori lanțul se rotește. 
Pompa este setată din fabrică pentru a furniza o proporție a fluxului minimă, dar poate fi ajustată la locul de 
utilizare. O creștere temporară a fluxului de ulei este deseori dorită când tăiați lucruri cum ar fi lemn tare sau 
lemn cu multă rășină. 

 
Ajustați pompa în felul următor: 

 
1. Opriți motorul și asigurați-vă că ați setat comutatorul de oprire în poziția ”OFF”. 
2. Așezați produsul pe-o parte cu rezervorul în sus. 

 

 
(1) Rezervor de ulei (2) Apărătoarea lanțului 



 

 

 

IMPORTANT! Șurubul de ajustare al fluxului de ulei trebuie apăsat ușor pentru a se roti. Nerespectarea 
acestui lucru poate deteriora pompa și șurubul. 

 
3. Cu o șurubelniță, apăsați pe șurubul de ajustare a proporției fluxului de ulei și rotiți în direcția dorită (există 
trei setări incrementale): 

 

(a) Lubrifiere descreștere spre dreapta 
(b) Lubrifiere creștere spre stânga 
(c) Mijloc 

 
ATENȚIE! 

 

 

Purtați întotdeauna mănuși de lucru din piele sau alt material rezistent când 
utilizați ferăstrăul pe tijă. 

Crengile vă pot cădea pe față sau în ochi, rezultând în leziuni, zgârieturi și 
tăieturi; din acest motiv, trebuie să purtați întotdeauna o cască și protecție 

pentru față când utilizați ferăstrăul. 

 
 

 

8. Întreținerea 
 

  

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, 
combustibil vărsat 

Ștergeți ✔ 
    

Rezervor, filtru de aer, 
filtru de combustibil 

 

Verificați/Curățați 
 

✔ 

 

✔ 

  Înlocuiți, 
dacă este 
necesar 

 

Șurub ajustare turație 
ralanti 

Verificați 
ajustarea turației 

la ralanti 

 

✔ 

   Înlocuiți 
carburatorul 

dacă este 
necesar 

 

 
Bujie 

 
Curățați și ajustați 

decalajul dintre 
electrozii bujiei 

   

 

✔ 

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

Nervuri cilindru, orificiu 
de aerisire al admisiei 

cu aer 

 

Curățați 

  

✔ 

   

Tobă de eșapament, 
parascânteie, portul de 
evacuare al cilindrului 

 

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 ✔ 

    

 

Unitatea 
de 

tăiere 

Portul de lubrifiere Curățați ✔     

Lama de ghidare Curățați ✔     

Pinion Verificați/Înlocuiți   ✔   

Lanț ferăstrău Verificați/Ascuțiți ✔     

 

ATENȚIE! 
 

Asigurați-vă că motorul este oprit și s-a răcit înainte de orice operațiune de service la produs. Contactul cu 
capul de tăiere în mișcare sau cu toba de eșapament fierbinte poate cauza leziuni personale. 

 

 

FILTRUL DE AER 
 

• Filtrul de aer, dacă este înfundat, va reduce performanțele motorului. Verificați și curățați 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. 

 

FILTRUL DE COMBUSTIBIL 
 

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

 



 

 

 

■ 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 
menționat de furnizor. 

 

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 (1 ~ 1.2 kg.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 

Nu atingeți niciodată cilindrul, toba de eșapament, sau bujiile cu mâinile goale imediat după ce 
motorul s-a oprit. Motorul se poate înfierbânta foarte tare când este pornit; astfel, se pot cauza 
leziuni grave. 

 
Atunci când verificați produsul pentru a vă asigura că este în regulă înainte de a-l utiliza, verificați 
zona din jurul tobei de eșapament și îndepărtați orice așchii sau frunze care s-au atașat la 
motocoasă. Nerespectarea acestui lucru poate cauza supraîncălzirea tobei de eșapament și, drept 
urmare, se produce un incendiu la motor. Asigurați-vă întotdeauna că toba de eșapament este 
curată și ferită de așchii, frunze, sau alte reziduuri înainte de utilizare. 

 
Verificați ventilația de aerisire a admisiei cu aer și zona din jurul nervurilor de răcire ale cilindrului 
după fiecare 25 de ore de utilizare dacă există blocaje și îndepărtați orice reziduuri care s-au prins 
la motocoasă. Luați în calcul faptul că este necesar să detașați carcasa motorului pentru a avea 
acces la partea superioară a cilindrului. 



 

 

 

 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) Cilindru 

(2) Admisie de răcire cu aer (Spate) 

 

OPERAȚIUNI DUPĂ FIECARE 100 DE ORE DE UTILIZARE 

 

1. Detașați toba de eșapament, introduceți o șurubelniță în orificiul de aerisire și ștergeți reziduurile de carbon. 
Ștergeți reziduurile de carbon de pe aerisirea tobei de eșapament și portul de evacuare al cilindrului în același 
timp. 
2. Strângeți toate șuruburile, bolțurile și accesoriile de prindere. 
3. Verificați dacă există ulei sau vaselină între garnitura ambreiajului și tambur, iar dacă există, ștergeți folosind 
benzină fără ulei și plumb. 



 

 

 

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. 

 

ATENȚIE: Din motive de siguranță, nu utilizați 
un fir care conține metal. 

 
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. 

 

TRANSMISIA UNGHIULARĂ 

 
Reductoarele sunt lubrifiate cu o vaselină pe bază de litiu multifuncțională în transmisia unghiulară. Aplicați 
vaselină nouă la fiecare 25 de ore de utilizare sau mai des, în funcție de condițiile de lucru. 
Detașați suporturile cutterului înainte de a instala vaselină nouă pentru a pregăti scoaterea vaselinei vechi. 



 

 

 

LAMELE 
 

Când alimentați rezervorul sau faceți o pauză, este deseori recomandat să lubrifiați lamele de tăiere. 
Dacă există un decalaj între lamele de sus și cele de jos, respectați procedura de mai jos pentru a le ajusta în 
așa fel încât să fie mai apropiate. 

 

(1) Lama de sus (2) Lama de jos 
 
1. Destrângeți piulița de blocare (A) așa cum se arată în diagramă. 
2. Strângeți șurubul (B) complet, apoi rotiți între o treime și o jumătate de rotație în spate. 
3. În timp ce țineți de șurub pe poziție, strângeți contrapiulița. 
4. Verificați pentru a vă asigura că șaiba plată (C) este destrânsă suficient să poată fi rotită apăsând pe ea cu 
degetul. 

 
NOTĂ: Strângerea prea tare a șurubului poate face imposibilă rotirea lamelor. În același timp, dacă nu este 
strâns suficient veți simți lamele ca fiind bătucite și veți cauza prinderea frunzelor și a crengilor în lamele 
trimmerului. 

 
SFAT: Dacă lamele s-au uzat atât de mult încât nu mai puteți corecta decalajul dintre acestea, trebuie să 
contactați dealerul de service autorizat de la care ați cumpărat trimmerul dvs. pentru a fi ascuțite sau înlocuite 
lamele. 

 

 
TRANSMISIA 

 
Angrenajele reductorului sunt lubrifiate de o vaselină pe bază de litiu multifuncțională în transmisie. 
Aplicați cu vaselină nouă la fiecare 25 de ore de utilizare sau mai des în funcție de condițiile de lucru. 
Când adăugați lubrifiant, folosiți un pistol cu vaselină pentru a introduce lubrifiant în cele 3 orificii localizate pe 
transmisie. 

(1) Orificiu pentru vaselină 



 

 

 

ORIFICIUL DE ULEI 
 

Demontați lama de ghidare și verificați orificiul de lubrifiere dacă este blocat. 
 

(1) Orificiu pentru ulei 

 

LAMA DE GHIDARE 
 

Îndepărtați rumegușul din canelura lamei de ghidare și orificiul de lubrifiere. 

 

(1) Canelură (2) Orificiul de lubrifiere 
 

(Tip: Vârf cu pinion) 
Lubrifiați pinionul de antrenare de la orificiul de alimentare din vârful lamei. 

 

(1) Orificiu de lubrifiere (2) Pinion 

 
Șina lamei trebuie să fie întotdeauna pătrată. Verificați dacă șina lamei prezintă uzură. Aplicați o riglă pe lamă 
și la partea exterioară a marginii de tăiere. Dacă se observă un decalaj între acestea, șina este în parametri 
normali. În caz contrar, șina lamei este uzată. O astfel de lamă necesită o corecție sau înlocuire. 



 

 

 

 

(1) Riglă (2) Decalaj 
(3) Fără decalaj (4) Înclinare lanț 

 

PINION 
 

Verificați dacă există uzură extinsă și înlocuiți-l dacă dinții sunt uzați mai mult de 0.3 mm. 
 

(1) Pinion 

 

LANȚ FERĂSTRĂU 
 

ATENȚIE! Este foarte importantă o funcționare fluidă și sigură pentru a menține ascuțită marginea de tăiere 
în permanență. 

 

Lanțul trebuie ascuțit atunci când: 
- Rumegușul are o textură fină, ca praful 
- Este nevoie de o forță suplimentară pentru a tăia. 
- Tăietura nu este dreaptă. 

- Crește nivelul de vibrații 
- Crește consumul de combustibil 

 
Standardele setării lanțului: 

 

ATENȚIE! Asigurați-vă că purtați mănuși de protecție. 
 

Înainte de a pili: 
 

- Asigurați-vă că lanțul ferăstrăului este securizat. 

- Asigurați-vă că motorul este oprit. 
- Folosiți o pilă rotundă de o dimensiune potrivită pentru lanțul dvs. 



 

 

 

Așezați pila pe lanț și apăsați drept înainte. Păstrați pila în poziția indicată mai jos. 

 

 
După ce ați setat fiecare margine de tăiere, verificați manometrul de adâncime și piliți la nivelul corespunzător, 
așa cum se arată în imagini. 

(1) Manometru adâncime corespunzător 
(2) Rotunjiți umărul 

(3) Standardul manometrului de adâncime 
 
 

ATENȚIE! Asigurați-vă că ați rotunjit marginea frontală pentru a reduce riscul de recul sau ruperea curelei. 
 

Asigurați-vă că fiecare margine de tăiere are aceeași lungime și aceleași unghiuri așa cum se arată în imagini. 



 

 

 

 

(4) Lungimea marginii de tăiere (5) Unghiul de pilire 
(6) Unghiul plăcii laterale (7) Unghiul de tăiere al plăcii de sus 

 
 

TRANSMISIA 
 

Reductoarele sunt lubrifiate cu o vaselină pe bază de litiu multifuncțională în transmisia unghiulară. 
Aplicați vaselină nouă la fiecare 25 de ore de utilizare sau mai des, în funcție de condițiile de lucru. 
Când completați cu lubrifiant, folosiți un pistol de vaselină pentru a introduce lubrifiant în cele 3 orificii de la 
transmisie. 

(1) Ștuț vaselină 
 

TRANSMISIA 
 

 

Reductoarele sunt lubrifiate cu o vaselină pe bază de litiu multifuncțională în transmisie. Aplicați vaselină nouă 
în transmisie la fiecare 20 de ore de utilizare. 
Detașați suporturile cutterului înainte de a aplica vaselină nouă pentru a pregăti scoaterea vaselinei vechi. 

 
NOTĂ: Când detașați sau instalați suportul cutterului (a), aveți grijă să nu permiteți reziduurilor și prafului să 
intre în transmisie. 



 

 

 

Combustibilul vechi este una dintre cauzele majore pentru problemele la pornire. Înainte de a depozita 
produsului, goliți rezervorul și lăsați motorul pornit până când folosește tot combustibilul din instalație și 
carburator. Depozitați produsul în interior, luându-vă toate măsurile necesare pentru a-l proteja de rugină. 

 
 

9. Debarasarea 
 

Când debarasați produsul, combustibilul sau uleiul de la produs, asigurați-vă că respectați reglementările 
locale. 

 

10. Ghid pentru 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 blocat ➞ 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. 

 
11. Specificații tehnice 

 
Cod produs / Model BK98025 / CS 25 4 IN 1 

Tip motor 2 timpi, cu răcire forțată 

Capacitate cilindrică 25 cm³ 

Putere (KW/CP) 0.9 kw / 1.2 CP 

Sistem anti vibrații Da 

Dotări Ham + cap cu fir + disc 3T + accesoriu gard viu + accesoriu 
fierăstrău cu lanț 

Greutate 11 kg 
 


