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Au fost acordate priorităţi maxime asupra siguranţei, 
performanţei şi fi abilităţii în proiectarea maşinii dvs. maşină 
de tuns gazonul pe benzină.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ
Acest produs este destinat exclusiv tunderii gazonului. 
Lama de tăiere trebuie să se rotească aproximativ paralel 
cu solul peste care se roteşte. Toate cele patru roţi trebuie 
să atingă solul în timpul tunderii ierbii. Aceasta este o 
maşină de tuns iarba manuală.

Maşina de tuns nu trebuie să fi e utilizată cu roţile ridicate 
de pe sol, aceasta nu trebuie să fi e trasă şi nu trebuie să 
vă urcaţi pe ea. Aceasta nu trebuie să fi e folosită pentru a 
tunde nimic altceva decât peluzele cu gazon.

INSTRUCŢIUNI GENERALE DE SIGURANŢĂ

  AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să 
citească şi să înţeleagă manualul de utilizare.

  AVERTISMENT
Nu încercaţi să operaţi maşina de tuns gazon până 
când nu aţi citit pe deplin şi aţi înţeles complet toate 
instrucţiunile, regulile de siguranţă, etc, conţinute în 
acest manual. Nerespectarea instrucţiunilor prezentate 
în continuare poate provoca accidente cum ar fi incendii, 
electrocutare şi/sau vătămări corporale grave.

SIGURANŢĂ PERSONALĂ

 ■ Maşina de tuns iarba poate amputa mâinile şi picioarele 
şi poate proiecta obiecte. Neobservarea tuturor 
instrucţiunilor de siguranţă poate cauza vătămare gravă 
sau deces.

 ■ Nu lăsaţi niciodată copiii, persoanele cu capacităţi fizice, 
senzoriale sau mintale reduse sau cu lipsă de experienţă 
şi cunoştinţe sau persoanele nefamiliarizate cu aceste 
instrucţiuni să folosească produsul. Reglementările 
locale pot restricţiona vârsta operatorului. Copiii trebuie 
să fie supravegheaţi adecvat pentru a vă asigura că nu 
se joacă cu produsul.

 ■ Asiguraţi-vă că înainte de fiecare folosire toate funcţiile 
de control şi dispozitivele de siguranţă funcţionează 
corect. Nu folosiţi produsul dacă întrerupătorul "oprit" 
nu opreşte motorul.

 ■ Fiţi alert, observaţi ceea ce faceţi, şi folosiţi simţ 
practic atunci când operaţi maşina de tuns gazon. Nu 
operaţi maşina dacă sunteţi obosit sau sub influenţa 
medicamentelor, a alcoolului sau a drogurilor. Un 
moment de neatenţie în timpul operării maşinii poate 
cauza vătămarea personală gravă.

 ■ Purtaţi încălţăminte nealuneacoasă, pantaloni lungi 

rezistenţi, bluză cu mânecă lungă şi mănuşi. Nu purtaţi 
haine largi, pantaloni scurţi, sandale sau nu mergeţi 
desculţ.

 ■ Purtaţi protecţii pentru urechi şi ochelari de protecţie 
permanent, când utilizaţi maşina. Folosiţi o mască de 
faţă dacă operaţiunea implică şi praf.

 ■ Utilizarea antifoanelor reduce capacitatea de auzi 
avertismente (alarme sau strigăte). Operatorul trebuie 
să fie foarte atent la ceea ce se întâmplă în zona de 
lucru.

 ■ Operarea de aparate similare în vecinătate creşte atât 
riscul unei deteriorări a auzului cât şi posibilitatea ca 
alte persoane să intre în zona dvs. de lucru.

 ■ Fiţi atent întotdeauna unde păşiţi mai ales pe pante 
înclinate. Menţineţi sprijin ferm pe picioare şi echilibru. 
Nu vă aplecaţi excesiv. Aplecarea excesivă poate 
cauza pierderea echilibrului.

 ■ Mergeţi. Nu alergaţi niciodată.

 ■ Tundeţi de-a latul pantei, niciodată sus şi în jos. Acordaţi 
atenţie maximă atunci când schimbaţi direcţia pe pantă.

 ■ Nu cosiţi lângă denivelări, şanţuri, pante excesiv de 
abrupte sau diguri. Echilibrul fragil pe picioare poate 
cauza alunecarea sau căderea.

 ■ Planificaţi-vă modelul de tundere pentru a evita 
evacuarea de material pe şosele, trotuare publice, 
trecători etc. De asemenea evitaţi descărcarea 
materialului împotriva zidului sau a unui obstacol 
întrucât ar putea cauza materialul să ricoşeze înapoi 
spre operator.

MEDIUL DE LUCRU

 ■ Ţineţi toate persoanele (în special copiii şi animalele de 
companie) la cel puţin 15m distanţă de zona de lucru. 
Opriţi maşina dacă cineva intră în zonă.

 ■ Nu utilizaţi în condiţii de iluminare necorespunzătoare. 
Operatorul necesită o panoramă clară a zonei de lucru 
pentru identificarea potenţialelor pericole.

 ■ Nu operaţi maşina în atmosfere explozive, precum în 
prezenţa lichidelor, gazelor sau a prafului inflamabil. 
Unealta poate crea scântei care pot aprinde praful sau 
vaporii.

 ■ Obiectele prinse de lama maşinii de tuns gazon pot 
cauza vătămări grave persoanelor. Inspectaţi foarte 
bine zona în care va fi utilizată maşina şi îndepărtaţi 
toate pietrele, crengile, metalul, sârma, oasele, jucăriile 
sau alte obiecte străine.

 ■ Nu operaţi maşina în iarba udă sau în ploaie.

 ■ Reţineţi că operatorul sau utilizatorul este responsabil 
pentru accidentele sau pericolele ce pot avea loc 
asupra altor persoane sau proprietăţii lor.

 ■ Se pot întâmpla accidente tragice dacă operatorul nu 
este atent la prezenţa copiiilor. Copiii de obicei sunt 
atraşi de aparat şi de activitatea de tundere a acesteia. 
Nu presupuneţi niciodată că copiii vor rămâne acolo 
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unde i-aţi văzut ultima oară.

 ■ Ţineţi copiii în afara zonei de lucru şi sub observarea 
atentă a unui adult responsabil, altul decât operatorul.

 ■ Folosiţi atenţie suplimentară atunci când vă apropiaţi de 
colţuri ascunse, tufişuri, copaci sau alte obiecte ce ar 
putea împiedica observarea dvs a unui copil.

 ■ Păstraţi zona de lucru curată. Zonele dezordonate şi 
întunecate prezintă pericol de accidente.

AVERTIZĂRI DE SIGURANŢĂ A MAŞINII DE TUNS IAR-
BA.

 ■ Înainte de utilizare, inspectaţi vizual pentru a vă asigura 
că lamele, şuruburile lamei şi ansamblul cuţitului nu 
sunt uzate sau deteriorate. Verificați produsul înainte de 
fiecare utilizare și în mod frecvent în timpul funcționării. 

 ■ Înlocuiţi lamele şi şuruburile uzate sau deteriorate în 
seturi pentru a menţine echilibrul.

 ■ Verificaţi toate piuliţele, suruburile la intervale frecvente 
de timp ca să fie corespunzător strânse pentru a 
vă asigura că echipamentul este în stare de lucru în 
siguranţă.

 ■ Verificaţi frecvent captatorul de iarbă de uzură, găuri 
sau deteriorări. Poate cauza aruncarea obiectelor 
înspre operator.

 ■ Înlocuiţi părţile uzate sau deteriorate înainte de 
operarea produsului.

 ■ Nu folosiţi maşina de tuns iarba dacă la eliberarea 
levierului de alimentare motorul nu se opreşte.

 ■ Nu folosiți produsul fără întreaga colectare a ierbii sau 
garda de deschidere de descărcare de auto-închidere 
în loc.

 ■ Nu folosiţi produsul când există risc de fulgere.

 ■ Nu forţaţi produsul. Aceasta va funcţiona mai bine şi 
mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.

 ■ Nu suprasolicitaţi maşina de tuns. Tunderea ierbii 
dese şi lungi poate cauza scăderea turaţiei motor sau 
reducerea puterii de tăiere. Atunci când tundeţi iarbă 
deasă şi lungă, o primă tăiere cu înălţimea setată mai 
mare va ajuta la reducerea sarcinii. Consultaţi ajustarea 
înălţimii lamei.

 ■ Opriţi lama la trecerea pe suprafeţe cu pietriş.

 ■ Nu trageţi produsul înspre înapoi decât dacă e absolut 
necesar. Dacă trebuie să vă deplasaţi înapoi cu maşina 
pentru a evita un perete sau un obstacol, în primul rând 
uitaţi-vă în jos şi în spate pentru a evita împiedicarea 
sau trecerea cu maşina peste picioarele dvs.

 ■ Opriţi lama(ele) în cazul în care maşina trebuie să fie 
înclinată pentru transport la traversarea altor suprafeţe 
decât iarba şi când transportaţi maşina în şi din zona 
care urmează să fie tunsă.

 ■ Nu folosiţi niciodată maşina cu apărători sau protecţii 
defecte sau fără dispozitive de siguranţă, de exemplu, 

deflectoare şi / sau colectoare de iarbă, montate.

 ■ Porniţi motorul cu atenţie în conformitate cu 
instrucţiunile şi ţineţi mâinile şi picioarele ferite de zona 
de tăiere. Menţineţi libere deschizăturile de golore tot 
timpul.

 ■ Nu ridicaţi şi nu purtaţi niciodată maşina de tuns gazon 
în timp ce motorul funcţionează.

 ■ Evitaţă găurile, făgaşele, pietrele sau alte obiecte 
ascunse. Nerenul nenivelat poate cauza alunecare sau 
cădere.

 ■ Atunci când nu se foloseşte, maşina de tuns trebuie 
păstrată într-un loc bine ventilat, uscat şi încuiat, ferită 
de accesul copiiilor la ea.

 ■ Urmaţi instrucţiunile producătorului pentru o funcţionare 
corespunzătoare şi pentru instalarea accesoriilor. 
Folosiţi doar accesorii aprobate de producător.

 ■ Nu operaţi motorul într-un spaţiu restrâns unde vapori 
periculoşi de monoxid de carbon se pot concentra. 

 ■ Nu schimbaţi setările dispozitivului  de comandă 
automată a motorului sau să suprasolicitaţi motorul.

 ■ Nu înclinaţi motocositoarea când porniţi motorul sau 
când motorul funcţionează. Aceasta expune lama şi 
creşte probabilitatea obiectelor să fie aruncate.

 ■ Nu porniţi motorul când staţi în faţa jgheabului de golire.

 ■ Opriţi motorul, deconectaţi bujia şi aşteptaţi până când 
discul se opreşte complet şi lăsaţi să se răcească 
pentru următoarele situaţii:

 ● oricând lăsaţi produsul nesupravegheat 
 ● înainte de a curăţa un blocaj sau de a desfunda 

jgheabul
 ● înainte de a verifica, curăţa sau lucra asupra 

produslui 
 ● după ce aţi lovit un obiect străin; inspectaţi aparatul 

dacă e deteriorat şi faceţi reparaţii necesare înainte 
de a reporni şi opera maşina.

 ● înainte de a curăţa captatorul de iarbă
 ● înainte de realimentare

 ■ dacă produsul începe să vibreze anormal (verificaţi 
imediat) 

 ● inspectaţi dacă există daune
 ● înlocuiţi sau reparaţi toate piesele deteriorate
 ● verificaţi dacă există şi strângeţi orice piese 

desprinse 
 ■ Dacă maşina loveşte un obiect străin, urmaţi aceşti 

paşi:
 ● Opriţi motorul şi deconectaţi fişa bujiei. 
 ● Inspectaţi foarte bine maşina pentru orice daune. 
 ● Reparaţi orice stricăciune înainte de repornirea şi 

continuarea operării cu maşina de tuns.
 ■ Lăsaţi motorul să se răcească înainte de a-l depozita 

într-un spaţiu închis.
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 ■ Pentru a reduce pericolul de incendii, păstraţi motorul, 
amortizorul şi zona de depozitare a benzinei fără iarbă, 
frunze sau urme excesive de grăsime.

 ■ Dacă rezervorul de combustibil este golit, acest lucru 
trebuie făcut la exterior.

 ■ Opriţi motorul şi scoateţi fişa bujiei înaintea efectuării 
oricăror reglări, de a lăsa produsul nesupravegheat, 
de a schimba accesorii, de a transporta sau depozita 
maşina de tuns iarba. Astfel de măsuri preventive de 
siguranţă reduc riscul de pornire accidentală a uneltei 
electrice.

 ■ Produsul este extrem de zgomotos şi poate rezulta în 
vătămare permanentă a auzului dacă nu sunt urmate cu 
stricteţe instrucţiunile privind limita expunerii, reducerea 
zgomotului şi purtarea de protecţie pentru auz.

ÎNTREŢINERE

 ■ Service-ul produsului trebuie să fie făcut doar de către 
personal calificat. Service-ul sau întreţinerea efectuat 
de personal necalificat poate duce la vătămarea 
utilizatorului sau deteriorarea produsului.

 ■ La efectuarea servicelui, folosiţi doar piese de schimb 
originale ale producătorului. Folosirea de piese 
neautorizate poate crea riscul de vătămare gravă a 
utilizatorului sau poate deteriora produsul.

OBSERVAŢIE: Efectuaţi doar sarcinile prezentate în 
acest manual. Pentru service, duceţi produsul la un centru 
service autorizat.

Păstraţi acest manual pentru referinţe ulterioare. Referiţi-vă 
la ele frecvent şi folosiţi-le pentru a instrui alte persoane 
care ar putea folosi acest produs. Dacă împrumutaţi unei 
persoane această unealtă, împrumutaţi-le de asemenea şi 
aceste instrucţiuni.

SIMBOLURI
Unele dintre următoarele simboluri pot fi  folosite pe acest 
produs. Vă rugăm să le studiaţi şi să le reţineţi sensul. 
Interpretarea corectă a acestor simboluri vă va permite să 
operaţi produsul mai bine şi mai în siguranţă.

Precauţii referitoare la siguranţa 
dumneavoastră.

 

Pentru a reduce riscul vătămării, 
utilizatorul trebuie să citească şi să 
înţeleagă manualul de utilizare înainte 
să utilizeze acest produs.
Păstrați toate părțile corpului și 
îmbrăcăminte clare cu privire la orice 
curele sau alte părți în mișcare.

 

Pentru a evita rănirea, stai departe 
de piesele afl ate în mișcare, în orice 
moment.
Nu lăsaţi în zona de lucru fi re şi cabluri. 
În caz contrar, pot fi  cauzate vătămări 
corporale grave.

  Pericol! Ţineţi mâinile şi picioarele la 
distanță.

Puteţi face doar reglajele sau reparaţiile 
descrise în acest manual. Pentru alte 
reparaţii, solicitaţi revizia unităţii la un 
agent de service autorizat.
Ţineţi mâinile departe de lame.

Pericol de ricoşeu. Ţineţi trecătorii la o 
distanţă de cel puţin 15 m.

 

Pentru a reduce riscul de vătămare 
sau de daune, evitaţi contactul cu orice 
suprafaţă fi erbinte.

Nu fumaţi şi staţi departe de fl ăcările 
deschise şi de scântei.

Tunderea când coşul de iarbă este gol

Opriţi tunderea când coşul de iarbă 
este plin.

Nu atingeţi suprafaţa fi erbinte de metal.

Fiţi atent la lamele ascuţite.
Lamele vor continua să se rotească 
după ce maşina a fost oprită. Înainte de 
a efectua lucrări de întreţinere asupra 
produsului, scoateţi fi şa de la bujie.

Deşurubaţi încet buşonul rezervorului.

Turnaţi cu atenţie combustibil în 
rezervor.

Apăsaţi ferm para de amorsare de 3 
ori.

Țineți pârghia de putere în jos față de 
mâner.

Trageţi de cablul de pornire până când 
motorul funcţionează.

Tundeţi de-a latul pantei, niciodată sus 
şi în jos.
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Îndepărtaţi obiectele ce pot fi aruncate
de lama rotativă.
Păstraţi distanţa între persoanele din
apropiere şi produs.

Combustibilul şi vaporii săi sunt extrem
de inflamabili şi explozivi.

Combustibilul şi vaporii săi sunt extrem
de inflamabili şi explozivi. Incendiul sau
explozia poate provoca arsuri grave
sau deces.
Utilizaţi benzină fără plumb destinată
automobilelor cu o cifră octanică de 87
([R+M]/2) sau mai mare.

Folosiţi ulei de motor SAE 30 sau 
10W-30 API-SJ.

Acest aparat este conform cu
ansamblul normelor reglementare din
ţara din UE în care a fost cumpărat.

Marcaj de conformitate EurAsian

Semn de conformitate ucrainean

Țineți apăsat maneta de putere.
Eliberaţi maneta de alimentare electrică
pentru a opri produsul.

96 Nivelul de putere sonoră garantat este

de 96 dB.

Opriţi produsul

RISCURI REZIDUALE
Chiar dacă produsul este folosit aşa cum a fost prescris,
este totuşi imposibil să se elimine complet anumiţio factori
de risc reziduali. Următoarele pericole pot apărea în timpul
folosirii şi operatorul trebuie să acorde atenţie specială
pentru a evita următoarele:

■ Vătămare cauzată de vibraţie. Folosiţi întotdeauna
aparatul potrivit pentru sarcină, folosiţi mânerele
prevăzute şi restricţionaţi timpul de lucru şi expunerea.

■ Poate fi cauzată vătămarea auzului de la expunerea
la zgomot. Purtaţi protecţie pentru auz şi limitaţi
expunerea.

■ vătămare de la contactul cu lamele

■ Vătămare cauzată de resturile aruncate

REDUCEREA RISCULUI
S-a raportat faptul că vibraţiile produse de uneltele manuale
pot contribui, la anumite persoane, la o afecţiune denumită
Sindromul Raynaud. Simptomele pot include furnicături,
amorţeală şi albirea degetelor, care apare, de obicei, după
expunerea la frig. Factori ereditari, expunerea la frig şi
umiditate, dieta, fumatul şi practicile de muncă contribuie la
dezvoltarea acestor simptome. Există măsurător care pot
fi efectuate de către operator pentru a reduce efectele de
vibraţiilor:

■ Păstraţi-vă temperatura corporală ridicată pe vreme
rece. Când operaţi produsul purtaţi mănuşi pentru a
menţine calde mâinile şi încheieturile.

■ După fiecare perioadă de operare, trebuie făcute
exerciţii pentru a creşte circulaţia sângelui.

■ Trebuie făcute pauze la intervale de timp regulate.
Limitaţi expunerea zilnică.

Dacă sunt experimentate oricare dintre simptomele acestei
afecţiuni, trebuie întreruptă utilizarea şi consultat un medic.

AVERTISMENT
Pot fi cauzate sau agravate vătămările de la folosirea
prelungită a aparatului. Atunci când folosiţi o sculă
pentru perioade prelungite, asiguraţi-vă că luaţi pauze
regulate.

AVERTISMENT
Pentru a evita răni grave, nu încercaţi să utilizaţi produsul
fără a citi şi înţelege manualul de utilizare. Dacă nu
înţelegeţi avertizările şi instrucţiunile din manulaul de
operare, nu folosiţi acest produs. Să sunaţi Serviciul
pentru clienţi Ryobi pentru asistenţă.

DESCRIERE
A se vedea figura 1.
1. Pompa de amorsare cu benzina
2. Joja ulei 
3. Buson rezervor
4. Clema de prindere/eliberare rapida
5. Piulita fixare manere
6. Filtru de aer
7. Manetă pornire motor
8. Sac colectare iarba
9. Maneta reglare inaltime de taiere 
10. Maneta pentru propulsie
11. Capac blocare evacuare resturi vegetale
12. Capac bujie
13. Surub pentru fixare maner
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MONTARE

DEZAMBALAREA

Acest produs necesită asamblare.

■ Inspectaţi produsul cu atenţie pentru a vă asigura că
nici o spargere sau defecţiune nu a survenit în timpul
transportului.

■ Dacă orice piesă este deteriorată sau lipsă nu operaţi 
acest produs până când piesele nu sunt înlocuite.

 AVERTISMENT
Dacă orice piesă este deteriorată sau lipsă nu operaţi
acest produs până când piesele nu sunt înlocuite.
Utilizarea unui produs cu piese deteriorate sau lipsă ar
putea duce la vătămări corporale grave.

 AVERTISMENT
Nu încercaţi să modificaţi acest produs sau să creaţi
accesorii nerecomandate pentru folosirea cu acest
produs. Orice transformare sau modificare înseamnă
întrebuinţare abuzivă şi poate rezulta în condiţii
periciloase ce pot duce la vătămare personală gravă.

 AVERTISMENT
Sistemele de siguranță a produselor sau caracteristicile
nu se falsificat sau cu handicap.

 AVERTISMENT
Nu ataşaţi şi reglaţi niciodată niciun accesoriu cât timp
produsul funcţionează. Neoprirea motorului poate
cauza vătămare personală gravă.

 AVERTISMENT
Deconectaţi, întotdeauna, cablul bujiei când montaţi
piese.

 AVERTISMENT
Nu utiliaţi maşina de tuns iarba fără dispozitivele de
siguranţă adecvate montate şi în stare de funcţionare.
Nu operaţi niciodată maşina cu dispozitivele de siguranţă
deteriorate. Neurmarea acestei avertizări poate rezulta
în vătămare personală gravă.

INSTALAREA BAREI DE GHIDARE SUPERIOARE.
A se vedea figura 2.
1. Aşezaţi mânerele în poziţia corectă de operare şi

strângeţi piulita  pentru a fixa mânerul. Asiguraţi-vă că
ştiftul de blocare de pe mânerul inferior este introdus
în suport.

2. Montaţi siguranţele cu fixare rapidă şi strângeţi
mânerele rotunde de fixare rapidă pentru asigurare.
OBSERVAŢIE: Evitaţi ciupirea sau prinderea cablurilor.

3. Montaţi suportul pentru cablu pe mâner.
4. Plasaţi cablurile în suportul pentru cablu.
5. Aşezaţi cablul de pornire pe şanţul de ghidare pe

mâner.
6. Instalaţi captatorul de iarbă.

INSTALAREA PENTRU MULCIRE (PENTRU
OPERAŢIA DE ACOPERIRE CU STRAT PROTECTOR)
A se vedea figura 8.

OBSERVAŢIE: Când utilizaţi duza de mulcire, nu instalaţi
sacul colector de iarbă.
1. Ridicaţi şi ţineţi sus uşa de evacuare posterioară.
2. Apucaţi duza pentru mulcire de mâner şi introduceţi-o la

un unghi mic, după cum este indicat.
3. Împingeţi duza de mulcire fix în poziţie.
4. Coborâţi uşa de evacuare posterioară.

INSTALAREA  SACULUI COLECTOR DE IARBĂ
1. Clemele de fixare din plastic laterale peste cadrul

metalic.
2. Fixaţi restul pieselor colectorului de iarbă în poziţie.

INSTALAREA SACULUI COLECTOR DE IARBĂ
(PENTRU OPERAŢIA DE COLECTARE
POSTERIOARĂ)
A se vedea figura 8.

OBSERVAŢIE: Când utilizaţi sacul colector de iarbă,
nu instalaţi duza de mulcire.
1. Ridicaţi uşa de golire posterioară.
2. Ridicaţi sacul colector de iarbă de mânerul său şi

plasaţi-l sub uşa posterioară astfel încât cârligele de
pe rama sacului colectoru de iarbă să se aşeze pe
tija balamalei uşii posterioare.

3. Eliberaţi uşa din spate. Dacă sunt instalate corect,
cârligele de pe colectorul de iarbă se vor aşeza în
siguranţă pe tija balamalei uşii posterioare.

4. Asiguraţi-vă că uşa posterioară este cuplată complet la
colectorul de iarbă. Asiguraţi-vă că nu sunt spaţii între
uşa posterioară şi colectorul de iarbă.
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UTILIZARE

CARBURANTUL ŞI UMPLEREA REZERVORULUI

 AVERTISMENT
Manevraţi întotdeauna combustibilul cu grijă; este foarte
inflamabil.

■ Utilizaţi un carburant amestecat recent.

■ Păstraţi combustibilul în recipiente concepute special
pentru acest scop.

■ Efectuaţi întotdeauna umplerea în aer liber. Nu inhalaţi
vaporii de carburant. Nu fumaţi şi staţi departe de
flăcările deschise şi de scântei.

■ Nu lăsaţi combustibilul sau uleiul să intre în contact cu
pielea.

■ Nu apropiaţi benzina şi uleiul de ochi. Dacă benzina
sau uleiul intră în contact cu ochii, spălaţi imediat cu
apă proaspătă. Dacă ochii rămân iritaţi, consultaţi
imediat un medic.

■ Curăţaţi imediat tot combustibilul vărsat.

UMPLEREA REZERVORULUI
A se vedea figura 3.

 AVERTISMENT
Opriţi întotdeauna motorul înainte de a umple
rezervorul. Lăsaţi motorul şi componente de evacuare
să se răcească înainte de realimentare. Nu îndepărtaţi
niciodată capacul de la rezervorul de combustibil sau
să adăugaţi benzină în maşină cât timp funcţionează
sau motorul e fierbinte. Îndepărtaţi-vă la cel puţin 9 m
de locul în care aţi umplut rezervorul înainte de a porni
motorul. Nu fumaţi. Nerespectarea acestei avertizări
poate provoca vătămări corporale grave. 

 AVERTISMENT
Nu umpleţi excesiv. Se umple rezervorul de combustibil
la 25 mm sub partea superioară a gâtului combustibil.
După alimentare, nu înclinaţi niciodată maşina de tuns
mai mult de 25 de grade, altfel pot să apară scurgeri de
combustibil şi risc de incendiu etc.

1. Curăţaţi rezervorul în jurul buşonului pentru a evita
orice contaminare a carburantului.

2. Deşurubaţi încet buşonul rezervorului pentru a elibera
presiunea şi pentru a evita scurgerea carburantului pe
lângă buşon. Aşezaţi capacul pe o suprafaţă curată.

3. Turnaţi cu atenţie combustibil în rezervor. Evitând
vărsarea acestuia.

4. Curăţaţi şi inspectaţi garnitura, apoi reaşezaţi fix toate
capacele la combustibil şi ulei.

5. Ştergeţi carburantul vărsat. Mutaţi-vă la 9 metri de locul
de alimentare cu combustibil înainte de a porni motorul.

OBSERVAŢIE: Este normal ca motorul să emită fum în
timpul şi după prima utilizare.

ADĂUGARE/VERIFICARE ULEI DE MOTOR.
A se vedea figura 3

Uleiul de motor are o influenţă majoră asupra performanţei
motorului şi a duratei de funcţionare. Pentru uz general
la toate temperaturile este recomandat uleiul SAE 10W-
30. Utilizați întotdeauna un ulei de motor în 4 timpi care
îndeplinește sau depășește cerințele pentru clasificarea SJ
service API.

OBSERVAŢIE: Uleiurile de motor non-detergent şi cele în
2 timpi vor deteriora motorul şi nu trebuiesc folosite.

Pentru adăugare ulei de motor:
1. Fiţi sigur că motocositoarea stă drept şi zona din jurul

capacului de ulei/jojei este curată.
2. Îndepărtaţi capacul şi sigiliul sticlei de ulei.
3. Deschideți cu ulei / joja rotindu-l 90 de grade invers

acelor de ceasornic. Îndepărtaţi capacul de ulei/joja.
4. Uşor adăugaţi ulei. Umpleţi până la linia "Full"/"Plin" de

pe jojă. Nu umpleţi excesiv.
OBSERVAŢIE: Atunci când verificaţi nivelul uleiului,
introduceţi joja în gaura de umplere cu ulei dar n-o înşurubaţi.
5. Montați și fixați cu ulei / joja rotindu-l în sensul acelor de

ceasornic cu 90 de grade.

Pentru verificarea uleiului de motor:

■ Fiţi sigur că motocositoarea stă drept şi zona din jurul
capacului de ulei/jojei este curată.

■ Îndepărtaţi capacul de ulei/joja. Curăţaţi joja aşezaţi-o
în gaura de umplere cu ulei dar n-o înşurubaţi.

■ Îndepărtaţi capacul de ulei/joja din nou şi verificaţi nivelul
de ulei. Dacă nu există suficient ulei în rezervorul de
ulei, adăugaţi ulei până atingeţi nivelul corespunzător.

PORNIREA/OPRIREA MAŞINII DE TUNS GAZON
A se vedea figura 3.

 AVERTISMENT
Nu porniţi sau lăsaţi motorul să funcţioneze în interiorul
uni zone închise sau slab ventilate; respirarea gazelor
de eşapament poate cauza moartea.

Pornirea motorului
1. Apăsaţi pompa de amorsare de 3 ori.
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OBSERVAŢIE: Acest pas nu este în mod normal 
necesar atunci când porniţi un motor ce a funcţionat 
deja timp de câteva minute.

2. Țineți pârghia de putere în jos față de mâner.
3. Trageţi mânerul starterului până când motorul porneşte. 

Eliberaţi cablul de pornire uşor pentru ca să nu se 
retragă rapid cablul.
OBSERVAŢIE: Ar putea fi necesar să repetaţi paşii de 
amorsare pe o vreme mai rece. Pe vreme mai caldă, 
supramorsarea poate cauza inundarea motorului şi 
motorul nu va porni. Dacă inundaţi motorul, aşteptaţi 
câteva minute înainte de a încerca să porniţi şi nu 
repetaţi paşii de amorsare.

Oprirea motorului

■ Eliberaţi maneta de alimentare electrică pentru a opri 
produsul.

PROPULSAREA PRODUSULUI:
A se vedea figura 4. 

■ Pentru auto-propulsare: Ţineţi apăsat levierul de 
alimentare în timp ce trageţi uşor de pârghia sistemului 
de pornire înspre mâner. Eliberați cauțiune auto-Propel 
pentru a opri unitatea roții.

■ Pentru a propulsa manual: Țineți apăsat maneta de 
putere. Nu angaja cauțiune auto-Propel.
OBSERVAŢIE: Produsul va porni imediat după
cuplarea sistemului de pornire.

REGLAREA ÎNĂLŢIMII LAMEI
A se vedea figura 2.

Atunci când e livrată, roţile maşinii de tuns sunt reglate la 
poziţia de tundere joasă. Înainte de folosirea maşinii pentru 
prima oară, reglaţi poziţia de tundere la înălţimea optimă. 
Gazonul mediu ar trebui să fie între 38 mm şi 50 mm în 
timpul lunilor reci şi între 50 mm şi 76 mm în timpul lunilor 
calde.

Pentru a ajusta înălţimea lamei

■ Opriţi motocositoarea şi aşteptaţi ca lama să se 
oprească complet.

■ Pentru a ridica înălţimea lamei, apucaţi maneta de 
ajustare a înălţimii şi mutaţi-o înainte spre spatele 
maşinii de tuns.

■ Pentru a micşora înălţimea lamei, apucaţi maneta de 
ajustare a înălţimii şi mutaţi-o înainte înspre partea din 
faţă a maşinii de tuns.

REGLAREA ÎNĂLŢIMII ŞI ÎNCLINĂRII MÂNERULUI
A se vedea figura 2.

Înălţimea mânerului poate fi uşor reglată conform preferinţei 
operatorului.

Pentru a regla înălţimea mânerului:

■ Demontaţi mânerul rotund de fixare rapidă.

■ Glisaţi levierul de fixare rapidă şi reglaţi înălţimea la 
celălalt orificiu.

■ Remontaţi mânerul rotund de fixare rapidă. Strângeţi 
mânerul rotund de fixare rapidă.

■ Repetaţi operaţia pe partea cealaltă a mânerului.

Pentru a regla înclinarea mânerului:

■ Îndepărtaţi siguranţele cu fixare rapidă inferioare.

■ Schimbaţi înclinaţia mânerului după preferinţe. 
Asiguraţi-vă că ştiftul de blocare de pe mânerul inferior 
este introdus în suport.
OBSERVAŢIE: Produsul are 3 poziţii de reglare 
prestabilite. 

■ Remontaţi siguranţele cu fixare rapidă inferioare.

SFATURI DE TUNDERE

■ Asiguraţi-vă că motocositoarea este liberă de pietre, 
beţe, fire şi alte obiecte ce pot deteriora lamele 
motocositoarei sau a motorului. Astfel de obiecte pot fi 
accidental aruncate de maşina de tuns în orice direcţie 
şi pot cauza vătămare personală gravă operatorului sau 
altor persoane.

■ Pentru cea mai bună funcţionare, tăiaţi întotdeauna o 
treime sau mai puţin din înălţimea totală a ierbii.

■ Atunci când tăiaţi iarbă înaltă, reduceţi viteza de 
înaintare pentru a permite o tăiere mai bună şi o golire 
corespunzătoare a ierbii tăiate.

■ Nu tăiaţi iarbă udă, se va lipi de partea de jos a maşinii 
şi va împiedica încărcarea sau golirea corespunzătoare 
a ierbii tăiate.

■ Iarba nouă sau deasă poate necesita o tăiere mai 
îngustă sau o înălţime mai mare de tăiere.

■ Curăţaţi partea de dedesubt a punţii maşinii de tuns 
după fiecare folosire, pentru a îndepărta iarba tăiată, 
frunzele, mizeria sau orice resturi acumulate.

OPERAREA PE PANTĂ
A se vedea figura 7.

■ Pantele sunt un factor major legat de alunecare şi alte 
accidente prin cădere şi pot cauza vătămare serioasă. 
Operarea pe pante, necesită atenţie suplimentară. 
Dacă simţiţi că nu e uşor să operaţi pe pantă nu operaţi. 
Pentru siguranţa dvs, nu încercaţi să tundeţi pe pante 
mai mari de 15 grade. Producătorul recomandă să nu 
folosiţi roţile de acţionare atunci când tundeţi pe pante.

■ Tundeţi de-a latul pantei, niciodată sus şi în jos. Acordaţi 
atenţie maximă atunci când schimbaţi direcţia pe pantă.

■ Fiţi atent la găuri, brazde, pietre, obiecte ascunse 
sau dâlme ce vă pot cauza alunecarea sau derapaţi. 
Iarba înaltă poate ascunde obstacole. Îndepărtaţi toate 
obiectele precum pietrele, buştenii de copac etc ce ar 
putea să alunece înspre dvs sau să fie aruncate de 
lamă. 
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■ Trebuie să staţi întotdeauna într-o poziţie stabilă. O 
alunecare şi cădere pot provoca accidente grave cu 
caracter personal. Dacă simţiţi că vă pierdeţi echilibrul, 
eliberaţi maneta de alimentare electrică imediat.

■ Nu tundeţi lângă pante, şanţuri sau diguri; puteţi pierde 
sprijinul pe picioare sau echilibrul. 

GOLIREA SACULUI COLECTOR DE IARBĂ.
A se vedea figura 8.
1. Opriţi motocositoarea şi aşteptaţi ca lama să se 

oprească complet.
2. Ridicaţi uşa de golire posterioară.
3. Apucaţi captatorul de iarbă de mânerul său şi ridicaţi 

pentru a o îndepărta de pe motocositoare.
4. Goliţi iarba tăiată.
5. Ridicaţi uşa posterioară de descărcare şi reinstalaţi 

captatorul de iarbă.

 AVERTISMENT
Folosiţi maximă atenţie când ridicaţi sau înclinaţi maşina 
pentru efectuarea întreţinerii, curăţare, depozitare sau 
transportare. Lama este ascuţită, chiar dacă motorul 
este oprit, lamele totuşi pot fi mişcate. Menţineţi toate 
părţile corpului ferite de lamă cât timp lama este expusă.

ÎNTREŢINEREA

 AVERTISMENT
După eliberarea manetei de alimentare, verificați 
periodic dacă lama se oprește în 3 secunde.

 AVERTISMENT
În cazul în care produsul nu este menținută în mod 
corect, durata de viață a produsului poate fi redusă, și-a 
construit în caracteristici de siguranță să nu funcționeze 
corect, crescând astfel potențialul de prejudiciu 
grav. Păstraţi întotdeauna produsul în stare bună de 
funcţionare.

 AVERTISMENT
Înainte de efectuarea întreţinerii, opriţi produsul şi 
permiteţi lamei să se oprească complet, deconectaţi fişa 
bujiei de bujie. Nerespectarea acestei avertizări poate 
provoca vătămări corporale grave.

 AVERTISMENT
În timpul lucrărilor de service, utilizaţi doar piese de 
schimb autorizate. Folosirea oricăror altor piese poate 
crea pericol sau cauza deteriorarea produsului.

ÎNTREŢINERE GENERALĂ
Puteţi face reglaje şi reparaţii descrise în acest manual de 
instrucţiuni. Pentru alte reparaţii, contactaţi agentul service 
autorizat.

■ Evitaţi să folosiţi solvenţi pentru curăţarea pieselor din 
plastic. Majoritatea pieselor din plastic sunt susceptibile 
să se deterioreze de la tipurile diferite de solvenţi 
comerciali şi pot fi deteriorate. Utilizaţi cârpe curate 
pentru a îndepărta praful, uleiul, vaselina etc.

■ Verificaţi periodic toate şuruburile şi piuliţele dacă sunt 
strânse corespunzător pentru a asigura o operare în 
siguranţă a maşinii de tuns.

■ îndepărtaţi orice acumulare de iarbă sau frunze de 
pe motor sau din jurul lui şi de pe capacul motorului. 
Ştergeţi maşina uneori cu o cârpă uscată. Nu folosiţi 
apă.

■ Verificaţi frecvent dispozitivul de colectare a ierbii de 
uzură sau deteriorare.

 AVERTISMENT
Nu lăsaţi deloc lichidul de frână, benzina, produsele 
pe bază de petrol, uleiurile penetrante etc., să intre în 
contact cu piesele din plastic. Produsele chimice pot 
deteriora, slăbi sau distruge plasticul, ceea ce poate 
cauza vătămări grave.

CURĂŢAREA PĂRŢII DE SUB MASA DE TĂIERE
1. Ridicaţi maşina de tuns gazonul la înălţime maximă.
2. Conectaţi un conector mamă pentru furtun de apă (nu 

este furnizat) la conectorul tată pentru furtun de pe 
masa de tăiere.

3. Porniţi alimentarea cu apă.
4. Porniţi maşina de tuns gazonul şi lăsaţi-o să funcţioneze 

la turaţie maximă, dar nu cuplaţi maneta de propulsie 
automată.

5. Lăsaţi motorul să funcţioneze la ralanti timp de 30 de 
secunde.

6. Opriţi motorul.
7. Opriţi alimentarea cu apă.
8. Verificaţi partea de sub masa de tăiere pentru curăţenie 

şi repetaţi procedura de curăţare, dacă doriţi.

LUBRIFIEREA

Toţi rulmenţii din acest produs sunt lubrifiaţi cu o cantitate 
suficientă de lubrifiant de calitate înaltă pentru durata de 
funcţionare a produsului în condiţii de folosire normale. De 
aceea, nu e necesară lubrifiere suplimentară.
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 AVERTISMENT
Protejaţi-vă mereu mâinile purtând mănuşi şi/ sau înveliţi 
marginile de tăiere a lamei cu resturi de hârtie sau alte 
materiale atunci când efectuaţi întreţinerea lamei. 
Contactul cu lama poate cauza vătămări corporale 
grave.

ÎNLOCUIREA LAMEI DE TĂIERE
A se vedea figura 9.

Când efectuați ajustări, aveți grijă să nu prindă în cursă
degetele între lame în mișcare și părți fixe ale produsului.

Pentru cele mai bune rezultate, lama motocositoarei 
trebuie menţinută ascuţită. Înlocuiţi o lamă îndoită sau 
deteriorată imediat.

 AVERTISMENT
Folosiţi doar lame de schimb aprobate de producător 
pentru motocositoarea dvs. Folosind o lamă neaprobată
de către producător pentru motocositoarea dvs este 
periculos şi poate rezulta în vătămare gravă, deteriora 
motocositoarei şi anula garanţia.

 AVERTISMENT
Înainte de a înclina maşina de tuns pentru a înlocui lama, 
goliţi mai întâi combustibilul.

1. Opriţi motorul şi deconectaţi fişa bujiei. Lăsaţi lama să
se oprească complet.

2. Întoarceţi produsul pe o parte (cu filtrul de aer în sus).
3. Fixaţi o pană de lemn între lamă şi puntea maşinii 

pentru a preveni învârtirea lamei.
● Instalarea: A se vedea figura 9a.
● Demontarea: A se vedea figura 9b.
OBSERVAŢIE: Nu scoateţi pana de lemn dintre lamă
şi apărătoarea de plastic.

4. Folosind o mufă de 16 mm (nefurnizată), slăbiţi şurubul 
lamei rotind şurubul în direcţie înversă acelor de ceas 
aşa cum este văzut de la fundul motocositoarei.

5. Scoateți lama șurubul, șaiba de primăvară, și lama.
6. Aşezaţi noua lamă pe ax. Asiguraţi-vă că este instalată

cu marginile curbate îndreptate spre puntea maşinii şi 
nu înspre sol.

7. Înlocuiţi şaiba şi bolţul lamei de pe ax. Strângeţi cu 
mâna şurubul rotindu-l în direcţia acelor de ceas aşa 
cum este văzut de la fundul motocositoarei.
OBSERVAŢIE: Asiguraţi-vă că toate piesele sunt puse 
la loc exact în ordinea cum au fost îndepărtate.

8. Răsuciţi în jos şurubul lamei folosind o cheie 
dinamometrică (nefurnizată) pentru a vă asigura că
şurubul este corespunzător strâns.

9. Forţa de torsiune recomandată pentru şurubul lamei 
este 40 - 45 Nm.

OBSERVAŢIE: Nu ascuţiţi lamele, înlocuiţi-le cu altele 
noi. Lamele trebuie să fie corespunzător echilibrate 
pentru a preveni deteriorarea şi vătămarea personală.

CURĂŢAREA FILTRULUI DE AER
A se vedea figura 10.

Pentru funcţionarea corespunzătoare şi o viaţă mai lungă, 
păstraţi curăţenia filtrului de aer.
1. Îndepărtaţi capacul filtrului de aer apăsând în jos 

elementul de blocare în timp ce trageţi uşor capacul.
2. Îndepărtaţi filtrul de aer şi curăţaţi-l cu apă caldă cu 

săpun. Clătiţi şi lăsaţi să se usuce complet.
3. Aplicaţi un strat subţire de ulei de motor pe filtrul de aer, 

apoi strângeţi-l cu o cârpă absorbantă sau un prosop 
de hârtie.

4. Reinstalaţi filtrul de aer în soclul filtrului de aer.
5. Puneţi la loc şi fixaţi capacul filtrului de aer. 

OBSERVAŢIE: Filtrul trebuie înlocuit anual pentru o 
funcţionare optimă.

CAPACUL DE ALIMENTARE CU CARBURANT

 AVERTISMENT
Capacul de alimentare cu combustibil care prezintă
scurgeri este un pericol de incendiu şi trebuie înlocuit 
imediat.

Capacul de alimentare cu carburant conţine un filtru care 
nu necesită service şi o supapă de reţinere. Un capac 
de combustibil înfundat va cauza o funcţionare slabă a 
motorului. Dacă funcţionarea se îmbunătăţeşte când este 
slăbit capacul de combustibil, verificaţi supapa, ar putea fi  
defectă sau înfundată. Înlocuiţi capacul de alimentare cu 
carburant.

SCHIMBAREA ULEIULUI DE MOTOR
A se vedea figura 11.

Asiguraţi-vă că rezervorul de combustibil este complet gol 
înainte de a înclina unitatea, altminteri combustibilul se va 
scurge.

Uleiul de motor trebuie schimbat la fiecare 25 de ore de 
folosire. Schimbaţi uleiul cât timp uleiul de motor este cald, 
dar nu fierbinte. Acest lucru permite uleiului să se scurgă
complet şi mai repede.
1. Îndepărtaţi capacul de ulei/joja.
2. Înclinaţi motocositoarea pe o parte şi lăsaţi uleiul să se 

scurgă din gaura de umplere de ulei într-un recipient 
aprobat.

3. Aşezaţi motocositoarea vertical şi reumpleţi cu ulei 
urmărind instrucţiunile din secţiunea Adăugare/
Verificare Ulei.
OBSERVAŢIE: Uleiul folosit trebuie să fie eliminat la 
un centru de eliminare aprobat. Verifică vânzătorul tău 
local pentru mai multe informaţii.
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ÎNTREŢINEREA BUJIEI
A se vedea figura 12.

Bujia trebuie să aibă spaţiul gol corespunzător între 
electrozi şi fără sedimente pentru a asigura o funcţionare 
corespunzătoare a motorului. Pentru verificare:
1. Îndepărtaţi fişa bujiei.
2. Curăţaţi de orice mizerie din jurul soclului bujiei.
3. Îndepărtaţi bujia folosind o cheie de bujii de 13/16 in. 

(nefurnizată).
4. Inspectaţi bujia dacă e deteriorată, şi curăţaţi cu o perie 

de sârmă înainte de a reinstala-o. Dacă izolaţia este 
crăpată sau ciobită bujia trebuie înlocuită.
OBSERVAŢIE: Utilizaţi numai bujii F7RTC pentru 
înlocuire.

5. Măsuraţi spaţiul gol dintre electrozi. Spaţiul gol corect 
dintre electrozi este 0.71 mm - 0.79 mm. Pentru a 
lărgi spaţiul, cu atenţie îndoiţi partea de sus a bujiei 
(de împământare). Pentru a micşora spaţiul, uşor loviţi 
electrodul de împământare de o suprafaţă dură.

6. Aşezaţi bujia în poziţie, înşurubaţi cu mâna pentru a 
preveni încrucişarea filetelor.

7. Strângeţi cu cheia pentru a presa şaiba. Dacă bujia 
este nouă, folosiţi 1/2 de rotire pentru a presa şaiba la 
presiunea corespunzătoare. Dacă refolosiţi o bujie mai 
veche, folosiţi o rotire de 1/8 la 1/4 pentru a comprimare 
corespunzătoare a şaibei.
OBSERVAŢIE: O bujie strânsă incorect ve deveni 
foarte fierbinte şi va putea deteriora motorul.

8. Reinstalarea pipei bujiei.

ÎNTREŢINEREA ANGRENAJULUI DE TRANSMISIE
A se vedea figura 13.

Pentru a asigura o funcţionare lină a roţii, ansamblul roţii 
trebuie curăţat înainte de depozitare.
1. Scoateţi capacul butucului.
2. Îndepărtaţi piuliţa şi roata şi puneţi-le deoparte.
3. Îndepărtaţi capacul împotriva prafului, inelul în e, 

şaibele, ştifturile şi axul roţii. Curăţaţi orice mizerie de 
pe aceste articole şi capătul axului motor ştergându-le 
cu o cârpă uscată. Dacă e necesar, frecarea cu alcool 
ar putea fi folosită pentru a îndepărta murdăria întărită.

 AVERTISMENT
Nu lubrifiaţi nicio componentă a roţii. Ungere poate 
provoca componentele roților să eșueze în timpul 
utilizării, care ar putea duce la deteriorarea produsului și 
/ sau vătămări corporale grave operatorului.

4. Reinstalaţi axul roţii cu săgeata îndreptată înspre faţa 
maşinii. Reinstalaţii ştifturile, inelul în e, şi capacul 
împotriva prafului.
OBSERVAŢIE: Asiguraţi-vă că angrenajul din stânga şi 
cel din dreapta sunt în poziţia corectă.

5. Reinstalaţi roata şi piuliţa. Strângeţi piuliţa pentru a o 
fixa.

6. Reinstalaţi capacul de protecţie.

ÎNLOCUIREA ROŢILOR
A se vedea figura 14.

 AVERTISMENT
Folosiţi doar roţi de schimb pentru motocositoarea dvs 
aprobate de producător. Folosirea de roţi neaprobate de 
către producător la motocositoarea dvs este periculoasă
şo poate rezulta în vătămare personală gravă.

1. Opriţi motorul şi deconectaţi fişa bujiei. Lăsaţi lama să
se oprească complet.

2. Scoateţi capacul butucului.
3. Îndepărtaţi piuliţa de pe axul roţii, apoi scoateţi roata. 
4. Înlocuiţi cu o roată nouă şi reinstalaţi piuliţa pentru a 

fixa roata.

DEPOZITAREA PRODUSULUI

30 de zile sau mai mult

■ Dacă utilizați un stabilizator de combustibil, urmați 
instrucțiunile producătorului stabilizator de a adăuga 
stabilizator la benzină în rezervorul de combustibil. 
Pornește motorul cel puțin 10 minute după adăugarea 
stabilizator pentru a permite stabilizatorului pentru a 
ajunge la carburator.

 AVERTISMENT
Nu depozitați produsul cu benzină în rezervor în 
interiorul unei clădiri, unde vaporii pot atinge o flacără
deschisă sau scântei.

■ Dacă nu utilizați un stabilizator de combustibil, lăsați 
motorul să ruleze până când produsul este complet în 
afara de benzină.

■ Odată motorul oprit, lăsaţi lama să se oprească complet 
şi deconectaţi fişa bujiei.

■ Întoarceţi motocositoarea pe o parte (cu carburatorul 
în sus) şi curăţaţi resturile de iarbă ce s-au format pe 
partea dedeubt a punţii motocositoarei.

■ Curăţaţi partea de sub masa de tăiere.

■ Ştergeţi motocositoarea cu o cârpă curată şi uscată.

■ Verificaţi ca toate piuliţele, şuruburile, butoanele 
rotative, încuietorile să fie strânse sau fixe.

■ Inspectaţi părţile în mişcare dacă sunt deteriorate, 
defecte sau uzate. Reparaţi sau schimbaţi orice piesă
deteriorată.

■ Păstraţi motocositoarea într-un loc bine aerisit şi curat, 
uscat şi ferit de copii.

■ Nu depozitaţi lângă materiale corozive ca feritilizatoare 
sau sare brută.
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Pentru a coborî mânerul înainte de depozitare:
A se vedea figura 15.

■ Îndepărtaţi cablul de pornire de pe ghidaj şi lăsaţi-l să
se retragă în motor.

■ Scoateţi colectorul de iarbă.

■ Eliberați superioare de fixare cu eliberare rapidă de 
mânerul superior și ori mânerul de sus în jos.

■ Îndepărtaţi siguranţa cu fixare rapidă inferioară.

■ Pliaţi mânerul inferior spre înainte peste suporţii de 
montaj ai acestuia şi asiguraţi-vă că este sprijinit de 
aceştia; în caz contrar se poate deteriora filtrul de aer.

■ Închideți de fixare inferioare de eliberare rapidă și lăsați 
consola suport mâner, asigurându-vă că nu îndoiți sau 
îndoiți cablurile de control.

TRANSPORTAREA
■ Opriţi maşina, deconectaţi fişa bujiei şi aşteptaţi ca 

lama să se oprească complet şi lăsaţi motorul să se 
răcească. Lăsaţi motorul să se răceasc.

■ Goliţi rezervorul de combustibil lăsând motorul să
funcţioneze până se opreşte. Goliţi uleiul urmând 
instrucţiunile pentru schimbarea uleiului.

■ Fixaţi maşina să nu se mişte sau să cadă pentru a 
preveni vătămarea persoanelor sau deteriorarea 
maşinii.
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Schema de întreţinere

Înainte de fi ec-
are folosire

După 1 lună 
sau 20 de ore 
de funcţionare

La fi ecare 3 luni 
sau 50 de ore 
de funcţionare

La fi ecare 6 luni 
sau 100 de ore 
de funcţionare

La fi ecare 12 
luni sau 300 

de ore de 
funcţionare

Verifi caţi uleiului de 
motor



Schimbarea uleiului de 
motor

 

Verifi caţi fi ltrul de aer 

Curăţaţi fi ltrul de aer 

Schimbarea fi ltrul de aer 

Înlocuiţi fi ltrul de com-
bustibil.



Verifi caţi/reglaţi bujia 

Înlocuirea bujiei 

Verifi caţi/reglaţi relantiul 

Verifi caţi/reglaţi spaţiul 
supapei



Curăţaţi rezervorul de 
combustibil şi fi ltrul



Verifi caţi conducta de 
combustibil



Verifi caţi dacă sunt piese 
uzate sau deteriorate.



Verifi cați toate incepand 
de blocare și putere 
pârghie pentru funcționa-
litatea corectă



Verifi cați dacă lama se 
oprește în termen de 3 
secunde după eliberarea 
manetei de putere



* Aceste articole trebuie îndeplinite doar de un centru service autorizat.

OBSERVAŢIE: Întreţinerea trebuie efectuată mai des atunci când produsul este folosit în zone prăfuite.
Atunci când motorul a depăşit cifrele maxime specificate în tabel, întreţinerea trebuie totuşi repetată periodic în 
conformitate cu intervalele de timp sau ore menţionate aici.
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REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR

Problemă Cauză posibilă Soluţie

Mânerul nu este în 
poziţia corectă.

Mânerul este poziţionat incorect. Verifi cați pentru a fi  sigur că PIN-ul a mânerului inferior 
rupt în poziția corectă.

Butoane cu eliberare rapidă nu 
strânse.

Strângeți mâner butoane de eliberare rapidă.

Maşina de tuns nu 
porneşte.

Nu există scânteie la bujie. Utilizați scânteie tester pentru a verifi ca funcționarea 
corectă bujiilor.

Fără benzină. Umpleţi rezervorul cu benzină. Dacă motocositoarea nu 
porneşte contactaţi un reprezentant service.

Motorul este inundat. Aşteptaţi 15 minute apoi încercaţi să porniţi din nou 
motocositoarea. Nu amorsaţi înainte de a încerca să o 
porniţi.

Coarda de pornire trage mai greu 
acum decât atunci când noi.

Contactaţi un reprezentant service.

Maşina de tuns 
este greu de 
împins.

Iarbă înaltă, carcasa din spate a 
maşinii sau lama se târăşte în iarba 
grea, ori înaălţimea lamei de tăiere 
prea joasă.

Ridicaţi înălţimea de tăiere.

Ansamblul de roţi trebuie curăţaţi. Curăţaţi ansamblul de roţi.

Maşina vibrează la 
viteză mai mare

Lama nu este echilibrată. Înlocuiţi lama.

Ax motor îndoit. Opriţi motorul, deconectaţi fi şa bujiei de pe bujie şi 
inspectaţi dacă există deteriorări. Duceţi la reparat la un 
centru service autorizat înainte repornirii.

Maşina de tuns nu 
acoperă cu strat 
protector în mod 
corespunzător.

Firele de iarbă tăiate umede se lipesc 
pe partea inferioară a mesei.

Aşteptaţi până când se usucă iarba, înainte de tundere. 
Curăţaţi partea de sub masa de tăiere.

Maşina de tuns nu 
colectează în mod 
corespunzător.

Înălţimea de tăiere setată prea jos. Ridicaţi înălţimea de tăiere.



Fig. 2
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