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ATENTIE!!! 

Va rugam respectati măsurile de siguranţă speciale pentru a reduce riscul unei vătămări personale. Citiţi 
cu atenţie acest manual.  
 
PARTI COMPONENTE 
Vezi fig. 1 

1. Filtru de aer 
2. Rezervor combustibil 
3. Sistem cuplare ambreiaj  
4. Intrerupator aprindere 
5. Maneta cuplare 
6. Carlig 
7. Maner A 
8. Maner B 
9. Maner C 
10. Teava exterior 
11. Aparatoare  
12. Carcasa angrenaj 
13. Disc 

 

 

AVERTIZĂRI GRAFICE PE APARAT 

 
1.Cititi manualul operatorului inainte de folosirea aparatului. 
2. Protejati-va capul, ochii si urechile. 
3. Atentie 
4. Tineti copiii, trecatorii si persoanele care va ajuta la o distanta de cel putin 15 metri de motocoasa. 

ATENTIE 

Nu modificati motocoasa deoarece veti pierde garantia ei. 
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SPECIFICATII TEHNICE 
 
 
Greutate neta fara atasamentul de taiere 
Modelul lung …………………………………..6.3 kg 
Modelul scurt ………………………………….5.7 kg 
Lungimea ansamblului cu cutit 
Modelul lung …………………………………..2580mm 
Modelul scurt ………………………………….1700mm 
Deplasare………………………………………..42.5cc 
Turatia motorului de mers in gol……..3000rpm 
Viteza maxima a motorului……………..11000rpm 
Putere maxima………………………………..1.5kw/7500 rpm 
Raport Combustibil/ulei………………….25:1  
Capacitate rezervor combustibil……..800cm3 
Tipul carburatorului………………………..diafragma 
Metoda de oprire…………………………….intrerupator alunecare 
Tipul transmisiei………………………………automatic 
Greutatea atasamentului de taiere….1.8 kg 
Lungimea discului 
Modelul lung …………………………………..560mm/22in 
Modelul scurt ………………………………….460mm/22in 
Continutul kit-ului……………………………Cheie cruce 13-19mm 
Cap tubulara/ surubelnita lata 4mm, cheie hexagonala 8mm, 
Cheie fixa 10mm 
Nivelul de presiune al sunetului……….95dB(A) 
Nivelul de putere al sunetului…………..110dB(A) 
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MASURI DE SIGURANTA 
 
INAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI 
 

 
MODUL  DE LUCRU SI IMBRACAMINTEA DE PROTECTIE 
 

 
ATENTIONARI PRIVIND FOLOSIREA COMBUSTIBILULUI 
 

• a. Motorul acestui aparat este proiectat sa functioneze cu amestec de combustibil care contine 

benzina inflamabila, de aceea, nu depozitati sau adăugaţi combustibil la acest echipament în apropierea 

unui boiler, a unei sobe pe lemne sau in zone in care se sudeaza. 

• Fumatul in timpul folosirii sau in timpul alimentarii cu combustibil a acestui aparat este extrem de 

periculos. 

• Nu adăugaţi combustibil la acest echipament în apropierea unui foc deschis sau a unor scântei si opriti 

intotdeauna motorul inanite de realimentare. 

• Asiguraţi-vă că aţi şters combustibilul împrăştiat înainte de a încerca pornirea motorului. 

• Dupa realimentare, insurubati la loc capacul rezervorului, dupa care indepartati-va cca 3 metri de la 

locul realimentarii si porniti motocoasa. 
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LUCRURI CARE TREBUIE VERIFICATE INAINTE DE FOLOSIREA MOTOCOASEI 

• Inspectaţi zona ce urmează a fi tunsă şi îndepărtaţi toate reziduurile sau obstacolele ce va pot ingreuna 

munca . De asemenea îndepărtaţi toate obiectele pe care aparatul poate să le arunce în timpul procesului 

de tăiere 

• Ţineţi copii la distanţă de această maşină. Trecătorii trebuie să se afle la o distanţă sigură faţă de zona de 

lucru, cel puţin 15 METRI (50 PICIOARE). Cand considerati ca este necesar, asigurati  zona de lucru cu banda 

de semnalizare galbena. 

• Asigurati-va ca nu exista suruburi filetate incomplet , scurgeri de la rezervorul de combustil sau alte 

nereguli care ar putea interveni in folosirea in siguranta a produsului. Acordati o atentie deosebita 

discurilor si racordurilor prin care acestea se prind de motocoasa. 

• Nu folositi niciodata discuri indoite, crapate sau deteriorate in orice fel. 

• Pastrati intotdeauna discurile ascutite. 

• Verificati surubul care fixeaza discul si asigurati-va ca acesta din urma, se invarte fara a scoate sunete 

anormale. 

 

INFORMATII PENTRU PORNIREA MOTORULUI 

1. Priviti cu atentie si asigurati-va ca nu exista nici un obstacol pe un perimetru de cel putin 15 metri in 

jurul motocoasei. 

2. Asezati motocoasa pe o suprafata plana, curata, astfel incat discul sa nu intre in contact cu vreun 

obstacol atunci cand veti porni motorul. 

3. Inainte de a porni motorul, comutati maneta de cuplare in pozitia de asteptare(mers in gol)  

4. Dupa pornirea motorului, daca discul continua sa se invarta, opriti motorul si verificati sarma de cuplare 

a manetei. 

 

ATENTIE: o reactie periculoasa poate aparea atunci cand se loveste discul de un obiect contondent si 

apare fenomenul de „recul”.In acel moment, utilizatorul poate pierde controlul motocoasei si se pot 

produce daune serioase. De aceea este necesara curatarea zonei inainte de folosirea aparatului. 

Cand folositi aparatul, nu trebuie sa atingeti  alta parte componenta a acesteia, inafara de maner. 

Cand folositi motocoasa, nu o apropiati prea tare de picioarele dv si nici nu o ridicati mai sus de talie. 

 

 

TRANSPORT, MANEVRARE 

• Protecţia cuţitului trebuie montată în timpul transportului si a manevrării dispozitivului.Cand 

transportati aparatul cu masina, asigurati-l cu o sfoara. Nu il transportati cu bicicleta sau 

motocicleta. Niciodata nu transportati aparatul pe distante lungi fara a-i scoate combustibilul din 

rezervor. 
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MASURI DE SIGURANTA IN UTILIZARE 

1. Tineti manerul motocoasei cu ambele maini. Cand incetati munca, puneti maneta de cuplare in 

pozitia de mers in gol. 

2. Mentineti viteza motorului constanta si nu mariti viteza mai sus de nivelul necesar. 

3. Daca in timpul functionarii,  s-a prins iarba in disc sau daca trebuie sa realimentati cu combustibil, 

asigurati-va intotdeauna ca motorul este oprit. 

4. Daca discul a lovit o piatra, opriti imediat aparatul si verificati daca s-a intamplat ceva cu discul si 

inlocuiti-l cu unul nou daca este cazul. 

5. Nu atingeti niciodata bujia, fisa bujiei sau alte parti metalice in timpul functionarii aparatului sau 

imediat dupa oprirea acestuia, deoarece ati putea suferi arsuri grave. 

6. In momentul in care ati terminat lucrul intr-o locatie si doriti sa va mutati in alta parte, opriti 

motorul aparatului si intoarceti unitatea cu discul de taiere in partea opusa corpului 

dumneavoastra. 

SETAREA  

       Manerul –se fixeaza cu 4 suruburi   

 fig.2      
   Protectia de plastic- aceasta se fixeaza de angrenaj cu un colier si 2 suruburi M5*25  

fig 3    (1)-Cui, (2)- Colier,  (3)- Teava principala,  (4)- Protectia plastic 
 
 Instalarea discului de metal – pentru instalarea discului se vor monta urmatoarele parti ilustrate in fig 
4A: saiba (A), placa de acoperire inferioara(B), disc (C), placa de acoperire superioara( D), cui(E) 

 
Instalarea capului pentru nailon- fig.5 

 (1)-Carcasa angrenaj, (2)-Tija filetata, (3)- Capul pentru nailon, (4)-Firul de nailon 
1. Insurubati tija filetata M8  in piulita capacului si strangeti-o cu o cheie. Se ataseaza tamburul cu 

fir in tija, dupa care se ataseaza capacul . 
 

Combustibil 
Benzina este foarte inflamabila. Evitati fumatul sau orice flacara deschisa in apropierea combustibilului. 
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Combustibilul folosit pentru acest model este un amestec de benzină fără plumb şi un lubrifiant de 

motor aprobat. Când se amestecă benzina cu un ulei pentru motor în doi timpi folosiţi numai benzină 

ce NU conţine ETANOL sau METANOL (Tipuri de alcooli). Folosiţi benzină fără plumb cu cifra octanică 89 

sau mai mare ce este cunoscută a fi de bună calitate. Acest lucru vă va ajuta să evitaţi posibilele 

deteriorări ale conductelor de combustibil ale motorului şi alte piese ale motorului. 
 

RAPORT DE AMESTEC  25:1 

BENZINĂ-25  PĂRŢI       ULEI-1 PARTE  

Amestecul de combustibil cu un alt raport de amestec decât  25:1 poate provoca defectarea /avarierea 

motorului. Asiguraţi-vă că raportul de amestec este corect. 

 

OPERAREA CU MOTOCOASA 

 

Pornirea unui motor rece - Repornirea unui motor dupa realimentare 

 
1. Setati acceleratia (4) pentru mersul in gol. 

1.1    Apasati maneta de blocare a acceleratiei(1) 
1.2    Apasati  butonul de acceleratie(4) 
1.3    Trageti in jos butonul de soc(2) 
1.4    In timp ce trageti in jos  butonul de soc, eliberati maneta de blocare a acceleratiei si 

acceleratia. 
1.5    Eliberati butonul de soc 

 
IMPORTANT 
Aprinderea motorului este controlata prin cele 2 pozitii ale butonului START- STOP, marcat cu 
„I”pentru START si „O” pentru STOP. 
2. Puneti intrerupatorul de aprindere in pozitia „I” pentru START. 
3. Amorsati motorul prin apasarea pompei de amorsare a carburatorului de 4-5 ori ca si in fig.8. Ar 

trebui sa vedeti combustibilul in rezervor. 
4. La pornirea motorului, puneti socul in pozitia „inchis”, fig.9 

Motor cald 
1. Setati acceleratia (4) pentru mersul in gol 
2. Puneti intrerupatorul de aprindere in pozitia „I” pentru START. 
3. Mutati socul in pozitia  „deschis” 
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OPRIREA MOTORULUI 
 
ATENTIE 
 
Atasamentul de taiere poate continua sa se roteasca si dupa ce motorul a fost oprit. 
1. Raciti motorul lasandu-l sa mearga in gol pentru 2-3 minute. 
2. Mutati intrerupatorul  de aprindere in pozitia „O” pentru STOP. 

 
                      MONTAREA CENTURII- fig.14 

                     
1. Agatati carligul de cureaua aflata pe teava exterioara 
2. Asezati cureaua astfel incat carligul sa in partea dreapta a dv. 
3. Ajustati lungimea curelei asfel incat sa puteti tine si lucra confortabil cu motocoasa. 

 
                      ELIBERAREA CURELEI IN CAZ DE URGENTA 
                      In caz de urgenta, trageti puternic de butonul alb de pe carlig, si motocoasa se va desprinde                
                      de pe centura. 
                       
                       OPERATIA DE TAIERE 
           
                       TAIEREA CU DISC 

- Discul va taia cel mai bine folosindu-l pana la 1/3 de la margine. Folositi-l in acest mod 
pentru a taia arbusti duri si buruieni.Pentru a taia iarba, puteti folosi 2/3 din disc. 

- Ajustati viteza motorului in functie de obiectul taierii: taiati iarba la viteza medie, iar 
arbustii si buruienile, la viteza mare. 
 

 
                          
                      TAIEREA CU FIR DE NAILON 

- Firul de nailon consuma mai multa putere deoarece viteza de rotatie a motorului este cu 
50% mai mare decat in taierea cu disc. 
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- Taierea cu nailon a ierbii se face prin puterea de rotatie a cablului.  
-  Taierile sunt executate cu capul de fir înclinat într-un unghi ascuţit . Tăierea la nivel cu solul 

înseamnă îndepărtarea a ceea ce a crescut deasupra solului lăsând pământul gol/fără 
vegetaţie. 
Tăierea poate fi facuta si până la un anumit nivel dorit de dumneavoastra. 
Pentru ambele tipuri de tăiere ţineţi dispozitivul într-un unghi ascuţit sau intr-o poziţie in care, 
resturile de pietriş sa nu ajunga la dumneavoastră chiar dacă ricoşează pe suprafeţe dure.  

- Incercati sa taiati cantitati mici de iarba o data, pentru a evita incalcirea firului. 
- Daca taiati iarba miscand motocoasa in sens invers(de la stanga spre dreapta), resturile vor sari 

in directia opusa corpului dumneavoastra, evitand astfel murdarirea hainelor. 
 

INTRETINERE 
Disc 
- Ascutiti fiecare margine de taiere si asigurati-va ca fiecare colt este rotunjit. 
- Nu stropiti discul cu apa in cazul in care il ascutiti la polizor deoarece se poate fisura. 

 
                      Filtru de aer 

- Filtrele de aer foarte murdare se pot spăla in apă caldă amestecată cu detergent pentru 
vase. 

                      -      In cazul unei impurificări mari curăţaţi mai des filtrul (de mai multe ori pe zi), deoarece    
                              numai  un filtru de aer curat garantează puterea maximă a motorului.                         
                      -      Inainte de a monta la loc filtrul verificaţi dacă prin clapeta de şoc au căzut impurităţi in  
                             interior. Dacă da, indepărtaţi-le cu o pensulă.     
                      -     Uscaţi bine filtrul de aer şi montaţi-l la loc. 
 
                     Filtru de combustibil 

- Un filtru de combustibil infundat poate avea ca efect o acceleratie slaba a motorului. 
                     
                    Bujia 

- Scoateti si verificati bujia.De asemenea curatati electrozii atat cat este necesar cu o 
perie. Decalajul bujiei trebuie fie ajustat la 0.6-0.7 mm 

                     
                   Ajustarea carburatorului 
                   Important 
                    
                    O ajustare gresita poate dauna aparatului dumneavoastra; daca motorul nu functioneaza     
                    corect dupa ajustarea carburatorului va rugam contactati vanzatorul de la care ati  
                    cumparat motocoasa. 
 
  SCOATEREA DIN FUNCTIUNE INAINTE DE DEPOZITARE  

1. Goliţi complet rezervorul de combustibil şi lăsaţi carburatorul să funcţioneze pană la 
golire.  

2. Curatati aparatul de praf si alte impuritati , verificati daca exista parti deteriorate, iar 
daca exista defectiuni, reparati-le inainte de urmatoarea folosire. 

3. Curăţaţi şi ungeţi uşor cu ulei dispozitivele de tuns metalice. 
4. Depozitaţi motocoasa numai in incăperi uscate. 
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TAIEREA CU FIERASTRAUL DE CRENGI 
 
Acest fierastrau a fost creat pentru a va usura munca, fara a compromite calitatea, 
confortul si siguranta  
Lungimea totala de 2600 este optionala, operatorul putand alege lungimea de 2220mm 
sau 3040mm, in functie de conditiile de lucru. 
 
Citiţi manualul de utilizare şi respectaţi avertismentele şi regulile de securitate. 
ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL, CITIŢI TOATE MĂSURILE DE SIGURANŢĂ. 
 

Purtaţi mănuşi de lucru groase, aderente si încălţăminte anti-derapantă. 
                                        Purtaţi ochelari de protecţie, protecţii auditive şi cască de protecţie. 

                             Nu utilizaţi aparatul dacă aţi băut alcool, aţi consumat droguri sau dacă luaţi          
                                        medicamente.           

                              Tineţi copiii, vizitatorii şi animalele, la cel puţin 15 m de locul unde lucraţi. Nu         
           uitaţi că utilizatorul este responsabil dacă el însuşi sau un vizitator este rănit sau    
           dacă bunurile lor sunt deteriorate. 

   Pentru a evita ca crengile tăiate să vă cadă în cap, nu vă plasaţi sub creanga pe   
            care tocmai o tăiaţi. 

   Când îl utilizaţi, ţineţi fierăstrăul bine, cu ambele mâini. Plasaţi mâna dreaptă pe 
mânerul din spate şi mâna stângă pe mânerul din faţă. O bună priză va reduce riscurile 
de recul şi va contribui la păstrarea unui control mai bun asupra utilajului. 

   Asiguraţi-vă că spaţiul este degajat de orice element perturbator. Nu lăsaţi lama 
să intre în contact cu un element strain în cursul utilizării. 
Utilizaţi întotdeauna fierăstrăul de crengi la viteza maxima. Apăsaţi complet pe trăgaci şi 
menţineţi o viteză de tăiere regulată. În cazul înlocuirii lamei, nu utilizaţi decat lame 
recomandate pentru acest fierăstrău. 
 
 
REGULI DE SIGURANTA 
 

 Verificaţi că nici o piesă nu este spartă. Înainte de a continua să folosiţi utilajul, verificaţi că orice 
piesă sau accesoriu avariat poate încă să-si îndeplinească funcţia . 

  Controlaţi alinierea pieselor mobile. Verificaţi că nici o piesa nu este spartă. Controlati montajul 
şi toate celelalte elemente ce ar putea afecta funcţionarea utilajului. O protecţie de lamă sau 
orice altă piesă deteriorată trebuie să fie schimbată cu alta noua. Reduceţi astfel riscurile de şoc 
electric, de incendiu şi de răniri grave. 

 Nu forţaţi maşina. Utilizaţi maşini adaptate lucrului pe care vreţi să-l faceţi. Aparatul 
dumneavoastră va fi mai eficace şi mai sigur dacă îl utilizaţi în regimul pentru care a fost 
conceput. 
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 Intotdeauna depozitati aparatul intr-un loc uscat, departe de zone cu substante inflamabile. 
 De asemenea, la pornirea motorului, aveti grija sa va aflati la o distanta de cel putin 3 m 

departare de o zona cu substante inflamabile. 
 Asigurati-va intotdeauna ca va aflati intr-o zona bine ventilata cand porniti aparatul. 
 Înainte de a porni utilajul, asiguraţi-vă că lama nu este în contact cu nici un obiect. 
 Opriti imediat aparatul daca acesta incepe sa vibreze sau sa scoata sunete neobisnuite. 
 Nu transportati sau asezati jos aparatul pornit. Asigurati-va ca lantul aparatului este acoperit in 

timpul transportului. 
 

AVERTISMENT 
 
■ Pentru repararea utilajelor, faceţi apel la un tehnician calificat. Acest utilaj electric este 
conform normelor legale de securitate. Orice reparaţie trebuie să fie efectuată de către un 
tehnician calificat, utilizând piese de schimbare originale. Nerespectarea acestei 
măsuri, riscă să pună utilizatorul în pericol. 

 Cand transportati acest aparat cu un autovehicul, asigurati-l cu o chinga pentru a evita 
deteriorarea si pierderea de combustibil. 

 Intotdeauna opriti motorul si lasati-l sa se raceasca inainte de o noua realimentare. 
 Ţineţi cont de condiţiile de muncă. Nu expuneţi aparatele electrice la ploaie. Nu utilizaţi 

maşini în apă sau în locuri foarte umede. Aveţi grijă ca locul de muncă să fie bine 
iluminat. Nu utilizaţi maşini electrice în locuri care prezintă riscuri de incendiu sau de 
electrocutare. 

 
FOLOSIREA TAIETORULUI DE CRENGI 
 
MONTAREA CENTURII 

                     
1. Agatati carligul de cureaua aflata pe teava exterioara. 
2. Asezati cureaua astfel incat carligul sa fie in partea dreapta. 
3. Ajustati lungimea curelei asfel incat sa puteti tine si lucra confortabil cu taietorul de 

crengi. 
 

                      ELIBERAREA CURELEI IN CAZ DE URGENTA 
                      In caz de urgenta, trageti puternic de butonul alb de pe carlig, si motocoasa se va desprinde                
                      de pe centura. 
 
Purtaţi ochelari de protecţie, protecţii auditive şi cască de protecţie. 
Purtaţi încălţăminte anti-derapantă. Purtaţi un pantalon lung gros, încălţăminte de protecţie 
anti-derapantă, mănuşi şi cască. 
■ Nu utilizaţi niciodată acest utilaj desculţ sau dacă aveţi pantofi decupaţi. 
■ Nu purtaţi haine largi sau bijuterii ce se pot agăţa în elementele mobile. 
■ În general, cel mai bine este ca fierăstrăul să facă un unghi de 60° (sau mai puţin, în funcţie de situaţie) 
în raport cu creanga. 
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■ Lucraţi încet, ţinând bine utilajul cu amândouă mâinile. Aveti grijă să fiţi tot timpul în poziţie de 
echilibru. 
■Ţineţi copiii, vizitatorii şi animalele, la cel puţin 15 m de locul unde lucraţi. 
 

 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
 

(1) Bujie, (2) Bobina, (3) Demaror, (4) Rezervor combustibil,(5) Filtru aer 
 
Ansamblul capului de taiere 
 

(1) Carcasa cupla, (2) Capac filtru ulei, (3)Lama ghidare si lant taiere, 
                                     (4) Rezervor ulei 
 
 

 
REGULI DE ASAMBLARE 
 
Înainte de a folosi utilajul, familiarizaţi-vă cu toate funcţionalităţile şi specificaţiile în termeni de 
securitate. Inainte de a incepe asamblarea, asigurati-va ca aveti la dispozitie toate partile componente 
ale acestui produs: 
-Ansamblu de alimentare 
-Bratul scurt 
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-Bratul superior /lantul si lama de ghidare 
-Manualul de instructiuni 
-Capacul pentru lant 
 
Daca bratul scurt este suficient, puteti folosi aparatul fara bratul superior, in functie de conditiile de 
lucru. 

 
INSTALAREA SI AJUSTAREA LAMEI DE GHIDARE SI A LANTULUI DE TAIERE 
 

 ATENTIE!!! 
Nu instalati, inlocuiti sau ajustati lantul cu motorul in functiune. 
Dintii lantului sunt foarte ascutiti, de aceea folositi manusi pentru a va proteja mainile cand lucrati cu 
el. 

1. Folosind capatul mai mic al unei surubelnite pentru bujii, desfaceti piulita care sustine capacul 
pinionului(desurubati in sens contrar acelor ceasornicului) si indepartati capacul pinionului. 

2. Introduceţi lama peste stiftul din ansamblul capului de taiere. 
3. Instalati bucla lantului peste pinion si intindeti lantul cu ajutorul capului de surubelnita. 
4. Instalati la loc capacul pinionului. 

 
Ajustarea Lantului  

       ATENTIE  !    - Niciodata nu incercati sa instalati, inlocuiti sau sa ajustati lantul cu motorul 

pornit . 

 

      ATENTIE !     - Lantul pentru taiat este foarte ascutit . Utilizati manusi pentru a va proteja 

mainile atunci cand utilizati  motocoasa . 

 

PRECAUTIE!  

Un lant care nu este bine strans poate sari de pe bratul de ghidare , putand cauza distrugerea lantului si 

a echipamentului. Asigurati-va intotdeauna ca lantul este bine ajustat.  Fiti cu mare bagare de seama 

atunci cand lantul a fost rupt si trebuie sa-l inlocuiti cu altul nou . 

 

IMPORTANT ! 

Ajustarea corecta a lantului este esentiala pentru a obtine o performanta maxima , o durata de 

viata cat mai mare a lantului si de asemenea, pentru siguranta operatorului. Intotdeauna inainte de 

inceperea lucrului,  inspectati tensiunea lantului ( verificati cat este lantul de intins) . 
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1) Puneti  bratul de taiat crengi pe o suprafata plana. Pentru reajustarea lui  dupa inceperea lucrului , 

trebuie mai intai sa opriti motorul  si sa asteptati ca bratul de taiat crengi si lantul sa se raceasca . 

2)  Slabiti (desurubati putin)  piulita  cu o cheie. ( Fig.19) 

  
                        Piulita   (Fig. 19) 

3) Ridicati clapeta   bratului de taiat in timp ce rasuciti surubul  care regleaza  intinderea lantului. (Fig. 

20) 

 
  Surub pentru a regla intinderea lantului. (Fig. 20)  

■ Rasuciti surubul in sensul acelor de ceasornic daca doriti sa strangeti lantul. 

■ Rasuciti surubul in sens invers acelor de ceasornic daca doriti sa slabiti lantul . 

4) Fixati  lantul cu mana de-a lungul marginii bratului de taiere , incepand de la motor  catre varful 

bratului .  

5) Strangeti   piulita  de la Fig. 19 

6) Verificati lantul pentru a vedea daca ajustarea s-a efectuat corect( mai ales dupa ce ati montat un lant 

nou) . 

 

UMPLEREA REZERVORULUI DE ULEI 

Niciodata, nu umpleti sau ajustati uleiul in timp ce motorul functioneaza. 

 

Capacitatea rezervorului asigura cca 40 minute de functionare a aparatului. 

1.Asezati aparatul pe o suprafata plana si curate, cu capacul rezervorului in sus, ca si in figura 22. 

 
2.Scoateti capacul de umplere pentru ulei si umpleti rezervorul cu ulei pentru lant, dupa care puneti la 

loc capacul. 
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3.Curatati cu o carpa curata resturile de ulei, dupa care porniti aparatul. 
 
AJUSTAREA DEBITULUI DE ULEI 
 
Pentru a asigura o lubrifiere suficienta, este necesar sa verificati nivelul uleiului mult mai des decat la 
rezervorul pentru combustibil. 
 

1. Opriti motorul si asigurati-va ca butonul de ponire este in pozitia stop. 
2. Asezati unitatea cu rezervorul in sus, ca si in fig.23 

 
 
ATENTIE! 

 Surubul de ajustare a debitului uleiului trebuie apasat usor cand il invartiti, altfel ar putea dauna 
pompei. 

3. Cu o surubelnita, apasati surubul de ajustare al debitului de ulei si invartiti-l in directia dorita: 

 In sensul acelor de ceasornic - scade lubrifierea 

 In sens contrar acelor de ceasornic – creste lubrifierea 
 
AMESTECUL DE COMBUSTIBIL 
Când se amestecă benzina cu un ulei pentru motor în doi timpi folosiţi numai benzină ce NU conţine 
ETANOL sau METANOL (Tipuri de alcooli). Folosiţi benzină fără plumb cu cifra octanică 89 sau mai mare ce 
este cunoscută a fi de bună calitate. 
RATIA DE AMESTEC este de 25:1 
Amestecati doar  combustibilul de care aveti nevoie pe moment…daca amestecul sta nefolosit mai mult de 
30 zile, isi va pierde proprietatile si poate dauna aparatului dv.  
 
ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL  
 

ATENTIE! 
Minimalizati intotdeauna riscul aparitiei unui incendiu cand lucrati cu combustibil. 
Permiteti intotdeauna taietorului de crengi sa se raceasca inainte de realimentare. 
Curatati resturile de ulei si indepartati-va cel putin 3 metri de la locul realimentarii, inainte de a porni 
aparatul. 
Nu fumati sau aprindeti bricheta langa aparat sau in preajma unui combustibil. 
Nu folositi aparatul daca exista componente ale sistemului de alimentare deteriorate sau sparte. 
 

1. Puneti  aparatul pe o suprafata plana. 
2. Curatati eventualele reziduuri sau ramasite din jurul capacului de umplere cu combustibil. 
3. Indepartati capacul si umfleti rezervorul cu un amestec curat si proaspat de combustibil. 
4. Instalati din nou capacul si strangeti-l bine. 
5. Curatati cu o carpa curata resturile de combustibil, dupa care porniti aparatul. 

 
 
APLICATII 
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Taierea standard 
În general, cel mai bine este ca fierăstrăul să facă un unghi de 60° (sau mai puţin, în funcţie de 
situaţie) în raport cu creanga. 

 
Taierea cand apar anumite obstacole 
Datorita lungimii aparatului, exista posibilitatea sa taiati crengi din copaci suspendati deasupra 
unui rau sau al unui lac. 
 

                
               Taierea de pe o platforma de lucru 
               Lungimea suficienta a aparatului permite ca taierea crengilor sa se faca de langa trunchiul  
               copacului, fara sa exite riscul ca platforma de lucru sa afecteze celelalte ramuri  . 

               
 
              SCOATEREA DIN FUNCTIUNE INAINTE DE DEPOZITARE  

1. Goliţi complet rezervorul de combustibil şi lăsaţi carburatorul să funcţioneze pană la 
golire.  

2. Curatati aparatul de praf si alte impuritati , verificati daca exista parti deteriorate, iar 
daca exista defectiuni, reparati-le inainte de urmatoarea folosire. 

3. Curăţaţi şi ungeţi uşor cu ulei dispozitivele de tuns metalice. 
4. Depozitaţi aparatul numai in incăperi uscate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEME DE FUNCTIONARE  
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         DEFECŢIUNILE cum ar fi dificultatea de pornire a motorului, neregularitatea în funcţionare şi 

anormalitatea exploatării pot fi prevenite în mod normal dacă se acordă atenţie tuturor instrucţiunilor de 

exploatare şi procedurilor de întreţinere.  

Dacă motorul nu funcţionează corespunzător verificaţi următoarele: 

• Sistemul de combustibil se află în stare bună şi combustibilul curge către motor. 

• Sistemul de aprindere se află în stare bună şi bujia face scânteie corect. 

• Comprimarea motorului este una adecvată. 

• DEFECT DE PORNIRE 

• Verificaţi combustibilul din rezervor. 

• Asiguraţi-vă că acel combustibil este proaspăt şi curat. 

• Verificaţi filtrul de combustibil pentru a fi siguri că este curat. (Înlocuiţi filtrul dacă este necesar). 

• Asiguraţi-vă că elementele filtrului de aer sunt curate. 

• Atunci când sunt probleme majore cu dispozitivul nu încercaţi să îl reparaţi singuri, ci rugaţi 

distribuitorul sau dealer-ul să execute această lucrare. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


