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Motocoasă cu fir electrică 
MANUALUL UTILIZATORULUI 

 
Vă mulțumim pentru achiziționarea acestei motocoase electrice pentru grădină. Înainte de a 
începe utilizarea acesteia, vă rugăm să citiți cu atenție prezentul manual de utilizare și să îl 
păstrați pentru eventuale referințe viitoare. 
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1. REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA 

Notificări importante privind siguranța 

 Despachetați cu atenție produsul și aveți grijă să nu aruncați nicio parte a ambalajului 
înainte de a găsi toate componentele produsului. 

 Păstrați produsul într-un loc uscat și care să nu fie la îndemâna copiilor. 
 Citiți toate avertismentele și instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și 

instrucțiunilor poate conduce la accidentare prin șoc electric, incendii și/sau vătămare 
corporală gravă. 

Ambalare  

Produsul este livrat într-un ambalaj care previne deteriorarea în timpul transportului. 
Ambalajul este o resursă și, astfel, poate fi predat pentru reciclare. 

Manualul utilizatorului 

Înainte de a începe să lucrați cu motocoasa electrică, citiți următoarele instrucțiuni privind 
siguranța și utilizarea. Familiarizați-vă cu elementele de operare și cu utilizarea corectă a 
dispozitivului. Păstrați manualul utilizatorului într-un loc sigur, de unde poate fi cu ușurință 
recuperat pentru referințe ulterioare. Păstrați ambalajul original, inclusiv materialele interne de 
ambalare, cardul de garanție și chitanța ca dovadă a achiziției cel puțin pe durata perioadei 
de garanție. În cazul în care este necesară expedierea mașinii, împachetați-o în cutia 
originală din carton, pentru a asigura o protecție maximă a produsului în timpul expedierii sau 
transportului (de ex. la mutare sau atunci când este nevoie să trimiteți produsul pentru 
reparații). 
 

 Notă: Dacă transferați mașina altor persoane, dați-le și manualul de utilizare. Urmarea 

instrucțiunilor din manualul de utilizare atașat este o cerință preliminară obligatorie în 
utilizarea corectă a motocoasei. Manualul utilizatorului include și instrucțiuni privind 
operarea, întreținerea și reparațiile. 

 
 
Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru accidente sau pagube rezultate din 
nerespectarea instrucțiunilor din prezentul manual. 
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2. EXPLICAREA ETICHETELOR CU INSTRUCȚIUNI 
PREZENTE PE MAȘINĂ 

 

 

 
Avertismente generale privind pericolele. 

 

 
Înainte de punerea în funcțiune, citiți cu atenție prezentul manual al 
utilizatorului. 

 

 
A nu se folosi pe ploaie sau în condiții meteorologice nefavorabile. 

 

 
În timpul utilizării, folosiți echipamente pentru protejarea auzului. 

 

Păstrați alte persoane la distanță de zona de lucru. 
Asigurați-vă că persoanele aflate în apropiere nu sunt rănite de corpuri 
străine proiectate. 

 

3. DESCRIEREA MAȘINII ȘI CONȚINUT INCLUS 

Descrierea mașinii (vezi imaginea 1) 

1. Întrerupător 8. Capac de protecție 

2. Mâner 9. Fir de tăiere 

3. Al doilea mâner – reglabil 10. Mosor cu fir 

4. Șurub pentru prinderea celui de-al doilea mâner 11. Lamă pentru scurtarea firului 

5. Braț telescopic pentru setarea înălțimii de lucru 12. Dispozitiv pentru blocarea cordonului electric  

6. Bolț de blocare pentru fixarea brațului telescopic 13. Ștecher 

7. Cap de tăiere  

 

 ATENȚIE! Lama de tăiere a firului de pe capacul de protecție este ascuțită! 
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Conținuturi livrate 

Scoateți cu grijă unealta de grădină din ambalaj și verificați dacă sunt prezente următoarele 
componente: 

 Motocoasă electrică de grădină (cu fir) 
 Capac de protecție 
 Mâner cu șurub de prindere 
 Manualul utilizatorului 

 
Dacă există piese lipsă sau dacă identificați piese deteriorate, vă rugăm să contactați 
distribuitorul de la care ați achiziționat mașina. 
 

4. ASAMBLAREA MAȘINII 

Atașarea capacului de protecție  

a) Deșurubați cele două șuruburi de pe capul de tăiere cu fir (imaginea 2). 
b) Glisați capacul pe capul de tăiere al motocoasei (imaginea 3). 
c) Trageți ambele șuruburi prin fantele capacului de protecție și introduceți-le în capul de 

tăiere cu fir, conform ilustrației din imaginea 4 și strângeți pentru fixare. 
 

 Notă: În cazul în care capacul de protecție (inclus în colet) nu este montat, motorul se 

va supraîncălzi și garanția va fi anulată. 
 

Atașarea mânerului de sprijin (vezi imaginea 5) 

a) Atașați mânerul de sprijin (nr. 1) în poziția de lucru și strângeți ușor folosind șurubul de 
pe mâner (nr. 2) 

b) Reglați înălțimea mânerului prin glisarea acestuia în sus sau în jos de-a lungul brațului 
telescopic al motocoasei cu fir și, când ajunge în poziția de lucru dorită, strângeți piulița 
pentru fixare (nr. 3) 

 

Setarea înălțimii de lucru (imaginea 6) 

Înălțimea de lucru a motocoasei cu fir poate fi reglată în continuu și ajustată pentru adecvarea 
la înălțimea operatorului. Cu o mână, țineți brațul portant al motocoasei cu fir (nr. 1) și cu 
cealaltă mână slăbiți bolțul de blocare (2). Setați mânerul la înălțimea de lucru adecvată și 
strângeți bolțul de fixare. 
 

Setarea lungimii firului  

 Înainte de a pune în funcțiune motocoasa cu fir, verificați lungimea firelor de nailon. 
Dacă nu sunt suficient de lungi, apăsați butonul (imaginea 7, nr. 1) și trageți afară firul 
de nailon (imaginea 7, nr. 2) astfel încât să se atingă lungimea dorită. 

 Imediat ce motocoasa este pusă în funcțiune, firul extins de nailon va fi scurtat automat 
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de către lama de scurtare și adus la lungimea corectă. 
 În timp ce motocoasa cu fir este în funcțiune, firul de nailon se va scurta și se va toci. 

Dacă doriți o extindere automată a firului de nailon, loviți ușor capătul mosorului de 
pământ (chiar și în timp ce motocoasa este în funcțiune) (imaginea 8). 

 
Procedura trebuie repetată de mai multe ori înainte de începerea lucrului pentru a vă asigura 
că motocoasa funcționează corect și că sunteți complet informați cu privire la utilizarea 
motocoasei cu fir. Începeți ușor și, imediat ce câștigați experiență, veți putea profita de 
întregul potențial al motocoasei cu fir. 
 

Înlocuirea mosorului  

 ATENȚIE! Deconectați motocoasa cu fir de la sursa de alimentare electrică înainte de a 

înlocui mosorul. 
 

 Rotiți spre dumneavoastră partea de jos a capului motocoasei. 
 Apăsați clema de pe capacul mosorului conform ilustrației din imaginea 9 și scoateți 

capacul mosorului. 
 Scoateți mosorul și îndepărtați resturile de ață depistate pe mosor. 
 Trageți capătul firului prin gaura mosorului conform ilustrației din imaginea 10. Verificați 

ca arcul să fie în poziție, sub mosor. Trageți firul prin deschiderea de pe capul mașinii 
astfel încât firul să fie tensionat la așezarea în poziție a mosorului. 

 

 Notă:La interiorul capului de tăiere există un arc și acesta se poate pierde cu ușurință. 

Asigurați-vă că îl puneți într-un loc sigur. 
 

 Apăsați UȘOR mosorul în jos pe arc și rotiți-l până ce simțiți că s-a poziționat corect. 
Asigurați-vă că firul nu se blochează sub mosor. 

 Reatașați capacul mosorului, țineți motocoasa cu fir în poziția de tăiere și puneți 
mașina în funcțiune. În câteva secunde sau chiar și mai repede veți auzi cum firul este 
tăiat la lungimea corectă. Dacă firul nu este tăiat la lungimea corectă, loviți ușor fundul 
mosorului de pământ, operație care va elibera și va prelungi firul de nailon. 

 
 

5. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE 

Punerea sub tensiune 

Ștecherul cablului electric, care se găsește pe mașină (imaginea 1, nr. 13), trebui conectat la 
un prelungitor electric (nu este inclus în pachet) și asigurat cu dispozitivul de blocare al 
cablului (nr. 12). 

Conectarea la o sursă de alimentare electrică 

 ATENȚIE! Înainte de conectarea la o sursă de alimentare electrică, verificați întotdeauna 
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ca mașina să aibă comutatorul în poziția oprit. Introduceți ștecherul în sursa de 
alimentare electrică prevăzută cu protecție la curent. 

 

Punerea în funcțiune  

 Notă: Înainte de a porni motocoasa, verificați lungimea firelor de nailon. 

 
Țineți mânerul mașinii și apăsați cu degetul mare pe roata dispozitivului de siguranță al 
întrerupătorului declanșator (imaginea 11, A) și apoi apăsați întrerupătorul declanșator (B). 
Opriți motocoasa prin eliberarea întrerupătorului declanșator. 
 

 ATENȚIE! Apăsați sau eliberați întrerupătorul de pornire cu atenție, conform 

instrucțiunilor producătorului. 
 

 ATENȚIE! Asigurați-vă că aveți picioarele la o distanță suficientă față de mecanismul de 

tăiere. 
 
Firul de nailon va continua să își reducă viteza timp de câteva secunde după oprirea 
motocoasei electrice. Așteptați până ce motorul și firul de nailon s-au oprit definitiv înainte de 
a porni din nou motocoasa. Nu porniți și opriți motocoasa succesiv la intervale scurte de timp. 
 
 
 

6. INSTRUCȚIUNI DE OPERARE 

Operare 

 Produsul nu trebuie utilizat de copii și persoane cu deficiențe fizice sau mentale ori de 
către persoane lipsite de experiență, cu excepția cazurilor în care au fost educate sau 
au primit instructaj cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a produsului ori dacă 
sunt supravegheate corespunzător de către o persoană calificată care va răspunde 
pentru siguranța lor. 

 Nu utilizați niciodată motocoasa electrică de grădină dacă vă aflați în imediata 
apropiere a altor persoane, copii sau animale de companie cu libertate de mișcare. 

 Acordați o atenție deosebită atunci când folosiți produsul în apropierea copiilor. Păstrați 
întotdeauna aparatul nelăsat la îndemâna copiilor. Copiii trebuie supravegheați pentru 
a vă asigura că nu se joacă cu produsul. 

 Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu informațiile cuprinse 
în prezentul manual de utilizare să lucreze cu dispozitivul. Este posibil ca 
reglementările locale să prevadă o vârstă minimă pentru utilizatori. Utilizatorul se face 
răspunzător pentru pagubele provocate terților în zona de lucru a motocoasei cu fir 
cauzate prin utilizarea acesteia. 

 Nu folosiți mașina dacă sunteți obosiți, sub influența alcoolului sau a substanțelor 
narcotice. 
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Destinația utilizării 

 Motocoasa cu fir este adecvată pentru utilizarea în grădinile private. 
 Motocoasele cu fir considerate a fi adecvate pentru utilizarea în grădinile private sunt 

dispozitive în cazul cărora durata de funcționare anuală, ca regulă, nu depășește 50 de 
ore și care sunt predominant utilizate pentru întreținerea zonelor cu gazon, dar nu și în 
cazul spațiilor publice, parcurilor, terenurilor sportive sau în agricultură sau silvicultură. 

 Nu folosiți produsul în alte scopuri decât destinația utilizării. 
 Din motive de siguranță, motocoasa cu fir nu trebuie utilizată ca motor de antrenare 

pentru nicio altă unealtă de lucru ori seturi de unelte de lucru, dacă aceasta nu se 
permite în mod expres de către producător. 

 

Instrucțiuni de utilizare 

 Puneți mașina în funcțiune și folosiți-o conform descrierii din manualul utilizatorului; 
urmați cu atenție toate instrucțiunile. 

 Înainte de efectuarea oricărei operații de verificare, întreținere sau reparații, 
deconectați cordonul electric de la sursa de alimentare de la rețeaua electrică. 

 Lucrați numai în condiții de vizibilitate bună sau asigurați o iluminare artificială 
suficientă. 

 Nu puneți niciodată mașina în funcțiune în spații închise, încăperi cu o ventilație slabă 
sau în apropierea lichidelor, gazelor sau vaporilor inflamabili(e) ori explozivi(e). 

 Nu utilizați niciodată motocoasa cu fir în locuri unde există pericolul de intrare în 
contact cu suprafețe de apă (de ex. în imediata apropiere a iazurilor sau a piscinelor 
construite în pământ etc.) 

 Înainte de a începe tăierea, verificați terenul pe care va fi folosită motocoasa cu fir și 
îndepărtați pietrele, sârmele, bețele, așchiile, oasele și alte corpuri străine care s-ar 
putea prinde în mașină sau care ar putea fi proiectate cauzând accidente. 

 Apăsați sau eliberați întrerupătorul de pornire cu atenție, în conformitate cu 
instrucțiunile producătorului. Asigurați-vă că aveți picioarele la o distanță suficientă față 
de mecanismul de tăiere. 

 Nu folosiți niciodată produsul cu mâinile sau cu picioarele ude ori fără a fi echipați cu 
articole de încălțăminte corespunzătoare. 

 La efectuarea operațiilor de tăiere, purtați încălțăminte solidă, cu talpă antiderapantă și 
pantaloni lungi. Nu lucrați niciodată desculți sau în sandale. 

 Asigurați hainele largi, părul lung sau bijuteriile astfel încât să nu se prindă în piesele 
aflate în mișcare ale mașinii. 

 Nu utilizați niciodată motocoasa electrică de grădină pe terenuri în pantă excesiv de 
abruptă. Fiți foarte atenți pe terenurile în pantă – există pericolul să alunecați și să vă 
răniți.  

 Nu puneți niciodată mâinile sau picioarele sub piesele aflate în mișcare. Mențineți 
motocoasa cu fir la o distanță sigură față de corp atunci când este în funcțiune. 

 În timpul lucrului, asigurați-vă că aveți o postură stabilă. 
 Ghidați mașina numai la viteza de mers. 
 Înainte de ridicarea motocoasei cu fir în scopul transportării, opriți motorul și scoateți 



11 

ștecherul din sursa de alimentare de la rețeaua electrică. 
 Opriți motorul atunci când părăsiți zona cu gazon. 
 Nu expuneți motocoasa cu fir în ploaie. Nu efectuați operații de tăiere pe iarbă udă sau 

foarte umedă. 
 Depozitați și utilizați produsul întotdeauna departe de materiale și soluții inflamabile 

sau volatile. 
 Păstrați produsul ferit de temperaturi extreme, lumină solară directă și umiditate 

excesivă. Nu utilizați produsul într-un mediu cu praf în exces. 
 Nu plasați produsul în apropierea radiatoarelor, a flăcărilor deschise sau a altor 

aparate sau echipamente care constituie surse de căldură. 
 Nu pulverizați apă sau orice alte lichide pe produs. Nu turnați apă sau orice alte lichide 

pe produs. Nu scufundați aparatul în apă sau în orice alte lichide. 
 Nu lăsați niciodată aparatul în funcțiune / sub tensiune nesupravegheat. 
 Nu atingeți piesele mașinii până ce nu s-au oprit complet. 
 Lăsați motorul să se răcească înainte de a depozita motocoasa cu fir într-o încăpere 

închisă. 
 În niciun caz nu ar trebui să încercați să reparați sau să modificați produsul 

dumneavoastră înșivă – pericol de șoc electric! Încredințați toate reparațiile și 
modificările aduse produsului unui centru autorizat de service sau distribuitorului. 
Modificarea nepermisă a aparatului în timpul perioadei de garanție poate conduce la 
anularea acesteia. 

 Producătorul nu se va face răspunzător pentru pagube cauzate prin utilizarea incorectă 
a acestui produs sau accesoriilor aferente. Aceste pagube includ alterarea alimentelor, 
vătămări corporale, arsuri, opăriri, incendii etc. 

 Atunci când lucrați cu această mașină se creează praf sau ajung să fie proiectate 
particule mici de pământ. De aceea, folosiți echipamente de protecție: mănuși de lucru, 
ochelari de protecție, mască de praf (ochelarii obișnuiți nu vă oferă protecția 
necesară). 

 Recomandăm folosirea dispozitivelor de protecție auditivă atunci când utilizați mașina 
pe intervale lungi de timp. 

 Păstrați copiii, alte persoane și animalele la o distanță sigură față de motocoasa cu fir. 
Iarba tăiată și proiectată poate conține pietre sau pământ. 

 Verificați întotdeauna starea de funcționare a motocoasei cu fir. Dacă starea de 
funcționare a motocoasei nu este în regulă, poate constitui un pericol pentru operator. 

 Nu folosiți motocoasa dacă mecanismul de tăiere cu fir nu este asigurat corespunzător 
sau dacă este deteriorat. 

 Nu tăiați în contra obiectelor dure. Ar putea conduce la vătămări corporale sau la 
deteriorarea motocoasei. 

 Nu utilizați niciodată motocoasa cu fir fără a avea capacul de protecție. 
 Acordați atenție firului motocoasei, pentru că poate cauza răni adânci prin tăiere. 
 Nu încercați să opriți mecanismul de tăiere (firul de nailon) cu ajutorul mâinilor. 

Așteptați întotdeauna până ce mecanismul de tăiere se oprește de la sine. 
 Nu folosiți motocoasa de iarbă dacă nu intră în contact cu pământul. De exemplu, nu 

tăiați ierburi de pe pereți, roci etc. 
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Folosirea uneltelor corespunzătoare 

 Prezentul manual de utilizare descrie destinația utilizării uneltelor. Nu suprasolicitați 
uneltele mici sau accesoriile în timpul lucrului, acolo unde sunt necesare unelte de 
înaltă performanță. Unealta va funcționa mai bine și în condiții de o mai mare siguranță 
în operațiile pentru care a fost concepută. La utilizarea oricăror accesorii sau 
atașamente sau atunci când executați orice fel de lucrare, care nu sunt recomandate 
prin prezentul manual de utilizare, există riscul de vătămare corporală. Nu 
suprasolicitați unealta. 

 Preveniți situațiile de pornire accidentală a uneltei. Nu transportați unealta ținând 
degetul pe întrerupătorul principal de declanșare. 

 Nu trageți niciodată de cordonul electric atunci când vreți să scoateți ștecherul din 
priza de curent. Nu treceți cordonul electric peste suprafețe unsuroase sau fierbinți și 
asigurați-vă că nu trece peste muchii ascuțite. 

 

Conectarea la sursa de alimentare de la rețeaua electrică 

 Înainte de conectarea produsului la priza de curent, asigurați-vă că tensiunea de pe 
etichetă este aceeași cu tensiunea sursei de alimentare, de la priza electrică. Se 
recomandă conectarea acestei mașini la o priză de curent care este prevăzută cu 
dispozitiv de protecție la curent, cu declanșare la un curent de 30 mA. Nu puneți 
niciodată mâinile ude pe ștecher. 

 Priza electrică de legătură, de pe elementele de legătură, trebuie să fie din cauciuc, 
PVC moale sau alte materiale termoplastice de aceeași rezistență sau trebuie să aibă 
un înveliș dintr-un astfel de material. 

 Conductorii electrici de legătură folosiți trebuie să prezinte parametrii minimi ai unui 
cablu din cauciuc H07RN-F, conform cu DIN 57 282/VDE 0282 și trebuie să aibă un 
diametru de cel puțin 1,5 mm2. Conexiunile fișei electrice trebuie să aibă contacte cu 
protecție și conexiunile trebuie să fie protejate împotriva pulverizării cu apă. Ghidați 
cablul electric de legătură prin dispozitivul de blocare de pe mânerul ghidajului și 
introduceți-l în ansamblul întrerupător declanșator – ștecher. Înainte de utilizare, 
verificați conductorii pentru deteriorări sau semne de îmbătrânire a materialului. Nu 
utilizați niciodată motocoasa cu fir atunci când cablurile electrice nu sunt în stare 
perfectă de funcționare (afirmația este aplicabilă și pentru cablurile care merg către 
motor). Dacă în timpul tăierii gazonului se deteriorează cordonul electric, scoateți 
imediat ștecherul din sursa de alimentare de la rețea și abia apoi verificați defecțiunea.  

 Prelungitoarele trebuie să prezinte o secțiune transversală conformă cu manualul 
utilizatorului și trebuie să fie prevăzute cu protecție la pulverizarea cu apă. Conexiunea 
pentru ștecher nu trebuie să stea în apă. 

 În cazul în care cordonul electric al produsului este deteriorat, adresați-vă unui service 
autorizat sau unei persoane calificate pentru înlocuirea acestuia, în scopul prevenirii 
pericolelor. Se interzice utilizarea produselor care au cordonul electric sau ștecherul 
defect. 

 Nu deconectați cordonul electric de la sursa de alimentare trăgând de cablu. 
 Evitați pornirea și oprirea frecventă a motocoasei cu fir într-un interval scurt de timp, și 

anume: nu vă jucați cu întrerupătorul declanșator. 
 Înainte de oprirea motocoasei cu fir, înainte de curățarea acesteia și, de asemenea, 
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înainte de orice operație de verificare, întreținere sau reparații, opriți motocoasa și 
deconectați-o de la sursa de alimentare electrică prin scoaterea ștecherului din priză. 

 Reparațiile la componentele electrice pot fi efectuate numai de centrele autorizate de 
service sau de către distribuitor. 

 La ciocnirea de corpuri străine, opriți motorul, scoateți ștecherul din sursa de 
alimentare de la rețeaua electrică, identificați defecțiunea și efectuați reparațiile 
necesare. Abia apoi puteți porni din nou motocoasa și continua lucrul. 

 Dacă dispozitivul prezintă vibrații neobișnuite, scoateți imediat ștecherul din priză și 
verificați motocoasa. 

 Nu lucrați într-o asemenea manieră încât să limiteze deplasarea prelungitorului 
electric. 

 Nu plasați cordonul electric în apropierea suprafețelor fierbinți sau peste obiecte 
ascuțite. Nu plasați obiecte grele peste cordonul electric. Poziționați cablul într-o 
asemenea manieră încât să nu se calce pe el și să nu se împiedice nimeni de el. 
Asigurați-vă că nu atinge nicio suprafață fierbinte. 

 Păstrați cordonul electric și prelungitorul la o distanță suficientă față de mecanismul de 
tăiere. Pericol de șoc electric. Trebuie să știți întotdeauna unde se află cordonul 
electric. 

 Fluctuațiile de tensiune provocate de această mașină la pornire pot, în condiții 
nefavorabile la nivelul rețelei electrice, provoca interferențe cu alte dispozitive 
conectate la același circuit. Într-o asemenea situație, luați măsurile corespunzătoare 
(de ex conectați motocoasa cu fir la un circuit diferit sau lucrați cu ea conectată la un 
circuit cu o impedanță mai joasă. 

 Acordați atenție prelungitoarelor electrice aferente. 
 Dacă nu utilizați produsul sau în cazul în care nu îl veți utiliza în perioada imediat 

următoare, opriți mașina și deconectați cordonul electric de la priza de perete. Înainte 
de curățare, procedați în aceeași manieră. 

 Scoateți întotdeauna ștecherul cablului electric din priza de alimentare de la rețea 
dacă: 
– lăsați motocoasa nesupravegheată 
– mașina prezintă vibrații neobișnuite (efectuați imediat un control). 

 

Siguranța electrică 

 Motocoasa cu fir se poate conecta la orice priză de curent (curent alternativ de 230 V). 
Se permite, totuși, numai o priză protejată cu un întreruptor de protecție de 10 A și un 
întreruptor de putere la curent de punere la pământ de max. 30 mA.  

 Folosiți numai cabluri electrice care nu prezintă defecțiuni. Cablurile electrice nu pot fi 
de orice lungime (max. 50 m), altminteri se va reduce puterea motorului electric. 
Cordonul electric conectat la mașină trebuie să aibă o secțiune transversală de 3 x 1,5 
mm2. Izolația cordoanelor electrice ale motocoaselor se deteriorează foarte des.  

 Cauzele sunt: 
– deteriorare cauzată de călcarea pe cordonul electric 
– comprimarea cordonului electric la trecerea pe sub uși, ferestre etc. 
– fisuri cauzate de îmbătrânirea izolației 
– piese defecte cauzate e conexiuni sau trasee de cabluri electrice incorecte. 



14 

 
 Cablurile electrice deteriorate într-o asemenea manieră sunt des utilizate în ciuda 

faptului că prezintă un pericol letal. Cablurile electrice, ștecherele și prizele trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții. Cablurile electrice destinate conectării 
motocoaselor cu fir trebuie să fie prevăzute cu izolație din cauciuc. 

 Ștecherele și prizele de legătură la rețea ale prelungitoarelor trebuie să fie din cauciuc 
și prevăzute cu protecție la apă pulverizată. Cablurile electrice de legătură nu trebuie 
să fie de orice lungime. Cablurile electrice mai lungi trebuie să aibă o secțiune 
transversală mai mare. Verificați cu regularitate cablurile electrice și prelungitoarele 
pentru defecțiuni. La efectuarea acestui control, cablurile electrice trebuie deconectate 
de la prize. Desfășurați complet cordonul electric. Verificați și zonele defecte de pe 
cablurile electrice de legătură la ștecher și la prizele de legătură. 

 Prizele de curent prezente pe elementele de legătură trebuie să fie din cauciuc, PVC 
moale sau alte materiale termoplastice de aceeași rezistență sau trebuie să fie 
prevăzute cu un înveliș din asemenea materiale. 

 
 

7. INSTRUCȚIUNI PENTRU TĂIERE CORESPUNZĂTOARE 

Procedură de lucru 

 Deplasați motocoasa cu fir la stânga și la dreapta, menținând-o, în același timp, la o 
distanță suficientă față de corp. 

 Motocoasa cu fir poate tăia cu eficacitate firele de iarbă cu o înălțime de 15 cm. Iarba 
cu o înălțime mai mare trebuie tăiată în trepte. 

 Aveți grijă la tăierea în jurul copacilor și arbuștilor, astfel încât să nu intre în contact cu 
firul de nailon. Plantele pot muri dacă sunt atinse. 

 



15 

8. ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE 

Întreținere 

 Verificați dacă dispozitivul prezintă semne de uzură. 
 Efectuați operațiile de întreținere și curățare a motocoasei cu fir și scoaterea 

dispozitivelor de protecție numai dacă motorul este oprit iar motocoasa este 
deconectată de la rețeaua electrică. 

 Îngrijirea cu regularitate a motocoasei va asigura nu doar o durată lungă de funcționare 
și performanța acesteia, ci va ajuta și la o tăiere mai bună și mai ușoară a spațiilor cu 
iarbă. 

 Mențineți mecanismului de tăiere ascuțit și curat pentru a asigura cea mai bună 
performanță în condiții de siguranță. Urmați instrucțiunile pentru întreținere și înlocuirea 
accesoriilor. Păstrați mânerul și întrerupătorul declanșator curate și uscate și asigurați-
vă că nu prezintă pete de ulei sau unsoare. 

 

Verificarea pieselor deteriorate 

 Înainte de folosirea uneltei, verificați cu atenție să nu prezinte deteriorări și că va 
funcționa corespunzător îndeplinindu-și funcția pentru care a fost concepută. Verificați 
pentru deviații sau gripări ale pieselor care se vor afla în mișcare, deteriorări la nivelul 
pieselor individuale și alți factori care ar putea afecta funcționarea uneltei. Duceți 
piesele defecte la reparat sau pentru înlocuire la un centru autorizat de service sau la 
distribuitor. Nu utilizați unealta dacă prezintă defecțiuni la oricare dintre componente. 
Nu încercați să efectuați nicio reparație dumneavoastră înșivă. 

 Toate piulițele, bolțurile și șuruburile trebuie strânse cu fermitate și întregul dispozitiv 
trebuie să fie în stare bună de funcționare. 

 Verificați ca toate dispozitivele de protecție să fie montate și să funcționeze perfect. 
 Înlocuiți piesele defecte sau uzate. 
 Piesele defecte ale mașinii pot fi înlocuite numai de către profesioniști, folosind piese 

de schimb originale. 
 Nu utilizați niciodată accesorii care nu au fost livrate împreună cu produsul sau care nu 

sunt destinate utilizării cu acesta. 
 Înainte de curățare, deconectați produsul de la sursa de alimentare electrică. 
 Pentru curățarea componentelor exterioare ale produsului, folosiți o cârpă moale 

înmuiată în apă călduță. Nu folosiți agenți de curățare și solvenți agresivi, pentru că ar 
putea deteriora suprafața aparatului. 

 Nu curățați motocoasa cu fir sub jet de apă, mai ales nu cu apă sub presiune. 
 Firul se poate usca în timp. Dacă doriți să îl mențineți în stare perfectă, depozitați 

mosorul de schimb sau firele într-o pungă din plastic închisă care să conțină o lingură 
de apă. 

 Lama de scurtare aflată pe marginea capacului de protecție se poate toci în timp. 
Recomandăm ascuțirea cu regularitate a lamei cu ajutorul unei pile. 

 



16 

Depozitare 

 A se depozita în încăperi uscate.  
 Nu plasați alte obiecte pe mașină. 
 La finalul sezonului, efectuați un control integral al motocoasei cu fir și îndepărtați toate 

firele de iarbă acumulate. 
 Dacă sunt necesare reparații, contactați un centru autorizat de service sau 

distribuitorul. 
 
 

9. SCOATEREA DIN UZ 

 

INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII LEGATE DE SCOATEREA DIN UZ A AMBALAJULUI 
ECHIPAMENTULUI 
 
Scoateţi din uz ambalajul utilizat într-un centru de colectare a deşeurilor din localitatea dvs. 
 
SCOATEREA DIN UZ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE 
 

Acest simbol lipit pe produse sau pe documentele originale semnifică faptul că 
produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu 
gunoiul casnic menajer. Pentru scoaterea adecvată din uz sau reciclare, predaţi 
aceste produse unor centre specalizate de colectare. Sau, în mod alternativ, în 
anumite state din Uniunea Europeană sau alte state Europene, puteţi returna 
produsele dvs. distribuitorului local, atunci când achiziţionaţi un produs nou 

echivalent. Scoaterea din uz corectă a acestui produs ajută la protejarea resurselor naturale 
şi împiedică efectele negative asupra mediului cauzate de aruncarea necorespunzătoare a 
deşeurilor. Cereţi autorităţilor locale sau centrelor de colectare a deşeurilor informaţii 
suplimentare. În conformitate cu reglementările naţionale, scoaterea din uz incorectă a 
acestor tipuri de deşeuri poate fi sancţionată. 
 
Pentru companiile din statele Uniunii Europene 
Dacă doriţi să scoateţi din uz apratele electrice sau electronice, cereţi distribuitorului sau 
furnizorului dvs. informaţiile necesare.  
 
Scoaterea din uz în alte state în afara Uniunii Europene.  
Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriţi să scoateţi din uz acest produs, 
cereţi informaţiile necesare despre metoda corectă autorităţilor dvs. locale sau distribuitorului. 
 
 

Acest produs îndeplineşte toate cerinţele de bază ale directivelor UE care i se aplică. 
 
Modificările de text, design şi specificaţii tehnice pot fi efectuate fără notificare prealabilă şi ne 
rezervăm dreptul de a efectua astfel de modificări. 
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10. SPECIFICAȚII TEHNICE 

Tip Motocoasă electrică, cu fir, pentru 
grădină FZS 2001-E 

Tensiune nominală 230 V CA (curent alternativ) 

Frecvență nominală 50 Hz 

Putere de intrare nominală 2x 350 W 

Număr de rotații 10000 rpm 

Lățime de tăiere 260 mm 

Clasa de siguranță (privind protecția la șocuri electrice) II 

Nivel de zgomot garantat 96 dB(A) 

Lungimea cordonului electric 400 mm 

Greutate 2,6 kg 

 
 

11. CE SĂ FACEȚI ATUNCI CÂND... 

 

Când … Cauză posibilă Remediu 

Nu pornește 
motorul 

- nu există curent electric la ștecher 
 
- motocoasa stă în iarbă înaltă 
 
- cordon electric defect 
- condensator defect 
- ansamblu întrerupător declanșator / fișă 
electrică defect 
- conexiuni slăbite la motor sau condensator 

- verificați cablajele electrice și siguranța 
fuzibilă 
- plasați mașina în iarbă mai scurtă sau în 
zone deja tăiate, tăiați iarba înaltă în trepte 
- verificați 
- centru autorizat de service sau distribuitor 
- centru autorizat de service sau distribuitor 
 
- centru autorizat de service sau distribuitor 

Motorul pierde din 
putere 

- iarba este prea înaltă sau udă - tăiați în trepte 

Firul nu se rotește 
după ce mașina 
este pusă în 
funcțiune 

- text indescifrabil 
- mosor cu fir lărgit sau fir absent 

- verificați mosorul sau reinstalați dacă este 
necesar 
- folosiți un mosor cu o lungime de fir 
suficientă 

Se rupe firul  - firul este atașat incorect pe mosor 
 
- motocoasa este utilizată incorect 

- verificați mosorul sau reinstalați dacă este 
necesar 
- împiedicați contactul cu pietre, pereți și alte 
obiecte rigide 

 
Textul, designul și specificațiile tehnice se pot modifica fără notificare prealabilă și ne 
rezervăm dreptul de a efectua aceste schimbări. 


