
 
 
 
 
 
 
 



Motocoasă pe benzină 
Manual de utilizare 

 
Vă mulţumim pentru achiziţionarea trimmer-ului electric. Pentru siguranţa 
dvs., citiţi şi înţelegeţi Manualul de utilizare înainte de folosirea 
produsului. Păstraţi manualul de utilizare într-un loc sigur pentru 
consultare ulterioară. 
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1. REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA 
Notificări importante privind siguranța 

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

l Păstrați produsul într-un loc uscat și care să nu fie la îndemâna copiilor. 
l 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 trimmer-ului electric, 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. 
 



2. SIMBOLURI ŞI AVERTISMENTE PREZENTE PE 
MAȘINĂ 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Atunci când lucrați, folosiți echipament de protecție. 

 

 
Avertismente generale de pericol! 
 
 
 
 
Atenție, recul! 
 
 
 
 
Țineți alte persoane (în special copii) și animalele departe de 
zona de lucru, la cel putțin 15m depărtare de zona de lucru, 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3. INSTRUCȚIUNI DE OPERARE 
Instrucțiuni de siguranță 
Citiți cu atenție 
 
 

l Purtați ochelari de protecție, mănuși de protecție, îmbrăcăminte de 
protecție (pantaloni rezistenți la tăiere) și încăltăminte de protecție atunci 
când utilizați unealta. 

l Țineți unealta departe de accesul copiilor. 
l Nu porniți niciodată motorul dacă este numai benzină în rezervor. 
l Nu turnați niciodată combustibil dacă motorul funcționează sau este încă 

fierbinte. Umpleți rezervorul numai atunci când este rece. 
l Depozitați combustibilul într-un recipient închis, la loc uscat și rece. 
l Însușiți-vă instrucțiunile de siguranță. 
l Verificați zona de lucru înainte de fiecare utilizare. Îndepărtați obiecte ce 

ar putea să ricoșeze sau ar putea să înfunde mașina. 
l La operarea uneltei, mențineți alte persoane, copiii sau animalele la o 

distanță minimă de 15 m față de motocoasă. 
l Nu folosiți niciodată aparatul fără capacul de protecție (a lamei de tăiere) 
instalat. 

l Niciodată nu umpleți rezervorul de benzină, astfel încât acesta să fie 
complet plin. 

l Capacul rezervorului de combustibil trebuie să fie strâns ferm pentru a 
preveni scurgerea de combustibil în afară. 

l Nu permiteți ca mașina să ruleze la viteză maximă în cazul în care 
rezervorul de benzină este gol. 

l Nu opriți niciodată aparatul dintr-o dată dacă acesta rulează la viteză 
maximă. 

l Nu folosiți aparatul dacă acesta este deteriorat în vreun fel. Contactați un 
centru de service calificat. 

l În cazul în care transportați mașina, țineți întreaga mașină, deoarece 
ținându-o numai de rezervorul de combustibil este periculos și poate 
avea ca rezultat deteriorarea rezervorul de benzină și producerea unui 
incendiu. 

l Țineți întotdeauna peria motocoasei cu ambele mâini. 
l Nu așezați niciodată o perie fierbinte pe iarbă uscată. 
l Fumatul este interzis în timpul lucrului cu aparatul. 
 
 
 
 



 
Instrucțiuni privind siguranța  
Combustibilul 
l În timpul transportului, rezervorul de combustibil al motocoasei trebuie să 

fie gol. 
l Transportați numai combustibil în canistre omologate. 
l Verificați periodic capacul rezervorului de combustibil. Acesta trebuie să 

fie strâns și combustibil nu trebuie să se scurgă afară. 
l Protejați mediul înconjurător: aveți grijă pentru a evita o scurgere de 

combustibil și contaminarea solului. 
l Porniți aparatul la cel puțin 3 metri distanță de unde ați umplut cu 
combustibil. 

l Niciodată nu umpleți combustibil în spații închise. Trebuie să existe 
suficientă ventilație în cameră,  există riscul unei explozii.  

l Nu inhalați vaporii de combustibil. A se purta mănuși de protecție în 
timpul turnării de combustibil. 

l În mod regulat înlocuiți și curățați hainele dumneavoastră de protecție. 
 
 
Instrucțiuni de siguranță 
Unelte de tăiere 
l La instalarea sculei de tăiere, verificați starea lamei. În cazul în care este 
deteriorată (crăpat, îndoit, rupt, etc), înlocuiți-o. 

l După instalarea lamei, verificați încă o dată că gaura din lamă este la 
același nivel cu brațul lamelor. 

l Învârti lama, verificați din nou că lama nu are tendința să se rotească în 
mod neregulat. 

l Verificați dacă lama este instalată cu muchia ascuțită deplasându-se în 
direcția de rotație. Niciodată nu instalați invers. 

l Asigurați-vă că scula de tăiere este corect asamblată pornind-o fără 
sarcină (1 minut este suficient). 

l O lamă adecvată trebuie să fie selectată pentru materialul care urmează 
să fie tăiat. 

l Nu împingeți lama împotriva obiectelor în timpul funcționării. Materialul 
trebuie să fie tăiat la o viteză rezonabilă. 

l Dacă auziți un zgomot neobișnuit sau aparatul vibrează anormal, opriți 
lucrul și  identificați cauza. 

l Nu opriți aparatul în timp ce lama taie un material. Există pericolul de 
deteriorare a mașinii. Scula de tăiere trebuie să fie prevăzută cu o 
protecție corespunzătoare. 

 
ATENŢIE! În cazul în care nu sunt urmate instrucțiunile, există pericolul unei 
vătămări grave sau chiar fatale pentru persoane! 
l Familiarizați toate persoanele care lucrează cu această mașină cu 

funcționarea mașinii și instrucțiunile de siguranță..  
 



 

4. DESCRIEREA MAȘINII 
 

 
 

1. Lama de metal cu trei zimți/capul semi-automat 
2. Linia de tăiere 
3. Protecția de siguranță 
4. Cuplajul axului divizat 
5. Suportul mânerului 
6. Blocarea clapetei de declanșare 
7. Clapeta de declanșare 
8. Comutatorul de alimentare 
9. Comutatorul de siguranță a clapetei de declanșare 
10. Motorul 
11. Capacul rezervorului de combustibil 
12. Rezervorul de combustibil 
13.  Cureaua de umăr 
14. Maneta de șoc 
15.  Indicatorul combustibilului 

 
 
 
Conținut inclus 
Freza perie, capătul cu fir al trimmerului, lama metalica cu trei zimți, cureaua de 
umăr, recipientul calibrat pentru amestecarea combustibilului, setul ustensilei. 



5. ASAMBLAREA 
Conectați axul trimmerului (Fig.2). 
Introduceți partea de jos a axului (Fig.2 
punctul 1) în cuplaj (Fig.2 punctul 2), 
care este parte din aprtea de sus a 
axului. Boltul de blocare (Fig. 2, punctul 
3) trebuie să se potrivească în gaură 
(Fig. 2, punctul 4). Asigurați apoi ambele 
părți la locul loc strângând șurubul 
(Fig.2, punctul 5). Pentru o ușoară 
transportare a trimmerului, axul principal 
poate să fie din nou separat în două 
piese. 
 
Folosind cele patru șuruburi furnizate, 
atașați motorul trimmerului la ax (vezi 
Fig.3) 
 
Instalați protecția de siguranță pe ax 
folosind șuruburile și piulițele furnizate 
(vezi Fig.4) 
 
Instalați mânerul (vezi Fig. 5). Mânerul 
se poate mișca de-a lungul axului. În 
acest fel, fiecare poate alege poziția de 
lucru cea mai confortabilă. 
După ce v-ați selectat poziția de lucru 
ideală, strângeți șuruburile. Fixați cablul 
de comandă pe ax cu ajutorul benzilor 
livrate. 
 
 
 

 



 
Instalarea capului trimmerului. 

- Blocați axul în loc 
introducând cheia 
hexagonală furnizată (vezi 
Fig.6). Pentru a face asta, 
este necesar să aliniați 
gaura din protecția de 
siguranță cu gaura din ax 
și să introduceți cheia 
hexagonală. Aliniați găurile 
rotind protecția de 
siguranță. 

- Instalați componentele 
individuale în următoarea 
ordine 
1.  șaiba zimțată A 
(echipată și cu o gaură de reținere)  fig. 6 
2. capatul trimmerului 

- Înșurubați capul trimmerului pe ax rotind în sensul acelor de 
ceasornic (atenție – filet invers) și strângeți ferm. 

- Scoateți cheia hexagonală din gaura de reținere. 
 
Răsucirea firului trimmerului 
pe capul trimmerului  

1. Împingeți către interior 
încuietorile de pe 
partea laterală a 
capului și scoateți 
capacul (vezi Fig.5, 
pnctele A și B) 

2. Scoateți bobina din 
capul trimmerului. 
Pregătiți aproximativ 2-
3m de fir cu diametrul 
de 1.6mm. 

3. Îndoiți firul în mijloc și 
securizați îndoitura în 
canelură (vezi Fig. 5, 
punctul C) 

4. Răsuciți ambele capete 
în paralel pe bobină în 
direcția acelor de 
ceasornic. Securizați 
capetele răsuciteîn 
găurile pregătite (vezi 



figura 5, punctul D) 
5. Puneți bobina la loc în capul trimmerului și securizați-o la loc 

cu cpacul (vezi Fig.5, punctele E și F) 
 
AVERTIZARE! 
Utilizați numai fir de nylon de bună calitate cu diametrul de 2.4mm. Nu 
utilizați niciodată sârmă în locul firului de nylon. Folosiți numai capul 
original al trimmerului. 
 
Instalarea lamei zimțate de metal 

- Blocați axul în loc 
introducând cheia 
hexagonală de 4mm 
furnizată (vezi Fig. 7). 
Pentru a face acest lucru, 
este necesar să aliniați 
gaura din protecția de 
siguranță cu gaura din ax și 
să introduceți cheia 
hexagonală. Aliniați găurile 
rotind protecția de siguranță. 

- Instalați componentele 
individuale în următoarea 
ordine 
1.  șaiba zimțată de reținere 
A (echipată și cu o gaură de 
reținere) 
2.  lama zimțată de metal    Fig.7 
3. șaiba de reținere B 
4. capacul cupei 
5. piulița de blocare 

- Asigurați-vă că lama este în md corect așezată în distanțatorul 
șaibei zimțate A. 

- Folosind cheia furnizată, rotiți piulița de strângere a lamei în 
sensul acelor de ceasornic (atenție – filet invers) și strângeți ferm. 

- Scoateți cheia hexagonală din gaura de reținere. 
 

AVERTIZARE! ÎN CAZUL UNOR VIBRAȚII EXCESIVE – OPRIȚI 
IMEDIAT MOTORUL 
 
Vibrațiile excesive sunt sen al faptului că lama nu este instalată corect. 
Opriți imediat motorul și verificați lama. O lamă instalată incorect poate 
cauza rănirea. Utilizați numai accesorii originale atunci când efctuați 
operațiuni de întreținere sau reparare a acestui produs. 
 



6. AMESTECAREA AMESTECULUI DE 
COMBUSTIBIL 

 
AVERTIZARE! 

• Nu turnați niciodată combustibil în rezervorul de combustibil într-o 
locație închisă și neventilată. 

• Nu turnați combustibil în apropierea unei flăcări deschise sau a 
unei surse de scântei. 

• Nu umpleți peste măsură rezervorul de benzină. Înainte de a porni 
motorul, asigurați-vă că tot combustibilul scurs este șters. În cazul 
în care motorul este fierbinte, NU turnati CARBURANT. 

• Pentru acest tip de motor în doi timpi este utilizat un amestec 
de benzină fără plumb și ulei de motor în doi timpi la un 
raport de 25: 1. 

 
ATENŢIE!  
Un amestec de combustibil care se amestecă într-un alt raport decât 25: 
1 poate deteriora motorul. Asigurați-vă că acest amestec de combustibil 
este amestecat corect. 
 
Atunci când amestecați benzină cu ulei de motor în doi timpi, folosiți 
numai benzină care NU conâine ETANOL sau METANOL (tipuri de 
alcooli). 
Utilizați benzină de calitate, cu o cifră octanică de 95 sau mai mare. 
Acest lucru va ajuta la prevenirea posibilei deteriorări a sistemului de 
combustibil și a altor părți ale motorului. 
 
Depozitarea combustibilului 
Depozitați combustibil numai într-un recipient curat, sigur și aprobat. 
Informați-vă despre acestea și aderați la directivele locale în legătură cu 
tipul și depozitarea canistrelor pline cu combustibil. 
 
IMPORTANT 
Combustibilul pentru motoarele în doi timpi se poate separa. Inainte de 
fiecare utilizare, se agită bine containerul cu combustibil. Combustibilul 
depozitat se învechește. Nu amestecati mai mult combustibil decât vă 
așteptați să consume în decurs de o lună. 
 
 
 
 
 
 



7. PREGĂTIREA PENTRU OPERARE 
 
IMPORTANT: 
Urmați instrucțiunile de preparare a amestecului de combustibil! 
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate deteriora motorul! Nu utilizați 
combustibil care a fost depozitat timp de mai mult de două luni. Un 
amestec de combustibil depozitat timp de mai mult de două luni, va 
cauza probleme la pornire și va scădea performanța motorului. În cazul 
în care amestecul de combustibil este depozitat timp de mai mult de 
două luni, ar trebui să fie aruncat și trebuie utilizat noul combustibil. 
 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎNAINTE DE A ÎNCEPE LUCRUL 
 
1. Verificați dacă orice șuruburi, piulițe și elemente de instalare sunt 
slabite. Strângeți toate șuruburile slăbite. 
2. Asigurați-vă că capul de plastic al apărătoarei și lama sunt bine fixate 
în poziție. 
3. Verificați lama sau capul trimmerului să nu existe deteriorări. 
 

8. PORNIREA FREZEI PERIE 
 
AVERTIZARE! 

• Înainte de porni trimmerul, asigurați-vă că capul de tăiere / capul 
cu fir se pot mișca liber și nu ating obiecte străine. 

 
• Atunci când motorul este în ralanti, scula de tăiere nu trebuie să 

se rotească. În caz contrar, contactați un centru de service 
autorizat pentru a efectua o inspecție și a remedia problema. 

• Înainte de pornirea motorului, asigurați-vă că maneta de 
accelerație se mișcă liber. 

 
AVERTIZARE! Țineți trimmerul ferm cu ambele mâini. Stați întotdeauna 
astfel încât corpul dumneavoastră să fie pe partea stângă a axului 
aparatului. Nu țineți mânerul cu brațele încrucișate. Aceste instrucțiuni 
sunt valabile și pentru stângaci. 
 
ATENȚIE: Expunerea la vibrații poate deteriora sănătatea persoanelor 
care suferă de probleme circulatorii sau ale sistemului nervos. În cazul în 
care orice problemă fizică devin evidente, cum ar fi desensibilizarea, 
pierderea sensibilității, pierderea rezistenței obișnuite sau modificări ale 
culorii pielii, vă rugăm să contactați un medic. Aceste simptome de 
obicei, se manifestă la degete, mâini sau încheieturi. 
 



 
PROCEDURI PENTRU PORNIREA ȘI OPRIREA MOTORULUI 
 
Pornirea unui motor rece 
1. Puneți comutatorul de 
alimentare în poziția 
"START". (Vezi fig. 8) 
2. Apăsați în mod repetat 
în jos indicatorul 
combustibilului (5 până la 
10 prese), până când 
combustibilul ajunge la 
carburator. (Vezi fig. 9) 
3. Deplasați maneta de 
șoc în sus, în poziția 
"OFF" (= alimentarea cu 
aer este oprită, adică 
maneta de șoc pornită). 
(Vezi fig. 9) 
4. Lăsați lama motocoasei 
la sol, astfel încât să fie 
stabilă și trageți de 
mânerul cablului de 
pornire până când se 
rotește motorul (motorul va 
arata semne de încercare 
de a porni). 
5. În acest moment, 
apăsați maneta de șoc în 
jos către poziția "ON" (= 
alimentarea cu aer pornită, 
adică  maneta de șoc 
oprită) și porniți motorul, 
trăgând în mod repetat pe 
cablul de pornire. 
 
ATENŢIE! Rotirea  motorului prea mult timp cu maneta șocului în poziția 
OFF va duce la inundarea motorului și probleme cu pornirea acestuia. 
 
6. Înainte de a începe lucrul, lăsați motorul să se încălzească timp de 
câteva minute pentru a ajunge la temperatura de funcționare. 
 
Pornirea unui motor cald 
1. Puneți comutatorul de alimentare în poziția "START". 
2. trageți de mânerul cablului de pornire până  ce motorul pornește. NU 
UTILIZAȚI MANETA DE ȘOC! 



 
ATENŢIE! În cazul în care combustibilul din rezervorul de combustibil a 
fost complet consumat, după turnarea de combustibil, repetați pașii 
pentru demararea motorului rece. 
 
Controlul vitezei capului trimmerului / lamei de metal cu trei zimți 

• Pentru a mări viteza, utilizați mai întâi mâna pentru a împinge în 
jos comutatorul de siguranță a clapetei de accelerație și apoi 
utilizați degetul pentru a trage maneta de accelerație (vezi fig. 8) 

• Trăgaciul poate fi blocat în loc cu ajutorul siguranței manetei (fig. 
1, punct 6) 

• Pentru a micșora viteza, eliberați maneta de accelerație. 
 

• Oprirea motorului 
Mutați comutatorul de alimentare în poziția STOP. 
 
AVERTIZARE! 
Gazele de eșapament ale motorului conțin substanțe chimice care sunt 
dăunătoare pentru sănătate. Niciodată nu inhalați aceste fum. Porniți 
întotdeauna motocoasa în aer liber. 
 
 

9. TĂIEREA 
AVERTIZARE! 
Atunci cînd lucrați cu orice trimmer sau model de tăietor, există pericolul devierii 
traiectoriei pietrelor, metalelor sau obiectelor mici și materialul tăiat. Citiți cu 
atenție toate instrucțiunile de siguranță. 
Urmați toate instrucțiunile din manualul de utilizare. 
 
AVERTIZARE! 
Folosiți echipament de protectie a capului, ochilor, feței si a auzului. Utilizați 
încălțăminte corespunzătoare, care va proteja picioarele dumneavoastră și care 
va asigura o poziție fermă pe suprafețe alunecoase. Nu purtați cravate, bijuterii 
sau haine largi, care s-ar putea prinde în părțile mobile ale sculei. Nu purtați 
încălțăminte decupată. Nu lucrați în picioarele goale sau cu picioarele 
descoperite. În anumite situații, trebuie să utilizați echipament de protecție care 
acoperă în întregime fața și capul. 
Aveți grijă să evitați reculul și înțepenirea lamei. 
 
AVERTIZARE! 
Folosiți întotdeauna cureaua de umăr. 
Setați cureaua de umăr și cârligul său pe ustensilă, astfel încât dispozitivul de 
tăiere să fie suspendat la câțiva centimetri deasupra solului. Capul de tăiere a și 
apărătoarea metalică trebuie să fie la același nivel în toate direcțiile. Atârnați 



peria de tăiere pe partea dreaptă a corpului. 
 
ZONA PERICULOASĂ 

NIMENI, CU EXCEPȚIA OPERATORULUI NU ARE VOIE SĂ INTRE 
ÎN ZONA PERICULOASA LA MAI PUȚIN DE 15M DE JUR 
ÎMPREJUR. OPERATORUL TREBUIE SĂ POARTE PROTECȚII 
ADECVATE PENTRU OCHI, AUZ, FAȚĂ, PICIOARE, LABA 
PICIORULUI ȘI CORP. PERSOANELE LOCALIZATE ÎN ZONA DE 
PERICOL SAU ÎN ZONA DE RISC DE DUPĂ ZONA DE PERICOL 
TREBUIE SĂ POARTE ECHIPAMENT DE PROTECȚIE A OCHILOR 
IMPOTRIVA OBIECTELOR CE POT RICOȘA. RISCUL SE 
MICȘOREAZĂ ODATĂ CU CREȘTEREA DISTANȚEI FAȚĂ DE ZONA 
DE PERICOL. 

 
 
TĂIEREA CU CAPUL CU FIR DE NYLON AL TRIMMERULUI  
 

• Capul cu fir al trimmerului se rotește ÎN SENSUL ACELOR DE 
CEASORNIC. 

• Firul de tuns se extinde în mod semi-automat. În timp ce tundeți, pur 
și simplu apăsați ușor capul de sol, care va împinge în jos butonul 
de pe partea inferioară a capului și firul de tuns va glisa afară. Firul 
de tuns este apoi scurtat la lungimea maximă permisă pe lama 
integrată în apărătoarea de plastic. 

 
TUNSUL IERBII 

• Pe parcursul acestei activități, mutați cu grijă trimerul în materialul pe 
care doriți să îl tăiați. Înclinați încet capul, astfel încât materialul tuns este 
evacuat departe de dumneavoastră. Dacă până sus, ajungând la 
obstacole cum ar fi garduri, ziduri și copaci, atunci apropiați-vă la un 
astfel de unghi încât tot materialul să fie evacuat departe de 
dumneavoastră. Mișcați încet capul cu firul de tuns de nylon de la 
dreapta la stânga, până când iarba este tăiată complet până la obstacol, 
dar evitați ca firul de tuns să vină în contact cu obstacolul. 

• Atunci când tundeți în apropierea unui gard de sârmă sau a  unei incinte, 
se continuă cu grijă, astfel încât să nu se intre în contact cu firele. Dacă 
depășiți distanța minimă față de gard, firul de tuns va fi scurtat după 
impact. 

• La tăierea buruienilor, este posibil să se câte o tulpină odată. Plasați 
capătușl cu firul de tuns în partea de jos a tulpinii buruienilor – 
niciodatănu plasați în partea de sus, deoarece tija tulpinii poate începe să 
tremure și firul de tăiere poate rămâne blocat în ea . Mai degrabă decât 
să încercați să tăiați direct buruienile, este mai bine utilizați numai capătul 
liniei de tuns și să tăiați tulpina încet. 



 
ÎNDEPĂRTAREA ȘI TUNDEREA MARGINILOR 

• Ambele aceste sarcini sunt efectuate cu ajutorul capului cu firul de nylon 
înclinat în unghi larg. Golirea înseamnă înlăturarea vegetației de sus, 
după care rămâne doar solul. 

• Tunderea marginilor înseamnă a tăia iarba de la marginea gazonului, 
care se extinde pe trotuare și drumuri.  

• În timp ce îndepărtați și tundeți marginile, țineți scula la un unghi abrupt și 
într-o poziție în care murdăria, materialul tăiat și pietrele nu vor fi 
evacuate înapoi spre dumneavoastră în cazul în care acestea ricoșează 
dintr-o suprafață dură. În ciuda imaginii care arată modul de a efectua 
îndepărtarea și tunderea marginilor, fiecare utilizator trebuie să găsească 
propria sa poziție, care se va potrivi cu dimensiunile corpului și condițiile 
de muncă. 

 
AVERTIZARE! 
În cazul în care se folosește un cap cu un fir de nylon, apărătoarea de protecție 
trebuie să fie corect montată. În cazul în care firul de nylon se extinde prea 
departe, poate începe să tremure. Dacă utilizați un cap cu un fir de nylon, 
folosiți întotdeauna apărătoarea de protecție din plastic cu lama de tăiere. 
 
AVERTIZARE! 
Fiți foarte atenți atunci când lucrați deasupra solului sau pietrișului, deoarece 
firul de nylon poate împrăștia pietre mici, la o viteză foarte mare. 
Apărătoarea de protecție de pe acest instrument nu poate opri obiectele care 
ricoșează de pe suprafețe dure. 
 
AVERTIZARE! 
Nu tăiați în locuri în care există fire și plasă de sârmă. Folosiți mijloace de 
protecție. Nu tăiați în locații în care nu se poate vedea ce tunde aparatul de 
tuns. 
 
TĂIEREA UTILIZÂND LAMA 
TAIERE BURUIENILOR 

• Acest tip de tăiere este realizat printr-o mișcare pendulară a lamei într-o 
formă de arc. In acest fel, puteți curăța rapid o suprafață mare de iarbă 
deasă și buruieni. Tăierea în perie trebuie utilizată pentru tăierea 
buruienilor mari și dure sau a vegetației lemnoase. 

• Tăierea în perie poate fi realizată în ambele direcții sau numai într-o 
singură direcție, ceea ce va însemna că materialul tăiat va fi evacuat 
departe de dumneavoastră. Cu acest tip de tăiere, partea a lamei care se 
deplasează departe de dumneavoastră va face toată treaba. Înclinați 
ușor lama în jos pe aceeași parte. În cazul în veți efectua tăiere în perie 
în ambele direcții, veți fi lovit de unele materiale cu traiectorie deviată. 

 
Notă: Nu folosiți lama de tăiere cu perie pentru tăierea arborilor cu un diametru 



mai mare de 12 mm. 
 
AVERTIZARE! 
NU ATINGETI URMĂTOARELE OBIECTE CU LAMA: 
METAL, STÂLPI, CABLURI ELECTRICE, CAUCIUC, ZIDĂRII, PIETRE, 
GARDURI 
 
AVERTIZARE! 
Nu tăiați în cazul în care lama de metal este boantă, fisurată sau deteriorată. 
Înainte de a începe să tăiați, verificați că nu există obstacole în zona de lucru, 
cum ar fi pietre, stâlpi metalici sau fire. În cazul în care nu se pot elimina aceste 
obstacole, marcați-le, astfel încât acestea să nu vină în contact cu lama. 
Pietrele sau obiectele metalice vor toci sau deteriora lama. Firele se pot 
învârtite| pe capul lamei sau pot fi deviate de pe traiectorie și pot cauza leziuni. 

10. ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE 
 
Întreținerea mașinii 

• Înainte de fiecare utilizare: 
- Verificați dacă toate piulițele și șuruburile sunt strânse. 
- Verificați dacă nu se scurge carburant din rezervorul de combustibil. 
- Ungeți cutia de viteze cu unsoare. 

• La fiecare 20 de ore de funcționare (Pentru acest scop, vă 
recomandăm să contactați un centru de service autorizat): 

- Curățați filtrul de aer. 
- Curățați filtrul de combustibil. 

• După fiecare 50 de ore de funcționare (Pentru acest scop, vă 
recomandăm să contactați un centru de service autorizat): 

- Curățați bujia și reglați distanța dintre electrozi la o distanță de 0,6-0,7 
mm. 
- Curățați depunerile din sistemul de evacuare și din toba de eșapament. 
- Decuplați axul și ungeți cu lubrifiant de calitate. 
Verificați instalarea după efectuarea operațiilor de întreținere și verificați 
dacă toate piulițele și șuruburile sunt strânse. 
 
Service 

• În cazul în care după achiziționarea produsului găsiți orice fel de 
defect contactați departamentul de service. Atunci când se 
utilizează produsul, urmați instrucțiunile conținute în manualul de 
utilizare furnizat. 

• plângere nu va fi acceptată dacă ați modificat produsul sau dacă 
nu ați urmat instrucțiunile din manualul de utilizare. 

 
Garanția nu acoperă: 
Uzura normală a pieselor aparatului, ca rezultat al utilizării sale. 



Operațiunile de service legate de întreținerea standard a mașinii (de 
exemplu, curățare, ungere, reglare etc.)  
Defectele cauzate de efectele externe (de exemplu, condiții climatice, 
prăfuirea, utilizarea necorespunzatoare, etc.) 
Deteriorări mecanice care rezultă din scăparea aparatului pe jos, impact, 
etc. 
Daunele care rezultă din manipularea neprofesională, suprasolicitarea, 
utilizarea de piese incorecte, unelte inadecvate etc. La produsele 
returnate care nu au fost protejate în mod corespunzător împotriva 
deteriorării mecanice în timpul transportului, riscul potențialului prejudiciu 
este suportat exclusiv de către proprietar. 
 
Depozitarea 
ATENŢIE! Dacă nu se va utiliza aparatul pentru o perioadă mai lungă de 
timp, se păstrează conform următoarelor instrucțiuni. Acest lucru va 
prelungi durata de viață a mașinii. 
 

• Se scurge pe deplin de combustibilul din rezervorul de combustibil 
și din carburator. Se închide clapeta de aer și se trage cablul de 3 
până la 5 ori. Se deșurubeză bujia și se toarnă o cantitate mică de 
ulei de motor în priză. Se trage cu grijă cablul de 2 până la 3 ori. 

• Folosiți o lavetă curată pentru a curăța suprafețele exterioare. 
Depozitați aparatul într-un loc curat și uscat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. CE SĂ FACEȚI ATUNCI CÂND... 
Motorul nu 
porneste Cauze posibile Remedierea 
1. Verificați 
combustibilul 

1. Nu este 
combustibil în 
rezervorul  de 
combustibil sau 
în carburator. 

2. Combustibilul 
conține apă. 

3. Raport incorect 
al amestecului 
de combustibil. 

1.Adăugați 
combustibil. 
 
 
 
 
 
2.Scurgeți 
rezervorul de 
combustibil și 
carburatorul. 
Umpleți rezervorul 
de combustibil cu 
combustibil nou. 

2. Îndepărtați și 
verificați bujia de 
aprindere 

Bujie de aprindere 
murdară sau defectă 
Decalaj incorect între 
electroliți 
 
Bujia de aprindere este 
prea murdară, în 
contact cu 
combustibilul (motor 
inundat) 

Înlocuiți bujia de 
aprindere 
 
 
 
Glisați bujia de 
aprindere în afară și 
reinstalați 

3. Duceți motorul la 
un centru service 
calificat sau la 
vânzător 

Filtru combustibilului 
este înfundat, 
carburatorul  este 
defect, valvele sunt 
înfundate, defecțiune la 
pornire, etc 

Înlocuiți sau reparați 
piesele defecte. 

 
 

Performanța 
motorului este 
insuficientă 

Cauze ale 
nefuncționării 

Remediu 

1. Verificați filtrul 
de aer 

Filtru de aer murdar Curățați sau înlocuiți 
filtrul de aer 

2. Verificați 
combustibilul 

Combustibilul conține 
apă. 
Raport incorect al 

Scurgeți rezervorul de 
combustibil și 
carburatorul. Umpleți 



amestecului de 
combustibil. 

rezervorul de 
combustibil cu 
combustibil nou. 

3. Verificați setările 
manetei de șoc și 
funcțiile manetei 
de accelerare 

Maneta de accelerație 
nu e complet 
deschisă. 
 
Cablul manetei nu 
este bine ajustat. 

Ajustați setările. 

3. Duceți motorul 
la un  
centruservice 
calificat sau la 
vânzător 

Filtru combustibilului 
este înfundat, 
carburatorul  este 
defect, valvele sunt 
înfundate, defecțiune 
la pornire, etc 

Înlocuiți sau reparați 
piesele defecte. 

 
 
 

Motorul pornește 
și imediat se 
oprește 

Cauze posibile Remediu 

1.Verificați 
combustibilul 

Combustibilul s-a 
terminat. 
 
Combustibilul conține 
apă. 
 
Raport incorect al 
amestecului de 
combustibil. 

Adăugați combustibil. 
 
Scurgeți rezervorul de 
combustibil și 
carburatorul.  
Umpleți rezervorul de 
combustibil cu 
combustibil nou 

2. Scoateți și 
verificați bujia de 
aprindere 

Bujie de aprindere 
murdară sau defectă 
Decalaj incorect între 
electroliți 
 
 

Înlocuiți bujia de 
aprindere 

3.Verificați filtrul de 
aer 

Filtrul de aer este 
murdar sau înfundat, 

Curățați sau înlocuiți 
filtrul. 

4.Duceți motorul la 
un  centruservice 
calificat sau la 
vânzător 

Filtru combustibilului 
este înfundat, 
carburatorul  este 
defect, valvele sunt 
înfundate, defecțiune 
la pornire, etc 

Înlocuiți sau reparați 
piesele defecte. 

 



12. SCOATERE 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 
 

 
Aparatul și accesoriile sale sunt fabricate din diferite 
materiale, de exemplu metal și plastic. Duce-ți 
componentele deteriorate la un centru de reciclare. Adresați-
vă departamentului guvernamental adecvat. 
 

 
 
 
Modificările de text, design şi specificaţii tehnice pot fi efectuate fără 
notificare prealabilă şi ne rezervăm dreptul de a efectua astfel de 
modificări. 
 
Manualul utilizatorului în limba originală. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
Declarație de conformitate ES 
FAST ČR, a.s. Černokostelecká 251 01 Říčany Praga, Republica Cehă 
declară, că Fieldmann FZS 3020-B Motocoasă pe benzină (anul de 
fabricație este indicat pe eticheta și este urmat de numărul de serie al 
aparatului, îndeplinește DIRECTIVA CONSILIULUI directive: 
 
2006/42/EC - 2004/108/EC - 2000/14/EC - 97/68/EC - 2002/88/EC  
și a fost testat în conformitate cu normele de mai jos 
EN ISO 11806-1:2011 
EK-BE-56(v2):2012 
EN ISO 14982:2009  
EN ISO 3744:2010  
ISO 10884:1995  
 
FAST ČR, a.s. este autorizat să acţioneze în numele producătorului. 
Certificare CE  14 
 

Říčany, 27/08/2014  
 

14. SPECIFICAȚII TEHNICE 
Model..................................................................................... FZS 3020-B 
Dislocare.................................................................................... 32.5 cm3  
Puterea maximă a motorului…………………...……………………1.15kW 
Lungimea axului ........................................................................1500mm 
Tipul de motor .....................................................în doi timpi, răcit cu aer 
Viteza în ralanti ..........................................................................3000rpm 
Viteza maximă recomandată fără încărcătură ...........................7000rpm 
Diametrul linei de tăiere..................................................................2.4mm 
Bujia de aprindere.........................................................................L6 (LD) 
Volumul rezervorului de combustibil............................................ 1200ml 
Raportul amestecului de combustibil (ulei pentru motoare în doi 
timpi/fără plumb 95..............................................................................1:25 
Greutatea fără carburant și piesele de tăiere..................................6.6 kg 
Nivelul puterii acustice, garantat LWA .....................................108 dB (A) 
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