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Datele de pe plãcuþa de tip
Introduceþi toate datele de pe plãcuþa 
de tip a utilajului dvs. în rubrica 
urmãtoare. Plãcuþa de tip o gãsiþi 
în apropierea motorului. 
Aceste date sunt foarte importante 
pentru identificarea ulterioarã în 
scopul comandãrii de piese de 
schimb şi pentru serviciul clienþi.

Aceste date despre aparat precum şi 
altele le gãsiþi separat în declaraþia de 
conformitate EU, care este parte 
integrantã a acestor instrucþiuni 
de utilizare.

Reprezentãri în imagini

Pentu siguranþa dvs 

Utilizare corectã a utilajului
Acest aparat este destinat exclusiv 
pentru folosirea 
– ca suflantã de frunze în zona casei 
şi a grãdinii de timp liber,

– conform descrierilor şi indicaþiilor 
de siguranþã din aceste instrucþiuni 
de folosire.

Acest utilaj poate nu fi folosit în alte 
scopuri în afara celor susmenþionate. 
Utilizatorul rãspunde pentru toate 
pagubele provocate terþilor sau 
proprietãþii acestora.

Utilizaþi utilajul numai în starea tehnicã 
prescrisã şi livratã de producãtor.
Modificãrile cu de la sine putere 
ale utilajului exclud rãspunderea 
producãtorului pentru pagubele 
rezultate din acestea.

Citiþi toate indicaþiile înainte 
de utilizare
– Citiþi aceste indicaþii cu grijã. 

Familiarizaþi-vã cu deservirea 
şi manipularea utilajului.

– Nu utilizaþi acest utilaj când sunteþi 
obosit, bolnav sau sub influenþa 
alcoolului, drogurilor sau medica-
mentelor.

– Copiii şi tinerii sub 16 ani nu au voie 
sã foloseascã aparatul – prevederile 
locale pot stabili vârsta minimã 
a utilizatorului.

– Controlaþi utilajul înainte de a-l utiliza. 
Înlocuiþi piesele defecte. Verificaþi, 
dacã nu curge combustibil. 
Asiguraþi-vã cã au fost puse şi fixate 
toate elementele de legãturã. 
Nerespectarea acestor indicaþii 
poate duce la rãnirea utilizatorului 
şi a privitorilor şi poate deteriora 
utilajul.

– Fiþi mereu conştient de pericolul 
de rãnire a capului, mâinilor 
şi picioarelor.

– Îndepãrtaþi copiii, spectatorii şi ani-
malele din zona în care doriþi sã 
lucraþi. Þineþi copiii, privitorii şi ani-
malele la o depãrtare de minimum 
15 m; încã mai existã pentru privitori 
riscul de a fi loviþi de obiecte 
aruncate. Privitorii ar trebui sã 
poarte ochelari de protecþie. 
Dacã se apropie de dvs., opriþi 
imediat motorul.

Indicaþii de siguranþã pentru 
aparatele care funcþioneazã 
pe benzinã
Benzina este inflamabilã şi aburii pot 
exploda la aprindere. Luaþi urmãtoarele 
mãsuri de precauþie:
– Pãstraþi benzina numai în vase 

special prevãzute şi admise 
pentru aceasta.

– Nu daþi benzinei scurse posibilitatea 
de a se aprinde. Porniþi motorul abia 
dupã ce aburii de benzinã s-au 
împrãştiat.

– Înainte de umplerea rezervorului 
opriþi întotdeauna motorul şi lãsaþi-l sã 
se rãceascã. Nu scoateþi niciodatã 
capacul rezervorului şi nu umpleþi 
rezervorul atât timp, cât motorul este 
cald. Nu folosiþi utilajul niciodatã fãrã 
sã înşurubaþi bine capacul rezervo-
rului. Deşurubaþi capacul rezervorului 
încet pentru a diminua încet presiu-
nea în rezervor.

– Amestecaþi şi umpleþi benzina într-o 
zonã curatã, bine aerisitã, sub cerul 
liber, în care nu existã scântei sau 
flãcãri. Rotiþi capacul rezevorului 
încet, dupã ce motorul a fost oprit. 
Nu fumaþi în timp ce amestecaþi 
benzina. Ştergeþi imediat carbu-
rantul vãrsat de pe aparat.

– Duceþi utilajul la cel puþin 10 m 
de la staþia de alimentare, înainte 
de a porni motorul. Nu fumaþi 
şi þineþi scânteile şi focul deschis 
departe de zonã, în timp ce umpleþi 
carburant sau lucraþi.

În timpul folosirii
– Folosiþi acest utilaj numai în scopul 

prevãzut.
– Nu porniþi niciodatã utilajul şi nu-l 

lãsaþi sã meargã, când vã aflaþi 
într-un spaþiu închis sau într-o 
clãdire. Inhalarea de gaze evacuate 
poate cauza moartea. Utilizaþi 
utilajul numai sub cerul liber.

– Purtaþi pantaloni groşi şi lungi, 
cizme şi mãnuşi.

– Purtaþi ochelari  de protecþie 
şi dopuri pentru urechi, cînd utilizaþi 
utilajul. În cazul în care lucraþi în 
praf, purtaþi o mascã de faþã sau 
de praf. Se recomandã o cãmaşã 
cu mânecã lungã.

– Þineþi pãrul, îmbrãcãmintea 
şi mãnuşile departe de pãrþile 
în mişcare. Îmbrãcãmintea lejerã, 
bijuteriile sau pãrul lung pot fi prinse 
de pãrþile în mişcare. Dacã este 
cazul, folosiþi o plasã de pãr.

– Pentru a evita o încãrcare electro-
staticã, nu purtaþi încãlþãminte 
cu tãlpi de cauciuc sau material 
asemãnãtor.

– Nu vã aplecaþi prea mult peste el. 
Rãmâneþi întotdeauna într-o poziþie 
stabilã şi pãstraþi echilibrul.
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– Folosiþi acest aparat întotdeauna 
montat complet. Folosiþi aparatul 
numai cu þeava de suflare montatã.

– La toate lucrãrile de îngrijire şi de  
întreþinere precum şi la montarea 
şi demontarea þevii de suflare opriþi 
motorul şi scoateþi fişa bujiei.

– Utilizaþi utilajul numai la lumina zilei 
sau la o iluminare artificialã bunã.

– Nu atingeþi motorul şi amortizorul de 
zgomot. Aceste piese se încãlzesc 
foarte tare în timpul funcþionãrii. 
Ele rãmân fierbinþi şi scurt timp 
dupã oprire.

– Nu lãsaþi motorul sã meargã mai 
repede, decât este necesar pentru 
lucru. Nu lãsaþi motorul sã meargã 
la turaþie înaltã, dacã nu lucraþi.

– Evitaþi pornirea neintenþionatã. 
Fiþi pregãtit sã deserviþi utilajul când 
trageþi cablul demarorului. 
Utilizatorul şi utilajul trebuie sã se afle 
într-o poziþie stabilã la pornire. 
Acordaþi atenþie instrucþiunilor pentru 
pornirea şi oprirea motorului.

– Dacã loviþi un corp strãin sau 
vã prindeþi în el, opriþi motorul 
imediat şi verificaþi  dacã s-a 
produs o pagubã. Nu folosiþi 
niciodatã utilajul cu piese slãbite 
sau deteriorate.

– Dacã motorul funcþioneazã, 
nu aşezaþi niciodatã aparatul 
pe suprafeþe prãfuite sau murdare. 
Murdãria, iarba, frunzele uscate etc. 
pot fi aspirate şi pot duce la rãniri sau 
stricãciuni ale aparatului.

– În caz de vibraþii neobişnuite opriþi 
imediat motorul. Verificaþi aparatul, 
sã nu fie deteriorat. În caz 
de deteriorãri prezentaþi-vã la 
atelierul de specialitate.

– Þineþi mâinile, faþa şi picioarele 
departe de toate pãrþile rotative. 
Nu atingeþi rotorul cât timp acesta 
se roteşte şi nici nu încercaþi 
sã-l opriþi.

– Nu folosiþi niciodatã aparatul pentru 
a împrãştia produse chimice, îngrãşã-
minte sau alte substanþe care conþin 
componente dãunãtoare.

– Nu îndreptaþi aparatul spre persoane, 
animale domestice sau spre ferestre. 
Suflaþi întotdeauna în direcþia în care 
nu se aflã nici persoane şi nici 
animale sau suprafeþe sensibile 
(de ex. ferestre, pereþi, automobile).

Alte indicaþii de siguranþã
– Înainte de depozitarea sau de 

transportul aparatului lãsaþi motorul 
sã se rãceascã. 

– Protejaþi-vã aparatul în timpul 
transportului.

– Aparatul se transportã numai 
cu rezervorul de combustibil gol.

– Depozitaþi aparatul într-o camerã 
uscatã, închisã, pentru a evita 
o folosire neautorizatã sau produ-
cerea de pagube. Þineþi utilajul 
departe de copii.

– Nu turnaþi niciodatã apã pe utilaj 
şi nu-l stropiþi cu apã sau cu alte 
lichide. Pãstraþi aparatul uscat, curat 
şi fãrã praf. Curãþiþi utilajul dupã 
fiecare folosire urmând instrucþiunile 
de curãþire şi depozitare.

– Benzina veche/uleiul vechi şi restu-
rile de ambalaj aferente se predau 
la deşeuri în conformitate cu pres-
cripþiile locale.

– Pentru reparaþie folosiþi numai piese 
de schimb originale. Aceste piese 
le puteþi obþine de la comerciantul 
dvs. contractual.

– Nu folosiþi niciodatã piese şi acce-
sorii care nu sunt admise pentru 
acest utilaj. Urmãrile pot fi rãnirea 
gravã a utilizatorului şi avarierea 
utilajului. În afarã de acesta garanþia 
dvs. poate deveni nulã.

– Lãsaþi ca toate reparaþiile sã fie 
executate exclusiv de un atelier 
de specialitate.

– Pãstraþi acestã instrucþiune. Citiþi-o 
des şi folosiþi-o pentru a instrui alþi 
utilizatori. Dacã împrumutaþi cuiva 
utilajul, împrumutaþi şi aceastã 
instrucþiune.

Perioade de funcþionare
Respectaþi prescripþiile naþionale/
comunale referitoare la perioadele 
de funcþionare (Dacã este cazul, 
interesþi-vã la autoritãþile competente).

Simbolurile de pe aparat
Aceastã instrucþiune de folosire descrie 
simboluri de siguranþã, simboluri inter-
naþionale şi pictograme, care ar putea 
fi ilustrate pe utilaj. Citiþi manualul 
utilizatorului pentru a vã familiariza cu 
toate indicaþiile de siguranþã, de montaj, 
de funcþionare şi de reparaþii.

Simbol de siguranþã 
şi avertizare

Aratã pericol, avertizare sau motiv 
de atenþie. Pot fi folosite împreunã 
cu alte simboluri sau pictograme.

Citiþi instrucþiunea 
de utilizare!

Nerespectarea prescripþiilor şi 
a mãsurilor de siguranþã pot avea 
ca urmare rãniri grave. Citiþi instruc-
þiunea de utilizare înainte de pornirea 
sau funcþionarea utilajului.

Protejaþi ochii 
şi auzul.

Obiectele aruncate pot provoca 
rãniri grave ale ochilor şi zgomotul 
excesiv poate provoca pierderea 
auzului. Purtaþi echipament de pro-
tecþie al ochilor şi auzului în timpul 
funcþionãrii utilajului. 

Þineþi privitorii 
la distanþã!

Toþi privitorii, în special copiii şi ani-
malele de casã trebuie sã se afle 
la o distanþã de cel puþin 15 m 
de zona de lucru.

Pompã de aspiraþie/
primer

Se apasã încet de 10 ori pânã 
la opritor pe pompa de aspiraþie.

Benzina! 

Pentru amestecul de benzinã folosiþi 
întotdeauna benzinã curatã şi fãrã 
plumb.

Ulei! 

Folosiþi numai ulei admis conform 
instrucþiunii de utilizare pentru 
amestecul de benzinã.
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Obiectele aruncate şi 
pãrþile rotative pot 
produce rãniri grave!

Staþi departe de deschiderea 
suflantei. Nu îndreptaþi aparatul 
spre persoane, animale sau obiecte. 
Folosiþi aparatul numai montat 
complet cu þeava de suflare.

Avertizare 
de suprafeþe fierbinþi!

Nu atingeþi amortizoare de zgomot, 
angrenaje sau cilindri fierbinþi. 
Vã puteþi arde. Aceste piese devin 
extraordinar de fierbinþi în timpul 
funcþionãrii şi rãmân fierbinþi 
şi un timp dupã oprirea utilajului.

Întrerupãtor 
de aprindere 
PORNIT/START/
FUNCÞIONARE
Întrerupãtor 
de aprindere 
OPRIT sau STOP

Reglarea 
şocului

1 Şoc total – poziþia de pornire
2 Şoc parþial – poziþie intermediarã
3 Poziþie de funcþionare

Pãstraþi mereu aceste simboluri 
pe aparat într-o stare lizibilã.

Simboluri în aceastã  
instrucþiune
În aceastã instrucþiune se folosesc 
urmãtoarele simboluri:

Pericol
Sunteþi avertizat asupra pericolelor 
care sunt în legãturã cu activitatea 
descrisã şi la care existã un pericol 
pentru persoane.

Atenþie
Sunteþi avertizat asupra pericolelor 
care sunt în legãturã cu activitatea 
descrisã şi care pot avea ca urmare 
pagube materiale.

Indicaþii

Caracterizeazã informaþii importante 
şi sfaturi de utilizare.

Elemente de deservire 
şi de afişare

Atenþie. Defecþiuni la aparat.
Aici sunt descrise în primul rând 
funcþiile de deservire şi elementele 
indicatoare. Nu executaþi încã nici o 
funcþiune!
Figura 1
1 Motor
2 Suflantã
3 Stativ
4 Cablul demarorului
5 Capacul filtrului de aer
6 Maneta de şoc
7 Sistem de purtare
8 Centurã de umãr
9 Reglarea în lungime a centurii 

de umãr
10 Centurã de abdomen
11 Închizãtoarea centurii de abdomen
12 Ştuþ de racordare al unitãþii 

motorului
13 Þeavã flex
14 Unitatea de deservire
15 Prelungirea þevii
16 Prelungirea þevii
17 Fişa bujiilor
18 Pompã de aspiraþie/primer
19 Capacul rezervorului
20 Rezervorul de carburant
21 Mâner de deservire
22 Maneta de acceleraþie
23 Tempomat
24 Întrerupãtor de aprindere 

Instrucþiune de montaj

Pericol
Pericol de rãnire datoritã pornirii 
neintenþionate a motorului. Protejaþi-
vã de rãniri. Înainte de toate lucrãrile 
la aparat:
– Se opreşte motorul,
– Se aşteaptã pânã când s-au oprit 

toate piesele mobile; motorul 
trebuie sã fie rãcit.

– Se trage fişa bujiilor.

Indicaþie de salubrizare
Resturile de ambalaj aferente, 
aparatele vechi etc.  se salubrizeazã 
conform prescripþiilor locale.

Montarea şi demontarea þevii 
de suflare
Montarea
Figura 2a

Se împing clemele furtunului peste 
capãtul þevii flex.
Se împinge þeava flex peste ştuþul 
de racordare de pe unitatea 
motorului, astfel ca ieşitura de 
pe þeava flex sã intre în scobiturã.
Se strânge şurubul clemei furtunului.

Figura 2b
Se împinge clema şurubului peste 
celãlalt capãt al þevii flex.
Se împinge þeava flex peste unitatea 
de deservire, astfel ca ieşitura de pe 
þeava flex sã intre în scobiturã.
Se strânge şurubul clemei 
furtunului.

Figura 2c
Se împinge prelungitorul de þeavã 
pe unitatea de deservire şi se 
fixeazã printr-un sfert de rotire în 
sensul contrar acelor de ceasornic 
(închizãtoare baionetã).
Se repetã procesul cu cel de-al 
doilea prelungitor de þeavã.

Duzã de suflare (opþional):
Figura 2d

Se împinge duza de suflare pe pre-
lungitorul de þeavã şi se fixeazã printr-
un sfert de rotire în sensul contrar 
acelor de ceasornic (închizãtoare 
baionetã).

Demontarea
Se face în ordine inversã decât 
la montare.

Îndreptarea mânerului 
de deservire.
Mânerul de deservire poate fi reglat 
într-o poziþie optimã pentru utilizator.

Atenþie
La lucrãrile de reglare se va avea 
în vedere mersul liber al cablului şi al 
canalului de gaz. Pericol de avariere 
a aparatului!
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Figura 3
Se desfac cele 2 şuruburi din 
partea de jos a mânerului de 
deservire.
Mânerul de deservire se împinge în 
faþã sau în spate, pentru a se regla 
distanþa optimã faþã de unitatea 
motorului.
Şuruburile din partea de jos a 
mânerului de deservire se strâng 
din nou.

Uleiul şi benzina

Ulei
Folosiþi numai ulei de calitate, 
clasificarea- API TC (TSC-3) care 
se oferã pentru motoare în doi 
timpi rãcite cu aer. Amestecaþi 
uleiul pentru motoarele în doi timpi 
conform indicaþiilor de pe canistrã, 
1:40 (2,5%).

Benzina

Pericol
În anumite condiþii benzina este 
deosebit de inflamabilã şi existã 
pericol de explozie.
– Alimentarea se va face numai 

în spaþii bine aerisite şi cu motorul 
oprit. În apropierea rezervorului 
sau în locul de depozitare 
al carburantului nu se va fuma 
şi se vor opri toate sursele 
de aprindere.

– Rezervorul de combustibil nu 
se va umple în exces (nu trebuie 
sã se afle combustibil în ştuþul 
de umplere). Dupã alimentare 
se va avea grijã ca sã fie închis 
şi asigurat capacul rezervorului.

– Se va avea grijã sã nu se verse 
carburant în timpul alimentãrii. 
Carburantul vãrsat sau aburii 
de benzinã se pot aprinde. Dacã 
s-a vãrsat carburant, se va avea 
grijã ca zona sã fie uscatã înainte 
de a se porni din nou motorul.

– Se va evita contactul repetat sau 
prelungit cu pielea sau inhalarea 
de aburi.

Instrucþiunile pentru ameste-
carea uleiului cu benzina
Carburantul vechi şi/sau amestecat 
greşit constituie principala cauzã, 
dacã utilajul nu funcþioneazã regula-
mentar. Folosiþi întotdeauna benzinã 
curatã, proaspãtã, fãrã plumb 
(vechime de cel mult 60 de zile).
Urmaþi întocmai instrucþiunile pentru 
amestecul corect de benzinã/ulei.
Faceþi un amestec regulamentar din 
ulei de motor în doi timpi şi benzinã 
fãrã plumb, 1:40 (2,5 %). 
Nu amestecaþi direct în rezervor.
Alimentarea cu carburant
Figura 1

Se îndepãrteazã capacul 
rezervorului (19).
Rezervorul de carburant (20) se 
umple cu un amestec de benzinã/
ulei. Nu se va umple niciodatã 
în exces! Carburantul vãrsat 
se şterge imediat. 
Se închide bine capacul 
rezervorului.
Se îndepãrteazã utilajul cca. 10 m 
de locul de alimentare/de rezervorul 
cu carburant înainte de a se porni 
motorul.

Funcþionare

Atenþie
– Înainte de pornirea motorului 

se regleazã sistemul de purtare 
în funcþie de dimensiunile 
utilizatorului.

– La pornirea motorului se va urmãri 
ca aparatul sã nu fie îndreptat spre 
persoane, animale, obiecte sau 
deşeuri împrãştiate.

– În timpul folosirii se vor purta 
mijloace de protecþie a ochilor 
şi auzului.

– În timpul folosirii þineþi aparatul 
corect (Fig. 8).

– Controlaþi aparatul dacã este 
în stare de folosire şi dacã þeava 
de suflare este fixatã.

– Dupã utilizare:
– Se curãþã aparatul.
– Se salubrizeazã deşeurile 

conform prescripþiilor locale.

Reglarea sistemului 
de purtare
Poziþia optimã de purtare este atunci 
când centura abdominalã a sistemului 
de purtare se aflã pe şolduri. 
Figura 4

Sistemul de purtare se aşeazã 
peste umãr, astfel ca unitatea 
motorului sã se afle pe spate.
Se închid închizãtorile centurii 
abdominale (1) În caz de nevoie 
se regleazã mai larg.
Se regleazã centura de umãr 
la lungimea corectã (2). 
Centura abdominalã ar trebui 
sã se afle pe şolduri.
Se regleazã închizãtorile centurii 
abdominale la lãþimea corectã (3).
Centura de piept (în funcþie de 
model) se închide şi se regleazã.

Pornirea motorului

Pericol
Se porneşte motorul, când aparatul 
se aflã la sol. Sistemul de purtare se 
pune abia dupã pornirea motorului.

Amestecaþi benzinã (carburant Otto) 
cu ulei. Umpleþi rezervorul cu 
amestec: Vezi uleiul şi benzina.
Se aduce  întrerupãtorul aprinderii 
(1/Fig. 5) în poziþia Pornit=[f].
Se apasã încet şi total pompa 
de aspiraþie/primerul (1/Fig. 6) 
de 10 ori. Carburantul trebuie 
sã fie vizibil în pompã. Dacã acesta 
nu este cazul, apãsaþi pânã când 
se poate vedea combustibilul.
Aduceþi maneta de şoc (2/ Fig. 6) 
în poziþia N/ .
Tempomatul (3/Fig. 5) se apasã 
total în jos, pentru a bloca maneta 
de acceleraþie în poziþia de plinã 
admisiune. 
Aparatul aflându-se la sol, trageþi 
cablul de pornire cca. 10 cm 
în afarã. Apoi printr-o mişcare 
controlatã şi rapidã se trage de 
5 ori de cablul de pornire (Fig. 7).
Aduceþi maneta de şoc (2/ Fig. 6) 
în poziþia O/ .
Apoi trageþi de cablul de pornire într-
o mişcare =controlatã şi rapidã, 
pentru a porni motorul (Fig. 7). 
Când motorul porneşte, lãsaþi-l 
sã se încãlzeascã timp 
de 30–60 secunde.

!
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Indicaþii
– La temperaturi mai scãzute motorul 

poate avea nevoie de mai mult timp 
pentru a se încãlzi şi a atinge viteza 
maximã.

– Utilajul s-a încãlzit corect când 
motorul accelereazã fãrã ezitãri.

Dacã motorul se cald:

Aşezaþi maneta de şoc (2) în poziþia 
P/  (Fig. 6). 
Tempomatul (3/Fig. 5) se depla-
seazã total în sus (poziþia de mers 
în gol). Utilajul este acum gata 
de funcþionare.

Dacã motorul se îneacã:

Readuceþi maneta de şoc în poziþia 
O/  (Fig. 6) şi lãsaþi motorul 
sã se încãlzeascã.

Indicaþii
– Nu este necesar sã se folo-seascã 
şocul pentru a porni un motor cald. 
Se aduce întrerupãtorul în poziþia 
pornit=[f] şi maneta de şoc în poziþia 
O/ .

– Se aduce maneta de şoc în poziþia 
P/  dacã motorul se îneacã 
la încercarea de pornire. Se trage 
cablul de pornire. Motorul ar trebui 
sã porneascã dupã 3 pânã 
la 8 încercãri.

Maneta de acceleraþie/ 
deservirea tempomatului
Fig. 5

Pentru a accelera motorul se apasã 
maneta de acceleraþie (2).

Pentru perioade mai lungi de 
deservire şi pentru a evita oboseala 
mâinii/degetului, poate fi folosit 
tempomatul.

Pentru a bloca maneta de accele-
raþie în reglarea momentanã se 
deplaseazã tempomatul (3) în jos.
Pentru a modifica reglarea 
acceleraþiei, tempomatul se mişcã 
în sus sau în jos în poziþia doritã.
Pentru a elibera din nou maneta 
de acceleraþie, tempomatul 
se deplaseazã sus de tot.

Indicaþii
Când tempomatul se deplaseazã, se 
deplaseazã şi maneta de acceleraþie!

Oprirea motorului
Fig. 5

Se dã drumul la maneta de accele-
raþie (2) sau se deplaseazã tempo-
matul (3) sus de tot. Se lasã motorul 
sã se rãceascã în mers în gol.
Comutaþi întrerupãtorul de aprindere 
(1/Fig. 5) pe poziþia píçé [M].

Þinerea aparatului
Când utilizaþi aparatul:

Porniþi motorul.
Aplicaþi sistemul de purtare şi 
închideþi închizãtoarea centurii 
abdominale şi a centurii de piept 
(în funcþie de model).
Aşezaþi-vã în poziþia de lucru (Fig. 8). 

Indicaþii de utilizare
Utilizarea în zone greu de curãþat:
– straturi, tufişuri, copaci 
– colþurile casei
– grãtare, garduri, etc.

Þineþi aparatul în poziþie de lucru. 
Þineþi þeava de suflare la câþiva centi-
metri deasupra solului şi executaþi 
mişcãri de ştergere de pe o parte 
pe alta.
Se merge încet înainte.
Grãmada de murdãrie adunatã 
se pãstreazã înaintea noastrã.
Turaþia redusã a motorului este cea 
mai avantajoasã pentru material uşor.
Pentru material mai greu şi murdãrie 
grosierã trebuie sã  se foloseascã 
o turaþie mai mare a motorului.

Întreþinere şi curãþare

Atenþie
Înainte de toate lucrãrile la aparat:
– Se opreşte motorul.
– Se aşteaptã pânã când s-au oprit 

toate piesele mobile; motorul 
trebuie sã fie rãcit.

– Se scoate fişa bujiilor astfel încât 
sã nu fie posibilã o pornire din 
greşealã a motorului.

Lãsaþi ca toate reparaþiile sã fie 
executate exclusiv de un atelier 
de specialitate.
La sfârşitul sezonului daþi utilajul 
la verificat şi la reparat într-un atelier 
de specialitate.
Acordaþi atenþie intervalelor de între-
þinere conform planului de între-
þinere. Neglijarea acestora poate 
duce la avarii grave ale motorului.

Plan de întreþinere

G Lãsaþi aceastã lucrare sã fie 
executatã de cãtre un atelier 
de specialitate.

Întreþinerea filtrului de aer
Se deschide capacul filtrului de aer. 
Pentru aceasta apãsaþi eclisa şi 
deschideþi capacul în sus (Fig. 9).
Se scoate filtrul de aer (1 /Fig. 9).
Se curãþã filtrul cu curãþitor casnic şi 
cu apã. Se clãteşte bine şi se lasã 
sã se usuce (Fig. 10).
Se unge uşor filtrul cu ulei SAE30 
curat (Fig. 11).
Se preseazã filtrul pentru a 
îndepãrta uleiul în exces (Fig. 12).
Montaþi filtrul (1/Fig. 9).

Indicaþii
Funcþionarea fãrã filtru duce la 
pierderea garanþiei.

Se închide din nou capacul filtrului 
de aer avându-se grijã sã se 
blocheze (Fig. 13).

Verificarea/schimbarea 
bujiilor

Se scoate fişa bujiilor.
Se îndepãrteazã murdãria din jurul 
bujiei. 
Se deşurubeazã bujiile spre stânga 
cu cheia pentru bujii.
Se verificã/se regleazã distanþa 
între electrozi de 0,63 mm 
(Fig. 15).

Indicaþii
Bujiile defecte, înnegrite sau murdare 
se vor schimba.

Se înşurubeazã bujiile şi se 
strâng cu un moment de rotaþie 
de 12,3–13,5 Nm. 
Nu le strângeþi prea tare.
Fixaþi din nou capacul motorului.

Lucrãri 
de întreþinere
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Alimentarea x
Curãþirea filtrului/se 
unge x

Se controleazã bujiile/ 
fişa bujiilor x

Curãþirea grãtarului 
de scântei x
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Întreþinerea grãtarului 
de scântei

Se slãbesc şuruburile ale capacului 
motorului şi se îndepãrteazã 
capacul (Fig. 14).
Slãbiþi şuruburile (1/Fig. 16) 
şi scoateþi amortizorul de zgomote.
Slãbiþi şurubul (1/ Fig. 17) 
pe amortizorul de zgomot şi scoateþi 
capacul grãtarului de scântei 
(2 /Fig. 17).
Scoateþi grãtarul de scântei 
(3/Fig. 17).
Se curãþã grãtarul de scântei 
cu o perie de sârmã sau se înlo-
cuieşte.
Montajul se face în ordine inversã.

Curãþarea aparatului
Se va folosi o perie micã pentru 
curãþirea pãrþii exterioare a utilajului. 
Nu se vor folosi mijloace de curãþire 
ascuþite. Detergenþi casnici care 
conþin uleiuri aromate ca uleiul 
de pin sau lãmâie precum şi solvenþii 
cum ar fi kerosina ar putea deteriora 
carcasa din material plastic sau 
mânerul. Poziþiile umede se vor şterge 
cu o cârpã moale.

Depozitare
Aparatul nu se va depozita niciodatã 
cu combustibil în rezervor sau în 
locuri în care vaporii ar putea întâlni 
scântei sau o flacãrã deschisã.
Înaintea depozitãrii se lasã motorul 
sã se rãceascã.
Depozitaþi aparatul într-o camerã 
uscatã, închisã, pentru a evita 
o folosire neautorizatã sau 
producerea de pagube. 
Þineþi utilajul departe de copii.

Depozitare pe termen lung

Indicaþii
La motoarele care sunt depozitate mai 
mult de 30 de zile, ar trebui sã nu fie 
carburant în rezervor, pentru a se evita 
formarea de depuneri în instalaþia 
carburantului, în special în pãrþile 
importante ale carburatorului. 

Dacã utilajul trebuie depozitat 
pe termen lung, se va proceda 
dupã cum urmeazã.

Se lasã sã se scurgã tot carburantul 
din rezervor şi se pune într-un vas 
cu acelaşi amestec pentru doi timpi. 
Nu se va folosi combustibil 
care a fost depozitat mai mult 
de 60 de zile.
Se porneşte motorul şi se lasã 
sã funcþioneze pânã se opreşte. 
În acest fel nu mai rãmâne combus-
tibil în carburator.
Se lasã motorul sã se rãceascã. 
Se scoate bujia şi se toarnã 
în cilindru 30 ml de ulei de motor 
de calitate superioarã sau ulei 
pentru doi timpi. Se trage încet 
cablul de pornire pentru a repartiza 
uleiul. Se instaleazã bujia din nou.

Indicaþii
Se scoate bujia şi tot uleiul din cilindru 
înainte ca aparatul sã fie pornit dupã 
depozitare.

Se curãþã bine utilajul şi se verificã, 
dacã sunt piese desprinse sau 
deteriorate. Se reparã sau se înlo-
cuiesc piesele defecte şi se strãng 
şuruburile, piuliþele şi bolþurile slãbite. 
Utilajul poate fi acum depozitat.
Utilajul se pãstreazã într-un loc 
uscat şi care poate fi închis sau 
la o înãlþime suficientã pentru a se 
evita orice utilizare neintenþionatã 
sau o deteriorare. Se va pãstra în 
afara razei de acþiune a copiilor.

Garanþie

În fiecare þarã sunt valabile condiþiile 
de garanþie eliberate de societatea 
noastrã sau de cãtre importator. Noi 
înlãturãm gratuit defecþiunile la utilajul 
dvs. în cadrul garanþiei, dacã acestea 
au fost cauzate de un defect al 
materialului sau o greşealã a producã-
torului. În caz de garanþie vã rugãm sã 
vã adresaþi vânzãtorului sau celei mai 
apropiate sucursale.
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Înlãturarea deficienþelor

Pentru alte întrbãri adresaþi-vã comerciantului loccal.

Greşealã Cauza Mãsuri

Motorul nu porneşte. Întrerupãtorul de aprindere se aflã 
pe OPRIT.

Se comutã întrerupãtorul pe PORNIT.

Rezervorul de combustibil este 
gol.

Se umple rezervorul de combustibil.

Carburant vechi. Goliþi rezervorul şi umpleþi-l cu carburant 
proaspãt.

Primerul nu este apãsat suficient. Se apasã primerul de 10 ori încet şi complet 
în jos.

Motorul este înecat. Se executã procesul de pornire cu maneta 

de şoc în poziþia P/ .

Bujie murdarã. Se înlocuieşte sau se curãþã bujia.

Grãtarul de scântei este murdar. Se curãþã sau se schimbã grãtarul de 
scântei.

Motorul nu funcþioneazã uniform 
la mersul în gol.

Filtrul de aer este astupat. Se curãþã sau se schimbã filtrul de aer.

Carburant vechi. Goliþi rezervorul şi umpleþi-l cu carburant 
proaspãt.

Carburatorul este reglat greşit. Reglaþi carburatorul la un atelier 
de specialitate.

Motorul nu accelereazã. Carburant vechi. Goliþi rezervorul şi umpleþi-l cu carburant 
proaspãt.

Carburatorul este reglat greşit. Reglaþi carburatorul la un atelier 
de specialitate.

Filtrul de aer este astupat. Se curãþã sau se schimbã filtrul de aer.

Grãtarul de scântei este murdar. Se curãþã sau se schimbã grãtarul de 
scântei.

Motorul nu are putere sau 
aparatul nu suflã.

Turbina de suflare este defectã. Piesele defecte vor fi schimbate de cãtre 
atelierul de specialitate.

Vibraþii puternice. Turbina de suflare sau alte pãrþi 
sunt defecte.

Aparatul trebuie oprit imediat.
Piesele defecte vor fi schimbate de cãtre 
atelierul de specialitate.




