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Folosirea documentului

În calitate de utilizator al acestui utilaj 
citiþi cu atenþie aceste instrucþiuni de 
folosire înainte de prima utilizare. 
Acþionaþi în conformitate cu ele şi 
pãstraþi-le pentru aplicare ulterioarã. 
Nu permiteþi niciodatã copiilor sau altor 
persoane, care nu cunosc aceste 
instrucþiuni de utilizare, sã utilizeze 
utilajul.
Persoanele sub 16 ani nu au voie sã 
foloseascã aparatul – prescripþiile 
locale pot stabili vârsta minimã a 
utilizatorului.
În aceastã instrucþiune sunt conþinute 
indicaþii de siguranþã, care
– atrag atenþia asupra pericolelor în 

legãturã cu motorul,
– se referã la riscuri de rãnire,
– aratã cum poate fi evitat sau redus 

riscul de rãnire.
Indicaþiile de siguranþã din aceastã 
instrucþiune sunt marcate dupã cum 
urmeazã:

Pericol!
Indicã un pericol direct care 
ameninþã. În cazul nerespectãrii 
acestei indicaþii, existã ameninþarea 
cu moartea sau cu rãniri grave.

Atenþie!
Indicã o situaþie periculoasã. 
În cazul nerespectãrii indicaþiei pot 
apãrea rãniri uşoare sau pagube 
materiale.

Indicaþie
Denumeşte indicaþii de utilizare şi 
informaþii importante.

Datele de pe carcasa 
motorului
Figura 10

Aceste date sunt foarte importante 
la identificarea ulterioarã pentru 
comandarea de piese  de schimb ale 
utilajului. Introduceþi toate datele 
motorului în rubricã (Figura=11).

Pentru siguranþa dvs.

Indicaþie

În cele ce urmeazã se va vorbi în 
general de “utilaj”. Motorul poate fi 
montat în diverse utilaje.

Pericol!
Urmaþi toate indicaþiile de siguranþã 
şi de deservire ale instrucþiunii de 
utilizare a aparatului, pe care este 
montat acest motor.

Pericol de explozie şi de 
incendiu!

Benzina şi aburii de benzinã sunt 
foarte inflamabile şi explozive. Printr-
un incendiu sau prin explozie se 
poate ajunge la arsuri grave sau la 
cazuri de deces. Dacã benzina 
ajunge pe corp sau pe 
îmbrãcãminte, se va spãla imediat 
pielea sau se vor schimba hainele.
– Pentru alimentare se va opri 

motorul şi se va lãsa sã se 
rãceascã cel puþin douã minute, 
înainte de a desface capacul 
rezervorului.

– Se va umple rezervorul numai în 
aer liber sau într-un spaþiu bine 
aerisit.

– Se vor folosi numai recipiente de 
carburant admise.

– Nu se vor umple niciodatã 
canistre într-o maşinã de tracþiune 
sau pe o remorcã-şa cu 
cãmãşuialã din material plastic. 
Canistrele de umplut vor fi þinute 
întotdeauna pe sol şi la oarecare 
distanþã de autovehicul.

– În mãsura în care este posibil, se 
vor îndepãrta aparatele acþionate 
cu motor de autocamion sau de 
remorca-şa şi se va face 
alimentarea cu carburant la sol. 
Dacã acest lucru nu este posibil, 

astfel de utilaje se vor umple cu 
o canistrã în loc de a se umple 
direct cu furtunul de la staþie.

– Trompa de alimentare se va sprijini 
întotdeauna pe marginea ştuþului 
de umplere al rezervorului sau a 
canistrei, pânã când alimentarea s-
a încheiat. Nu se va folosi maneta 
de blocare cu zãvor pentru 
umplere continuã.

– Nu se va umple rezervorul peste 
mãsurã. Rezervorul se va umple 
cu cca. 2 cm sub începutul 
ştuþului de umplere, astfel încât 
carburantul sã se poatã dilata.

– Se va þine carburantul la distanþã 
de scântei, foc deschis, lumini de 
avertizare, alte surse de cãldurã 
sau de aprindere.

– Utilajele nu se vor alimenta 
niciodatã în camere închise, 
întrucât se formeazã aburi 
inflamabili.

– Nu se va fuma.
– Se controleazã frecvent 

conductele de carburant, 
rezervorul, capacul rezervorului 
şi pãrþile de legãturã, dacã nu 
prezintã fisuri sau poziþii 
neetanşe. Dacã este cazul, se 
vor schimba.

– Pentru pornirea motorului, ne vom 
asigura cã sunt montate bujiile, 
eşapamentul, capacul 
rezervorului şi filtrul de aer.

– Nu se va porni motorul fãrã sã fie 
montate bujiile.

– Dacã s-a vãrsat combustibil, se 
va aştepta înainte de pornirea 
motorului, pânã când carburantul 
s-a evaporat.

– La folosirea de utilaje nu se va 
apleca motorul sau utilajul în aşa 
fel, încât sã poatã ieşi carburant.

– Nu folosiþi şocul la oprirea 
motorului.

– La transportul de utilaje, acestea 
se vor transporta întotdeauna cu 
rezervorul gol.

!

!

!
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– Benzina sau utilajele cu rezervorul 
plin nu se vor pãstra în apropiere 
de instalaþii de încãlzire, cuptoare, 
boilere de apã caldã sau alte 
aparate, care dispun de lãmpi de 
avertizare sau alte surse de 
aprindere, deoarece prin acestea 
pot fi aprinşi aburii de benzinã.

Pericol de explozie şi de 
incendiu!

La pornirea motorului se produc 
scântei. Prin acestea pot fi aprinşi 
aburii inflamabili din apropiere. 
Aceasta poate duce la un incendiu 
sau la o explozie.
– Motorul nu se va porni în 

apropiere de instalaþii defecte, 
acþionate cu gaz.

– Nu se vor folosi ajutoare de 
pornire aflate sub presiune, 
deoarece aburii acestora sunt 
inflamabili.

Pericol de sufocare!
Motoarele elibereazã monoxid de 
carbon, un gaz otrãvitor fãrã culoare 
şi fãrã miros. Inhalarea de monoxid 
de carbon poate duce la senzaþii de 
ameþealã, leşin sau la deces.
– Motorul se va porni şi se va lãsa sã 

funcþioneze numai în afara 
clãdirilor.

– Nu se porni şi nu se va lãsa sã 
funcþioneze motorul în camere 
închise, chiar dacã uşile sau 
ferestrele au fost deschise.

Pericol de rãnire!
O pornire neintenþionatã poate duce 
la rãniri grave respectiv poate 
produce un incendiu sau o 
electrocutare.
– Înainte de toate lucrãrile, ca de ex. 

lucrãrile de instalare sau de 
reparaþii, se va trage întotdeauna 
fişa bujiilor şi se va þine la distanþã 
de bujii.

– Pentru testul de aprindere se va 
folosi numai un aparat testat de 
verificare a aprinderii.

– Nu se va face testul de aprindere 
când bujiile sunt scoase.

Pericol de arsuri! 
Pericol de incendiu!

Un motor care funcþioneazã 
produce cãldurã. Piesele motorului, 
în special eşapamentul, se 
încãlzesc foarte tare. La atingerea 
lor se pot produce arsuri grave. 
Corpuri strãine inflamabile, cum 
sunt frunzele, iarba, crengile ş.a., pot 
lua foc.
– Eşapamentul, blocul de cilindri şi 

nervurile de rãcire se vor lãsa sã 
se rãceascã înainte de a le atinge.

– Copiii se vor þine la distanþã de 
motoarele fierbinþi şi în funcþiune.

– Se vor îndepãrta corpurile strãine 
inflamabile din apropierea 
eşapamentului şi cilindrului.

Pericol de electrocutare! 
Pericol de incendiu!

Scânteile de aprindere pot produce 
incendii sau electrocutãri.

Pericol de rãnire!
Piesele rotative pot atinge sau trage 
mâinile, picioarele, pãrul, 
îmbrãcãmintea sau pãrþi din 
îmbrãcãminte. Aceasta poate duce 
la rãniri grave.
– Utilajul va fi folosit numai cu 

dispozitivul de protecþie  instalat.
– Mâinile şi picioarele se vor þine la 

distanþã de piesele rotative.
– Înainte de lucru se va strânge 

pãrul lung şi se vor scoate 
bijuteriile.

– Nu se va purta îmbrãcãminte 
largã, şnururi care atârnã sau 
piese, care ar putea sã se prindã.

Pericol de electrocutare 
la motoarele cu dispozitiv de 
pornire electric!

Nu atingeþi niciodatã cabluri 
electrice sau pãrþi constructive, 
când aprinderea este pornitã sau 
când motorul este în funcþiune. 
Puteþi provoca electrocutãri.

Pericol de rãnire! 
Defecþiunila aparat!

Nu trebuie fãcute modificãri la 
reglãrile prealabile din fabricã ale 
motorului.

Simboluri pe utilaj
Pe motor se aflã indicaþii de siguranþã 
şi de avertizare, reprezentate prin 
simboluri sau pictograme. Simbolurile 
au urmãtoarea semnificaþie:

Atenþie! Avertizare de 
surse de pericol.

Înainte de punerea în 
funcþiune se vor citi 
instrucþiunile de 
folosire!

Avertizare de suprafeþe 
fierbinþi!

Avertizare de aburi 
otrãvitori!

Benzina este 
inflamabilã! 

Se va alimenta cu 
carburant fãrã plumb!

Pericol de electrocutare! 
Nu folosiþi dispozitivul de 
pornire electric când 
plouã!

Pãstraþi aceste simboluri pe utilaj 
întotdeauna într-o stare lizibilã.

Date referitoare la motor

Comparaþi Figura=1=cu utilajul dvs. şi 
familiarizaþi-vã cu acesta, unde se aflã 
diferitele elemente de deservire şi 
dispozitive de reglare.

Figura 1
N Eşapament
O Şurubul de scurgere al uleiului
P Starter electric
Q Capacul recipientului de ulei/

bagheta de mãsurare 
R= Protecþie contra prinderii degetelor
S Filtrul de aer
T a) bujii

b) fişa bujiilor
U Filtru de benzinã
V Filtru de ulei
NM Carburatorul

!

!

!

!

!
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Instrucþiuni de 
funcþionare

Verificare înainte de utilizare
Feluri de ulei recomandate

Atenþie!
Aparatul se livreazã fãrã carburant 
şi ulei în motor. Dacã motorul 
funcþioneazã fãrã ulei suficient, 
el poate fi serios avariat din aceastã 
cauzã. Aceste stricãciuni sunt 
excluse din garanþie.

 Înaintea pornirii motorului verificaþi 
nivelul uleiului şi dacã este cazul, 
completaþi uleiul. Nu adãugaþi prea 
mult. Rezervorul de ulei are 
o capacitate de cca. 1,7 litri.

Folosiþi numai uleiuri de 4 timpi ale 
clasificãrii SF / SG / SH / SJ sau 
superioare.
Vâscozitatea uleiului se va alege în 
funcþie de temperatura exterioarã din 
urmãtorul tabel:

Pentru utilizarea generalã la 
temperaturi normale se  recomandã 
ulei SAE 10W–30. Dacã se utilizeazã 
ulei cu vâscozitate unicã, ar trebui 
aleasã din tabel o astfel de vâscozitate 
pentru temperatura medie a zonei de 
utilizare.

Atenþie!
Prin utilizarea unui ulei de calitate 
inferioarã sau a unui ulei pentru 
motoare în 2 timpi se poate scurta 
durata de viaþã a motorului, 
respectiv motorul poate fi avariat.

Controlarea nivelului uleiului

Atenþie!
La un control se va avea grijã, ca 
utilajul sã se afle pe o suprafaþã 
planã şi motorul sã fie oprit.
Curãþaþi zona şi joja dupã fiecare 
scoatere a jojei (Figura 3).

Figura 2
 Deşurubaþi capacul de umplere cu ulei 

(1) şi ştergeþi joja de ulei. 
 Introduceþi joja în ştuþul de umplere şi 

înşurubaþi bine.
 Scoateþi joja din nou şi controlaþi 

nivelul uleiului. Dacã nivelul este 
scãzut, se adaugã încet ulei pânã la 
marcajul de sus “max.” de pe bagheta 
de mãsurare. 

 Înainte de pornirea motorului se 
înşurubeazã bine bagheta de 
mãsurare a uleiului.

Atenþie!
Nu turnaþi prea mult ulei. Dacã se 
toarnã prea mult ulei, aceasta poate 
duce la defecþiuni ale motorului, 
producerea de fum, dificultãþi 
la pornire sau înnegrirea bujiilor.

Carburanþi recomandaþi

Pericol!
– În anumite condiþii benzina este 

foarte inflamabilã şi existã pericol 
de explozie.

– Umpleþi rezervorul numai într-un 
loc aerisit şi cu motorul oprit. În 
apropierea rezervorului şi la locul 
de depozitare a carburantului nu 
se va fuma şi se vor opri toate 
sursele de aprindere.

– Nu umpleþi prea mult rezervorul de 
benzinã (nu trebuie sã se afle 
benzinã în ştuþul de umplere). 
Dupã alimentare vom avea grijã, 
ca sã fie bine închis şi asigurat 
capacul rezervorului.

– Trebuie avut grijã, ca în timpul 
alimentãrii sã nu se verse 
carburant. Carburantul vãrsat sau 
aburii de benzinã se pot aprinde. 
Dacã s-a vãrsat carburant, trebuie 
avut grijã ca locul sã fie uscat 
înainte de a se reporni motorul.

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

Pericol de defecþiuni la motor!
– Carburantul nu se amestecã cu 

uleiul.
– Se va folosi numai carburant 

curat, proaspãt şi fãrã plumb.
– Se va folosi numai carburant cu o 

cifrã octanicã de 87 sau mai mare.

– Nu folosiþi carburant din 
specificaþia E85!

– Se vor crea provizii  de carburant 
numai în cantitatea care poate fi 
consumatã în decurs de 30 de 
zile.

– Nu lãsaþi în rezervor carburant fãrã 
stabilizator mai mult de 30 de zile 
– altfel aceasta poate conduce la 
stingerea garanþiei.

– Se va avea grijã sã nu ajungã 
murdãrie, praf sau apã în rezervor.

Controlarea nivelului de 
umplere cu benzinã

Atenþie!
Înainte de alimentare se va lãsa 
motorul sã se rãceascã cel puþin 
douã minute.
Respectaþi indicaþiile din 
instrucþiunea de deservire a aparatu-
lui referitoare la controlul nivelului 
de umplere cu benzinã şi la alimen-
tare.

Figura – vezi instrucþiunea de 
deservire
 Înainte de ridicarea capacului şi de 

alimentare se va curãþi zona din jurul 
stuþului de umplere.

 Umpleþi rezervorul pânã la sub 
cca. 2 cm sub ştuþul de umplere sau 
pânã când nivelul de umplere atinge 
înãlþimea maximã de umplere 
conform indicatorului (în funcþie de 
execuþie), astfel ca sã fie permisã 
dilatarea carburantului.

Pornirea motorului
Figura 4

Pericol!
Mâinile şi picioarele se vor þine 
întotdeauna la distanþã de pãrþile 
mobile. Nu se vor folosi ajutoare de 
pornire sub presiune. Aburii sunt 
inflamabili.

Pericol! 
Se vor urma toate indicaþiile de 
deservire din Instrucþiunile de 
funcþionare ale utilajului, pe care 
este montat motorul.

-30º -20º -10º 0º 10º 20º 30º 40º(ºC)

5W-30

30

10W-30

Synthetic 5W-30

!
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Indicaþii
– Unele modele nu au şoc. Motorul se 

regleazã automat la procesul de 
pornire respectiv.

– În mod normal nu este necesar, sã se 
foloseascã şocul, dacã motorul este 
cald sau temperatura mediului este 
ridicatã.

– Se lasã motorul câteva minute sã se 
încãlzeascã înainte de a se lucra cu 
aparatul.

 Opriþi toate agregatele de 
acþionare, aduceþi acþionarea în 
poziþia neutrã (N) şi blocaþi frâna de 
fixare (dacã existã).

■ Poziþionaþi maneta de acceleraþie 
(Figura 4b) pe . 

■ Când motorul este rece, trageþi şocul 
(Figura 4a) sau poziþionaþi maneta de 
acceleraþie pe  (Figura 4b).

■ Rotiþi cheia de contact (Figura 4c/
4d) pe , pânã când motorul 
porneşte (încercare de pornire pânã 
la max. 5 secunde, aşteptaþi 
10 secunde pânã la urmãtoarea 
încercare). Când motorul 
funcþioneazã, poziþionaþi cheia de 
contact pe LfL K

■ Aduceþi şocul înapoi încet.
■ Readuceþi şocul înapoi, pânã când 

motorul merge lliniştit.

Oprirea motorului
Figura 4
■ Se aduce maneta de acceleraþie în 

poziþia mijlocie.
■ Se lasã motorul sã meargã 

cca. 20 de secunde.
■ Se aduce cheia de aprindere în 

poziþia  / 0.
■ Se scoate cheia de aprindere.
■ Înainte de pãrãsirea aparatului blocaþi 

frâna de fixare (dacã existã).

Întreþinerea / Curãþirea

Pericol!
Înainte de efectuarea lucrãrilor, cum 
ar fi lucrãrile de întreþinere şi de 
curãþire, se va opri motorul şi se va 
lãsa sã se rãceascã. Se scoate cheia 
de aprindere. 
Pentru a evita pornirea neintenþio-
natã, se va trage întotdeauna fişa 
bujiilor.

Atenþie!
– Motorul este reglat în mod optim 

de cãtre producãtor în ceea ce 
priveşte randamentul şi 
consumul. Orice modificare 
a acestor reglaje trebuie sã se 
facã exclusiv de cãtre producãtor 
sau de cãtre un specialist 
autorizat.

– Dacã motorul trebuie aplecat 
pentru transportul aparatului, 
pentru inspecþie sau pentru 
îndepãrtarea murdãriei, el va fi 
întotdeauna aplecat astfel ca bujia 
sã fie îndreptatã în sus, pentru ca 
sã nu aparã o defecþiune de motor 
din cauza carburantului sau a 
uleiului.

– În autovehicule aparatul se va 
transporta întotdeauna cu 
rezervorul de carburanþi gol.

– Piesele de schimb trebuie sã 
corespundã cerinþelor stabilite de 
producãtor.

– Din aceastã cauzã folosiþi numai 
piese de schimb originale admise 
de producãtor. Reparaþiile trebuie 
fãcute exclusiv de cãtre un atelier 
de specialitate.

Pentru a se pãstra un randament 
constant, nu trebuie neglijate inspecþiile 
regulate şi reglajele motorului. 
O întreþinere regulatã asigurã o duratã 
lungã de funcþionare. 

Intervalele de întreþinere şi felul lucrãrilor 
de întreþinere, care trebuie efectuate, 
sunt indicate în tabelul urmãtor. 
Intervalele în funcþie de orele de 
funcþionare respectiv alte indicaþii de 
timp vor fi respectate dupã momentul 
care intervine primul. În cazul 
funcþionãrii în condiþii dificile sunt 
necesare lucrãri de întreþinere mai dese.
La sfârşitul sezonului lãsatþi utilajul sã fie 
verificat într-un atelier de specialitate.

!
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Plan de întreþinere

1) La solicitãri grele sau la temperaturi ridicate ale mediului.
2) La funcþionarea într-un mediu cu praf lucrãrile de întreþinere se vor face mai frecvent.

Controlul uleiului
 Înainte de fiecare pornire 

a motorului se controleazã nivelul 
uleiului.

 Se va avea grijã ca sã se menþinã 
întotdeauna nivelul corect al 
uleiului. Vezi “Controlarea nivelului 
uleiului”.

Schimbarea uleiului şi a 
filtrului de ulei

Pericol!
– Uleiul de motor vechi poate 

poduce cancerul pielii, dacã 
ajunge în contact cu pielea prea 
des şi mult timp. Cu toate cã acest 
lucru este puþin probabil, atât timp 
cât se manipuleazã zilnic ulei 
uzat, este recomandabil, sã ne 
spãlãm bine mâinile cu apã şi 
sãpun cât de repede este posibil 
dupã lucrul cu ulei uzat.

– Uleiul se va scurge în timp ce 
motorul mai este cald, dar nu 
fierbinte (în acest caz uleiul se 
scurge repede şi în întregime).

– În cazul în care aparatul trebuie 
înclinat pentru golirea uleiului, 
atunci în prealabil se va lãsa 
motorul sã meargã, pânã când 
rezervorul de carburant este gol.

Indicaþie

Salubrizaþi întotdeauna uleiul uzat/ 
filtrul de ulei în conformitate cu 
prevederile de protecþie a mediului. 
Uleiul uzat se va aduce la staþia de 
colectare a uleiurilor uzate într-un 
recipient etanş. Nu se va arunca la 
gunoi sau nu se va arunca pe sol.

Schimbarea uleiului
Figura 5
 Parcaþi aparatul pe o suprafaþã 

planã şi asiguraþi-l contra pornirii din 
loc.

 Se ridicã capacul rezervorului de 
ulei (1).

 Se lasã uleiul sã  se scurgã într-un 
recipient adecvat prin:
– deschiderea şurubului de 

scurgere a uleiului (2).
 Se înşurubeazã din nou şurubul de 

evacuare a uleiului (2) şi se strânge. 
Momentul de strângere 12–14 Nm.

Atenþie!
Nu strângeþi prea tare şurubul de 
evacuare a uleiului. 
 Se va umple rezervorul de ulei cu 

uleiul recomandat şi se va controla 
nivelul uleiului.

 Se fixeazã din nou capacul 
rezervorului de ulei.

Schimbarea filtrului de ulei
Figura 6
 Scoaterea uleiului – vezi 

“Schimbarea uleiului”.
 Montaþi din nou şurubul de scoatere 

a uleiului.
 Deşurubaþi filtrul de ulei.
 Ungeþi inelul de etanşare al noului 

filtru de ulei cu ulei proaspãt.
 Montarea noului filtru de ulei

–Rotiþi filtrul de ulei cu mâna, pânã 
când inelul de etanşare atinge 
carcasa motorului.

–Strângeþi filtrul de ulei cu 
10–12 Nm folosind o cheie 
specialã pentru filtre de ulei sau 
strângeþi filtrul de ulei cu mâna cu 
½=pânã la ¾ rotaþii.

Lucrãrile de întreþinere
înainte de 

fiecare 
folosire

Dupã primele 5 ore 
de funcþionare

O datã pe sezon 
sau o datã la 25 

de ore

O datã pe sezon 
sau o datã la 50 

de ore

O datã pe sezon 
sau o datã la 100 

de ore

Controlarea uleiului 
motorului



Schimbarea uleiului de 
motor

 NF 

Schimbarea filtrului de ulei NF 

Controlarea bujiilor 

Întreþinerea bujiilor 

Curãþirea zonei 
eşapamentului



Se curãþã capacul motorului 

Controlarea filtrului de aer 

Întreþinerea filtrului de aer OF

Se schimbã filtrul de benzinã 

Curãþarea nervurilor de 
rãcire ale motorului



!
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 Turnaþi ulei şi fixaþi din nou capacul 
de umplere a uleiului – vezi 
“Schimbul de ulei”.

 Porniþi motorul şi lãsaþi-l sã meargã 
puþin.

 Opriþi motorul şi lãsaþi-l sã se 
rãceascã.

 Verificaþi filtrul de ulei, dacã este 
etanş.

 Controlaþi nivelul uleiului şi corectaþi 
dacã este cazul – vezi “Controlarea 
nivelului de ulei”.

Întreþinerea filtrului de aer
Un filtru de aer murdar scade 
alimentarea cu aer a carburatorului. 
Pentru a evita o funcþionare 
defectuoasã a carburatorului, filtrul de 
aer ar trebui întreþinut în mod regulat. 
În locuri cu foarte mult praf pot fi 
necesare lucrãri de întreþinere mai 
dese.

Pericol!
Nu se va folosi niciodatã benzinã 
sau diluanþi cu punct de aprindere 
scãzut pentru curãþirea filtrului de 
aer. Existã periocl de incendiu şi de 
explozie!

Atenþie!
Nu se va lãsa niciodatã motorul sã 
funcþioneze fãrã filtru de aer. 
Urmarea poate fi o avarie a motorului 
sau o uzurã majoratã a motorului.

Indicaþie
Filtrul de hârtie nu poate fi curãþat.

Figura 7
 Desfaceþi cele douã piuliþe cu aripi 

(1) şi scoateþi capacul filtrului de aer 
(2).

 Scoateþi filtrul de aer complet (3).
 Scoateþi prefiltrul din burete (4) de 

pe filtrul de hârtie (5).
 În caz de murdãrire sau deteriorare 

filtrele de hârtie (5) trebuie înlocuite.
 Filtrele din material spongios (4) se 

curãþã, iar dacã sunt defecte, se 
schimbã. Pentru curãþarea filtrului 
din material spongios, acesta se va 
scoate de pe filtrul de hârtie şi se va 
curãþa cu o soluþie din detergent 
menajer şi apã caldã. Înainte de 
montare se va lãsa sã se usuce bine.

Indicaþie
Filtrul prealabil din material spongios 
nu se va îmbiba niciodatã cu ulei.
 Asamblaþi filtrul de aer complet şi 

aşezaþi-l corect cu deschizãtura 
rotundã pe stuþul de aspiraþie (6).

 Montaþi capacul filtrului de aer. Fiþi 
atenþi, ca nasul poziþionerului (7) sã 
stea corect în şinele de ghidare (8).

 Strângeþi din nou cu mâna cele 
douã piuliþe cu aripi (1).

Întreþinerea bujiilor

Pericol!
Se lasã motorul sã se rãceascã. 
Nu se va face testul de aprindere 
când bujiile sunt scoase. Nu se 
va porni motorul când bujiile sunt 
scoase.
Pentru ca motorul sã funcþioneze 
corect, distanþa dintre electrozii 
bujiilor trebuie reglatã în mod corect 
şi sã fie curatã.

Figura 8 şi 9
 Se scoate fişa bujiilor (1) şi se 

deşurubeazã bujia (2) cu o cheie de 
bujii.

 Bujiile se verificã vizual. Dacã existã 
o uzurã evidentã sau dacã izolatorul 
este defect, ele se vor schimba. 

 Bujiile se curãþã cu o perie de 
sârmã, dacã ele urmeazã a fi 
folosite din nou.

 Se mãsoarã distanþa dintre electrozi 
cu o lerã. Dacã este cazul se va 
regla puþin distanþa prin îndoirea 
electrodului din margine. Distanþa 
între electrozi trebuie sã fie de 
0,60–0,80 mm (Figura=9).

 Controlaþi dacã inelul de etanşare al 
bujiei este în stare bunã, apoi 
înşurubaþi bujia pentru a evita 
deteriorarea filetului.

 Când bujia este fixatã cu mâna se 
poate strânge cu o cheie pentru bujii.

Atenþie!
Bujiile nu se vor strânge prea tare. 
Trebuie avute în vedere urmãtoarele 
valori la strângerea bujiilor cu cheia 
pentru bujii:
– bujii noi, maximum 1/2  rotaþii,
– bujii folosite maximum 1/8 – 1/4 

rotaþii.

O bujie nestrânsã corect poate 
deveni foarte fierbinte şi poate 
deteriora motorul.

Curãþirea motorului

Dacã motorul a funcþionat pânã acum, 
se va lãsa sã se rãceascã cel puþin o 
orã înainte de curãþire. Se 
îndepãrteazã în mod regulat 
acumulãrile de murdãrie de la motor. 
Se curãþã protecþia pentru degete şi 
zona din jurul eşapamentului. Pentru 
aceasta se va folosi o perie sau aer 
comprimat.

Atenþie!
Pentru a curãþi motorul, acesta nu se 
va stropi cu apã, întrucât aceasta 
poate murdãri benzina. Apa din 
furtunul de grãdinã sau de la un 
curãþitor sub presiune poate 
pãtrunde în orificiile de evacuare şi 
poate deteriora motorul.

Pericol!
Acumularea de murdãrie în jurul 
eşapamentului poate duce la 
incendiu. Zona se va controla 
înaintea oricãrei folosiri şi se va 
curãþi.

Depozitarea

La motoarele care vor fi depozitate mai 
mult de 30 de zile nu trebuie sã se afle 
carburant în rezervor pentru a nu se 
forma reziduuri în instalaþia de 
carburant, în special la pãrþile 
importante ale carburatorului. 
Pentru o depozitare de 30 pânã la 
maximum 90 de zile se poate adãuga 
un stabilizator la carburant. Adresaþi-
vã la comerciantul dvs. de specialitate 
sau la atelierul pentru clienþi.
 se va lãsa motorul sã funcþioneze 

pânã când rezervorul nu mai are 
carburant şi motorul se opreşte.

 Se schimbã uleiul. Vezi 
“Schimbarea uleiului”.

 Se scot bujiile şi se pun cca. 15 ml 
ulei de motor în cilindru. Se 
monteazã din nou bujiile şi se trage 
uşor de cablul de pornire, astfel ca 
uleiul sã se distribuie.

!

!

!
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 Îndepãrtaþi murdãriile din jurul 
motorului, de sub protecþia degetelor 
şi de sub, din jurul şi de dupã 
evacuare. Zonele care pot rugini, 
se ung cu un film subþire de ulei.

 Se va pãstra într-un loc curat, uscat 
şi bine aerisit, nu în apropiere de 
aparate care lucreazã cu flacãrã sau 
cu o lãmpiþã de avertizare, ca de ex. 
instalaþia de încãlzire, preparatoare 
de apã caldã sau uscãtoare de rufe. 
Trebuie evitate zonele în care se aflã 
un motor producãtor de scântei sau în 
care se folosesc scule electrice.

 În mãsura în care este posibil, 
nu trebuie alese nici camere de 
depozitare cu umiditate mare, 
deoarece acestea favorizeazã 
ruginirea şi coroziunea.

 Utilajul trebuie sã fie depozitat pe 
o suprafaþã planã. Într-o poziþie 
aplecatã se poate scurge carburant 
sau ulei.

Cum se procedeazã dupã 
o depozitare îndelungatã
 Se controleazã motorul aşa cum 

este descris în capitolul “Verificarea 
înainte de utilizare”.

 Dacã în timpul depozitãrii 
carburantul a fost golit, se umple 
rezervorul cu carburant proaspãt. 
Dacã existã o canistrã de benzinã 
pentru alimentare, trebuie avut grijã 
ca aceasta sã conþinã benzinã 
proaspãtã.

 Dacã în timpul depozitãrii cilindrul 
a fost uns cu ulei, la pornire motorul 
va produce puþin fum. Acest lucru 
este normal.

Garanþia

În fiecare þarã sunt valabile condiþiile 
de garanþie editate de  societatea 
noastrã sau de cãtre importator. 
Noi înlãturãm gratuit defecþiuni ale 
aparatului dvs. în cadrul perioadei 
de garanþie în mãsura în care cauza 
defecþiunii este o greşealã a 
materialului sau o greşealã de 
fabricaþie. În caz de garanþie vã rugãm 
sã vã adresaþi vânzãtorului sau celei 
mai apropiate sucursale.

Cãutarea defecþiunilor

Indicaþie

Pentru reparaþiile care depãşesc lucrãrile susmenþionate, vã rugãmsã vã adresaþi comerciantului dvs. sau serviciului 
pentru clienþi din apropierea dvs.

Defecþiunea Cauza posibilã Ajutor de remediere
Motorul nu porneşte. În rezervor nu mai este carburant. Se umple rezervorul cu carburant curat, 

proaspãt şi fãrã plumb.
Carburant stãtut. Carburantul stãtut se va goli în aer liber într-un 

recipient corespunzãtor. Se umple rezervorul 
cu carburant curat, proaspãt şi fãrã plumb.

Motorul este în stare rece, şocul nu este 
acþionat.

Acþionaþi şocul.

Fişa bujiilor nu a fost introdusã. Se introduce fişa bujiilor pe bujii.
Bujiile sunt murdare sau defecte. Se curãþã bujiile. Se regleazã distanþa între 

electrozi sau se schimbã bujiile.
Maneta se gaz nu se aflã în poziþia . Se aşeazã maneta de gaz în poziþia .
Conducta de benzinã este astupatã. Se va da furtunul  de carburant la curãþat *).
Siguranþa defectã. Lãsaþi siguranþa sã fie schimbatã*).
Starterul defect. Daþi starterul la verificat*).

Motorul funcþioneazã 
neregulat (tuşeşte).

Maneta de şoc poziþionatã pe “CHOKE/ ”. Se poziþioneazã maneta de şoc în “ /OFF” .
Fişa bujiilor este prea liberã pe bujii. Se fixeazã bine fişa bujiilor pe bujii.
Carburant stãtut.
Apã sau murdãrie în instalaþia de carburant.

Carburantul stãtut se va goli în aer liber într-un 
recipient corespunzãtor. Se umple rezervorul 
cu carburant curat, proaspãt şi fãrã plumb.

Bujiile sunt prãşite, defecte sau distanþa între 
lectrozi este prea mare.

Se regleazã distanþa între electrozi sau se 
schimbã bujiile.

Filtrul de benzinã este astupat. Lãsaþi filtrul de benzinã sã fie schimbat*).
Filtrul de aer este murdar. Curãþaþi sau înlocuiþi filtrul de aer.

Motorul se 
supraîncãlzeşte.

Prea puþin ulei de motor. Se umple carcasa manivelei cu cantitatea 
corespunzãtoare de ulei.

Nervurile de rãcire ale motorului sunt murdare. Curãþaþi nervurile de rãcire.
*) Aceste lucrãri vor fi executate numai de cãtre un atelier de specialitate.
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