
MAȘINA DE SECURIZAT COMBUSTION

GARANȚIE PENTRU O PERIOADĂ DE 12 LUNI

Modelul dispozitivului: ………………………… ........

Numere motor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ESTE LOCALIZAT PE BLOCUL CILINDRULUI) (FIG. 8)

Data vanzarii …………………………… ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura și ștampila

vânzător

OBȚINEREA O REPARAȚIE GRATUITĂ ESTE NECESARĂ PENTRU A OFERI 
O CARTĂ DE GARANȚIE VALABILĂ, UMPLUTĂ ȘI

DOVADĂ DE CUMPARARE.

MANUAL ORIGINAL
CUTTERS DEMON CăruciorDomeniul de aplicare al reparațiilor în garanție include defecte materiale. Toate costurile legate de 

livrarea dispozitivului către serviciu sau la punctul de vânzare sunt suportate de utilizator.
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DESENE
LIMITĂRI DE GARANȚIE:

Garanția nu acoperă uzura normală a consumabilelor precum
: capete de tundere, lamă de iarbă, arbore de transmisie, coș ambreiaj, angrenaj, 
demaror (demaror manual), protecții (capac linie), daune cauzate de funcționarea și 

întreținerea necorespunzătoare, transportul necorespunzător sau
depozitare.

Garanția nu acoperă costurile de călătorie directe sau indirecte.

Garanția nu acoperă pierderile directe sau indirecte cauzate de defecte
dispozitive.

Garanția expiră în cazul modificărilor dispozitivului fără a fi de acord cu
producător, vânzător sau service.

Efectuarea reparațiilor în garanție:

Defectele acoperite de garanție trebuie raportate la punctul de vânzare sau la
punctul de serviciu.

Dispozitivul poate fi utilizat numai pentru uz privat. Producătorul nu
a prevăzut utilizarea acestuia în scopuri comerciale.

Garanția pentru dispozitivul reparat și componentele înlocuite în acesta nu este valabilă
extensie și este valabilă până la sfârșitul duratei inițiale.

Perioada de reparații este de 14 zile lucrătoare. Dacă reparația necesită obținerea 
de piese de schimb de la producător, timpul de reparație este prelungit

timpul de așteptare pentru piese.

Am citit și am acceptat condițiile de garanție.

Dacă nu acceptați condițiile garanției sau ale echipamentului, vă rugăm să returnați echipamentul la 

punctul de vânzare în termen de 7 zile de la data cumpărării în aceeași stare în care a fost.

achiziționat (neutilizat, neîncercat etc.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
(semnătura utilizatorului)
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PROGRAMUL DE INSPECȚIE ȘI ÎNTREȚINERE INTRODUCERE

A verifica
Curat

Verificați - reglați
A inlocui
A verifica
A verifica
A verifica

De fiecare data *

La fiecare 3 luni sau 10h 

În fiecare an sau 100h

La fiecare 2 ani sau 100h 
De fiecare dată *

De fiecare data *

De fiecare data *

Filtru de aer Dragă client!! Mulțumindu-vă pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o, 
felicitări pentru o achiziție reușită - ați devenit proprietarul motocoasei!

Bujie

Acoladele se fixează

Protecție element de tăiere

Element de tăiere

Sperăm că vă va plăcea să folosiți acest nou dispozitiv spre 
satisfacția dvs.
Am scris acest manual, astfel încât să puteți folosi motocoasa 
fără probleme și eșecuri.
Vă rugăm să îl citiți cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru 
prima dată, astfel încât să fiți conștienți de măsurile de precauție care 
trebuie luate atunci când îl utilizați.
Dorim să subliniem că manualul este o parte integrantă a tăietorului dvs. de 
perie și, prin urmare, ar trebui să fie păstrat la îndemână, astfel încât să îl 
puteți folosi întotdeauna.
Vă rugăm să îl transmiteți noului utilizator în cazul 
revânzării dispozitivului.
Noul tăietor de perii a fost proiectat și realizat în conformitate cu cerințele de 
siguranță în vigoare în Uniunea Europeană, dar dacă este utilizat în mod 
necorespunzător, poate reprezenta o amenințare pentru sănătatea și viața 
utilizatorului sau a persoanelor din apropiere.
Dacă utilizați coasa în conformitate cu utilizarea intenționată și 
informațiile furnizate în acest manual al operatorului, acesta va 
funcționa eficient și fără eșec.
De asemenea, vă sugerăm să citiți Condițiile de garanție, astfel încât să 
știți care sunt drepturile dvs. și care sunt obligațiile dvs. ca utilizator.

Verificați (dacă este necesar
strânge)Șuruburi, piulițe, fixare De fiecare data *

Rezervor de combustibil

Filtru de combustibil

Angrenaj
Camera de ardere

Curat
A verifica

Lubrifia
Curat

A verifica
A inlocui
Curat

În fiecare an sau 100h

În fiecare an sau 100h

În fiecare an sau 30h

La fiecare 100h

De fiecare data *
Dacă ai nevoie să

De fiecare data *

Liniile de combustibil

Aripioare de răcire a motorului
* - De fiecare dată înainte de a utiliza instrumentul

DATE TEHNICE
MODEL:

TIP:
MOTOR:

CILINDRU:
CAPACITATEA DE LUCRU:
ROTATIA MAXIMA A CAPULUI:

Viteza de ralanti:
CONDUCE:

DIMENSIUNI DISC:
GREUTATE NETĂ:

LUNGIME BOOM:
GAMA CIRCULAȚIEI CU CIRCULARUL:

DIAMETRU RECOMANDAT AL LINIEI DE TĂIERE:
AMESTEC DE COMBUSTIBIL:

NIVELURI DE PUTERE ACUSTICĂ:
PRESIUNEA SONORĂ:

REZERVOR DE COMBUSTIBIL:

Cărucior DEMON
BC521

2 timpi; aer răcit
cromat

51,7 cm 3

9500 rpm
3000 rpm

ambreiaj centrifug uscat 
255mm x 1,6mm x 25,4mm

aproximativ 7,8 kg

150 cm
42 cm

2,4 mm
25: 1 (combustibil: ulei) 

114 dB (A)
95,7 dB (A)

1200 cm 3

În cazul utilizării necorespunzătoare a produsului, producătorul nu va fi 
răspunzător în temeiul garanției pentru daunele cauzate. Toate 
informațiile conținute în manual sunt în concordanță cu datele 
disponibile la data pregătirii sale.
Deoarece produsul este modernizat constant, este posibil să întâmpinați mici 
diferențe între dispozitivul dvs. și descrierea conținută în acest manual. 
Dispozitivul poate fi supus anumitor modificări fără notificare prealabilă și 
fără obligația de a actualiza manualul, atât timp cât aceste modificări nu 
afectează nivelul de siguranță și performanță.

Incertitudine
k = 2,5dBA

NIVELUL VIBRAȚIEI ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII
CUțIT DE TĂIERE

MÂNER DREAPTA
CAP DE STIL

LEGI
MÂNER
12,43 m / s 2

MÂNER STÂNGA STÂNGA
MÂNER
11,63 m / s 2

INCERTITATE K = 1,5 m / s 2

10,22 m / s 2 7,25 m / s 2

Nivel de zgomot în conformitate cu PN-EN ISO 22868: 2011 Nivel de vibrații în conformitate cu PN-EN-ISO 22867: 2012
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CERINȚE DE SIGURANȚĂ • Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor care nu sunt familiarizați cu funcționarea 
dispozitivului să folosească motocoasa.
• Dacă dați sau vindeți motocoasa altcuiva, instruiți-l cum să o manipuleze

dispozitivului și sfătuiți să citiți manualul de utilizare înainte de 
operare.
• Nu folosiți niciodată motocoasa dacă:
- sunt alți oameni în jurul tău, în special copii.

Pentru a asigura o operare sigură:
Descrierea pictogramelor

- utilizatorul ia droguri sau ingeră substanțe care încetinesc reacția sau 
capacitatea de a lua decizii.

• Mențineți o distanță minimă de siguranță de 15 metri între dispozitiv și o altă 
persoană.
• Rețineți că utilizatorul sau proprietarul sunt responsabili pentru daunele cauzate altora sau 
proprietății acestora.
• Când folosiți motocoasa, purtați întotdeauna îmbrăcăminte de protecție și alte echipamente de protecție 
personală.
- Îmbrăcăminte de protecție:

Purtați întotdeauna îmbrăcăminte adecvată, cu mâneci lungi și picioare. 
Hainele trebuie să-ți acopere corpul și să fie nasturate până la gât. Nu lăsați un 
buton sau fermoare să se deschidă și să atârne liber. Nu purtați haine cu 
panglici, șireturi, haine largi, cravate sau coliere atunci când utilizați mașina. 
Pot fi prinși într-o lamă care se rotește și pot provoca răni grave. Dacă ai părul 
lung, leagă-l și ține-l sub umeri.
- Alte echipamente de protecție individuală:

* Ochelari de protecție: protejați-vă ochii de obiectele aruncate de lama care 
se rotește.
∗ Cască: Purtați o cască ca protecție a capului împotriva ramurilor și obiectelor care cad
∗ Mască de față: vă protejează fața de obiectele aruncate de o lamă rotitoare.

∗ Căști / căști: Folosiți măsuri de protecție care reduc zgomotul pentru a vă 
proteja auzul de zgomot.

Responsabilitățile operatorului

• Nu folosiți niciodată motocoasa în timp ce sunteți obosit, bolnav sau sub influența 
alcoolului sau a altor droguri.

∗ Mănuși: Vă protejează foarte mult mâinile de a fi răniți.
∗ Încălțăminte sigură: încălțămintea trebuie să fie înaltă și fără șireturi. Vă protejează picioarele 
împotriva obiectelor aruncate de lama rotativă. Nu lucrați desculț sau în sandale. În plus față de 
încălțăminte, utilizați și apărătoare pentru tibie.
∗ Mască de praf: Vă recomandăm să purtați o mască de praf dacă sunteți alergic la polenul din 
flori și ierburi. Acestea sunt disponibile în farmacii și reduc dramatic cantitatea de polen 
dăunător care pătrunde în corpul dumneavoastră.
• Înainte de fiecare utilizare, efectuați o inspecție vizuală a mașinii, acordând o atenție deosebită lamei, 
sistemului de tăiere, dispozitivelor de protecție și șuruburilor de montare pentru a vă asigura că nu sunt 
uzate, rupte sau slăbite.
• Evitați utilizarea motocoasei pe timp de noapte sau cu vizibilitate redusă, deoarece acest 
lucru crește riscul de rănire.

• Fiecare parte a dispozitivului poate constitui un pericol potențial dacă este utilizată 
necorespunzător sau dacă întreținerea periodică a acesteia nu este adecvată.
• Citiți cu atenție toate informațiile din acest manual. Familiarizați-vă cu 
funcționarea pârghiilor și cu funcționarea mașinii înainte de ao porni. Aflați 
cum să opriți rapid dispozitivul și cum să desfaceți rapid hamul și să vă 
eliberați de dispozitiv.
• Utilizați motocoasa în scopul pentru care a fost conceput, adică tăierea ierbii. 
Utilizarea acestuia în orice alt scop poate provoca rănirea sau deteriorarea 
echipamentului. 65



• Mergeți în timp ce lucrați, nu alergați niciodată și nu vă pierdeți niciodată echilibrul.
• Fiți deosebit de atenți pe pante. Mai ales când solul este alunecos sau moale.

• Nu modificați motocoasa. Ați putea fi grav rănit dacă utilizați un dispozitiv 
convertit.
• Nu utilizați mașina fără protecția pânzei sau alte părți ale mașinii deplasate. 
Amintiți-vă că protecția este instalată pentru a proteja utilizatorul împotriva 
obiectelor aruncate de sub lama rotativă. Nu folosiți niciodată motocoasa cu 
capacele îndepărtate sau cu capacele neadecvate.
• Nu introduceți niciodată piese necorespunzătoare și nu manipulați dispozitivul - acest 
lucru poate răni operatorul sau cei din apropiere și poate deteriora echipamentul. Utilizați 
mecanismul de tăiere conceput pentru modelul mașinii.
• Înainte de a porni motorul, asigurați-vă că elementul de tăiere nu se sprijină pe sol sau orice 
altceva
articol.
• Porniți motorul cu atenție și conform informațiilor din acest manual al 
operatorului, fără a atinge instrumentul de tăiere.
• Porniți mașina pe un teren plat, fără obstacole și iarbă înaltă.
• Nu ridicați lama de lucru deasupra genunchilor. Puteți fi lovit în față de un 
șrapnel aruncat de lama care se învârte.
• Nu mutați mașina pe un nou șantier cu motorul pornit și elementele de tăiere rotitoare. 
Înainte de a transporta mașina, opriți motorul și asigurați-vă că elementele de tăiere s-au 
oprit din rotire. Dacă folosiți o lamă de tăiat, acoperiți lama cu capacul protector din plastic 
atunci când îl transportați.
• Este absolut necesar să opriți motorul motocoasei în următoarele cazuri:
- înainte de orice interferență cu sistemul de tăiere,
- înainte de a începe orice operațiuni de curățare, verificare, reglare sau 
reparații.
- după ce a lovit un obiect străin. Verificați dacă sistemul de tăiere și roțile dințate nu sunt 
deteriorate.
- ori de câte ori lăsați dispozitivul nesupravegheat,
- înainte de a reumple rezervorul de combustibil,
- când o altă persoană sau animal se apropie de tine,
- dacă apar vibrații anormale. Vibrațiile pot deteriora părțile rotative ale mașinii 
sau le pot slăbi. Găsiți imediat cauza vibrațiilor și eliminați-o înainte de a 
reporni motorul,
- dacă un fir sau o linie este înșurubată în cap. Înainte de a reporni, curățați bine 
capul,
- înainte de a plasa dispozitivul la sol. Asigurați-vă că capul de tăiere se oprește.

Amintiți-vă că după ce turația motorului este redusă din cauza inerției, capul continuă să se rotească 
pentru o perioadă de timp.
• Dacă lama continuă să se rotească când turația motorului este setată la ralanti, 
mașina este reglată sau deteriorată incorect. Contactați centrul de service sau 
vânzătorul pentru a regla carburatorul sau pentru a verifica dispozitivul.
• Verificați periodic etanșeitatea tuturor șuruburilor și piulițelor și a stării tehnice bune 
a dispozitivului. Inspecțiile periodice periodice stau la baza siguranței operatorului și 
stau la baza utilizării pe termen lung, fără defecțiuni a dispozitivului.
• Nu utilizați dispozitivul dacă oricare dintre componentele sale este deteriorat 
sau uzat. Piesele deteriorate trebuie înlocuite, nu reparate. Folosiți numai piese 
de schimb originale. Lamele de tăiere trebuie să fie potrivite pentru modelul dvs. 
de aparat. Piesele incorecte vă pot deteriora dispozitivul și vă pot pune în pericol 
siguranța.

• Țineți motocoasa ferm cu ambele mâini, 
înfășurându-vă degetele în jurul mânerelor, 
așa cum se arată în ilustrație.
Când lucrați cu motocoasa, există 
întotdeauna riscul ca lama să „sară” de la 
un obstacol.
Urmând instrucțiunile de mai jos, 
puteți păstra dispozitivul sub control 
în orice moment.
- stați ferm și ferm pe sol,
- nu vă înclinați prea mult în nicio 
direcție,
- nu ridicați elementul de tăiere al dispozitivului 

deasupra genunchilor,
- păstrați la o distanță suficientă de 
toate elementele rotative sau fierbinți.
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• Leziuni datorate vibrațiilor sau frigului:
Degetele dvs. pot simți usturături sau arsuri, iar degetele pot deveni palide în funcție 
de compoziția corpului. Se știe că aceste simptome sunt cauzate de vibrații sau, dacă 
vă răciți prea mult, încercați să urmați aceste instrucțiuni:
- limitează timpul zilnic de lucru cu dispozitivul.
- Îmbrăcați-vă călduros și, mai ales, păstrați-vă mâinile, încheieturile și brațele calde.
- Faceți pauze din când în când și faceți câteva exerciții de mână pentru a asigura o circulație 
bună. Nu fumați în timp ce lucrați.
- dacă vă simțiți rău, degetele sunt umflate și degetele devin palide și își pierd 
senzația, consultați imediat un medic.
• Leziuni datorate muncii frecvente și îndelungate: dacă utilizați decupătorul în mod 
regulat și foarte des, acesta poate provoca răniri. Încercați să respectați următoarele 
simptome pentru a reduce riscul de rănire:
- încercați să evitați utilizarea dispozitivului într-o poziție incomodă și mai ales dacă a 
dvs.
încheieturile sunt răsucite nefiresc.
- ia pauze regulate pentru a minimiza efectul stresului repetat. Verificați 
programul de lucru dacă lucrați luând pauze.
- dacă vă doare degetele, mâinile, încheieturile și / sau brațele, consultați un medic.

• Umpleți rezervorul de combustibil înainte de a porni motorul. Nu scoateți niciodată capacul de 
combustibil și nu umpleți rezervorul de combustibil în timp ce motorul este pornit sau este încă fierbinte.

• Nu porniți motorul dacă s-a vărsat benzină. Mutați motocoasa departe de locul în 
care a fost vărsat combustibilul și fiți deosebit de atenți până când combustibilul vărsat 
este șters și vaporii sunt aerisiți.
• Înșurubați capacul și rezervorul de combustibil și asigurați-vă că ambele sunt bine 
închise.
• Dacă porniți dispozitivul după ce umpleți rezervorul de combustibil, încercați să faceți acest 
lucru la cel puțin 3 m distanță de punctul de alimentare.
• Nu depozitați niciodată motocoasa cu rezervorul de combustibil plin într-o 
încăpere în care scânteile sau focul deschis pot ajunge la vaporii de benzină.
• Lăsați motorul să se răcească înainte de al depozita.
• Pentru a reduce riscul de incendiu, păstrați mașina, în special motorul și 
combustibilul, într-o zonă liberă de frunze, tăieturi de iarbă și alte resturi.
• Dacă este necesar să scurgeți combustibilul din rezervor, faceți acest lucru 
în afara unei încăperi închise și cu motorul rece.

Pericol de otrăvire cu monoxid de carbon
Gazele de eșapament conțin monoxid de carbon, un gaz incolor și inodor. Inhalarea fumului de 
evacuare poate provoca inconștiență și poate duce la moarte.
• Dacă rulați mașina într-o încăpere închisă sau parțial izolată, aerul pe care îl respirați 
poate conține o concentrație periculoasă de gaz otrăvitor. Pentru siguranța 
dumneavoastră, asigurați-vă că încăperea în care lucrați este bine ventilată.

• Nu utilizați dispozitivul în locuri unde se pot acumula vapori de evacuare.

Siguranța copiilor
• Când utilizați dispozitivul, țineți copiii în interior și sub protecție. Copiii mici 
aleargă foarte repede și un dispozitiv de lucru va suscita cu siguranță 
curiozitatea lor.
• Nu presupuneți niciodată că copiii sunt locul unde i-ați văzut ultima dată. Fii 
vigilent și oprește imediat motorul dacă vezi copii lângă tine.
• Nu lăsați niciodată copiii să lucreze cu motocoasa, chiar și sub supravegherea 
unui adult. LOCAȚIE DE DECALARE AVERTISMENT

Decupatorul trebuie utilizat cu precauții corespunzătoare. Prin urmare, 
avertismentele au fost făcute sub formă de pictograme ușor de recunoscut și 
afișate într-un loc proeminent.
Autocolantele de avertizare fac parte din dispozitiv. Nu trebuie scoase !!!

Obiecte scoase de lamă
Obiectele lovite de o lamă de tăiat cu filare pot fi aruncate de sub tăietor cu o 
forță mare și pot provoca răniri grave și daune.
• Inspectați cu atenție suprafața pe care intenționați să o tăiați și curățați-o de obiectele care 
pot fi aruncate de lamă (de ex. Pietre, bucăți de lemn, bucăți de metal sau os etc.) Pentru ca cosirea să fie sigură și eficientă, efectuați întotdeauna o 

verificare de control a mașinii înainte de a o porni.
Efectuați întotdeauna verificările înainte de pornire pe un teren plan, plan, 
cu motorul oprit. De asemenea, asigurați-vă că comutatorul de contact 
este în poziția OFF.

Pericol de incendiu și autoaprindere
Benzina este foarte inflamabilă, iar fumurile de benzină pot exploda. Fiți 
deosebit de atenți la manipularea benzinei. Depozitați benzina la îndemâna 
copiilor.
• Păstrați combustibilul în recipiente special concepute pentru acesta.
• Umpleți rezervorul numai în aer liber, înainte de a porni motorul și nu fumați și nu 
lăsați focul deschis atunci când realimentați sau transportați benzină.
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Inainte sa incepi ELEMENTE DE CONTROL

Comutator de contact al motorului

Reglați bretelele și poziția coasei astfel încât să fie la înălțimea corectă.
Comutatorul acționează și decuplează sistemul de aprindere (Fig. 4)

Comutatorul trebuie să fie în poziția (1) pentru a porni motorul. Rotirea 
comutatorului de contact în poziția (0) va opri motorul.

Înainte de a începe lucrul, verificați și strângeți toate șuruburile și piulițele, dacă este 
necesar.

Combustibil

Pregătirea amestecului într-un raport de 1:25 Veți găsi un tabel util în această activitate pe 
rezervorul atașat.

Maneta de sufocare

Pârghia de sufocare se deschide și închide supapa de sufocare de pe carburator.

Maneta de sufocare în poziția ÎNCHIS îmbogățește amestecul de aer / 
combustibil, ceea ce este util atunci când porniți un motor rece. Pârghia de 
sufocare în poziția de jos (DESCHIS) asigură amestecul corect combustibil-aer 
pentru funcționare după pornirea motorului și pentru repornirea unui motor 
cald.

Benzină - Folosiți benzină cu 95 octanici

Ulei - Utilizați numai ulei de motor (de marcă) de bună calitate destinat 
motoarelor în doi timpi.

* Pregătiți cât de mult amestec folosiți

Declanșator al clapetei de accelerație (Fig. 4)
* Nu turnați peste vechiul amestec - este posibil să nu aibă propriile sale proprietăți.

Controlați turația motorului cu declanșatorul clapetei de accelerație.
Faceți motorul să funcționeze mai repede sau mai încet prin strângerea sau eliberarea declanșatorului clapetei de accelerație.

Blocarea clapetei de accelerație trebuie să fie apăsată dacă doriți să activați declanșatorul clapetei de 
accelerație.
Pe măsură ce strângeți treptat clapeta de accelerație, turația motorului crește și instrumentul de 
tăiere (capul de tăiere sau lama de tăiere) începe să se rotească.
Strângeți mai tare declanșatorul clapetei de accelerație pentru a crește RPM-ul motorului și a 
accelera rotația lamei.
Când eliberați declanșatorul clapetei de accelerație, turația motorului încetinește și elementul 
de tăiere a inerției continuă să se rotească pentru o vreme înainte de oprire.

* Nu lăsați combustibilul în rezervor pentru o perioadă lungă de timp - ardeți întotdeauna combustibilul până la capăt.

ACTIVARE
Pasul 1. Există o pompă de combustibil în partea de jos a carburatorului, trebuie să o faceți de mai multe ori

pompați până când combustibilul este aspirat. (Fig. 3)

Pasul 2. Setați maneta de sufocare în poziția închis (sus)

Pasul 3. Pe mâner, rotiți comutatorul în poziția „I” (Fig. 4)

Pasul 4. Trageți de mânerul demarorului.

După tragere, comutați maneta șocului în poziția deschisă (în jos)
PREGĂTIȚI ȘI VERIFICAȚI COSITORII ÎNAINTE DE UTILIZARE

Pentru ca cosirea să fie sigură și eficientă, efectuați întotdeauna o 
verificare de control a mașinii înainte de a o porni.

Stingeți coasa cu comutatorul de pe mâner, comutând-o în poziția „O” (fig. 4)

După pornirea motorului, lăsați-l să meargă la ralanti timp de 1-2 minute 
pentru a-l încălzi și apoi începeți tunderea.
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Poziția corectă în timp ce lucrați
Efectuați întotdeauna verificările înainte de pornire pe un teren plan, plan, 
cu motorul oprit. De asemenea, asigurați-vă că comutatorul de contact este 
în poziția OFF. (fig. 4)
Verificarea nivelului de combustibil

Porniți motorul conform procedurii de pornire și încălziți motorul. 
Asigurați-vă că viteza de ralanti sa stabilizat și că elementul de tăiere 
(capul de tăiere sau lama de tăiere) nu se rotește.

Folosiți benzină automobilă fără plumb (se recomandă o clasificare de 95 octanici).
Nu folosiți niciodată benzină veche sau contaminată sau un amestec de ulei / benzină. 
Împiedicați pătrunderea apei sau a resturilor în rezervorul de combustibil.

Dacă declanșatorul clapetei de accelerație este stors din greșeală, turația motorului 
crește, iar lama de tăiere poate începe să se rotească, rănind operatorul. Dacă o piesă 
rotativă atinge solul, motocoasa poate rămâne fără control și poate răni operatorul

1. Verificați nivelul de combustibil din rezervor respectând indicația scalei.
2. Dacă nivelul de combustibil este scăzut, realimentați la nivelul specificat în manual. 
Deșurubați capacul de combustibil treptat pentru a elibera aerul sub presiune reținut în 
rezervor. Combustibilul se poate stropi dacă capacul este deschis rapid.

1. Țineți aparatul cu ambele mâini
2. Evitați pozițiile incomode, păstrați poziția verticală.
3. Dacă apare furnicături, luați pauze adecvate de la locul de muncă

Calitatea benzinei se deteriorează sub influența anumitor factori: expunerea la lumină, 
temperatură, timp.
În cel mai rău caz, benzina poate deveni inutilizabilă chiar și după o lună.

Utilizând combustibil contaminat, puteți deteriora grav motorul (carburator 
înfundat, duze înfundate). Deteriorările cauzate de utilizarea combustibilului 
necorespunzător nu fac obiectul reparațiilor în garanție.
Pentru a evita astfel de situații, urmați cu strictețe instrucțiunile de mai jos:

Înainte de a începe munca, exersați conducerea coasei pe un teren plan, aceasta va facilita munca 
ulterioară. Evitați să lucrați pe pante în astfel de condiții, este ușor să alunecați și să cădeați.

• utilizați numai benzină recomandată,
• depozitați benzina într-un recipient adaptat,
• dacă intenționați să păstrați dispozitivul mai mult de 1 lună, scurgeți combustibilul din carburator și goliți 
rezervorul de combustibil.

• Benzina este foarte inflamabilă și este explozivă în anumite condiții.
• Umpleți rezervorul într-o zonă bine ventilată cu motorul oprit. Nu fumați 
și nu permiteți focul deschis în zona în care umpleți sau depozitați 
benzină.
• Nu umpleți prea mult rezervorul de combustibil (nu trebuie să existe combustibil în gâtul de umplere). 

După
asigurați-vă că capacul combustibilului este strâns bine.
• Aveți grijă să nu vărsați combustibil. Combustibilul vărsat sau vaporii acestuia se pot aprinde. Dacă 
ați vărsat combustibil, asigurați-vă că suprafețele inundate sunt uscate înainte de a porni motorul.

• Evitați contactul frecvent al pielii cu vapori sau inhalare. 
PĂSTRAȚI COMBUSTIBILUL LA ÎNDEMÂNA COPILULUI.
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Nu porniți niciodată motorul fără filtrul de aer în poziție, acesta va uza 
motorul foarte repede.

Verificarea elementului de tăiere
Cap de coardă

Pentru siguranță, verificați mecanismul de tuns înainte de a porni motorul. 
Utilizarea unei motocoase cu capul slăbit, crăpat sau altfel deteriorat poate răni 
oamenii și deteriora echipamentul. Un cap slăbit ar putea lovi operatorul sau 
persoanele din apropiere, ceea ce poate duce la moarte sau răniri grave.

Purtați întotdeauna mănuși groase pentru a vă proteja mâinile atunci când rotiți capul și alte operații 
pe elementul de tăiere.

1. Mutați maneta de sufocare în poziția ÎNCHIS (poziția superioară).

2. Scoateți capacul filtrului de aer.

3. Verificați dacă elementul filtrant nu este murdar sau deteriorat. 
Dacă elementul este murdar - curățați-l. (fig. 5)

1. Opriți motorul și rotiți contactul în 
poziția OPRIT (Fig. 4)

2. Verificați dacă capul nu este slăbit. Dacă este 
slăbit, strângeți-l cu atenție. Dacă aveți o 
problemă cu acest lucru, vă rugăm să 
contactați serviciul.
3. Verificați dacă linia de nailon nu este 
sfâșiată. Dacă linia este deteriorată, 
extindeți o altă bucată de linie.

Capac inferior

Element de eliberare

Bobină de linie
4. Reinstalați cartușul de filtrare.

Arc de compresie

5. Reinstalați capacul filtrului prin agățarea zăvoarelor inferioare și închiderea zăvorului superior.

Coperta

Verificarea cataramei cu eliberare rapidă a hamului: Linia este înfășurată prin bobine cu o linie. O porțiune 
a liniei ar trebui să fie filetată și apoi
prin rotirea elementului, înfășurați-l într-o porțiune nouă.

• Apăsați clema cu degetele și asigurați-vă că hamul s-a separat în părțile superioare și inferioare.
Lama de tăiere
Pentru siguranță, verificați dacă lama este uzată sau deteriorată și verificați 
etanșeitatea înainte de a porni motorul. Utilizarea motocoasei cu o lamă uzată, 
crăpată sau deteriorată în alt mod poate răni oamenii și deteriora echipamentul.

O lamă uzată, crăpată sau deteriorată se poate rupe în bucăți și poate fi aruncată afară, lovind 
operatorul sau persoanele din apropiere, provocând moartea sau rănirea gravă.
Purtați întotdeauna mănuși groase pentru a vă proteja mâinile atunci când rotiți capul și alte operații 
pe elementul de tăiere.

• După desfacerea zăvorului, verificați dacă nu este fisurat, rupt sau deteriorat în alt mod. 
După verificarea clemei, puneți-o la loc - ar trebui să auziți un „clic”. Asigurați-vă că ambele 
capete ale hamului nu sunt răsucite înainte de a le fixa în poziție. Dacă clema nu 
funcționează așa cum ar trebui, înseamnă că nu separă imediat cele două părți ale hamului 
- trebuie reparată. Dacă zăvorul este deteriorat - trebuie înlocuit cu unul nou.

1. Opriți motorul și rotiți contactul în poziția „0” (Fig. 
4)
2. Verificați etanșeitatea șurubului lamei. (fig.9) 
Dacă este slăbit - strângeți-l.
Dacă aveți dificultăți în efectuarea personală a 
acestei operațiuni - contactați serviciul.
3. Verificați dacă lama tăietorului nu este 
uzată, îndoită, crăpată sau deteriorată.
Dacă lama prezintă semne de uzură, este crăpată, 
tăiată sau deteriorată, înlocuiți lama cu o lamă 
nouă, originală.

Diametrul elementului de tăiere nu trebuie să depășească: 255 mm
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Verificarea protecției elementului de tăiere Scopul elementelor individuale de tăiere:
• Pentru o eficiență mai mare a cositului, selectați un element de tăiere potrivit pentru 
înălțimea ierbii și alte condiții de sol.• Nu folosiți niciodată coasa fără protecția elementului de tăiere în poziție. 

Pietrele sau alte obiecte aruncate de elementul de tăiere rotativ (capul de tăiere 
sau lama de tăiere) sau contactul cu instrumentul de tăiere pot răni operatorul și 
cei din jur și pot deteriora proprietățile.
• Nu atingeți tăietorul de sârmă. Contactul cu cuțitul vă poate răni 

degetele.

1. Verificați capacul pentru a vă asigura că este instalat corect și nu este deteriorat. Dacă 
protecția este deteriorată, înlocuiți-o cu una nouă înainte de a utiliza motocoasa.
2. Verificați dacă șuruburile de fixare a capacului nu sunt slăbite. 
Dacă este necesar - strângeți-le cu atenție.

• Această motocoasă nu este destinată curățării bucșelor.

Mod de bază de lucru
• Țineți motocoasa în poziția corectă. Țineți întotdeauna motocoasa cu ambele mâini.
• Lucrați cu motocoasa, nu folosind forța brațului, ci a încheieturii mâinii, astfel încât elementul de tăiere 
să se balanseze, trasând o formă de arc într-un nivel de la dreapta la stânga.
Țineți motocoasa în așa fel încât să vă puteți deplasa ușor și în siguranță greutatea de la picior la 
picior, să mergeți încet făcând pași mici.
• Stați întotdeauna pe fundul pantei atunci când utilizați motocoasa pe pante mici. 
Tunderea ierbii pe pante abrupte poate duce la pierderea echilibrului. Prin urmare, 
motocoasa nu trebuie folosită pe pante abrupte.

Amintiți-vă despre direcția de rotație a barei de tăiere, aceasta se rotește spre stânga, deci 
tăiați întotdeauna iarba mai groasă cu partea stângă. Dacă pierdeți controlul coasei, acest 
lucru va împiedica tăietorul să se întoarcă spre voi. (fig. 6)
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Verificarea bujiei Întreținerea rezervorului de combustibil (Fig. 7)

Pentru a asigura funcționarea corectă a motorului, spațiul dintre electrozii bujiei trebuie 
poziționat corect, iar bujia în sine nu trebuie acoperită cu depozite de carbon.
Dacă motorul tocmai a încetat să funcționeze, toba de eșapament va fi foarte fierbinte, aveți grijă să nu 
atingeți toba de eșapament fierbinte.
Nu folosiți niciodată o bujie cu o capacitate de căldură greșită.
1. Slăbiți șurubul cu o cheie, apoi scoateți capacul superior al motorului.
2. Scoateți capacul bujiei și, cu ajutorul cheii corespunzătoare a bujiei, scoateți 
bujia.
3. Verificați vizual starea bujiei. Dacă există uzură vizibilă sau izolatorul este crăpat 
sau rupt, aruncați bujia. Curățați lumânarea cu o perie de sârmă dacă este 
refolosibilă.
4. Măsurați spațiul dintre electrozi cu un instrument de măsurare.
Dacă este necesară reglarea, îndoiți foarte ușor electrodul lateral. 
Decalajul ar trebui să măsoare: 0,60 - 0,70 mm.
5. Verificați dacă șaiba de pe bujie este în stare bună și înșurubați bujia cu mâna 
pentru a preveni răsucirea firului.
6. După strângerea manuală inițială a bujiei, strângeți-o cu o cheie de bujie pentru 
a strânge șaiba.
Dacă instalați o bujie nouă, după ce ați strâns-o manual, strângeți-o cu o cheie de 1/2 rotire pentru a 
strânge mașina de spălat. Dacă instalați o bujie uzată, strângeți-o cu o cheie de 1/8 la 1/4 de rotație.

Dacă bujia este strânsă prea ușor, se poate supraîncălzi și poate deteriora 
motorul.
7. Instalați mufa bujiei.

Benzina este extrem de inflamabilă și explozivă în anumite condiții. Ați 
putea fi grav ars sau altfel rănit grav dacă manipulați combustibilul fără 
îngrijirea adecvată. Respectați aceste instrucțiuni atunci când întrețineți 
rezervorul de combustibil.

• Opriți motorul.
• Faceți service într-o zonă bine ventilată.
• Păstrați sursele de flăcări, scântei și căldură. Nu fuma.
• Nu vărsați benzină. Cu toate acestea, dacă există o deversare, ștergeți imediat pata 
și aruncați materialul sau prosopul de hârtie pe care le-ați folosit pentru a șterge 
benzina vărsată într-un mod ecologic.

Apa, praful și murdăria sau alte materii străine din rezervorul de combustibil vor afecta 
performanța motorului.

1. Îndepărtați capacul de combustibil și scurgeți combustibilul într-un recipient adecvat răsturnând motorul spre 
partea laterală a gâtului de umplere.

3. Trageți ușor filtrul de combustibil din gâtul de umplere a combustibilului folosind un fir.

4. Îndepărtați apa și murdăria din rezervor spălând rezervorul de combustibil cu un 
solvent neinflamabil sau un solvent cu un punct de aprindere ridicat.

5. Puneți filtrul de combustibil înapoi în rezervor și strângeți bine capacul de combustibil.
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Descrierea și diagramele componentelor principale DEPANARE

PROBLEMĂ POSIBIL
CAUZĂ

METODA DE ȘTERGERE

Rezervor de combustibil gol
INCORECT

SECVENȚA DE ACȚIUNE

UMPLEȚI REZERVORUL
APLICA PENTRU

SFATURI
INCLUSĂ ÎN ACESTE

INSTRUCȚIUNI
REFERITOARE LA
PORNIRE

INSTRUMENTE
ÎMPINGEȚI GAZUL S-AU DISPARAT,

OPRIȚI CHOKE-ul,
DE CÂTEVA ORI

URMAȚI LEGĂTURA
STARTER, O DATĂ

NECESAR SAU
CURĂȚĂ LUMĂNA

APRINDERE
CURAT, REGULAT
SAU ÎNLOCUI LUMĂRILE

APRINDERE
ÎNLOCUIȚI CU NOU

MOTOR „INUNDAT”

LUMANĂ CU COPANĂ
DISTANȚĂ INCORECTĂ

ÎNTRE ELECTRODI
DAUNE LA CONECTOR

DULCE SAU CABLU
APRINDERE

CONTAMINARE
CARBURATOR, DUZE,

INCORECT
SETAȚI AMESTEC

CARBURATOR
Un filtru de combustibil înfundat

MOTOR NR
LANSĂRI1. Element de tăiere

2. Capac de siguranță

3. Motor A LUA LEGATURA
SERVICIU

4. Comutatorul de contact

5. Maneta clapetei de accelerație
ÎNLOCUIȚI SAU CURĂȚI

FILTRU DE COMBUSTIBIL

VERIFICĂ ȘURUBURILE
MONTAJ CARBURATOR I

CUPLARE CARBURATOR. ÎN
DACA ESTE NEVOIE

STRÂNGE
SCHIMBĂ GARNITURA

6. Capac bujie BULURI DESFĂȘURATI

7. Rezervorul de combustibil

DAUNAT
SIGILARE ACTIVĂ

CONECTARE MOTOR -
CONECTOR CARBURATOR SAU

CONECTOR-CARBURATOR
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Depozitare și transport
1. Combustibil

Este interzis transportul sculei în timp ce există combustibil în rezervorul de 
combustibil. Pentru transport, scurgeți combustibilul din rezervor și apoi 
alimentați amestecul la locul de muncă.
2. Securitate
În timpul transportului, elementul de tăiere trebuie demontat și apoi 
introdus în ambalaj. Acest lucru vă va împiedica să îl tăiați sau să îl 
deteriorați.
Conservare înainte de depozitare
Înainte de depozitare, ardeți combustibilul rămas din carburator.
și) Înainte de a depozita instrumentul, curățați rezervorul de combustibil conform 
manualului de instrucțiuni. Rezervorul ar trebui să fie gol în timpul depozitării.
b) Curățați filtrul de aer conform instrucțiunilor.
c) Demontați elementul de tăiere, curățați-l și, în cazul 
componentelor metalice, păstrați-l cu un agent adecvat sau 
lubrifiați cu ulei de motor, apoi puneți-l în ambalaj.
d) Deșurubați bujia, turnați o cantitate mică de ulei de motor (aproximativ 
1 ml) în cilindru și trageți demarorul de mai multe ori pentru a-l întinde pe 
pereții cilindrului. Apoi înșurubați lumânarea. Depozitarea trebuie să aibă 
loc într-o cameră uscată, cu o temperatură constantă.

e) În timpul depozitării și întreținerii, scoateți capacul bujiei 
pentru a preveni pornirea accidentală a motorului.

DEPANARE

CAUZA POSIBILA
PROBLEMĂ

MOTORUL FUNCȚIONEAZĂ PÂNĂ
INACTIV

METODA DE ȘTERGERE
Încălziți încet motorulMOTORUL ESTE RECE

POZIȚIE INCORECTĂ
PÂRLELE ACELULUI

FILTRUL MURIOS
AER

INCORECT
AMESTEC DE COMBUSTIBIL
CÂȘTIGAT sau DAUNAT

CILINDRU, PISTON CILINDRIC 
APRINDERE INCORECTĂ

INCORECT
MIXTURE SET W

CARBURATOR
INCORECT

AMESTEC DE COMBUSTIBIL

SETAȚI ACCELERATORUL W
POZIȚIE (dezactivat)

CURĂȚI SAU ÎNLOCUI FILTRUL
AER

PREPARAȚI AMESTECUL
CONFORM RECOMANDĂRILOR

A LUA LEGATURA
SERVICIU

MOTORUL NU FUNCȚIONEAZĂ 
LA PUTEREA MAXIMĂ

SUMA EXCESIVĂ A GAZELOR DE ESAPAMENT A LUA LEGATURA
SERVICIU

PREPARAȚI AMESTECUL
CONFORM RECOMANDĂRILOR

ORICE PIESE DE SCHIMB SUNT DISPONIBILE PE SITE-UL NOSTRU
WWW.MAR-POL.SKLEP.PL

PIESE DE SCHIMB RECOMANDATE
NUME

MASCĂ DE PROTECȚIE A ACEI DE 
CUTIT CU CUTĂ DE CUTIT

CUTIE DE VITEZE ANGULARE PENTRU COSITOARE 
DEMARCARE PENTRU FREZELE DE COMBUSTIE 

ARNĂSURI PENTRU FREZELE DE COMBUSTIE BUJIE 
PENTRU FREZELE DE COMBUSTIE

DRIVE SHAFT KOSY
REZERVOR DE COMBUSTIBIL

CUȚIT DE MONTAJ PENTRU MÂNERUL 
CUTITORULUI CU LAMĂ DE FIERZIT 

COMUTATOR / TRIPLE 255 * 1,6 * 25,4
DISC CIRCULAR 120MM

CODUL PRODUSULUI
M83070
M83093
M83097
M83119

M831133
M831072

M83091
M831074
M831114
M83110
M83068
M83067

Disponibil la www.mar-pol.sklep.pl GAMA 
LATERALĂ DE ACCESORII DISPONIBILE
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