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IDENTIFICAREA SIMBOLURILOR

A. ATENŢIE! Acest trimmer poate fi periculos! Folosirea neglijentă sau improprie poate pro-
voca răniri grave sau chiar moartea.

B. Citiţi şi studiaţi cu atenţie manualul de instrucţiuni înainte de a folosi trimmer-ul.
C. Cu acest mâner, folosiţi numai capul de trimmer. Nu folosiţi niciodată lame sau dispozitive pen-

tru îmblătire la această unealtă.
D. ATENŢIE! Firul trimmer-ului poate arunca obiectele înmod violent. Acest lucru poateduce

la orbire sau rănire. Purtaţi întotdeauna echipament de protecţie pentru ochi.
E. Folosiţi întotdeauna:

Echipament de protecţie pentru urechi
Ochelari de protecţie sau vizieră

F. Mânerul de sprijin trebuie să fie poziţionat doar sub săgeată.
G. Utilizatorul aparatului trebuie să se asigure că nimeni nu se apropie de el pe o rază de 15metri

în timp ce lucrează. Dacă mai mulţi utilizatori lucrează în aceeaşi zonă, trebuie să păstreze o
distanţă de siguranţă de cel puţin 15 metri.

H. Folosiţi numai benzină fără plumb sau benzină de calitate cu plumb şi ulei pentru motoare în
doi timpi, amestecate în proporţie de 2,5%.

I. Comutator ON/OFF pentru motor.
J. Nivel de putere acustică garantată (cu Directiva 2000/14/CE)
K. Frecvenţa maximă de rotaţie a arborelui, rpm
L. Nivelul de presiune acustică la 7,5 metri



REGULI DE PROTECŢIE

ATENŢIE: Când folosiţi motounelte
pentru grădină, trebuie să respectaţi întotdeau-
na măsurile de protecţie elementare pentru a
reduce riscul de producere a incendiilor şi răni-
rile grave. Citiţi şi urmaţi toate instrucţiunile.
Acest aparat poate fi periculos! Utilizatorul este
responsabil de respectarea instrucţiunilor şi a
măsurilor de precauţie referitoare la aparat, cu-
prinse în acest manual. Citiţi manualul de
instrucţiuni în întregime înainte de a folosi apa-
ratul! Familiarizaţi---vă foarte bine cu comenzile
şi cu utilizarea corectă aaparatului. Limitaţi folo-
sirea acestui aparat la persoanele care citesc,
înţeleg şi urmează instrucţiunile şi măsurile de
precauţie referitoare la aparat, din acestmanu-
al. Nu permiteţi niciodată copiilor să folosească
acest aparat.

MANUAL DE
INSTRUCŢIUNI

INFORMAŢII PRIVIND
SIGURANŢA APARATULUI

PERICOL: Nu folosiţi niciodată lame
ca accesoriu pentru trimmer---ul cu fir. Nu fo-
losiţi niciodată dispozitive pentru îmblătire,
cu nici un accesoriu. Acest aparat (când este
utilizat cu accesoriul “fir pentru tundere” fur-
nizat) este proiectat numai pentru a fi folosit
ca trimmer cu fir. Folosirea oricăror alte acce-
sorii duce la creşterea riscului de rănire.

ATENŢIE: Firul trimmer---ului aruncă
obiectele înmod violent. Aceasta poateduce
la orbirea/rănirea dv. şi a altor persoane.
Purtaţi ochelari de protecţie şi echipament
de protecţie pentru picioare. Aveţi grijă ca
nici o parte a corpului dv. să nu se afle în
apropierea firului care se roteşte.

Copiii, alte persoane şi animalele trebuie să fie
ţinute la 15metri distanţă. Dacă cineva seapro-
pie de dv., opriţi imediat aparatul.
Daca apar situaţii care nu sunt cuprinse în
acest manual, comportaţi---vă cu atenţie şi
folosiţi---vă discernământul. Dacă aveţi ne-
voie de asistenţă, contactaţi un Serviciu de
asistenţă tehnică autorizat.

SIGURANŢA UTILIZATORULUI
S Îmbrăcaţi---va în mod corespunzător.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie
sau alt echipament similar de protecţie
pentru ochi când folosiţi aparatul, sau
când efectuaţi operaţiuni de întreţinere
(ochelarii de protecţie sunt disponibili).
Echipamentul de protecţie pentru ochi tre-
buie să fie de tip Z87.

S Purtaţi întotdeauna mască pentru faţă sau
pentru praf dacă operaţiunea pe care o
executaţi ridică mult praf.

S Purtaţi întotdeauna pantaloni lungi, groşi,
mâneci lungi, cizme şi mănuşi. Se recom-
andă să purtaţi apărători de protecţie pen-
tru picioare.

S Purtaţi întotdeauna echipament de
protecţie pentru laba piciorului. Nu umblaţi
în picioarele goale sau în sandale. Staţi de-
parte de firul care se roteşte.

S Legaţi--- vă părul deasupra nivelului um-
ărului. Strângeţi sau eliminaţi hainele largi
sau hainele cu cravate care atârnă, cu cor-
doane, ciucuri etc. Acestea se pot prinde
în părţile în mişcare.

S Dacă sunteţi acoperit complet de
îmbrăcăminte, sunteţi protejat şi de gu-
noaiele sau de bucăţile de plante toxice
aruncate de firul care se roteşte.

S Fiţi atent în permanenţă. Nu folosiţi acest
aparat când sunteţi obosiţi, bolnavi, supăraţi,
sau dacă aţi consumat alcool, droguri sau aţi
luatmedicamente. Fiţi atent la ceea ce faceţi;
urmaţi regulile indicate de bunul simţ.

S Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.

S Nu porniţi şi nu utilizaţi într---o cameră sau
într---o clădire închisă. Inhalarea gazelor
de eşapament poate provoca moartea.

S Păstraţi mânerele curate, fără urme de ulei
şi de carburant.

S Ţineţi întotdeauna motorul în partea
dreaptă a corpului dv.

S Ţineţi aparatul bine cu ambele mâini.
S Ţineţi capul trimmer---ului (sau alte acceso-
rii opţionale) sub nivelul taliei şi departe de
toateparţile corpului dv.Nu ridicaţimotorul
deasupra nivelului taliei.

S Aveţi grijă ca nici o parte a corpului dv. să
nu seafle aproapede eşapamentşi de firul
care se roteşte (sau deoricare alte acceso-
rii opţionale). Ţineţi motorul sub nivelul tal-
iei. Eşapamentul fierbinte poate cauza ar-
suri grave.

S Ţineţi picioarele fixate bine pe pământ şi
păstraţi---vă echilibrul. Nu vă întindeţi şi nu
utilizaţi aparatul stând pe suprafeţe insta-
bile, ca deex. scări, copaci, panteabrupte,
acoperişuri etc.

S Folosiţi --- l numai la lumina zilei sau la o ilu-
minare artificială foarte bună.

S Folosiţi numai pentru operaţiunile expli-
cate în acest manual (sau în manualele
pentru accesoriile opţionale).



SIGURANŢA APARATULUI / A
ÎNTREŢINERII
S Deconectaţi bujia înainte de a efectua
operaţiuni de întreţinere, cu excepţia regl-
ării carburatorului.

S Controlaţi şi înlocuiţi piesele defecte sau
slăbite înainte de fiecare utilizare.
Controlaţi şi reparaţi scurgerile de com-
bustibil înainte de utilizare. Păstraţi apara-
tul în bună stare de funcţionare.

S Înlocuiţi părţile capului trimmer---ului care
sunt ciobite, crăpate, sparte, sau deteriorate
în orice alt mod, înainte de a utiliza aparatul.

S Întreţineţi aparatul în conformitate cu pro-
cedeele recomandate. Menţineţi firul tăie-
tor la lungimea adecvată.

S Folosiţi numai fir cu diametrul de 2 mm, de
marca McCulloch. Nu folosiţi niciodată ca-
blu, sfoară, snur etc.

S Montaţi scutul necesar în mod corect înainte
de a utiliza aparatul. Folosiţi numai capul de
trimmer specificat; asiguraţi---vă că este
montat în mod corect şi că este fixat bine.

S Verificaţi ca aparatul să fie montat corect,
după cum se indică în acest manual.

S Când efectuaţi reglarea carburatorului,
capătul inferior trebuie să fie aşezat pe un
suport, pentru a evita ca firul să atingă
vreun obiect.

S Nu lăsaţi pe nimeni să se apropie când
reglaţi carburatorul.

S Folosiţi numai accesoriile şi piesele de
schimb McCulloch recomandate.

S Toate operaţiunile de întreţinere şi
reparaţie care nu sunt menţionate în acest
manual trebuie să fie efectuatede unservi-
ciu de asistenţă tehnică autorizat.

REGULI DE SIGURANŢĂ REFERI-
TOARE LA CARBURANT
S Amestecaţi carburantul şi alimentaţi în aer
liber.

S Ţineţi departe de scântei sau flăcări.
S Folosiţi un recipient omologat pentru com-
bustibil.

S Nu fumaţi şi nu lăsaţi pe nimeni să fumeze
în apropierea combustibilului sau a apara-
tului.

S Evitaţi să vărsaţi combustibil sau ulei.
Ştergeţi toate urmele de carburant.

S Îndepartaţi---vă la cel puţin 3 metri faţă de
locul în care aţi alimentat cu carburant
înainte e a porni motorul.

S Opriţi motorul şi lăsaţi--- l să se răcească
înainte de a scoate capacul de la carburant.

S Păstraţi întotdeauna benzina într---un recipi-
ent omologat pentru lichide inflamabile.

TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA
S Lăsaţi motorul să se răcească; asiguraţi
aparatul înainte de a--- l depozita sau de
a--- l transporta într---un vehicul.

S Goliţi rezervorul de combustibil înainte de
a depozita sau de a transporta aparatul.
Folosiţi tot combustibilul rămas în carbura-
tor pornind motorul şi lăsându--- l să
funcţioneze până când se opreşte.

S Păstraţi aparatul şi combustibilul într---un

loc în care vaporii de combustibil nu pot
ajunge la scântei sau la flăcări deschise de
la boilere, motoare sau întrerupătoare
electrice, cuptoare etc.

S Depozitaţi aparatul astfel încât limitatorul fi-
rului sănupoată produce, înmodacciden-
tal, rănirea persoanelor. Aparatul poate fi
atârnat de tijă.

S Păstrati aparatul într ---un loc la care copiii
să nu aibă acces.
AVERTISMENT: Expunerea la vibraţii da-
torită folosirii îndelungateauneltelor demân-
ă care functionează pe bază de benzină
poate duce la vătămarea vaselor de sânge
sau anervilor de la degete,mâini şi articulaţii,
la persoanele predispuse la tulburări circula-
torii, sau poate duce la inflamări anormale.
Folosirea îndelungată pe vreme rece a fost
pusă în legătură cu vătămări ale vaselor de
sânge la persoane sănătoase. Dacă apar
simptome ca de ex. amorţeală, durere, pier-
derea puterii, modificarea culorii sau aspec-
tului pielii, saupierderea sensibilităţii degete-
lor, a mâinilor sau a articulaţiilor, nu mai
folosiţi această unealtă şi efectuaţi un control
medical. Sistemul anti---vibraţii nu garan-
tează evitarea acestor probleme. Cei care
utilizează unelte cu motor înmod continuu şi
regulat trebuie să îşi supravegheze îndea-
proape starea sănătăţii şi starea de
funcţionare a aparatului.
REGULI DE SIGURANŢA PENTRU
TRIMMER---UL CU FIR

ATENŢIE: Inspectaţi zona înainte de
fiecare utilizare. Înlăturaţi obiectele (pietre,
sticlă spartă, cuie, sârmă etc.) care pot fi
aruncate sau se pot încurca în fir. Obiectele
tari pot deteriora capul trimmer---ului şi pot fi
aruncate, producând răniri grave.
S Utilizaţi numai pentru tundere, cosire, tăierea
ierbii şi suflare. Nu folosiţi pentru a bordura, a
tăia crengile sau a tunde gardurile vii.

S Tăiati dinspre dreapta dv. înspre stânga.
Dacă tăiaţi pe partea stângă a scutului, gu-
noaiele vor fi aruncatedeparte deutilizator.
REGULI DE SIGURANŢĂ SUPLI-
MENTARE PENTRU ACCESORIILE
OPŢIONALE

ATENŢIE: Pentru fiecare accesoriu
opţional utilizat, citiţi întreg manualul de
instrucţiuni înainte de utilizare şi urmaţi toate
măsurile de precauţie şi instrucţiunile din
manual, şi despre respectivul accesoriu.

ATENŢIE: Asiguraţi---vă că ghidonul
este montat când utilizaţi accesorii pentru
bordurare sau tăierea arbuştilor. Montaţi ghi-
donul deasupra săgeţii de pe eticheta de
siguranţă de pe tija superioară (capătul apa-
ratului cu motorul). Dacă accesoriile pentru
bordurare sau tăierea arbuştilor nu conţin un
ghidon, un kit accesoriu cu ghidon
(#530071451) este disponibil de la Serviciul
de asistenţă tehnică autorizat.



Ghidon

REGULI DE SIGURANŢĂ PENTRU
BORDURARE

ATENŢIE: Inspectaţi zona unde ur-
mează să lucraiţi înainte de fiecare utilizare.
Înlăturaţi obiectele (pietre, sticlă spartă, cuie,
sârmă etc.) care pot fi aruncate de lamă sau
care se pot înfăşura în jurul tijei.
S Lama semai roteşte puţin după cebutonul
de admisie este eliberat. Lama vă poate
tăia pe dv. şi pe ceilalţi.

S Lăsaţi lama să se oprească înainte de a o
scoate din tăietură.
Lama se mai roteşte
puţin după ce butonul
de admisie este elib-
erat. Lama vă poate
tăia pe dv. şi pe
ceilalţi.

Lăsaţi lama să se opreasc-
ă înainte de a o scoate din
tăietură.

S Aruncaţi lamele care sunt îndoite, defor-
mate, crăpate, sparte, sau deteriorate în
orice alt mod. Înlocuiţi piesele care sunt
crăpate, ciobite sau deteriorate, înainte de
a utiliza aparatul.

S Nu încercaţi să înlaturaţi materialul tăiat,
nici să ţineţi materialul ce urmeazăa fi tăiat,
când motorul funcţionează sau când lama
tăietoare este în mişcare.

S Menţineţi întotdeauna roata şi talpa pentru
reglarea înălţimii în contact cu pământul.

S Împingeţi întotdeauna aparatul încet dea-
supra terenului. Aveţi grijă la trotuare deni-
velate, gropi în teren, rădăcini mari etc.

S Folosiţi întotdeauna ghidonul când utilizaţi
accesoriul pentru bordurare.
MĂSURI DE SIGURANŢĂ PENTRU
REFULATOR/ASPIRATOR

ATENŢIE: Inspectaţi zona înainte de
a porni aparatul. Înlăturaţi toate resturile şi
obiectele tari ca de ex. pietre, sticlă, sârme
etc. care pot ricoşa, pot fi aruncate sau pot
cauza răniri în timpul funcţionării aparatului.
S Nu puneţi aparatul decât pe o suprafaţă cu-
rată şi tare, când motorul este în funcţiune.
Gunoaiele, ca de ex. pietrişul, nisipul, praful,
iarba etc., pot fi absorbite de orificiul de in-
trare a aerului şi pot fi aruncate prin orificiul
de evacuare, producând daune aparatului şi
bunurilor, sau producând rănirea gravă a
trecătorilor sau a utilizatorului.

S Nupuneţi niciodatăobiecte înăuntrul tubu-
rilor refulatorului, al tuburilor aspiratorului
sau al orificiului de evacuare al refulatoru-
lui. Dirijaţi întotdeauna gunoaiele suflate

departe de persoane, animale, sticlă şi ob-
iecte solide ca de ex. copaci, automobile,
pereţi etc. Forţa aerului poate face ca pie-
trele, gunoaiele sau beţele să fie aruncate
sau să ricoşeze, ceea ce poate duce la
rănirea persoanelor sau a animalelor, la
spargerea sticlei, sau poate produce alte
stricăciuni.

S Nu puneţi niciodată aparatul în funcţiune
fără a avea echipamentul adecvat. Când
folosiţi aparatul ca refulator, montaţi întot-
deauna tuburile de refulare.

S Verificaţi frecvent orificiul de intrare a aeru-
lui, tuburile refulatorului sau ale aspiratoru-
lui, întotdeauna cumotorul oprit şi cu bujia
deconectată. Menţineţi orificiile de venti-
lare şi tuburile de evacuare curate, fără re-
sturi care se pot acumula şi pot bloca
circulaţia normală a aerului.

S Nu puneţi niciodată obiecte în orificiul de
intrare a aerului, deoarece pot bloca
circulaţia normală a aerului şi pot duce la
deteriorarea aparatului.

S Nu folosiţi niciodată aparatul pentru a stro-
pi cu substanţe chimice, îngrăşăminte sau
alte substanţe care ar putea fi toxice.

S Pentru a evita întinderea incendiilor, nu
folosiţi lângă focuri de frunze sau de cren-
gi, focare, grătare cu carbuni, scrumiere
etc.
REGULI DE PROTECŢIE REFERI-
TOARE LA DISPOZITIVUL DE TĂIAT
ARBUŞTI

PERICOL: Lama se poate îndepărta
cu violenţă de materialul pe care nu îl taie.
Mişcarea bruscă a lamei poate duce la am-
putarea braţelor sau a picioarelor.

ATENŢIE: Nu utilizaţi capul trimmer-
ului ca pe un dispozitiv de prindere pentru
lamă.

ATENŢIE: Lama continuă să se ro-
tească după ce butonul de admisie este elib-
erat saumotorul este oprit. Lama caremerge
în gol poate arunca obiecte sau vă poate tăia
grav dacă este atinsă din întâmplare. Opriţi
lama punând în contact partea dreaptă a la-
mei ce se mişca în gol cu material deja tăiat.



Opriţi lama care
se mişcă în gol
punând---o în
contact cu mate-
rial deja tăiat.

ATENŢIE: Inspectaţi zonă unde ur-
mează să lucraţi înainte de fiecare utilizare.
Înlăturaţi obiectele (pietre, sticlă spartă, cuie,
sârmă etc.) care pot fi aruncate sau se pot
încurca în lamă sau în firul trimmer---ului.
S Aruncaţi şi înlocuiţi lamele care sunt
îndoite, deformate, crăpate, sparte, sau
deteriorate în orice alt mod.

S Montaţi scutul necesar în mod corect
înainte de a utiliza aparatul. Utilizaţi scutul
de metal întotdeauna când folosiţi lama de
metal.

S Folosiţi numai lama specificată şi
asiguraţi---vă că este montată în mod co-
rect şi că este fixată bine.

S Tăiaţi dinspre stânga dv. înspre dreapta.
Dacă tăiaţi pe partea dreaptă a scutului, gu-
noaiele vor fi aruncate departe de utilizator.

S Folosiţi întotdeauna ghidonul şi un hamde
umăr reglat în mod adecvat, când utilizaţi
lama (a se vedea instrucţiunile de ASAMB-
LARE din manualul de instrucţiuni pentru
dispozitivul de tăiere a arbuştilor).
REGULI DE PROTECŢIE REFERI-
TOARE LA CULTIVATOR

ATENŢIE: Dinţii care se rotesc pot
provoca răniri grave. Păstraţi distanţa faţă de
dinţii care se rotesc. Opriţi motorul şi
deconectaţi bujia înainte de a degaja dinţii
sau de a face reparaţii.

ATENŢIE: Inspectaţi zona unde ur-
mează să lucraţi înainte de a porni motorul.
Înlăturaţi toate resturile şi obiectele tari şi
ascuţite ca de ex. pietre, lujeri de viţă, crengi,
frânghii, sfori etc.
S Evitaţi contactul apropiat cu obiecte tari
care ar putea opri dinţii. Dacă se produce
acest contact, opriţi motorul şi verificaţi ca
aparatul să nu fie deteriorat.

S Nu puneţi niciodată în funcţiune cultivato-
rul dacă apărătoarea dinţilor nu este la lo-
cul ei şi nu e bine fixată.

S Păstraţi dinţiişi apărătoarea curate, fără re-
sturi pe ele.

S Dacă aţi lovit un obiect străin, opriţi moto-
rul, deconectaţi bujia şi verificaţi ca apara-
tul să nu fie deteriorat. Reparaţi înainte de
a--- l porni din nou.

S Deconectaţi accesoriul de la motorul de
propulsie înainte dea curăţadinţii cu ajuto-
rulunui furtun şi cu apă, pentru a îndepărta
depunerile. Ungeţi cu ulei dinţii pentru a
împiedica ruginirea.

S Purtaţi întotdeauna mănuşi când reparaţi
sau curăţaţi dinţii. Dinţii devin foarteascuţiţi
în urma utilizării.

S Nu faceţi motorul să funcţioneze la viteză
ridicată dacă nu utilizaţi efectiv cultivatorul.
REGULI DE SIGURANŢĂ PENTRU
DISPOZITIVUL DE TUNS GARDUL
VIU

PERICOL: RISC DE TĂIERE; NU
APROPIAŢI MÂINILEDE LAMĂ --- Lama semai
mişcă puţin după ce butonul de admisie este
eliberat. Nu încercaţi sa înlăturaţi materialul tăiat
când lama este înmişcare.Asiguraţi---vă căbu-
tonul este pe poziţia OFF, că bujia este deco-
nectată, şi că lama s---a oprit din mişcare
înainte de a îndepărta materialul care a rămas
blocat pe lama tăietoare. Nu apucaţi şi nu ţineţi
aparatul de lama tăietoare.

Nu încercaţi sa
înlăturaţi materialul
tăiat când lama este
în mişcare.

Lama se mai
mişcă puţin după
ce butonul de
admisie este

eliberat.

ATENŢIE: Inspectaţi zona înainte de
apornimotorul. Înlăturaţi toate resturile şi ob-
iectele tari ca de ex. pietre, sticlă, sârme etc.
care pot ricoşa, pot fi aruncate sau potcauza
răniri în timpul funcţionării aparatului.
S Nu utilizaţi o lamă tăietoare îndoită, defor-
mată, crăpată, spartă, sau deteriorată în
orice alt mod. Contactaţi un Serviciu de
asistenţă tehnică autorizat pentru înlocui-
rea pieselor uzate sau deteriorate.

S Ţineţi întotdeauna aparatul în faţa corpului
dv. Aveţi grijă ca nici o parte a corpului dv.
să nu se afle aproape de lama tăietoare.

S Menţineţi lama tăietoare şi orificiile de ven-
tilare curate, fără resturi.
REGULI DE PROTECŢIE PRIVIND
DISPOZITIVUL DE TĂIERE A CREN-
GILOR

ATENŢIE: Lama cu mişcare rectilinie/
lanţul rotitor pot produce răniri grave.Controlaţi
aparatul înainte de utilizare. Nu folosiţi aparatul
dacă are o lamă îndoită, crăpată sau tocită sau



dacă lanţule tocit.Nu văapropiaţi de lamă/lanţ.
Lama cu mişcare rectilinie/lanţul rotitor sunt
ascuţite. Nu le atingeţi. Pentru a evita rănirile
grave, opriţi întotdeauna motorul şi asiguraţi---
vă că lama/lanţul s---au oprit, deconectaţi bujia,
şi purtaţi mănuşi când schimbaţi sau
manipulaţi lama sau lanţul.

ATENŢIE: Lama care semişcă în gol/
lanţul rotitor pot produce răniri cât timpconti-
nuă să se mişte după ce motorul s---a oprit.
Păstraţi controlulaparatului până când lama/
lanţul s---au oprit complet din mişcare. Ţineţi
capul, faţa şi picioarele departe de părţile în
mişcare. Nu încercaţi să atingeţi sau să opriţi
lama sau lanţul când sunt în mişcare.

ATENŢIE: Obiectele care cad pot
duce la rănirea gravă a capului. Purtaţi echi-
pament de protecţie pentru cap când folosiţi
acest aparat cu un dispozitiv pentru tăierea
crengilor.

ATENŢIE: Pentru a evita rănirile grave,
nu utilizaţi decât o singură tijă de prelungire
pentru dispozitivul de tăiere a crengilor.

ATENŢIE: Ţineţi dispozitivul de tăiere
a crengilor departe de firele de înaltă ten-
siune sau de cablurile electrice.
S Folosiţi numai pentru a tăia lăstari sau ra-
muri cu o grosime de până la 10 cm.

S Nu faceţi aparatul să funcţioneze la o vitez-
ă mai mare decât e necesar pentru
operaţiunea de tăiere a crengilor. Nu faceţi
motorul să funcţioneze la viteză ridicată
dacă nu tăiaţi crengi.

S Opriţi întotdeauna aparatul dacă nu
începeţi sa munciţi imediat sau când vă
deplasaţi dintr ---un loc de tăiere în altul.

S Dacăaţi lovit s---au v---aţi încurcat într---unob-
iect străin, opriţimotorul imediatşi verificaţi ca
aparatul să nu fie deteriorat. Contactaţi un
Serviciu de asistenţă tehnică autorizat pentru
aefectua reparaţiile înainte dea efectuaorice
alte operaţiuni. Aruncaţi lamele care sunt
îndoite, deformate, crăpate sau sparte.

S Opriţi aparatul imediat dacă vibrează prea
tare. Vibraţiile sunt un indiciu că există o

problemă. Verificaţi bine pentru a vedea
dacă există şuruburi şi piuliţe slăbite sau
defecţiuni înainte dea continua.Contactaţi
un Serviciu de asistenţă tehnică autorizat
pentru repararea sau înlocuirea pieselor
defecte, în funcţie de necesităţi.
REGULI DE PROTECŢIE PENTRU
DISPOZITIVUL DE DESZĂPEZIRE

ATENŢIE: Aveţi grijă ca mâinile şi pi-
cioarele dv. să nu se afle în apropierea roto-
rului când porniţi motorul sau când acesta
este în funcţiune. Nu încercaţi niciodată să
curăţaţi rotorul când motorul funcţionează.
Opriţi motorul şi deconectaţi bujia înainte de
a curăţa zăpada sau resturile din tubul de
evacuare, sau când reglaţi giruetele.

ATENŢIE: Nu vă aplecaţi niciodată
peste tubul de evacuare. Pietrele sau gu-
noaiele pot fi aruncate în ochi sau în faţă şi
pot duce la răniri grave sau la orbire.

ATENŢIE: Inspectaţi zona unde ur-
mează să lucraţi cu aparatul. Înlăturaţi obiec-
tele care ar putea fi aruncate sau care ar pu-
tea deteriora aparatul. Unele obiecte pot fi
ascunse de zăpada căzută --- atenţie la
această posibilitate.
S Dirijaţi evacuarea materialului departe de
pereţi de sticlă, automobile etc.

S Nu faceţi motorul să funcţioneze la viteză
ridicată dacă nu deszăpeziţi.

S Aveţi grijă când utilizaţi dispozitivul de
deszăpezire şi fiţi atent să nuexiste gropi în
teren şi alte pericole ascunse.

S Asiguraţi---vă că rotorul se mişcă liber
înainte de a monta dispozitivul de desz-
ăpezire pe tijă.

S Dacă rotorul nu se mişcă liber din cauza
gheţii, dezgheţaţi aparatul bine înainte de
a încerca să --- l porniţi.

S Menţineţi rotorul curat, fără gunoaie.
S Nu aruncaţi zăpada lângă alte persoane.
Dispozitivul de deszăpezire ar putea arun-
ca obiecte mici cu vitezămare, provocând
răniri.

S Dacă aţi lovit un obiect străin, opriţi moto-
rul, deconectaţi bujia şi verificaţi ca dispo-
zitivul de deszăpezire să nu fie deteriorat şi
reparaţi--- l dacă e nevoie înainte de a--- l
porni din nou.

S Nu utilizaţi niciodată dispozitivul de deszăpe-
zire lângă pereţi de sticlă, automobile şi ca-
mioane. Nu încercaţi niciodată să utilizaţi dis-
pozitivul de deszăpezire pe un acoperiş.



S Nu utilizaţi niciodată dispozitivul de desz-
ăpezire lângă ferestre, deschideri etc.

S Nu aruncaţi niciodată zăpada pe drumuri
publice sau lângă locuri cu trafic.

S Curăţaţi zăpada de pe pante deplasându---
vă în susşi în jos, niciodată de---a curmezişul.
Fiţi foarte atenţi când schimbaţi direcţia. Nu
curăţaţi niciodată zăpada de pe pante
abrupte.

S Lăsaţi dispozitivul de deszăpezire să mai
funcţioneze câtevaminute după curăţarea
zăpezii, astfel încât părţile înmişcare să nu
îngheţe.

S Uitaţi---va în spatele dv. şi fiţi atent când
sprijiniţi aparatul. Aveţi grijă să nu
alunecaţi şi să nu cădeţi, mai ales atunci
când lucraţi spre înapoi.

S Trebuie să ştiţi cum să vă opriţi rapid.

ASAMBLARE

ATENŢIE: Asiguraţi---vă că aparatul
este montat corect şi că toate elementele de
strângere sunt fixate bine.
Controlaţi piesele să nu fie defecte. Nu
utilizaţi piese defecte.
Este normal ca filtrul să facă zgomot când re-
zervorul de combustibil e gol.
Este normal să găsiţi urme de combustibil
sau de ulei pe eşapament, din cauza reglării
carburatorului şi a testărilor executate de
producător.
MONTAREA ACCESORIILOR TRIM-
MER---ULUI

ATENŢIE: Când montaţi accesoriul
pentru tundere, puneţi aparatul pe o
suprafaţă plană, pentru stabilitate.
1. Slăbiţi cuplajul întorcând butonul în sens
anti---orar.

Cuplaj

Buton

SLĂBIŢI

STRÂNGEŢI

Element de
protecţie
pentru
transport

2. Scoateţi elementul de protecţie pentru
transport de pe cuplaj.

3. Scoateţi capacul de tijă de la accesoriu
(dacă există).

4. Poziţionaţi butonul de blocare/eliberare
al accesoriului în locaşul de ghidare al
cuplajului.

5. Împingeţi accesoriul în cuplaj până când
butonul de blocare/eliberare intră în orifi-
ciul principal.

6. Înainte de a utiliza aparatul, strângeţi
bine butonul rotindu--- l în sens orar.

Cuplaj Orificiul
principal

Tija
superioară

Buton de
blocare/
eliberare

Accesoriu
inferior

Locaşul
de ghidaj

ATENŢIE: Asiguraţi---vă că butonul
de blocare/eliberare este blocat în orificiul
principal, iar butonul este bine strâns, înainte
de a pune în funcţiune aparatul. Toate acce-
soriile sunt proiectate pentru a fi folosite în
orificiul principal, cu excepţia cazului în care
se indică altfel în manualul de instrucţiuni al
accesoriului respectiv. Utilizarea orificiului in-
corect poate duce la răniri grave sau la de-
fectarea aparatului.

Butonul de blocare/
eliberare este blocat în orificiul principal

Orificiului
incorect

Pentru accesoriile opţionale, a se vedea ca-
pitolul ASAMBLAREA din manualul de
instrucţiuni respectiv.
MONTAREA SCUTULUI

ATENŢIE: Scutul trebuie să fie mon-
tat în mod corect. Scutul oferă o protecţie
parţială împotriva riscului de a arunca ob-
iecte către utilizator sau către alte persoane
şi este dotat cu un limitator pentru fir care taie
firul dacă e prea lung. Limitatorul pentru fir
(situat pe partea inferioară a scutului) este
ascuţit şi vă puteţi tăia cu el.
1. Scoateţi piuliţa de pe scut.
2. Introduceţi brăţara în deschizătura de pe
scut.

3. Rotiţi scutul până când bolţul trece prin
orificiul de pe brăţară.

4. Montaţi la loc piuliţa şi strângeţi bine cu
cheia (aflată în dotare).



Deschizătură
Scut

Piuliţă

Brăţară

Lamă pentru
oprirea firului

REGLAREA MÂNERULUI

ATENŢIE: Când reglaţi mânerul,
asiguraţi ---vă că rămâne între butonul de ad-
misie şi eticheta de siguranţă. Mânerul de
sprijin trebuie să fie poziţionat doar sub
săgeată.
1. Slăbiţi piuliţa--- fluture de pe mâner.
2. Rotiţi mânerul pe tijă în poziţie verticală;
strângeţi piuliţa--- fluture.

FUNCŢIONAREA

ATENŢIE: Înainte de a începe, citiţi cu
atenţie informaţiile desprecarburant în capitolul
despre regulile de protecţie. Dacă nu înţelegeţi
regulile de protecţie, nu încercaţi să alimentaţi
aparatul cu combustibil. Contactaţi un Serviciu
de asistenţă tehnică autorizat.
ALIMENTAREA MOTORULUI

ATENŢIE: Scoateţi încet capacul de
la combustibil când alimentaţi aparatul.
Acest motor este omologat pentru a funcţiona
cu benzină fără plumb. Înainte de a utiliza apa-
ratul, benzina trebuie amestecată cu ulei de
bună calitate, pentru motoare în doi timpi,
răcite cu aer. Vă recomandăm ulei marca
McCulloch amestecat în proporţie de 40:1
(2,5%). O proporţie de 40:1 se obţine ames-
tecând5 litri debenzină fără plumbcu 0,125 litri
de ulei. NU FOLOSIŢI ulei pentru autovehicule
sau pentru bărci cu motor. Aceste uleiuri pot
duce la deteriorarea motorului. Când
amestecaţi carburantul urmaţi instrucţiunile de
pe recipientul pentru ulei. După ce adăugaţi
ulei în benzină, agitaţi puţin recipientul pentru a
vă asigura că aţi amestecat bine carburantul.
Citiţi şi respectaţi întotdeauna regulile de
protecţie referitoare la carburant înainte de aal-
imenta aparatul.
IMPORTANT
Experienţa a demonstrat că amestecul de
carburant cu alcool (sau folosirea de etanol
ori metanol) poate atrage umiditatea, ceea
ceduce la separarea şi la formareade acizi în
timpul depozitării. Gazul dezvoltat de acizi
poate deteriora sistemul de combustibil al
unui motor în timpul depozitarii. Pentru a evi-
ta problemele la motor, goliţi circuitul de ali-
mentare cu carburant dacă urmează să nu
folosiţi aparatul timp de 30 de zile sau mai
mult. Goliţi rezervorul debenzină, porniţimo-
torul şi lăsaţi--- l să funcţioneze până când
ţevile pentru combustibil şi carburatorul se
golesc. Data următoare folosiţi combustibil
proaspăt. Nu folosiţi niciodată produse pen-
tru curătarea motorului sau a carburatorului
în interiorul rezervorului de combustibil,
deoarece se pot produce deteriorări per-
manente.

OPRIREA APARATULUI
S Pentru a opri motorul, puneţi comutatorul
ON/OFF pe poziţia OFF.

PORNIREA APARATULUI

ATENŢIE: Capul trimmer---ului se va
roti când motorul porneşte. Evitaţi contactul
cu eşapamentul. Eşapamentul fierbinte
poate cauza arsuri grave.
PORNIREAUNUIMOTORRECE (sau a
unui motor cald, după ce s--a terminat
combustibilul)

Posiţia pentru pornire

Blocarea
admisiei

Maneta
de şoc

Mânerul starterului

Butonul de
amorsare Eşapament

Admisie

NOTA: Butonul de blocare a admisiei tre-
buie activat pentru a permite apăsarea pe
butonul de admisie. Blocarea admisiei seac-
tivează cu palma mâinii, când apucaţi
mânerul de admisie.
1. Puneţi aparatul pe o suprafaţă plană.
2. Puneţi comutatorul ON/OFF pe poziţia
ON.

3. Apăsaţi încet butonul de amorsare de 6
ori.

4. Împingeţi maneta de şoc în poziţia ŞOC
TRAS COMPLET aliniind maneta cu
poziţia indicată pe etichetă (a se vedea fi-
gura de mai jos).



Etichetă
pentru
poziţiile
manetei
de şoc

5. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de admi-
sie în timpul operaţiunilor următoare.

6. Trageţi brusc de mânerul şnurului de
pornire până cândmotorul face un sunet
ca şi cum ar încerca să pornească, dar
nu trageţi de şnur mai mult de 6 ori.

7. Imediat ce motorul face un sunet ca şi
cum ar încerca să pornească, împingeţi
maneta de şoc în poziţia ŞOC TRAS PE
JUMĂTATE aliniind maneta cu poziţia in-
dicată pe etichetă (a se vedea figura de
mai jos).

Etichetă
pentru
poziţiile
manetei
de şoc

8. Trageţi brusc şnurul de pornire până
când motorul porneşte, dar nu mai mult
de 6 ori. Dacămotorul nu porneşte după
ce aţi tras de 6 ori (în poziţia ŞOC TRAS
PE JUMĂTATE), împingeţi maneta de
şoc în poziţia ŞOC TRAS COMPLET şi
apăsaţi pe butonul de amorsare de 6 ori.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de admi-
sie şi trageţi şnurul de pornire de înca 2
ori. Împingeţi maneta de şoc în poziţia
ŞOC TRAS PE JUMĂTATE şi trageţi de
şnurul de pornire până când motorul
începe să funcţioneze, dar nu mai mult
de 6 ori. NOTĂ: Dacă motorul tot nu
porneşte, probabil că este înecat.
Consultaţi paragraful PORNIREA UNUI
MOTOR ÎNECAT.

9. După ce motorul a pornit, lăsaţi--- l să
funcţioneze 10 secunde, apoi împingeţi
maneta de şoc în poziţia ŞOC DEZACTI-
VAT aliniind maneta cu poziţia indicată
pe etichetă (a se vedea figura de mai
jos). Lăsaţi aparatul să mai funcţioneze
încă30de secunde laŞOCDEZACTIVAT
înainte de a elibera butonul de admisie.
NOTĂ: Dacă motorul se opreşte cu
maneta de şoc în poziţia ŞOC DEZACTI-
VAT, împingeţi maneta în poziţia ŞOC
TRAS PE JUMĂTATE şi trageţi şnurul de
pornire până când motorul începe să
funcţioneze, dar nu mai mult de 6 ori.

Etichetă
pentru
poziţiile
manetei
de şoc

PORNIREA UNUI MOTOR CALD
1. Puneţi comutatorul ON/OFF pe poziţia
ON.

2. Împingeţi maneta de şoc în pozitia ŞOC
TRAS PE JUMĂTATE.

3. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de admi-
sie. Ţineţi butonul de admisie complet
apăsat până când motorul funcţionează
uniform.

4. Trageţi şnurul de pornire brusc până când
motorul porneşte, dar nu mai mult de 5 ori.

5. Lăsaţi motorul să funcţioneze 15 se-
cunde, apoi împingeţi maneta de şoc în
poziţia ŞOC DEZACTIVAT.

NOTĂ: Dacă motorul nu a pornit, trageţi
şnurul de pornire de încă 5 ori. Dacămotorul
tot nu a pornit, probabil că este înecat.
PORNIREA UNUI MOTOR ÎNECAT
Motoarele înecate pot fi pornite împingând
maneta de şoc în poziţia ŞOC DEZACTIVAT;
după aceea, trageţi şnurul de pornire pentru
a curăţa motorul de excesul de combustibil.
Pentru aceasta poate fi nevoie să trageţi de
mânerul starterului de multe ori, în funcţie de
cât de înecat e aparatul.
Dacămotorul tot nu porneşte, consultaţi TABE-
LUL DE DETECTARE A DEFECŢIUNILOR.
FUNCŢIONAREA CUPLAJULUI
Acestmodeleste dotat cu uncuplaj careper-
mite montarea unor accesorii opţionale.

ATENŢIE: Opriţi întotdeauna apara-
tul şi deconectaţi bujia înainte de a demonta
sau de a monta accesoriile.
SCOATEREA ACCESORIULUI PEN-
TRU TUNDERE (SAU A ALTOR AC-
CESORII OPŢIONALE)
ATENŢIE: Când scoateţi sau montaţi ac-
cesoriile, puneţi aparatul pe o suprafaţă
plană, pentru stabilitate.
1. Slăbiţi cuplajul întorcând butonul în sens
anti---orar.

SLĂBIŢI
Cuplaj

Tija superioară

Accesoriu
inferior

STRÂNGEŢI Buton



2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de blo-
care/eliberare.

Cuplaj Tija
superioarăAccesoriu inferior

Buton de blocare/
eliberare

3. Ţineţi bine motorul şi tija superioară şi
trageţi accesoriul din cuplaj.

MONTAREA ACCESORIILOR
OPŢIONALE
1. Scoateţi capacul de tijă de la accesoriu
(dacă există).

2. Poziţionaţi butonul de blocare/eliberare
al accesoriului în locaşul de ghidare al
cuplajului.

3. Împingeţi accesoriul în cuplaj până când
butonul de blocare/eliberare intră în orifi-
ciul principal.

4. Înainte de a utiliza aparatul, strângeţi
bine butonul rotindu--- l în sens orar.

Cuplaj Orificiul
principal

Tija
superioară

Buton de
blocare/
eliberare

Accesoriu
inferior

Locaşul
de ghidaj

ATENŢIE: Asiguraţi---vă că butonul
de blocare/eliberare este blocat în orificiul
principal, iar butonul este bine strâns, înainte
de a pune în funcţiune aparatul. Toate acce-
soriile sunt proiectate pentru a fi folosite în
orificiul principal, cu excepţia cazului în care
se indică altfel în manualul de instrucţiuni al
accesoriului respectiv. Utilizarea orificiului in-
corect poate duce la răniri grave sau la de-
fectarea aparatului.

Butonul de blocare/
eliberare este blocat în orificiul principal

Orificiului
incorect

POZIŢIA DE UTILIZARE

Tăiaţi dinspre dreapta dv. înspre stânga.

Pantofi groşi

Pantaloni lungi

Echipament
de protecţie
pentru ochi

Echipament
de protecţie
pentru urechi

PURTAŢI ÎNTOTDEAUNA:

ATENŢIE: Purtaţi întotdeauna echi-
pamentdeprotecţiepentruochişi urechi.Nu
vă aplecaţi niciodată peste capul trimmer---
ului. Pietrele sau gunoaiele pot ricoşa sau
pot fi aruncate în ochi sau în faţă şi pot duce
la orbire sau la alte răniri grave.
Nu faceţi motorul să funcţioneze la o vitezămai
mare decât e necesar. Firul de tăiere va tăia în
mod eficient cândmotorul funcţionează la o vi-
teză mai mică decât cea pentru admisie max-
imă. La viteze mai mici, motorul face mai puţin
zgomot şi vibraţii. Firul de tăiere va dura mai
mult şi nu se va mai “suda” pe bobină.
Eliberaţi întotdeauna butonul de admisie şi
permiteţi motorului să revină la ralenti când nu
tăiaţi.
Pentru a opri motorul:
S Eliberaţi butonul de admisie.
S Puneţi comutatorul ON/OFF pe poziţia OFF.
AVANSUL FIRULUI TRIMMER---ULUI
Firul trimmer---ului va avansa cu aprox. 5 cm
de fiecare dată când partea inferioară a ca-
pului trimmer---ului atinge pământul, cu mo-
torul funcţionând la viteza maximă.
Ceamai eficientă lungime a firului este lungi-
mea maximă permisă de limitatorul firului.
Scutul trebuie să fie la locul său atunci când
se utilizează aparatul.
Pentru a face firul să avanseze:
S Puneţi motorul la viteza maximă.
S Ţineţi capul trimmer---ului paralel cu şi dea-
supra zonei cu iarbă.

S Loviţi usor partea inferioară a capului trim-
mer---ului de pământ, o singură data. La
fiecare lovitură firul va avansa cu 5 cm.
Loviţi întotdeauna capul trimmer---ului pe o
porţiune cu iarbă. Lovirea de suprafeţe cum
ar fi cimentul sau asfaltul poate duce la uza-
rea excesivă a capului trimmer---ului.
Dacă firul e uzat şi are 5 cm saumai puţin, va
fi nevoie de maimulte lovituri pentru a obţine
lungimea firului cea mai eficientă.

ATENŢIE: Folosiţi numai fir cu diame-
trul de 2mm.Un fir de altemărimi şi forme nu
va avansa înmod adecvat iar rezultatul va fi o
funcţionare incorectă a capului tăietor, sau
poate duce la răniri grave. Nu utilizaţi alte
materiale ca de ex. sârmă, şnur, sfoară etc.
Sârma se poate rupe în timpul tăierii şi poate



deveni un proiectil periculos, care poate pro-
voca răniri grave.
METODE DE TĂIERE

ATENŢIE: Folosiţi viteza minimă şi nu
încurcaţi firul când tăiaţi în jurul unor obiecte
tari (pietre, gunoaie, stâlpi degard etc.), care
pot deteriora capul trimmer---ului, se pot
încurca în fir, sau pot fi aruncate, repre-
zentând un pericol.
S Vârful firului execută tăierea. Veţi obţine
cele mai bune rezultate şi cea mai mică
uzurăa firului dacănu încurcaţi firul în zona
de tăiere. Modul corect şi cel greşit sunt in-
dicate mai jos.
Vârful firului
execută tăierea.

Corect Greşit

Firul e încurcat în
zona de lucru.

S Firul va îndepărta cu uşurinţa iarba şi bu-
ruienile de lângă ziduri, garduri, copaci şi
straturi de flori, dar poate tăia şi scoarţa
moale a copacilor şi a arbuştilor şi poate
zgâria gardurile.

S Pentru a tunde sau a cosi, folosiţi o viteză
mai mică decât cea maximă, pentru amări
durata de viaţă a firului şi pentru a reduce
uzura capului, în special:
S În timpul tăierilor simple.
S Lângă obiecte în jurul cărora firul se
poate înfăşura, ca de ex. stâlpi mici, co-
paci sau garduri de sârmă.

S Pentru a tăia sau a sufla iarba, folosiţi viteza
maximă pentru ca rezultatul să fie cât mai
curat.
TUNDERE --- Ţineţi partea inferioară a capu-
lui trimmer---ului la aprox. 80 mm deasupra
pământului, înclinată. Lăsaţi doar vârful firu-
lui să atingă iarba. Nu forţaţi firul trimmer---
ului să pătrundă în zona de lucru.

Tundere

3 inci (8 cm)
deasupra
pământului
COSIREA --- Tehnica de cosire permite
înlăturarea vegetaţiei nedorite. Ţineţi partea
inferioarăacapului trimmer---ului la aprox. 80
mm deasupra pământului, înclinată. Lăsaţi
vârful firului să lovească terenul în jurul copa-
cilor, stâlpilor, monumentelor etc. Această
tehnică măreşte uzura firului.
Cosire

TĂIEREA IERBII --- Trimmer---ul dv. este ideal
pentru a tăia iarba în locuri în care maşinile
convenţionale de tuns iarba nu pot ajunge.
În poziţia de tăiere, ţineţi firul paralel cu
pământul. Evitaţi să apăsaţi capul trimmer---
ului în pământ, deoarece astfel ar putea
smulge pământ şi s---ar deteriora aparatul.
Tăierea ierbii

SUFLARE --- Acţiunea de “ventilator” a firului
care se roteşte poate fi utilizată pentru a
curăţa rapid şi uşor. Ţineţi firul paralel cu şi
deasupra suprafeţei ce trebuie măturată şi
mişcaţi aparatul dintr---o parte în alta.
Suflare

ÎNTREŢINEREA

ATENŢIE: Deconectaţi bujia înainte
de a efectua operaţiunile de întreţinere, cu
excepţia reglării carburatorului.
VERIFICAŢI DACĂ EXISTĂ CLEME
ŞI PIESE SLĂBITE
S Locaşul bujiei
S Filtrul de aer
S Şuruburile carcasei
S Şuruburile mânerului de sprijin
S Scutul pentru gunoaie

CONTROLAŢI DACĂ EXISTĂ PIESE
DEFECTE SAU UZATE
Contactaţi un Serviciu de asistenţă tehnică
autorizat. pentru înlocuirea pieselor defecte
sau uzate.
S Comutatorul ON/OFF --- Verificaţi ca buto-
nul ON/OFF să funcţioneze corect,
punând comutatorul pe poziţia OFF.
Asiguraţi---vă că motorul se opreşte; apoi
porniţi din nou motorul şi continuaţi.



S Rezervorul de combustibil --- Nu mai
folosiţi aparatul dacă rezervorul de com-
bustibil prezintă semne de deteriorare sau
dacă detectaţi scurgeri.

S Scutul pentru gunoaie --- Nu mai folosiţi
aparatul dacă scutul pentru gunoaie e de-
teriorat.
CONTROLAŢI ŞI CURĂŢAŢI APARA-
TUL ŞI ETICHETELE
S După fiecare utilizare, controlaţi dacă apa-
ratul are piese slăbite sau defecte. Curăţaţi
aparatul şi etichetele folosind o cârpă
umedă şi detergent delicat.

S Ştergeţi aparatul cu o cârpă curată şi uscată.
CURĂŢAŢI FILTRUL DE AER
Un filtru de aer murdar reduce randamentul
motorului şi duce la mărirea consumului de
combustibil şi la producerea de emisiuni no-
cive. Curăţaţi--- l întotdeauna după fiecare 5
ore de funcţionare.
1. Curăţaţi capacul şi zona din jur pentru ca
murdăria să nu pătrundă în camera car-
buratorului când se scoate capacul.

2. Scoateţi piesele în ordinea indicată în fi-
gură.

NOTĂ: Nu curăţaţi filtrul cu benzină sau cu
alt solvent inflamabil pentru a evita riscul de

producere a unui incendiu sau producerea
de emisii nocive de vapori.
3. Spălaţi filtrul în apă cu săpun.
4. Lăsaţi filtrul să se usuce.
5. Înlocuiţi piesele.

Filtru de aer
Buton

Capacul
filtrului de
aer

ÎNLOCUIREA BUJIEI
Înlocuiţi bujia în fiecare an pentru a asigura o
pornire uşoară a motorului şi o funcţionare
optimă. Reglaţi distanţa dintre electrozii bu-
jiei la 0,6 mm. Reglarea aprinderii este fixată
şi nu poate fi modificată.
1. Răsuciţi, apoi scoateţi locaşul bujiei.
2. Scoateţi bujia din locaşul său si
aruncaţi---o.

3. Înlocuiţi---o cu o bujie Champion
RCJ---6Y şi strângeţi---o bine cu o cheie
tubulară de 19 mm.

4. Puneţi la loc locaşul bujiei.

ÎNTREŢINEREA ŞI REGLAREA

ÎNLOCUIREA FIRULUI
1. Puneţi comutatorul ON/OFF pe poziţia
OFF.

2. Deconectaţi fişa bujiei.
3. Scoateţi bobina trăgând ferm de buto-
nul--- robinet. Curăţaţi întreaga suprafaţă
a butucului şi a bobinei. Înlocuiţi cu o bo-
bină cu fir pe ea, sau tăiaţi două lungimi
de 4metri de fir cu diametrul de 2 mmde
marca McCulloch.

ATENŢIE: Nu utilizaţi niciodată sârm-
ă, şnur, sfoară etc., care sepot rupe şi potde-
veni proiectile periculoase.
4. Introduceţi capetele firului aprox. 1 cm în
orificiul mic din interiorul bobinei.

Orificii
mici

Bobină

Butuc

Firul in crestăturăOrificii de ieşire a firului

Firul in crestătură

5. Înfăşuraţi uniform şi strâns firul pe bobină.
Înfăşurati în direcţia săgeţilor de pe bo-
bină.

6. Introduceţi firul în crestături, lăsând 7 ---
12 cm neînfăşurat.

7. Introduceţi firul în orificiile de ieşire din
butuc, după cum se arată în figură.

8. Aliniaţi crestăturile cu orificiile de ieşire a
firului.

9. Împingeţi bobina în butuc până când se
blochează.

10. Trageţi firele care ies în afara butucului
pentru a le elibera din crestături.

REGLAREA CARBURATORULUI

ATENŢIE: Nu lăsaţi pe nimeni să se
apropie când reglaţi ralenti---ul. Capul trim-
mer---ului, lama sau orice alt accesoriu
opţional se vor roti pe cea mai mare parte a
duratei acestei operaţiuni. Purtaţi echipa-
ment de protecţie şi respectaţi toatemăsurile
de precauţie. După efectyarea reglării, capul
trimmer---ului, lama sau orice alt accesoriu
opţional nu trebuie să se mişte/rotească la
ralenti.
Carburatorul a fost reglat cu atenţie în fab-
rică. Reglarea poate fi necesară dacă
observaţi una dintre următoarele situaţii:
S Motorul numerge îngol cândbutonul dead-
misie este eliberat.

S Capul trimmer---ului, lama sau alt acceso-
riu opţional se mişcă/se rotesc la ralenti.
Când efectuaţi aceste reglaje, aparatul tre-
buie să fie aşezat pe un suport, astfel încât
accesoriul pentru tăiere să nu atingă



pământul şi să nu vină în contact cu vreun
obiect. Ţineţi aparatul de mâner în timp ce îl
puneţi în funcţiune şi efectuaţi reglările. Aveţi
grijă ca nici o parte a corpului dv. să nu se
afle aproape de accesoriul de tăiere şi de
eşapament.
Reglarea ralenti ---ului
Lăsaţi motorul să meargă în gol. Reglaţi
turaţia până când motorul funcţionează fără
ca capul trimmer---ului, lama sau un acceso-
riu optional să se mişte sau să se rotească
(turaţia la ralenti este prea ridicată) sau fără
ca motorul să se oprească (turaţia la ralenti
este prea mică).
S Rotiţi şurubul de reglare a turaţiei la ralenti
în sens orar pentru a mări viteza motorului
dacă motorul calează sau se opreşte.

S Rotiţi şurubul de reglare a turaţiei la ralenti
(T) în sens anti---orar pentru a reduce vite-
za motorului dacă capul trimmer---ului,
lama sau un accesoriu opţional se mişcă
sau se rotesc la ralenti.

ATENŢIE: Verificaţi din nou ralenti---ul
după fiecare reglare. Capul trimmer---ului,
lama sau un alt accesoriu opţional nu trebuie
să semişte ori să se rotească la ralenti, spre a
evita rănirea gravă a operatorului sau a altor
persoane.

Capacul
filtrului de
aer

Şurubul de
reglare a
turaţiei la
ralenti

Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau dacă nu
sunteţi siguri în legătură cumodul în care tre-
buie efectuată această operaţiune,
contactaţi un Serviciu de asistenţă tehnică
autorizat.

DEPOZITAREA

ATENŢIE: Executaţi următoarele
operaţiuni după fiecare utilizare:
S Lăsaţi motorul să se răcească înainte de
a--- l depozita sau de a--- l transporta.

S Păstraţi aparatul şi combustibilul într---un
loc bine aerisit, în care vaporii de combus-
tibil nu pot ajunge la scântei sau flăcări
deschise de la boilere, motoare sau întrer-
upătoare electrice, cuptoare etc.

S Goliţi rezervorul de combustibil înainte de
a depozita sau de a transporta aparatul.

S Păstraţi aparatul şi combustibilul într---un
loc la care copiii să nu aibă acces.

S Păstraţi aparatul cu toate apărătorile puse.
Puneţi--- l astfel încât părţile tăioase să nu
poată produce răniri accidentale.
DEPOZITAREA PERIODICĂ
Pregătiţi aparatul pentru depozitare la
sfârşitul sezonului sau dacă urmează să nu
fie folosit pe o perioadă mai lungă de 30 de
zile.
Dacă aparatul urmează a fi depozitat pe o
perioadă mai lungă de timp:
S Curăţaţi întreg aparatul înainte de a--- l de-
pozita pe termen lung.

S Păstraţi--- l într---un loc uscat şi curat.
S Ungeţi cu puţin ulei suprafeţele exterioare
de metal.

MOTORUL
S Scoateţi bujia şi turnaţi 1 linguriţă de ulei
pentru motoare în doi timpi (răcite cu aer)
40:1, prin orificiul bujiei. Trageţi încet de
şnurul de pornire de 8---10 ori pentru a dis-
tribui uleiul.

S Înlocuiţi bujia cu una nouă de tipul şi pen-
tru intervalul de temperatură recomandat.

S Curăţaţi filtrul de aer.
S Verificaţi întreg aparatul pentru a vedea
dacă există şuruburi, piuliţe şi bolţuri
slăbite. Înlocuiţi toate piesele deteriorate,
stricate sau uzate.

S La începutul următorului sezon, folosiţi nu-
mai combustibil proaspăt cu proporţia
adecvată de benzină---ulei.
DIVERSE
S Nu depozitaţi benzina de la un sezon la al-
tul.

S Înlocuiţi canistra de benzină dacă a înce-
put să ruginească.



PROBLEMĂ CAUZĂ SOLUŢIE
Motorul nu
porneşte.

Motorul nu
funcţionează
corect în
ralenti.

1. Carburatorul trebuie
reglat.

2. Garniturile arborelui cotit
sunt uzate.

3. Compresiune scăzută.

1. A se vedea “Reglarea carburatorului”
în capitolul ”Întreţinerea şi Reglarea”.

2. Contactaţi un Serviciu de asistenţă
tehnică autorizat.

3. Contactaţi un Serviciu de asistenţă
tehnică autorizat.

1. Filtrul de aer e murdar.
2. Bujia e îmbâcsită.

3. Carburatorul trebuie
reglat.

4. Acumulare de carbon pe
ecranul eşapamentului.

5. Compresiune scăzută.

Motorul nu
accelerează,
nu are putere
sau se stinge
când e sub
sarcină.

1. Curăţaţi sau înlocuiţi filtrul de aer.
2. Curăţaţi sau înlocuiţi bujia şi puneţi-o
la loc.

3. Contactaţi un Serviciu de asistenţă
tehnică autorizat.

4. Contactaţi un Serviciu de asistenţă
tehnică autorizat.

5. Contactaţi un Serviciu de asistenţă
tehnică autorizat.

Motorul
scoate
prea mult
fum.

1. Şoc parţial tras.
2. Amestec incorect de
carburant.

3. Filtrul de aer e murdar.
4. Carburatorul trebuie
reglat.

1. Reglaţi socul.
2. Goliţi rezervorul de combustibil şi
umpleţi--- l cu amestecul corect de
carburant.

3. Curăţaţi sau înlocuiţi filtrul de aer.
4. A se vedea ”Reglarea carburatorului”
în capitolul “Întreţinerea şi Reglarea”.

Lanţul se
înfierbântă.

1. Amestec incorect de
carburant.

2. Bujie neadecvată.
3. Carburatorul trebuie
reglat.

4. Acumulare de carbon pe
ecranul eşapamentului.

1. A se vedea “Alimentarea motorului” în
capitolul UTILIZAREA.

2. Înlocuiţi cu o bujie adecvata.
3. Contactaţi un Serviciu de asistenţă
tehnică autorizat.

4. Contactaţi un Serviciu de asistenţă
tehnică autorizat.

ATENŢIE! Opriţi întotdeauna aparatul şi deconectaţi bujia înainte de a soluţiona
problemele conform indicaţiilor de mai jos, în afară de cele care necesită punerea în
funcţiune a aparatului.

TABELUL DE DETECTARE A DEFECŢIUNILOR

1. Comutatorul ON/OFF pe
poziţia OFF.

2. Motorul e înecat.

3. Rezervorul de combustibil
e gol.

4. Bujia nu face scânteie.
5. Combustibilul nu ajunge
la carburator.

6. Carburatorul trebuie
reglat.

1. Puneti comutatorul ON/OFF pe
poziţia ON.

2. A se vedea “Pornirea unui motor
înecat” în capitolul FUNCŢIONAREA.

3. Umpleţi rezervorul cu amestecul
corect de combustibil.

4. Instalaţi o bujie nouă.
5. Verificaţi dacă filtrul pentru combusti-
bil e murdar; înlocuiţi--- l. Verificaţi
dacă tubul pentru combustibil este
răsucit sau crăpat; reparaţi--- l sau
înlocuiţi--- l.

6. Contactaţi un Serviciu de asistenţă
tehnică autorizat.



DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
cu Directiva 2000/14/CE

Michael S. Bounds, Director
Siguranţa şi standardele produselor

Declaraţie de conformitate C.E. cu Directiva 2000/14/CE
Noi, Electrolux Home Products, Inc., Texarkana, TX, 75501, USA, Tel.: +1 903 223
4100, declarăm pe răspunderea noastră că modelul TrimMac 281 McCulloch de
trimmer pentru iarbă a fost controlat în conformitate cu Anexa V a DIRECTIVEI şi de la
numerele de serie 2005---335N00001 şi următoarele este conform cu prevederile
DIRECTIVEI. Lăţimea de tăiere este de 431 mm. Puterea acustică măsurată este de
108 dB iar puterea acustică garantată e de 114 dB.
Texarkana 05---12---01

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
cu Directiva 98/37/CE

Michael S. Bounds, Director
Siguranţa şi standardele produselor

Declaraţie de conformitate C.E. (Directiva 98/37/CE, Anexa II, A) (Se aplică doar în
Europa)
Noi,ElectroluxHomeProducts, Inc., Texarkana, TX, 75501, USA,Tel: +1903 2234100,
declarăm pe răspunderea noastră că modelul TrimMac 281 McCulloch de trimmer
pentru iarbă, de la numerele de serie 2005---335N00001 şi următoarele, este conformcu
prevederile DIRECTIVELOR: 98/37/CE (utilaje) şi 89/336/CEE (compatibilitate
electromagnetică), inclusiv modificările şi este conform cu următoarele standarde: EN
12100---2, EN ISO 11806:1997 şi CISPR 12.
SMP, Institutul Suedez de Testare a Utilajelor, Fyrisborgsgatan 3 S---754 50 Uppsala,
Suedia, a efectuat aprobările de tip voluntar. Certificatul (certificatele) are numărul:
SEC/04/1035.
Texarkana 05---12---01



FIŞA CU DATELE TEHNICE
MODEL: TrimMac 281
MOTOR
Cilindree, cm3 32
Puterea maximă a motorului, măsurată în
conformitate cu ISO 8893, kW 0,64
VITEZE DE ROTAŢIE ALE MOTORULUI
La puterea maximă a motorului, rpm 7000
Frecvenţa maximă de rotaţie a arborelui, rpm 10000
Viteza motorului la frecvenţa maximă recomandată de rotaţie a arborelui, rpm 10000
Viteza recomandată la ralenti, rpm 3000
SISTEM DE COMBUSTIBIL ŞI LUBRIFIERE
Volumul rezervorului de combustibil, cm3 325
Consumul de carburant la viteza maximă a motorului,
măsurat în conformitate cu ISO 8893, g/h 399
Consumul de carburant specificat la puterea max. a motorului,
măsurat în conformitate cu ISO 8893, g/kWh 435
GREUTATE
Fără accesorii de tăiere sau scut, cu rezervorul gol, kg 5
ACCESORIU DE TĂIERE
Asamblarea capului de tăiere, piesa nr. #530095846
NIVELE DE ZGOMOT (Analiza în banda de octave 100---10000hz 1/3 octavă)
NIVELURI DE PRESIUNE ACUSTICĂ în conformitate cu ISO/EN 11806
măsurate în conformitate cu EN 27917, dB (A) 95,6
NIVELURI DE PUTERE ACUSTICĂ în conformitate cu ISO/EN 11806
măsurate în conformitate cu ISO/EN 10884, dB(A) 105,7
NIVELURILE VIBRATIILOR masurate în conformitate cu ISO 7916
MÂNERUL DIN FAŢĂ
La ralenti, m/s2 9,18
Viteză maximă, m/s2 7,33
MÂNERUL DIN SPATE
La ralenti, m/s2 20,1
Viteză maximă, m/s2 10,1

ANUL FABRICAŢIEI: 2006
ADRESA PRODUCĂTORULUI: Electrolux Outdoor Products Italy

Via Como 72
Valmadrera, Lecco
ITALY I--23868



The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen,
cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refriger-
ators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold
each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be al-
tered from time to time without prior notice. Electrolux Home Products, Inc. manufacture
products for a number of well--known brands under various registered patents, designs and
trademarks in several countries.

Electrolux Outdoor Products Italy
Via Como 72

Valmadrera, Lecco
ITALY I--23868
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Visit our website at www.electrolux.com/mcculloch


