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RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
INFORMAŢII IMPORTANTE: Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste
instrucţiuni şi să vă asiguraţi că le---aţi înţeles bine înainte de a folosi
aparatul. Păsţrati aceste instrucţiuni pentru a le consulta şi pe viitor.

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
SVARĪGA INFORMĀCIJA: Lūdzu rūpīgi izlasiet šīs pamācības un pārlie-
cinieties, ka jūs tās saprotat, pirms sākat lietot ierīci. Saglabājiet šīs
lietošanas pamācības turpmākām atsaucēm.

INSTRUKCIJŲ VADOVAS
SVARBI INFORMACIJA: prieš naudodamiesi šiuo įrenginiu, prašom
atidžiai perskaityti šias instrukcijas ir įsitikinkite, kad viską supratote.
Saugokite šias intrukcijas, kad galėtumete jas paskaityti ateityje.

KASUTUSJUHEND
TÄHTIS INFO: Enne seadme kasutamist lugege need juhised palun
tähelepanelikult läbi. Hoidke need juhised tuleviku tarbeks alles.
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SEMNIFICAŢIA SIMBOLURILOR

Trebuie să purtaţi ochelari sau vi-
zieră de protecţie, echipament de
protecţie omologat pentru urechi,
şi mască pentru faţă când se
foloseşte refulatorul într-un mediu
plin de praf.

Utilizatorul aparatului trebuie să se asigure
că nimeni nu se apropie de el pe o rază de
15 metri în timp ce lucrează.
Dacă mai mulţi utilizatori lucrează în
aceeaşi zonă, trebuie să păstreze o
distanţă de siguranţă de cel puţin 15 metri.

ATENŢIE! Eşapamentul este foarte fier-
binte în timpul utilizării şi după aceea.
Nu atingeţi eşapamentul, apărătoarea
acestuia şi zonele din jur şi aveţi grijă ca
materialele combustibile, cum ar fi iarba
uscată sau carburantul, să nu vină în
contact cu acestea.

Folosiţi întotdeuna mănuşi de
protecţie omologate.

Instrucţiuni pentru
deschiderea
capacului de la
orificiul de
admisie al
aspiratorului.

ATENŢIE! Acest refulator
poate fi periculos! Folosirea
neglijentă sau improprie
poate provoca răniri grave
sau chiar moartea.

Citiţi şi studiaţi cu atenţie
manualul de instrucţiuni
înainte de a folosi refulatorul.

ATENŢIE! Verificaţi capacul
orificiului de admisie ca să fie blocat
în poziţia închis sau ca tubul
aspiratorului să fie montat pe
refulator. Nu atingeţi niciodată elicea
dacă aparatul nu este oprit, dacă
elicea nu s-a oprit din mişcare, iar
bujia nu e deconectată.

Nivelul de
presiune acustică
la 7,5 metri

Nivel de putere
acustică

Folosiţi numai benzină fără plumb
sau benzină de calitate cu plumb şi
ulei pentru motoare în doi timpi.

ATENŢIE! Refulatorul poate arunca
obiecte cu viteză mare, care pot ricoşa
şi pot lovi utilizatorul. Acest lucru poate
provoca răniri grave ale ochilor.

REGULI DE PROTECŢIE

ATENŢIE! Nerespectarea tuturor re-
gulilor de siguranţă şi a măsurilor de
precauţie poate duce la răniri grave.
TREBUIE SĂ CUNOAŞTEŢI BINE
APARATUL
S Citiţi cu atenţie acest manual până când
înţelegeţi şi puteţi urma perfect toate
măsurile de precauţie şi regulile de siguranţă
înainte de a folosi aparatul.

D Ferăstrăul trebuie folosit doar de utilizatori
care înţeleg şi urmează regulile de siguranţă
din acest manual.

ATENŢIE! Inspectaţi zona înainte de a
porni aparatul. Înlăturaţi toate resturile şi obiec-
tele tari ca de ex. pietre, sticlă, sârme etc. care
pot ricoşa, pot fi aruncate sau pot cauza răniri
în timpul funcţionării aparatului.
Folosiţi aparatul ca refulator pentru:
D Suflarea gunoaielor sau a ierbii tăiate de pe
alei, trotuare, din curţi interioare etc.

D Strângerea în grămadă a ierbii tăiate, a
paielor sau a frunzelor, măturarea lor din jurul
obstacolelor sau dintre pavele.

Folosiţi aparatul ca aspirator pentru:
D Strângerea materialelor uscate, ca de ex.
frunze, iarbă, rămurele mici şi bucăţi de
hârtie.

D Pentru rezultate optime în folosirea ca
aspirator, faceţi motorul să funcţioneze la
viteză ridicată.

D Miscaţi---vă încet înainte şi înapoi deasupra
materialului în timp ce aspiraţi. Evitaţi să
împingeţi aparatul într---o grămadă de
resturi, deoarece se poate înfunda.

D Ţineţi tubul aspiratorului la 1 inci (2,5 cm)
deasupra terenului, pentru a obţine cele mai
bune rezultate.

PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE
D Purtaţi întotdeauna echipament de protecţie
pentru ochi şi pentru urechi când folosiţi
aparatul sau când efectuaţi operaţiuni de
reparaţie sau de întreţinere. Echipamentul
deprotecţie pentru ochi va împiedicapietrele
sau gunoaiele să fie aruncate sau să
ricoşeze în ochi sau în faţă, ceea ce poate
duce la orbire şi/sau la alte răniri grave.
Echipamentul de protecţie pentru ochi
trebuie să fie de tip Z87.
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D Purtaţi întotdeauna echipament de protecţie
pentru laba piciorului. Nu umblaţi în
picioarele goale sau în sandale.

D Purtaţi întotdeauna mască de praf sau
mască pentru faţă când lucraţi cu aparatul
într---un mediu plin de praf.

D Legaţi---văpărul deasupra nivelului umărului.
Strângeţi bine sau eliminaţi bijuteriile, hainele
largi sauhainele cu cordoanecare atârnă, cu
cravate, ciucuri etc. Acestea se pot prinde în
parţile în mişcare.

D Nu folosiţi aparatul când sunteţi obosiţi,
bolnavi, supăraţi, sau dacă aţi consumat
alcool, droguri sau aţi luat medicamente.

D Copiii, alte persoane şi animalele trebuie să
fie ţinute la minimum 15 metri distanţă când
porniţi motorul sau când acesta este în
funcţiune. Nu îndreptaţi duza refulatorului în
direcţia persoanelor sau a animalelor.

MÂNUIŢI COMBUSTIBILUL CU
ATENŢIE
D Eliminaţi toate sursele de scântei sau de
flacără (inclusiv fumatul, flăcările deschise
sau operaţiunile care pot produce scântei) în
zonele în care se face amestecarea sau
turnarea carburantului.

D Amestecaţi şi turnaţi carburantul într---o zonă
în aer liber; depozitaţi carburantul într---un loc
răcoros, uscat, bine aerisit; pentru
combustibil folosiţi un recipient omologat,
marcat.

D Nu fumaţi în timp cemânuiţi combustibil sau
în timp ce utilizaţi aparatul.

D Asiguraţi---vă că aparatul este montat corect
şi în bună stare de funcţionare.

D Nu umpleţi rezervorul cu carburant când
motorul este cald sau în funcţiune.

D Evitaţi să varsaţi combustibil sau ulei. Stergeţi
urmele de carburant înainte de a porni
motorul.

D Îndepărtaţi---vă la cel puţin 3 metri faţă de
locul în care este depozitat combustibilul sau
în care aţi alimentat cu carburant înainte de a
porni motorul.

D Păstraţi întotdeauna benzina într---un
recipient omologatpentru lichide inflamabile.

UTILIZAŢI APARATUL RESPECTÂND
REGULILE DE SIGURANŢĂ

ATENŢIE! Opriţi motorul înainte de a
deschide uşiţa de la orificiul de admisie al as-
piratorului. Motorul trebuie să fie oprit iar la-
mele propulsoare trebuie să nu se mai ro-
tească pentru a evita rănirile grave din cauza
lamelor care se rotesc.
D Controlaţi aparatul înainte de fiecareutilizare,
să nu aibă piese uzate, slăbite, lipsă sau
defecte. Nu utilizaţi aparatul până când nu
este în perfectă stare de funcţionare.

D Păstrati suprafeţele exterioare curate, fără
urme de ulei sau de carburant.

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

D O tobă de eşapament prevăzută cu
catalizator devine foarte fierbinte atât în
timpul lucrului cât şi după oprire. Aceasta
este valabil şi la funcţionarea în gol.

Contactulpoate provocaarsurile pielei.Nu
uitaţi de pericolul de incendiu!

D Pentru a evita şocul de la electricitatea
statică, nu purtaţi mănuşi de cauciuc sau
orice alt tip de mănuşi izolatoare în timp ce
utilizaţi aparatul.

D Când motorul este în funcţiune, nu puneţi
aparatul decât pe o suprafaţă curată şi tare.
Gunoaiele, ca de ex. pietrişul, nisipul, praful,
iarbaetc. pot fi absorbitedeorificiul de intrare
a aerului şi pot fi aruncate prin orificiul de
evacuare, producând daune aparatului şi
bunurilor, sau producând rănirea gravă a
trecătorilor sau a utilizatorului.

D Evitaţi mediile de lucru periculoase. Nu
utilizaţi aparatul în zone neaerisite sau în care
se pot acumula sau pot exista vapori
explozivi sau monoxid de carbon.

D Nu vă întindeţi şi nu utilizaţi aparatul stândpe
suprafeţe instabile, ca de ex. scări, copaci,
pante abrupte, acoperişuri etc. Ţineţi
picioarele fixate bine pe pământ şi
păstraţi---vă echilibrul întotdeauna.

D Nu puneţi niciodată obiecte înăuntrul
tuburilor refulatorului; dirijaţi întotdeauna
gunoaiele suflate departe de persoane,
animale, sticlă şi obiecte solide ca de ex.
copaci, automobile, pereţi etc. Forţa aerului
poate face ca pietrele, 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.

D Nupuneţi niciodată aparatul în funcţiune fără
echipamentul adecvat. Când folosiţi aparatul
ca refulator, montaţi întotdeauna tuburile de
refulare. Când folosiţi aparatul ca aspirator,
montaţi întotdeauna tuburile aspiratorului şi
sacul. Asiguraţi---vă că sacul aspiratorului
este închis complet cu fermoarul.

D Verificaţi frecvent orificiul de intrare a aerului,
tuburile refulatorului, tuburile aspiratorului,
întotdeauna cu motorul oprit şi cu bujia
deconectată.Menţineţi orificiile de ventilareşi
tuburile de evacuare curate, fără resturi care
se pot acumula şi pot bloca circulaţia
normală a aerului.

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

D Nu folosiţi niciodată aparatul pentru a stropi
cu substanţe chimice, îngrăşăminte sau alte
substanţe care ar putea fi toxice.

D Pentru a evita întinderea incendiilor, nu
folosiţi lângă focuri de frunze sau de crengi,
focare, grătare cu cărbuni, scrumiere etc.

D Folosiţi numai pentru operaţiunile explicate
în acest manual.

ÎNTREŢINEŢI APARATUL ÎN MOD
CORECT
D Toate operaţiunile de întreţinere, în afară de
cele recomandate şi descrise în acest
manual de instrucţiuni, trebuie să fie
efectuate de un serviciu de asistenţă tehnică
autorizat.

D Deconectaţi bujia înainte de efectuarea
operaţiunilor de întreţinere, cu excepţia
reglării carburatorului.
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D Folosiţi numai piesele de schimbe
McCulloch recomandate; utilizarea oricăror
altor piese poate duce la anularea garanţiei
şi la deteriorarea aparatului.

D Goliţi rezervorul de combustibil înainte de a
depozita aparatul. Folosiţi tot combustibilul
rămas în carburator pornind motorul şi
lăsându--- l să funcţioneze până când se
opreşte.

D Nu utilizaţi nici un accesoriu care nu este
recomandat de producător spre a fi utilizat
pentru acest aparat.

D Nu păstraţi aparatul sau combustibilul
într---un loc închis, în care vaporii de
combustibil pot ajunge la scântei sau la
flacără deschisă provenind de la boilere
fierbinţi, motoare sau întrerupătoare
electrice, cuptoare etc.

D Păstraţi aparatul într---un loc uscat, la care
copiii să nu aibă acces.

AVERTISMENT PRIVIND SIGURANTA:
Expunerea la vibraţii datorită folosirii îndelun-
gate a uneltelor de mână care funcţionează pe
bază de benzină poate duce la vătămarea va-
selorde sângesau anervilor de la degete,mâi-
ni şi articulaţii, la persoanele predispuse la tul-
burări circulatorii, sau poate duce la inflamări
anormale. Folosirea îndelungată pe vreme
rece a fost pusă în legătură cu vătămări ale va-
selor de sânge la persoane sănătoase. Dacă
apar simptome ca de ex. amorţeală, durere,
pierderea puterii, modificarea culorii sau as-
pectului pielii, sau pierderea sensibilităţii dege-
telor, amâinilor saua articulaţiilor, numai folosiţi
această unealtă şi efectuaţi un controlmedical.
Sistemul anti---vibraţii nu garantează evitarea
acestor probleme. Cei care utilizează unelte cu
motor în mod continuu şi regulat trebuie să îşi
supravegheze îndeaproape starea sănătăţii şi
starea de funcţionare a aparatului.

CE ESTE ACEASTA?

1. Maneta de admisie 9. Tubul superior al refulatorului
2. Comutator STOP 10. Tubul inferior al refulatorului
3. Buton de amorsare 11. Duză pentru viteză mare
4. Maneta de şoc 12. Tubul în formă de cot
5. Capacul de la combustibil 13. Sacul aspiratorului
6. Şnurul de pornire 14. Tubul superior al aspiratorului
7. Mânerul aspiratorului 15. Tubul inferior al aspiratorului
8. Bujie 16. Manual de instrucţiuni
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CE ESTE ACEASTA?
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ASAMBLARE

CONŢINUTUL AMBALAJULUI
Controlaţi conţinutul ambalajului urmând
următoarea listă.
S Refulator
S Tubul superior al refulatorului
S Tubul inferior al refulatorului
S Duză pentru viteză mare
S Tubul în formă de cot
S Sacul aspiratorului
S Tubul superior al aspiratorului
S Tubul inferior al aspiratorului
S Şurub pentru asamblarea tubului
aspiratorului
NOTĂ: Este normal ca filtrul să facă zgomot
când rezervorul de combustibil e gol.

ASAMBLARE

ATENŢIE! Opriţi motorul şi asiguraţi---
vă că lamele propulsoare s---au oprit din rotaţie
înainte de a deschide uşiţa de la orificiul de ad-
misiealaspiratorului sau înainte dea încerca să
introduceţi sau să scoateţi tuburile aspiratorului
sau ale refulatorului. Lamele care se rotesc pot
provoca răniri grave. Deconectaţi întotdeauna
bujia înainte de a efectua operaţiunile de
întreţinere sau înainte de a atinge parţile mo-
bile.

ATENŢIE! Dacă aţi primit aparatul
montat, repetaţi toţi paşii pentru a vă asigura
că aparatul estemontat corect şi că toateele-
mentele de strângere sunt bine fixate.
Respectaţi toate informaţiile privind
siguranţa din manual şi de pe aparat.
D Pentru montare e nevoie de o şurubelniţă
standard.
MONTAREA REFULATORULUI
MONTAREA TUBULUI REFULATO-
RULUI
1. Aliniaţi umărul de pe tubul superior al re-
fulatorului cu şănţuleţul de pe orificiul de
evacuareal refulatorului; introduceţi tubul
înăuntru.

NOTĂ: Bolţul de fixare a tubului trebuie să
fie suficient de desfăcut pentru a permite tu-
burilor refulatorului să fie introduse în orificiul
de ieşire al refulatorului. Desfaceţi bolţul prin
rotirea în sens anti-orar.

Umăr
Manşon

Orificiul de evacuare
al refulatorului

2. Fixaţi tubul prin rotirea bolţului în sens
orar.

3. Aliniaţi fantele de pe tubul inferior al refu-
latorului cu clapetele de pe tubul superior
al refulatorului.

Clapetă
Fantă

Bolţul şi
piuliţa de
fixare a
tubului

Tubul superior al
refulatorului

Tubul inferior
al refulatorului

4. Faceţi să alunece tubul inferior al refulato-
rului peste tubul superior al refulatorului.

5. Rotiţi tubul inferior al refulatorului în sens
orar până când se aude un declic, pentru
a fixa tubul inferior al refulatorului de tubul
superior al refulatorului.

NOTĂ: Când tuburile superior şi inferior ale
refulatorului suntmontate corect, săgeţile de
pe ambele tuburi sunt aliniate.

6. Pentru a scoate tuburile, rotiţi bolţul în
sens anti-orar pentru a slăbi tuburile;
scoateţi tuburile.

MONTAREA DUZEI PENTRU VITEZĂ
MARE
Când doriţi ca viteza aerului să fie mai mare,
folosiţi duza pentru viteză mare.
1. Aliniaţi fantele de pe duză cu clapetele de
pe tubul inferior al refulatorului.

Duză pentru
viteză mare

Clapetă Fantă
Tubul inferior
al refulatorului

2. Faceţi să alunece duza peste tubul inferi-
or al refulatorului.

3. Rotiţi duza în sens orar până când se
aude un declic, pentru a fixa duza de tu-
bul inferior al refulatorului.

MONTAREA ASPIRATORULUI
MONTAREA SACULUI ASPIRATO-
RULUI
1. Deschideţi fermoarul de la sacul aspirato-
rului şi introduceţi tubul în formă de cot.

2. Împingeţi capătul mic al cotului prin des-
chiderea mică din sac.
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Cot

Deschizătură cu
fermoar

Orificiu mic

Umăr

NOTĂ: Asigurati---vă că marginea deschid-
erii mici este la acelaşi nivel cu zona evazată
a tubului în formă de cot, iar “umărul” cotului
se află în partea inferioară.
3. Închideţi fermoarul sacului. Asiguraţi---vă că
fermoarul este închis complet.

4. Demontaţi tubul refulatorului de pemotor.

Umăr

Manşon

5. Introduceţi cotul în orificiul de evacuare.
Asiguraţi---vă că umărul cotului este ali-
niat cu manşonul de pe orificiul de eva-
cuare al refulatorului.

6. Rotiţi butonul în sensorar pentru a fixa cotul.
MONTAREA TUBULUI ASPIRATO-
RULUI

ATENŢIE! Opriţi motorul şi asiguraţi---
vă că lamele propulsoare s---au oprit din rotaţie
înainte de a deschide uşiţa de la orificiul de ad-
misiealaspiratorului sau înainte dea încerca să
introduceţi sau să scoateţi tuburile aspiratorului
sau ale refulatorului. Lamele care se rotesc pot
provoca răniri grave.
1. Introduceţi vârful unei şurubelniţe în zona
zăvoruluidepeorificiul deadmisie al aspira-
torului.

Zona
zăvorului

Zona zăvorului

Capacul orificiului de admisie al aspiratorului

Orificiul de evacuare
al refulatorului

2. Înclinaţi uşor mânerul şurubelniţei spre par-
tea din faţă a aparatului pentru a elibera
zăvorul, în timp ce ridicaţi, cumânacealaltă,
capacul orificiului de admisie al aspiratoru-
lui.

3. Ţineţi capaculde la orificiul deadmisie al as-
piratorului deschis până când instalaţi tubul
superior al aspiratorului.

Capacul
orificiului de
admisie al
aspiratorului

Orificiul de admisie al aspiratorului

c

4. Aliniaţi clapetele din interiorul orificiului de
admisie al aspiratorului cu fantele de pe tu-
bul superior al aspiratorului.

Clapetă
Fantă

5. Împingeţi tubul superior al aspiratorului în
orificiul de admisie al aspiratorului. Rotiţi tu-
bul în sens anti-orar până când se aude un
declic, pentru a fixa tubul de refulator.

6. Aliniaţi capătul oblic al tubului inferior al as-
piratorului aşa cum se arată. Introduceţi tu-
bul inferior al aspiratorului în tubul superior,
până când tubul inferior este fixat bine în tu-
bul superior (aprox. 7 cm).

Capătul oblic al tubului
inferior al aspiratorului
7. Când tuburile aspiratorului sunt fixate bine,
localizaţi eticheta de pe partea inferioară a
tubului superior. Asamblaţi în mod perma-
nent cele două tuburi, cu ajutorul şurubului
furnizat.
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Tubul inferior
al aspiratorului

Tubul superior
al aspiratorului

TRANSFORMAREA APARATULUI
DIN ASPIRATOR ÎN REFULATOR
1. Scoateţi tubul în formă de cot şi sacul as-
piratorului, rotind butonul în sens anti---
orar pentru a slăbi tubul în formă de cot.

2. Scoateţi tuburile aspiratorului rotindu--- le
în sens orar.

3. Închideţi capacul orificiului de admisie al
aspiratorului şi verificaţi să fie închis zăvo-
rul.

4. Montaţi tubul refulatorului (a se vedea
MONTAREA TUBULUI REFULATORULUI).

REGLAREA HAMULUI DE UMĂR
(numai pentru folosirea ca aspirator)
1. Ţineţi aparatul aşacumse indică în figură,
cu partea cu eşapamentul departe de
corpul şi de hainele dv.

2. Treceţi hamul de umăr peste capul dv. şi
sprijiniţi--- l pe umărul drept.

3. Întindeţi braţul stâng spre spatele sacului
aspiratorului.

4. Reglaţi hamul de umăr până când sacul
aspiratorului/cusătura hamului se află
între degetul dv. mare şi cel arătător.

5. Verificaţi ca aerul să curgă liber din tubul
în formă de cot în sac. Dacă sacul este
răsucit, aparatul nu va funcţiona corect.

FUNCŢIONAREA

POZIŢIA DE UTILIZARE

Refulator Aspirator

Echipament de protectie pentru urechi
Echipament de
protectie
pentru ochi

INDICAŢII DE UTILIZARE
S În timp ce aspiraţi sau suflaţi gunoaie, ţineţi
aparatul cu partea cu eşapamentul de-
parte de corpul şi de hainele dv. (a se ve-
dea POZIŢIA DE UTILIZARE).

S Pentru a reduce riscul de pierdere a auzu-
lui asociat cu nivelul zgomotului, este ne-
cesar echipament de protecţie pentru ure-
chi.

S Pentru a reduce riscul de rănire datorită
contactului cu piesele care se rotesc, opriţi
motorul înainte de a monta sau demonta

accesoriile. Nu folosiţi aparatul dacă
apărătoarea (apărătorile) nu este pusă la
locul ei.

S Utilizaţi utilaje cu motor numai la ore rezo-
nabile --- nu dimineaţa devreme sau noap-
tea târziu, când i---aţi putea deranja pe
ceilalţi. Respectaţi orarul indicat în
hotărârile locale. De obicei orarul recom-
andat este de la 9:00 a.m. la 5:00 p.m., de
luni până sâmbătă.

S Pentru a reduce nivelul de zgomot, limitaţi
numărul de aparate utilizate în acelaşi
timp.

S Pentru a reduce nivelul de zgomot, utilizaţi
refulatoarele la viteza minimă necesară
pentru efectuarea operaţiunii respective.

S Folosiţi greble şi mături pentru a deplasa
gunoaiele înainte de a le sufla.

S În condiţii de praf, umeziţi uşor suprafeţele
sau utilizaţi un accesoriu pentru stropire în
locurile în care dispuneţi de apă.

S Economisiţi apa utilizând refulatoare cu
motor în loc de furtunuri pentru multe
operaţiuni efectuate pe pajişti şi în grădini,
inclusiv în zone ca: rigole, garduri, curţi in-
terioare, grătare, porticuri şi grădini.

S Atenţie la copii, animale, ferestre deschise
sau maşini proaspăt spălate. Dirijaţi gu-
noaiele suflate într---un loc sigur.

S Utilizaţi prelungitorul complet pentru duza
refulatorului, astfel încât jetul de aer să se
afle aproape de pământ.

S După ce utilizaţi refulatoare şi alte utilaje,
CURĂŢAŢI! Aruncaţi gunoaiele în contain-
ere pentru gunoi.
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ÎNAINTE DE A PORNI MOTORUL

ATENŢIE! Înainte de a începe, citiţi cu
atenţie informaţiile despre carburant din
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 cubenzină fărăplumb. Înainte dea
utiliza aparatul, 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
amestecând 5 litri de benzină fără plumb cu
0,125 litri de ulei. Când amestecaţi
carburantul urmaţi instrucţiunile de pe
recipient. Citiţi şi respectaţi întotdeauna
regulile de protecţie înainte de a alimenta
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 depozitării. 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 curăţarea motorului sau a carburatorului
în interiorul rezervorului de combustibil,
deoarece se pot produce deteriorări per-
manente.

OPRIREA MOTORULUI
D Eliberaţi butonul de admisie.
D Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul STOP în
poziţia STOP până când motorul se
opreşte.

ÎNAINTE DE A PORNI MOTORUL

ATENŢIE! TREBUIE să vă asiguraţi că
tuburile sunt bine fixate înainte de a utiliza apa-
ratul.
D Alimentaţi motorul. Îndepărtati---vă la cel
puţin 3metri faţă de locul în care aţi alimen-
tat cu carburant.

D Ţineţi aparatul în poziţia pentru pornire,
aşa cum se indică în figură. Asiguraţi ---vă
că partea de refulare nu este îndreptată
spre persoane, animale, sticlă sau obiecte
solide.

Refulator

Aspirator

POZIŢIA PENTRU PORNIRE

ATENŢIE! Când porniţi motorul, ţineţi
aparatul aşa cum se indică în figură. Când
porniţi motorul sau când acesta este în
funcţiune, nu puneţi aparatul decât pe o
suprafaţă curată şi tare. Gunoaiele, ca de ex.
pietrişul, nisipul, praful, iarba etc., pot fi ab-
sorbite de orificiul de intrare a aerului şi pot fi
aruncate prin orificiul de evacuare, pro-
ducând daune aparatului şi bunurilor, sau
producând rănirea gravă a trecătorilor sau a
utilizatorului.
PORNIREAUNUIMOTORRECE (sau a
unui motor cald, după ce s--a terminat
combustibilul)
1. Apăsaţi încet butonul de amorsare de 6
ori.

2. Trageţi maneta de şoc în poziţia ŞOC
TRAS COMPLET.

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

Mânerul
starterului

Butonul
de
amorsare

Maneta
de şoc

4. Trageţi brusc demânerul şnurului de por-
nire până când motorul face un sunet ca
şi cum ar încerca să pornească, dar nu
trageţi de şnur mai mult de 6 ori.

5. Imediat ce motorul face un sunet ca şi
cum ar încerca să pornească, împingeţi
maneta de şoc în poziţia ŞOC TRAS PE
JUMĂTATE.

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

7. După ce motorul a pornit, lăsaţi --- l să
funcţioneze 10 secunde, apoi împingeţi
maneta de şoc în poziţia ŞOC DEZACTI-
VAT (RUN). Lăsaţi aparatul să mai
funcţioneze încă 30 de secunde la ŞOC
DEZACTIVAT (RUN) înainte de a elibera
butonul de admisie. NOTĂ: Dacă moto-
rul se opreşte cumaneta de şoc în poziţia
ŞOC DEZACTIVAT (RUN), împingeţi
maneta în poziţia ŞOC TRAS PE JUM-
ĂTATE şi trageţi şnurul de pornire până
când motorul începe să funcţioneze, dar
nu mai mult de 6 ori.

PORNIREA UNUI MOTOR CALD
1. Împingeţi maneta de şoc în pozitia ŞOC
TRAS PE JUMĂTATE.

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

3. Trageţi şnurul de pornire brusc până
când motorul porneşte, dar nu mai mult
de 6 ori.

4. Lăsaţi motorul să funcţioneze 15 se-
cunde, apoi împingeţi maneta de şoc în
poziţia ŞOC DEZACTIVAT (RUN).

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
(RUN); după aceea, trageţi şnurul de pornire
pentru a curăţa motorul de excesul de com-
bustibil. Pentru aceasta poate fi nevoie să
trageţi de mânerul starterului de multe ori, în
funcţie de cât de înecat e aparatul.Dacămo-
torul tot nu porneşte, consultaţi TABELUL DE
DETECTARE A DEFECŢIUNILOR.

ÎNTREŢINEREA

ATENŢIE! Evitaţi să atingeţi
eşapamentul până când motorul şi
eşapamentul s---au răcit. Eşapamentul fier-
binte poate cauza arsuri grave.

ATENŢIE! Deconectaţi bujia înainte
de a efectua operaţiunile de întreţinere, cu
excepţia reglării carburatorului.
VERIFICAŢI DACĂ EXISTĂ PIESE
DE STRÂNGERE ŞI PIESE SLĂBITE
S Eşapamentul
S Locaşul bujiei
S Filtrul de aer
S Şuruburile carcasei
CONTROLAŢI DACĂ EXISTĂ PIESE
DEFECTE SAU UZATE
Contactaţi un Serviciu de asistenţă tehnică
autorizat pentru înlocuirea pieselor defecte
sau uzate.
S Maneta de admisie --- Verificaţi ca maneta
de admisie să funcţioneze corect,
punând---o pe poziţia STOP. Asiguraţi ---vă
cămotorul se opreşte; apoi porniţi din nou
motorul şi continuaţi.

S Rezervorul de combustibil --- Nu mai
folosiţi aparatul dacă rezervorul de com-
bustibil este deteriorat sau dacă detectaţi
scurgeri.

S Sacul aspiratorului --- Nu mai folosiţi sacul
aspiratorului dacă este rupt sau deteriorat.
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 us-
cată.

CURĂŢAŢI FILTRUL DE AER

Capacul
filtrului de
aer

Filtru de aer

Buton

Curăţarea filtrului de aer:
Un filtru de aer murdar reduce randamentul
motorului şi duce la mărirea consumului de
combustibil şi la producerea de emisii de
noxe. Curăţaţi--- l întotdeauna după fiecare 5
ore de funcţionare sau anual, în funcţie de
care situaţie apare mai întâi.
1. Curăţaţi capacul şi zona din jur pentru ca
gunoaiele să nu pătrundă în camera car-
buratorului când se scoate capacul.

NOTĂ: Împingeţi maneta de şoc în poziţia
RUN înainte de a deschide capacul de la fil-
trul de aer.
2. Deschideţi capacul filtrului de aer
apasând pe buton (vezi figura). Scoateţi
filtrul de aer.

NOTĂ: Nu curăţaţi filtrul cu benzină sau cu
alt solvent inflamabil. Acest lucru poate duce
la pericolul de incendii sau poate produce
emisii nocive de vapori.
3. Spălaţi filtrul în apă cu săpun.
4. Lăsaţi filtrul să se usuce.
5. Turnaţi câteva picături de ulei peste filtru;
presaţi filtrul pentru a distribui uleiul.

6. Înlocuiţi piesele.
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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 0,025 inci (0,6mm). Reglareaaprinderii
este fixată şi nu poate fi modificată.
1. Răsuciţi, apoi scoateti locaşul bujiei.
2. Scoateţi bujia din locaşul său şi aruncaţi-
o.

3. Înlocuiţi-o cu o bujie Champion RCJ---6Y
şi strângeţi---o bine cu ocheie tubularăde
19 mm.

4. Puneţi la loc locaşul bujiei.

ÎNLOCUIREA FILTRULUI PENTRU
COMBUSTIBIL
Pentru a înlocui filtrul de combustibil, goliţi apa-
ratul lăsându---l să funcţioneze până când se
termină combustibilul, apoi scoateţi capaculde
la combustibil / opritorul de asamblare de la re-
zervor. Trageţi filtrul din rezervor şi scoateţi---l
depe tubulpentru combustibil. Instalaţi un filtru
nou pe tubul pentru combustibil; montaţi pie-
sele la loc.

Tub pentru
combustibil

Filtru pentru
combustibil

VERIFICAŢI ŞURUBURILE DE MON-
TARE ALE EŞAPAMENTULUI
O dată pe an, controlaţi ca şuruburile de
montare ale eşapamentului să fie sigure şi
strânse bine pentru a evita deteriorarea.

Orificiile
pentru

şuruburile
de montare

VERIFICAŢI EŞAPAMENTUL ŞI
ECRANUL PENTRU OPRIREA
SCÂNTEILOR
Pe măsură ce aparatul este utilizat, pe
eşapament şi pe ecranul pentru oprirea
scânteilor se acumulează sedimente de car-
bon, care trebuie înlăturate pentru a evita ris-
culdeproducere a incendiilor sau reducerea
perfomanţelor motorului.

Calotă

Screws

Capacul
eşapamentului Ecranul

pentru
oprirea
scântei-
lor

Înlocuiţi ecranul pentru oprirea scânteilor la
fiecare 50 de ore de funcţionare sau dacă
observaţi deteriorări sau crăpături în ecran.
NOTĂ:Nu încercaţi să curăţaţi ecranul pen-
tru oprirea scânteilor.
1. Scoateţi cele 3 şuruburi de la capacul
eşapamentului. Scoateţi capacul
eşapamentului.

2. Desfaceţişi scoateţi cele 4 şuruburide la ca-
lota eşapamentului.

3. Scoateţi calota eşapamentului şi ecranul
pentru oprirea scânteilor.

4. Montaţi noul ecran pentru oprirea scântei-
lor.

5. Montaţi la loc calota eşapamentului şi cele 4
şuruburi. Strângeţi foarte bine şuruburile.

6. Montaţi la loc capaculeşapamentului şi cele
3 şuruburi. Strângeţi foarte bine.

NOTĂ: Dacă vreo parte a eşapamentului
este crăpată, spartă sau deteriorată, vă re-
comandăm să înlocuiţi eşapamentul.
REGLAREA CARBURATORULUI
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.
Reglarea ralenti ---ului
Lăsaţi motorul să meargă în gol. Reglaţi
turaţia până când motorul funcţionează fără
să se oprească (dacă turaţia la ralenti este
prea mică).
S Rotiţi şurubul de reglare a turaţiei la ralenti în
sensorarpentru amări vitezamotoruluidacă
motorul calează sau se opreşte.

S Rotiţi şurubul de reglare a turaţiei la ralenti (T)
în sens anti---orar pentru a reduce vitezamo-
torului.
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Şurubul de reglare a turaţiei la ralenti

Capacul
filtrului de
aer

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! Pregătiţi aparatul pentru
depozitare la sfârşitul sezonului sau dacă ur-
mează să nu fie folosit pe o perioadă mai
lungă de 30 de zile.
S Lăsaţi motorul să se răcească şi asiguraţi
aparatul înainte de a---l depozita sau de a---l
transporta.

S Păstraţi aparatul şi combustibilul într---un loc
bine aerisit, în care vaporii de combustibil nu
pot ajunge la scântei sau flăcări deschise de
la boilere, motoare sau întrerupătoare elec-
trice, cuptoare etc.

S Păstraţi aparatul cu toate apărătorile puse.
Puneţi-l astfel încât parţile tăioase să nu
poată produce răniri accidentale.

S Păstraţi aparatul şi combustibilul într---un loc
la care copiii să nu aibă acces.
SUPRAFETELE EXTERIOARE
S Dacă aparatul urmează a fi depozitat pe o
perioadă mai lungă de timp, curăţaţi-l bine
înainte de a---l depozita. Păstraţi---l într---un
loc uscat şi curat.

S Ungeţi cu puţin ulei suprafeţele exterioare de
metal.

MOTORUL INTERN
S Scoateţi bujia şi turnaţi 1 linguriţăde ulei pen-
tru motoare în doi timpi (răcite cu aer) prin
orificiul bujiei. Trageţi încet de şnurul de por-
nire de 8---10 ori pentru a distribui uleiul.

S Înlocuiţi bujia cu una nouă de tipul şi pentru
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 fiecărui sezon, folosiţi numai
combustibil proaspăt cu proporţia adecvată
de benzină---ulei.
DIVERSE
S Nu depozitaţi benzina de la un sezon la altul.
S Înlocuiţi canistra de benzină dacă a început
să ruginească.
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1. A se vedea “Alimentarea motorului”
în capitolul UTILIZAREA.

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

4. Contactaţi un Serviciu de asistenţă
tehnică autorizat.

PROBLEMĂ CAUZĂ SOLUŢIE
Motorul nu
porneşte.

1. Motorul e înecat.
2. Rezervorul de combustibil e
gol.

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

5. Compresiune scăzută.

1. A se vedea ”Instrucţiunile de pornire”.
2. Umpleţi rezervorul cu amestecul
corect de combustibil.

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

5. Contactaţi un Serviciu de asistenţă
tehnică autorizat.

Motorul nu
funcţionează
corect în
ralenti.

1. Combustibilul nu ajunge la
carburator.

2. Carburatorul trebuie reglat.

3. Garniturile arborelui cotit
sunt uzate.

4. Compresiune scăzută.

1. Verificaţi dacă filtrul pentru combusti-
bil e murdar; înlocuiţi --- l. Verificaţi
dacă tubul pentru combustibil este
răsucit sau crăpat; reparaţi--- l sau
înlocuiţi --- l.

2. Contactaţi un Serviciu de asistenţă
tehnică autorizat.

3. Contactaţi un Serviciu de asistenţă
tehnică autorizat.

4. Contactaţi un Serviciu de asistenţă
tehnică autorizat.

1. Filtrul de aer e murdar.
2. Combustibilul nu ajunge
la carburator.

3. Bujia e îmbâcsită.

4. Ecranul pentru oprirea
scânteilor e înfundat.

5. Carburatorul trebuie reglat.

6. Acumulare de carbon.

7. Compresiune scăzută.

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

1. Curăţaţi sau înlocuiţi filtrul de aer.
2. Verificaţi dacă filtrul pentru combusti-
bil e murdar; înlocuiţi--- l. Verificaţi
dacă tubul pentru combustibil este
răsucit sau crăpat; reparaţi--- l sau
înlocuiţi --- l.

3. Curăţaţi sau înlocuiţi bujia şi puneţi-o
la loc.

4. Înlocuiţi ecranul.

5. Contactaţi un Serviciu de asistenţă
tehnică autorizat.

6. Contactaţi un Serviciu de asistenţă
tehnică autorizat.

7. Contactaţi un Serviciu de asistenţă
tehnică autorizat.

Motorul
scoate
prea mult
fum.

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

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

1. Reglaţi şocul.
2. Goliti rezervorul de combustibil şi
umpleţi--- l cu amestecul corect de
carburant.

3. Curăţaţi sau înlocuiţi filtrul de aer.
4. Contactaţi un Serviciu de asistenţă
tehnică autorizat.

Motorul se
înfierbânta.

1. Amestecul de carburant e
incorect.

2. Bujie neadecvată.
3. Carburatorul trebuie reglat.

4. Acumulare de carbon.

TABELUL DE DETECTARE A DEFECŢIUNILOR
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.
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Michael S. Bounds, Director
Siguranţa şi standardele produselor
Echipamente portabile de grădinărit

Declaraţie de conformitate EC (Se aplică doar în Europa)
Noi, Husqvarna Outdoor Products Italia, S.p.A., Valmadrera, Italy. Tel:
+39--0341--203211, declarăm pe răspunderea noastră că modelul Mac GBV 325
McCulloch de refulator pentru iarbă, de la numerele de serie 2007---335N00001 şi
următoarele, corespund cu indicativele din DIRECTIVA CONSILIULUI:
- 98/37/EC din 22 iunie 1998, cu privire la maşini unelte, amendamentul IIA.
- 2004/108/EC din 15 decembrie 2004 (şi amendamentele aferente), cu privire la
compatibilitatea
electromagnetică

- 2000/14/EC din 8 mai 2000, cu privire la poluarea fonică a mediului înconjurător,
amendamentul V. Puterea acusticămăsurată este de 103,9 dB(A) iar puterea acustică
garantată e de 108 dB(A). Fluxul de aer nominal este de 0,142 m3/s.

Au fost aplicate următoarele standarde: EN12100--1:2003, EN 12100--2:2003 şiCISPR
12:1997.
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/07/1219.
07---12---01

FIŞA CU DATELE TEHNICE
MODEL: Mac GBV 325
ENGINE
Cilindree, cm3 25
Puterea maximă a motorului, conform ISO 8893, kW 0,75
Ralenti +/--- 400, rpm 3700
Tobă de eşapament cu catalizator Da
GREUTATE
Fără tubului, kg 4,25
VOLUM
Rezervorul de combustibil, cm3 540
NIVELUL DE PRESIUNE ACUSTICĂ
În conformitate cu ISO 7917
REFULATOR
Ralenti, dB(A) 76,6
Viteză maximă, dB(A) 96,7
ASPIRATOR
Ralenti, dB(A) 81,0
Viteză maximă, dB(A) 98,6
NIVEL DE PUTERE ACUSTICĂ
În conformitate cu ISO 10884
Nivel de putere acustică, măsurat dB(A) 103,9
Nivel de putere acustică, garantat LWA dB(A) 108,0
VIBRAŢII
În conformitate cu ISO 7916
REFULATOR
Ralenti, mânerul de sus, m/s2 4,5
Viteză maximă, mânerul de sus, m/s2 13,6
ASPIRATOR
Ralenti, mânerul din stânga/dreapta, m/s2 2,7/2,5
Viteză maximă, mânerul din stânga/dreapta, m/s2 11,4/14,5

ADRESA PRODUCATORULUI: Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A.
Via Como 72
Valmadrera, Lecco
ITALY I--23868
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Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A.
Via Como 72

Valmadrera, Lecco
ITALY I--23868

Visit our website at www.mcculloch--europe.com




