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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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IDENTIFICARE (CE ESTE ACEASTA?)

Manual

Cheie

Scut

Capul
trimmerului

Comutator
ON/OFF

Tijă

Reglajul mânerului de sprijin

Mâner de sprijin

Mânerul
starterului

Buton de amorsare

Maneta de pornire

Admisie

Rezervor de
combustibil

Eşapament

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 înmodviolent. 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
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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.

INFORMAŢII PRIVIND
SIGURANŢA APARATULUI

MANUAL DE
INSTRUCŢIUNI

PERICOL: Nu folosiţi niciodată lame,
sârmă sau dispozitivepentru îmblătire. Acest
aparat este proiectat numai pentru utilizarea
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 ac-
est manual, comportaţi---vă cu atenţie şi
folosiţi---vă discernământul. Dacă aveţi nevoie
de asistenţă, contactaţi unServiciu deasistenţă
tehnică autorizat.

SIGURANŢA UTILIZATORULUI

ATENŢIE: În timpul funcţionării, acest
aparat produce uncâmp electromagnetic. În
anumite împrejurări, acest câmp poate inter-
fera cu implanturile medicale active sau pa-
sive. Pentru a reducepericolulde răniri grave
sau fatale, recomandăm persoanelor cu im-
planturi medicale să consulte medicul şi
producătorul de implanturi medicale înainte
de a acţiona aparatul.
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 O tobă de eşapament prevăzută cu catali-
zator devine foarte fierbinte atât în timpul
lucrului cât şi după oprire. Aceasta este
valabil şi la funcţionarea în gol. Contactul
poate provoca arsurile pielei. Nu uitaţi de
pericolul de incendiu!

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.
SIGURANŢA APARATULUI / A
ÎNTREŢINERII
S Deconectaţi bujia înainte de a efectua
operaţiuni de întreţinere, cu excepţia regl-
ării carburatorului.
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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, cap-
ătul inferior trebuie să fie aşezatpe 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 suntmenţionate în acest manual tre-
buie să fie efectuate de un serviciu de
asistenţă tehnică autorizat.
REGULI DE SIGURANŢĂ REFERI-
TOARE LA CARBURANT
S Amestecaţi carburantulşi alimentaţi în aer lib-
er.

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 aparatului.

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

S Îndepartaţi---vă la cel puţin 3 metri faţă de lo-
cul în care aţi alimentat cu carburant înaintee
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.
REGULI DE PROTECŢIE PRIVIND
TĂIEREA

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 potdeter-
iora capul trimmer---ului şi pot fi aruncate, pro-
ducând 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 Tineţi picioarele fixate bine pe pământ şi
păstraţi---vă echilibrul. Nu vă întindeţi.

S Staţi departe de eşapamentşi de firul care se
roteşte. Ţineţi motorul sub nivelul taliei.
Eşapamentul fierbinte poate cauza arsuri
grave.

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

S Folosiţi aparatul numai la lumina zilei sau la o
iluminare artificială foarte bună.

S Folosiţi numai pentruoperaţiunile explicate în
acest manual.
TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA
S Lăsaţi motorul să se răcească; asiguraţi apa-
ratul 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 carburator
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 deschisede laboilere,
motoare sau întrerupătoare electrice, cup-
toare etc.

S Depozitaţi aparatul astfel încât limitatorul firu-
lui să nu poată produce, în mod accidental,
rănirea persoanelor. Aparatul poate fi atârnat
de tijă.

S Păstrati aparatul într---un loc la care copiii să
nu aibă acces.

S Asiguraţi aparatul în timpul transportului.
AVERTISMENT: Expunerea la vibraţii dato-
rită folosirii îndelungate a uneltelor de mână
care functionează pe bază de benzină poate
duce la vătămarea vaselor de sânge sau a ner-
vilor de la degete, mâini şi articulaţii, la persoa-
nele predispuse la tulburări circulatorii, 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
deex. amorţeală, durere, pierderea puterii,mo-
dificarea culorii sau aspectului pielii, sau pier-
derea sensibilităţii degetelor, a mâinilor sau a
articulaţiilor, nu mai folosiţi această unealtă şi
efectuaţi un control medical. Sistemul anti---
vibraţii nu garantează evitarea acestor pro-
bleme. Cei care utilizează unelte cu motor în
modcontinuu şi regulat trebuie să îşi supraveg-
heze îndeaproape starea sănătăţii şi starea de
funcţionare a aparatului.

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.
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Este normal să găsiţi urme de combustibil
sau de ulei pe eşapament, din cauza reglării
carburatorului şi a testărilor executate de
producător.
REGLAREA MÂNERULUI

ATENŢIE: Când reglaţi mânerul de
sprijin, asiguraţi--- vă că rămâne deasupra
etichetei de siguranţă şi sub semnul în formă
de săgeată de pe tijă.
1. Slăbiţi piuliţa--- fluture de pe mâner.
2. Rotiţi mânerul pe tijă în poziţie verticală;
strângeţi piuliţa--- fluture.

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).

Scut

Cutie de
viteze

Piuliţă

Deschizătură
Brăţară

FUNCŢIONAREA

ATENŢIE: Înainte de a începe, citiţi cu
atenţie informaţiile despre carburant în capi-
tolul 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 2 timpi, răcite
cu aer, iar proporţia trebuie să fie de 40:1. O
proporţie de 40:1 se obţine amestecând 5 litri
de benzină fără plumb cu 0,125 litri de ulei. NU
FOLOSIŢI ulei pentru autovehicule sau pentru
bărci cumotor. Aceste uleiuri pot duce la deter-
iorarea motorului. Când amestecaţi carburan-
tul, urmaţi instrucţiunile depe recipientulpentru
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 a alimenta aparatul.

ATENTIE: Nu folosiţi niciodată benzină
neamestecată în aparat. Acest lucru ar cauza
deteriorarea permanentă a motorului.

CERINŢE REFERITOARE LA CAR-
BURANT
Folosiţi benzină de calitate, fără plumb. Cifra
octanică cea mai scăzută recomandată este
90 (RON).

IMPORTANT
Folosirea de amestecuri de carburant c al-
cool (peste 10% alcool) poate cauza pro-

bleme grave legate de performanţa şi dura-
bilitatea motorului.

ATENŢIE: Folosirea incorectă a com-
bustibililor şi/sau a lubrifianţilor poate cauza
problemeprecum: cuplarea neadecvată a am-
breiajului, supraîn- călzirea, “vapor lock” (blo-
carea circuitelor cu vapori de benzină), pier-
dere de putere, lubrifiere deficientă,
deteriorarea liniilor de combustibil, a garnituri-
lor şi a componentelor interne ale carburatoru-
lui etc. Amestecurile de carburant cu alcoolduc
la o absorbţie ridicată de umiditate în ameste-
cul de carburant/ulei, ceea ce duce la separa-
rea uleiului de carburant.
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.

Posiţia pentru pornire

PORNIREA UNUI MOTOR RECE
NOTĂ: NU apăsaţi pe butonul de admisie
până când motorul nu a pornit şi
funcţionează.
1. Puneţi aparatul pe o suprafaţă plană.
2. Puneţi comutatorulON/OFFpe poziţiaON.
3. Apăsaţi încet butonul de amorsare de 6 ori.
4. Împingeţi maneta de pornire în poziţia
START.
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Mânerul starterului

Butonul de
amorsare

Maneta de
pornire

5. Trageţi brusc de mânerul şnurului de
pornire până când motorul porneşte si
funcţionează.

6. Lăsaţi aparatul să funcţioneze 10 se-
cunde, apoi apăsaţi complet butonul de
admisie pentru a dezactiva sistemul de
pornire.

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

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

3. Trageţi brusc şnurul de pornire în timp ce
apăsaţi butonul de admisie până când
motorul funcţionează.

NOTĂ: În mod normal, procedeul de por-
nire la cald poate fi utilizat la 5 --- 10 minute
după ce aparatul a fost stins (OFF). Dacă
motorul stă mai mult de 10 minute fără să
funcţioneze, va fi nevoie să porniţi aparatul
urmând paşii de la PORNIREA UNUI MO-
TORRECEsau urmând instrucţiunile depor-
nire de pe aparat.
PORNIREA UNUI MOTOR ÎNECAT
Motoarele înecate pot fi pornite trăgând
mânerul de pornire de mai multe ori, în timp
ce apăsaţi pe butonul de admisie până când
motorul porneşte şi funcţionează. Pentru
aceasta poate fi nevoie să trageţi demânerul
de pornire de mai multe ori, în funcţie de cât
de înecat e aparatul.
Dacămotorul tot nu porneşte, consultaţi TABE-
LUL DE DETECTARE A DEFECŢIUNILOR.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
POZIŢIA DE UTILIZARE
PURTAŢI ÎNTOTDEAUNA:

Tăiati dinspre stânga dv. înspre dreapta.

Echipament
de protecţie
pentru urechi

Echipament
de protecţie
pentru ochi

Pantaloni lungi

Pantofi groşi

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 acapului
trimmer---ului atinge pământul, cu motorul
funcţionând la vitezamaximă. Ceamai eficient-
ă lungime a firului este lungimea maximă per-
misă de limitatorul firului. Scutul trebuie să fie la
locul său atunci când se utilizează aparatul.

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
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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.

Corect Greşit

Vârful firului
execută tăierea.

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. 8 cm deasupra
pământului, înclinată. Lăsaţi doar vârful firu-
lui să atingă iarba. Nu forţaţi firul trimmer---
ului să pătrundă în zona de lucru.

Tundere

8 cm
deasupra
pământului
COSIREA --- Tehnica de cosire permite
înlăturarea vegetaţiei nedorite. Ţineţi partea

inferioară a capului trimmer---ului la aprox. 8
cm 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.
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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 us-
cată.
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. Turnaţi câteva picături de ulei peste filtru;
presaţi filtrul pentru a distribui uleiul.

6. Înlocuiţi piesele.

Buton

Filtru de aer

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. Apăsaţi pe clapetele de pe laturile capu-
lui trimmer-ului şi scoateţi capacul şi bo-
bina.

Clapetă

Capac

Butonul-
robinet

2. Scoateţi firul care a mai rămas.
3. Curătaţi murdăria şi resturile de pe toate
piesele. Înlocuiţi bobina dacăe uzată sau
deteriorată.

4. Înlocuiţi cu o bobină cu fir pe ea, sau
înlocuiţi firul folosind 8metri de fir cu diame-
trul de 2 mm de marca McCulloch.

ATENŢIE: Nu utilizaţi niciodată sârm-
ă, şnur, sfoară etc., care sepot rupe şi potde-
veni proiectile periculoase.
5. Când instalaţi un fir nou peo bobinăexis-
tentă, ţineţi bobina aşa cum se arată în
ilustraţia de dedesubt.

6. Îndoiţi firul la mijloc şi introduceţi îndoitu-
ra în crestăturadepe cadrul central al bo-
binei. Verificaţi ca firul să intre bine pe
poziţie în crestătură.

Crestătură

Bobină

7. Cu degetul între fire, înfăşuraţi firele uni-
form şi ferm în jurul bobinei, în sens orar.

8. Poziţionaţi firele în crestăturile de ghi-
dare.
Crestătură
de ghidare

Crestătură
de ghidare
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9. Introduceţi capetele firelor prin orificiile
de ieşire de pe laturile capacului.

10. Puneţi bobina în capac.

Bobină

Capac

11. Asiguraţi-vă că firele nu sunt prinse între
cadrul bobinei şi peretele capacului.

12. Puneţi la loc bobina şi capacul pe capul
trimmer-ului. Împingeţi până când capa-
cul ajunge pe poziţie.

REGLAREA CARBURATORULUI

ATENŢIE: Nu lăsaţi pe nimeni să se
apropie când reglaţi ralenti---ul. Capul trim-
mer---ului se va roti în timpul acestei
operaţiuni. Purtaţi echipamentde protecţie şi
respectaţi toate măsurile de precauţie.
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.
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
să se oprească (dacă 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.
Şurubul de reglare a turaţiei la ralenti

Capacul filtrului de aer

Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau dacă nu
sunteţi siguri în legătură cu modul 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.
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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.
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Ronnie E. Goldman, Director tehnic
Reprezentant autorizat pentru Husqvarna AB
şi responsabil cu documentaţia tehnică

Declaraţie de conformitate EC (Se aplică doar în Europa)
Noi, Husqvarna AB, SE--561 82 Huskvarna, Suedia, Tel: +46--36--146500, ca
reprezentat autorizat în localitate, declarăm faptul că trimmer modelul TrimMac ST+
McCulloch pentru iarbă, cu seriile numerice din 2009 şi după aceea (anul şi o serie
numerică trebuie indicate cu text vizibil pe etichetă), corespund cu indicativele din
DIRECTIVA CONSILIULUI:
- 2006/42/EC din 17 mai 2006, cu privire la maşini unelte.
- 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. Pentru informaţii referitoare la emisiile sonore, consultaţi capitolul
Date tehnice.

Au fost aplicate următoarele standarde: EN ISO 12100--1/A1:2009, EN ISO
12100--2/A1:2009, CISPR 12:2007, EN 11806:2008.
SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE---754 50 Uppsala, Suedia, a
efectuat un control tipic, neobligatoriu pentru Husqvarna AB. Certificatele au numerele:
SEC/09/2018.

09---11---01



71

DATE TEHNICE
MODEL: TrimMac ST+
MOTOR
Cilindree, cm3 25
La puterea maximă a motorului, rpm 8000
Frecvenţa maximă de rotaţie a arborelui, rpm 10000
Viteza motorului la frecvenţa maximă recomandată de rotaţie a
arborelui, rpm 7400
Viteza recomandată la ralenti, rpm 4000
Puterea maximă a motorului, măsurată în conformitate cu ISO 8893, kW 0,7
Tobă de eşapament cu catalizator Da
SISTEM DE APRINDERE
Bujia Champion
RCJ---6Y
Distanöa între electrozi, mm 0,6
SISTEM DE COMBUSTIBIL ŞI LUBRIFIERE
Volumul rezervorului de combustibil, cm3 340
Consumul de carburant la viteza maximă a motorului,
măsurat în conformitate cu ISO 8893, g/h 407
Consumul de carburant specificat la puterea max. a motorului,
măsurat în conformitate cu ISO 8893, g/kWh 768
GREUTATE
Fără accesorii de tăiere sau scut, cu rezervorul gol, kg 4,6
PRODUCERE DE ZGOMOT
(vezi Nota 1)
Nivelul efectului sonor, mãsurat dB(A) 108
Nivelul efectului sonor, garantat LWA dB(A) 112
NIVELE DE ZGOMOT
(vezi Nota 2)
Nivel echivalent al presiunii zgomotului la urechea utilizatorului,
mãsurat conform cu EN ISO 10517 şi ISO 22868, dB(A)
Dotat cu cap de tuns (original) 100,4
NIVELE DE VIBRAÖII
(vezi Nota 3)
Nivelele echivalente de vibratii (ahv,eq) la mânere, masurate în
conformitate cu EN ISO 10517 si ISO 22867, m/s2
Dotat cu cap de tuns (original), în stânga/dreapta 3,0/8,7
Nota 1: Producere de zgomot în mediul înconjurător măsurat ca şi efect sonor (LWA)
conform directivei EC 2000/14/EC. Nivelul de putere a sunetului raportat pentru aparat a
fost măsurat cu accesoriul original de tăiere care emite cel mai ridicat nivel. Diferenţa dintre
puterea garantată a sunetului şi cea măsurată este aceea că puterea garantată a sunetului
include, de asemenea, dispersia în rezultatul de măsurare şi variaţiile dintre diferitele
aparate ale aceluiaşi model conform Directivei 2000/14/EC.
Nota 2: Datele raportate pentru nivelul echivalent de presiune a zgomotului pentru aparat
includ o dispersie statistică tipică (deviere standard) de 1 dB(A).
Nota 3: Datele raportate pentru nivelul echivalent de vibraţii includ o dispersie statistică
tipică (deviere standard) de 1 m/s2.

Model TrimMac ST+ (axul cu filet 3/8 LH)
Dispozitive auxiliare Dispozitivului de tăiat / grilijul de
omologate Tip protecţie, cu numărul productului

Capul tăietor TNG7 (firul∅ 2 mm) 537419207 / 530071997


