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Informaþii de pe plãcuþa 
indicatoare
Aceste informaþii sunt foarte impor-
tante pentru o identificare ulterioarã 
a aparatului în vederea comandãrii 
unor piese de rezervã sau a lucrãrilor 
Service-ului. Plãcuþa indicatoare 
se gãseşte în apropierea motorului. 
Notaþi toate datele de pe plãcuþa 
indicatoare în tabela urmãtoare.

Aceste date şi altele referitoare la utilaj 
le gãsiþi în declaraþia de conformitate 
separatã, care constituie parte inte-
grantã a acestei instrucþiuni de utilizare.

Reprezentãri ilustrate

Deschideþi paginile cu ilustraþii de 
la începutul instrucþiunilor de utilizare.
În aceastã instrucþiune de utilizare 
sunt descrise diferite modele. 
Reprezentãrile grafice se pot abate 
în detaliu de la aparatul dobândit.

Pentru siguranþa 
dumneavoastrã

Utilizarea corectã a maşinii 
de cosit
Maşina de cosit este destinatã 
exclusiv utilizãrii
– în conformitate cu domeniile 
şi cu respectarea strictã a mãsu-
rilor de protecþia muncii descrise 
în aceste instrucþiuni;

– la cosirea gazonului în curtea sau 
în grãdina gospodãriei dumnea-
voastrã.

Orice altã utilizare nu este conformã 
cu destinaþia. Utilizarea neconformã 
cu destinaþia are ca urmare anularea 
garanþiei şi refuzul oricãrei rãspunderi 
din partea producãtorului. 
Beneficiarul este rãspunzãtor pentru 
toate daunele provocate terþilor şi 
proprietãþii acestora.
Producãtorul nu-şi asumã rãspun-
derea pentru daune produse datoritã 
unor modificãri neautorizate la maşina 
de cosit.
Numai pentru aparate cu dispozitiv 
electric de pornire:
Aparatul de încãrcat din dotare se 
va folosi numai pentru încãrcarea 
acumulatorului utilizat în maşina 
de cosit. Încãrcarea acumulatorului 
este permisã numai cu acest aparat.

Respectaþi instrucþiunile 
de protecþie şi de utilizare
În calitate de beneficiar, citiþi cu aten-
þie aceste instrucþiuni de utilizare 
înainte de luarea în exploatare a apa-
ratului. Respectaþi instrucþiunile 
şi pãstraþi-le pentru o eventualã 
lecturã ulterioarã. 
Nu permiteþi niciodatã copiilor sau 
persoanelor care nu au citit aceste 
instrucþiuni de utilizare sã foloseascã 
acest aparat.
În cazul schimbãrii deþinãtorului apa-
ratului, daþi aceste instrucþiuni de utili-
zare mai departe împreunã cu aparatul.

Instrucþiuni generale 
de protecþie
În acest paragraf gãsiþi instrucþiuni 
generale de protecþie. 
Instrucþiuni speciale, care se referã 
la componentele şi funcþiile individuale 
ale maşinii sau la domeniile de utilizare 
ale acesteia se gãsesc în paragrafele 
corespunzãtoare din aceste instruc-
þiuni de utilizare.

Înainte de începerea lucrului 
cu maşina de cosit
Persoanelor aflate sub influenþa unor 
substanþe narcotice, ca de ex. alcool, 
droguri sau medicamente, le este 
interzisã utilizarea maşinii de cosit.
Persoanele sub 16 ani nu au voie sã 
deserveascã acest aparat sau sã 
execute alte lucrãri la aparat, ca de ex. 
întreþinere, curãþare, reglare – 
prevederile locale pot stabili vârsta 
minimã a utilizatorilor.
Acest aparat nu este destinat a fi folosit 
de cãtre persoane (inclusiv copii) cu 
capacitãþi fizice, senzoriale sau psihice 
limitate sau fãrã experienþã şi/sau fãrã 
cunoştinþe, în afarã de cazul în care 
acestea sunt supravegheate de o per-
soanã care rãspunde de securitatea 
lor sau au primit de la aceasta indicaþii 
privind modul de folosire a aparatului.
Copiii trebuie supravegheaþi, pentru 
a ne asigura, cã nu se joacã cu aparatul.
Înainte de începerea lucrului, familia-
rizaþi-vã cu dotãrile şi elementele de co-
mandã ca şi cu funcþiile maşinii de cosit.
Depozitaþi combustibilul numai în 
recipiente special destinate pentru 
aceasta şi nu-l depozitaþi în apropierea 
unor surse de cãldurã (de ex. sobe 
sau cazane de apã caldã). 
Alimentaþi aparatul numai în aer liber.
Nu alimentaþi maşina cu motorul pornit 
sau fierbite. 
Dacã þeava de eşapament, rezervorul 
sau buşonul rezervorului sunt deterio-
rate, înlocuiþi-le.
Înainte de a utiliza maşina de cosit, 
verificaþi,
– dacã suportul de retenþie pentru iarbã 

funcþioneazã şi clapeta de evacuare 
se închide corect. Piesele deterio-
rate, uzate sau care lipsesc trebuie 
înlocuite, respectiv completate fãrã 
întârziere.
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– dacã lamele coasei, bolþurile de fixare 
şi întregul dispozitiv de tãiere este 
uzat sau deteriorat. 
Pentru a evita dezechilibrarea an-
samblului piesele uzate sau deterio-
rate se vor înlocui de cãtre ateliere 
de specialitate numai în set complet.

Piesele de schimb şi accesoriile trebuie 
sã corespundã cerinþelor stabilite 
de producãtor. 
Din aceastã cauzã folosiþi numai piese 
de schimb originale şi accesorii origi-
nale sau piesele de schimb şi acce-
soriile admise de producãtor.
Reparaþille se vor efectua numai 
de cãtre unitãþi specializate.

În timpul lucrului cu aparatul
În timpul utilizãrii sau a efectuãrii unor 
lucrãri la maşina de cosit, trebuie 
sã purtaþi îmbrãcãminte adecvatã, 
ca de exemplu:
– mânuşi,
– pantaloni lung,
– haine strânse pe corp,
– dopuri pentru urechi,
– ochelari de protecþie.
Toate dispozitivele de siguranþã tre-
buie sã fie complet montate pe aparat 
şi în bunã stare de funcþionare. 
Nu modificaþi dispozitivele de protecþie.
Utilizaþi aparatul numai în starea teh-
nicã recomandatã şi livratã de cãtre 
producãtorul maşinii de cosit.
Nu modificaþi niciodatã reglãrile moto-
rului instalate de fabricã.
Evitaþi focul deschis, scânteile 
şi nu fumaþi.

Înainte de efectuarea oricãror 
lucrãri la acest aparat
În scopul evitãrii accidentelor înainte 
de efectuarea oricãror lucrãri (de ex. 
lucrãri de întreþinere sau efectuarea 
de reglaje) sau a transportului apa-
ratului (de ex. ridicarea sau deplasa-
rea acestuia), respectaþi urmãtoarele
– opriþi motorul,
– scoateþi cheia de aprindere 

(dacã existã),
– aşteptaþi pâna când toate compo-

nentele aflate în mişcare se opresc 
şi motorul s-a rãcit,

– trageþi fişa bujiei de pe bujie pentru 
a evita o pornire accidentalã,

– respectaþi indicaþiile suplimentare 
de protecþie din cartea tehnicã 
a motorului.

Dupã terminarea lucrului
Nu pãrãsiþi niciodatã aparatul fãrã 
sã opriþi motorul şi – dacã existã – fãrã 
sã scoateþi cheia de aprindere.

Instalaþii de siguranþã
Schiþa 1

Pericol
Nu utilizaþi niciodatã aparate cu 
dispoziþive de protecþie deteriorate 
sau dacã acestea nu sunt montate.

Mâner de protecþie (1)
Mânerul de protecþie este destinat 
siguranþei dumneavoastrã; el opreşte 
imediat motorul şi dispozitivul de tãiere 
în caz de urgenþã. 
Scoaterea din funcþie a acestui 
dispozitiv este interzisã.

Clapeta de evacuare (2) sau 
tampon de ricoşeu (3)
Clapeta de evacuare/tamponul 
de ricoşeu vã feresc de accidentare 
prin dispozitivul de tãiere sau a obiec-
telor solide antrenate de acesta. 
Maşina de cosit se va folosi numai cu 
clapeta de evacuare sau cu tamponul 
de ricoşeu montate.

Simboluri pe aparat
Pe aparat se aflã diverse simboluri. 
În continuare gãsiþi explicaþiile pentru 
aceste simboluri:

Atenþie! 
Înainte de punerea 
în funcþiune citiþi in-
strucþiunile de utilizare!

Feriþi terþe persoane 
din raza de acþiune 
a aparatului!

Se opreşte motorul 
şi se scoate cheia 
de aprindere înaintea 
tuturor lucrãrilor la apa-
rat şi înainte de a pãrãsi 
aparatul.
Respectaþi indicaþiile 
suplimentare din capi-
tolul „Pentru siguranþa 
dumneavoastrã”.

Înainte de a efectua 
lucrãri la dispozitivul 
de tãiere trageþi fişa 
bujiei de pe bujie! 
Feriþi-vã mâinile şi 
picioarele din raza 
de acþiune a dispoziti-
vului de tãiere! 
Înainte de a efectua 
reglaje, de a curãþa sau 
de a verifica aparatul 
opriþi motorul şi trageþi 
fişa bujiei de pe bujie.

Pericol de accidentare – lucraþi numai 
cu tamponul de ricoşeu montat.

Pericol de accidentare – lucraþi numai 
cu bara de protecþie din spate 
montatã.

Pericol de accidentare – lucraþi numai 
cu paravanul de ejectare montat.
Conservaþi aceste simboluri 
de pe aparat lizibile.

!

!
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Simboluri în instrucþiunile 
de utilizare
În aceste instrucþiuni gãsiþi simboluri 
de avertizare sau care se referã 
la informaþii importante. 
În continuare explicaþiile pentru 
aceste simboluri:

Pericol
Vã avertizeazã asupra unor pericole 
corelate cu lucrarea efectuatã şi care 
prezintã risc de accidentare. 

Atenþie!
Vã avertizeazã asupra unor pericole 
corelate cu lucrarea efectuatã şi care 
pot avea ca urmare deteriorarea 
aparatului.

Indicaþie
Marcheazã informaþii importante 
şi sfaturi practice de utilizare.

Montarea aparatului

Montajul aparatului este reprezentat 
în imagini pe o paginã anexã separatã.

Indicaþie de salubrizare
Resturile de ambalaj aferente, apa-
ratele vechi etc. se salubrizeazã în 
conformitate cu prescripþiile locale.

Mânuirea aparatului
Respectaþi şi indicaþiile din cartea 
tehnicã a motorului.

Pericol de accidentare
– Terþe persoane, copii sau animale 

mici se vor feri din raza de acþiune 
a aparatului. Pericol de acciden-
tare prin pietre sau alte obiecte 
antrenate de dispozitivul de tãiere. 

Pericol de cãdere
– Lucraþi cu aparatul numai la pas.
– Fiþi foarte precauþi când cosiþi 

mergând înapoi şi trageþi aparatul 
spre dumneavoastrã.

– La cositul unor pante abrupte apa-
ratul se poate rãsturna iar dum-
neavoastrã vã puteþi accidenta. 
Cosiþi oblic pe pantã; nu lucraþi 
niciodatã pe pantã direct în sus 
sau în jos. Nu cosiþi terenuri cu 
panta mai mare de 20%.

– Aveþi multã grijã la schimbarea 
direcþiei de mers; trebuie sã fiþi 
bine sprijiniþi pe picioare.

– Existã pericol de accidentare 
la cositul marginilor terenurilor. 
Cositul la marginea unor garduri 
vii sau unor pante abrupte este 
periculos. În timpul cositului pã-
straþi o distanþã corespunzãtoare.

– La cositul ierbii ude aparatul poate 
alunca iar dumneavosatrã puteþi 
cãdea. Cosiþi numai dacã iarba 
este uscatã.

– Lucraþi numai la lunima zilei sau 
dacã dispuneþi de o iluminare 
artificialã suficientã.

Pericol de rãnire
– Distanþa de protecþie faþã de com-

ponentele aflate în rotaþie definitã 
de lonjeroanele de direcþie trebuie 
respectatã permanent.

– În timpul funcþionãrii zona de lucru 
a operatorului se gãseşte în spatele 
tijei de conducere.

– Nu vã apropiaþi din nici o direcþie 
cu mâinile sau picioarele de pie-
sele aflate în rotaþie.

– Nu folosiþi aparatul în condiþii 
climaterice nefavorabile, ca de 
ex. pericol de ploaie sau furtunã.

– Opriþi motorul şi aşteptaþi pânã 
ce dispozitivul de tãiere aflat în 
mişcare se opreşte înainte de:
–  a înclina aparatul,
–  a deplasa aparatul peste alte 

suprafeþe decât iarbã,
– Se opreşte motorul şi pentru 

a evita o pornire neintenþionatã 
a motorului, se scoate cheia 
de aprindere (dacã existã), 
se lasã motorul sã se rãceascã 
şi se scoate fişa bujiilor,
– înainte de a desfunda sau 

debloca fanta de evacuare,
– înainte de a controla, de a curãþa, 

de a efectua reglaje sau lucrãri 
de întreþinere la cositoare,

– dacã aþi lovit un corp strãin. 
Verificaþi aparatul, în caz cã pre-
zintã deteriorãri, apelaþi la servi-
ciile unui atelier specializat;

– dacã aparatul începe sã vibreze 
în mod neobişnuit. 
Verificaþi imediat starea 
aparatului.

– Nu ridicaþi şi nu transportaþi nicio-
datã aparatul cu motorul pornit.

– Controlaþi terenul care urmeazã 
a fi cosit şi îndepãrtaþi toate obiec-
tele care ar putea fi antrenate 
şi aruncate de aparat.

– În cazul lovirii unui corp strãin 
cu dispozitivul de tãiere (de ex. 
o piatrã) sau dacã aparatul începe 
sã vibreze în mod neobişnuit, 
opriþi imediat motorul. 
Înainte de utilizarea în continuare 
lãsaþi aparatul sã fie verificat 
la un atelier de specialitate, 
dacã nu prezintã defecþiuni.

– Nu vã plasaþi niciodatã în faþa 
aparatelor cu secerãtoare.

Aparate cu suport de retenþie pentru 
iarbã:
– La demontarea suportului 

de retenþie vã puteþi accidenta 
sau se pot accidenta terþe per-
soane datoritã ierbii sau a unor 
corpuri solide antrenate. 
Nu goliþi suportul niciodatã cu 
motorul pornit. Opriþi în prealabil 
aparatul.

Existã pericol de sufocare datoritã 
monoxidului de carbon. 
Lãsaþi motorul sã funcþioneze numai 
în aer liber. 
Pericol de explozie şi de incendiu
– Vaporii de benzinã sunt explozivi 

iar benzina este extrem inflama-
bilã.

– Alimentaþi aparatul cu combustibil 
înainte de a porni motorul. 
Nu deschideþi buşonul rezervo-
rului de benzinã cu motorul pornit 
sau dacã acesta mai este fier-
binte.

– Completaþi benzina din rezervor 
numai cu motorul oprit şi dupã 
ce acesta s-a rãcit. 
Evitaþi focul deschis, scânteile 
şi nu fumaþi. Alimentaþi aparatul 
numai în aer liber. 

– Dacã s-a revãrsat benzinã, 
nu porniþi motorul. 
Îndepãrtaþi aparatul de pe supra-
faþa pe care s-a vãrsat benzinã 
şi aşteptaþi pâna ce vaporii 
de benzina se împrãştie.

!

!
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– Pentru a evita un pericolul de in-
cendiu, feriþi urmãtoarele compo-
nente de iarbã sau de revãrsarea 
de ulei:
– motorul,
– þeava de eşapament,
– bateriile/acumulatorii,
– rezervorul de benzinã.

Pericol de împiedicare
– Lucraþi cu aparatul numai la pas.

Atenþie!
Deteriorãri ale aparatului
– Pietre, crengi sau alte obiecte 

asemãnãtoare risipite pe jos 
pot deteriora aparatul sau pot 
influenþa negativ funcþionarea 
acestuia. Îndepãrtaþi din zona 
de lucru toate obiectele solide.

– Lucraþi cu aparatul numai dacã 
se aflã în stare tehnicã ireproşa-
bilã. Înainte de fiecare utilizare 
efectuaþi un control vizual. 
Controlaþi în special integritatea 
dispozitivelor de protecþie, a ele-
mentelor de comandã şi stabilita-
tea elementelor de legãturã. 
Înainte de a începe lucrul, înlocuiþi 
eventualele piese defecte.

Perioada de utilizare

Respectaþi orele de linişte stabilite pe 
plan naþional/local (dacã este cazul, 
informaþi-vã la administraþia localã).

Orientarea

La datele privind poziþiile pe aparat 
(de ex. stânga, dreapta), se pleacã 
întotdeauna de la ghidon în direcþia 
de lucru a aparatului.

Înainte de prima punere 
în funcþiune
Se toarnã ulei de motor

Atenþie!
Din motive legate de transportul 
aparatului, acesta se livreazã fãrã 
ulei de motor. 
– Din aceastã cauzã, înainte de prima 

utilizare, alimentaþi aparatul cu ulei; 
vezi îndrumarul pentru motor.

Încãrcaþi acumulatorul
(Aparate cu demaror electric)

Pericol de corodare/ 
întoxicare
In cazuri extreme trebuie luate 
în calcul scurgeri de lichide sau 
emisii de gaze.
Bateria se aflã în funcþie de model 
în panoul de armãturi de pe tija 
superioarã (Schiþa 2a) sau pe capa-
cul cositoarei (Schiþa 2b/c). 

Pericol de electrocutare
Verificaþi aparatul de încãrcare 
înainte de fiecare folosire, dacã 
prezintã defecþiuni exterioare. 
Nu folosiþi niciodatã un aparat 
de încãrcare deteriorat.

Atenþie!
– Asiguraþi-vã cã reþeaua funcþio-

neazã corespunzãtor datelor 
de pe plãcuþa de tip a aparatului 
de încãrcare cu 220–230 V 
şi 50 Hz. 

– Protejaþi aparatul de încãrcare 
de umezealã, ploaie, zãpadã 
precum şi de ger.

– Încãrcaþi bateria numai în camere 
bine aerisite şi uscate. 
Nu depãşiþi timpul de încãrcare 
maxim de 12 ore.

– Separaþi aparatul de încãrcare 
de reþea şi de aparat înainte 
de a pune în funcþiune cositoarea 
de iarbã.

Schiþa 2
 Înainte de prima utilizare, încãrcaþi 

acumulatorul cel puþin timp 
de 10 de ore. Utilizaþi în acest 
scop numai aparatul de încãrcat 
din dotare.

Indicaþie

Decuplaþi aparatul de încãrcat 
în ordine inversã.

Indicaþii de salubrizare pentru 
aparatul de încãrcare

Pentru aparatul de încãrcare se aplicã 
prescripþiile de salubrizare pentru apa-
rate electrice. Respectaþi prescripþiile 
locale.

Lucrãri de reglare înaintea 
fiecãrei utilizãri

Pericol de rãnire
Înainte de efectuarea oricãror lucrãri 
la acest aparat
– opriþi motorul,
– scoateþi cheia de aprindere 

(dacã existã),
– aşteaptaþi pânã când toate pãrþile 

mobile ale aparatului s-au oprit; 
motorul trebuie sã fie rãcit.

– trageþi fişa bujiei de pe bujie pentru 
a evita o pornire accidentalã.

Montarea suportului 
de retenþie
(numai la aparate cu suport 
de retenþie)
Schiþa 11
 Ridicaþi clapeta de evacuare şi fixaþi 

suportul de retenþie pentru iarbã.

Reglarea înãlþimii de tãiere

Atenþie!
La terenul denivelat alegeþi înãlþimea 
de tãiere în aşa fel, încât cuþitul sã nu 
vinã niciodatã în contact cu solul.
Schiþa 3
Reglaþi înãlþimea de tãiere a ierbii dupã 
dorinþã. 
Posibilitate de reglare (în funcþie 
de model) de la cca. 3 cm pânã 
la maximum 9 cm.

Indicaþie

La aparatele cu reglarea individualã 
a roþilor toate roþile vor fi reglate 
la aceeaşi înãlþime.
Model A
 Fixaþi roþile în poziþia doritã.
Model B
 Trageþi de eclisã şi zãvorâþi-o 

în poziþia doritã.
Model C
 Mişcaþi maneta centralã pentru reg-

larea înãlþimii înainte respectiv înapoi 
şi zãvâþi-o.

!

!
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Fixarea direcþiei roþilor din faþã
(numai aparate cu roþi din faþã 
blocabile)
Schiþa 4
Fixarea roþilor pentru deplasarea drept 
înainte – orientaþi roþile înainte şi intro-
duceþi etrierul în orificiul mare.
Roþile se pot roti liber – introduceþi 
etrierul în orificiul mic.

Umplerea rezervorului şi veri-
ficarea nivelului uleiului
 Alimentaþi rezervorul cu benzinã fãrã 

plumb (vezi manualul motorului).
 Rezervorul de carburant se umple 

pânã la 2 cm sub cantul inferior 
al ştuþului de umplere.

 Rezervorul de carburant se închide 
bine.

 Se verificã nivelul uleiului şi se com-
pleteazã în caz de nevoie (vezi 
manualul motorului).

Pornirea motorului
Schiþa 5

Pericol
Pentru a evita accidentele,
– nu porniþi motorul dacã staþi în faþa 

fantei de evacuare;
– feriþi-vã mâinile şi picioarele din 

raza de acþiune a dispozitivului 
de tãiere;

– nu vã apropiaþi cu mâinile, picioa-
rele sau alte pãrþi ale corpului 
de componente aflate în rotaþie. 
Nu staþi niciodatã în faþa fantei 
de evacuare.

Înainte de a porni motorul decuplaþi 
toate dispozitivele de tãiere şi antre-
nare.
Nu rãsturnaþi aparatul la pornire. 
Plasaþi aparatul pe o suprafaþã 
netedã cu puþinã sau fãrã iarbã.

Indicaþii referitoare la motor

Acordaþi atenþie informaþiilor din 
manualul motorului.
– Unele modele nu au manetã 

de acceleraþie, turaþia se regleazã 
automat. 
Motorul funcþioneazã permanent cu 
turaþia optimã.

– Şi la un motor cald poate fi eventual 
necesarã acþionarea şocului sau 
a primerului.

– Unele modele nu au şoc şi nu au 
primer. Motorul se regleazã automat 
la respectivul proces de pornire.

La motorul rece:

 Se deschide robinetul de benzinã 
(dacã existã).

Motoare cu şoc :
 Treceþi maneta de şoc pe poziþia 

 sau trageþi-o afarã şi treceþi 
maneta de acceleraþie (dacã se aflã 
în dotare) pe poziþia /max. – 
Schiþa 5A

sau
 treceþi maneta de acceleraþie 

pe poziþia  – Schiþa 5A.
Aparate cu primer:
 Apãsaþi puternic primerul de 1–5 ori 
şi treceþi maneta de acceleraþie 
(dacã se aflã în dotare) pe poziþia 

/max. – Schiþa 5B. 
La motorul cald:

 Se deschide robinetul de benzinã 
(dacã existã).

 Treceþi maneta de acceleraþie 
(dacã este în dotare) pe poziþia

/max. – Schiþa 5B.

Aparate fãrã demaror electric:

Schiþa 5C
 Treceþi în spatele aparatului – 

apãsaþi ghidonul de siguranþã 
şi menþineþi-l apãsat.

 Trageþi cablul starterului încet pâna 
ce opune rezistenþã, apoi trageþi 
de el cu o mişcare bruscã. 
Nu eliberaþi brusc cablul; lãsaþi-l 
sã se ruleze la loc încet.

Aparate cu demaror electric:

Schiþa 5D
 Se separã aparatul de încãrcare 

de reþea şi de aparat.
 Treceþi în spatele aparatului – 

apãsaþi ghidonul de siguranþã 
şi menþineþi-l apãsat.

 Acþionaþi cheia de contact de la tija 
de conducere, pânã când motorul 
porneşte (încercarea de pornire 
max. 5 secunde, înaintea urmãtoarei 
încercãri aşteptaþi cel puþin 1 minut).

Indicaþie
La aparatele cu pornire electricã 
motorul poate fi pornit (în funcþie 
de execuþie) şi manual cu mânerul 
de pornire prin tracþiune.

Când motorul funcþioneazã:
 Dupã pornirea motorului (în funcþie 

de dotare):
– împingeþi şocul înapoi 

(dacã se aflã în dotare),
– treceþi maneta de acceleraþie 

(dacã se aflã în dotare) pe 
o poziþie între /max. 
şi /min. şi lãsaþi motorul 
sã se încãlzeascã scurt timp. 

 Pentru a cosi iarba, treceþi maneta 
de acceleraþie (dacã este în dotare) 
pe poziþia maximã.

Indicaþie
Informaþii suplimentare legate de func-
þionarea motorului se gãsesc în cartea 
tehnicã a motorului.

Oprirea motorului
Schiþa 7
 Treceþi maneta de acceleraþie (dacã 

este în dotare) pe poziþia /min.
 Eliberaþi ghidonul. 

Motorul şi dispozitivul de tãiere 
se opresc dupã scurt timp.

Lucrul cu aparatul
Cuplarea/decuplarea meca-
nismului de antrenare
(numai la aparatele cu roþi motrice)
Schiþa 6A, B, C
Cuplarea mecanismului 
de antrenare / :

 Se trage maneta/etrierul şi se þine.
Decuplarea mecanismului 
de antrenare / :

 Se elibereazã maneta/etrierul.

Indicaþie pentru aparatele 
corespunzãtoare ilustraþiei 6C

Pentru pornit/oprit se poate utiliza atât 
maneta stângã cât şi maneta dreaptã 
respectiv şi ambele manete împreunã.

!
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Indicaþie
Se poate întâmpla din motive de con-
strucþie, ca la tragerea înapoi a apara-
tului sã se blocheze roþile din spate 
sau ca acestea sã opunã o rezistenþã 
mãritã. Aici nu este vorba de un defect 
al aparatului, ci de un comportament 
din motive tehnice.
Remediere (în funcþie de model): 
Împingeþi aparatul fãrã etrierul de 
acþionare tras mai întâi puþin în faþã, 
apoi în spate.

Modificarea vitezei de acþio-
nare a acþionãrii cu roatã
(în funcþie de execuþie)

Atenþie!
Deteriorãri ale aparatului
Reglarea se face numai când 
motorul funcþioneazã.
Schiþa 6D, E
 Selecþionaþi treapta de vitezã 

cu maneta micã (între 1/min./  
şi 4/max./ ).

Schiþa 6F, G
 Reglaþi viteza de deplasare cu 

maneta de reglaj (între 1/min./  
şi 4/max./ ).

Indicaþie
Din motive tehnice se poate întâmpla, 
ca viteza sã poatã fi schimbatã 
cu greutate când aparatul stã.
Remediere: Trageþi etrierul de acþio-
nare şi alegeþi treapta de vitezã.

Demontaþi şi goliþi suportului 
de retenþie
(la aparate cu suport de retenþie)
Schiþa 11
Dacã rãmâne iarbã cositã pe sol sau 
indicatorul nivelului de umplere (opþio-
nal, Schiþa 12) aratã cã s-a umplut 
coşul:
 Se dã drumul la etrierul de siguranþã 
şi se aşteaptã pânã când motorul 
s-a oprit.

 Ridicaþi clapeta de evacuare şi de-
montaþi suportul de retenþie.

 Goliþi-l de conþinut.

Lucrul fãrã suport de retenþie 
pentru iarbã
Dacã demontaþi suportul de retenþie, 
clapeta de evacuare coboarã în jos. 
În cazul lucrului fãrã suport de reten-
þie, iarba cositã este aruncatã direct 
în jos.

Montarea accesoriilor pentru 
mãrunþit
(la aparatele cu accesorii opþionale 
de împrãştiere a ierbii cosite)
Aparate cu aruncare în spate:

Schiþa 8A
 Ridicaþi clapeta de evacuare.
 Demontaþi suportul de retenþie 

pentru iarbã.
 Montaþi pânã de împrãştiere 

(în funcþie de model).
 Lãsaþi clapeta de evacuare în jos.

Indicaþie

Modele cu funcþie de împrãştiere inte-
gratã nu necesitã o panã de împrãş-
tiere separatã – aceastã funcþie este 
preluatã de o clapetã din spate special 
formatã (Schiþa 8B).
Aparate cu aruncare lateralã:

Schiþa 9
 Montarea protecþiei de lovire/închi-

derii împrãştierii în locul aruncãrii 
laterale (Schiþa 9A)

sau
 Se îndepãrteazã aruncarea lateralã 

– protecþia de lovire/închiderea 
împrãştierii se închide automat 
(Schiþa 9B).

Echiparea aparatelor pentru 
aruncare lateralã
(în funcþie de execuþie)
 Dacã existã: scoateþi colectorul 

de iarbã şi lãsaþi în jos clapeta 
de aruncare din spate.

 Se ridicã protecþia de lovire/închi-
derea împrãştierii şi se monteazã 
evacuarea lateralã (Schiþa 9C).

Dupã terminarea lucrului
 Scoateþi cheia de aprindere 

(dacã existã).
 Aşteptaþi pâna când toate compo-

nentele aflate în mişcare se opresc 
şi motorul s-a rãcit.

 Închideþi robinetul de benzinã (dacã 
existã– Vezi manualul moto-rului).

 Trageþi fişa bujiei.
 Goliþi suportul de retenþie.
Aparate cu demaror electric:
 Încãrcaþi bateria timp de 10 ore.

Indicaþie

Aparatele se depoziteazã în spaþii 
închise numai cu motorul rãcit.

Sfaturi practice pentru 
tratarea gazonului

Câteva sfaturi practice pentru ca 
gazonul dumneavoastrã sã creascã 
sãnãtos şi uniform.

Cositul
Gazonul constã din diferite soiuri 
de iarbã. Dacã cosiþi des, creşte iarbã 
cu rãdãcini puternice care formeazã 
un gazon dens. Dacã cosiþi mai rar, 
cresc ierburi mai înalte şi alte herba-
cee (ca de ex. trifoi, sau diverse flori).
Înãlþimea normalã a unui gazon este 
de 4–5 cm. Cosirea ar trebui sã se 
facã numai 1/3 din înãlþimea totalã; 
deci se va tãia la 7–8 cm la înãlþimea 
normalã.
Se recomandã sã nu tãiaþi iarba mai 
scurtã de 4 cm; în caz contrar gazonul 
se poate deteriora în timpul perioa-
delor de uscãciune.
Iarba înaltã (de ex. crescutã în timpul 
concediului) se va cosi în etape pâna 
ajungeþi la înãlþimea normalã.
La cosirea ierbii suprapuneþi puþin 
benzile de tãiere.
Tocatul ierbii (cu accesoriile)
Iarba cositã se mãrunþeşte în bucãþi 
mici (de ca. 1 cm) şi rãmâne pe gazon. 
Astfel gazonul poate refolosi substan-
þele nutritive. 
Pentru un rezultat optim, gazonul 
trebuie þinut permanent scurt; vezi 
paragraful „Cositul”. La tocatul ierbii 
respectaþi urmãtoarele:
– Nu cosiþi iarbã udã. 
– Nu cosiþi niciodatã mai mult de 2 cm 

din lungimea totalã a firelor de iarbã.
– Deplasaþi-vã cu vitezã redusã.
– Utilizaþi turaþia maximã a motorului.
– Curãþaþi dispozitivul de tãiere 

la intervale regulate.
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Transportul aparatului

Distanþe scurte manual

Pericol
Obiectele pot fi prinse de mecanis-
mul de tãiere rotativ şi aruncate 
şi prin aceasta pot provoca pagube. 
Înainte de a deplasa aparatul peste 
alte suprafeþe decât iarbã opriþi 
motorul.

Cu un mijloc de transport

Pericol
Înainte de fiecare transport opriþi 
motorul şi lãsaþi-l sã se rãceascã. 
Scoateþi ştecherul bujiei.
Nu transportaþi aparatul rãsturnat.
În cazul transportului aparatului pe, 
sau într-un vehicol, asiguraþi-l ca 
sã nu alunece.
Transportaþi aparatul numai cu rezer-
vorul de combustibil gol. 
Capacul rezervorului de combustibil 
trebuie sã fie bine închis.
Aparate cu ghidon rabatabil:

Schiþa 10
 Pentru a ocupa mai puþin loc, puteþi 

sã rabataþi ghidonul. 

Lucrãri de întreþinere/
Curãþarea aparatului

Pericol
Pentru evitarea unor accidente, 
înainte de efectuarea tuturor 
lucrãrilor la acest aparat
– opriþi motorul,
– scoateþi cheia de aprindere 

(dacã existã),
– aşteptaþi pâna când toate com-

ponentele aflate în mişcare 
se opresc şi motorul s-a rãcit,

– trageþi fişa bujiei de pe bujie 
pentru a evita o pornire acci-
dentalã,

– respectaþi indicaþiile suplimentare 
de protecþie din cartea tehnicã 
a motorului.

Pericol
Pentru a evita accidentele datoritã 
dispozitivului de tãiere, toate lucrã-
rile la acesta, cum ar fi înlocuirea sau 

ascuþirea cuþitelor, se vor efectua 
numai de cãtre unitãþi autorizate 
(sunt necesare scule speciale).
Momentul de rotaþie pentru 
strângerea şurubului cuþitului:
– 51–68 Nm (maşini de tãiat iarbã 

cu carcasã din oþel)
– 36–44 Nm (maşini de tãiat iarbã 

cu carcasã din material plastic)

Atenþie!
Pentru a evita defectarea motorului 
prin scurgeri de ulei sau de combus-
tibil, înclinaþi aparatul întotdeauna 
astfel încât bujia sã fie îndreptatã 
în sus.

Lucrãri de întreþinere

Atenþie!
Respectaþi instrucþiunile de între-
þinere din cartea tehnicã a motorului. 
La sfârşitul sezonului prezentaþi apa-
ratul la o unitate autorizatã spre 
a fi verificat şi a se efectua lucrãrile 
de întreþinere.
Orice reparaþii precum şi schimbarea 
bateriilor defecte respectiv a siguran-
þelor defecte trebuie fãcute numai 
de cãtre un atelier de specialitate.

Atenþie!
Pericol de poluare datoritã 
uleiului de motor.
Dupã efectuarea schimbului de ulei, 
predaþi uleiul uzat la un centru de 
colectare sau unei firme specializate 
pentru reciclarea acestuia.

Pericol de poluare datoritã 
bateriilor/acumulatoarelor.

Nu aruncaþi baterii/acumulatoare 
la resturi menajere. Predaþi bateriile/
acumulatoarele uzate la centrul de 
desfacere sau unei firme specializate 
pentru aceasta. Demontaþi bateriile/
acumulatoarele înainte de predarea 
maşinii la fier vechi.

Indicaþie
Aveþi în vedere intervalele de control şi 
de întreþinere din manualul motorului.
În funcþie de model aparatul dvs. 
este dotat cu un indicator electronic 
de întreþinere (Schiþa 13).

Acordaþi atenþie indicatorului de întreþi-
nere, suplimentar faþã de instrucþiunile 
de întreþinere scrise. 
Deservirea precum şi alte informaþii 
le gãsiþi în instrucþiunea separatã 
de deservire, care este anexatã indi-
catorului de întreþinere.

Înainte de fiecare utilizare
 Verificaþi nivelul uleiului, iar în caz 

de nevoie adãugaþi ulei.
 Verificaþi dacã legãturile prin înşuru-

bare sunt fixe, în caz de nevoie 
strângeþi-le.

 Verificaþi dispozitivele de siguranþã.
Controlaþi punctul de angrenare 
al ambreiajului:
(numai la aparatele cu roþi motrice)
– Aparatul cu motorul pornit şi 

dispozitivul de angrenare decuplat, 
nu are voie sã se deplaseze înainte.

– Aparatul cu motorul pornit şi dispo-
zitivul de angrenare cuplat, trebuie 
sã se deplaseze înainte.

Schiþa 15
 În caz de nevoie reglaþi punctul 

de intervenþie cu moleta/piuliþa de 
reglare de pe maneta de acþionare 
cu roatã (în funcþie de execuþie pe 
partea de jos a consolei de contact) 
sau cablul de pornire.

Indicaþie

La anumite modele nu existã 
posibilitate de reglare.

Dupã primele 2–5 ore 
de funcþionare
 Schimbaþi uleiul, vezi „Instrucþiunile 

de utilizare pentru motor”.

Dupã fiecare cosit sau la 
interval de 8 sãptãmâni
(numai aparate cu starter electric)
 Încãrcaþi bateria timp de 10 ore.

O datã pe sezon
 Schimbaþi uleiul, vezi „Instrucþiunile 

de utilizare pentru motor”.
 Ungeþi articulaþiile şi arcul de tor-

siune al clapetei de evacuare.
 La sfârşitul sezonului prezentaþi 

aparatul la o unitate autorizatã spre 
a fi verificat şi a se efectua lucrãrile 
de întreþinere.

!

!

!
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Curãþarea aparatului
Atenþie!

Curãþaþi aparatul dupã fiecare utili-
zare. Un aparat necurãþat poate avea 
ca urmare defecte de material sau 
de funcþionare.
Nu folosiþi curãþitoare de înaltã 
presiune pentru curãþare.

Curãþarea suportului 
de retenþie
(numai la aparate cu suport de retenþie)
Cel mai simplu este sã curãþaþi suportul 
de retenþie imediat dupã ce aþi cosit.
 Demontaþi suportul de retenþie 

pentru iarbã şi goliþi-l.
 Suportul de retenþie se poate spãla 

sub un jet puternic de apã (cu furtu-
nul de apã pentru grãdinã).

 Înainte de o nouã utilizare lãsaþi su-
portul de retenþie sã se usuce bine.

Curãþarea cositoarei

Pericol
În timpul efectuãrii de lucrãri la dis-
pozitivul de tãiere vã puteþi acci-
denta. Pentru a vã proteja, purtaþi 
mânuşi de protecþie.

Atenþie!
Pentru a evita defectarea motorului 
prin scurgeri de ulei sau de combus-
tibil, înclinaþi aparatul întotdeauna ast-
fel încât bujia sã fie îndreptatã în sus.
Nu stropiþi aparatul cu apã, deoarece 
pãrþile electrice se pot deterioara.
Pe cât posibil, curãþaþi aparatul 
imediat dupã ce aþi cosit.
Aparate fãrã sistem de spãlare 
a capacului:
 Curãþaþi incinta de tãiere şi clapeta 

de evacuare cu o perie, o mãturice 
sau o cârpã.

 Aşezaþi aparatul pe roþi şi îndepãrtaþi 
toate resturile de iarbã şi murdãrie 
vizibile.

Aparate cu sistem de spãlare 
a capacului:

Schiþa 14
Cositoarele de iarbã cu sistem de spã-
lare a capacului sunt dotate cu un 
racord de apã. Cu acesta pot fi spãlate 
resturile de iarbã de pe partea de jos 

a capacului cositoarei şi pot fi evitate 
depunerile de chimicale corozive.
Dupã cosire se va proceda dupã cum 
urmeazã:
 Aşezaþi aparatul pe o suprafaþã 

planã fãrã grohotiş, pietre ş.a.m.d.

Indicaþie

Canalul de evacuare nu trebuie 
îndreptat spre case, garaje şi altele 
asemãnãtoare.
 Montaþi un adaptor de furtun obiş-

nuit din comerþ (opþional în volumul 
de livrare) pe un furtun de apã 
şi racordaþi-l la racordul de apã 
al capacului cositoarei.

 Deschideþi apa.
 Porniþi motorul şi lãsaþi-l sã meargã 

câteva minute.
 Opriþi motorul şi îndepãrtaþi furtunul 

de apã de aparat.
Dupã terminarea procesului 
de curãþare:
 Porniþi motorul şi lasaþi-l sã meargã 

câteva minute, pentru a usca partea 
de jos a capacului cositoarei.

 Opriþi motorul.

Depozitarea aparatului

Pericol
de explozie şi de incendiu.
Nu depozitaþi niciodatã aparatul cu 
rezervorul alimentat cu combustibil 
(benzinã) în încãperi unde vaporii 
de combustibil pot veni în contact 
cu foc deschis sau scântei.

Atenþie!
Defecþiuni de material la aparat. 
Depozitaþi aparatul (cu motorul rãcit) 
numai în încãperi curate şi uscate. 
Încazul unei depozitãri mai îndelun-
gate, de ex. pe timpul iernii, feriþi 
aparatul de îngheþ.
Dupã sezonul de varã sau în cazul 
depozitãrii pe mai mult de o lunã:
 Goliþi rezervorul de benzinã într-un 

recipient adecvat şi urmaþi instruc-
þiunile din „Instrucþiunile de utilizare 
pentru motor”.

Atenþie!
Nu goliþi rezervorul de combustibil 
în încãperi închise.
 Curãþaþi aparatul şi suportul 

de retenþie pentru iarbã.
 Pentru a proteja aparatul contra 

ruginei, ştergeþi piesele metalice 
cu o cârpã muiatã în ulei (fãrã 
conþinut de rãşini) sau utilizaþi 
un spray cu ulei.

 Încãrcaþi bateria (dacã existã).

Condiþii de garanþie

În fiecare þarã sunt valabile condiþiile 
de garanþie editate de societatea 
noastrã sau de importator. 
În timpul perioadei de garanþie defec-
þiunile datorate unui defect de material 
sau de fabricaþie se vor repara în mod 
gratuit. În cazul producerii unei defec-
þiuni care se încadreazã în garanþie, 
vã rugãm sã vã adresaþi centrului 
de desfacere sau celei mai apropiate 
unitãþi autorizate.

Informaþii referitoare 
la motor

Producãtorul motorului este rãspunzã-
tor pentru toate problemele legate 
de motor referitoare la putere, mãsu-
rarea puterii, datele tehnice, garanþie 
şi întreþinere. În cartea tehnicã a pro-
ducãtorului motorului aflatã în dotare 
gãsiþi informaþii suplimentare.

Îndrumar de depanare

Deseori defecþiunile cositoarei 
au cauze minore, pe care se reco-
mandã sã le cunoaşteþi şi care parþial 
pot fi remediate de dumneavoastrã. 
Dacã nu sunteþi siguri, solicitaþi 
sprijinul centrului de desfacere.

!

!
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Problema Cauza posibilã/cauzele posibile Ajutor

Cablul demarorului nu se poate trage. Nu aþi acþionat ghidonul de sigu-
ranþã.

Trageþi de ghidonul de siguranþã spre 
ghidonul principal.

Cuþitele sunt blocate. Trageþi fişa bujiei şi înlãturaþi obiectul 
care blocheazã cuþitele.

Motorul este defect. Solicitaþi intervenþia unei unitãþi specia-
lizate.

Motorul nu porneşte. Maneta de acceleraþie nu este 
în poziþie corectã.

Treceþi maneta de acceleraþie 
pe poziþia  sau CHOKE (dacã 
motorul este rece).

Treceþi maneta de acceleraþie 
pe poziþia /max. sau START 
(dacã motorul este cald).

Cositoarea se aflã în iarbã înaltã. Deplasaþi cositoarea pe o suprafaþã 
cu iarbã scurtã.

Rezervorul de combustibil este gol. Umpleþi rezervorul cu combustibil 
proaspãt şi curat.

Fişa bujiei nu este fixatã la loc. Montaþi fişa bujiei.

Combustibilul este învechit sau 
impurificat.

Goliþi rezervorul şi umpleþi-l cu com-
bustibil nou.

Filtrul de aer este îmbâcsit. Curãþaþi filtrul de aer.

Şocul nu a fost acþionat. Acþionaþi şocul.

N-aþi acþionat primerul la startul 
la rece.

Se activeazã primerul.

– La aparatul cu pornire electricã: Bateria descãrcatã. Încãrcaþi acumulatorul cu aparatul 
din dotare.

Cablul este defect. Verificaþi integritatea cablului electric.

Siguranþa defectã. Înlocuiþi siguranþa defectã într-un atelier 
de specialitate.

Zgomote neobişnuite (cloncãnit, 
zdrãngãnit, clãmpãnit).

Şuruburi, piuliþe sau alte elemente 
de fixare nu sunt bine strânse.

Fixaþi componentele în cauzã. 
Dacã zgomotele continuã, adresaþi-vã 
unei unitãþi specializate.

Cutremurãturi, vibraþii. Cuþitele nu sunt bine fixate. Solicitaþi strângerea şurubului cuþitelor 
la o unitate specializatã.

Cuþitele sunt deteriorate. Solicitaþi schimbarea cuþitelor 
la o unitate specializatã.

Cuþitele nu sunt bine echilibrate. Solicitaþi echilibrarea sau schimbarea 
cuþitelor la o unitate specializatã.

Motorul nu este bine fixat. Solicitaþi fixarea motorului la o unitate 
specializatã.

Tãieturã necuratã sau turaþia scade. Iarba este prea înaltã. Reglaþi o înãlþime de tãiere mai mare; 
eventual cosiþi de douã ori. 
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Rãmâne iarbã pe jos sau colectorul 
de iarbã nu se umple.

Iarba este prea umedã. Lãsaþi gazonul sã se usuce.

Sistemul de evacuare este înfundat. Opriþi motorul, desfundaþi sistemul 
de evacuare.

Cuþitele sunt tocite. Solicitaþi schimbarea sau ascuþirea 
cuþitelor la o unitate specializatã. 

Puterea motorului este prea micã. Cosiþi mai des, reglaþi înãlþimea 
de tãiere mai mare.

Suportul de retenþie este plin. Opriþi motorul, goliþi suportul 
de retenþie.

Suportul de retenþie este înfundat. Opriþi motorul, desfundaþi fantele 
suportului de retenþie. 

Sistemul de antrenare a roþilor 
nu funcþioneazã.

Cureaua trapezoidalã este ruptã sau 
angrenajul de transmisie este defect.

Solicitaþi înlocuirea pieselor deteriorate 
la o unitate specializatã.

Cablul de tracþiune/cablul Bowden 
este rupt.

Solicitaþi înlocuirea pieselor deteriorate 
la o unitate specializatã.

Problema Cauza posibilã/cauzele posibile Ajutor




