
1

RO ATENŢIE: ÎNAINTE DE A UTILIZA MAŞINA, CITIŢI CU ATENŢIE MANUALUL 
DE FAŢĂ. A se păstra pentru consultări ulterioare

Referitor la motor şi baterie, citiţi manualele 
de instrucţiuni respective.
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CITIREA MANUALULUI

Anumite paragrafe conţin informaţii extrem de 
IMPORTANT; de aceea, în scopul garantării 
siguranţei şi protecţiei la locul de muncă sau în 
timpul funcţionării maşinii, sunt subliniate astfel:

 OBSERVAŢIE  sau  IMPORTANT 

Precizează anumite detalii sau alte elemente în 
afara celor indicate anterior; neglijarea lor duce la 
deteriorarea maşinii sau a bunurilor din jur.

ATENŢIE!   Neglijarea lor duce la vătă-
marea personală sau a terţilor.

PERICOL!   Neglijarea lor duce la vătă-
mare corporală gravă sau chiar fatală a ope-
ratorilor sau a terţIlor.

În manual sunt descrise mai multe modele de 
maşini, care se diferenţiază între ele îndeosebi 
prin:
–   tipul de transmisie: cu schimbător mecanic 
sau cu mecanism de reglare continuă şi hi-
drostatică a vitezei. Modelele cu transmisie 
hidrostatică se recunosc după inscripţia „HY-

DRO” de pe eticheta de identificare (vezi 2.2);
–   prezenţa unor componente sau accesorii nu 
întotdeauna disponibile pe toate pieţele;

–   dotarea cu echipamente speciale.

Simbolul “ ” scoate în evidenţă diferenţele 
dintre un model şi un altul, fiind urmat de indica-
ţia modelului la care se referă.

 OBSERVAŢIE  Toate indicaţiile precum ante-
rior, posterior, dreapta, stânga, se referă la pozi-
ţiile diverselor elemente faţă de operatorului aflat 
pe scaun. Fig. 1.1)

 IMPORTANT  Instrucţiunile de utilizare şi în-
treţinere ale motorului şi bateriei – dacă nu sunt 
descrise în manualul de faţă - sunt redate detaliat 
în manualele acestor piese, care fac parte inte-
grantă din documentaţia furnizată. 

1. NORME DE SIGURANŢĂ  de respectat cu stricteţe 

A) INSTRUIRE PERSONAL

1) ATENŢIE! Citiţi cu atenţie instrucţiunile 
înainte de a utiliza maşina. Familiarizaţi-vă 
cu comenzile şi modul adecvat de folosire a 
maşinii. Deprindeţi-vă să opriţi rapid motorul. 
Nerespectarea avertismentelor şi instrucţiunilor 
poate cauza incendii şi/sau vătămare corporală 
gravă.  Păstraţi toate instrucţiunile legate de 
măsurile de siguranţă la îndemână, pentru a le 
citi ulterior.
2) Nu lăsaţi niciodată copiii sau persoanele 
care nu şi-au însuşit instrucţiunile să folosească 
maşina. Legile locale pot stabili vârsta minimă la 
care utilizatorul poate folosi maşina.
3) Nu utilizaţi maşina dacă aveţi în apropiere 
alte persoane, mai ales copii, sau animale.
4) Nu utilizaţi niciodată maşina dacă  sunteţi 
obosit, vă simţiţi rău sau dacă aţi luat medi-
camente, aţi consumat  droguri, alcool ori alte 
substanţe nocive care pot afecta reflexele sau 
atenţia.
5) Amintiţi-vă că operatorul sau utilizatorul este 
responsabil de accidentele sau situaţiile nepre-
văzute care pot apărea şi care pot afecta per-
soanele sau bunurile acestora. Utilizatorul este 
responsabil de evaluarea riscurilor potenţiale pe 
terenul pe care va lucra, el fiind obligat să ad-
opte toate precauţiile necesare pentru garanta-
rea propriei siguranţe şi a celor din jur, mai ales 
pe terenurile în pantă, accidentate, alunecoase 
sau fără stabilitate.
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6) Dacă cedaţi sau împrumutaţi maşina unui 
terţ, asiguraţi-vă că utilizatorul a luat cunoştinţă 
de instrucţiunile de utilizare conţinute în manu-
alul de faţă.
7) Nu transportaţi copii sau alţi pasageri pe 
maşină deoarece ar putea cădea rănindu-se 
grav sau ar putea împiedica condusul sigur.
8) Șoferul maşinii trebuie să respecte cu stric-
teţe regulile de conducere şi mai ales să:
–   fie atent şi să se concentreze în timpul muncii;
–  îşi amintească că la alunecarea maşinii pe o 
pantă controlul nu poate fi preluat prin simpla 
utilizare a frânei.  Cauzele principale care pot 
duce la deraierea unei maşini sunt:
    •   aderenţa redusă a pneurilor;
    •   viteza excesivă;
    •   frânarea bruscă;
    •   utilizarea necorespunzătoare scopului;
    •   lipsa cunoştinţelor legate de efectele muncii 

pe teren, mai ales în condiţii deosebite ca 
munca pe un teren în pantă;

    •   utilizarea incorectă ca vehicul de remor-
care.

9) Maşina este dotată cu o serie de microîntre-
rupătoare şi dispozitive de siguranţă care nu 
trebuie să fie niciodată modificate sau îndepăr-
tate; în caz contrar, se anulează garanţia şi res-
ponsabilitatea fabricantului. Înainte de a utiliza 
maşina, asiguraţi-vă întotdeauna că dispoziti-
vele de siguranţă funcţionează. 

B) OPERAŢII PRELIMINARE

1) În timpul utilizării maşinii purtaţi întotdeauna 
încălţăminte de protecţie rezistentă, antialune-
care şi pantaloni lungi. Nu folosiţi maşina cu pi-
cioarele goale sau cu sandale. Evitaţi să purtaţi 
lanţuri, brăţări, haine largi, care flutură sau cu 
au lanţuri, cravate. Strângeţi-vă părul, dacă este 
lung. Purtaţi întotdeauna căşti de protecţie.
2) Verificaţi minuţios zona de lucru şi îndepărtaţi 
tot ce poate fi expulzat de maşină sau ce poate 
deteriora dispozitivul de tăiere sau motorul 
acesteia (pietre, ramuri de copac, fier, oase etc).
3) ATENŢIE: PERICOL! Benzina este deosebit 
de inflamabilă.
–   Păstraţi carburantul în recipiente adecvate;
–   Umplerea rezervorului se va face în aer liber, 
cu ajutorul unei pâlnii; nu fumaţi în timp ce 
umpleţi rezervorul cu carburant sau când 
manipulaţi carburantul;

–   Umpleţi rezervorul înainte de a porni motorul; 
nu adăugaţi carburant şi nu deschideţi capa-
cul rezervorului când motorul este în funcţi-
une sau dacă este cald;

–   Dacă curge puţină benzină din rezervor, nu 
porniţi motorul ci îndepărtaţi maşina de locul 
unde s-a scurs combustibilul, pentru a evita 
riscul unui incendiu; aşteptaţi evaporarea car-
burantului şi rarefierea vaporilor de benzină;

–   Asiguraţi-vă că aţi introdus şi strâns bine ca-
pacele rezervorului şi ale recipientului unde a 
fost ţinută benzina. 

4) Înlocuiţi amortizoarele de sunet defecte;
5) Înainte de utilizare, efectuaţi o verificare 
generală a maşinii acordând o atenţie sporită 
următoarelor aspecte:
aspectului dispozitivului de tăiere şi asiguraţi-vă 
că şuruburile şi dispozitivul de tăiere nu sunt 
uzate sau deteriorate. Înlocuiţi integral dispoziti-
vele de tăiere şi şuruburile deteriorate sau uzate 
pentru a menţine starea de echilibru a maşinii. 
Orice reparaţie necesară trebuie efectuată la un 
centru specializat.
6) Verificaţi periodic starea bateriei. Înlocuiţi-o 
dacă învelişul, capacul sau bornele acesteia 
sunt deteriorate.
7) Înainte de a utiliza maşina, montaţi întot-
deauna protecţiile la ieşire (sacul colector sau 
protecţia de evacuare laterală sau protecţia de 
evacuare posterioară).

C) ÎN TIMPUL UTILIZĂRII

1) Nu porniţi motorul în încăperi închise, pentru 
a evita acumularea gazelor nocive (monoxid de 
carbon). Procedurile de pornire trebuie execu-
tate în aer liber sau într-un loc bine aerisit. Amin-
tiţi-vă întotdeauna că gazele de eşapament sunt 
toxice. 
2) Lucraţi numai la lumina zilei sau cu un bun 
sistem de iluminare artificială şi în condiţii de 
vizibilitate bună. Nu le permiteţi altor persoane, 
copiilor şi animalelor să se apropie de zona de 
lucru.
3) Pe cât posibil, nu lucraţi dacă iarba este udă. 
Evitaţi să folosiţi maşina în condiţii de ploaie sau 
furtună. Nu folosiţi utilajul în condiţii meteorolo-
gice nefavorabile, mai ales atunci când există 
posibilitatea de descărcări electrice.
4) Înainte de a porni motorul, decuplaţi dispozi-
tivul de tăiere sau priza de putere, puneţi schim-
bătorul în punctul mort.
5) Fiţi deosebit de atenţi când vă apropiaţi de 
obstacole care ar putea limita vizibilitatea.
6) Introduceţi frâna de staţionare când parcaţi 
maşina.
7) Este interzisă utilizarea maşinii în pante mai 
mari de 10°  (17%), indiferent de sens.  
8) Amintiţi-vă că nicio pantă nu este lipsită de 
pericole. Întreţinerea gazoanelor în pantă nece-
sită o deosebită atenţie. Pentru a evita răsturna-
rea sau pierderea controlului maşinii:
–   Nu opriţi şi nu porniţi maşina brusc nici la co-
borârea pantei cât nici la urcare;

–   Cuplaţi încet tracţiunea şi ţineţi maşina con-
stant în viteză, mai ales la coborârea pantelor;

–   Reduceţi viteza pe terenurile în pantă sau în 
curbă;

–   Fiţi atenţi la denivelări (hopuri sau şanţuri etc.) 
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precum şi la alte pericole ascunse;
–   Nu tundeţi iarba în sens transversal pe pantă. 
gazonul aflat pe un teren în pantă trebuie 
să fie parcurs în sens perpendicular (urcare 
sau coborâre) şi niciodată oblic. Fiţi foarte 
atenţi – la schimbarea direcţiei – ca roţile din 
amonte să nu se lovească de obstacole (ra-
muri, pietre, etc) pentru că acestea pot cauza 
alunecarea laterală, răsturnarea maşinii sau 
pierderea controlului.

9) Reduceţi viteza înainte de a schimba direcţia, 
pe terenurile în pantă şi acţionaţi în permanenţă 
frâna de staţionare înainte de a vă îndepărta de 
maşină, chiar dacă e oprită.
10) Acordaţi atenţie sporită în apropierea râpe-
lor, şanţurilor sau terasamentelor. Maşina se 
poate răsturna dacă o roată trece peste margine 
sau dacă aceasta cedează. 
11) Fiţi extrem de atenţi la efectuarea manevrei 
de mers înapoi. Uitaţi-vă înapoi înainte şi în timp 
ce folosiţi marşarierul pentru a vă asigura că nu 
sunt obstacole.
12) Fiţi atenţi la tractarea sarcinilor sau la utiliza-
rea utilajelor grele:
–   Pentru barele de tractare, folosiţi numai punc-
tele de cuplare/prindere aprobate;

–   Limitaţi sarcina astfel încât să o puteţi con-
trola cu uşurinţă;

–   Nu viraţi brusc. Fiţi atenţi când vă deplasaţi în 
marşarier;

–   Folosiţi greutăţi de echilibrare sau greutăţi pe 
roţi, conform instrucţiunilor din manual.

13) Decuplaţi dispozitivul de tăiere sau priza de 
putere atunci când parcurgeţi zone neierboase, 
când vă deplasaţi înspre şi în afara zonei unde 
trebuie tăiată şi aduceţi unitatea dispozitivului 
de tăiere în poziţia cea mai înaltă.
14) Atunci când utilizaţi maşina aproape de 
drum, fiţi atenţi la trafic.
15) ATENŢIE! Maşina nu este omologată pentru 
a putea circula pe drumurile publice. Utilizarea 
sa (conform normelor de circulaţie rutieră) poate 
avea loc numai în zone limitate, pe care nu cir-
culă maşini.
16) Nu folosiţi niciodată maşina dacă protecţi-
ile sunt deteriorate sau dacă lipsesc sacul de 
colectare, protecţia de evacuare laterală sau 
protecţia de evacuare posterioară.
17) Nu apropiaţi mâinile şi picioarele de compo-
nentele rotative. Păstraţi distanţa faţă de orificiul 
de evacuare.
18) Nu lăsaţi niciodată maşina cu motorul pornit 
în iarba mare, pentru a evita riscul declanşării 
unui incendiu.
19) Când folosiţi accesoriile, nu îndreptaţi nicio-
dată gura de evacuare spre alte persoane.
20) Utilizaţi în mod exclusiv accesoriile aprobate 
de producătorul maşinii.
21) Nu utilizaţi maşina dacă accesoriile sau scu-
lele nu sunt instalate în punctele prevăzute. 

22) Fiţi atenţi când utilizaţi saci de colectare şi 
accesorii care pot deteriora stabilitatea maşinii, 
mai ales în pantă.
23) Nu modificaţi reglajele motorului şi nu lăsaţi 
motorul să lucreze la o turaţie excesivă;
24) Nu atingeţi componentele motorului care se 
încălzesc în timpul utilizării. Risc de arsuri.
25) Decuplaţi dispozitivul de tăiere sau priza de 
putere, aduceţi în punct mort şi cuplaţi frâna de 
staţionare, opriţi motorul şi extrageţi cheia (asi-
gurându-vă că toate părţile în mişcare au fost 
complet oprite):
–   De fiecare dată când lăsaţi maşina nesupra-
vegheată sau când părăsiţi volanul;

–   Înainte de a elimina cauzele care au provocat 
blocarea sau de a desfunda transportorul de 
evacuare;

–   Înainte de a controla, curăţa sau interveni 
asupra maşinii;

–   După ce aţi lovit un obstacol. Verificaţi even-
tualele daune ale maşinii şi reparaţi-o înainte 
de a o reutiliza.

26) Decuplaţi dispozitivul de tăiere sau priza de 
putere şi opriţi motorul şi extrageţi cheia (asi-
gurându-vă că toate părţile în mişcare au fost 
complet oprite):
–   Înainte de a umple rezervorul;
–   De fiecare dată când scoateţi sau montaţi sa-
cul de colectare;

–   De fiecare dată când se scoate sau remon-
tează deflectorul pentru descărcare laterală;

–   Înainte de a regla înălţimea de tăiere, dacă 
această funcţie nu poate fi efectuată de la 
locul conducătorului.

27) Decuplaţi dispozitivul de tăiere sau priza de 
putere în timpul transportului, precum şi de fie-
care dată când nu le folosiţi.
28) Reduceţi alimentarea cu carburant înainte 
de a opri motorul. Întrerupeţi alimentarea cu 
carburant la încheierea zilei de muncă, după 
indicaţiile furnizate în manual.
29) Utilizaţi dispozitive de tăiere care nu conţin 
un singur dispozitiv de tăiere, deoarece un 
astfel de dispozitiv în rotaţie poate determina 
rotaţia celorlalte.
30) ATENŢIE – În cazul în care maşina se rupe 
sau se produc accidente în timpul lucrului, opriţi 
imediat motorul şi îndepărtaţi maşina pentru 
a preveni cauzarea altor daune; în cazul unui 
accident, în care este rănit operatorul sau terţe 
persoane, demaraţi imediat procedura de prim 
ajutor cea mai potrivită situaţiei respective şi 
apelaţi la un Centru de Sănătate pentru acorda-
rea îngrijirilor necesare. Scoateţi cu grijă even-
tualele resturi care ar putea provoca daune sau 
leziuni persoanelor sau animalelor în cazul în 
care acestea vor rămâne nesupravegheate.
31) ATENŢIE – Nivelul de zgomot şi de vibraţii 
indicat în aceste instrucţiuni reprezintă valorile 
maxime de utilizare a maşinii. Utilizarea unui 
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dispozitiv de tăiere neechilibrat, viteza exce-
sivă de mişcare sau neefectuarea întreţinerii 
influenţează semnificativ producerea de emisii 
sonore şi de vibraţii. Prin urmare, trebuie să 
adoptaţi măsuri de prevenire pentru eliminarea 
posibilelor daune datorate unui zgomot ridicat 
şi solicitărilor produse de vibraţii; efectuaţi 
întreţinerea maşinii, purtaţi căşti de protecţie şi 
luaţi pauze în timpul sesiunii de lucru.

D) ÎNTREŢINERE ŞI ÎNMAGAZINARE

1) ATENŢIE! - Scoateţi cheia din contact şi citiţi 
instrucţiunile, înainte de a începe intervenţiile de 
curăţare sau întreţinere în general. Purtaţi echi-
pamentul de protecţie (inclusiv mănuşile) pentru 
a evita apariţia unor situaţii de risc.
2) ATENŢIE! – Nu folosiţi maşina dacă are piese 
uzate sau deteriorate. Piesele deteriorate sau 
uzate trebuie să fie înlocuite şi nu reparate. 
Folosiţi doar piese de schimb originale: utili-
zarea pieselor de schimb neoriginale şi/sau 
incorect montate compromite siguranţa maşinii, 
poate cauza accidente sau daune persoanelor 
şi înlătură orice responsabilitate şi obligaţie din 
partea Constructorului. 
3) Toate intervenţiile de întreţinere şi reglare, 
care nu sunt descrise în acest manual, se vor 
face numai de agentul/vânzătorul de la care aţi 
achiziţionat maşina sau de un Centru speciali-
zat, care dispun de cunoştinţele şi instrumentele 
necesare în scopul executării corecte a operaţi-
ilor păstrând intactă siguranţa originală a maşi-
nii. Operaţiile executate în centrele neautorizate 
sau neadecvate sau de persoane necalificate 
anulează orice formă de garanţie, şi declină 
orice sarcină sau responsabilitate din partea 
Fabricantului.
4) După fiecare întrebuinţare, scoateţi cheia din 
contact şi verificaţi eventualele daune.
5) Verificaţi strângerea piuliţelor şi şuruburilor, 
pentru a fi siguri că maşina este permanent în 
condiţii sigure de funcţionare. Întreţinerea regu-
lată a maşinii este o condiţie esenţială pentru a 
garanta siguranţa şi performanţa ridicată.
6) Asiguraţi-vă că şuruburile dispozitivului de 
tăiere sunt strânse corect.
7) Purtaţi mănuşi de lucru pentru a umbla cu 
dispozitivele de tăiere, pentru le demonta sau 
remonta.
8) Aveţi grijă să echilibraţi dispozitivele de tăiere 
când le ascuţiţi. Toate operaţiile referitoare la 
dispozitivele de tăiere (demontare, ascuţire, 
echilibrare, montare şi/sau înlocuire) sunt 
activităţi care necesită competenţe adecvate şI 
implică folosirea unor unelte speciale. Din mo-
tive de securitate este necesar ca acestea să se 
efectueze la un centru specializat.
9) Verificaţi cu regularitate funcţionarea frânelor. 
Este important să efectuaţi întreţinerea frânelor 

şi, dacă este nevoie, să le reparaţi.
10) Verificaţi cu regularitate protecţia de eva-
cuare laterală sau protecţia de evacuare poste-
rioară, precum şi sacul de colectare şi grila de 
aspiraţie. Înlocuiţi-le dacă sunt deteriorate.
11) Înlocuiţi etichetele adezive care conţin 
instrucţiuni şi mesaje de avertizare, dacă aces-
tea sunt deteriorate.
12) Când depozitaţi maşina sau dacă vă înde-
părtaţi de aceasta, coborâţi ansamblul dispoziti-
velor de tăiere.
13) Depozitaţi maşina într-un loc inaccesibil 
copiilor.
14) Nu depozitaţi maşina cu rezervorul plin, mai 
ales într-o încăpere unde vaporii de benzină ar 
putea intra în contact cu scântei, flăcări sau pu-
ternice surse de căldură.
15) Lăsaţi motorul să se răcească înainte de a 
depozita maşina (indiferent de loc).
16) Pentru a reduce riscul declanşării unui in-
cendiu, păstraţi motorul, atenuatorul de zgomot, 
locaşul bateriei şi zona de depozitare a carbu-
rantului în stare perfectă de curăţenie, eliminând 
iarba, frunzele sau grăsimea excesivă. Goliţi sa-
cul de colectare şi nu lăsaţi recipientele cu iarba 
tăiată în interiorul camerei de depozitare. 
17) Pentru a reduce riscul de incendii, 
asiguraţi-vă în mod regulat că nu se produc 
pierderi de ulei şi/sau carburant. 
18) Dacă doriţi să goliţi rezervorul, efectuaţi 
această operaţie în aer liber, cu motorul rece.
19) Nu lăsaţi niciodată cheile în contact, la în-
demâna copiilor sau persoanelor neautorizate. 
Scoateţi întotdeauna cheia din contact înainte 
de a trece la întreţinerea maşinii.

E) TRANSPORT

1) ATENŢIE! - Dacă transportaţi maşina pe un 
camion sau o remorcă, folosiţi rampe de acces 
rezistente, cu lăţimea şi lungimea adecvate. 
Încărcarea maşinii pe mijlocul de transport se 
va face cu motorul oprit, fără şofer şi doar prin 
împingere, folosind un număr adecvat de per-
soane. În timpul transportului, închideţi robinetul 
de benzină (dacă este prevăzut), coborâţi an-
samblul dispozitivului de tăiere sau accesoriul, 
cuplaţi frâna de staţionare şi ancoraţi maşina pe 
mijlocul de transport cu funii sau lanţuri.

F) OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

1) Ocrotirea mediului înconjurător reprezintă un 
aspect important şi prioritar atunci când utilizăm 
maşina, spre beneficiul unei coabitări civilizate 
şi a mediului în care trăim. Evitaţi să deranjaţi 
persoanele din vecinătate.
2) Respectaţi cu stricteţe normele în vigoare la 
nivel local pentru eliminarea ambalajelor, ule-
iurilor, benzinei, filtrelor, părţilor deteriorate sau 
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a oricărui alt element ce ar putea afecta mediul 
înconjurător; aceste deşeuri nu vor fi aruncate în 
lada de gunoi, ci vor fi separate şi duse la cen-
trele de colectare autorizate, care se vor ocupa 
de reciclarea materialelor în cauză.
3) Urmaţi cu stricteţe normele locale în vigoare 
pentru eliminarea deşeurilor rezultate în urma 
tăierii.
4) Când maşina nu mai este utilizabilă, nu o 
lăsaţi în mediul înconjurător, ci contactaţi un 
centru de colectare, conform normativelor în 
vigoare la nivel local.

2. FAMILIARIZAREA CU MAŞINA

 2.1    DESCRIEREA MAŞINII ŞI DOMENIUL 
DE UTILIZARE

Această maşină este un echipament de grădi-
nărit, mai exact o maşină de tuns iarba cu şofer 
la volan.
Maşina este prevăzută cu un motor care acţio-
nează dispozitivul de tăiere, protejat de carter, 
dar şi cu un grup de transmisie care determină 
mişcarea maşinii.
Utilizatorul poate să conducă maşina şi să acţio-
neze comenzile principale aflându-se în perma-
nenţă la volan. 
Dispozitivele montate pe maşină determină 
oprirea motorului şi a dispozitivului de tăiere în 
doar câteva secunde, în cazul în care acţiunile 
operatorului nu corespund condiţiilor de sigu-
ranţă prevăzute.

Utilizare prevăzută

Această maşină a fost proiectată şi fabricată 
pentru a tăia iarba.
Anumite accesorii speciale, prevăzute de Con-
structor ca echipament original sau care pot 
fi achiziţionate separat, permit desfăşurarea 
acestei operaţii în funcţie de mai multe modali-
tăţi de operare, descrise în acest manual sau în 
instrucţiunile care însoţesc accesoriile separate.
Totodată, posibilitatea de aplicare a accesoriilor 
suplimentare (dacă sunt prevăzute de Construc-
tor) poate extinde utilizarea prevăzută şi altor 
funcţii, conform limitelor şi condiţiilor indicate în 
instrucţiunile care însoţesc aceste echipamente.

Tipologia utilizatorilor

Această maşină este destinată folosirii de către 
consumatori, adică de operatori neprofesionişti. 
Această maşină este concepută pentru amatori.
Utilizare necorespunzătoare

Orice altă utilizare poate fi periculoasă şi poate 
provoca daune persoanelor şi/sau bunurilor. 

Sunt considerate utilizări necorespunzătoare 
(fără a se limita însă la următoarele exemple):
–   transportarea altor persoane, copii sau ani-
male cu maşina sau cu o remorcă;

–   remorcarea sau împingerea sarcinilor fără uti-
lizarea dispozitivului prevăzut în acest scop;

–   utilizarea maşinii pe terenuri instabile, alune-
coase, acoperite cu gheaţă, pietriş sau acci-
dentate, prin noroi şi băltoace care împiedică 
evaluarea suprafeţei terenului;

–   acţionarea dispozitivului de tăiere pe 
suprafeţe fără iarbă.

–   utilizarea maşinii pentru colectarea frunzelor 
sau deşeurilor.

Utilizarea necorespunzătoare a maşinii atrage 
cu sine anularea garanţiei şi declinarea oricărei 
responsabilităţi din partea Fabricantului, utili-
zatorul trebuind să suporte consecinţele pentru 
daunele sau vătămarea personală ori a terţilor.

 2.2   ETICHETA DE IDENTIFICARE ŞI  
COMPONENTELE MAŞINII  
(vezi figurile de la pag. ii)

1.   Nivel de putere acustică
2.   Marcă de conformitate CE
3.   Anul de fabricaţie
4.   Putere şi viteză de funcţionare a motorului
5.   Modelul maşinii
6.   Numărul de serie
7.   Greutate în kg
8.   Numele şi adresa Fabricantului
9.   Tip transmisie
10.   Cod articol

Puteţi găsi un model de delclaraţie de conformi-
tate în penultima pagină a manualului.

   /–––/–––/–––/–––/–––/–––/–––/

Scrieţi aici numărul de serie al maşinii (6).

Imediat după achiziţionarea maşinii, transcrieţi 
numerele de identificare (3 - 5 - 6) în spaţiile 
corespunzătoare, de pe ultima pagină a manu-
alului.

Maşina este alcătuită din mai multe componente 
principale având următoarele funcţii:

11.  Ansamblu de dispozitive de tăiere: este 
carcasa care acoperă dispozitivele de tă-
iere rotative. 

12.  Dispozitive de tăiere: sunt elementele 
care realizează efectiv tăierea ierbii; aripile 
de la capete facilitează dirijarea ierbii tăiate 
spre canalul de evacuare

13.  Deflector pentru descărcare laterală: 
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este o protecţie de siguranţă care împie-
dică proiectarea la distanţă a eventualelor 
obiecte prinse de dispozitivele de tăiere.  

14.  Motor: produce mişcarea dispozitivelor de 
tăiere şi a tracţiunii roţilor; caracteristicile 
sale şi normele de utilizare sunt descrise 
într-un manual specific.

15.  Baterie: furnizează energia necesară 
pornirii motorului; caracteristicile sale sunt 
descrise într-un manual separat.

16.  Locul de conducere: Este locul de unde 
utilizatorul comandă maşina; este dotat cu 
un senzor care sesisează prezenţa opera-
torului, acest lucru fiind util pentru cuplarea 
dispozitivelor de siguranţă.

17.  Etichete cu indicaţii şi de siguranţă: 
menţionează principalele dispoziţii pen-
tru desfăşurarea activităţii în condiţii de 
siguranţă.

 2.3  MĂSURI DE SIGURANŢĂ

Maşina trebuie utilizată cu prudenţă. Pentru a vă 
aminti acest lucru, pe maşină au fost lipite anu-
mite etichete indicatoare, care vă atrag atenţia 
asupra precauţiilor de luat în momentul utilizării. 
Aceste etichete fac parte integrantă din maşină. 
Dacă una di etichete se dezlipeşte sau devine 
indescifrabilă, apelaţi vânzătorul pentru a o înlo-
cui. Semnificaţia lor este descrisă în continuare.

31.  Atenţie:  Citiţi instrucţiunile înainte de utili-
zarea maşinii.

32.  Atenţie:  Scoateţi cheia din contact şi citiţi 
instrucţiunile înainte de a începe operaţiile 
de întreţinere sau reparaţie.

33.  Pericol! Proiectare de obiecte: Nu lucraţi 
fără a fi montat în prealabil  deflectorul pen-
tru evacuare laterală.

34.  Pericol! Proiectare de obiecte: Îndepăr-
taţi persoanele din zona de lucru.

35.  Pericol! Posibilă răsturnarea maşinii. 
Nu folosiţi maşina pe pante cu înclinare mai 
mare de 10°.

36.  Pericol! Mutilare: Ţineţi la distanţă copiii 
când motorul este în funcţiune.

37.  Risc de tăiere. Dispozitive de tăiere în 
mişcare Nu introduceţi mâinile sau picioa-
rele în locaşul dispozitivelor de tăiere.

38.  Atenţie! Păstraţi distanţa faţă de suprafe-
ţele calde.

 2.4  PRESCRIPŢII PENTRU TRACTARE

La cerere, se poate livra un set de tractare ce 
permite purtarea unei mici remorci; acest acce-
soriu trebuie să fie montat conform instrucţiuni-
lor furnizate. 

41.  La utilizarea sa, nu depăşiţi limita maximă 
de sarcină specificată pe etichetă; respec-
taţi normele de siguranţă.

 OBSERVAŢIE  Imaginile aferente textului de 
la capitolul 3 până la sfârşit încep de la pag. iii a 
acestui manual.

3. DEZAMBALARE ŞI MONTAJ
Din motive de înmagazinare şi transport, câteva 
componente ale maşinii sunt furnizate separat 
din fabrică, dar trebuie să fie montate imediat 
după îndepărtarea ambalajului, conform instruc-
ţiunilor de mai jos.

 IMPORTANT  Maşina este furnizată fără 
ulei de motor şi fără benzină. Înainte de a porni 
motorul, umpleţi rezervoarele cu ulei de motor 
şi carburant, după instrucţiunile din manualul 
motorului.

ATENŢIE!   Despachetarea şi finalizarea 
operaţiunilor de montare se va efectua pe 
o suprafaţă plată şi solidă, având suficient 
spaţiu pentru manipularea maşinii şi a amba-
lajelor, şi utilizând unelte adecvate.

 3.1  DEZAMBALARE

În momentul despachetării, fiţi atenţi să nu 
pierdeţi componentele separate şi piesele din 
dotarea maşinii în general; nu deterioraţi masa 
de tăiere când luaţi maşina de pe paletul de 
sprijin al bazei.

Ambalajul standard conţine:
–   maşina propriu-zisă;
–   volanul;
–   carterul de bord;
–   scaunul;
–   bateria;
–   deflectorul pentru evacuare laterală
–   o pungă cu:
    –   manualele de instrucţiuni şi documentele;
    –   componentele necesare montării volanului;
    –   şuruburile necesare montării scaunului şi  

deflectorului lateral
    –   şuruburile necesare legării cablurilor la 

baterie,
    –   2 chei de pornire, 
    –   1 siguranţă de rezervă de 10 A

 OBSERVAŢIE  Pentru a evita deteriorarea 
ansamblului dispozitivelor de tăiere, ridicaţi-l 
la înălţimea maximă şi acordaţi o mare atenţie 
operaţiilor când îl ridicaţi de pe paletul de sprijin 
al bazei.
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  Transmisia hidrostatică

–   Pentru a facilita coborârea de pe palet sau 
deplasarea maşinii, aduceţi maneta de 
deblocare a transmisiei posterioare în poz. 
«B» (vezi 4.33).

Eliminarea ambalajelor se va efectua conform 
normelor locale în vigoare.

 3.2   MONTAREA VOLANULUI

• Volan Tip “I” (Fig. 3.1)

Puneţi maşina în plan şi aliniaţi-i roţile din faţă.
Montaţi butucul (1) pe arbore (2), având grijă 
ca pana (3) să fie introdusă corect în locaşul 
butucului.
Ataşaţi carterul de bord (4) introducând cele 
şapte agăţătoare în locaşurile aferente, până 
auziţi un clic.
Montaţi volanul (5) pe axul (1) astfel încât spiţele 
să fie îndreptate către scaun.
Introduceţi distanţierul (6) şi fixaţi volanul prin in-
termediul şuruburilor (7) din dotare, în secvenţa 
indicată.
Aplicaţia carterul volanului (8) introducând rând 
pe rând cele şapte agăţătoare în respectivele 
locaşuri.

• Volan Tip “II” (Fig. 3.2)

Puneţi maşina în plan şi aliniaţi-i roţile din faţă.
Montaţi butucul (1) pe arbore (2), având grijă 
ca pana (3) să fie introdusă corect în locaşul 
butucului.
Ataşaţi carterul de bord (4) introducând cele 
şapte agăţătoare în locaşurile aferente, până 
auziţi un clic.
Montaţi volanul (5) pe butuc (1) astfel încât 
spiţele să fie orientate corect.

 3.3   MONTAREA SCAUNULUI (Fig. 3.3)

Aşezaţi scaunul (1) pe baza de sprijin (2) şi fi-
xaţi-l cu şuruburile (3).

 3.4   MONTAREA ŞI CONECTAREA  
BATERIEI (Fig. 3.4)

Bateria (1) este situată sub scaun, prinsă cu un 
arc (2).
Conectaţi mai întâi cablul roşu (3) cu polul pozi-
tiv (+) apoi cablul negru (4) cu polul negativ (-), 
folosind şuruburile din dotare. 
Ungeţi bornele cu grăsime pe bază de silicon, 
apoi introduceţi capacul de protecţie pe cablul 
roşu (5). 

 IMPORTANT  Aveţi întotdeauna grijă ca bate-
ria să fie complet încărcată; în acest scop, urmaţi 
instrucţiunile din manualul bateriei.

 IMPORTANT  Pentru a evita intervenţia pro-
tecţiei plăcii electronice, nu porniţi motorul înainte 
ca bateria să fie încărcată complet!

 3.5   MONTAREA BAREI ANTERIOARE 
(dacă este cazul) 

• Bară de protecţie Tip “I” (Fig. 3.5)

Montaţi bara de protecţie anterioară (1) pe par-
tea inferioară a cadrului (2) utilizând cele patru 
şuruburi (3).

• Bară de protecţie Tip “II” (Fig. 3.6)

Montaţi cele două suporturi (1) şi (2) pe partea 
inferioară a cadrului (3) strângând complet 
şuruburile (4).
Fixaţi bara de protecţie anterioară (5) pe su-
prturile (1) şi (2) cu ajutorul şuruburilor (6) şi 
piuliţelor (7).

 3.6   MONTAREA DEFLECTORULUI DE 
EVACUARE LATERALĂ (Fig. 3.6)

Din interiorul deflectorului pentru descărcare 
laterală (1), montaţi arcul (2) introducând capătul 
(2a) în gaură şi rotindu-l astfel încât arcul (2) şi 
capătul (2a) să intre bine în locaşurile aferente.
Poziţionaţi deflectorul pentru descărcare late-
rală (1) în dreptul suporturilor (3) ansamblului 
dispozitivelor de tăiere şi, cu o şurubelniţă, rotiţi 
al doilea capăt (2b) al arcului (2) astfel încât să îl 
aduceţi în afara deflectorului pentru descărcare 
laterală.
Introduceţi ştiftul (4) în găurile suporturilor (3) 
şi ale deflectorului pentru descărcare laterală, 
trecându-l prin mijlocul spirelor arcului (2) astfel 
încât capătul cu gaură să iasă complet prin su-
portul aflat cât mai în interior.
Introduceţi clema (5) în gaura (4a) ştiftului (4) 
şi rotiţi ştiftul atât cât este necesar pentru a 
putea îndoi ambele capete (5a) ale clemei (cu 
un cleşte) a.î. să nu poată ieşi şi să determine 
ieşirea ştiftului (4).

ATENŢIE!   Asiguraţi-vă că arcul 
funcţionează în mod corect, menţinând de-
flectorul pentru descărcare laterală în poziţie 
coborâtă, stabilă, şi că ştiftul este bine intro-
dus şi nu poate ieşi în mod accidental. 

 3.7   REPOZIŢIONAREA ROTIŢELOR DE 
PROTECŢIE (Fig. 3.7)

Pentru motive de transport, rotiţele de protecţie 
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(1) sunt fixate în orificiul cel mai de sus. 
Pentru a-şi putea exercita funcţia, este nece-
sară repoziţionarea rotiţelor de protecţie (1) în 
orificiul adecvat terenului (vezi 5.4.5).

4. COMENZI ŞI INSTRUMENTE DE
   CONTROL

 4.1   VOLANUL DE CONDUCERE  
(Fig. 4.1 nr.1)

Comandă virajul roţilor anterioare.

 4.2   MANETA DE ACCELERARE  
(Fig. 4.1 nr. 2)

Reglează numărul de turaţii ale motorului. Pozi-
ţiile indicate pe plăcuţă corespund următoarelor 
funcţii:

  «STARTER»  pornire la rece  

  «LENT»  număr redus de turaţii

  «RAPID»  număr maxim de turaţii

–   Poziţia «STARTER» implică îmbogăţirea 
amestecului carburant şi deci trebuie să fie 
utilizată rar, în cazul pornirii motorului la rece, 
şi numai pe perioada strict necesară.

–   În timpul deplasării, alegeţi o poziţie interme-
diară, între «LENT» şi «RAPID».

–   La tunderea ierbii, aduceţi maneta în poziţia 
«RAPID».

 4.2a   COMANDA STARTER  
(dacă este cazul) (Fig. 4.1 nr. 2a)

Implică îmbogăţirea amestecului carburant şi 
deci trebuie să fie utilizată rar, în cazul pornirii 
motorului la rece, şi numai pe perioada strict 
necesară.

 4.3   COMUTATOR CU CHEIE (Fig. 4.1 nr. 2)

  «OPRIRE»   toate funcţiile sunt  
dezactivate;

  «APRINDERE FARURI»  (dacă sunt  
prevăzute);

  «MARȘ» toate funcţiile sunt activate;

   «PORNIRE»  comandă pornirea  
motoraşului de acţionare.

–   Dacă lăsaţi cheia din poziţia «PORNIRE» 
aceasta revine automat în poziţia «MERS».

–   După pornirea motorului, aprinderea farurilor, 

(dacă sunt prevăzute) se face ducând cheia în 
poziţia «APRINDERE FARURI».

–   Pentru a le stinge, readuceţi cheia în poziţia 
«PORNIRE».

 4.4   MANETA FRÂNEI DE STAŢIONARE 
(Fig. 4.1 nr. 4)

Frâna de staţionare împiedică deplasarea ma-
şinii pe durata staşionării. Maneta de cuplare a 
frânei are două poziţii:

 «A»  =   Frână decuplată  

 «B»   =  Frână cuplată

–   Pentru a cupla frâna de staţionare, apăsaţi 
pedala la refuz (a se vedea 4.21 sau 4.31) şi 
aduceţi maneta în poziţia «B»; când ridicaţi 
piciorul de pe pedală, veţi observa că aceasta 
rămâne blocată (coborâtă).

–   Pentru a decupla frâna de staţionare, apăsaţi 
din nou pedala (a se vedea 4.21 sau 4.31); 
maneta revine în poziţia «A».

 4.5   COMANDA DE CUPLARE ŞI FRÂNA 
DISPOZITIVELOR DE TĂIERE  
(Fig. 4.1 nr. 5)

Întrerupătorul ciupercă permite cuplarea dispo-
zitivelor de tăiere printr-o comandă electromag-
netică:

  «A»  Apăsat =   Dispozitive de tăiere  
decuplate  

   «B»  Tras = Dispozitive de tăiere cuplate 

–   Dacă dispozitivele de tăiere se cuplează fără 
a se fi respectat măsurile de siguranţă prevă-
zute, motorul se opreşte sau nu poate fi pornit 
(vezi 5.2).

–   La decuplarea dispozitivelor de tăiere (Poz. 
«A») se acţionează automat o frână care 
opreşte rotaţia ei în câteva secunde.

 4.6   MANETA DE REGLARE A ÎNĂLŢIMII 
DE TĂIERE (Fig. 4.1 nr. 6)

Această manetă are şapte poziţii 
–   indicate pe plăcuţa corespunzătoare cu nu-
mere de la 1 la 7 - care corespund diferitelor 
înălţimi de tăiere, cuprinse între 3 şi 8 cm.

–   Pentru a trece de la o poziţie la alta, este 
necesar să împingeţi lateral maneta şi să o 
poziţionaţi într-una din cele cinci crestături de 
oprire.
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 4.7   BUTON PENTRU ACTIVARE TĂIERE ÎN 
MARŞARIER (Fig 4.1 nr. 7)

Ţinând butonul apăsat, se poate efectua 
mişcarea înapoi cu dispozitivele de tăiere cu-
plate, fără a determina oprirea motorului. 
 

  Transmisia mecanică

 4.21   PEDALA DE AMBREIAJ / FRÂNĂ 
(fig. 4.2 nr. 21)

Această pedală are o funcţie dublă: în pri-
ma parte a cursei acţionează ca ambreiaj, 
cuplând sau decuplând tracţiunea roţilor, în 
timp ce în a doua parte, se comportă ca frâ-
nă, acţionând asupra roţilor din spate.

 IMPORTANT  Trebuie să acordaţi o mare 
atenţie duratei de apăsare a pedalei când se 
comportă ca ambreiaj, pentru a evita încălzi-
rea excesivă şi ca urmare deteriorarea curelei 
de transmisie.

 OBSERVAŢIE  În timpul avansării, nu este 
indicat să ţineţi piciorul pe pedală.

 4.22    MANETA DE COMANDĂ A CUTIEI 
DE VITEZE (Fig. 4.2 nr. 22)

Schimbătorul de viteză are şapte poziţii, din 
care: cinci sunt vitezele de avansare, o pozi-
ţie este pentru punctul mort «N» iar o poziţie 
pentru marşarier «R». 
Pentru a schimba viteza, apăsaţi la jumăta-
tea cursei pedala (4.21) şi poziţionaţi schim-
bătorul conform schemei de pe etichetă.

ATENŢIE!   Cuplarea marşarierului se 
face numai de pe loc.

  Transmisia hidrostatică 

 4.31   PEDALA DE FRÂNĂ  
(Fig. 4.3 nr. 31)

Această pedală comandă frânarea roţilor 
posterioare.

 4.32   PEDALA DE TRACŢIUNE  
(Fig. 4.3 nr. 32)

Această comandă cuplează tracţiunea roţilor 
şi reglează viteza maşinii atât la înaintare cât 
şi în marşarier.
–   Pentru a introduce o viteză de înaintare, 
împingeţi cu piciorul în direcţia «F»; mă-

rind forţa de apăsare pe pedală, se mă-
reşte şi viteza maşinii.

–   Marşarierul se cuplează apăsând şi împin-
gând pedala cu tocul, în direcţia «R».

–   Dacă luaţi piciorul de pe pedală, aceas-
ta revine automat în poziţia «N» (în punc-
tul mort).

ATENŢIE!   Cuplarea marşarierului se 
face numai de pe loc.

 OBSERVAŢIE  Dacă pedala de tracţiune 
se acţionează atât la înaintare cât şi în mar-
şarier cu frâna de staţionare cuplată (4.4), 
motorul se opreşte.

 4.33   MANETA DE DEBLOCARE A 
TRANSMISIEI HIDROSTATICE 
(Fig. 4.3 nr. 33)

Această manetă are două poziţii, indicate pe 
plăcuţă:

 «A»  =   Transmisie cuplată: pentru 
toate condiţiile de utilizare, 
în mers şi în timpul tăierii;

 «B»  =   Trasmisie deblocată: pentru 
a reduce în mod semnifica-
tiv efortul necesar deplasării 
manuale a maşinii, cu mo-
torul oprit.

 IMPORTANT  Pentru a evita deteriorarea 
grupului de transmisie, operaţia de faţă se 
execută numai cu motorul oprit, cu maneta 
(4.32) în poziţia «N».

5. NORME DE UTILIZARE

 5.1   INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

ATENŢIE!   Dacă intenţionaţi să utilizaţi 
maşina cu precădere pe terenurile în pantă 
(max 10°) se recomandă să montaţi con-
tragreutăţi (furnizate la cerere - vezi 8.6) de 
fixat sub bara stabilizatoare anterioară, care 
reduc posibilitatea de cabrare a maşinii.

 IMPORTANT  Toate indicaţiile cu privire la po-
ziţiile comenzilor sunt detaliate în capitolul 4.

 5.2    CRITERII DE INTERVENŢIE A  
DISPOZITIVELOR DE PROTECŢIE

Dispozitivele de protecţie acţionează în două 
direcţii:
–   împiedică pornirea motorului dacă nu sunt 
respectate condiţiile de siguranţă;
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–   opresc motorul dacă chiar şi o singură condi-
ţie nu este îndeplinită. 

a) Pentru a porni motorul este necesar ca:
–   transmisia să fie în punctul mort;
–   dispozitivele de tăiere să fie decuplate;
–   operatorul este aşezat.

b) Motorul se opreşte dacă:
–   operatorul părăseşte locul de conducere
–   se cuplează frâna de staţionare fără a fi decu-
plat mai întâi dispozitivele de tăiere;

–   este acţionat schimbătorul de viteză (vezi 
4.22)sau pedala de tracţiune (vezi 4.32) cu 
frâna de staţionare trasă.

 5.3   OPERAŢII PREMERGĂTOARE  
ÎNCEPERII SESIUNII DE LUCRU

Înainte de utilizarea maşinii, este necesar să 
efectuaţi o suită de controale şi operaţii pregăti-
toare, pentru a vă asigura că munca se va des-
făşura în mod profitabil şi în deplină siguranţă.

 5.3.1   Reglarea scaunului (Fig. 5.1)

Pentru a mişca scaunul, slăbiţi cele patru şuru-
buri de fixare (1) şi trageţi scaunul pe şinele de 
alunecare ale bazei.
Odată obţinută poziţia satisfăcătoare, strângeţi 
bine cele patru şuruburi (1).

 5.3.2   Presiunea pneurilor (Fig. 5.2)

Una din condiţiile esenţiale pentru a asigura pla-
naritatea perfectă a ansamblului dispozitivelor 
de tăiere este ca pneurile să fie umflate în mod 
corect; acest lucru va garanta uniformitatea ga-
zonului, după tuns.
Deşurubaţi căpăcelele de protecţie, introduceţi 
pe ventile priza unui aparat de aer comprimat 
dotat cu manometru şi reglaţi presiunea valorilor 
indicate.

 5.3.3   Umplerea rezervoarelor  
de ulei şi benzină

 OBSERVAŢIE  Tipurile de benzină şi de ulei 
de folosit sunt specificate în manualul de instruc-
ţiuni al motorului.

Cu motorul oprit, verificaţi nivelul de ulei din 
acesta: respectaţi cu stricteţe indicaţiile din 
manualul motorului: nivelul trebuie să fie cuprins 
între reperele MIN şi MAX ale tijei de nivel. Fig. 
5.3)

Umpleţi rezervorul de carburant folosind o pâl-
nie; nu umpleţi rezervorul până la refuz. Fig. 5.4)

PERICOL!   Umplerea rezervoarelor se 
va face numai cu motorul oprit, în aer liber 
sau într-un loc bine aerisit. Amintiţi-vă că va-
porii de benzină sunt inflamabili! NU APRO-
PIAŢI NICIUN TIP DE FLACĂRĂ DE GURA 
REZERVORULUI PENTRU A VERIFICA DACĂ 
ESTE PLIN; NU FUMAŢI ÎN TIMPUL UMPLERII 
REZERVOARELOR!

 IMPORTANT  Evitaţi pe cât posibil ca benzina 
să atingă componentele din plastic, deoarece le 
poate deteriora; în caz de scurgeri accidentale, 
clătiţi imediat cu apă. Garanţia nu acoperă dau-
nele pieselor din plastic ale caroseriei sau moto-
rului, cauzate de acţiunea benzinei.

 5.3.4   Verificarea protecţiei la ieşire  
(Deflector de descărcare laterală) 
(Fig. 5.5)

ATENŢIE!   Nu folosiţi niciodată maşina 
dacă protecţiile nu sunt montate sau sunt 
defecte! 

Asiguraţi-vă întotdeauna că arcul interior al  de-
flectorului  (1)  funcţionează corect,  menţinând 
protecţia în poziţie coborâtă, stabilă.

 5.3.5   Verificarea siguranţei şi eficienţei 
maşinii

1.   Asiguraţi-vă că dispozitivele de protecţie 
funcţionează conform instrucţiunilor (vezi 
5.2).

2.   Verificaţi funcţionarea frânei.
3.   Nu începeţi munca dacă dispozitivele de 

tăiere vibrează sau nu sunt bine ascuţite. 
Reţineţi întotdeauna că:

    –   Un dispozitiv de tăiere prost ascuţit smulge 
iarba, ceea ce duce la îngălbenirea gazo-
nului.

    –   Un dispozitiv de tăiere destrâns produce 
vibraţii anormale şi poate fi periculos.

ATENŢIE!   Nu folosiţi maşina dacă nu 
sunteţi siguri de eficienţa sau gradul de 
siguranţă oferit; apelaţi fără întârziere un 
agent/vânzător pentru verificarea sau repa-
rarea maşinii.

 5.4  UTILIZAREA MAŞINII

 5.4.1   Pornire

Pentru a porni motorul (Fig. 5.6):
–   deschideţi robinetul de benzină (1);
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–   aduceţi transmisia în punct mort («N») vezi 
4.22 sau 4.32);

–  decuplaţi dispozitivele de tăiere  (vezi 4.5);
–   cuplaţi frâna de staţionare, pe terenurile în 
pantă;

–   în cazul pornirii motorului la rece, acţionaţi 
starter-ul (vezi 4.2 sau 4.2a);

–   dacă motorul este cald, puneţi maneta de 
accelerare într-o poziţie intermediară între 
«LENT» şi «RAPID»;

–   introduceţi cheia în contact, rotiţi-o în poziţia 
«MERS» pentru a alimenta circuitul electric, 
apoi în poziţia «PORNIRE» pentru a demara 
motorul;

–   lăsaţi cheia după pornirea motorului.

După demararea motorului, aduceţi maneta de 
acceleraţie în poziţia «LENT».

 IMPORTANT  Starterul trebuie să fie decuplat 
cât mai repede posibil, deoarece funcţionarea sa 
cu motorul cald poate arde bujia sau afecta func-
ţionarea motorului.

 OBSERVAŢIE  În caz de dificultăţi la pornire, 
nu insistaţi forţând motoraşul, deoarece se poate 
descărca bateria şi înfunda motorul. Aduceţi 
din nou cheia pe «OPRIRE», aşteptaţi câteva 
secunde şi repetaţi operaţia. Dacă anomalia per-
sistă, citiţi cap. 8 din manualul de faţă precum şi 
instrucţiunile din manualul motorului.

 IMPORTANT  Ţineţi cont că dispozitivele de 
protecţie împiedică pornirea motorului dacă nu 
sunt îndeplinite toate condiţiile de siguranţă (vezi 
5.2). În aceste cazuri, după restabilirea condi-
ţiilor necesare pornirii, rotiţi cheia în poziţia de 
«OPRIRE» înainte de a porni din nou motorul.

 5.4.2  Avansarea şi deplasarea maşinii

În timpul deplasării:
–  decuplaţi dispozitivele de tăiere; 
–   ridicaţi ansamblul dispozitivelor de tăiere 
până în punctul maxim (poziţia «7»);

–   aduceţi maneta de accelerare într-o poziţie 
cuprinsă între «LENT» şi «RAPID».

  Transmisia mecanică

Apăsaţi bine pedala (vezi 4.21) şi duceţi 
schimbătorul de viteze în viteza întâi (vezi 
4.22). 

Ţineţi apăsată pedala şi decuplaţi frâna de 
staţionare; lăsaţi treptat padala, care va tre-
ce de la «frână» la «ambreiaj», acţionând ro-
ţile posterioare (vezi 4.21)

ATENŢIE!   Lăsarea pedalei se va fa-
ce progresiv, pentru a evita accelerarea 
bruscă şi ca urmare cabrarea maşinii şi 
pierderea controlului.

Atingeţi treptat viteza dorită acţionând acce-
leratorul şi schimbătorul de viteze; pentru a 
schimba vitezele, apăsaţi pe ambreiaj (apă-
sând pedala până la jumătatea cursei)  (vezi 
4.21).

  Transmisia hidrostatică

Decuplaţi frâna de staţionare şi lăsaţi pedala 
de frână (vezi 4.31).
Apăsaţi pedala de tracţiune (vezi 4.32) şi îm-
pingeţi-o spre «F» până când atingeţi viteza 
dorită; măriţi treptat viteza apăsând pe pe-
dală şi acţionând asupra pedalei de acce-
leraţie.

ATENŢIE!   Cuplarea tracţiunii se va 
face numai după modalităţile descrise an-
terior  (vezi 4.32)  pentru a evita ca modi-
ficarea bruscă să provoace cabrarea ma-
şinii şi pierderea controlului asupra ei, 
mai ales pe terenurile în pantă.

 5.4.3  Frânarea maşinii

Reduceţi viteza maşinii reducând numărul de 
turaţii ale motorului şi apăsaţi pedala de frână 
(vezi 4.21 sau 4.31) pentru a reduce încă puţin 
viteza, până când maşina se opreşte.

  Transmisia hidrostatică

Diminuarea consistentă a vitezei se obţine şi 
dacă se ia piciorul de pe pedala de tracţiune.

 5.4.4  Deplasarea în marşarier

 IMPORTANT  Cuplarea marşarierului se face 
numai de pe loc.

 IMPORTANT  Pentru a putea merge înapoi cu 
dispozitivele de tăiere cuplate, trebuie să apăsaţi 
şi să ţineţi apăsat butonul de pornire (vezi 4.7) 
pentru a nu determina oprirea motorului.

  Transmisia mecanică

Apăsaţi pedala până când maşina se opreş-
te şi inseraţi marşarierul deplasând lateral 
maneta, în poziţia «R» (vezi 4.22). Lăsaţi 
treptat pedala pentru a cupla ambreiajul şi a 
începe deplasarea cu spatele.
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  Transmisia hidrostatică

După oprirea maşinii, începeţi deplasarea 
în marşarier, apăsând pedala de tracţiune în 
direcţia «R» (vezi 4.32).

 5.4.5  Tunderea ierbii

Fig. 5.7) Reglaţi poziţia rotiţelor de protecţie în 
funcţie de neregularităţile terenului.
Funcţia rotiţelor de protecţie este aceea de a 
reduce riscul de smulgere a covorului de iarbă, 
cauzat de târârea ansamblului dispozitivelor de 
tăiere pe terenurile neregulate. 
Cele patru poziţii de montare a rotiţelor, permit 
menţinerea unui spaţiu de siguranţă între margi-
nea ansamblului dispozitivelor de tăiere şi sol.
Pentru a schimba poziţia, deşurubaţi şi scoateţi 
şuruburile (2) şi repoziţionaţi rotiţa (1) cu distan-
ţierul (3) în orificiul corespunzător distanţei do-
rite; apoi strângeţi bine şurubul (2) cu piuliţa (4).

ATENŢIE!   Această operaţie se va exe-
cuta obligatoriu pe ambele rotiţe, având grijă 
să le poziţionaţi la aceeaşi înălţime, CU MO-
TORUL OPRIT ŞI DISPOZITIVELE DE TĂIERE 
DECUPLATE.

Pentru a începe operaţiile:
–   aduceţi acceleratorul în poziţia «RAPID»;
–   ridicaţi ansamblul dispozitivelor de tăiere 
până în punctul maxim;

–   cuplaţi dispozitivele de tăiere (vezi 4.5), numai 
pe covorul de iarbă, evitând să le cuplaţi pe 
terenuri îngheţate sau cu iarbă foarte mare;

–   începeţi conducerea maşinii pe gazon în mod 
gradual, cu mare atenţie, după instrucţiunile 
precedente;

–   reglaţi viteza de deplasare şi înălţimea de 
tăiere (vezi 4.6) în funcţie de starea gazonului 
(înălţimea, densitatea şi umiditatea ierbii).

ATENŢIE!   Pe terenurile în pantă este 
necesar să reduceţi viteza de înaintare pen-
tru a garanta eficacitatea condiţiilor de sigu-
ranţă (vezi 1A-C7-8-9).

Totuşi, este bine să micşoraţi viteza de fiecare 
dată când sesizaţi reducerea turaţiilor motorului, 
deoarece rezultatul operaţiei nu va fi niciodată 
bun dacă viteza de avansare este excesivă, 
comparativ cu cantitatea de iarbă.

Decuplaţi dispozitivele de tăiere şi ridicaţi acest 
ansamblu în poziţia cea mai înaltă, ori de câte 
ori este necesar (de ex., în faţa unui obstacol).

 5.4.6  Încheierea lucrărilor

După ce aţi terminat lucrările, decuplaţi dis-
pozitivele de tăiat, reduceţi turaţia motorului şi 
parcurgeţi drumul de întoarcere cu ansamblul 
dispozitivelor de tăiere ridicat la maxim.

 5.4.7   Terminarea sesiunii de lucru

Opriţi maşina, aduceţi maneta de accelerare 
în poziţia «LENT», opriţi motorul rotind cheia în 
poziţia «OPRIRE».
Cu motorul oprit, închideţi robinetul (1) rezervo-
rului de benzină (dacă este prevăzut). Fig. 5.8).

ATENŢIE!   Pentru a evita refularea flă-
cării, aduceţi acceleratorul în poziţia «LENT» 
timp de 20 secunde, înainte de a opri moto-
rul. 

 IMPORTANT  Pentru a menţine bateria în-
cărcată, nu lăsaţi niciodată cheia în poziţia de 
«MERS» sau «APRINDERE FARURI» dacă mo-
torul nu este în funcţiune.

 5.4.8   Curăţarea maşinii

După fiecare utilizare, curăţaţi maşina pe 
exterior.
Curăţaţi componentele din plastic ale caroseriei 
cu un burete îmbibat în apă şi detergent, fiind 
atenţi să nu umeziţi motorul, componetele elec-
trice şi placa electronică de sub bord.

 IMPORTANT  Nu folosiţi niciodată un jet de 
aer comprimat sau un detergent puternic pentru 
a curăţa caroseria sau motorul.

ATENŢIE!   Este necesar ca pe partea 
superioară a ansamblului dispozitivelor de 
tăiere să nu se acumuleze resturi şi reziduuri 
de iarbă uscată, pentru a menţine un nivel 
optim de eficienţă şi siguranţă a maşinii.

După fiecare utilizare, efectuaţi o curăţare 
atentă a ansamblului dispozitivelor de tăiere 
pentru a îndepărta orice reziduu de iarbă sau 
resturi.

ATENŢIE!   În timpul curăţării ansamblu-
lui dispozitivelor de tăiere, purtaţi ochelari 
de protecţie şi îndepărtaţi persoanele sau 
animalele din zona înconjurătoare.

a) Spălarea părţii interiore a ansamblului dis-
pozitivelor de tăiere şi a canalului de evacuare 
trebuie să fie efectuată pe o suprafaţă plană, cu:
–  deflectorul pentru evacuare laterală montat;
–   operatorul aşezat;
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–   ansamblul dispozitivelor de tăiere adus pe 
poziţia «1»;

–   motorulîn funcţiune;
–   transmisia în punctul mort;
–   dispozitivele de tăiere cuplate;

În mod alternativ, conectaţi un furtun de apă la 
prizele speciale (1) de pe maşină şi lăsaţi apa să 
curgă câteva minute, cu dispozitivele de tăiere 
în funcţiune. Fig. 5.9).

 IMPORTANT  Pentru a nu periclita funcţiona-
rea dispozitivului electromagnetic:
–  evitaţi contactul acestuia cu uleiul;
–  evitaţi îndreptarea jerturilor de apă sub presi-

une direct pe dispozitiv;
–  nu îl curăţaţi cu benzină.

b) Pentru curăţarea părţii superioare a an-
samblului dispozitivelor de tăiere:
–   coborâţi complet ansamblul dispozitivelor de 
tăiere (poziţia «1»);

–   curăţaţi cu un jet de aer comprimat prin des-
chizăturile protecţiilor dreapta şi stânga. Fig. 
5.10).

 5.4.9  Depozitare pe timp îndelungat

Dacă intenţionaţi să nu folosiţi maşina mai mult 
timp (peste o lună) decuplaţi cablurile bateriei 
şi urmaţi instrucţiunile specificate în manualul 
motorului.

Fig. 5.11) Goliţi rezervorul de carburant şi deta-
şaţi tubul (1) situat la intrarea în filtrul de benzină 
(2), colectând carburantul într-un container 
adecvat.

Legaţi din nou tubul (1) având grijă să repoziţio-
naţi corect colierul (3).
Maşina trebuie să fie păstrată în încăperi fără 
umezeală, ferite de intemperii; dacă este posibil, 
acoperită cu o husă (vezi 8.5).

 IMPORTANT  Bateria va fi păstrată într-un loc 
răcoros, fără umezeală. Încărcaţi bateria atât îna-
inte de a depozita maşina pentru mai mult timp 
(peste o lună), cât şi înainte de folosirea maşinii 
după acest interval (vezi 6.2.3)

La reluarea muncii, verificaţi dacă sunt scurgeri 
de benzină de pe conducte şi tuburi, în jurul ro-
binetului sau al carburatorului.

 5.4.10  Siguranţa de protecţie a plăcii

Placa electronică este dotată cu o siguranţă 
care întrerupe circuitul electric în caz de anoma-
lii sau scurt circuit în instalaţia electrică. 
Intervenţia siguranţei provoacă oprirea moto-

rului; înainte de a înlocui siguranţa (vezi 6.3.5), 
căutaţi şi eventual eliminaţi cauzele defecţiunii, 
pentru a evita repetarea situaţiei.

 5.5   UTILIZAREA PE TERENURILE  
ÎN PANTĂ (Fig. 5.12)

Respectaţi limitele indicate (max 10° - 17%). 

ATENŢIE!   Pe terenurile în pantă este 
necesar să demaraţi maşina cu extremă 
atenţie, pentru a evita cabrarea acesteia. 
Micşoraţi viteza maşinii înainte de a vă de-
plasa pe un teren înclinat, fiind atenţi mai 
ales la coborârea pantelor.

PERICOL!   Nu introduceţi niciodată 
schimbătorul în marşarier pentru a reduce 
viteza la coborâre: acest lucru ar putea de-
termina pierderea controlului asupra vehicu-
lului, mai ales pe terenuri alunecoase.

  Transmisia mecanică

PERICOL!   Nu coborâţi niciodată o 
pantă cu schimbătorul în punctul mort 
sau ambreiajul decuplat! Alegeţi întot-
deauna o viteză mică înainte de a opri 
maşina pentru a vă îndepărta de aceasta.

  Transmisia hidrostatică

Parcurgeţi pantele la coborâre fără a acţiona 
pedala de tracţiune (vezi 4.32) în scopul de a 
beneficia de efectul de frânare al transmisiei 
hidrostatice, când aceasta nu este cuplată.

 5.6   SFATURI UTILE PENTRU OBŢINEREA 
UNUI GAZON FRUMOS

1.     Pentru a avea un gazon frumos, verde şi 
moale, este necesar să tundeţi iarba la 
intervale regulate şi fără a o traumatiza. 
Gazonul poate fi alcătuit din mai multe tipuri 
de iarbă. Tăind iarba des, ierburile care 
au multe rădăcini şi care formează deci o 
manta ierboasă solidă cresc; altminteri, 
dacă tundeţi iarba rar, se dezvoltă mai mult 
buruienile sau alte plante (trifoiul, margare-
tele, etc).

2.     De preferat este să se tundă iarba dacă ga-
zonul este uscat.

3.     Dispozitivele de tăiere trebuie să fie în stare 
bună şi bine ascuţite pentru ca tunsul să 
fie neted şi drept (altminteri, vârful se poate 
îngălbeni).

4.     Motorul trebuie să fie utilizat la turaţia ma-
ximă, atât pentru a garanta o operaţie netă 
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cât şi pentru a împinge iarba spre canalul de 
evacuare.

5.     Frecvenţa cu care tăiaţi iarba trebuie să fie 
raportată la creşterea ierbii; evitaţi interva-
lele prea lungi.

6.     Vara este oportun să ţineţi iarba mai înaltă, 
pentru ca terenul să nu e usuce excesiv.

7.     Înălţimea ideală a unui gazon bine îngrijit 
este de 4-5 cm; la o trecere a maşinii nu ar 
trebui să tundeţi mai mult de 1/3 din înălţi-
mea totală. Dacă iarba este prea înaltă, se 
recomandă tăierea ei în două etape: prima 
etapă, cu dispozitivele de tăiere ridicate 
la înălţimea maximă şi, eventual, pe fâşii 
înguste de teren; a doua etapă, la înălţimea 
dorită. Fig. 5.13) 

8.     Aspectul gazonului va fi mai plăcut dacă 
tundeţi iarba în ambele direcţii, în mod alter-
nativ, la aceeaşi înălţime. Fig. 5.14)

9.     În cazul în care canalul de evacuare se în-
fundă cu iarbă, reduceţi viteza de avansare, 
deoarece probabil aceasta este prea mare 
faţă de condiţiile de lucru; dacă problema 
persistă, o altă cauză poate fi ascuţirea 
proastă a dispozitivelor de tăiere sau defor-
marea marginii aripioarelor.

10.   Fiţi foarte atenţi când tundeţi iarba din jurul 
tufişurilor sau marginilor trotuarelor joase 
care pot modifica paralelismul şi deteriora 

marginea ansamblului dispozitielor de tă-
iere, precum şi dispozitivele de tăiere.

 
6. ÎNTREŢINERE

 6.1   INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

ATENŢIE!   Trebuie să contactaţi imediat 
vânzătorul de la care aţi achiziţionat maşina 
sau un centru specializat dacă observaţi pro-
bleme de funcţionare a: 
–   frânei, 
–   cuplării şi opririi dispozitivelor de tăiere,
–   cuplării tracţiunii de înaintare sau de mar-
şarier.

 6.2  ÎNTREŢINERE CURENTĂ

Tabelul de mai jos are scopul de a vă ajuta să 
păstraţi eficienţa şi siguranţa maşinii dvs. Aici 
sunt indicate principalele intervenţii de întreţi-
nere şi intervalele de execuţie pentru fiecare 
din ele.

Căsuţele din dreptul acestora, vă permit să no-
taţi data sau numărul de ore de funcţionare, la 
care intervenţia a fost efectuată.

Intervenţie Ore Executat la (data, ore funcţ.)
1. MAŞINĂ

1.1 Verificarea fixării şi ascuţirii dispozitivelor de 
tăiere  3) 25

1.2 Înlocuirea dispozitivelor de tăiere  3) 100

1.3 Verificarea curelei de transmisie  3) 25

1.4 Înlocuirea curelei de transmisie  2) 3) –

1.5 Verificarea curelei de transmisie şi a 
dispozitivelor de tăiere  3) 25

1.6 Înlocuirea curelei de transmisie şi a 
dispozitivelor de tăiere  2)  3) –

1.7 Control şi reglare frână  3) 25

1.8 Control şi reglare tracţiune  3) 25

1.9 Verificarea cuplării şi a frânei dispozitivului de 
tăiere  3) 25

1.10 Control fixare componente 25

1.11 Lubrifiere generală  4) 25

2. MOTOR 1)

2.1 Înlocuire ulei de motor …
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Intervenţie Ore Executat la (data, ore funcţ.)
2.2 Control şi curăţare filtru aer …

2.3 Înlocuire filtru aer …

2.4 Control filtru benzină …

2.5 Înlocuire filtru benzină …

2.6 Control şi curăţare contacte bujie …

2.7 Înlocuirea bujiei …

1)   Citiţi manualul motorului pentru a vedea lista completă şi modalitatea de execuţie a tuturor inter-
venţiilor.

2)   Contactaţi vânzătorul la primele semne care indică o defecţiune.
3)   Operaţia respectivă se va efectua de către vânzătorul de la care aţi achiziţionat maşina sau la un 
centru specializat.

4)   Lubrifierea generală ar trebui să fie efectuată înainte de fiecare depozitare pe timp îndelungat a 
maşinii. 

 6.2.1  Motor (Fig. 6.1)  

 IMPORTANT  Urmaţi toate instrucţiunile preci-
zate în manualul motorului.

Evacuarea uleiului de motor se face, ţinând bine 
tubul de prelungire (1) şi deşurubând capacul 
rezervorului (2).
La înşurubarea capacului (2) aveţi grijă să pozi-
ţionaţi corect garnitura internă (3) şi să închideţi 
bine, ţinând nemişcat tubul de prelungire (1).

 6.2.2  Axul posterior

Este un ansamblu sigilat care nu necesită nicio 
intervenţie de întreţinere, fiind furnizat cu o can-
titate de lubrifiant „pe viaţă” (acesta nu trebuie 
să fie nici înlocuit nici completat).

 6.2.3   Bateria (Fig. 6.2) 

Este extrem de important să întreţineţi bateria în 
mod minuţios, pentru a-i garanta o durată mare 
de folosinţă. 
Bateria maşinii dvs trebuie să fie încărcată în 
mod obligatoriu:
–   îniante de a utiliza maşina prima dată după 
cumpărare;

–   înainte de depozitarea maşinii pe o perioadă 
de timp îndelungată;

–   înainte de a utiliza maşina, după o perioadă 
lungă de nefolosire.

Citiţi şi respectaţi strict procedura de încăr-
care descrisă în manualul bateriei. Dacă nu se 
respectă procedura sau nu se încarcă bateria, 

componentele bateriei se pot deteriora în mod 
ireparabil.
Bateriile descărcate trebuie să fie încărcate cât 
mai repede posibil.

 IMPORTANT  Încărcarea se va face cu un 
aparat cu tensiune constantă. Alte sisteme de în-
cărcare pot deteriora bateria în mod ireparabil.

Maşina este dotată cu un conector (1) de încăr-
care, de legat la conectorul corespunzător de pe 
aparatul de încărcat bateria furnizat împreună 
cu maşina (dacă este prevăzut) sau disponibil la 
cerere (vezi 8.2).

 IMPORTANT  Acest conector trebuie să fie uti-
lizat numai pentru legarea bateriei la aparatul de 
încărcat pentru întreţinere prevăzut de Fabricant. 
Pentru folosirea sa:
–  urmaţi indicaţiile din manualul de instrucţiuni;
–  urmaţi indicaţiile din manualul de instrucţiuni al 

bateriei.

 6.3  INTERVENŢII ASUPRA MAŞINII

 6.3.1   Alinierea ansamblului dispozitivelor 
de tăiere (Fig. 6.3) 

Buna reglare a ansamblului dispozitivelor de 
tăiere este un factor esenţial pentru a obţine un 
gazon tuns în mod uniform. 
În caz de tăiere neregulată, controlaţi presiunea 
aerului în pneuri.
Dacă acest aspect, nu este suficient pentru a 
obţine o tăiere uniformă, contactaţi agentul/vân-
zătorul de la care aţi achiziţionat maşina, pentru 
reglarea alinierii ansamblului dispozitivelor de 
tăiere.
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 6.3.2  Înlocuirea roţilor (Fig. 6.4) 

Cu maşina aşezată pe suprafaţă plană, puneţi 
mai multe distanţiere sub elementul portant al 
şasiului, aproape de roata de înlocuit.

Roţile sunt fixate cu un inel elastic (1) care poate 
fi îndepărtat cu o şurubelniţă.

 OBSERVAŢIE  În cazul înlocuirii uneia sau 
ambelor roţi posterioare, asiguraţi-vă că eventu-
ale diferenţe ale diametrului extern nu depăşesc 
8-10 mm; în caz contrar, pentru a evita tăieri 
neregulate, este necesară reglarea alinierii mesei 
de tăiere.

 IMPORTANT  Înainte de a monta o roată, un-
geţi bine axul cu grăsime. Poziţionaţi corect inelul 
elastic (1) şi rondela de sprijin (2).

 6.3.3   Repararea sau înlocuirea pneurilor

Pneurile sunt de tip „Tubeless” şi de aceea orice 
înlocuire sau reparaţie – în urma unei pene – tre-
buie să fie efectuată de un mecanic specializat, 
conform procedurii adecvate.

 6.3.4   Înlocuirea lămpilor (dacă acestea 
sunt prevăzute)

•  Lămpi de tipul „I” (incandescente)  
(Fig. 6.5) 

Becurile (18W) sunt de tip baionetă şi introduse 
pe suport, care se detaşează rotindu-l în sens 
antiorar, cu un cleşte.

• Lămpi de tipul „II” (LED) (Fig. 6.6) 

Deşurubaţi piuliţa inelară (1) şi scoateţi  conec-
torul (2).
Demontaţi lampa cu LED (3) fixată cu şuruburile 
(4).

 6.3.5  Înlocuirea unui fuzibil (Fig. 6.7) 

Pe maşină există mai multe fuzibile (1) cu am-
peraj diferit, care au următoarele roluri şi carac-
teristici:

–   Siguranţa de 10 A = furnizează protecţia 
circuitelor generale şi de putere ale plăcii 
electronice; intervenţia acestora determină 
oprirea maşinii.

–   Fuzibil de 25 A = furnizează protecţia circu-
itului de încărcare; intervenţia lor determină 

diminuarea treptată a sarcinii bateriei şi difi-
cultăţi la pornirea succesivă.

Amperajul unui fuzibil este indicat pe fuzibil.

 IMPORTANT  Un fuzibil ars trebuie să fie înlo-
cuit imediat cu unul similar ca tipologie şi ampe-
raj; a nu se folosi niciodată un fuzibil cu amperaj 
diferit.

Dacă nu reuşiţi să eliminaţi cauzele, apelaţi 
agentul/vânzătorul de la care aţi achiziţionat 
maşina.

 6.3.6   Demontarea, înlocuirea  
şi remontarea dispozitivelor  
de tăiere

ATENŢIE!   Purtaţi întotdeauna mănuşi 
de protecţie pentru a manipula dispozitivele 
de tăiere.

ATENŢIE!   Înlocuiţi întotdeauna dispo-
zitivele de tăiere deteriorate sau îndoite, şi 
nu încercaţi să le reparaţi! UTILIZAŢI ÎNTOT-
DEAUNA DISPOZITIVE DE TĂIERE ORIGI-
NALE.

Pe această maşină se vor folosi dispozitive de 
tăiere pe care este indicat codul din tabelul de 
la pagina ii.

Datorită faptului că produsul este în continuă 
evoluţie, dispozitivele de tăiere de mai sus vor 
putea fi înlocuite, în timp, cu altele având carac-
teristici de interschimbare şi siguranţă similare.

 IMPORTANT  Se recomandă ca dispozitivele 
de tăiere să fie schimbate în pereche, mai ales în 
cazul unei diferenţe de uzură evidente.
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7. GHID DE DEPISTARE A ANOMALIILOR 

INCONVENIENT CAUZĂ POSIBILĂ REMEDIU
1.   Cu cheia pe «PORNIRE», 
motoraşul de acţionare nu 
funcţionează –   lipseşte semnalul de aprobare 

pentru pornire

–   baterie conectată incorect 
–  inversarea polarităţii bateriei
–   baterie complet descărcată
–   fuzibil ars

–   fişă umedă
–   disfuncţie releu de acţionare

Puneţi cheia în poziţia «OPRIRE» şi 
depistaţi cauzele defecţiunii:
–   verificaţi dacă au fost respectate 
toate condiţiile de pornire  
(vezi 5.2.a)

–  verificaţi legăturile (vezi 3.4)
–   verificaţi legăturile (vezi 3.4)
–   reîncărcaţi bateria (vezi 6.2.3)
–   înlocuiţi rezistenţa (10 A)  
(vezi 6.3.5)

–   uscaţi cu aer călduţ
–   contactaţi vânzătorul

2.   Cu cheia pe «PORNIRE» 
motoraşul se roteşte, dar nu 
porneşte motorul

–   baterie alimentată insuficient
–   lipsa alimentării cu benzină

–   defect de aprindere

–   reîncărcaţi bateria (vezi 6.2.3)
–    verificaţi nivelul din rezervor  
(vezi 5.3.3)

–    deschideţi robinetul  
(dacă este prevăzut) (vezi 5.4.1)

–   verificaţi filtrul de benzină
–    verificaţi fixarea capacului bujiei
–    verificaţi curăţarea şi distanţa 
corectă dintre electrozi

3.   Pornirea este dificilă sau motorul 
nu funcţionează corect

–   probleme de carburare –   curăţaţi sau înlocuiţi filtrul de aer
–   goliţi rezervorul şi introduceţi 
benzină curată

–   verificaţi şi eventual înlocuiţi filtrul 
de benzină

4.   Randamentul motorului în timpul 
tunderii ierbii se reduce

–    viteză de avans ridicată în raport 
cu înălţimea de tăiere

–    reduceţi viteza de avans şi/sau 
măriţi înălţimea de tăiere  
(vezi 5.4.5)

5.   Motorul se opreşte în timpul 
funcţionării.

–   intervenţia dispozitivelor de 
protecţie

–   baterie complet descărcată

–   verificaţi dacă au fost respectate 
toate condiţiile de pornire  
(vezi 5.2.b)

–   înlocuiţi rezistenţa (10 A)  
(vezi 6.3.5)

6.   Dispozitivele de tăiere nu se 
cuplează sau nu se opresc 
imediat în momentul decuplării  

–   probleme la sistemul de cuplare –  contactaţi vânzătorul

7.  Tăiere neuniformă –   paralelism incorect al 
ansamblului dispozitivelor de 
tăiere

–  decuplaţi dispozitivele de tăiere

–   verificaţi presiunea pneurilor 
(vezi 5.3.2)

–   realineaţi ansamblul 
dispozitivelor de tăiere faţă de 
teren (vezi 6.3.1)

–   contactaţi vânzătorul

8.   Vibraţie anormală în timpul 
funcţionării

–   ansamblul dispozitivelor de 
tăiere este înfundat cu iarbă

–   dispozitivele de tăiere sunt 
neechilibrate sau destrânse

–  elemente de fixare slăbite

–   curăţaţi ansamblul dispozitivelor 
de tăiere (vezi 5.4.10)

–  contactaţi vânzătorul

–   verificaţi şi strângeţi şuruburile 
de fixare ale motorului şi şasiului

9.   Frânează slab sau în mod 
ineficace

–   sistemul de frânare nu este reglat 
corect

–   contactaţi vânzătorul

10.   Avansare neregulată, tracţiune 
insuficientă la urcare sau 
maşina tinde să cabreze

–   probleme la curea sau la 
dispozitivul de cuplare

–   contactaţi vânzătorul
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INCONVENIENT CAUZĂ POSIBILĂ REMEDIU
11.   Cu motorul în funcţiune, dacă 

se apasă pedala de tracţiune, 
maşina nu se deplasează 
(pe modelele cu transmisie 
hidrostatică)

–   maneta de eliberare pe  
poziţia «B»

–   aduceţi-o pe poz. «A» (vezi 4.33)

12.    Maşina începe să vibreze în 
mod neobişnuit

–   daune sau părţi slăbite –   opriţi maşina şi deconectaţi 
cablul bujiei

–   verificaţi eventualele defecţiuni
–   verificaţi dacă există părţi care nu 
sunt strânse bine şi strângeţi-le

–   efectuaţi verificările, înlocuirile 
sau reparaţiile la un centru 
specializat

   
Dacă nu reuşiţi să rezolvaţi inconvenientele, chiar după executarea operaţiilor de mai sus, apelaţi 
agetul sau vânzătorul de la care aţi achiziţionat maşina.

ATENŢIE!   Nu încercaţi să faceţi nicio reparaţie importantă fără a avea cunoştinţele teh-
nice şi aparaturile /utilajele necesare. Orice intervenţie, dacă este executată prost, atrage după 
sine anularea garanţiei şi încetarea responsabilităţii Fabricantului.

8. ACCESORII

 8.1   KIT PENTRU „MULCHING” 
(Fig. 8.1 nr.41)

Mărunţeşte iarba tăiată şi o lasă pe gazon; se 
foloseşte în locul sacului de colectare.

 8.2   ÎNCĂRCĂTOR DE BATERIE  
DE ÎNTREŢINERE (Fig. 8.1 nr. 42)

Permite păstrarea nivelului de încărcare a bate-
riei şi eficienţa sa pe perioadele de nefolosire, 
garantând o încărcare optimă şi o mai mare 
durată de viaţă a bateriei.

 8.3   KIT DE REMORCARE (Fig. 8.1 nr. 43)

Pentru a tracta o remorcă mică.

 8.4   SET BARĂ ANTERIOARĂ 
(Fig. 8.1 nr.44)

Asigură protecţia părţilor anterioare ale maşinii.

 8.5   PRELATĂ PENTRU ACOPERIRE  
(Fig. 8.1 nr. 45)

Protejează maşina de praf pe durata depozitării.

 8.6   LANŢURI DE ZĂPADĂ 18” 
(Fig. 8.1 nr. 46) 

Îmbunătăţesc aderenţa roţilor din spate pe 
zonele acoperite cu zăpadă şi permit folosirea 
utilajelor de deszăpezire.

 8.7  REMORCĂ (Fig. 8.1 nr. 47)

Pentru transportul instrumentelor sau al altor 
obiecte, în limitele permise.

 8.8  DISTRIBUITOR (Fig. 8.1 nr. 48 )

Pentru a distribui sare sau îngrăşăminte.

 8.9  ROLĂ PENTRU IARBĂ (Fig. 8.1 nr. 49)

Pentru compactarea terenului după semănat 
sau pentru aplatizarea ierbii.

 8.10   UTILAJ DE DESZĂPEZIRE CU LAMĂ 
(Fig. 8.1 nr. 50)

Pentru curăţatul zăpezii şi a acumulărilor late-
rale a zăpezii îndepărtate

 8.11   COLECTOR DE FRUNZE ŞI IARBĂ 
(Fig. 8.1 nr. 51)

Pentru colectarea frunzelor şi a ierbii de pe 
suprafeţele ierboase.


