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Stimate Client, 
 

Vã mulţumim pentru încrederea pe care aţi manifestat-o faţã de marca noastrã. 

Avem toate motivele sã credem cã aţi facut o alegere foarte bunã, care va fi confirmatã pe 

parcursul utilizãrii produsului. Nu uitaţi cã motocoasa achizitionata este un produs destinat 

activitãţilor ocazionale de cosire (regim „hobby” – maxim cateva ore zilnic, cu pauze de 

cca. 10 min la fiecare cca. 50 min de functionare )) fiind proiectat şi pãstrându-şi garanţia 

numai în cazul utilizãrii ocazionale şi conform acestui ghid. 

Vã rugãm sã citiţi cu atenţie acest ghid de utilizare. Este structurat în aşa fel încât 

sã vã ofere toate informaţiile necesare în ceea ce priveşte modul de utilizare a produsului dvs. 

Vã rugãm sã îl pãstraţi la îndemânã pentru a-l putea folosi ori de câte ori este nevoie. În acest 

ghid veţi gãsi şi Certificatul de Garanţie, taloanele de service cât şi programul  de  

întreţinere. Urmând cu atenţie  acest  program  veţi  reuşi  sã pãstraţi motocositoarea într-o 

stare bunã de funcţionare şi în acelaşi timp sã vã protejaţi investiţia pe termen lung. 

Între utilizãri vã recomandãm sã pãstraţi motocositoarea curãţata în prealabil de 

praf sau de rumeguş, fãrã combustibil şi sã o depozitaţi într-un loc ferit de soare, la umbrã 

şi la o temperaturã între +15OC ~ +30OC şi umiditate 20-60%. În acest fel vã veţi pãstra 

garanţia produsului si veţi prelungi viaţa furtunelor şi a garniturilor din componenţa 

motocositoarei dar totodatã în acest fel va porni fãrã probleme de fiecare datã. Acest produs 

NU este destinat utilizãrii de cãtre copiii sau tinerii sub 21 de ani şi fãrã un antrenament 

prealabil sau sub supravegherea unui profesionist. De asemenea, se interzice utilizarea fãrã 

ochelari de protecţie, fãrã cascã de protecţie, fãrã mãnusi de protecţie si fãrã bocanci de 

protecţie. Producãtorul NU este responsabil pentru accidentele produse din utilizarea 

produsului. Motocositoarea, indiferent de tip, nemanevrata corespunzãtor, prezintã pericol 

de moarte. Aveţi o mare responsabilitate utilizând acest tip de produs şi de aceea vã rugãm sã 

vã instruiţi temeinic înainte de a îl utiliza.  

Echipa noastrã vã   stã   la   dispoziţie   pentru   orice   întrebãri   sau   nelãmuriri,  
cu rugãmintea de a ne contacta oricând doriţi. 
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PRECAUŢII 
 

Nerespectarea instructiunilor din Manualul de Utilizare duce la pierdera Garantie! 
Cititi Manualul inainte de utilizare! 

Vã rugãm sã aveţi în vedere siguranţa dumneavoastrã şi a celorlalţi apropiati în timp ce 

utilizati motocositoarea. Luaţi în considerare cã resturi vegetale sau pietricele pot sãri la 

distanţe apreciabile şi cu forţã mare de lovire iar blocarea lamei de taiere într-un cui sau intr-

o piata de mari dimensiuni poate determina un recul care vã poate dezechilibra şi răni. 
 

AVERTISMENT 

Poate fi periculos sã utilizati motocositoarea în condiţii meteo nefavorabile. 

Fiţi vigilenţi când utilizaţi motocositoarea! 
Nu  utilizaţi motocositoarea sub influenţa bãuturilor  alcoolice, a produselor sau 

substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora!   
 

Urmãtoarele reguli presupun acordarea unui plus de atenţie: 
 

1.   Verificare înaintea utilizãrii 
Vã rugãm citiţi detaliile din capitolele corespunzãtoare pentru siguranţa dvs. 

2.   CASCÃ, BOCANCI PROTECTIE ŞI ECHIPAMENT ADECVAT 
În timpul utilizării motocositoarelor, utilizatorii au obligaţia de a purta echipament de 
protecţie compus din: cascã de protecţie omologată, ochelari de protecţie omologaţi, 
dispozitiv de protecţie a auzului omologat, bluzon de protecţie, manuşi de protecţie, 
pantaloni de protecţie şi bocanci de protecţie, toate omologate. 

3.   Cunoaşterea comenzilor 

Siguranţa dvs. depinde foarte mult de cunoaşterea foarte detaliatã a comenzilor. 
4.   Poziţionarea seriilor 

Seria motocositoarei este utilizata pentru identificarea acesteia în cazul inspecţiilor şi reviziilor. 
              Seria 

 
 
 
 
 

 

 

 
__________________________________________________________ 

 
Vã rugãm sã o notaţi (reprezintã seria produsului – notaţi-o). 

 
 

EXPLICAREA SIMBOLURILOR DE ATENŢIONARE DIN GHID 
 

Citiţi ghidul de operare înaintea utilizării produsului. Folosirea neglijentă sau incorectă 
poate duce la răniri serioase sau accidente mortale pentru operator sau alte persoane. 
 
 
 
 
 
 

Purtaţi cască de protecţie omologată, ochelari de protecţie şi căşti de protecţie 
împotriva zgomotului, omologate.  
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Purtaţi bocanci de protectie si manusi de protectie atunci cand folositi 
motocositoarea! 

 

 
Atenţie! Pot fi aruncate obiecte si astfel pot fi cauzate raniri! 

 

 
Citiţi, asiguraţi-vă că aţi înţeles ce aţi citit şi urmaţi atenţionarea!  
 

 

 

 

 

 

 
 
Atenţie! In decursul utilizarii nicio persona 
nu trebuie sa se apropie sub 15 m de cel care 
utilizeaza motocositoarea! Exista riscul de 
ranire grava!  

 

 
1. NU utilizaţi niciodată motocositoarea când sunteţi obosit, 

bolnav, supărat, depresiv sau sub influenţa medicamentelor 
sau alcoolului sau a drogurilor.  

 
 
 
 
 
 

2. Folosiţi bocanci pentru protecţia picioarelor, îmbrăcămintre de 
protecţie confortabilă, ochelari de protecţie, căşti pentru 
protejarea auzului, cască de protecţie pentru cap, mănuşi de 
protecţie anti-alunecare, toate omologate. 

 

 

 

3. Întotdeauna manipulaţi cu atenţie combustibilul. Stergeţi 
eventualele picături de combustibil căzute şi mutaţi produsul 
la cel puţin 3 m distanţă de locul alimentării atunci când îl 
porniţi.  

 

 

pg. 3 

 

4. Eliminaţi orice sursă de scânteie sau foc (ca de exemplu ţigara 
aprinsă,  focul deschis sau activităţi care pot provoca scântei) în 
locurile în care  mixaţi combustibilul cu ulei sau depozitaţi 
combustibilul sau uleiul. 
 

5. NU fumaţi când manipulaţi combustibilul sau când operaţi 
motocositoarea. NU realimentati cu combustibil decat dupa ce 
motorul s-a racit! Daca ati varsat din neatentie combustibil pe 
motor, inainte de a il reporni stergeti complet cu o carpa 

uscata! 
 

6. NU permiteţi altor persoane să se apropie de dvs. atunci când 
utilizaţi motocositoarea. Ţineţi oamenii, copiii, animalele la o 
distanţa de minim 15 m depărtare de locul în care tăiaţi cu 
aceasta. Nu permiteţi în nicio circumstanţă utilizarea 
motocositoarei de către copii şi nu-l ţineţi în apropierea acestora 
deoarece poate fi pornit uşor.  

 

7. Vă recomandăm să scoateţi fişa bujiei când motocositoarea nu 
este supravegheata îndeaproape. 

 
 
8. NU tăiaţi niciodată în ploaie, vreme urâtă sau când 

vizibilitatea este scăzută sau când sunt temperaturi foarte 
scăzute sau foarte ridicate. Nu utilizati produsul in zone 
alunecoase  sau atunci cand nu va puteti echilibrul. Nu 
folositi produsul noaptea, pe timp de ceata, vant  sau 
oricand simtiti ca vizibilitatea este afectata si nu aveti 
controlul vizual al intregii zonei in care lucrati. 

 
 

9. Utilizaţi motocositoarea doar în locuri bine ventilate, niciodată 
în spaţii închise deoarece există riscul de explozie cât şi de 
intoxicare cu monoxid de carbon de la gazele evacuate de 
motocositoare. 

 
10. Înaintea pornirii motorului asiguraţi-vă ca motocositoarea nu 

este în contact cu nimic.  
 

11. Întotdeauna transportaţi motocositoarea cu motorul oprit şi cât 
mai departe de corpul dvs. 

 
12. Asigurati-va ca va odihniti suficient  intre reprizele de 

utilizare. Limitati sesiunile de cosire la cca. 30 minute de 
functionare continua apoi odihniti-va cca. 10-20 min. De 
asemenea, numarul de reprize zilnice de taiere nu trebuie sa 
depaseasca maxim 2 ore. 
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ATENŢIE! 
RISC DE DETERIOARE AUZ 

Purta i cască de protec ie, ochelari de protec ie şi 

căşti de protec ie împotriva zgomotului! 



13. In situatia in care nu va verificati timpul de lucru si nu 
respectati regula de mai sus, este posibil sa apara accidente 
datorate folosirii pentru perioade îndelungate a unor scule 
care vibrează:   
* se va instala amorţeala mâinilor şi aceasta poate deveni 
permanentă; 
* veţi avea dificultăţi în a prinde şi ţine obiecte mici; 
* veţi experimenta un tremur al degetelor. 

 
14. Pentru a vă proteja de efectele vibraţiilor asupra corpului urmaţi următoarele 

instrucţiuni: 
a. Folosiţi întotdeauna sculele potrivite pentru ceea ce doriţi să faceţi (pentru 

a termina mai repede şi a nu vă expune excesiv vibraţiilor); 
b. Verificaţi ca sculele utilizate să fie bine intreţinute şi reparate pentru a 

menţine vibraţiile în limite acceptabile; 
c. Păstraţi sculele tăietoare ascuţite pentru a rămâne eficiente; 
d. Reduceţi la minimum timpul în care folosiţi motocositoarea într-o etapă, 

efectuaţi alte îndeletniciri în pauză şi apoi reveniţi şi utilizaţi 
motocositoarea; 

e. Evitaţi forţarea sculelor mai mult decât este necesar. 
 

15. Întotdeauna inspectaţi produsul înaintea utilizării, căutând 
eventualele defecte vizibile. NU utilizaţi niciodată o moto-
unealta deteriorata, nereglata corespunzător sau care nu este 
completa şi sigura. Nu aduceţi modificări. Utilizaţi exclusiv 
accesorii originale. 

 
16. Mentineţi mânerele uscate, curate şi fără pete de ulei sau combustibil.  
 
17. NU utilizati motocositoarea decât în situaţia în care aţi fost instruit special 

pentru utilizarea ei. 
 
18. Utilizati cositoarea numai in orele in care zgomotul produs de aceasta este 

permis. Verificati regulile locale in aceasta privinta, pentru a nu ii deranja pe 
vecinii dvs. 

 
 

19. Un cerc avand raza de 15 m imprejurul operatorului care 
coseste trebuie considerata zona periculoasa si nici o alta 
persoana nu trebuie sa stea in acest perimetru. Recomandam 
marcarea zonei de cosire pentru a nu fi incalcata de alte 
persoane care pot trece accidental prin zona de cosire. 
 

20. Verificati constant zona de lucru in vederea inlaturarii pietrelor, cutiilor diverse 
sau eventual a sticlei sparte care se poate afla in acea zona si care pot fi eventual 
antrenate de nailonul sau lama de taiere si pot produce accidente. 
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21. Daca cosirea se efectueaza in formatie de 2 sau mai multe 
persoane simultan, se recomanda contactul vizual cu celalti 
operatori in vederea mentinerii distantei de siguranta de 15 
m intre operatori. 
Similar, trebuie constant verificat perimetru de taiere 
pentru ca sa nu patrunda accidental copiii sau animalele. 

 
22. Inainte de orice pornirea motorului va rugam sa parcurgeti urmatoarele etape: 

a. Sa demarcati zona de cosire si sa o marcati cu semne privind accesul interzis 
pe durata cosirii. 
 

b. Sa verificati zona de cosire si sa o curatati de deseurile de sticla, cutii goale de 
suc sau bere, pietre sau alte resturi de plante sau diverse. 

 

c. Inspectati motocositoarea pentru depistarea oricaror 
elemente de fixare slabite sau a unor scurgeri de 
combustibil. 

 

d. Strangeti elementele de fixare folosind cheile livrate 
odata cu produsul. 

 

e. Verificati si strangeti cu atentie protectia impotriva 
aruncarii inspre dvs. de resturi de taiere si deseuri. 

 

f. Daca folositi lama de taiere este imperativ sa utilizati 
suportul (cureaua) de umar. Ajustati aceasta curea 
pentru o utilizare confortabila, inainte de a porni 
motorul. Cureaua trebuie sa fie ajustata astfel incat cu 
mana stanga sa puteti tine confortabil ghidonul la 
nivelul taliei (braului). 

 

g. Verificati capul de taiere ca este corect atasat  axului 
de taiere sau ca lama de taiere este stransa 
corespunzator. 

 

h. Produsul este echipat cu un mecanism de ambreiaj 
centrifugal, astfel incat  capul de tăiere începe să se 
rotească de îndată ce motorul este pornit si acceleratia 
apasata. Asigurati-va ca tineti ferm  motocositoare si 
ca lama de taiere sau firele de nailon nu vin  în contact 
cu vreun  obstacol atunci când motorul pornește. 
 

23. Nu setati niciodata la pornire clapeta de accelerație în poziția de mare viteză! 
După pornirea motorului  asigurati-va ca dispozitivul de tăiere (capul cu nailon 
sau lama metalica) isi oprește rotirea atunci când clapeta de acceleratie este data 
înapoi în poziția sa inițială. În cazul în care capul de taiere continuă să se rotească 
chiar și după ce clapeta de accelerație a fost mutata  înapoi în totalitate, opriți 
motorul și contactati unitatea la service autorizata pentru reparații. 

 
24. ATENTIE! TAIATI EXCLUSIV IARBA SAU ALTE VEGETALE SIMILARE! 
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25. In timpul cosirii tineti ferm motocositoarea. Așezați 
picioarele usor departate (puțin mai departe în afară decât 
lățimea umerilor), astfel încât greutatea sa fie distribuită în 
mod egal între picioare și întotdeauna asigurați-vă că va  
mențineti  echilibrul, chiar și  în timpul lucrului. 
Nu ridicati capul de taiere peste nivelul taliei. 
Nu accelerati peste nivelul necesar taierii. 
 

26. În cazul în care motocositoarea începe să vibreze, opriți 
motorul și verificați-o. Nu o mai folosiți până ce problema a 
fost corectată. 
 

27. Țineți toate părțile corpului la distanță de capul de tăiere și 
de suprafețele fierbinți. Niciodată sa nu atingeți toba de 
eșapament, bujia, sau alte părți metalice ale motorului în 
timp ce motorul este în funcțiune sau imediat după oprirea 
acestuia. Acest lucru ar putea duce la arsuri grave sau șoc 
electric. În interiorul tobei de eşapament se află substanţe 
chimice care pot fi cancerigene. Evitaţi orice contact cu 
aceste substanţe în cazul în care toba de eşapament este 
deteriorată. 

 
28. Fiti vigilenti cand utilizati motocositoarea si opriti motorul imediat atunci cand 

cineva intra in zona de actiune! Preveniti orice situatie poetntial periculoasa 
pentru cei din jur! 

 
29. NU vă bazaţi doar pe dispozitivele de siguranţă cu care este dotata 

motocositoarea dvs. Ca utilizator de motocositoare trebuie să vă luaţi şi dvs. 
câteva măsuri de siguranţă care să prevină accidentarea, precum: 
a. Înţelegerea modului în care motocositoarea poate reacţiona face ca să nu fiţi 

luat prin surprindere.  
b. Păstraţi în permanenţă un bun contact cu motocositoarea, cu ambele mâini. 

Utilizaţi o priză fermă. O prindere fermă va ajuta la reducerea reculului şi la 
menţinerea controlului asupra motocositoarei. 

c. Urmaţi instrucţiunile din acest ghid privind intreţinerea acesteia.  
d. Folosiţi exclusiv tipurile de nailon si/sau lama de taiere specificate de către 

producător sau echivalente.  
e. Mentineti o zona de protectie de minim 15 m intre dvs. si alte persoane. 

 
30. Nu transportati motocositarea in portbagaj sau in masina cu dvs. daca mai are 

combustibil in rezervor. Goliti-l sau consumati-l inaintea transportarii! 
 

31. În timpul funcţionării, acest aparat produce un câmp electromagnetic care 
în anumite împrejurări poate interfera cu implanturile medicale active sau 
pasive. Pentru a reduce pericolul rănirii grave sau fatale, recomandăm 
persoanelor cu implanturi să consulte medicul şi producatorul de 

implanturi înaintea utilizării acestui produs. 
 
       pg. 7 

EXPLICAREA SIMBOLURILOR DE PE MOTOCOSITOARE 

Pentru o utilizare sigură şi pentru întreţinerea corespunzătoare, urmăriţi şi respectaţi 
întocmai simbolurile de pe motocositoare!  

 
 

• Alimentare cu AMESTEC de COMBUSTIBIL  
Localizare: Pe capacul rezervorului de alimentare cu combustibil   
 

• Cu întreruptorul în poziţia “2” socul este inchis.  

• Cu întreruptorul în poziţia “3”socul este pornit (tras). Şocul se activează 
prin tragere  
Localizare: pe capacul filtrului de aer.  

 

 

DESCRIEREA PARTILOR COMPONENTE 
 

1. Ghidon 

2. Prindere curea de umar 

3. Buton pornire 

4. Cablu acceleratie  

5. Clapeta acceleratie 

6. Buton mentinere nivel 

acceleratie (blocatorul 

acceleratiei) 

7. Axul de antrenare cap 

taiere 

8. Protectie   

9. Lama in 3 dinti 

10. Cap conectare lama sau 

rotor cu nailon 

11. Starter 

12. Rezervor combustibil 

amestec 

13. Pompa de amorsare 

14. Capac filtru de aer 

15. Manerul socului 

16. Capul bujiei 

17. Capacul tobei de 

esapament 
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COMBUSTIBILUL (AMESTECUL DE COMBUSTIBIL) 
 

■ COMBUSTIBILUL PENTRU ALIMENATAREA MOTOCOSITOAREI  
ATENŢIE! Benzina este foarte uşor inflamabilă!  
Evitaţi fumatul sau producerea de scântei în apropierea 
rezervorului deschis! Opriţi motorul şi aşteptaţi să se răcească 
complet înainte să alimentaţi cu combustibil! Efectuaţi alimentarea 
cu combustibil doar afară şi reporniţi motorul doar la o distanţă de 
minim 3 m de locul in care aţi pregătit mixul de combustibil! 
 

ATENŢIE! Motorul este lubrifiat cu ulei special pentru motoarele în 2 timpi răcite cu aer. 
Utilizaţi exclusiv uleiul tip  2T din clasele JASO FB/ISO EGB; utilizarea altui tip de ulei 
conduce la pierderea garantiei!  
 

ATENTIE! NU UTILIZAŢI ULEIURILE BIA/TCW FOLOSITE LA MOTOARELE ÎN 2 
TIMPI RĂCITE CU APĂ.  
 

AMESTEC RECOMANDAT 
In primele 10 ore de functionare proportia va fi: 

BENZINĂ  FĂRĂ PLUMB 25 părţi si ULEI  1 parte 

(la 0.5 l benzina se pun 20 ml ulei 2T)  

Ulterior proportia va fi: BENZINĂ  FĂRĂ PLUMB 30 

părţi si ULEI  1 parte 

(la 0.5 l benzina se pun 17 ml ulei 2T)  

Se utilizează benzina fără plumb, de buna calitate, cu cifra octanică minimă de 95.  
Utilizarea benzinei cu cifra octanică mai mică va deteriora ireversibil motorul! Utilizarea unui 
ulei de slabă calitate sau altul decât cel recomandat va deteriora ireversibil motorul. În ambele 
cazuri motoferăstrăul îşi pierde garanţia! 
■ MIXAREA COMBUSTIBILULUI (acordaţi atenţie sporită la agitarea amestecului)  

1. Măsuraţi cu atenţie nivelul de combustibil/ulei necesare mixului. 
2. Puneţi mai întâi benzina în recipientul special dedicat acestei operaţiuni, până la  
nivelul indicat. 
3. Completaţi cu ulei până la nivelul indicat pentru ulei si agitaţi foarte bine pentru cel  
puţin 1 minut! Dacă nu agitaţi suficient există riscul să uzaţi prematur segmenţii datorită 
unei lubrefieri insuficiente! 
4. Deşurubaţi capacul de la rezervor şi puneţi-l deoparte, dar nu în praf! 
5. Alimentaţi cu mixul de combustibil până la 80% din capacitatea rezervorului de  
combustibil. 
6. Înşurubaţi la loc capacul de la rezervorul de combustibil şi ştergeţi cu grijă  
eventualele picături scurse pe lângă. Depărtaţi-vă la cel puţin 3 m de locul în care aţi 
alimentat. Acum puteţi porni motorul. 
7. Consumaţi tot combustibilul înainte de o nouă realimentare. 

Atenţie! Utilizarea de benzină fără ulei sau cu ulei in alte proportii distruge motorul! 

8. Combustibilul mixat lăsat neutilizat pentru o perioadă de peste o lună de zile poate  
înfunda carburatorul şi afecta motorul. NU îl mai utilizaţi! Depozitarea motocositoarei 
pentru o perioada mai lunga de 10 zile cu combustibil in rezervor poate duce la 
depuneri de reziduuri din combustibil,  in interiorul carburatorului, reziduuri care se 
intaresc si nu mai pot fi curatate nici cu ultrasunete. Acest caz conduce la pierderea 
garantiei! 
9. Nu aruncaţi oriunde combustibilul nefolosit sau recipienţii folosiţi la depozitarea  
combustibilului sau folosiţi la mixarea cu ulei ci numai în locurile special amenajate! 
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PREGATIREA PENTRU COSIRE 

 
 

1. Slabiti cele 4 suruburi de pe capacul superior al prinderii si 
inserati cele doua parti ale ghidonului, in mod egal apoi 
strangeti suruburile. 

 
 
 
 
 
 

2. Indepartati capacul filtrului de aer. 
 
 
 
 
 

3. Conectati terminatia cablului de acceleratie in lacasul dedicat 
de pe carburator. 

 
 
 
 
 
 

4. Atasiti protectia de plastic pe ax prin intermediul 
distantierului si a celor doua suruburi de prindere.  

 
 
 
 

5. Avand motocositoarea oprita, cu inbusul hexagonal din trusa 
de unelte primita mentineti blocat capul transmisiei. Fixati 
astfel prinderea. Rotiți apoi capul de tăiere atat cat să se lase 
in afara firele de nailon cam 5 cm in fiecare parte. Strângeți 
bine capul de taiere din plastic cu mana. Nu fortati! 

 
 

 

6. Pentru instalarea lamei de taiere se procedeaza in felul 
urmator: cu inbusul hexagonal (1) din trusa de unelte primita 
mentineti blocat capul transmisiei (4). Scoateti surubul (2) si 
garnitura (3) de pe capul transmisiei. Puneti lama cu fata 
marcata pe capul transmisiei (4). Puneti garnitura (3) pe lama 
cu fata ingropata pe lama. Strangeti lama prin strangerea 
surubului (2) dupa ce ati pus si garnitura (5) si capacul 
surubului (6). 
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PORNIREA MOTORULUI 
 

ATENŢIE! Înainte de a porni motorul verificaţi vizual prezenţa părţilor componente şi 
asiguraţi-vă că toate componentele motocositoarei sunt instalate corespunzător. 
 

ATENTIE! Capul de taiere porneste odata cu pornirea motorului! Daca nu sunteti atent, 
lama sau nailonul de taiere vă poate atinge corpul şi răni! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Alimentaţi cu mixul de combustibil şi ulei şi înşurubaţi strâns capacul rezervorului. 
2. Așeaza motocositoarea pe o suprafață plană, fermă. Păstrați capul de tăiere astfel 

incat sa nu atinga solul și eliminati din apropiere obiectele ce pot fi antrenate de 
acesta deoarece la pornire  se va roti si el. 

3. Împingeți pompa de amorsare de mai multe ori până când combustibilul ajunge in 
conducta. Vezi OP1. 

4. Mutați maneta de șoc în poziția inchis.  Vezi  OP2. 
 

1. Maneta socului 
2. Soc inchis  
3. Soc deschis 

 
 
 

 
5. Poziția de pornire se obține apãsând în primul rând blocatorul accelerației (7) și 

accelerația iar apoi apãsând comutatorul de pornire (4). Eliberați apoi blocatorul 
accelerației și accelerația și apoi butonul de pornire. Funcția de pornire este acum 
activatã. Pentru a readuce motorul la mersul în gol se apasã blocatorul accelerației și 
accelerația. Vezi  OP3. 

 
(4) Butonul de pornire   
(5) Stop 
(6) Start  
(7) Butonul de blocare a acceleratiei 
 

6. În timp ce țineți ferm unitatea, trageți de demaror rapid până la când motorul 
porneste. Vezi  OP 4. 
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ATENŢIE!  
Evitați să trageți de demaror până la sfârșitul corzii acestuia sau sa dati drumul manerului 
acestuia brusc atunci cand motorul a pornit! Astfel de acțiuni pot provoca defecțiuni 
demarorului!   

                                                     
7. Imediat treceți maneta socului in pozitia deschis  (vezi OP2) și trageți de manerul 

demarorului de mai multe ori, rapid, pentru a reporni motorul (vezi OP 4). 
 

8. Lăsați motorul să se încălzească timp de câteva minute înainte de a începe 
operațiunea de cosire. 
 

ATENŢIE! 
La repornirea motorului imediat după oprirea acestuia, lăsați deschisă șoc (OP2) și împingeți 
pompa de amorsare de mai multe ori (vezi OP 1). 

 
Daca mentineti socul inchis pe o perioada mai mare de timp  motorul poate porni greu din 
cauza excesului de combustibil. Atunci când motorul nu a pornit după mai multe încercări, 
deschideți socul si repetați tragerea  de manerul demarorului, sau scoateți bujia și uscați-o. 
 

ATENŢIE LA PORNIREA MOTORULUI! ACCELERÂND,  CAPUL DE TAIERE 
ÎNCEPE SĂ SE ÎNVÂRTEASCĂ!          

 

■ OPRIREA MOTORULUI  

1. După utilizare nu mai acceleraţi pentru a permite revenirea motorului  la turaţia 
de ralanti  pentru o perioada de circa 1 min-1,5 min. 
2. Puneţi butonul de pornire pe poziţia “O” (STOP).  

ATENŢIE!  Cu exceptia unei situatii de urgenta, evitați să opriti motorul simultan cu 
actionarea acceleratiei! 

 

■ REGLAREA RALANTIULUI 

Atunci cand motorul tinde sa se opreasca la ralanti, puteti ajusta turatia astfel: mai întîi se 
însurubeazã surubul (în sens orar) pînã ce dispozitivul de tãiere începe sã se roteascã. Apoi se 
desurubeazã surubul pînã ce dispozitivul de tãiere se opreste. Dacã motorul functioneazã 
uniform în ambele pozitii înseamnã cã turatia de mers în gol a fost corect reglatã (vezi OP5). 

 

 

 

 

 
ATENŢIE!  Incalziti suficient motorul inainte de efectuarea reglajului. 

Dacã reglajul de mers în gol nu poate fi ajustat încît dispozitivul de tãiere sã se opreascã, 
apelati imediat la un service autorizat! 

Nu folositi motocositoarea înainte de a fi fost corect reglata sau reparata! 
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TĂIEREA CU FIRUL DE NAILON SI CU LAMA 
 

Înainte de începerea tăierii citiţi cu atenţie acest ghid! 
Întotdeauna respectaţi regulile de siguranţă obligatorii în acest tip de 
activitate! Protejaţi-i pe cei din jur şi protejaţi-vă şi dvs. Acest produs taie 
exclusiv iarba, buruieni sau alte vegetale similare. Tăierea unui alt tip de 
material este STRICT INTERZISĂ şi prezintă pericol de moarte! 
Manipularea acestui tip de motocositoare fără un antrenament de  

specialitate poate prezenta pericol de moarte! Nu utilizaţi motocositoarea pentru alte 
operaţiuni decât cea pentru care a fost proiectata! NU forţaţi motocositoarea pentru a 
taia alt tip de materiale. NU suntem răspunzători pentru eventualele accidente 
provocate de manipularea incorectă! Purtati intotdeauna echipament complet de 
protectie! Nu va aplecati peste protectia din plastic deoarece puteti fi ranit de resturile 
antrenate de nailon sau lama de taiere! In niciun caz nu operati motocositoarea fara 
protectia de plastic a capului de taiere! Nu inspectati motocositoarea sau parti ale 
acesteia cu motorul pornit sau cu vreo parte in miscare! 

Nu porniti motorul fara ca axul motocositoarei sa ii fie atasat! 
 

TĂIEREA CU FIRUL DE NAILON  
 
Tineti minte ca varful firelor de nailon sau varful lamei taie. Nu intrati adanc in zona de taiere 
ci mergeti din aproape in aproape, lin, permitand motocositoarei sa mearga in ritmul propriu.      
 

1. Țineți motocositoarea astfel incat capul de taiere sa nu atinga solul si sa fie înclinat  la 
aproximativ 20 de grade față de direcția de avansare (vezi  OP6). 
 
2. Maturand cu motocositoarea de la dreapta la stânga evitati ca resturile aruncate sa va 
loveasca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Utilizați o acțiune lentă, în mod deliberat pentru a taia buruienile sau iarba mai mare. 
Viteza de miscare a maturarii va depinde de materialul tăiat – daca acesta este mai mare – 
viteza va fi mai mica si invers, daca materialul taiat este mai mic – viteza poate fi mai mare. 
 
4. Niciodată nu va balansati intr-atat de mult pentru a va pierde echilibrul. 
 
5. Încercați să controlati mișcarea de tăiere din șold mai degrabă decât sa faceti miscarea  din 
brațe și/sau mâini. 
 
6. Luați măsuri de precauție pentru a evita ca sârma, iarba sau buruienile sa se infasoare în jurul 
capului de taiere. Astfel de materiale pot bloca capul de taiere și pot impiedica ambreiajul să 
alunece, rezultând în deteriorarea acestuia. 
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7. Motocositoarea dvs. are ca si cap de taiere un mosor semi-automat ce contine un fir de 
nailon.  Pe masura ce acesta se scurteaza, puteti sa va continuati taierea lovind usor pamantul, 
fara ca motocositoarea sa fie accelerata. In acest fel se elibereaza firul de nailon din mosor. De 
fiecare dată când capul este lovit, firul de nailon iese cam cu  aproximativ 1 inch (2,5 mm). 
Pentru un efect mai bun, apăsați capul pe terenul deja defrisat si nu în iarba groasa sau inalta 
deoarece atunci  capul se poate bloca prin agatarea in materialul vegetal. 
 

TĂIEREA CU LAMA  

Atunci când lucrati cu lama metalica (o ascuțiti sau o manipulati -  o dati jos sau o refixati pe 
capul de taiere) purtati mănuși rezistente de protectie și folositi numai instrumente adecvate 
și echipamente pentru a preveni rănirea. 
 
1. Verificați șurubul care fixeaza lama și asigurați-vă că acesta este in buna stare, fara 
abraziuni sau defecte. 
  
2. Asigurați-vă că lama și suportul au fost fixate în conformitate cu instructiunile din acest 
manual iar lama se misca lin, fără vreun zgomot anormal. 
 
3. Piesele rotative fixate incorect poate provoca accidente grave operatorului. Asigurați-vă că 
lama nu este îndoita, deformata, crăpata, rupta sau deteriorata. Dacă sesizativreo problema la 
lama, inlocuiti-o cu una noua. 

4. Utilizati cureaua de sustinere (hamul)pentru 
a atârna motocositoarea pe partea dreapta a 
corpului. Reglați lungimea hamului astfel 
încât capul de tăiere sa fie paralel cu solul. 
 
ATENTIE! Asigurați-vă că utilizati hamul 
protectia de plastic a capului de taiere. Lipsa 
uneia dintre acestea prezinta pericol grav de 
ranire. 

 
 

5. Țineți motocositoarea astfel incat capul de 
taiere sa nu atinga solul si sa fie înclinat  la 
aproximativ 20 de grade față de direcția de 
avansare. 
 

6.  Maturand cu motocositoarea de la dreapta la 
stânga evitati ca resturile aruncate sa va 
loveasca.  Atunci cand aveti de cosit o zona 
mai mare, incepeti operatiunea de cosire de la 
capatul din stanga pentru a evita interferenta 
cu zona in care ramane iarba taiata. 

 
7. Utilizați o acțiune lentă, în mod deliberat pentru a taia buruienile sau iarba mai mare. 
Viteza de miscare a maturarii va depinde de materialul tăiat – daca acesta este mai mare – 
viteza va fi mai mica si invers, daca materialul taiat este mai mic – viteza poate fi mai mare. 
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8. Niciodată nu va balansati intr-atat de mult pentru a va pierde echilibrul. 
 
9. Încercați să controlati mișcarea de tăiere din șold mai degrabă decât sa faceti miscarea  din 
brațe și/sau mâini. 
 
10. Luați măsuri de precauție pentru a evita ca sârma, iarba sau buruienile sa se infasoare în jurul 
capului de taiere. Astfel de materiale pot bloca capul de taiere și pot impiedica ambreiajul să 
alunece, rezultând în deteriorarea acestuia. Daca apar vibratii ciudate opriti motorul si 
inspectati lama de taiere.  

 
ATENTIE! Opriti motorul inainte de a inspecta lama. De asemenea verificati ca lama s-a 

oprit complet inainte de a va apropia de aceasta! 
 

ATENTIE! Lovind cu lama o piatra mai mare sau in pamant, poate apare fenomenul de 
recul prin care motocositoarea si dvs. sunteti impinsi inapoi sau dezechilibrati! Asigurati-

va ca stapaniti motocositoarea si preintampinati aparitia acestei situatii. 
 

Informaţiile prezentate în acest capitol sunt pur informative, nu constituie 
indicaţii ferme şi nu se substituie unui antrenament specializat pentru 

cosire. 
 
 

Capul de taiere cu fir de nailon (furnizat) 
 
 

 
 

Lama taiere in 3 colturi (furnizat) 
 
 
 
 

Lama taiere (se vinde separat) 
 
 
 
 

Lama taiere in 3 colturi (se vinde separat) 

 
 

BOBINARE CAP TAIERE CU FIR NAILON 
 

Pentru înlocuirea firului de nailon utilizați un fir cu diametrul de 2.4 mm. Bobina este 

capabila sa primeasca pana la 5 m de fir de nailon. Evitați utilizarea unui fir  mai lung, 

deoarece poate reduce performanța tundere. Din motive de siguranță  nu folosiți fir de nailon 

ranforsat cu metal sau fir metalic.  

1,2. Prindeți de zona cu crestaturi de pe ambele parti ale carcasei bobinei pentru a indeparta 

capacul de jos.  
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3. Scoateți bobina și trageți firul vechi ramas. 

Puneti un capăt de fir  nou prin orificiile bobinei 

și trageți-l până când lungimea este egală între 

fiecare parte a bobinei. 

 

4. Rasuciti în direcția indicată pe mosor. 

 

5. Prindeți fiecare capăt al firului în fanta de pe 

marginea bobinei și apoi treceti capetele prin 

ochiurile de pe carcasa. Asigurați-vă că inelele și 

șaibele sunt la locul lor. 

 

6. Trageți firul pentru a il elibera din fantă. 

 

7, 8. Aliniați fanta de pe capacul de jos cu 

prinderea de pe carcasa, apăsați capacul carcasei 

până când se aude un clic. 
 
 
 
 

 

ÎNTREŢINEREA 
 

ATENŢIE ! Înaintea oricărei operatii de curăţire, de inspectare sau reparare a motocositoarei, 
asiguraţi-vă că motorul este oprit şi că părţile componente s-au răcit. Pentru siguranţă 
deplină deconectaţi fişa de la bujie.  
 

■ ÎNTREŢINEREA CURENTĂ  
1.   Filtrul de aer  

Filtrul de aer, în cazul în care este înfundat va 
reduce performanța motorului. Lunar verificați și 
curățați elementul filtrant în apă caldă, săpun după 
cum este necesar. Se usuca complet înainte de a se 
instala. În cazul în care filtrul este rupt sau colmatat,  
înlocuiți-l cu unul nou. 
 
 

1.   Filtrul de combustibil  
Similar, filtrul de combustibil, trebuie verificat lunar  
și curățat.  În cazul în care filtrul este rupt sau 
colmatat, înlocuiți-l cu unul nou. 

 
 
Verificaţi eventualele scurgeri de combustibil sau slăbirea strângerilor, cu precădere în zonele 
articulaţiilor. În situaţia în care găsiţi defecte, adresaţi-vă celui mai apropiat service autorizat 
pentru reparare, înainte de a mai reporni motocositoarea.  
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2.   Bujia  
0.6 ~ 0.7 mm 

Folositi exclusiv tipul de bujie recomandat de producator.  
Pentru a instala bujia, potriviti-o cu atentie in lacasul sau si 
strangeti-o cu mana initial ca apoi sa o strangeti cu cheia de bujii 
inca un sfert de tura. Cuplu de strângere: 9.8 ~ 11.8 Nm. In situatia 
in care electrodul este consumat sau colmatat se recomanda 
schimbarea bujiei. 

3.   Toba de esapament  

Verificați periodic toba de eșapament pentru lipsa fixarii sau orice deteriorare sau coroziune. 
În cazul în care gasiti vreo scurgere sau vreun semn de deterioare sau coroziune, nu mai 
utilizați motocositoarea si mergeti la reparat imediat. Rețineți că nu a face acest lucru poate 
face ca motorul sa ia foc! 
Operatiunile descrise mai sus, daca nu se fac conform recomandarilor, conduc la pierderea 

garantiei! 
 
■ ÎNTREŢINEREA PERIODICĂ 
 

1.  Verificarea aripioarelor de răcire ale cilindrului  
Praful poate înfunda aripioarele de răcire ale cilindrului şi poate 
cauza supraîncălzirea acestuia. În cadrul reviziilor periodice sau 
cel putin o dată la fiecare 25 de ore de functionare, se vor curata de 
praf aripioarele de răcire ale cilindrului. Când puneţi la loc 
capacul cilindrului asiguraţi atenţie sporită poziţionării cablurilor 
şi furtunelor.  Atenţie să nu blocaţi locaşul de admisie a aerului.  

Nu atingeți toba de eșapament sau cilindrul sau bujia cu mâinile goale imediat după oprirea 
motorului. Motorul poate deveni foarte fierbinte în timpul funcționării, iar acest lucru ar 
putea duce la arsuri grave. 
2.   Toba de esapament 

Verificati toba de esapament inainte de orice 
pornire a motocositoarei pentru a fi siguri a nu 
este obturata cu crengute sau resturi vegetale 
care pot lua foc la pornirea motocositoarei. 
 
Verificați priza de aer de răcire și aerisire din 
zona din jurul cilindrului si aripioarele de răcire 
și îndepărtați orice deșeu care s-a atașat. Rețineți 
că este necesar sa eliminati apărătoarea fisei 
bujiei pentru a putea vizualiza partea superioară 
a cilindrului. 

(1) Localizarea aripioarelor cilindrului      (2)   Gura de admisie aer (spate) 
Dupa fiecare 25 ore de functionare scoateți toba de 
eșapament, introduceți o șurubelniță în orificiul acesteia 
și indepartați orice depuneri de carbon. Strângeți apoi 
toate șuruburile, buloanele și accesoriile. Verificați 
pentru a vedea dacă există ulei sau unsoare între tambur 
ambreiajului si ștergeti-l cu o carpa imbibata doar in   
benzină.     
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DEPOZITAREA MOTOCOSITOAREI 
Combustibilul lasat in rezervor peste noapte sau pe o perioada mai lunga de timp (peste 10 
zile)  poate deteriora produsul dvs. si este una din cauzele majore ale eșecului la pornirea 
motorului. Înainte de a depozita motocositoarea, goliti rezervorul de carburant și rulați 
motorul până când acesta utilizează tot combustibilul rămas în carburator.  
Depozitați motocositoarea in interiorul unui adapost uscat. 
Operatiunile descrise mai sus, daca nu se fac conform recomandarilor, conduc la pierderea 

garantiei! 
 

 

REZOLVAREA UNOR PROBLEME 
 

Caz 1. Motocositoarea nu porneste  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VERIFICATI             CAUZE PROBABILE                        ACTIUNE  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rezervor combustibil amesctec  ➞   amestec incorect  ➞ goliti si schimbati amestecul 
Filtru de combustibil                   ➞   filtru colmatat       ➞ curatati filtrul  
Surubul de reglaj al carburatorului  ➞   in fara reglajului normal  ➞ reglati-l  
Bujia    ➞   bujia nu da scanteie      ➞ curatati si uscati bujia 

➞   distanta dintre electrozi nu este cea corecta  ➞ reglati distanta  la 0.6~0.7mm  
➞   bujia este slabita             ➞ strangeti bujia  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Caz 2. Motorul porneste dar se opreste imediat/pornire greoaie.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VERIFICATI             CAUZE PROBABILE                        ACTIUNE  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rezervor combustibil amesctec ➞   amestec incorect  ➞ goliti si schimbati amestecul  
Surubul de reglaj al carburatorului  ➞   in fara reglajului normal  ➞ reglati-l  
Toba de esapament  ➞   s-a depus carbon            ➞ eliminati depunerile de carbon  
Filtrul de aer                 ➞   colmatat de praf            ➞ se spala, se usuca si se remonteaza  
Aripioarele de racire ale cilindrului       ➞   acoperite de praf            ➞  se curata  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CARACTERISTICI TEHNICE MOTOCOSITOARE TIP BC520 

Tip motor, capacitate         1 cilindru rãcit cu aer, 2 timpi, 51.7 cmc 

Putere maximã         1,4 kW / 7500 (rot/min)  - 1.9 CP 

Carburator     cu diafragma  

Aprindere     CDI 

Bujie     LD L7T    

Tip combustibil:    amestec benzină şi ulei conform Manual 

Capacitate rezervor amestec combustibil 1200 ml 

Omologare     CE 

Dimensiuni motor/ax   32 x 22.5 x 28 cm / 165 x 10 x 9 cm 

Greutate fără lichide, dar cu lanţ şi ghidaj 5,6 kg 

Sens taiere cap rotativ    Sensul acelor de ceasornic 

Tip cap taiere    cu nailon si lama cu 3 colturi 
 

pg. 18 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Notã cãtre Client: 
Înainte de livrare, produsului dumneavoastrã i-au fost verificate: 
-buna funcţionare şi reglare a pãrţilor mecanice; 
-integralitatea accesoriilor aflate în cutie; 
-aspectul exterior. 
 
La primirea produsului vã rugãm verificaţi: 
-corectitudinea completãrii prezentului document; 
-semnãtura şi ştampila vânzãtorului pe documente. 
 
Un set de scule vã este furnizat pentru uzul curent. 
Orice reclamaţii ulterioare nu se iau în considerare. 
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CERTIFICAT DE GARANŢIE  4anigarantie  
 

Garantia reprezinta limita de timp care curge de la data dobandirii produsului, in care 
producatorul isi asuma responsabilitatea remedierii produsului achizitionat, integral pe 
cheltuiala sa, daca deficientele nu sunt imputabile Clientului (prin modul de utilizare! 

Conform prevederilor legale pentru calitatea produselor livrate  se atestã  cã  acest  produs a fost  
fabricat  în  conformitate  cu  normele  Uniunii  Europene, utilizându-se tehnologii şi materiale 
adecvate. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani, dacă se utilizează conform scopului – 
activităţi ocazionale, tip „hobby”. 
Prin prezentul certificat producãtorul garanteazã buna funcţionare a produsului în  situaţia  în  care  
proprietarul  îl va  utiliza  conform  regulilor  şi  instrucţiunilor cuprinse în manualul de utilizare şi s-a 

îngrijit sã-i asigure întreţinerea în conformitate cu prevederile  ghidului de service. Orice defecţiune 

apãrutã în perioada de garanţie la produsul care face obiectul prezentului Certificat se remediazã 
gratuit în termen de maxim 15 de zile de la data la care defectele au fost comunicate de Client, prin 
repararea sau înlocuirea componentelor defecte la atelierele de service autorizate de cãtre importator 
sã asigure garanţia. Timpul de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în cadrul termenului de 
garanţie, prelungeşte în mod corespunzător termenul de garanţie şi curge din momentul intrării 
produsului în service până la aducerea acestuia în stare de utilizare normală. 
Produsul beneficiazã de garanţie conform O.G. 21/1992 cu modificãrile ulterioare şi Legii 

449/2003 (r1), pe teritoriul national, asigurându-i-se garanţia de conformitate de 24 luni, 

existenţa celor douã tipuri de garanţii, cea de conformitate şi cea comercialã, neexcluzând 

dreptul la garanţie pentru viciu ascuns, conform Codului Civil. Prezenta garantie nu afecteaza 

drepturile oferite prin lege cumparatorului.  

• Garanţie comercialã tip A - produsul beneficiazã de 48 luni garanţie pentru 

produsele comercializate persoanelor fizice şi care sunt folosite conform destinaţiei acestora – pentru 

activităţi ocazionale („hobby”), garanţie condiţionată de întreţinerea utilajului conform graficului de 

întreţinere. 

• Garanţie comercialã tip B - produsul beneficiazã de 6 luni garanţie pentru 

produsele comercializate persoanelor juridice care le achiziţionează în vederea exploatării comerciale 

sau închirierii, garanţie condiţionată de întreţinerea produsului conform graficului de întreţinere. 

La solicitarea garanţiei, produsul trebuie însoţit de Factura Fiscalã şi Certificatul de Garanţie, ambele 

în original. Lipsa unuia dintre documente anuleazã obligaţia noastrã de a asigura garanţia (conform 

Cod Fiscal, art. 21, alin. 1).  Garanţia produselor NU este transmisibilă. 
 

GHID DE SERVICE 
 

Operatiunile de intretinere recomandate in acest Manual de Utilizare permit functionarea 

corespunzatoare a produsului si reprezinta minimul pentru mentinerea produsului in stare de 

functionare normala. Operatiunile de intretinere se pot efectua de catre Client sau la cererea acestuia 

si contra-cost, de catre un service autorizat.  

Neefectuarea acestora de catre Client sau de catre un service autorizat conduce la pierderea garantiei. 

In situaţia în care sunt necesare operaţiuni suplimentare de întreţinere (schimbare ulei, bujii, curăţire 

sau spălare piese, etc.), acestea se vor efectua şi achita de către Client conform unui deviz de reparaţii 

acceptat în prealabil de către acesta. Neefectuarea operaţiilor suplimentare necesare pentru repunerea 

produsului in stare de functionare normala duce la pierderea garanţiei. 

Reperele consumabile sau deteriorabile usor de catre Client (de ex: demaror, cap taiere nailon si disc 

motocoasa, ambreiaj, ferodou, ulei lant, ulei motor, filtre de ulei, filtre de aer, filtre de combustibil, 

bujii, lama lanţ motoferastrau, lanţul, etc.) NU sunt acoperite de garanţie decat in cazul in care 

prezinta defect de fabricatie. Manopera aferentă înlocuirii reperelor defecte si reperele in sine, in 

situatia de mai sus, se achită de catre Client.                                 
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DECLARAŢIA CLIENTULUI: 
 

Am primit produsul model: 

                  

 

Având seria*:  

                                  
 

în bunã stare de funcţionare, în conformitate cu specificaţiile lui tehnice. 

Am primit factura în original şi Manualul de Utilizare - Certificatul de Garanţie - 

Ghidul de Service.  

Am înţeles cã orice solicitare de service se face numai prezentând acest  Manual de 

Utilizare - Certificat de Garanţie - Ghid de Service precum şi Factura Fiscalã de 

achiziţie în original.  

Orice modificari aduse prezentului document, altele decât cele efectuate de 

reprezentanţii autorizaţi ai importatorului (şi certificate prin semnãturã şi ştampilã), 

anuleazã garanţia. Mi-au fost explicate de cãtre vânzãtor şi am înţeles toate detaliile 

cu privire  la modul de utilizare al produsului, condiţiile de garanţie, instrucţiunile 

generale privind protecţia muncii şi mi s-a făcut proba bunei funcţionãri a 

produsului. Declar cã voi utiliza echipament de protecţie, că voi studia normele 

specifice de protecţia muncii şi că îmi asum integral consecinţele utilizării 

produsului. 

La aceasta serie se face referire in Declaratie de Conformitate de la pg.19. 

      

Data vânzãrii: 

GARANŢIE  TIP A (persoane fizice)                    B (persoane juridice) 

 
 
Semnãtura client ....................................................... 

LOT / SERIE: 
 

3anigarantie 
        

 
 

 

Garanţia se pierde în urmãtoarele cazuri : 

-  prin nerespectarea instrucţiunilor de folosire a produsului, primite de Client  la cumpãrarea 

acestuia; 

- prin neefectuarea operatiunilor de intretinere prevãzute în ghidul de service, conform 

acestuia, în timp, de catre Client sau de catre un service autorizat (contra-cost) pânã la 

epuizarea perioadei de garanţie; 

- prin orice intervenţie neautorizatã asupra produsului, în orice scop; 

- pentru componentele deteriorate în urma unor accidente, în afara situaţiilor  când se 

dovedeşte cã accidentul s-a datorat unei defecţiuni de fabricaţie a produsului; 

- prin modificarea produsului în afara indicaţiilor date de cãtre producãtor sau înlocuirea 

componentelor cu alte componente decât cele de origine (sau validate de cãtre producãtor); 

- prin constatarea unor avarii datorate unei întreţineri defectuoase sau suprasolicitãrii 

produsului (utilizare excesiva ce depaseste limitele tehnice ale produsului ce are ca 

destinatie activitatea de taiere ocazionala – hobby); 

-  prin efectuarea de reparaţii şi/sau intervenţii în alte ateliere decât cele autorizate de 

importator; 

- datoritã influenţei unor evenimente exterioare ca: lovituri de pietre sau alte obiecte, 

grindinã, incendiu, etc.; 

- datoritã deteriorãrilor cauzate de depozitarea defectuoasã a produsului (lângã surse 

puternice de cãldurã, în soare, în frig, în conditii de umiditate extrema, sub  acţiunea  

prafului - fie el de rumegus sau industrial, sau pãmant - praf, noroi sau similar sau  în  medii  

chimice care  pot afecta componentele produsului) sau depozitarea fara a fi golit de fluide; 

- garanţia nu acoperã reperele consumabilele; cu toate acestea, daca defectul se constata a fi  

din fabricatie, reparatia se efectueaza in garantie. 

- garanţia se pierde prin alimentarea cu combustibil de proastă calitate sau 

necorespunzător, sau cu ulei de proastă calitate sau necorespunzător sau de alt tip, sau cu 

mixul necorespunzător efectuat sau daca mixul este lasat neconsumat in rezervor si 

carburator pentru o perioada de peste 10 zile intre doua utilizari.  

In acest caz cumpãrãtorul va achita toate cheltuielile  ocazionate  de  repunerea   în   stare  de  

funcţionare  normalã  a  produsului sau produsul va fi scos din garantie. 

În  cazul producerii de accidente pentru care  existã  suspiciuni  cã ar  fi  fost provocate de 

unele defecţiuni de fabricaţie, Clientul este obligat sã anunţe imediat  importatorul, fãrã a 

interveni  asupra  produsului,  în  scopul  constatãrii  cauzelor  care  au determinat 

defecţiunea.  

Piesele de origine care se utilizeazã la reparaţiile postgaranţie sunt garantate 6 luni, 

indiferent de rulajul la care au fost înlocuite. Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii realizate 

în strãinãtate, în perioada de garanţie a produsului sunt în sarcina Clientului. 
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Intretinere periodica 1  
 
 
Data ..................................................... 
Semnãtura ......................................... 

 
  

Intretinere periodica 2 
 
 
Data ..................................................... 
Semnãtura ......................................... 

 
  

Intretinere periodica 3 
  

 
Data ..................................................... 
Semnãtura ......................................... 

 
  

Intretinere periodica 4 
 
 

Data ..................................................... 
Semnãtura ......................................... 

 
  

 

VA RECOMANDAM 

sa mergeti pentru pornirea initiala  

si  

explicatii suplimentare la service! 
 

Tehnicienii din service va vor doza corect lichidele de pornire si va vor ajuta sa 

cunoasteti mai multe despre modul de utilizare a produsului dvs. Chiar daca serviciul 

este contra-cost, preturile pentru cunostintele impartasite si lichidele necesare sunt 

oricum reduse fata de beneficiile ulterioare privind utilizarea produsului. 

 

IMPORTATOR: Giro Company srl, Roman, judet NEAMŢ 

www.girocompany.ro 

 
EVIDENŢA OPERATIUNILOR DE INTRETINERE PERIODICA 
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EVIDENŢA REPARAŢIILOR ŞI A INTERVENŢIILOR 
 

 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

ATENTIE!  

VA RECOMANDAM ca in situatia aparitiei unui defect, in loc sa mergeti la magazin, sa 

mergeti DIRECT la sediul celui mai apropiat service, cu un telefon in prealabil pentru 

programare. 

Va facem aceasta recomandare deoarece: 

• Mergand direct la service se clarifica mai usor defectul si se remediaza mai rapid pentru 

ca exista comunicare directa. 

• In situatia in care defectul va este cert imputabil, va trebui sa achitati costul preluarii 

produsului de la magazin cu curierul rapid, al constatarii si al returnarii cu curierul 

rapid la magazin (circa 60 lei+TVA). In situatia neachitarii, produsul iese din garantie 

si ramaneti si dator! Aceste costuri pot fi reduse la 0 daca mergeti direct la service si 

agreeati devizul de reparatie negociat cu Service-ul. 

• Desigur ca in situatia in care defectul NU va este cert imputabil, pe durata perioadei de 

garantie,  toate costurile remedierii sunt 0 (zero) pentru dvs.! 

Pentru reparaţie sau efectuarea reviziilor la partenerii autorizati, vă rugăm să sunaţi în 

prealabil pentru programare în vederea preluării operative a produselor. 

Sambata si Duminica sunt de regula zile nelucratoare pentru noi si partenerii nostri. 
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Data 
intrãrii 

Nr. 
comandã 

Natura intervenţiei 
Data 
ieşirii 

Prelungire 
duratã garanţie 

Unitatea 
service 

          

      

      

      

      

      

      

http://www.girocompany.ro/


Acest material este valabil pentru urmatoarele marci (si modele): 
Model: TT-BC520 

Lista serviceurilor autorizate la 

data de 11.12.2017 este:  

 

Pentru lista actualizata a service-urilor vă rugăm să accesaţi www.girocompany.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informaţia  tehnică  şi  specificaţiile  de  service  incluse  în  această publicaţie 

erau  corecte  la  data  tipăririi  materialului.  Din  motive  de dezvoltare, 

producătorul   îşi   rezervă   dreptul   de   a   modifica specificaţiile, 

proiectarea sau echipamentele în orice moment, fără notificare  prealabilă  şi 

fără  a-şi  asuma obligaţii  de  nici  o  natură. Această publicaţie nu poate fi 

reprodusă sau tradusă, parţial sau în totalitate, fără  acordul nostru. Erorile şi 

omisiunile sunt exceptate. Toate drepturile rezervate. 
 

© copyright GIRO  COMPANY srl, 2012 - 2022                                    Rev. 021/11.12.2017 

Marcile sub care se comercializeaza produsele si derivatele sunt marci comerciale 

romanesti inregistrate Giro Company srl.  

Toate drepturile sunt rezervate Giro Company srl. 

 


