
MOTOCOSITOARE
Manual de utilizare

Model: GS800 / GS900

ATENŢIE: ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL, VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE TOATE
INSTRUCŢIUNILE ŞI SĂ LE PĂSTRAŢI PENTRU VIITOARE REFERINŢE.
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PREFAŢĂ

Vă mulţumim pentru achiziţionarea motocositoarei  noastre.  Aceasta se prezintă cu o structură
compactă, de mici dimensiuni, de înaltă calitate şi uşor de utilizat. Poate fi folosită la tunderea mai
multor tipuri de iarbă pe un teren neted.

Pentru utilizarea corectă a motocositoarei, vă rugăm să citiţi acest manual cu atenţie înainte de
pornirea echipamentului.  Acest manual descrie utilizatorilor modul corect de folosire, punere în
funcţiune şi întreţinere a motocositorii. Cu ajutorul manualului, utilizatorul va şti cum să opereze
motocositoarea într-un mod corect şi în condiţii de siguranţă, obţinând cele mai bune rezultate.

Vă rugăm să păstraţi acest manual cu grijă, astfel încât să-l citiţi de fiecare dată când aveţi nevoie.

Pentru a îmbunătăţi performanţele produsului, producătorul realizează activităţi  de îmbunătăţire
continuă a caracteristicilor tehnice ale produsului. Ne rezervăm dreptul de a face modificări în orice
moment, fără notificarea prealabilă şi fără nicio obligaţie. Cu această ocazie, vă rugăm să consul-
taţi şi celelalte documente ce însoţesc produsul .

Vă mulţumim pentru încrederea şi sprijinul acordat companiei noastre!

COMPONENTELE MOTOCOSITOAREI

1. Mâner
2. Maneta pentru mers înapoi
3. Comutator şoc
4. Amsamblul ghidonului
5. Ansamblu anvelope
6. Bolţ de arc
7. Carcasă de protecţie
8. Talpă distanţier

9. Bara de tăiere
10.Sistem de prindere a barei
11. Mânerul sforii de pornire
12.Rezervor combustibil
13.Filtru ulei/aer
14.Carcasa curelei de transmisie
15.Loc de montare a ghidonului
16.Maneta de acceleraţie
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17.Manetă ambreiaj
SPECIFICAŢII TEHNICE

Model GS 800 GS 900

Unitate Lungime (mm) 1750 1750

Lăţime (mm) 820 920

Înălţime (mm) 880 880

Masă (kg) 75 76

Motor Tip OHV, monocilindru, răcit cu aer, 4-timpi

Model 168F

Capacitate cilindrică (cm³) 196 196

Putere maximă şi turaţie (kW/rpm) 4.7/3600 4.7/3600

Capacitate rezervor combustibil (L) 3.6 3.6

Capacitate baie de ulei (L) 0.6 0.6

Sistem de pornire Pornire la sfoară Pornire la sfoară

Roţi de cauciuc 5.00-6 5.00-6

Sistem ambreiaj Tip tensionare curea Tip tensionare curea

Cutia de viteze 2 viteze (1 înainte. 1 înapoi) 2 viteze (1 înainte. 1 înapoi)

Lăţime de tăiere (mm) 800 900

Înălţime de tăiere (mm) 10 - 80 10 - 80

Nivel zgomot (dB) 109 109

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

Pentru siguranţa dumneavoastră în timpul utilizării, vă rugăm să citiţi Manualul Utilizatorului şi să-l
păstraţi pentru viitoare referinţe. Urmaţi cu stricteţe măsurile de siguranţă pentru a evita vătămările
corporale şi a preveni accidentele.

!AVERTISMENT:
Pentru siguranţa dumneavoastră şi a celorlalţi,  vă rugăm să acordaţi  o atenţie specială
acestor măsuri de precauţie:

• Lama de tăiere este ascuţită, iar contactul accidental poate provoca rănirea
gravă.

• Ţineţi mâinile şi picioarele la distanţă de lama de tăiere a utilajului, în timp ce
motorul funcţionează.

• Verificarea şi întreţinerea lamei de tăiere se realizează întotdeauna cu motorul oprit.
• Deconectaţi  fişa bujiei  pentru a preveni orice posibilitate de pornire accidentală. Utilizaţi

mănuşi speciale pentru a vă proteja mâinile când ştergeţi, verificaţi sau înlocuiţi lama de
tăiere.

Responsabilitatea utilizatorului
1. Aprobarea  ca  orice  persoană  să  utilizeze  această  motocositoare  fără  instructajul

corespunzător poate determina rănirea gravă.
2. Ţineţi la distanţă de zona de lucru a utilajului toţi trecătorii şi copiii.
3. Purtaţi încălţăminte cu talpă anti-derapantă.
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4. Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Hainele largi se pot prinde în piesele aflate în mişcare şi pot
avea loc accidente grave.

5. Păstraţi  motocositoarea într-o  stare de funcţionare bună.  Utilizarea utilajului  într-o stare
necorespunzătoare, ar putea duce la răniri grave.

6. Trebuie să cunoaşteţi cum se opreşte motorul şi cuţitele în caz de urgenţă. Familiarizaţi-vă
cu modul de utilizare al tuturor dispozitivelor de control.

Pericol de incendiu şi arsuri
Benzina este extrem de inflamabilă, iar vaporii de benzină pot exploda.
Acordaţi o atenţie deosebită în momentul folosiriii benzinei. Nu lăsaţi benzina la îndemâna copiilor.

1. Realimentaţi în zone ventilate corespunzător, cu motorul oprit.
2. Lăsaţi motorul să se răcească înainte de realimentare. Vaporii de combustibil sau combusti-

bilul vărsat se poate aprinde.
3. Motorul  şi  eşapamentul devin foarte fierbinţi  în timp ce funcţionează şi  vor mai rămâne

astfel pentru o perioadă de timp şi după oprirea utilajului. Contactul cu acestea poate cauza
arsuri.

4. Evitaţi atingerea unui motor fierbinte sau eşapament.
5. Lăsaţi motorul să se răcească înainte de întreţinerea şi depozitarea motocositoarei.

Nu aruncati deseurile de echipamente electrice, industriale si partile componente
la gunoiul menajer!
In conformitate cu legislatia in vigoare: Directiva 2008/98/CE privind deseurile, Directiva
2012/19/UE,  privind  deseurile  de  echipamente  electrice  si  electronice,  etc.,
echipamentele  electrice,  industriale  si  partile  componente  uzate,  a  caror  durata  de

utilizare  a  expirat,  trebuie  colectate  separat  si  predate  unui  centru  specializat  de  colectare  si
reciclare. Este interzisa aruncarea acestora in natura, deoarece sunt o sursa potentiala de pericol si
de poluare a mediului inconjurator.

FUNCŢIONAREA MOTOCOSITOAREI

Verificarea periodică
1. Eliminaţi defectele apărute la ultima utilizare.
2. Verificaţi nivelul de combustibil.
3. Verificaţi gradul uzură al uleiului.
4. Verificaţi lubrifiantul de la celelalte mecanisme de transmisie ale cutiei de viteze.
5. Verificaţi filtrul de aer.
6. Verificaţi presiunea aerului din cauciucuri şi uzura acestora.
7. Verificaţi dacă toate piesele mobile sunt unse cu lubrifiant.
8. Verificaţi dacă piesele sunt murdare.
9. Verificaţi dacă piesele echipamentului prezintă deteriorări, sau dacă şuruburile şi piuliţele

sunt slăbite.
NOTĂ: Pentru instrucţiunile de verificare a pieselor motorului, vă rugăm să consultaţi manualul de
utilizare al motorului.

Rodajul
ATENŢIE: Noul echipament achiziţionat trebuie supus mai întâi unui proces de rodaj; de aceea, în
primele 20 de ore de funcţionare, evitaţi utilizarea motorului la suprasarcină.
(Pentru mai multe informaţii despre perioada de rodaj a motorului, vă rugăm să consultaţi manua-
lul de utilizare al motorului.)
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Alimentarea cu ulei şi combustibil
Înainte de pornirea şi utilizarea noului echipament achiziţionat, verificaţi dacă există combustibil şi
ulei în rezervorul de combustibil, respectiv baia de ulei.

1. Alimentarea  cu  combustibil.  Vă  rugăm  să  consultaţi  Instrucţiunile  motorului.  Alimentaţi
rezervorul de combustibil cu benzină, cifră octanică 90.

2. Adăugarea lubrifiantului:
a) Pentru informaţii privind verificarea şi adăugarea uleiului, vă rugăm să consultaţi Instrucţi-

unile motorului;
b) Cutia de viteze (ulei SAE 30 vara, SAE 20 iarna);
c) Sistemul de prindere a barei de tăiere (unsoare);
d) Lama de tăiere (lubrifiant).

UTILIZAREA MOTOCOSITOAREI

Pornirea şi oprirea motorului. Consultaţi Instrucţiunile Motorului.

Mersul înainte – înapoi, schimbarea vitezei, direcţionarea echipamentului, oprirea şi depla-
sarea motocositoarei

1. Mersul înainte
Apăsaţi maneta ambreiajului pentru a strânge cureaua şi a face ca echipamentul să se deplaseze
înainte.

A) Maneta ambreiajului
B) Maneta acceleraţiei

C) Maneta pentru mers înapoi
D) Comutator şoc

2. Mersul înapoi
Apăsaţi maneta pentru mers înapoi pentru a strânge cureaua manetei şi ca roata dinţată antrenată
să-şi inverseze mersul, după care eliberaţi mânerul când aţi ajuns la destinaţie.

3. Schimbarea vitezei
Viteza de deplasare şi cea alternativă de tăiere pot fi ajustate cu ajutorul manetei de acceleraţie

4. Direcţionarea motocositoarei
Mişcaţi ghidonul pentru a controla direcţia stânga-dreapta de deplasare a motocositoarei.

5. Oprirea
a) Eliberaţi maneta ambreiajului pentru ca echipamentul să se oprească din funcţionare.
b) Reglaţi maneta de acceleraţie în poziţia minimă.
c) Mutaţi comutatorul în poziţia OFF, iar motorul se va opri.
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6. Deplasarea
După oprirea motorului,  pentru ca motocositoarea să se poată  deplasa,  utilizatorul  trebuie să
scoată bolţul cu arc din orificiul acestuia de la anvelopă şi să împingă manual echipamentul.

Deplasarea manuală a roţiii Roata este acţionată de arborele de 
H) Bolţ cu arc transmisie

METODE PENTRU REGLARE A COMPONENTELOR

1. Reglarea cablului ambreiajului
În  cazul  în  care cureaua alunecă în  timp ce echipamentul
merge  înainte  sau  înapoi,  pur  şi  simplu  reglaţi  piuliţa  de
ajustare; Dacă motocositoarea nu se opreşte după eliberarea
manetei ambreiajului, slăbiţi piuliţa de ajustare.

2. Reglarea cablului acceleraţiei
În cazul imposibilităţii de a ajusta cablul comutatorului moto-
rului  în  timpul  funcţionării,  reglaţi  întinderea  cablului  după
cum urmează: când maneta comutatorului  acceleraţiei  este
în poziţia minimă, motorul poate fi oprit sau lăsat să funcţio-
neze în gol; în schimb, când maneta este în poziţia maximă,
acceleraţia motorului are cea mai mare deschidere.

3. Reglarea înălţimii ghidonului
Înainte de utilizarea motocositoarei, reglaţi înălţimea ghidonului în funcţie de înălţimea operatorului
după cum urmează: slăbiţi bolţul de fixare, mutaţi mânerul în sus sau în jos, în poziţia corespunză-
toare, după care strângeţi bolţul.
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K) Manetă de reglare J) Bolţ de reglare

4. Reglarea înălţimii apărătorii lamei de tăiere
Înălţimea apărătoarei lamei de tăiere poate fi reglată în funcţie de sol şi înălţimea de tăiere. 
Aceasta poate fi reglată doar când echipamentul este oprit.

FUNCŢIONAREA BAREI DE TĂIERE

Instalarea barei de tăiere
Luaţi  bara  de  tăiere,  ataşaţi-o  la  placa  de  legătură  şi  strângeţi  bolţurile,  după  care  reglaţi
apărătoarea la  înălţimea corespunzătoare,  iar  în  final,  adăugaţi  puţină unsoare la  sistemul  de
prindere şi puţin lubrifiant pe bara de tăiere.

UNELTE

1 Cheie fixă 8/10
1 Cheie fixă 12/14
1 Cleşte 6"
1 Cheie fixă trident
1 Şurubelniţă cu cap de cruce de 8"

Uneltele nu sunt incluse în setul de livrare.

IMPORTANT! - SIGURANTA INAINTE DE TOATE!
Inainte de a utiliza acest produs, va rugam sa cititi masurile de siguranta prezentate in acest manual pentru a reduce
riscurile de incendiu, socuri electrice si vatamari personale. Imaginile si datele tehnice din acest manual sunt numai
pentru referinta. Ele se pot schimba fara o notificare prealabila.
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MOTOR 
MANUAL DE INSTRUCTIUNI

Model: 168F

ATENTIE: INAINTE DE UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI, VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE TOATE
INSTRUCTIUNILE SI SA LE PASTRATI PENTRU VIITOARE REFERINTE. 
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INTRODUCERE

Va multumim pentru achizitionarea motorului nostru.

Manualul de utilizare trebuie pastrat intotdeauna impreuna cu motorul pentru a fi consultat in orice
moment.

Informatiile din acest manual se bazeaza pe cele mai recente date despre produse disponibile la
momentul printarii.

Ne rezervam dreptul de a face modificari in orice moment, fara notificarea prealabila si fara nicio
obligatie.

Aceasta publicatie nu poate fi reprodusa fara o aprobare scrisa.
CITITI ACEST MANUAL DE UTILIZARE. Acordati o atentie sporita urmatoarelor informatii:

DANGER     "PERICOL" face cunoscute conditiile si procedurile care duc la vatamare
corporala sau deces, daca nu sunt respectate instructiunile.

WARNING 
WARNING   "AVERTISMENT" face cunoscute conditiile si procedurile care pot duce la

vatamare corporala sau deces, daca nu sunt respectate instructiunile.

CAUTION      "ATENTIE" ofera informatii importante pentru a preveni erori ce pot
avaria masina sau componentele sale, daca nu sunt respectate instructiunile.

OBSERVATIE – Indica faptul ca pot rezulta pagube materiale si deteriorarea echipamentului
daca nu sunt respectate instructiunile.

NOTA: Ofera informatii utile. Daca apare o problema sau daca aveti intrebari legate de motorul
dvs., contactati distribuitorul autorizat.

CUPRINS

Instructiuni importante de siguranta

Localizarea componentelor si a dispozitivelor de control

Inainte de punerea in functiune

Functionarea motorului

Intretinerea motorului

Sfaturi utile si sugestii

Rezolvarea problemelor tehnice

Specificatii tehnice
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INSTRUCTIUNI IMPORTANTE DE SIGURANTA

Majoritatea  accidentelor  in  care  sunt  implicate  motoarele,  pot  fi  evitate  daca  respectati  toate
instructiunile din acest  manual  sau de pe motor. Cateva dintre cele mai  frecvente riscuri  sunt
prezentate mai jos, impreuna cu cel mai bun mod de a va proteja pe dumneavoastra si persoanele
din jur.

Responsabilitatile proprietarului
• Motoarele  sunt  proiectate  sa  ofere  servicii  sigure  si  de  incredere,  daca  sunt  utilizate

conform  instructiunile.  Cititi  si  intelegeti  acest  manual  inainte  de  utilizarea  motorului.
Imposibilitatea de a face acest lucru, ar putea cauza vatamari corporale sau deteriorarea
echipamentului.

• Trebuie sa stiti cum sa opriti repede motorul si sa intelegeti functiile tuturor dispozitivelor de
control. Nu permiteti oricui sa utilizeze motorul, fara un instructaj corespunzator.

• Nu lasati copii sa utilizeze motorul. Tineti copii si animalele la distanta de zona de lucru.

Realimentati cu grija
Benzina este extrem de inflamabila, iar vaporii  de bezina pot exploda. Realimentati  motorul in
spatii  deschise,  foarte  bine  ventilate  si  cu  motorul  oprit.  Fumatul  este  interzis  in  apropierea
benzinei sau a altor substante inflamabile. Intotdeauna pastrati benzina intr-un recipient adecvat.
Daca combustibilul este varsat, asigurati-va ca zona este uscata inainte de a porni motorul.

Esapamentul
• Toba de esapament devine fierbinte in timpul utilizarii si ramane astfel o perioada de timp si

dupa oprirea  motorului.  Aveti  grija  sa  nu  atingeti  toba de  esapament  atunci  cand este
fierbinte. Lasati motorul sa se raceasca inainte de a-l depozita in interiorul cladirilor.

• Pentru a se evita riscul de incendiu si  pentru a se asigura o ventilatie corespunzatoare
pentru utilizarile echipamentelor  stationare,  pastrati  motorul  la  o distanta de cel  putin 1
metru  de  peretii  cladirii  sau  alte  echipamente  in  timpul  functionarii.  Nu  puneti  obiecte
inflamabile in apropierea motorului.

Pericole legate de monoxidul de carbon
Gazele de esapament contin monoxid de carbon, care este toxic. Evitati inhalarea noxelor. Nu
folositi motorul intr-un garaj sau spatiu inchis.

Alte echipamente
Revizuiti instructiunile furnizate impreuna cu echipamentul alimentat de acest motor pentru orice
masuri suplimentare de siguranta care trebuie respectate in legatura cu pornirea motorului, oprirea
sau functionarea acestuia, sau cu echipamentul de protectie care pot fi  necesare in momentul
operarii echipamentului.

Etichetele de siguranta de pe produs
Aceste etichete va avertizeaza despre potentialele pericole care pot cauza vatamari corporale.
Cititi-le cu atentie.
Daca o eticheta se dezlipeste sau devine greu de citit, contactati distribuitorul autorizat pentru a le
inlocui.

Nu aruncati deseurile de echipamente electrice, industriale si partile componente
la gunoiul menajer!
In conformitate cu legislatia in vigoare: Directiva 2008/98/CE privind deseurile, Directiva
2012/19/UE,  privind  deseurile  de  echipamente  electrice  si  electronice,  etc.,
echipamentele  electrice,  industriale  si  partile  componente  uzate,  a  caror  durata  de
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utilizare  a  expirat,  trebuie  colectate  separat  si  predate  unui  centru  specializat  de  colectare  si
reciclare. Este interzisa aruncarea acestora in natura, deoarece sunt o sursa potentiala de pericol si
de poluare a mediului inconjurator.

LOCALIZAREA COMPONENTELOR SI A DISPOZITIVELOR DE CONTROL
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Dispozitivele de control
• Maneta supapei de combustibil

Supapa  de  combustibil  deschide  si  inchide  conexiunea  dintrerezervorul  de  combustibil  si
carburator.  Maneta  supapei  de  combustibil  trebuie  sa  fie  in  pozitia  ON pentru  ca  motorul  sa
porneasca.

Cand motorul  nu  este  folosit,  setati  maneta  supapei  in  pozitia  OFF pentru  a  evita  inundarea
carburatorului si pentru a reduce posibilitatea aparitiei scurgerilor de combustibil.

• Comutator motor
Comutatorul motorului activeaza si dezactiveaza sistemul de aprindere.
Comutatorul motorului trebuie setat in pozitia ON, pentru ca motorul sa porneasca.
Setati comutatorul in pozitia OFF pentru a opri motorul.

• Parghie soc
Parghia socului deschide si inchide supapa socului de la carburator.
Pentru a porni un motor rece, setati socul in pozitia CLOSED (inchis).
Pozitia OPEN (deschis) ofera amestecul de combustibil corespunzator pentru functionare pentru
pornirea si repornirea unui motor cald.
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• Manerul sforii de pornire (demarorului)
Trageti manerul sforii de pornire pentru a porni motorul.

CARACTERISTICI
Sistemul de avertizare nivel ulei (tipuri de motoare la care se aplica)
Sistemul de avertizare nivel ulei  este proiectat sa previna deteriorarea motorului  cauzata de o
cantitate insuficienta de ulei in carterul motorului. Inainte ca nivelul uleiului din carter sa scada sub
limita inferioara, sistemul de avertizare va opri automat motorul (comutatorul motorului va ramane
in pozitia ON).

Daca motorul se opreste si nu mai poate fi pornit, verificati nivelul uleiului, inainte de a verifica alte
parti ale motorului.

INAINTE DE PUNEREA IN FUNCTIUNE

Este motorul dvs. pregatit de pornire?
Pentru siguranta dvs. si pentru a prelungi la maxim durata de viata a echipamentului dvs., este
foarte important sa verificati starea motorului, inainte de a-l utiliza. Inainte de a utiliza motorul,
asigurati-va ca rezolvati orice problema intalnita, sau ca aceasta este remediata de catre service-
ul autorizat.

AVERTISMENT:  Intretinerea necorespunzatoare  a  acestui  motor  sau necorectarea unei
probleme, inainte de a utiliza motorul, poate duce la o functionare defectuoasa, in urma careia
puteti fi grav ranit sau omorat.

Inainte de fiecare utilizare, efectuati intotdeauna o inspectie si remediati orice problema.

Inainte de a incepe verificarile inainte de operare, asigurati-va ca motorul este pozitionat orizontal
si ca intrerupatorul sau este in pozitia OFF (oprit).

Verificati starea generala a motorului:
• Cautati in jurul si dedesubtul motorului semne care indica scurgeri de ulei sau benzina.
• Indepartati orice murdarie excesiva sau resturi, mai ales din jurul tobei de esapament si a

demarorului cu recul (sfoara de pornire).
• Cautati semne de deteriorare.
• Asigurati-va  ca  toate  aparatorile  si  capacele  sunt  instalate  corespunzator  si  ca  toate

piulitele, bolturile si suruburile sunt stranse.

Verificati motorul:
• Verificati nivelul uleiului din motor. Functionarea motorului cu un nivel scazut de ulei poate

cauza deteriorarea acestuia.
• Sistemul  de  avertizare  nivel  ulei  (pentru  motoarele  la  care  se  aplica)  va  opri  automat

motorul inainte ca nivelul uleiului sa scada sub limita inferioara. Cu toate acestea, pentru a
evita  neplacerile  unei  opriri  neprevazute,  verificati  intotdeauna nivelul  uleiului  inainte  de
pornirea echipamentului.
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• Verificati filtrul de aer. Un filtru de aer murdar va reduce curentul de aer catre carburator,
diminuand performanta motorului.

• Verificati  nivelul  combustibilului.  Pornirea cu un rezervor  plin  va ajuta la eliminarea sau
reducerea intreruperilor in functionare pentru realimentare.

Verificati echipamentul antrenat de acest motor
Consultati instructiunile furnizate cu echipamentul antrenat de acest motor, pentru a gasi eventuale
precautii si proceduri care trebuie respectate inainte de pornirea motorului.

FUNCTIONARE

Precautii pentru functionarea in siguranta
Inainte de prima utilizare, va rugam sa consultati sectiunea INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA, de
la pagina 2 si capitolul intitulat VERIFICARI INAINTE DE PUNEREA IN FUNCTIUNE.

AVERTISMENT: Monoxidul de carbon este un gaz toxic. Inhalarea acestuia poate duce la
pierderea cunostintei si chiar deces.

Evitati orice zone sau activitati care va pot expune la monoxid de carbon.

Consultati  instructiunile furnizate cu echipamentul antrenat de acest motor, pentru a gasi orice
eventuale  precautii  si  proceduri  care  trebuie  respectate  inainte  de  pornirea,  oprirea  sau
functionarea motorului.

PORNIREA MOTORULUI
1. Puneti maneta supapei de combustibil in pozitia ON (pornit).

2. Pentru a porni un motor rece, puneti parghia socului in pozitia CLOSED (inchis).
Pentru a reporni un motor cald, lasati parghia socului in pozitia OPEN (deschis).
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3. Deplasati maneta acceleratiei din pozitia SLOW catre pozitia FAST, aprox. 1/3 din distanta.

4. Setati comutatorul motorului in pozitia ON.

5. Actionati demarorul (sfoara de pornire).

DEMARORUL CU RECUL (sfoara de pornire)
Trageti usor de manerul demarorului, pana cand simtiti o rezistenta, apoi trageti rapid. Readuceti
usor manerul in pozitia initiala.

6. Daca parghia socului a fost mutata in pozitia CLOSED, pentru a porni motorul, pe masura
ce motorul se incalzeste, mutati-o treptat in pozitia OPEN.
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OPRIREA MOTORULUI
Pentru a opri motorul in caz de urgenta, trebuie doar sa rotiti intrerupatorul motorului in pozitia
OFF. In conditii normale, respectati urmatoarea procedura:

1. Mutati maneta acceleratiei in pozitia SLOW.

La unele aplicatii ale motorului se utilizeaza o comanda a acceleratiei montata la distanta, in locul
manetei montate pe motor, care este prezentata mai jos.

2. Setati comutatorul motorului in pozitia OFF.

3. Setati maneta supapei de combustibil in pozitia OFF.

STABILIREA TURATIEI MOTORULUI
Pozitionati maneta acceleratiei pentru turatia dorita a
motorului.
La  unele  aplicatii  ale  motorului  se  utilizeaza  o
comanda a acceleratiei montata la distanta, in locul
manetei montate pe motor, care este prezentata aici.
Pentru  recomandarile  privind  turatia  motorului,
consultati  instructiunile echipamentului  pe care este
montat motorul.
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INTRETINEREA MOTORULUI

O buna intretinere este esentiala pentru o functionare sigura, eficienta si fara probleme. Aceasta
va ajuta si la reducerea poluarii aerului.

AVERTISMENT:  Intretinerea necorespunzatoare  a  acestui  motor  sau necorectarea unei
probleme, inainte de utilizarea motorului, poate duce la o functionare defectuoasa, in urma careia
pot avea loc accidente grave sau deces.

Respectati recomandarile si graficele privind inspectia si intretinerea prezentate in acest manual
de utilizare.

Pentru a va ajuta sa ingrijiti corect motorul dvs., urmatoarele pagini contin un grafic de intretinere,
proceduri  pentru  inspectia  de  rutina  si  proceduri  simple  de  intretinere,  care  utilizeaza  scule
manuale de baza. Pentru sarcini de service mai dificile sau care necesita scule speciale, contactati
centrul de service autorizat.

Graficul de intretinere se aplica conditiilor normale de functionare. Daca motorul dvs. functioneaza
in conditii grele, precum functionarea sustinuta sub sarcina grea sau la temperaturi inalte, sau este
utilizat  in  conditii  deosebite  de  umiditate  sau  praf,  consultati  service-ul  autorizat  pentru
recomandari aplicabile cerintelor si utilizarii dvs. particulare.

Intretinerea, inlocuirea sau repararea dispozitivelor si sistemelor de control al emisiilor pot
fi efectuate la orice atelier de reparare a motoarelor sau de catre orice persoana care repara
motoare, utilizand piese certificate conform standardelor EPA.

SIGURANTA INTRETINERII
Urmeaza cateva din cele mai importante masuri de siguranta. Totusi, nu va putem preveni asupra
oricarui pericol care poate aparea in timpul efectuarii intretinerii. Numai dvs. puteti decide daca sa
efectuati sau nu o anumita operatie.

AVERTISMENT: Nerespectarea stricta a instructiunilor si a precautiilor de intretinere poate
duce la ranirea dvs. grava sau la moarte.
Respectati intotdeauna procedurile si instructiunile din acest manual.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA
• Inainte de a incepe intretinerea sau repararea, asigurati-va ca motorul  este oprit.  Acest

lucru va elimina cateva pericole posibile:
– Otravirea cu monoxid de carbon de la evacuarea motorului.

Asigurati-va ca exista o ventilatie adecvata ori de cate ori utilizati motorul.
– Arsuri cauzate de piesele fierbinti.

Lasati motorul si sistemul de evacuare sa se raceasca, inainte de a le atinge.
– Ranirea cauzata de piesele aflate in miscare.

Nu utilizati motorul, decat daca ati fost instruit pentru aceasta.
• Cititi  instructiunile,  inainte  de  a  incepe  si  asigurati-va  ca  aveti  sculele  si  aptitudinile

necesare.
• Pentru a reduce posibilitatea unui  incendiu sau unei  explozii,  aveti  grija  cand lucrati  in

apropierea  benzinei.  Pentru  a  curata  piesele,  utilizati  numai  solventi  neinflamabili,  nu
benzina. Tineti tigarile, scanteile si focul deschis departe de piesele care vin in contat cu
combustibilul.

Retineti faptul ca, personalul centrului de service autorizat cunoaste cel mai bine motorul dvs. si
dispune de toate echipamentele necesare pentru a-l intretine si repara.

Folositi doar piese de schimb originale sau echivalentul acestora pentru reparare si inlocuire.
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GRAFICUL DE INTRETINERE

Intervalul de verificare Zilnic Primele 8
ore

Urmatoarele 24
ore

Urmatoarele 50
ore

Din 100 in 100
de ore

Verificati si completati combustibilul ●

Verificati uleiul ●

Verificati daca sunt scurgeri de ulei ●

Verificati si suflati filtrul de aer ● Se inlocuieste mai des daca motorul functioneaza in zone
cu mult praf!

Schimbati uleiul ● ● ● ●

Inainte de oprirea motorului inchideti robinetul de alimentare cu carburant!

Perioada normala de service (3)

Element

Fiecare
utilizare

Prima luna
sau primele

20 ore

La fiecare 3
luni sau la

fiecare 50 ore

La fiecare 6 luni
sau la fiecare

100 ore

O data pe an
sau la fiecare

300 ore

Ulei reductor
Verificare nivel ●
Schimbare ● ●

Filtru de aer
Verificare ●
Curatare ● (1)
Inlocuire ●

Decantor Curatare ●

Bujia 
Verificare-reglare ●
Inlocuire ●

Dispozitiv parascantei 
(optional) Curatare ●

Ralanti Verificare-reglare ● (2)
Jocul supapelor Verificare-reglare ● (2)
Rezervor combustibil si 
filtru Curatare ● (2)

Conducta de combustibil Verificare La fiecare 2 ani (Inlocuiti daca este necesar) (2)
• Elemente legate de emisii.
• Inlocuiti numai elementul filtrant din hartie.

Tip de filtru standard cu doua elemente: o data pe an sau la 300 ore.
Tip de filtru ciclon cu doua elemente: la fiecare 2 ani sau 600 ore.

(1) Service mai frecvent, cand este utilizat in zone cu praf.
(2) Service-ul acestor piese trebuie efectuat de catre un service autorizat, daca nu aveti sculele

adecvate si daca nu aveti competenta mecanica necesara.
(3) Pentru  uz  comercial,  notati  orele  de  functionare  pentru  a  stabili  intervalele  corecte  de

intretinere.

REALIMENTARE CU COMBUSTIBIL
Capacitatea rezervorului de combustibil: 168F– 3.6L.
Cu motorul oprit, scoateti capacul rezervorului de combustibil si verificati nivelul combustibilului.
Umpleti rezervorul, daca nivelul este prea scazut.

       AVERTISMENT: Benzina este extrem de inflamabila si exploziva. Puteti suferi arsuri sau rani
grave in timpul realimentarii.

• Opriti motorul si tineti departe sursele de caldura, scantei si foc.
• Realimentati numai in spatii exterioare.
• Stergeti imediat combustibilul varsat.
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Inainte de a porni motorul, alimentati intr-o zona bine ventilata. Daca motorul a functionat, lasati-l
sa se raceasca. Alimentati cu grija, pentru a evita varsarea combustibilului. Nu umpleti complet
rezervorul (peste filtru de benzina). Dupa alimentare, strangeti bine capacul rezervorului.

Nu alimentati niciodata in interiorul unei cladiri, unde vaporii de benzina pot ajunge la flacari sau
scantei. Tineti benzina departe de lampile pilot ale electrocasnicelor, departe de gratare, aparate
electrocasnice, scule electrice etc.

Combustibilul varsat nu este numai un pericol de incendiu, ci duce si la deteriorarea mediu-lui.
Stergeti imediat benzina scursa.

OBSERVATIE:
Combustibilul poate deteriora vopseaua si materialul plastic. Aveti grija sa nu varsati combustibil,
cand  alimentati  rezervorul.  Daunele  provocate  de  combustibilul  varsat  nu  sunt  acoperite  de
garantia produsului.

COMBUSTIBIL RECOMANDAT
Folositi benzina fara plumb de la pompa, cifra octanica 86 sau peste.

Aceste motoare sunt certificate sa functioneze cu benzina fara plumb. Benzina fara plumb produce
mai putine depuneri in motor si pe bujii si mareste durata de functionare a sistemului de esapare.

Nu  utilizati  benzina  veche  sau  contaminata  sau  amestec  ulei/benzina.  Evitati  patrunderea
murdariei sau apei in rezervorul de benzina.

In timpul functionarii sub sarcini grele, puteti auzi ocazional o “detonare” sau “un suierat” (bataie
metalica). Aceasta nu trebuie sa va ingrijoreze.

Daca aceste zgomote apar la o turatie constanta a motorului,  sub sarcina normala, schimbati
marca benzinei. Daca zgomotele persista, consultati service-ul autorizat.

OBSERVATIE:
Functionarea  motorului  cu  detonari  sau  batai  metalice  persistente  poate  cauza  deteriorarea
acestuia.
Functionarea  motorului  cu  detonari  sau  batai  metalice  persistente  este  considerata  utilizare
incorecta si  Garantia  limitata a distribuitorului  nu acopera piesele deteriorate in  urma utilizarii
incorecte.
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VERIFICAREA NIVELULUI DE ULEI
Verificati nivelul uleiului din motor cu motorul oprit si aflat pe o suprafata orizontala.

1. Scoateti busonul cu joja ulei si stergeti-l.
2. Introduceti busonul cu joja in gatul de umplere cu ulei, fara sa insurubati. Apoi scoateti joja

pentru a verifica nivelul de ulei.
3. Daca nivelul de ulei este aproape de marcajul limitei inferioare de pe joja sau sub acesta,

umpleti cu uleiul recomandat.
4. Puneti la loc busonul cu joja pentru ulei.

OBSERVATIE:
Functionarea motorului cu un nivel scazut de ulei poate cauza deteriorarea acestuia.
Sistemul de Avertizare Nivel Ulei (pentru motoarele la care se aplica) va opri automat motorul
inainte  ca  nivelul  uleiului  sa  scada  sub  limita  inferioara.  Cu  toate  acestea,  pentru  a  evita
neplacerile  unei  opriri  neprevazute,  verificati  intotdeauna  nivelul  uleiului  inainte  de  pornirea
echipamentului.

SCHIMBAREA ULEIULUI
Scurgeti uleiul uzat cand motorul este cald. Uleiul cald poate fi drenat mai rapid si complet.

1. Puneti un recipient adecvat sub motor, pentru a colecta uleiul uzat, apoi scoateti busonul cu
joja pentru ulei si surubul pentru drenaj.

2. Lasati sa curga tot uleiul uzat, apoi reinstalati surubul pentru drenaj.
Va rugam sa aruncati uleiul uzat intr-un mod care nu dauneaza mediului. Va sugeram sa duceti
uleiul  uzat  intr-un recipient  etans la  centrul  local  de reciclare sau la  statia  de service,  pentru
reciclare. Este interzisa aruncarea acestuia la gunoiul menajer sau varsarea pe pamant sau in
canalizare.

3. Cu motorul  in  pozitie  orizontala,  umpleti  pana la  marcajul  superior  de pe joja  cu uleiul
recomandat.

Capacitate baie de ulei: 0.6L.
4. Montati busonul cu joja pentru ulei si strangeti bine.
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ULEIUL DIN REDUCTOR (Doar modelele echipate)
(1 / 2 Reductor cu ambreiaj centrifugal)

1. Scoateti busonul cu joja pentru umplere cu ulei  si stergeti-o pentru a fi curata.
2. Introduceti busonul cu joja in gatul de umplere cu ulei, fara sa insurubati. Apoi scoateti-o

pentru a verifica nivelul de ulei.
3. Daca nivelul de ulei este scazut, completati cu uleiul recomandat, pana la limita superioara

de pe joja.
Capacitatea de ulei a reductorului: 0.5L.

ULEIUL RECOMANDAT
Uleiul este un factor important care afecteaza eficienta
si durata de viata a unui produs. Utilizati ulei detergent
pentru motoare auto in 4 timpi.

SAE 10W-40 este recomandat pentru uz general. Alte
vascozitati prezentate in graficul alaturat pot fi utilizate
atunci  cand  temperatura  medie  din  zona  dvs.  se
incadreaza in intervalul indicat.

Vascozitatea uleiului SAE si clasificarea de serviciu se
regasesc  pe  eticheta  API  a  recipientului  de  ulei.  Va
recomandam  sa  utilizati  ulei  de  motor  de  tip  SJ  din
Clasificarea API.

VERIFICAREA FILTRULUI DE AER
Scoateti  capacul  filtrului  de  aer  si  verificati
elementele filtrului. Curatati si inlocuiti elementele
murdare.  Intotdeauna  inlocuiti  elementele
deteriorate ale filtrului. Daca motorul este echipat
cu  un  filtru  de  aer  cu  baie  de  ulei,  verificati  si
nivelul de ulei.
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INTRETINEREA FILTRULUI DE AER
Un  filtru  de  aer  murdar  va  diminua  debitul  de  aer  catre  carburator,  reducand  performanta
motorului.  Daca utilizati motorului intr-o zona cu foarte mult praf, curatati filtrul de aer mai des
decat se specifica in GRAFICUL DE INTRETINERE.

OBSERVATIE:
Utilizarea motorului fara filtrul de aer sau cu un filtru de aer deteriorat va permite patrunderea
murdariei in motor, determinand uzarea rapida a acestuia. Repararea motorului in acest caz nu
este acoperita Garantia produsului.

Filtru cu doua elemente filtrante
1. Scoateti  piulita  fluture  de  pe  capacul  filtrului  de  aer  si

scoateti capacul.
2. Scoateti piulita fluture de la filtrul de aer si indepartati filtrul.
3. Scoateti filtrul din spuma din filtrul de hartie.
4. Verificati  ambele elemente ale  filtrului  si  inlocuiti-le,  daca

sunt deteriorate. Intotdeauna inlocuiti elementul filtrant din
hartie la intervale prestabilite.

5. Curatati  elementele  filtrului  de  aer,  daca  acestea  vor  fi
reutilizate.

Elementul din hartie: Loviti de cateva ori elementul de o suprafata
tare, pentru a indeparta murdaria sau suflati aer comprimat [sa nu
depaseasca  30psi  (207kPA,  2.1kg/cm²)]  prin  elementul  filtrului,
dinspre interior. Nu incercati sa indepartati murdaria prin periere;
aceasta ar introduce murdaria in fibre.

Elementul  din  spuma:  Curatati  in  apa calda  cu  sapun,  clatiti  si
lasati-l  sa se usuce bine. Sau curatati in solvent neinflamabil  si
lasati-l  sa  se  usuce.  Inmuiati  elementul  filtrului  in  ulei  curat  de
motor,  apoi  stoarceti  uleiul  in  exces.  Motorul  va  scoate  fum la
pornire, daca in spuma ramane prea mult ulei.

6. Indepartati  murdaria  din  interiorul  filtrului  de  aer  si  al
capacului,  folosind  o  laveta  umeda.  Aveti  grija  sa  nu
patrunda murdarie in conducta de aer care duce la duce la carburator.

7. Asezati  elementrul  filtrant  din  spuma  peste  cel  din  hartie  si  reasamblati  filtrul  de  aer.
Garnitura trebuie instalata sub filtrul de aer, conform imaginii  de mai sus. Strangeti bine
piulita filtrului de aer.

8. Instalati capacul filtrul de aer si strangeti bine piulita-fluture.

Tipul cu baie de ulei
1. Desfaceti piulita-fluture si indepartati capacul filtrului de aer si carcasa.
2. Scoateti filtrul de aer din carcasa, spalati carcasa si filtrul in apa calda cu putin detergent,

clatiti si lasati-le sa se usuce bine. Sau curatati in solvent neinflamabil, dupa care le lasati
sa se usuce.

3. Scufundati filtrul in ulei de motor curat, dupa care indepartati excesul. Motorul va scoate
fum daca filtrul nu a fost stors bine de ulei.

4. Scurgeti uleiul uzat din cutia filtrului de aer, indepartati murdaria acumulata cu un solvent
neinflamabil, dupa care lasati cutia sa se usuce.

5. Umpleti cutia filtrului de aer cu acelasi tip de ulei recomandat pentru motor, pana la marcajul
indicat. Capacitate ulei: 60cm.

6. Reasamblati filtrul de aer si strangeti piulita-fluture.
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CURATAREA DECANTORULUI
1. Mutati maneta supapei de combustibil in pozitia OFF, apoi scoateti decantorul si inelul O.

       AVERTISMENT: Benzina este extrem de inflamabila si exploziva. Puteti suferi arsuri sau rani
grave, in timpul manipularii combustibilului.

• Opriti motorul si tineti departe sursele de caldura, scantei si foc deschis.
• Manipulati combustibilul numai in spatii exterioare.
• Stergeti imediat benzina varsata.

2. Spalati decantorul si inelul O in solvent neinflamabil si
uscati-le bine.

3. Puneti  inelul  O  in  supapa  de  combustibil  si  montati
decantorul. Strangeti bine decantorul.

4. Mutati maneta supapei de combustibil in pozitia ON si
verificati  daca exista scurgeri.  Inlocuiti  inelul  O,  daca
exista vreo scurgere.

INTRETINEREA BUJIEI
Bujie recomandata: F7RTC

OBSERVATIE: O bujie incorecta poate cauza daune motorului.

1. Deconectati fisa bujiei si indepartati orice murdarie din zona bujiei.
2. Scoateti bujia cu o cheie pentru bujii de 13/16 toli.
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3. Verificati  bujia.  Inlocuiti-o,  daca  electrozii  sunt  uzati  sau  daca
izolatorul este crapat sau ciobit.

4. Masurati distanta dintre electrozii bujiei cu lera. Distanta trebuie sa
fie de 0.70 – 0.80 mm (0.028 – 0.031 in). Corectati distanta, daca
este cazul, indoind cu atentie electrodul lateral.

5. Montati bujia cu atentie, manual, pentru a evita incalecarea filetului.
6. Dupa asezarea bujiei, strangeti cu o cheie pentru bujii de 13/16 toli

pentru a comprima saiba.

La remontarea bujiei originale, strangeti 1/8 – 1/4 de tura dupa ce bujia s-a
asezat, pentru a comprima saiba.

La monatarea unei bujii noi, strangeti 1/2 de tura dupa ce bujia s-a asezat,
pentru a comprima saiba.

OBSERVATIE: 

O  bujie  care  nu  este  stransa  bine  poate  cauza  supraincalzirea  si  deteriorarea  motorului.
Strangerea excesiva a bujiei poate deteriora filetele din chiulasa.

7. Reinstalati fisa bujiei.

REGLAREA VITEZEI DE MERS IN GOL (RELANTI)
1. Porniti  motorul  intr-un  spatiu  deschis  si  lasati-l  sa  se

incalzeasca pana la temperatura normala de functionare.
2. Puneti maneta acceleratiei in pozitia SLOW.
3. Rotiti  surubul  de  oprire  a  acceleratiei,  pentru  a  obtine

turatia de relanti standard.
Viteza de mers in gol standard: 1.440 rpm.

INTRETINEREA DISPOZITIVULUI PARASCANTEI (echipament optional)
Motorul dumneavoastra nu este echipat din fabrica cu un dispozitiv parascantei. In unele zone
este ilegala utilizarea unui motor fara dispozitivul parascantei. Verificati legislatia si reglementarile
locale. 

Service-ul dispozitivului parascantei trebuie realizat la fiecare 100 de ore de functionare, pentru ca
acesta sa functioneze corespunzator.

Daca  motorul  a  functionat,  esapamentul  acestuia  va  fi  fierbinte.  Lasati  esapamentul  sa  se
raceasca inainte de realizarea service-ului pentru dispozitivul parascantei.

1. Scoateti  cele  trei  suruburi  de  4mm de  la
deflectorul  de  evacuare  si  indepartati
deflectorul.

2. Scoateti cele patru suruburi de 5mm de la
carcasa  tobei  de  esapament,  dupa  care
indepartati carcasa.

3. Scoateti surubul de 4mm de la dispozitivul
parascantei,  dupa  care  indepartati
dispozitivul de la esapament.
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4. Folositi o perie pentru a indeparta depunerile de carbon de pe dispozitivul parascantei. Aveti
grija sa nu deteriorati dispozitivul. Aveti grija ca acesta sa nu fie rupt sau gaurit. Inlocuiti
dispozitivul care prezinta deteriorari.

5. Instalati  dispozitivul  parascantei,  carcasa  esapamentului  si  deflectorul  de  evacuare  in
ordinea inversa demontarii.

SFATURI UTILE SI SUGESTII

DEPOZITAREA MOTORULUI

Pregatirea pentru depozitare
O depozitare adecvata este esentiala pentru a mentine motorul fara defectiuni si in stare buna.
Urmatorii pasi vor ajuta la a impiedica rugina si coroziunea sa afecteze functionarea si aspectul
motorului dvs. si vor face ca acesta sa fie mai usor de pornit la urmatoarea utilizare. 

Curatare
Daca motorul a functionat, lasati-l sa se raceasca cel putin o jumatate de ora, inainte de a-l curata.
Curatati toate suprafetele exterioare, remediati orice lipsa de vopsea si acoperiti zonele care ar
putea rugini, cu un strat subtire de ulei. 

OBSERVATIE: 
• Utilizarea unui furtun de gradina sau a unui echipament de spalare sub presiune poate

introduce apa in filtrul de aer sau in toba de esapament. Apa din filtrul de aer il va inmuia si,
apa care trece prin filtru sau toba de esapament poate patrunde in cilindru, ceea ce duce la
deteriorarea motorului. 

• Apa care intra in contact cu un motor fierbinte poate cauza deteriorari.  Daca motorul a
functionat, lasati-l sa se raceasca cel putin o jumatate de ora inainte sa-l spalati.

Combustibilul
Benzina se va oxida si se va deteriora in timpul depozitarii. Benzina deteriorata va duce la pornire
greoaie si  va lasa depuneri,  care infunda sistemul de combustibil.  Daca benzina din motor se
deterioreaza in timpul depozitarii, s-ar putea sa fie nevoie de operatii de service sau de inlocuire la
carburator si alte componente ale sistemului de combustibil. 

Durata de timp in care benzina poate fi lasata in rezervorul de benzina si carburator, fara a cauza
probleme in functionare, variaza in functie de marca benzinei, temperaturile de depozitare si de
gradul  de  umplere  a  rezervorului  –  partial  sau  total.  Aerul  dintr-un  rezervor  umplut  partial
favorizeaza  deteriorarea  combustibilului.  Temperaturi  de  depozitare  inalte  accelereaza
deteriorarea combustibilului. Problemele legate de combustibil pot aparea in cateva luni sau chiar
mai putin, daca benzina nu a fost proaspata cand ati umplut rezervorul. 

Deteriorarea sistemului de combustibilul si problemele de performanta ale motorului, rezul-tate din
pregatirea neglijenta a depozitarii, nu sunt acoperite de Garantia produsului. Puteti extinde durata
de  depozitare,  adaugand  in  benzina  un  stabilizator  creat  pentru  acest  scop  sau  puteti  evita
problemele legate de deteriorarea benzinei, golind rezervorul si carburatorul .

Adaugarea unui stabilizator pentru a extinde durata de depozitare a benzinei
Cand  adaugati  un  stabilizator  de  benzina,  umpleti  rezervorul  cu  benzina  proaspata.  Daca
rezervorul este umplut doar partial,  aerul din interior va favoriza deteriorarea combustibilului  in
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timpul depozitarii. Daca aveti un recipient de benzina pentru realimentare, asigurati-va ca acesta
contine numai benzina proaspata. 

1. Adaugati stabilizatorul de benzina respectand instructiunile producatorului.
2. Dupa adaugarea unui stabilizator de benzina, lasati motorul sa functioneze intr-un spatiu

deschis timp de 10 minute, pentru a fi siguri ca benzina tratata a inlocuit-o pe cea netratata,
in carburator. 

3. Opriti motorul, si mutati maneta supapei de combustibil in pozitia OFF.

Drenarea combustibilului din rezervor si carburator
1. Asezati  sub carburator un recipient adecvat si  utilizati  o palnie, pentru a evita varsarea

combustibilului. 
2. Scoateti surubul pentru drenaj al carburatorului si decantorul, apoi puneti maneta supapei

de combustibil in pozitia ON. 

       AVERTISMENT: Benzina este extrem de inflamabila si exploziva. Puteti suferi arsuri sau rani
grave, in timpul manipularii combustibilului.

Opriti motorul si tineti departe sursele de caldura, scantei si foc deschis.
Manipulati combustibilul numai in spatii exterioare.
Stergeti imediat benzina varsata.

3. Dupa drenarea intregii  cantitati  de  combustibil  in  recipient,  puneti  la  loc surubul  pentru
drenaj si decantorul. Strangeti-le bine.

Uleiul de motor
Masuri de siguranta in timpul depozitarii

1. Schimbati uleiul de motor.
2. Scoateti bujia.
3. Turnati o lingura (5-10 cm³) de ulei de motor curat in cilindru.
4. Trageti sfoara de pornire de cateva ori, pentru a distribui uleiul in cilindru.
5. Remontati bujia.
6. Trageti  usor  sfoara de pornire,  pana cand simtiti  o  rezistenta  si  decuparea de pe fulia

demarorului  se aliniaza cu orificiul  din partea de sus a capacului  demarorului  cu recul.
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Aceasta  va  inchide  supapele,  astfel  ca  umezeala  nu  va  putea  patrunde  in  cilindrul
motorului. Readuceti usor sfoara de pornire in pozitia initiala.

Daca motorul dvs. va fi depozitat avand benzina in rezervor si carburator, este important sa se
reduca pericolul de aprindere a vaporilor de benzina. Alegeti o zona de depozitare bine ventilata,
departe de orice aparat care functioneaza cu flacara, precum cuptoare, boilere sau uscatoare de
haine. De asemenea, evitati orice zona in care se produc scantei de la un motor electric sau in
care functioneaza scule electrice. 

Daca este posibil, evitati zonele cu umiditate ridicata, deoarece aceasta favorizeaza ruginirea si
corodarea. 

Daca nu a fost drenat intreaga de combustibil din rezervor, lasati maneta supapei de combustibil in
pozitia OFF pentru a reduce posibilitatea unei scurgeri de combustibil.

Depozitati motorul pe o suprafata orizontala. Inclinarea poate cauza scurgeri de combustibil si ulei.

Cu motorul si sistemul de evacuare reci, acoperiti motorul pentru a-l feri de praf. Un motor sau un
sistem de evacuare fierbinte poate aprinde sau topi anumite materiale. Nu utilizati folii de plastic
pentru a feri motorul de praf. O acoperire neporoasa va men tine umezeala in jurul motoru-lui,
favorizand ruginirea si corodarea. 

Scoaterea din depozit a produsului
Verificati  motorul  conform sectiunii  VERIFICARI  INAINTE DE PUNEREA IN  FUNCTIUNE,  din
acest manual .

Daca rezervorul a fost golit inainte de depozitare, umpleti-l cu benzina proaspata. Daca aveti un
recipient de benzina pentru realimentare, asigurati-va ca acesta contine numai benzina proaspata.
Benzina se oxideaza si se deterioreaza in timp, ceea ce duce la pornire dificila. 

Daca cilindrul  a fost  acoperit  cu ulei  in vederea depozitarii,  motorul  va scoate fum la pornire,
pentru un scurt timp. Acest lucru este normal. 

TRANSPORTUL
Daca motorul a fost utilizat, lasati-l 15 minute sa se raceasca, inainte de a incarca echipamentul in
mijlocul  de  transport.  Va puteti  arde  sau  se  pot  aprinde  unele  materiale,  daca  motorul  sau
esapamentul sunt fierbinti.

In  timpul  transportului  tineti  motorul  pe  o  suprafata  orizontala,  pentru  a  reduce  posibilitatea
scurgerii de combustibil. Puneti maneta supapei de combustibil in pozitia OFF.
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REZOLVAREA PROBLEMELOR TEHNICE

Motorul nu porneste Cauze posibile Remediu 

1. pornirea electrica: 
Verificati acumulatorul

Acumulatorul este descarcat. Incarcati acumulatorul.

2. Verificati pozitiile 
dispozitivelor de control

Supapa de combustibil inchisa (OFF) Mutati maneta in pozitia ON

Socul este deschis (OPEN) Mutati maneta in pozitia CLOSED, cu 
exceptia cazului in care motorul este 
cald.

Comutatorul motorului este oprit (OFF) Mutati comutatorul in pozitia ON.

3. Verificati combustibilul Lipsa combustibil Realimentati 

Combustibil necorespunzator: motorul a
fost depozitat fara tratarea sau drenarea
benzinei sau a fost realimentat cu un tip
de combustibil necorespunzator

Drenati rezervorul si carburatorul. 
Alimentati cu benzina proaspata.

4. Scoateti si verificati 
bujia

Bujiile dunt defecte, murdare sau 
distanta dintre electrozi este gresita

Reglati distanta dintre electrozi sau 
inlocuiti bujiile

Bujii udate cu combustibil (motor inecat) Uscati si reinstalati bujiile. Porniti 
motorul cu maneta de acceleratie in 
pozitia FAST.

5. Duceti motorul la un 
distribuitor autorizat

Filtru de combustibil infundat, 
functionare defectuoasa a 
carburatorului, probleme la aprindere, 
supape blocate, etc.

Inlocuiti sau reparati componentele 
defecte, dupa cum este necesar.

Motorul nu are putere Cauze Remedii 

1. Verificati filtrul de aer Elementul(-ele) filtrului infundat(-e) Curatati sau inlocuiti.

2. Verificati combustibilul Combustibil necorespunzator: motorul a
fost depozitat fara tratarea sau drenarea
benzinei sau a fost realimentat cu un tip
de combustibil necorespunzator

Drenati rezervorul si carburatorul. 
Alimentati cu benzina proaspata.

3. Duceti motorul la un 
distribuitor autorizat

Filtru de combustibil infundat, 
functionare defectuoasa a 
carburatorului, aprindere defectuoasa, 
supape blocate, etc.

Inlocuiti sau reparati componentele 
defecte, dupa cum este necesar.
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SPECIFICATII TEHNICE

Localizarea numarului de serie

Notati numarul de serie al motorului in spatiul de mai jos. Acest numar este necesar in momentul
comandarii pieselor de schimb, precum si atunci cand intocmiti certificatul de garantie.

Numarul de serie al motorului:                                       

Conexiunile acumulatorului pentru demarorul electric
Folositi un acumulator de 12V si de cel putin 18Ah.
Aveti grija sa nu conectati acumulatorul cu polaritatea inversata, deoarece va scurtcircuita sistemul
de incarcare al acumulatorului. Intotdeauna conectati cablul pozitiv (+) al acumulatorul la borna
acestuia  inainte  de  conectarea  cablului  negativ  (-),  astfel  incat  sculele  sa  nu  provoace  un
scurtcircuit saca ating o piesa impamantata, in timpul strangerii capatului cablului pozitiv (+).

       AVERTISMENT: Un acumulator poate exploda nu respectati procedura corecta, ranind grav
persoanele din apropiere.
Tineti tigarile, scanteile si focul deschis departe de acumulator.

1. Conectati cablul pozitiv (+) al acumulatorului la borna solenoid a demarorului, dupa cum
este prezentat in figura.

2. Conectati cablul negativ (-) al acumulatorului la un bolt de fixare al motorului, un bolt al
sasiului sau orice alta conexiune buna de impamantare a motorului.

3. Conectati cablul pozitiv (+) al acumula-
torului la borna pozitiva (+) a acestuia,
dupa cum se prezinta in figura.

4. Conectati cablul negativ (-) al acumula-
torului la borna negativa (-) a acestuia,
dupa cum se prezinta.

5. Acoperiti cu unsoare bornele si capetele
cablurilor.
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SPECIFICATII TEHNICE

Model 168F

Tip motor 4-timpi, supapa in cap, un cilindru, racire cu aer, OHV

Putere nominala kW/3600rpm 3.8

Consum combustibil g/kW*h ≤ 395

Alezaj x Cursa mm 68 x 54

Capacitate cilindrica cm³ 196

Sistem de pornire Pornire la sfoara

Tip ulei SAE 10W-40 (iarna), 15W-40 (vara)

Rotatie In sens anti-orar (de la exterior)

Jocul supapei Supapa de admisie: 0.10 ~ 0.15mm, 
supapa de evacuare:  0.10 ~ 0.15mm

Distanta dintre electrozi la bujie 0.7 ~ 0.8mm

Sistem de aprindere Tranzistor electric, aprindere inductiva

Dimensiuni (Lxlxh) mm 315 x 380 x 335

Masa kg 15
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