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Atenţie!
Citiţi
Respectaţi
manualul de
instrucţiunile
utilizare
de siguranţă

Purtaţi
protecţie
pentru cap,
ochi şi
urechi

Introduceţi toate datele de pe eticheta de
identificare al produsului în rubricile de
mai jos. Eticheta se află lipită pe cadru,
lângă motor. Aceste informaţii sunt foarte
importante pentru serviciul post-vânzare,
la identificarea utilajului în cazul
comandării unor piese de schimb.

Aparatele electrice uzate sunt
reciclabile, de aceea nu le aruncaţi la
gunoiul menajer!
1. Măsuri de siguranţă
Folosiţi corect aparatul
Acest aparat este destinat exclusiv pentru:
 a fi folosit în concordanţă cu
indicaţiile şi instrucţiunile de siguranţă
din acest manual de utilizare;
 a fi folosit în grădină;
 a tăia marginile gazonului şi pentru a
cosi mici suprafeţe greu accesibile (de
ex. sub tufe);
 pentru tăierea bălăriilor (EB 1000).
Nu este permisă folosirea aparatului în
alte scopuri.
Utilizatorul este responsabil pentru
rănirea altor persoane sau avarierea
bunurilor din jur.
Folosiţi aparatul numai în starea tehnică
în care v-a fost livrată.
Orice modificare nepermisă va absolvi
producătorul de responsabilitatea pentru
daunele produse din acest motiv.

2. Instrucţiuni de siguranţă

 Citiţi cu atenţie instrucţiunile de
siguranţă. Familiarizaţi-vă cu
comenzile şi cu modul corect de lucru.
 Copiii şi tinerii sub 16 ani nu au voie
să opereze aparatul, cu excepţia
adolescenţilor care se pregătesc cu
supravegherea unui adult.
 În timpul lucrului păstraţi o distanţă de
cel puţin 15 m faţă de alte persoane.
 Asiguraţi-vă că în momentul pornirii
nu este nici o creangă, piatră, etc. în
raza sistemului de tăiere.
 Folosiţi aparatul numai la lumina zilei
sau la lumină artificială suficient de
puternică.

Păstraţi
celelalte
persoane la
o distanţă
de cel puţin
15 m

Dacă
prelungitorul
este avariat,
scoateţi
Nu lucraţi
ştecherul din în ploaie
priză şi
înlocuiţi
cablul

 Fiţi conştient de riscul accidentării la
cap, mâini, picioare.
 Când folosiţi aparatul întotdeauna
purtaţi încălţăminte robustă şi
îmbrăcăminte adecvată muncii cu
cositoarea.
 Când lucraţi cu aparatul, folosiţi
accesoriile de siguranţă.
 Înainte de începerea lucrului reglaţi
poziţia mânerului.
 Nu vă întindeţi şi nu vă aplecaţi prea
mult, menţineţi în permanenţă
stabilitatea şi echilibrul.
 Orice intervenţie asupra aparatului
(întreţinere, reparaţie, curăţire, etc.)
trebuie făcută cu motorul oprit.
 Verificaţi frecvent starea sistemului de
tăiere. Orice componentă deteriorată
trebuie înlocuită imediat.
 Luaţi toate măsurile de precauţie în
timpul lucrului asupra utilajului.
 Folosiţi numai piese de schimb
originale, aprobate de producător.
 Toate apărătoarele trebuie să fie la
locul lor în timpul lucrului.
 Atenţie, pericol! Sistemul de tăiere va
continua să se rotească un timp şi după
oprirea motorului.
 Păstraţi aparatul curat de resturi
vegetale şi de alte materiale.
 Feriţi cablurile electrice de alimentare
de sistemul de tăiere al aparatului.
 Opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la
reţea înainte de a-l regla, a-l curăţa sau
a-l repara.
 Cablurile de alimentare şi cele
prelungitoare trebuie verificate
frecvent pentru a depista deteriorarea
sau îmbătrânirea lor.
 Aparatul nu trebuie folosit dacă
cablurile electrice nu sunt în stare
perfectă.
 Întreţinerea/reparaţia şi curăţarea
aparatului, sau reglarea sistemului de
tăiere pot fi făcute numai dacă motorul
este oprit şi aparatul este deconectat
de la reţeaua electrică.
 Cablul prelungitor – asiguraţi-vă că
este în stare bună. Convingeţi-vă că
prelungitorul este suficient de gros
pentru a suporta intensitatea curentului
absorbit de aparat. Dacă cablul este
subdimensionat, căderea tensiunii va
provoca pierderi de putere şi
supraîncălzirea motorului.
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Pornit

Oprit

 Tabelul de mai jos precizează
dimensiunile corecte ale cablurilor
prelungitoare.
Secţiune minimă cablu prelungitor
Lungime
7
15
30
45
cablu (m)
Secţiune cablu
1,2 1,6 1,6 2,0
(mm2)
 Din motive de siguranţă circuitul
electric trebuie să fie prevăzut cu o
siguranţă împotriva scurt-circuitelor,
cu intensitatea curentului de max. 30
mA.
 Se poate întâmpla un accident fatal,
dacă în timpul lucrului secţionaţi
cablul prelungitor. În acest caz
îndepărtaţi-vă de aparat şi scoateţi
ştecherul din priză.

3. Instrucţiuni de asamblare
Model EB 1000
Mânerul
 Apăsaţi mânerul pe ţeavă (fig. 1).
 Montaţi şi strângeţi şurubul, şaiba şi
piuliţa.
Apărătoarea sistemului de tăiere
 Asamblaţi apărătoarea conform fig. 4.
 Montaţi apărătoarea conform figurii 5.
Montarea cuţitului
 Montaţi cuţitul metalic conform fig. 2.
Montarea capului de tăiere cu fir
nailon
 Montaţi capul de tăiere conform
figurii 3.
Atenţie! Filetele sunt pe stânga.
Ataşarea/detaşarea accesoriilor de
lucru
Detaşarea:
- Slăbiţi şurubul cu cap plastic (fig. 19).
- Apăsaţi butonul de cuplare.
- Ţineţi ferm partea superioară cu motor
şi trageţi afară din cuplă partea
inferioară (fig. 20).
Ataşarea
- Introduceţi partea inferioară de
accesoriu în cupla rapidă (fig. 20).
- Strângeţi şurubul cu cap plastic (fig.
21).
Model ET 1000
Mânerul
 Apăsaţi mânerul pe ţeavă (fig. 1).
 Montaţi şi strângeţi şurubul, şaiba şi
piuliţa.
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Apărătoarea sistemului de tăiere
 Aşezaţi apărătoarea la locul lui,
deasupra capului de tăiere (fig. 2).
 Aşezaţi şi extensia (fig. 3).
 Asamblaţi totul cu cele 4 şuruburi
(fig. 4).
Ataşarea/detaşarea accesoriilor de
lucru
Detaşarea:
- Slăbiţi şurubul cu cap plastic (fig. 18).
- Apăsaţi butonul de cuplare.
- Ţineţi ferm partea superioară cu motor
şi trageţi afară din cuplă partea
inferioară (fig. 19).
Ataşarea
- Introduceţi partea inferioară de
accesoriu în cupla rapidă (fig. 18).
- Strângeţi şurubul cu cap plastic (fig.
20).
Model ET 700
Mânerul
 Apăsaţi mânerul pe ţeavă (fig. 1).
 Montaţi şi strângeţi şurubul, şaiba şi
piuliţa.
Apărătoarea sistemului de tăiere
 Aşezaţi apărătoarea la locul lui,
deasupra capului de tăiere (fig. 2).
 Aşezaţi şi extensia (fig. 3).
 Asamblaţi totul cu cele 4 şuruburi
(fig. 4).

4. Instrucţiuni de operare

Ataşarea prelungitorului
Pentru a preveni desfacerea conexiunii
dintre cablul de alimentare şi cel
prelungitor, folosiţi cârligul de
detensionare (ET700-fig. 5,
ET1000/EB1000-fig. 18), sau faceţi un
nod între cele două cabluri.
Pornirea/oprirea
Apăsaţi butonul întrerupător, pentru a
porni aparatul; eliberaţi butonul
întrerupător, pentru a opri aparatul.
Mânuirea aparatului
Ţineţi aparatul aşa cum este ilustrat în
figura 6.

6. Depanarea

Problemă
Motorul nu porneşte

Sistemul de tăiere nu
se învârte
Capul de tăiere nu
eliberează firul

Extinderea firului de nailon
Aparatul este dotat cu un cap de tăiere
semiautomat, care eliberează fir nailon
fără oprirea motorului.
 Dacă firul de nailon s-a uzat, cu
motorul în funcţionare, loviţi capul de
tăiere de o suprafaţă dură, în acest fel
din cap iese o porţiune de fir (fig. 7).
Repetaţi manevra de câte ori este
necesară.
Tăierea decorativă
Înclinaţi aparatul în lateral cu 30º, pentru
a elimina complet vegetaţia din jurul
copacilor, stâlpilor, gardurilor (fig. 8).
Tăierea marginilor
La tăierea marginilor vârfurile firului de
nailon trebuie să fie partea activă care
face tăierea (fig. 9).
Sfaturi pentru tăiere
Fig. 6
1. Capul de tăiere este în poziţia corectă,
dacă tăierea se face paralel cu solul.
2. NU FORŢAŢI APARATUL.
3. Mişcaţi încet aparatul înainte-înapoi,
sau stânga-dreapta.
4. Tăiaţi numai când iarba şi buruienile
sunt uscate.
5. Durata firului de nailon depinde de
tehnica de lucru, de vegetaţia tăiată şi
de locul tăierii. Firul de nailon se
poate rupe dacă:
- firul se încurcă în obiecte străine;
- se încearcă tăierea bălăriilor;
- se ating pereţi, ziduri, stâlpi;
- oboseala normală a firului.

5. Întreţinere şi reparaţii
Montarea firului nou de nailon
Firul uzat se poate suplini prin două
metode: rebobinarea mosorului existent,
sau montarea unui mosor cu fir gata
bobinat.
Rebobinarea mosorului existent
Pentru a rebobina, trebuie să:
- pregătiţi firul care urmează să fie
înfăşurat;
- demontaţi mosorul şi arcul;
- rebobinaţi mosorul cu firul cel nou;

Cauză
Motorul s-a oprit, nu mai reporneşte
Capul de tăiere este blocat de iarbă, rămăşiţe, etc.
Ax flexibil rupt
Nu s-au conectat bine tijele
Fir nailon terminat
Mosor blocat
Cap de tăiere ancrasat
Proeminenţe de avans uzate
Fire nailon încâlcite
Nu este suficient fir în afara capului

- instalaţi mosorului rebobinat şi arcul.
Tipul firului de nailon
Folosiţi un mosor cu două capete de fir
nailon de grosime Ø2 mm.
Demontarea mosorului existent
- deşurubaţi butonul de lovire în sens
invers acelor de ceasornic
(ET700/ET1000), sau în sensul acelor
de ceasornic (EB1000), (fig. 10);
- scoateţi mosorul (fig. 11);
- cu o cârpă curată ştergeţi interiorul
carcasei capului de tăiere (fig. 12);
- verificaţi proeminenţele de avans ale
mosorului şi carcasei (fig. 13). Dacă e
nevoie, înlocuiţi mosorul sau carcasa.
Rebobinarea mosorului existent
- împletiţi în două porţiuni egale o
bucată de fir nailon de cca. 7,5 m;
- introduceţi cele două capete din
exterior în găurile din mosor (fig. 14);
- înfăşuraţi concomitent ambele fire pe
mosor, în sensul indicat de săgeată
(fig. 15);
- fixaţi capetele în cele două locaşuri
din mosor (fig. 16).
Remontarea mosorului cu fir
- treceţi capetele de fir nailon prin
găurile din carcasa capului de tăiere
(fig. 17);
- trageţi ferm de cele două capete,
pentru a elibera firele din locaş;
introduceţi mosorul în carcasă;
- puneţi la loc butonul de lovire
(fig. 10).
Curăţare/depozitare
- Nu obturaţi grilajul de ventilaţie.
- Nu folosiţi detergenţi agresivi la
curăţarea carcasei de plastic, a
mânerului.
- Umezeala sporeşte riscul
electrocutării. Ştergeţi umezeala de pe
utilaj cu o cârpă moale.
- Curăţaţi temeinic aparatul înainte de
depozitare.
- Suspendaţi-l de agăţătoare şi păstraţi-l
într-o încăpere uscată, aerisită,
inaccesibilă copiilor.

Remediu
Verificaţi prelungitorul, dacă este legat la priză
Opriţi motorul şi curăţaţi sistemul de tăiere
Contactaţi un service

Rebobinaţi cu fir nou
Înlocuiţi mosorul
Curăţaţi mosorul şi carcasa capului
Înlocuiţi mosorul şi carcasa capului
Rebobinaţi mosorul
Apăsaţi butonul de lovire şi trageţi capetele de fir,
până ce rămân afară 10 cm
Nu s-a rebobinat corect
Desfăşuraţi firul de pe mosor şi rebobinaţi-l în sensul
săgeţii
Toate informaţiile, ilustraţiile şi datele tehnice se bazează pe informaţiile disponibile despre produs în momentul tipăririi acestui
manual. Producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări oricând, fără notificare prealabilă.
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