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Informaţii de pe plãcuţa 
indicatoare
Aceste informaţii sunt foarte impor-
tante pentru o identificare ulterioarã 
a aparatului în vederea comandãrii 
unor piese de rezervã sau a 
lucrãrilor Service-ului. Plãcuţa 
indicatoare se gãseşte în 
apropierea motorului. Notaţi toate 
datele de pe plãcuţa indicatoare în 
tabela urmãtoare.

Aceste date şi altele referitoare la 
utilaj le gãsiţi în declaraţia de 
conformitate separatã, care 
constituie parte integrantã a 
acestei instrucţiuni de utilizare.
Reprezentãri ilustrate

Deschideţi paginile cu ilustraţii de 
la începutul instrucţiunilor de 
utilizare.
În aceastã instrucţiune de utilizare 
sunt descrise diferite modele. 
Reprezentãrile grafice se pot abate 
în detaliu de la aparatul dobândit.

Pentru siguranţa 
dumneavoastrã
Utilizarea corectã a maşinii 
de cosit
Maşina de cosit este destinatã 
exclusiv utilizãrii

– în conformitate cu domeniile şi cu 
respectarea strictã a mãsurilor 
de protecţia muncii descrise în 
aceste instrucţiuni;

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

Orice altã utilizare nu este 
conformã cu destinaţia. Utilizarea 
neconformã cu destinaţia are ca 
urmare anularea garanţiei şi refuzul 
oricãrei rãspunderi din partea 
producãtorului. Beneficiarul este 
rãspunzãtor pentru toate daunele 
provocate terţilor şi proprietãţii 
acestora.
Producãtorul nu-şi asumã 
rãspunderea pentru daune 
produse datoritã unor modificãri 
neautorizate la maşina de cosit.
Respectaţi instrucţiunile 
de protecţie şi de utilizare
În calitate de beneficiar, citiţi cu 
atenţie aceste instrucţiuni de utili-
zare înainte de luarea în exploatare 
a aparatului.  
Respectaţi instrucţiunile şi pãstraţi-
le pentru o eventualã lecturã 
ulterioarã. Nu permiteţi niciodatã 
copiilor sau persoanelor care nu au 
citit aceste instrucţiuni de utilizare 
sã foloseascã acest aparat.
În cazul schimbãrii deţinãtorului 
aparatului, daţi aceste instrucţiuni 
de utilizare mai departe împreunã 
cu aparatul.
Instrucţiuni generale 
de protecţie
În acest paragraf gãsiţi instrucţiuni 
generale de protecţie. 
Instrucţiuni speciale, care se referã 
la componentele şi funcţiile 
individuale ale maşinii sau la 
domeniile de utilizare ale acesteia 
se gãsesc în paragrafele 
corespunzãtoare din aceste 
instruc-ţiuni de utilizare.
Înainte de începerea lucrului 
cu maşina de cosit
A nu se utiliza dispozitivul dacă 
sunteţi obosit sau bolnav.
Persoanelor aflate sub influenţa 
unor substanţe narcotice, ca de ex. 
alcool, droguri sau medicamente, 
le este interzisã utilizarea maşinii 
de cosit.

Persoanele sub 16 ani nu au voie 
sã deserveascã acest aparat sau 
sã execute alte lucrãri la aparat, ca 
de ex. întreþinere, curãþare, 
reglare – prevederile locale pot 
stabili vârsta minimã a utilizatorilor.
Acest aparat nu este destinat a fi 
folosit de cãtre persoane (inclusiv 
copii) cu capacitãţi fizice, 
senzoriale sau psihice limitate sau 
fãrã experienţã şi/sau fãrã 
cunoştinţe, în afarã de cazul în care 
acestea sunt supravegheate de o 
persoanã care rãspunde de securi-
tatea lor sau au primit de la aceasta 
indicaţii privind modul de folosire 
a aparatului.
Copiii trebuie supravegheaţi, 
pentru a ne asigura, cã nu se joacã 
cu aparatul.
Înainte de începerea lucrului, 
familia-rizaţi-vã cu dotãrile şi 
elementele de comandã ca şi cu 
funcţiile maşinii de cosit.
În aer liber folosiţi numai cabluri 
de racordare admise şi marcate 
corespunzãtor, de ex. H07RN –  
F 3 x 1,5 mm² (max. 50 m).
Pãrţile de legãturã de la cablurile 
de racordare trebuie sã fie 
protejate de stropii de apã şi sã fie 
din cauciuc sau învelite în cauciuc.
Verificaţi înainte de orice folosire, 
dacã nu cumva cablurile de 
racordare sunt deteriorate, 
fãrâmicioase sau torsionate.
Pentru aceasta opriţi aparatul 
şi scoateţi ştecherul din prizã. 
Folosiţi numai cabluri de racordare, 
care sunt într-o stare perfectã.
Înainte de a utiliza maşina de cosit, 
verificaţi,
– dacã suportul de retenţie pentru 

iarbã funcţioneazã şi clapeta 
de evacuare se închide corect. 
Piesele deteriorate, uzate sau 
care lipsesc trebuie înlocuite, 
respectiv completate fãrã 
întârziere.

– dacã lamele coasei, bolţurile de 
fixare şi întregul dispozitiv de 
tãiere este uzat sau deteriorat. 
Pentru a evita dezechilibrarea 
ansamblului piesele uzate sau 
deteriorate se vor înlocui de cãtre 
ateliere de specialitate numai în 
set complet.
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– dacã nu este deteriorat cablul 
între motor şi combinaţia 
întrerupãtor/ştecher. Cablul 
deteriorat trebuie schimbat fãrã 
întârziere într-un atelier de 
specialitate.

Piesele de schimb şi accesoriile 
trebuie sã corespundã cerinţelor 
stabilite de producãtor. 
Din aceastã cauzã folosiţi numai 
piese de schimb originale şi 
accesorii originale sau piesele de 
schimb şi accesoriile admise de 
producãtor.
Reparaţille se vor efectua numai 
de cãtre unitãţi specializate.
În timpul lucrului cu 
aparatul
În timpul utilizãrii sau a efectuarii 
unor lucrãri la maşina de cosit, 
trebuie sã purtaţi îmbrãcãminte 
adecvatã, ca de exemplu:
– mânuşi,
– pantaloni lung,
– îmbrãcãminte strânsã pe corp,
– ochelari de protecţie.
Utilizaţi aparatul numai în starea 
teh-nicã recomandatã şi livratã de 
cãtre producãtorul maşinii de cosit.
Înainte de efectuarea 
oricãror lucrãri la acest 
aparat
Pentru protecţia contra rãnirilor, 
înainte de orice lucrare (de ex. 
lucrãri de întreţinere şi lucrãri de 
instalare) la acest aparat
– opriţi motorul,
– aşteptaţi pânã când toate pãrţile 

mobile s-au oprit complet,
– scoateţi ştecherul din prizã,
– lãsaţi motorul sã se rãceascã 

(cca. 30 minute).
Dupã terminarea lucrului
Scoateţi întotdeauna ştecherul din 
prizã înainte de a pãrãsi aparatul.
Dispozitive de protecţie
Figura 1

! Pericol
Nu utilizaţi niciodatã aparate cu 
dispoziţive de protecţie deteriorate 
sau dacã acestea nu sunt montate.

Mâner de protecţie (1)
Mânerul de protecţie este destinat 
siguranţei dumneavoastrã; el 
opreşte imediat motorul şi 
dispozitivul de tãiere în caz de 
urgenţã.
Scoaterea din funcţie a acestui 
dispozitiv este interzisã.
Clapeta de evacuare (2) 
sau tampon de ricoşeu (3)
Clapeta de evacuare/tamponul 
de ricoşeu vã feresc de 
accidentare prin dispozitivul de 
tãiere sau a obiec-telor solide 
antrenate de acesta. Maşina de 
cosit se va folosi numai cu clapeta 
de evacuare sau cu tamponul de 
ricoşeu montate.
Simboluri pe aparat
Pe aparat se aflã diverse simboluri. 
În continuare explicaţiile pentru 
aceste simboluri:

Atenţie!  
Înainte de luarea 
în exploatare citiţi 
instrucţiunile 
de utilizare!

Feriţi terţe persoane 
din raza de acţiune 
a aparatului!

Înaintea lucrãrilor 
la uneltele tãietoare 
scoateţi ştecherul din 
prizã! Feriţi-vã 
mâinile şi picioarele 
din raza de acţiune a 
dispoziti-vului de 
tãiere! Înainte 
de reglarea sau 
curãţirea aparatului 
sau înainte de a veri-
fica dacã este deteri-
oarat sau încãlcit 
cablul de racordare, 
opriţi aparatul şi 
scoateţi ştecherul din 
prizã.

Ţineţi cablul de racor-
dare la distanţã unel-
tele tãietoare!

Feriţi-vã mâinile 
şi picioarele din raza 
de acţiune a compo-
nentelor aflate 
în rotaţie.

Conservaţi aceste simboluri  de pe 
aparat lizibile.
Înlocuiţi simbolurile deteriorate sau 
devenite ilizibile.
Simboluri în instrucţiunile 
de utilizare
În aceste instrucţiuni gãsiţi 
simboluri de avertizare sau care se 
referã la informaţii importante.  
În continuare explicaţiile pentru 
aceste simboluri:

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

Atenţie!
Vã avertizeazã asupra unor 
pericole corelate cu lucrarea 
efectuatã şi care pot avea ca 
urmare deterio-rarea aparatului.

Indicaţie
Marcheazã informaţii importante 
şi sfaturi practice de utilizare.
Indicaţie de salubrizare
Resturile de ambalaj aferente, 
apara-tele vechi etc. se 
salubrizeazã în conformitate cu 
prescripţiile locale.

Aparatele vechi sunt 
materiale valoroase, 
din aceastã cauzã ele 
nu trebuie aruncate 
la gunoiul menajer!

Din aceastã cauzã noi vã rugãm sã 
ne sprijiniţi prin contribuţia dvs. 
activã la menajarea resurselor şi la 
protecţia mediului şi sã predaţi 
acest aparat la un loc amenajat 
pentru reprimire, dacã existã.
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Montarea aparatului
Pe pagina anexatã vã arãtãm sub 
formã de ilustraţii, cum sã vã 
montaţi aparatul şi sã-l faceţi gata 
de funcţionare în câţiva paşi.

Mânuirea aparatului
! Pericol 

de electrocutare
– Folosiţi la priza dvs. un 

întrerupãtor de protecţie a 
persoanelor  (= întrerupãtor de 
protecţie contra curenţilor 
vagabonzi cu un curent de 
declanşare de maximum 30 mA).

– În cazul în care tãiaţi cablul în 
timpul cositului, existã pericol 
de moarte sau de rãnire. 
Îndepãrtaţi-vã de aparat încet şi 
cu paşi mici. Scoateţi ştecherul 
din prizã. Aveţi grijã, ca în timpul 
cositului cablul de racordare sã nu 
ajungã niciodatã în zona de tãiere.

Pericol de accidentare
– Terţe persoane, copii sau animale 

mici se vor feri din raza de acţiune 
a aparatului.   
Pericol de accidentare prin pietre 
sau alte obiecte antrenate 
de dispozitivul de tãiere. 

Pericol de cãdere
– Lucraţi cu aparatul numai la pas.
– Fiţi foarte precauţi când cosiţi 

mergând înapoi şi trageţi aparatul 
spre dumneavoastrã.

– La cositul unor pante abrupte apa-
ratul se poate rãsturna iar 
dumnea-voastrã vã puteţi 
accidenta. Cosiţi oblic pe pantã; 
nu lucraţi niciodatã pe pantã direct 
în sus sau în jos. Nu cosiţi terenuri 
cu panta mai mare de 20%.

– Fiţi deosebit de atenţi la modi-
ficarea direcţiei de mers şi aveţi 
întotdeauna în vedere starea 
bunã a aparatului, în special la 
terenuri în pantã.

– Existã pericol de accidentare 
la cositul marginilor terenurilor. 
Cositul la marginea unor garduri 
vii sau unor pante abrupte este 
periculos. În timpul cositului 
pãstraţi o distanţã corespun-
zãtoare.

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

– Lucraţi numai la lunima zilei sau 
dacã dispuneţi de o iluminare 
artificialã suficientã.

Pericol de rãnire
– Distanţa de protecţie faţã de com-

ponentele aflate în rotaţie definitã 
de lonjeroanele de direcţie trebuie 
respectatã permanent.

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

– Nu vã apropiaţi din nici o direcţie 
cu mâinile sau picioarele 
de piesele aflate în rotaţie.

– Opriţi motorul, când aparatul 
trebuie sã fie aplecat şi transportat 
peste alte suprafeţe decât gazon.

– Nu ridicaţi şi nu transportaţi nicio-
datã aparatul cu motorul pornit. 
Scoateţi în prealabil ştecherul 
din prizã.

– Opriţi motorul şi trageţi ştecherul 
din prizã, când înlãturaţi blocaje 
sau astupãri în canalul de 
evacuare sau înainte de a verifica, 
curãţa, transporta, regla maşina 
de cosit iarba sau înainte de a 
executa lucrãri la aceasta.

– La demontarea suportului 
de retenţie vã puteţi accidenta sau 
se pot accidenta terţe persoane 
datoritã ierbii sau a unor corpuri 
solide antrenate. Nu goliţi suportul 
niciodatã cu motorul pornit. 
Pentru aceasta deconectaţi 
aparatul.

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

– Nu folosiţi aparatul în condiţii 
clima-terice nefavorabile, ca de 
ex. pericol de ploaie sau furtunã.

– Dacã este lovit un corp strãin 
(de ex. o piatrã) de mecanismul 
de tãiere sau în cazul în care 
aparatul începe sã vibreze 
neobişnuit: opriţi imediat motorul 
şi scoateţi ştecherul din prizã.  
Înainte de utilizarea în continuare 
lãsaţi aparatul sã fie verificat la un 
atelier de specialitate, dacã nu 
prezintã defecţiuni.

– Nu vã plasaţi niciodatã în faţa 
aparatelor cu secerãtoare.

– Scoateţi întotdeauna ştecherul din 
prizã înainte de a pãrãsi aparatul.

Împiedicare
– La întoarcerea aparatului vã puteţi 

împiedica de cablul de racordare 
şi vã puteţi rãni. 
Conduceţi întotdeauna cablul 
în aşa fel, încât sã nu poatã 
ajunge în zona de mers şi de cosit.

– Lucraţi cu aparatul numai la pas.

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

asemãnãtoare risipite pe jos pot 
deteriora aparatul sau pot 
influenţa negativ funcţionarea 
acestuia. Îndepãrtaţi din zona de 
lucru toate obiectele solide.

– Lucraţi cu aparatul numai dacã se 
aflã în stare tehnicã ireproşabilã. 
Înainte de fiecare utilizare 
efectuaţi un control vizual. 
Controlaţi în special dispozitivele 
de siguranţã, elementele electrice 
de deservire, cablurile 
conducãtoare de curent şi 
legãturile prin şuruburi, dacã 
prezintã deficienţe şi sunt fixe. 
Înainte de a începe lucrul, înlocuiţi 
eventualele piese defecte.

Perioada de utilizare
Respectaţi orele de linişte stabilite 
pe plan naţional/local (dacã este 
cazul, informaţi-vã la administraţia 
localã).

Orientarea
În cazul unor informaţii referitoare 
la o direcţie (de ex. dreapta, 
stânga), ne orientãm întotdeauna 
dupã axa de la ghidon spre direcţia 
de mers înainte.
1. Montarea suportului 

de retenţie
Figura 2
 Ridicaţi clapeta de evacuare şi 

fixaţi suportul de retenţie pentru 
iarbã.

2. Reglarea înãlţimii 
de tãiere
Atenţie!

La terenul denivelat alegeţi 
înãlţimea de tãiere în aşa fel, încât 
cuţitul sã nu vinã niciodatã în 
contact cu solul.
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Figura 3
Reglaţi înãlţimea de tãiere a ierbii 
dupã dorinţã.
Posibilitate de reglare (în funcţie 
de model) de la cca. 3 cm pânã 
la maximum 9 cm.

Indicaţie
La aparatele cu reglarea 
individualã a roţilor toate roţile vor fi 
reglate la aceeaşi înãlţime.
Model A:
 Deşurubaţi roţile şi reglaţi-le la 

înãlţimea corespunzãtoare.
Model B:
 Trageţi de eclisã şi zãvorâţi-o 

în poziţia doritã.
Model C:
 Mişcaţi maneta centralã pentru 

reglarea înãlţimii înainte respectiv 
înapoi şi zãvâţi-o.

Model D:
 Acţionaţi blocarea şi în acelaşi 

timp reglaţi înãlţimea doritã prin 
tragere sau apãsare pe mânerul/
pârghia de prindere. La 
eliberarea blocãrii se fixeazã 
reglajul ales.

Model E:
 Trageţi roata în faţã şi fixaţi-o în 

poziţia doritã.
3. Cablul de racordare
Figura 4
 Fixaţi cablul de racordare 

de des-cãrcarea tracţiunii 
cablului.

 Întâi se introduce cablul de racor-
dare în combinaţia întrerupãtor/
ştecher şi apoi într-o prizã  
de 230 V.

4. Pornirea motorului
! Pericol

Feriţi-vã mâinile şi picioarele din 
raza de acţiune a dispozitivului de 
tãiere.

Atenţie!
– Nu rãsturnaţi aparatul la pornire.
– La încercarea de a porni aparatul 

în iarbã înaltã, motorul se poate 
supraîncãlzi şi deteriora.

Figura 5
  Plasaţi aparatul pe o suprafaţã 

netedã cu puţinã sau fãrã iarbã. 

 Stând în spatele aparatului – 
apãsaţi butonul de blocare şi 
ţineţi-l apãsat.

 Trageţi şi ţineţi etrierul de 
siguranţã, eliberaţi butonul de 
blocare.

Motorul şi scula tãietoare funcţio-
neazã. Puteţi începe lucrul.
5. Cuplarea/decuplarea 

mecanismului de 
antrenare

(numai la aparatele cu roţi motrice)
Figura 9
Cuplarea mecanismului  
de antrenare :
 Trageţi de manetã şi menţineţi-o 

trasã.
Decuplarea mecanismului 
de antrenare :
 Eliberaţi maneta.
6. Oprirea motorului
 Eliberaţi ghidonul.

Motorul şi dispozitivul de tãiere 
se opresc dupã scurt timp.

7. Demontaţi şi goliţi 
suportului de retenţie

Figura 2
Dacã rãmâne iarbã cositã pe sol 
sau indicatorul nivelului de umplere 
(opţional, Figura 10) aratã cã s-a 
umplut coşul:
 Se dã drumul la etrierul de 

siguranţã şi se aşteaptã pânã 
când motorul  
s-a oprit.

 Ridicaţi clapeta de evacuare 
şi demontaţi suportul de retenţie.

 Goliţi-l de conţinut.
8. Lucrul fãrã suport 

de retenţie pentru iarbã
Dacã demontaţi suportul de 
retenţie, clapeta de evacuare 
coboarã în jos. În cazul lucrului fãrã 
suport de retenţie, iarba cositã este 
aruncatã direct în jos.
9. Montarea accesoriilor 

pentru mãrunţit
(numai la aparatele cu accesorii 
de împrãştiere a ierbii/opţional).
Aparate cu aruncare în spate:
Figura 7A
 Ridicaţi clapeta de evacuare.
 Demontaţi suportul de retenţie 

pentru iarbã.

 Se monteazã pana de 
împrãştiere (în funcţie de model).

 Lãsaţi clapeta de evacuare în 
jos.

Indicaţie
Modele cu funcţie de împrãştiere 
integratã nu necesitã o panã 
de împrãştiere separatã – aceastã 
funcţie este preluatã de o clapetã 
din spate special formatã (Figura 
7B).
Aparate cu aruncare lateralã:
 Se îndepãrteazã aruncarea 

lateralã - protecţia de lovire/
închiderea împrãştierii se închide 
automat  
(Figura 8A).

10. Echiparea aparatelor 
pentru aruncare 
lateralã

(în funcţie de execuţie)
 Dacã existã: 

scoateţi colectorul de iarbã şi 
lãsaţi în jos clapeta de aruncare 
din spate.

 Se ridicã protecţia de lovire/închi-
derea împrãştierii şi se monteazã 
evacuarea lateralã (Figura 8B).

11. Dupã terminarea 
lucrului

 Goliţi suportul de retenţie.
 Trageţi ştecherul din prizã şi din 

aparat.
 Lãsaţi motorul sã se rãceascã 

(caa. 30 minute), înainte de 
a curãţa, întreţine, depozita sau 
scoate aparatul din funcţiune.

Sfaturi practice pentru 
tratarea gazonului
Cositul
Gazonul constã din diferite soiuri 
de iarbã. Dacã cosiţi des, creşte 
iarbã cu rãdãcini puternice care 
formeazã un gazon dens. Dacã 
cosiţi mai rar, cresc ierburi mai 
înalte şi alte herbacee (ca de ex. 
trifoi, sau diverse flori).

feil
Notiz
Marked festgelegt von feil
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Înãlţimea normalã a unui gazon 
este de 4–5 cm. Cosirea ar trebui 
sã se facã numai 1/3 din înãlţimea 
totalã; deci se va tãia la 7–8 cm la 
înãlţimea normalã. Se recomandã 
sã nu tãiaţi iarba mai scurtã de 4 
cm; în caz contrar gazonul se poate 
deteriora în timpul perioadelor de 
uscãciune.  Iarba înaltã (de ex. 
crescutã în timpul concediului) se 
va cosi în etape pâna ajungeţi la 
înãlţimea normalã.
La cosirea ierbii suprapuneţi puţin 
benzile de tãiere.
Tocatul ierbii (cu 
accesoriile)
Iarba cositã se mãrunţeşte în 
bucãţi mici (de ca. 1 cm) şi rãmâne 
pe gazon. Astfel gazonul poate 
refolosi substan-ţele nutritive. 
Pentru un rezultat optim, gazonul 
trebuie ţinut permanent scurt; vezi 
paragraful „Cositul”.
La tocatul ierbii respectaţi 
urmãtoarele:
– Nu cosiţi iarbã udã. 
– Nu cosiţi niciodatã mai mult de 2 

cm din lungimea totalã a firelor 
de iarbã.

– Deplasaţi-vã cu vitezã redusã.
– Curãţaţi dispozitivul de tãiere la 

intervale regulate.

Transportul aparatului
! Pericol

Înainte de transportul pe sau într-un 
autovehicul: opriţi motorul şi 
îndepãr-taţi cablul de racordare. 
Lãsaţi motorul sã se rãceascã 
(cca. 30 minute).
În cazul transportului aparatului pe, 
sau într-un vehicol, asiguraţi-l  
ca sã nu alunece.
Înainte de ridicarea sau purtarea 
aparatului scoateţi ştecherul din 
prizã. Pentru a deplasa aparatul 
peste suprafeţe, ca de ex. poteci 
sau intrãri în curte, opriţi motorul 
în prealabil.

Atenţie!
Nu prindeţi sau îndoiţi cablul între 
motor şi combinaţia întrerupãtor/
ştecher.

Figura 6
 Pentru a ocupa mai puţin loc, 

puteţi sã rabataţi ghidonul.

Lucrãri de întreţinere/
Curãţarea aparatului
! Pericol

Pentru evitarea unor accidente, 
înainte de efectuarea tuturor 
lucrãrilor la acest aparat
– opriţi motorul,
– aşteptaţi pânã când toate pãrţile 

mobile s-au oprit complet,
– scoateţi ştecherul din prizã,
– lãsaţi motorul sã se rãceascã 

(cca. 30 minute).

Lucrãri de întreţinere
! Pericol

Pentru a evita accidentele datoritã 
dispozitivului de tãiere, toate lucrã-
rile la acesta, cum ar fi înlocuirea 
sau ascuţirea cuţitelor, se vor 
efectua numai de cãtre unitãţi 
autorizate (sunt necesare scule 
speciale).
Înainte de fiecare utilizare
 Verificaţi cablul de racordare.
 Verificaţi dacã legãturile prin 

şuruburi sunt strânse.
 Verificaţi dispozitivele de 

siguranţã.
 Verificaţi aparatul – vezi capitolul 

„Înaintea lucrului cu aparatul”.
Controlaţi punctul de angrenare 
al ambreiajului:
(numai la aparatele cu roţi motrice)
– Aparatul cu motorul pornit şi 

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

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

 În caz de nevoie se regleazã 
punctul de intervenţie cu moleta/
piuliţa de reglare de pe maneta 
acţionãrii pe roatã sau de pe 
cablul de tracţiune Bowden.

O datã pe sezon
 Ungeţi punctele de articulaţie 

şi arcul de rotire la clapeta 
de evacuare.

 La sfârşitul sezonului prezentaţi 
aparatul la o unitate autorizatã 
spre a fi verificat şi a se efectua 
lucrãrile de întreţinere.

Curãţarea aparatului
Atenţie!

– Nu stropiţi aparatul cu apã, deoa-
rece pãrţile electrice se pot dete-
rioara.

– Curãţaţi aparatul dupã fiecare 
utilizare. Un aparat necurãţat 
poate avea ca urmare defecte de 
material sau de funcţionare.

Curãţarea suportului 
de retenţie
Cel mai simplu este sã curãţaţi 
suportul de retenţie imediat dupã ce 
aţi cosit
 Demontaţi suportul de retenţie 

pentru iarbã şi goliţi-l.
 Suportul de retenţie se poate 

spãla sub un jet puternic de apã 
(cu furtunul de apã pentru 
grãdinã).

 Înainte de o nouã utilizare lãsaţi 
suportul de retenţie sã se usuce 
bine.

Curãţarea cositoarei
! Pericol

În timpul efectuãrii de lucrãri 
la dispozitivul de tãiere vã puteţi 
accidenta. Pentru a vã proteja, 
purtaţi mânuşi de protecţie.
Pe cât posibil, curãţaţi aparatul 
imediat dupã ce aţi cosit.
 Aplecaţi aparatul într-o parte.
 Curãţaţi incinta de tãiere şi 

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

 Aşezaţi aparatul pe roţi şi 
îndepãrtaţi toate resturile de 
iarbã şi murdãrie vizibile.
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Depozitarea aparatului
Atenţie

Defecţiuni de material la aparat 
Depozitaţi aparatul (cu motorul 
rãcit) numai în încãperi curate şi 
uscate. În cazul unei depozitãri mai 
îndelun-gate, de ex. pe timpul 
iernii, feriţi aparatul de îngheţ.
Dupã sezonul de varã sau în cazul 
depozitãrii pe mai mult de o lunã:
 Curãţaţi aparatul şi suportul 

de retenţie pentru iarbã.
 Pentru a proteja aparatul contra 

ruginei, ştergeţi piesele metalice 
cu o cârpã muiatã în ulei (fãrã 
conţinut de rãşini) sau utilizaţi 
un spray cu ulei.

Condiţii de garanţie
În fiecare ţarã sunt valabile 
condiţiile de garanţie editate de 
societatea noastrã sau de 
importator.  
În timpul perioadei de garanţie 
defecţiunile datorate unui defect 
de material sau de fabricaţie se vor 
repara în mod gratuit.  
În cazul producerii unei defecţiuni 
care se încadreazã în garanţie, vã 
rugãm sã vã adresaţi centrului de 
desfacere sau celei mai apropiate 
unitãţi autorizate.

Îndrumar de depanare
Deseori defecţiunile cositoarei au 
cauze minore, pe care se 
recomandã sã le cunoaşteţi şi care 
parţial pot fi remediate de 
dumneavoastrã. Dacã nu sunteţi 
siguri, solicitaţi sprijinul centrului de 
desfacere.

Problema Cauza posibilã/cauzele posibile Ajutor

Motorul nu porneşte. Cablul de racordare nu este 
racordat sau este defect.

Verificaţi cablul, introduceţi-l, iar 
dacã este nevoie înlocuiţi-l sau daţi-l 
la reparat la un specialist.

Siguranţa gospodãriei este 
supraîncãrcatã.

Porniţi siguranţa, eventual folosţi un 
racord al casei cu o siguranţã mai 
mare sau lãsaţi un specialist sã 
instaleze siguranţa.

Combinaţia întrerupãtor/ştecher 
este defectã.

Daţi-o la reparat într-un atelier 
de specialitate.

Motorul face zgomot, dar nu 
porneşte.

Cositoarea se aflã în iarbã înaltã. Deplasaţi cositoarea pe o suprafaţã 
cu iarbã scurtã.

Cuţitele sunt blocate. Scoateţi ştecherul din prizã, 
înlãturaţi blocajul.

Motorul se opreşte subit. ªtecherul s-a slãbit. Verificaţi cablul, asiguraţi-vã cã 
descãrcarea tracţiunii cablului este 
suspendatã, introduceţi din nou 
ştecherul.

Protecţia de suprasarcinã s-a 
deconectat (în funcţie de model).

Scoateţi ştecherul din prizã, 
înlãturaţi astuparea din evacuare, 
aşteptaţi cca. 30 minute, conectaţi 
din nou.

Zgomote neobişnuite (cloncãnit, 
zdrãngãnit, clãmpãnit).

ªuruburi, piuliţe sau alte elemente 
de fixare nu sunt bine strânse.

Fixaţi piesele, dacã rãmân zgomote: 
vizitaţi atelierul de specialitate.

Vibraţii puternice. Arbore cu cuţite defect sau cuţit 
de tãiere defect.

Opriţi imediat aparatul.
Lãsaţi piesele defecte sã fie 
schimbate în atelierul de 
specialitate.
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Sistemul de antrenare a roţilor 
nu funcţioneazã.

Cablul de transmisie sau 
angrenajul defect.

Solicitaţi înlocuirea pieselor 
deteriorate la o unitate specializatã.

Tãieturã necuratã sau turaţia 
scade.

Iarba este prea înaltã. Reglaţi o înãlţime de tãiere mai 
mare; eventual cosiţi de douã ori.

Rãmâne iarbã pe jos sau 
colectorul de iarbã nu  se umple.

Iarba este prea umedã. Lãsaţi gazonul sã se usuce.

Sistemul de evacuare este 
înfundat.

Scoateţi ştecherul din prizã, 
înlãturaţi astuparea.

Cuţitele sunt tocite. Solicitaţi schimbarea sau ascuţirea 
cuţitelor la o unitate specializatã.

Suportul de retenţie este plin. Opriţi maşina de cosit, goliţi suportul 
de retenţie.

Suportul de retenţie este înfundat. Opriţi maşina de cosit, curãţaţi 
fantele de aerisire în captatorul de 
iarbã.

Problema Cauza posibilã/cauzele posibile Ajutor




