
Manual de utilizare

Motosăpătoare cu benzină







Instrucţiuni de siguranţă şi avertizări

Acest aparat corespunde prevederilor 
privind siguranţa maşinilor electrice.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie 
instrucţiunile de utilizare, înainte de a 

pune în funcţiune maşina. O utilizare 
necorespunzătoare poate duce la accidente cu 
vătămarea persoanelor şi avarierea bunurilor.

Nu este permisă utilizarea acestui aparat de către 
persoanele care nu sunt familiarizate cu prezentul 
Manual de utilizare. Păstraţi cu grijă Manualul de 
utilizare.

Nu este permisă utilizarea maşinii de către copii şi 
tineri.

Utilizare conform destinaţiei

Maşina este destinată săpării pământului în 
domeniu de utilizare privat.

În cazul utilizării maşinii neconform cu destinaţia, 
precum şi în cazul efectuării de modificări la maşină, 
producătorul nu îşi asumă nici o responsabilitate.

Respectaţi de asemenea instrucţiunile de siguranţă, 
manualul de montare şi operare, precum şi 
prevederile normelor generale de protecţia muncii 
în vigoare.

Indicaţii de siguranţă

Aveţi grijă să nu se găsească alte persoane sau 
animale în apropierea zonei de lucru.

Nu folosiţi maşina dacă sunteţi obosit sau nu aveţi 
putere de concentrare, ori dacă aveţi capacitatea 
de reacţie afectată de consumul de alcool sau 
medicamente.

Neatenţia poate cauza răniri grave.

Nu purtaţi haine largi sau podoabe, purtaţi 
întotdeauna încălţăminte solidă de lucru şi 
pantaloni lungi pentru protecţia picioarelor.

Îndepărtaţi de pe teren toate obiectele care ar 
putea fi eventual proiectate de maşină şi mai 
verificaţi odată suprafaţa de lucru.

Faceţi plinul cu benzină înainte de punerea în 
funcţiune a maşinii, nici într-un caz cu motorul în 
funcţiune.

Atenţie! Benzina este deosebit de inflamabilă!

Nu faceţi plinul în încăperi închise,

Fumatul interzis!

Nu porniţi maşina dacă a deversat 
benzină; curăţaţi maşina şi aşteptaţi să 
se evapore toate resturile.

Pentru siguranţa dumneavoastră 
înlocuiţi în mod regulat rezervorul şi 
capacul rezervorului, precum şi toba de eşapament 
deteriorată.

Păstraţi benzina numai în canistre special destinate.

Folosiţi maşina numai în spaţiu liber, la lumina zilei 
sau sub o iluminare suficientă, precum şi pe un sol 
ferm.

Feriţi mâinile şi picioarele de componentele în 
mişcare de rotaţie; nu ridicaţi sau suspendaţi maşina 
în timpul funcţionării.

Folosiţi maşina numai la viteza pasului, procedaţi 
cu atenţie deosebită când lucraţi pe pante şi la 
manevrele de întoarcere.

Nu efectuaţi modificări la motor; nu este permisă 
depăşirea turaţiei nominale.

Înaintea de pornirea maşinii ţineţi membrele 
la o distanţă suficientă, porniţi cu atenţie şi cu 
respectarea ,Manualului de utilizare.

Înainte de pornire efectuaţi o verificare vizuală 
a maşinii, înlocuiţi componentele uzate sau 
deteriorate şi seturile de şuruburi.

Opriţi motorul când părăsiţi maşina, de asemenea 
când faceţi plinul.

După ce aţi închis contactul motorului, acesta mai 
funcţionează un timp scurt; opriţi motorul prin 
închiderea clapetei de acceleraţie şi a robinetului de 
benzină (dacă există).

Verificaţi strângerea fermă a tuturor prezoanelor, 
piuliţelor şi şuruburilor şi înlocuiţi piesele 
deteriorate sau uzate, pentru a garanta o 
funcţionare sigură a maşinii.

Nu depozitaţi niciodată maşina plină cu benzină în 
încăperi în care există foc sau scântei.

Pericol de explozie!

Dacă este necesar, goliţi rezervorul în spaţiu liber.

Înainte de a depozita maşina în spaţii închise, lăsaţi 
motorul să se răcească în spaţiu liber.

Curăţaţi motorul şi eşapamentul de murdării, 
îndepărtaţi uleiul scurs sau resturile de plante.

 



Montare

Mai întâi familiarizaţi-vă cu piesele componente şi le aşezaţi pe sol, în faţa dumneavoastră (Fig. B).

Fig. C: Luaţi consola mânerelor (1) şi le montaţi pe acestea la maşină (2) cu ajutorul şuruburilor. Consola 
mânerelor poate fi reglată pe înălţime cu ajutorul acestor şuruburi.

Fig. D: Trageţi cablul Bowden (a) al ambreiajului pe partea din spate a consolei.

Fig. E: Acum fixaţi limitatorul de adâncime (3) prin introducerea acestuia în suportul prevăzut şi blocaţi 
limitatorul cu ştiftul livrat (4).

Fig. F: Acum agăţaţi cablul Bowden (a) în gaura superioară a manetei de pe mâner (b).

Fig. G: Acum deşurubaţi piuliţa hexagonală (c) de la şurubul de reglaj al cablului Bowden şi treceţi şurubul 
de reglaj al cablului prin gaura prevăzută la mâner (d). Înşurubaţi la loc şurubul cu cap hexagonal 
scos în prealabil.  
Poziţia ideală a şurubului de reglaj este în zona de la spatele până la mijlocul filetului.  
Poziţia corectă se verifică prin aceea că, atunci când motorul este în funcţiune şi maneta ambreiajului 
este împinsă complet în jos, cuţitele de săpat se rotesc în mod corect. Dacă nu este aşa, şurubul 
de reglaj mai trebuie scos, pentru a mări tensiunea curelei trapezoidale. Slăbiţi şurubul până când 
cuţitele se rotesc în mod corect.

Fig. H: Cu ajutorul colierelor livrate fixaţi traseul cablului Bowden la mâner (e).

Punerea în funcţiune

Din motive de siguranţă la transport şi depozitare, maşina este livrată fără combustibil şi fără ulei. Folosiţi 
drept combustibil numai „Normal Fără plumb“ şi utilizaţi ulei de motor cu specificaţia 10W40.

Fig. I: Scoateţi joja din ştuţul de umplere cu ulei (f ) şi umpleţi cu cca. 600ml ulei (Reperul „max.“ pe jojă).

Fig. J: Acum faceţi plinul cu benzină Normală Fără plumb.

Fig. K: Blocaţi limitatorul de adâncime (3) cu ajutorul ştiftului (4) în poziţia dorită.

Fig. L: Rabataţi roata de transport (g) în sus, până se înclichetează arcurile.

Fig. M: Aduceţi robinetul de benzină (h) în poziţia „On“ (Deschis).

Fig. N: Aduceţi maneta de start în poziţia α (vezi Fig. Q)

Fig. O: Porniţi motorul cu ajutorul cablului pornire  (i). Pentru aceasta trageţi uşor până întâmpinaţi 
rezistenţă, după care trageţi energic. Repetaţi procedura până porneşte motorul.

Fig. P: Pentru punerea în funcţiune a cuţitului de săpat, ţineţi maneta ambreiajului (j) apăsată în jos.  
La eliberarea acesteia transmisia mecanismului cuţitelor se decuplează din nou.

Fig. Q: Consola mânerelor poate fi reglată în înălţime, după talia operatorului. Pentru aceasta desfaceţi şi 
strângeţi la loc şuruburile de la baza consolei (2).

Fig. R: Poziţiile manetei de start:  
- α: Poziţia de start 
- β: Putere mare a motorului 
- γ: Putere scăzută a motorului 
- δ: Stop

Întreţinere

Folosiţi numai accesorii şi piese de schimb recomandate de producător.

Dacă, cu toate controalele noastre permanente de calitate şi îngrijirea dumneavoastră, aparatul se 
defectează, apelaţi numai la un tehnician autorizat pentru reparaţii.

Bujii utilizabile pentru acest produs:  
Bosch WR 7DC sau altele cu specificaţii echivalente.

Protecţia mediului

Evacuaţi maşina, accesoriile şi ambalajul, precum şi uleiul uzat şi benzina numai la punctele de colectare 
anume prevăzute pentru reciclare în vederea protejării mediului.

Acest mic efort protejează mediul.

Date tehnice

Motor 4 timpi

Puterea motorului 3,6 kW / 5,0 CP

Lăţimea de lucru 60 cm

Diametrul cuţitelor Seturi/Ø 3 Seturi St+Dr / 27 cm

Mecanism pornire Starter cu arc de rapel

Trepte deplasare înainte 1

Combustibil Benzină normală fără plumb

Ulei motor cca. 600 ml

Capacitate rezervor cca. 1300 ml
 



Acest aparat este un produs de calitate.    

El a fost conceput în baza cunoştinţelor tehnice 
actuale şi fabricat cu utilizarea celor mai bune 
materiale disponibile comercial.   

Perioada de garanţie este  24 luni şi începe din 
momentul predării, dovedit prin bonul de casă, 
factura sau avizul de expediţie.    

În cadrul perioadei de garanţie sunt remediate de 
către unitatea noastră de service toate defectele de 
funcţionare care se dovedesc a se datora defectelor 
de material, in cazul utilizării corespunzătoare, 
conform Manualului de utilizare.   

Garanţia se realizează prin remedierea sau 
înlocuirea gratuită a pieselor defecte, în 
baza deciziei noastre. Piesele înlocuite devin 
proprietatea noastră. După reparaţie nu se 
prelungeşte perioada de garanţie, nici nu se 
stabileşte alt termen de garanţie. Pentru piesele de 
schimb montate nu se aplică un termen propriu de 
garanţie. Nu preluăm garanţa în cazul defectelor 
şi lipsurilor la aparat sau componentele acestuia, 
datorate suprasolicitării, manipulării şi întreţinerii 
necorespunzătoare. Aceasta este valabil şi în cazul 
nerespectării Manualului de utilizare, precum şi în 
cazul montării de piese de schimb şi accesorii care 
nu figurează în nomenclatorul nostru de fabricaţie. 

Intervenţiile sau modificările realizate la maşină de 
către persoane neautorizate de către noi conduc la 
pierderea drepturilor de garanţie.  

Vă rugăm să ne trimiteţi maşina  “transport plătit”.  
Expediţiile cu transport neplătit nu le putem 
prelua!   Garanţia nu se aplică la componentele 
expuse uzurii normale.   

Pentru solicitări în garanţie, defecte, piese de 
schimb sau accesorii adresaţi-vă reprezentantului 
nostru:   

SC Matrix Distribution SRL

Mircea Cel Bătrân 79 
Călimăneşti 245600 
jud. VÂLCEA   ROMÂNIA 
Tel/Fax               0040.350.802.261        
 
e-mail: matrixd2008@yahoo.comSFlb

web: www.matrix-direct.ro

Cumpărător: 

Adresa  (Localitatea, strada): 

Reprezentat de către: 

Strada, Numărul: 

C.P. , Localitatea: 

Telefon: 

Data, semnătura: 

Descrierea defectului:  

Declaraţie de conformitate CE

Declară conformitatea produsului 
menţionat mai jos cu Directivele UE şi 
standardele specificate

Motosăpătoare cu benzină


