
MOTOSAPA
HS 500
HS 900

MANUAL DE UTILIZARE

Cititi manualul de utilizare inainte de a folosi acest tip de echipament.
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1. CUVANT INAINTE

Va multumim pentru ca ati ales motosapa PROGARDEN; Acest tip de motosapa prezinta o serie
de avantaje menite sa va usure lucru.

Motosapa este potrivita pentru cultivarea solului nisipos si argilos al culturilor de legume si teren
uscat,  pante  cu  un grad de inclinare  mai  mic  de  10%, camp pentru  cultivarea orezului  unde
adancimea apei nu este mai mare de 250 mm.

Pentru parcelele cu buruieni,  indepartati  mai  intai  buruienile,  dupa care puteti  folosi  motosapa
pentru a cultiva pamantul.

ATENTIE! In cazul in care exista o problema cu aceasta motosapa sau aveti intrebari,
va rugam sa contactati distribuitorul autorizat.

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,
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.

Ver. 1/Rev. 6; Data: 22.04.2016; Traducere a instructiunilor originale                                                                                       2



2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

AVERTISMENT

1) Instruirea
a) Cititi  instructiunile  cu  atentie.  Familiarizati-va  cu  dispozitivele  de  control  si  cu  utilizarea

corespunzatoare a echipamentului.
b) Nu  lasati  copiii  sau  persoanele  nefamiliarizate  cu  aceste  instructiuni  sa  foloseasca

echipamentul. Reglementarile locale pot restrictiona varsta operatorului.
c) Nu utilizati echipamentul in apropierea altor persoane, in special copii.
d) Nu uitati ca operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidentele sau pericolele la

care sunt supuse alte persoane sau bunurile acestora.

2) Pregatirea
a) Intotdeauna purtati echipamentul de lucru (incaltaminte anti-derapanta si pantaloni lungi) in

timpul utilizarii. Nu operati echipamentul cand sunteti descult sau purtati sandale.
b) Verificati cu atentie zona in care va fi folosit echipamentul si indepartati toate obiectele ce

pot fi aruncate in sus de motosapa.
c) AVERTISMENT – Benzina este foarte inflamabila:
• alimentati doar in spatii deschise, iar fumatul este strict interzis in timpul alimentarii;
• adaugati  combustibilul  inainte  de  pornirea  motorului.  Este  interzisa  scoaterea capacului

rezervorului de combustibil sau adaugarea de combustibil in timp ce motorul functioneaza
sau cand acesta este fierbinte;

• daca este varsat combustibil,  nu incercati  sa porniti  motorul,  ci  mutati  echipamentul  din
acea zona pentru a evita orice sursa de aprindere pana la evaporarea combustibilului;

• reinstalati capacul rezervorului de combustibil fixandu-l bine.
d) Inlocuiti amortizoarele defecte.
e) Inainte de utilizare, intotdeauna verificati vizual pentru a vedea daca uneltele sunt uzate sau

deteriorate. Inlocuiti elementele uzate sau deteriorate si suruburile pentru a pastra echilibrul
echipamentului.

3) Utilizarea echipamentului
a) Nu utilizati motorul intr-un spatiu inchis, deoarece va puteti intoxica cu monoxidul de carbon

eliminat.
b) Se recomanda utilizarea motosapei doar in timpul zilei sau folosind o lumina artificiala foarte

buna.
c) Intotdeauna folositi casti de protectie impotriva zgomotului.
d) Purtati echipamentul de protectie.
e) Intotdeauna aveti grija cand lucrati in panta.
f) Mergeti, nu alergati cu echipamentul.
g) Pentru echipamentele cu roti rotative, lucrati de-a lungul pantei, niciodata sus si jos.
h) Atentie atunci cand schimbati directia echipamentului pe panta.
i) Nu utilizati echipamentul pe pante foarte abrupte.
j) Aveti grija atunci cand intoarceti echipamentul sau il trageti spre dumneavoastra.
k) Nu schimbati reglajele motorului sau sa supraturati motorul.
l) Porniti motorul cu atentie, conform instructiunilor
4) Intretinere si depozitare
a) Asigurati-va ca toate suruburile, bolturile si piulitele sunt stranse, astfel echipamentul va fi in

conditii de functionare sigure.
b) Nu depozitati  echipamentul  cu  benzina  in  rezervor  in  interiorul  unei  cladiri  unde  exista

pericol de incendiu sau explozie;
c) Lasati motorul sa se raceasca inainte de a-l depozita in orice incinta;
d) Pentru a reduce pericolul de incendiu, pastrati spatiul de depozitare a motorului, amortizo-
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rului, acumulatorului si zona de pastrare a benzinei curate, fara resturi vegetale si exces de
unsoare;

e) Din motive de siguranta, inlocuiti piesele uzate si deteriorate;
f) Drenarea rezervorului de combustibil se va realiza doar in spatii deschise.

3. SIMBOLURI

Urmatoarele simboluri sunt lipite pe echipament. Rolul acestora este de a va reaminti de grija si
atentia necesare in timpul utilizarii. Semnificatia simbolurilor este urmatoarea:

AVERTISMENT
Pentru asigurarea unei functionari corespunzatoare.
Pentru siguranta utilizatorului si a celor din jur. Va rugam sa acordati o atentie deosebita la aceste
instructiuni de siguranta.

Pastrati mainile si picioarele departe de piesele aflate in miscare atunci cand folositi
echipamentul.

Tineti persoanele din jur departe de echipament.

Asigurati-va ca echipamentul se afla intr-o pozitie stabila inainte de a pleca.

Cititi cu atentie manualul de instructiuni inainte de utilizarea echipamentului.

Asigurati-va ca lama si aparatoarea de protectie sunt fixate bine si corect asamblate inainte de
utilizarea echipamentului.

Piesa cu temperaturi inalte, nu atingeti.
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Responsabilitatea operatorului

Pastrati motosapa in conditii optime de lucru. Utilizarea echipamentului in conditii necorespunza-
toare poate cauza raniri grave.

Asigurati-va ca toate dispozitivele de siguranta sunt montate corespunzator si au toate etichetele
de avertizare lipite. Aceste elemente sunt instalate pentru siguranta utilizatorului.

Asigurati-va ca aparatorile de siguranta (aparatoarea ventilatorului, aparatoarea demarorului) sunt
montate.

Utilizatorul este obligat sa cunoasca modul de oprire in caz de urgenta al motorului si cutitelor.
Intelegeti modul de utilizare al dispozitivelor de control.

Tineti mainele ferm pe ghidon, deoarece are tendinta sa se ridice in momentul cuplarii ambreia-
jului. 

LOCALIZAREA ETICHETELOR DE SIGURANTA
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4. DOMENIU DE APLICARE

Motosapa poate fi  folosita la cultivarea solului  nisipos si  argilos al culturilor de legume, solului
uscat, pante cu un grad de inclinare mai mic de 10%, terenuri cultivate cu orez cu o adancime a
apei mai mica de 250mm.

Pentru  parcelele  cu  buruieni,  indepartati  buruienile  inainte  de  utilizarea  motosapei  pentru
cultivarea terenului.

5. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR
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(1) Seria cadrului

(2) Rezervorul de combustibil

(3) Orificiu de umplere ulei de transmisie

(4) Aparatoare de protectie

(5) Roata

(6) Pinten

(7) Tija de conectare

(8) Ghidon

(9) Maneta control acceleratie

(10) Ajustor inaltime ghidon

(11) Bara de protectie

(12) Comutator motor

(13) Maneta ambreiaj

(14) Schimbator viteze

(15) Carcasa de protectie curea

(16) Freza

6. ASAMBLARE

6.1. Componente in carton
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Unelte: 1 manual de instructiuni, 1 set de suruburi, piulite, stifturi, kit de asamblare.

6.2. Despachetarea

(1) Indepartati toate elementele desprinse din cutia de carton.

(2) Indeparti punga de plastic si asamblati echipamentul.

6.3. Fiecare  numar  de  ordine  corespunde  cu  numarul  de  imagine  pentru
asamblare:

1) Instalati cauciucurile pentru mentinerea motorului pe benzina.

2) Asamblati pintenul.

3) Fixati stiftul pintenului si stiftul-β.

4) Scoateti suruburile de la carcasa de protectie a curelei, care pot ramane prinse de corpul
motorului.

5) Indepartati carcasa de protectie a curelei.

6) Scoateti suruburile de la roata curelei.

7) Indepartati roata curelei.

8) Scoateti suruburile de la placa rotii pasive si de la aparatoarea curelei trapezoidale A. Dupa
care indepartati placa.

9) Scoateti suruburile de la aparatoarea cutiei de viteze.

10)Scoateti stiftul-β si stiftul din fata schimbatorului de viteze.

11)Puneti mansonul de teava fix pe aparatoarea cutiei de viteze.

12)Introduceti stiftul in gaura corespunzatoare de la schimbatorul de viteze si a axului furcii
schimbatorului.

13)Fixati cuiul spintecat.
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14)Fixati suruburile de la aparatoarea cutiei de viteze.

15)Scoateti suruburile de langa schimbatorul de viteze.

16)Fixati placa roatei curelei si strangeti cu ajutorul suruburilor.

17)Fixati roata actionata de curea.

18)Strangeti suruburile rotii curelei.

19)Fixati cele doua carcase de protectie cu suruburi si piulite.

20)Strangeti suruburile carcaselor de protectie.

21)+22) Fixati placa de conectare pe carcasele de protectie.

23)Strangeti suruburile de la placa de conectare.

24)Desfaceti suruburile de pe placa rotii actionate de curea.

25)Fixati aparatoarea de protectie a curelei.

26)Strangeti suruburile aparatoarei.

ATENTIE: Asigurati-va ca carcasele de protectie, placile de conectare si aparatoarea
de protectie a curelei au fost fixate si corect asamblate inainte de folosirea echipamentului.

27)Fixati manerul pe canalul in forma de U a tevei fixe. Dupa care introduceti boltul de reglare
in functie de nevoile utilizatorului.

28)Fixati cu piulita.

29)Fixati carcasa tevii fixe.

30)+31) Strangeti suruburile carcasei.

32)Scoateti stiftul-β de la boltul rotii din fata si prindeti impreuna.

33)+34) Scoateti cuiul spintecat, piulitele si suruburile.

35)Instalati roata din fata.

36)Strangeti suruburile si introduceti cuiul spintecat.

37)+38) Fixati boltul si introduceti stiftul-β in bolt.

39)Desfacti anvelopele.

40)Scoateti stiftul-β care fixeaza boltul frezei.

41)Fixati freza.

42)+43) Introduceti boltul si stiftul-β.

44)Fixati cablul comutatorului si cablul ambreiajului cu benzi din plastic.

45)+46) Reglati pozitia cablurilor.
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7. VERIFICARI PRE-OPERARE

ATENTIE: Nu porniti motorul pana nu au fost indeplinite toate masurile mentionate
anterior in sectiunea ASAMBLARE.

Unele echipamente sunt livrate fara ulei in motor. Alimentati motorul cu ulei inainte de utilizare.

7.1. Alimentarea cu ulei
a) Asezati echipamentul pe o suprafata nivelata.
b) Desfaceti joja de ulei (vezi imaginea de mai jos) si umpleti cu ulei pana la nivelul FULL.

(1) Orificiul de umplere ulei
(2) Nivelul FULL (maxim)
(3) Nivelul inferior (minim)
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c) Folositi ulei de calitate marcat A.P.I.: SF, SG sau
SH.  Uleiurile  recomandate  sunt  SAE  10W-40
pentru sezonul rece şi SAE 15W-40 pentru sezonul
cald. Alte vâscozităţi prezentate în diagramă pot fi
utilizate atunci când temperatura medie din zona
dvs. se încadrează în domeniul indicat.

7.2. Alimentati cu ulei de transmisie

Asezati motosapa pe o suprafata nivelata si desfaceti
capacul orificiului de umplere.

Uleiul  ar  trebui  sa  fie  la  acelasi  nivel  cu  marginea
inferioara a orificiului de umplere.

Adaugati ulei de calitate daca nivelul este scazut.

ATENTIE:  Functionarea  motorului  cu  un
nivel redus de ulei va cauza daune grave acestuia.
De asemenea, utilizarea unui ulei non detergent sau a unui ulei pentru motor in 2-timpi
poate reduce durata de functionare a motorului.

7.3. Alimentarea cu combustibil

Desfaceti  capacul  rezervorului.  In  momentul  alimentarii,  nu  depasiti  nivelul  liniei  rosii.  Dupa
alimentare, insurubati bine capacul rezervorului si stergeti benzina varsata.

Utilizati  benzina  auto  (este  de  preferat  benzina  fara  plumb pentru  a  minimiza  depunerile  din
camera de combustie).

Nu  folositi  un  amestec  de  ulei/benzina  sau  benzina  murdara.  Evitati  patrunderea  murdariei,
prafului sau a apei in rezervorul de combustibil.

ATENTIE: Nu alimentati peste nivelul liniei rosii.

Benzina este extrem de inflamabila si exploziva in anumite conditii.

Realimentati  in  zone foarte  bine  ventilate  cu  motorul  oprit.  Sunt  interzise  fumatul  si  prezenta
focului  deschis  sau  scanteilor  in  zona  in  care  motorul  este  realimentat  sau  acolo  unde  este
depozitat combustibilul.

Nu depasiti limita superioara de alimentare (nu trebuie sa existe combustibil in stutul de umplere).
Dupa realimentare asigurati-va ca este inchis corespunzator capacul rezervorului.

Aveti grija sa nu varsati combustibil atunci cand realimentati. Combustibilul varsat sau vaporii de
combustibil  se  pot  aprinde.  Stergeti  imediat  combustibilul  varsat  si  asigurati-va  ca  zona  este
uscata inainte de pornirea motorului.

Evitati contactul repetat sau prelungit cu pielea sau inhalarea vaporilor.

Capacitatea rezervorului de combustibil: 3.6L.
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(1) Nivelul liniei rosii

7. Curatarea filtrului de aer

Curatarea filtrului de aer de murdarie si alte elemente de blocare.

Un filtru de aer murdar va diminua debitul de aer catre carburator. Pentru a evita functionarea
defectuoasa a carburatorului, curatati filtrul de aer periodic. Curatati-l mai des atunci cand motorul
functioneaza in zone cu mult praf.

AVERTISMENT:  Nu  utilizati  benzina  sau  solventi  cu  punct  scazut  de  aprindere  pentru
curatarea filtrului de aer. Exista pericol de incediu sau explozie.

ATENTIE: Nu utilizati motorul fara filtru de aer. Va rezulta in uzura rapida a motorului.

FILTRUL IN BAIE DE ULEI (UMED)

ATENTIE:  Umpleti  filtrul  de  aer  cu  ulei  inainte  de  pornirea  motosapei  (pentru
modelele cu filtrul de aer in baie de ulei). Daca utilizati motorul fara filtru de aer sau fara ulei
in filtru, murdaria va patrunde in motor, provocand uzarea rapida a acestuia.

Umpleti carcasa filtrului de aer pana la marcajul NIVEL ULEI (oil level) cu acelasi tip de ulei care
este recomandat pentru motor.

Curatare:
1. Scoateti piulita-fluture si capacul filtrului de aer.
2. Scoateti  elementul filtrului  de aer din capac. Spalati  capacul  si  elementul filtrului  in apa

calda cu sapun, clatiti si lasati sa se usuce bine. Sau curatati in solvent neinflamabil si lasati
sa se usuce.

3. Inmuiati  elementul  filtrului  in  ulei  curat  de motor  si  stoarceti  uleiul  in exces. Motorul  va
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scoate fum la pornire, daca in elementul din spuma ramane prea mult ulei.
4. Drenati  uleiul  uzat  din  carcasa  filtrului  de  aer,  spalati  orice  murdarie  acumulata  cu  un

solvent neinflamabil si uscati carcasa.
5. Umpleti carcasa filtrului de aer pana la marcajul NIVEL ULEI (Oil level) cu acelasi tip de ulei

care este recomandat pentru motor.
6. Reasamblati filtrul de ulei si strangeti bine piulita-fluture a capacului.

FILTRUL DE AER CU ELEMENTE DIN HARTIE SI BURETE (USCAT)
Scoateti piulita-fluture si carcasa filtrului de aer. Scoateti elementele filtrului si separati-le. Verificati
cu atentie ambele elemente si inlocuiti-le daca acestea sunt deteriorate, uzate.

Filtrul 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.

Elementul  din hartie:  Loviti  de  cateva ori  elementul  de  o suprafata  tare,  pentru  a indeparta
murdaria  sau  suflati  aer  comprimat  prin  elementul  filtrului,  dinspre  interior.  Nu  incercati  sa
indepartati murdaria prin periere; aceasta ar introduce murdaria in fibre.

(1) Elementul din hartie

(2) Elementul din spuma

8. PREGATIREA PENTRU FUNCTIONARE

8.1. Reglarea inaltimii ghidonului

           ATENTIE: Inainte de reglarea ghidonului, asezati echipamentul pe o suprafata stabila
si nivelata pentru a evita caderea accidentala a manerului.

Pentru a regla inaltimea ghidonului, slabiti maneta de reglare, selectati gaurile corespunzatoare si
strangeti bine maneta.

(1) Maneta de reglare
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8.2. Reglarea adancimii

Instalati atasamentul de prindere in cutia de prindere cu un bolt de prindere.

Reglarea adancimii de sapare poate fi realizata astfel:

• Scoateti boltul si stiftul de fixare, slabiti surubul care fixeaza pintenul si glisati pintenul in sus
sau in jos, in functie de nevoi.

(1) Cutia de prindere

(2) Boltul de prindere

(3) Stiftul de fixare

(4) Pinten

(5) Bolt

8.3. Roata din fata

Folositi o roata din fata pentru a muta motosapa pe drum, ridicati de ghidon si sprijiniti in roata din
fata. 

Cand echipamentul este folosit pe camp, ridicati roata si fixati-o cu ajutorul stiftului de blocare.

(1) Cand este folosit in camp

(2) Stift de blocare

(3) Cand se deplaseaza pe drum

8.4. Unghiul normal de functionare

Coborati usor ghidonul astfel incat partea din fata a echipamentul este ridicata cu aprox. 6-8º.

Pentru a obtine cele mai bune rezultate de la motosapa, incercati sa tineti echipamentul la unghiul
prezentat in imagine in timp ce arati pamantul.
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9. PORNIREA MOTORULUI

ATENTIE:  Asigurati-va ca ambreiajul  este decuplat,  iar maneta schimbatorului  de viteze
este in pozitia neutra pentru a evita miscarea brusca, necontrolata in momentul pornirii motorului.
Ambreiajul este cuplat daca este stransa maneta ambreiajului si decuplat prin eliberarea manetei.

9.1. Setati supapa de combustibil in pozitia ON, verificati daca aceasta este stransa.

(1) Supapa de combustibil

(2) In pozitia ON

(3) Surub pentru drenaj

9.2. Verificati maneta socului

OBSERVATIE: Nu folositi socul daca motorul este cald sau temperatura aerului este ridicata.

(1) Maneta socului

(2) Pozitia CLOSE (Inchis)

9.3. Setati comutatorul motorului in pozitia ON.

(1) Pozitia ON

(2) Comutatorul motorului

9.4. Mutati maneta acceleratiei usor spre stanga.

(1) Maneta de acceleratie

L: viteza joasa; H: viteza ridicata

9.5. Trageti  usor  de  manerul  demarorului  pana
simtiti o rezistenta, apoi trageti rapid.

ATENTIE:  Nu  lasati  manerul  demarorului  sa  revina
singur  inapoi.  Readuceti-l  usor  in  pozitia  initiala,  pentru  a
preveni deteriorarea demarorului.

(1) Demaror
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9.6. Pe masura ce motorul se incalzeste, deplasati treptat maneta socului in pozitia
OPEN (deschis)

(1) Maneta socului

(2) Pozitia OPEN

10.FUNCTIONAREA MOTOSAPEI

10.1. Functionarea ambreiajului

Ambreiajul cupleaza si decupleaza puterea de la motor la transmisie. Cand maneta ambreiajului
este apasata, ambreiajul este cuplat, iar puterea este transmisa. Strangeti maneta, echipamentul
va incepe sa se roteasca.

Cand maneta este eliberata, ambreiajul este decuplat, iar puterea nu mai este transmisa. Eliberati
maneta ambreiajului si echipamentul se va opri.

ATENTIE: Reduceti turatia motorului inainte de operarea ambreiajului principal.

(1) Maneta ambreiajului

(2) Pozitia CUPLAT

(3) Pozitia DECUPLAT

10.2. Selectarea modului de deplasare: Inainte sau inapoi

Motosapa poate fi  setata sa se deplaseze inainte (pozitia F) sau inapoi (pozitia R).  N: pozitia
neutra.

• Aduceti  maneta  de  acceleratie  in  pozitia  de  turatie
redusa.

• Eliberati  maneta  ambreiajului  pentru  a  decupla
ambreiajul.

• Mutati maneta de schimbare a sensului de miscare in
treapta dorita.

OBSERVATIE:  In cazul in care maneta schimbatorului nu se
cupleaza  in  treapta  dorita,  strangeti  maneta  ambreiajului  si  mutati  motosapa  usor  pentru  a
repozitiona treptele.

• Strangeti maneta ambreiajului pentru a cupla ambreiajul.
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Recomandari pentru manipulari

Reglati inaltimea ghidonului pentru o pozitie confortabila (nivelul taliei pentru arat normal).

Daca echipamentul se smuceste inainte in timp ce lucreaza, apasati in jos manerele ghidonului.
Daca echipamentul nu se misca inainte, mutati manerele dintr-o parte in alta.

Intoarcerea echipamentului:  Metoda corecta  de intoarcere  in  timp ce  arati  este  de a cobori
ghidonul pentru a aduce centrul de greutate spre spate, dupa care sa intoarceti. Acest lucru va
permite o intoarcere fara dificultati.

11. OPRIREA MOTORULUI

11.1. In caz de urgenta

Setati comutatorul motorului in pozitia OFF.

(1) Pozitia OFF

(2) Comutator motor

11.2. In cazul utilizarii normale

1. Eliberati  maneta ambreiajului  in pozitia DECUPLAT, iar maneta schimbatorului  de viteze
setati-o in pozitia neutra.

(1) Maneta ambreiajului

(2) Pozitia DECUPLAT (DISENGAGED)

2. Mutati maneta de acceleratie in partea dreapta.

(1) Maneta de acceleratie
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3. Setati comutatorul motorului in pozitia OFF.

(1) Pozitia OFF

(2) Comutator motor

4. Setati supapa de combustibil in pozitia OFF.

(1) Supapa de combustibil

(2) Pozitia OFF

12. INTRETINERE

Scopul  programului  de  intretinere  este  de  a  mentine  motosapa  in  cea  mai  buna  conditie  de
functionare. Verificati sau intretineti conform programului din tabelul de mai jos.

Perioada normala de service. Efectuati la
fiecare luna indicata sau numar de ore de

functionare, in functie de caz.

ELEMENT

Zilnic Prima luna
sau 20 de ore

La fiecare 3 luni
sau 50 ore

La fiecare 6 luni
sau 100 ore

Anual sau
300 ore

Ulei motor Verificare nivel ●

Schimbare ● ●

Filtru de aer Verificare ●

Curatare ●(1)

Decantor Curatare ●

Bujie Curatare / Reglare ●

Ulei de transmisie Verificare nivel ●

Joc excentric Verificare / reajustare ●(2)

Rezervor de 
combustibil si filtru

Curatare ●(2)

Cablu ambreiaj Reglare ● ●

Cablu acceleratie Reglare ●

Tensiune curea Reglare ● ●

Conducta combustibil Verificare La fiecare 2 ani (2) (Inlocuiti daca este necesar)

Nota: (1) Intretineti mai des atunci cand este utilizat in zone cu mult praf.
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(2) Intretinerea acestor elemente trebuie realizata de service-ul autorizat.

AVERTISMENT: Nu atingeti componentele motorului deoarece acestea sunt calde in
timpul utilizarii si 30 minute dupa utilizare, risc de arsuri.

ATENTIE: Folositi doar piese de schimb originale.

12.1. Schimbarea uleiului

Drenati uleiul in timp ce motorul este inca putin cald pentru a asigura o drenare rapida si completa.

• Desfaceti capacul orificiului de umplere si drenati uleiul.
• Realimentati cu uleiul recomandat si verificati nivelul.

Capacitate baie de ulei: 0.6L.

(1) Buson de golire

(2) Capacul orificiului de umplere ulei

(3) Nivelul superior

Spalati mainile cu apa si sapun dupa manipularea uleiului uzat.

OBSERVATIE: Va rugam sa eliminati uleiul uzat conform reglementarilor in vigoare, fara a dauna
mediului inconjurator. Va sugeram sa depozitati uleiul uzat intr-un recipient si sa-l predati la statii
de reciclare. Nu aruncati uleiul la gunoiul menajer sau direct pe sol.

12.2. Intretinerea filtrului  de aer

Consultati punctul 7.4..

12.3. Curatarea decantorului

AVERTISMENT: Benzina este deosebit de inflamabila si exploziva in anumite conditii. Este
interzis fumatul sau sursele de caldura, scantei in zona.

Setati supapa de combustibil in pozitia OFF, apoi scoateti decantorul si inelul O. Spalati piesele
scoase  in  solvent  neinflamabil  si  uscati-le  bine.  Dupa  care  reinstalati-le.  Setati  supapa  de
combustibil in pozitia ON si verificati daca exista scurgeri.

(1) Inelul O

(2) Decantor
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12.4. Intretinerea bujiei

Bujie recomandata: LG F6TC.

Pentru a asigura functionarea corespunzatoare a motorului, bujia trebuie sa aiba distanta corecta
intre electrozi si sa nu prezinte depuneri.

• Deconectati fisa bujiei.

AVERTISMENT: In cazul in care motorul a functionat,
toba de esapament va fi foarte fierbinte. Aveti grija sa nu
atingeti toba de esapament.

• Inspectati bujia. Inlocuiti-o daca este deteriorata, foarte
incarcata,  daca saiba de etansare nu este in  buna conditie  sau daca
electrodul este uzat.

• Masurati  distanta dintre electrozii  bujiei  cu lera. Distanta trebuie sa fie
0.7-0.8 mm (0.028-0.031 in). Corectati distanta, daca este cazul, indoind
cu atentie electrodul lateral.

• Montati bujia cu atentie, manual, pentru a evita incalecarea filetului.

• La montarea unei bujii noi, strangeti ½ de tura dupa ce bujia s-a asezat, pentru a comprima
saiba. La remontarea bujiei originale, strangeti ¼ – ½ de tura dupa ce bujia s-a asezat,
pentru a comprima saiba.

ATENTIE:  Bujia trebuie stransa corespunzator. O bujie care nu este bine stransa poate
cauza si deteriorarea motorului. Strangerea excesiva a bujiei poate deteriora filetele din chiulasa.

12.5. Reglarea cablului ambreiajului

Masurati jocul la varful manetei. Joc: 3-8 mm (0.1-0.3 in).

In cazul in care jocul este incorect, slabiti piulita de blocare si rotiti surubul de reglare in functie de
necesitati.

(1) Piulita de blocare

(2) Surub de reglare

Dupa reglare, strangeti bine piulita de blocare. Dupa care porniti
motorul  si  verificati  daca  maneta  ambreiajului  functioneaza
corespunzator.
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12.6. Reglarea cablului acceleratiei

Masurati jocul la varful manetei. Joc: 5-10 mm (0.2-0.4 in).

In cazul in care jocul este incorect, slabiti piulita de blocare si rotiti piulita de reglare in functie de
necesitati.

(1) Maneta de acceleratie

(2) Piulita de reglare

(3) Piulita de blocare

12.7. Reglarea curelei trapezoidale

Demontati carcasa curelei.

Reglati jocul manetei ambreiajului

Tensiunea standard a curelei este 60-65 mm (2.4-2.6 in) la rola
de  intindere  cu  ambreiajul  cuplat  (maneta  ambreiajului  este
apasata).

Pentru a regla, slabiti cele patru suruburi de fixare a motorului si
surubul de strangere al motorului,  dupa care mutati motorul inainte sau inapoi pentru a obtine
tensiunea corecta a curelei.

OBSERVATIE:  Dupa reglarea tensiunii,  asigurati-va ca partea
exterioara a rotii curelei este la acelasi nivel cu fata exterioara a
rolei de antrenare cu ajutorul unui etalon drept.

(1) Suruburile de fixare ale motorului

(2) Surubul de strangere a motorului

Slabiti opritorul curelei de la suruburile de prindere.

Reglati distanta dintre opritorul curelei si curea conform figurii cu maneta ambreiajului apasata.

(1) Opritori curea

ATENTIE:  Asigurati-va  ca  aparatoarea  curelei  a
fost montata corespunzator dupa incheierea intretinerii.
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13.TRANSPORT / DEPOZITARE

AVERTISMENT: Cand transportati motosapa, setati supapa de combustibil in pozitia OFF si
pastrati echipamentul pe o suprafata plana pentru a preveni scurgerile de combustibil. Vaporii de
combustibil sau combustibilul varsat se poate aprinde.

Inainte de a depozita echipamentul pentru o perioada lunga de timp:
1. Asigurati-va ca in zona de depozitare nu exista praf si un nivel ridicat de umiditate.
2. Drenati combustibilul.

AVERTISMENT: Benzina este deosebit de inflamabila si exploziva in anumite conditii. Este
interzis fumatul sau sursele de caldura, scantei in zona.

• Cu supapa de combustibil in pozitia OFF, scoateti si goliti decantorul.
• Setati supapa de combustibil in pozitia ON si drenati benzina din rezervor intr-un recipient

adecvat.
• Remontati decantorul si strangeti bine.
• Drenati  carburatorul  slabind  surubul  pentru  drenare.

Drenati benzina intr-un recipient adecvat.

(1) Inelul O

(2) Decantor

(3) Surub pentru drenare

3. Trageti  sfoara  de  pornire  pana  simtiti  o  rezistenta.
Continuati  sa trageti  pana dispare rezistenta.  In acest moment,  supapele de admisie si
evacuare  sunt  inchise.  Acest  lucru  va  ajuta  la  protejarea
motorului de coroziune interna.

4. Schimbati uleiul de motor.

5. Acoperiti motosapa cu o folie de plastic.

Nu  asezati  motosapa  cu  ghidonul  pe  sol.  Acest  lucru  va  cauza
patrunderea uleiului in cilindru sau scurgeri de combustibil.

14.PROBLEME TEHNICE

Cand motorul nu porneste:
• Exista suficient combustibil?
• Este supapa de combustibil in pozitia ON?
• Este comutatorul motorului in pozitia ON?
• Ajunge benzina in carburator?

Pentru  a  verifica,  slabiti  surubul  pentru  drenare  cu  supapa  de  combustibil  in  pozitia  ON.
Combustibilul ar trebui sa iasa afara fara dificultate.

Strangeti din nou surubul pentru drenare.

AVERTISMENT: Daca s-a varsat combustibil, asigurati-va ca zona este uscata inainte de
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testarea  bujiei  sau  pornirea  motorului.  Vaporii  de  combustibil  sau  combustibilul  varsat  se  pot
aprinde.

(1) Supapa de combustibil

(2) Pozitia ON

(3) Surub pentru drenare

Exista scantei la bujie?
• Deconectati fisa bujiei. Indepartati murdaria din jurul bazei

bujiei, dupa care scoateti bujia.
• Instalati bujia in fisa acesteia.
• Setati comutatorul motorului in pozitia ON.
• Realizati impamantarea electrodului lateral, trageti sfoara

de pornire pentru a vedea daca sar scantei.
• Daca  nu  sunt  scantei,  inlocuiti  bujia.  Daca  este  in  regula,  incercati  sa  porniti  motorul

conform instructiunilor.
• Daca motorul nu porneste, contactati service-ul autorizat.
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15.SPECIFICATII TEHNICE

MODEL HS 500 HS 900

Motosapa Dimensiuni (L x l x h) (mm) 820 x 450 x 760 820 x 450 x 760

Masa neta / Masa bruta (kg) 82 / 84 93 / 95

Sistem de transmisie Curea

Latime de lucru (mm) 500 - 900 500 - 900

Adancime de lucru (mm) 100 - 250 100 - 250

Schimbarea treptelor de viteza INAINTE / NEUTRU / INAPOI

Nivel de zgomot LwA (dB) * 100 100

Motor Model 170F 170F

Tip Motor benzina, OHV25, 4 timpi, racire cu aer,
monocilindru

Alezaj x Cursa (mm) 70 x 54 70 x 54

Capacitate cilindrica (cm³) 210 210

Raport de compresie 8.5:1 8.5:1

Putere max. (kW/rpm) 5.2/3600 5.2/3600

Putere nominala (kW/rpm) 3.8/3600 3.8/3600

Cuplu max. (Nm) 11/2500 11/2500

Sistem de aprindere Transistor magneto

Sistem de pornire La sfoara La sfoara

Filtru de aer Filtru de spuma, semi-uscat, baie de ulei

Capacitate rezervor combustibil (L) 3.6 3.6

Consum combustibil (g/kW*h) ≤374 ≤374

Capacitate baie de ulei (L) 0.6 0.6

*  Nivelul  de  zgomot  a  fost  determinat  conform  cerintelor  Directivei  2000/14/EC,  anexa  VI,
modificata de directiva 2005/88/EC.

IMPORTANT! - SIGURANŢA ÎNAINTE DE TOATE!
Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiţi măsurile de siguranţă prezentate în acest manual pentru a reduce
riscurile de incendiu, şocuri electrice şi vătămări personale. Imaginile şi datele tehnice din acest manual sunt numai
pentru referinţă. Ele se pot schimba fără o notificare prealabilă.
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