
 
 

 

 

 

MANUAL UTILIZARE 

MOTOSAPA 
 

 

 
 

 
INAINTE DE UTILIZARE CITITI CU ATENTIE ACEST MANUAL 



1 

 

 

Cuprins 

Cuvant introductiv ....................................................... 2 

Instructiuni de siguranta ................................................. 3 

Simboluri ..................................................................... 5 

Domeniul de utilizare ....................................................7 

Identificarea componentelor ........................................ 8 

Asamblarea ................................................................. 9 

Verificarea inaintea utilizarii ........................................ 20 

Pregatirea de utilizare ................................................. 23 

Pornirea motorului ...................................................... 24 

Utilizarea motosapei ................................................... 26 

Oprirea motorului ........................................................ 27 

Intretinerea ................................................................. 28 

Transportul si depozitarea ............................................ 32 

Remedierea defectelor .................................................. 33 

Specificatii tehnice ........................................................ 34 



2 

 

1. CUVANT INTRODUCTIV 

 
Va multumim ca ati ales motosapa GOSPODARUL PROFESIONIST. Produsul 

ales indeplineste cele mai exigente norme de siguranta datorita tehnologiei 

avansate utilizate in procesul de productie, oferindu-va astfel un real 

avantaj fata de alte produse similare. 

 
Motosapa este destinata cultivarii unui sol nisipos, precum si un teren usor 

intelenit si uscat, panta cu o inclinare de maxim 10%, suprafete inundabile 

(pentru cultivarea orezului) unde solul dur nu este la o adancime mai mare 

de 250mm. 

Pentru soluri intelenite, inlaturati buruienile mari si obiectele ce pot fi 

prinse si aruncate de freza rotativa, inainte de a utiliza produsul. 

 
Atentie! Daca aveti probleme sau intrebari refertoare la motosapa 

achizitionata sau nu intelegeti pe deplin indicatiile din prezentul manual, 

va rugam sa consultati un dealer autorizat de producator! 
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2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA 
 
 

  AVERTISMENT 

1) Instructiuni 

 Nu permiteţi nimănui să folosescă motosapa fără al instrui în 

prealabil. 

 Purtaţi încălţăminte de protecţie. Este interzisă folosirea 

motosapei desculţ sau purtând sandale datorita riscului crescut 

de producere a unor răni grave. 

 Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Hainele largi pot fi prinse de 

părţile aflate în mişcare şi astfel creşte probabilitatea producerii 

unor accidente grave. 

 Fiţi atenţi. Folosirea motosapei când sunteţi obosit, când 

sunteţi sub influenţa alcoolului sau a drogurilor poate avea ca 

efect rănirea gravă a utilizatorului. 

 Toate persoanele şi animalele trebuiesc îndepărtate de zona de 

lucru. 

 Asiguraţi-vă dacă cuiul opritor este montat şi reglat 

corespunzător. 

 Ţineţi copiii sub supraveghere, în casă, tot timpul cât în 

apropierea acesteia 

este pornita motosapa. Copiii se mişcă foarte repede şi sunt 

atraşi în special de motosapa şi de mişcarea acesteia. 

 Copiii nu vor rămâne niciodată în locul în care i-aţi văzut ultima 

oară. Fiţi atenţi şi opriţi imediat motosapa atunci când copii intră în 

zona de actionare a acestuia. 

 Este interzisă folosirea produsului de către copii, chiar dacă 

sunt supravegheaţi de către un adult. 

 Obiectele atinse de cuţitele rotative pot fi aruncate cu putere şi 

pot cauza răni grave. 

 Înainte de a incepe lucrul, curăţaţi zona de lemne, pietre mari, 

cabluri, bucăţi de sticlă, etc. 
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 Folosiţi produsul numai în timpul zilei. 

 Bucăţile aruncate din cuţitele lovite sau deteriorate pot cauza 

răni grave. Verificaţi întotdeauna aceste piese înainte de a începe 

lucrul cu motosapa. 

 
2) Pregatirea 

 Benzina este extrem de inflamabilă, iar vaporii acesteia pot exploda. 

 Fiţi foarte atenţi când manipulaţi benzină. Ţineţi combustibilul 

departe de copii. 

 Alimentaţi numai într-o incinta foarte bine aerisită şi cu motorul oprit. 

 Lăsaţi motorul să se răcească înainte de a alimenta. Vaporii de benzina 

sau scurgerile accidentale pot iniţia un incendiu. 

 Motorul şi eşapamentul se încălzesc foarte tare în timpul funcţionării 

şi rămân calde un timp după oprirea produsului. Contactul cu partile 

încinse ale motorului poate cauza arsuri grave sau poate aprinde 

anumite materiale. 

 Evitaţi să atingeţi motorul şi eşapamentul cât timp sunt calde. 

 Lăsaţi motorul să se răcească inainte de a efectua operaţiuni de 

întreţinere sau când doriţi să depozitaţi produsul într-un spatiu închis. 

Intoxicarea Accidentală cu Monoxid de Carbon 

Gazele de eşapament conţin periculosul monoxid de carbon, un gaz incolor 

şi inodor. Inhalarea acestui gaz duce la pierderea cunoştinţei şi în ultimă 

instanţă, moartea. 

 Dacă porniţi motorul întru-un spaţiu care este parţial sau complet 

închis, în aerul pe care îl respiraţi se va acumula o cantitate periculoasă 

de gaze de eşapament. Pentru a preveni astfel de acumulări, trebuie să 

asiguraţi o bună ventilaţie a zonei respective. 

 
3) Utilizarea motosapei in panta 

 Când folosiţi produsul pe o pantă, aveţi grija ca rezervorul de benzină 

să fie doar jumătate plin, pentru a preveni scurgerile accidentale.

 Este mai indicat să folosiţi produsul de-a lungul pantei decât în sus şi în 

jos.
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 Fiţi foarte atenţi când schimbaţi direcţia motosapei pe o pantă.

 Nu folosiţi motosapa pe o pantă cu o înclinare mai mare de 10°

 Unghiul maxim de înclinare în siguanţă a motosapei este cel descris în 

specificaţile tehnice şi este determinat de tipul de accesoriu folosit. Pentru 

siguranţa dumneavoastra şi a celor din jur, verificaţi dacă produsul se află intr-o 

bună stare de funcţionare. Fiţi foarte atenţi când folosiţi motosapa în sus şi în 

jos pe un deal.



6 

 

3. SIMBOLURI 

 
 Urmatoarele simboluri sunt inscrise pe produs. Aceste trebuiesc citite si 

intelese inaine de a utiliza produsul. Aceste simboluri descriu: 

 

  AVERTISMENT 

Pentru a va asigura de utilizarea in siguranta a produsului. Pentru 

siguranta dumneavoastra si a celor din jurul dumneavoastra. Va rugam sa 

fiti atent la aceste precautiuni. 

 
 

Tineti mainile si picioarele departe de partile rotative 

ale produsului, pe durata functionarii acestuia. 

 
 

 
Tineti spectatorii la distanta cand utilizati produsul. 

 
 
 
 
 

Nu parasiti produsul daca nu este intr-o pozitie stabila. 
 
 

Cititi instructiunile de siguranta inainte de a utiliza 

produsul. 

 

 

Asigurati-va ca cutitele sunt fixate pe pozitia corecta si sunt stranse ferm, 

inainte de a utiliza produsul. 
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Nu atingeti, acesta parte este fierbint 

Responsabilitatea utilizatorului. 

Mentineti produsul in conditii optime de functionare. Folosirea unui produs 

in conditii impropii de functionare are ca rezultat ranirea grava a 

utilizatorului. Asigurat-va ca etichetele de avertizare sunt lizibile si se afla in 

pozitiile indicate. Acestea au fost instalate pentru protectia dumneavoastra. 

Asigaurati-va ca dispozitivele de protectie (protectia curelelor, carcasa 

ventilatorului) sunt montate corect. 

Invatati cum sa opriti rapid motorul in caz de urgenta. Trebuie sa intelegeti 

toate comenzile produsului. 

Strangeti mainile ferm pe manere, acestea tind sa alunece in timpul 

actionarii ambreiajului.. 
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LOCATIA ETICHETELOR DE SIGURANTA 
 
 
 

4. DOMENIUL DE UTILIZARE 
 

Motosapa a fost proiectata pentru lucrul pe terenurile nisipoase, pentru terenurile 

care nu au fost cultivate o perioadă mai îndelungată, pentru terenurile aride, pante 

cu o înclinare sub 10%, pentru ternurile irigate sau terenurile la care pânza  

freatică se afle sub 250mm. 

Înainte de a începe lucrul pe un teren necultivat, trebuie să înlăturaţi mai întâi 

buruienile în exces şi apoi puteţi folosi motosapa în deplină siguranţă. 
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5. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR 
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Figure 1 

(1) Eticheta cu seria produsului (2) Rezervor benzina (3) Buson ulei 

transmisie 

(4) Aripi (5) Roti (6) Cui opritor 

(7) Cuplaj cui opritor (8) Ghidon (9) Maner acceleratie 

(10) Reglaj inaltime ghidon (11) Bara protectie (12) Buton ON/OFF 

(13) Maner ambreiaj (14) Schimbator viteze 

(15) Carcasa protectie curele (16) Freza rotativa 
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6. ASAMBLAREA 

6.1 Componentele din ambalaj 

 
UNELTE 

Un set de instructiuni. 

Un set de suruburi, piulite, bolturi, kitul de asamblare si chei pentru asamblare. 
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6.2 Dazambalarea 
 

(1) Scoateti toate componentele din ambalaj. 

(2) Scoateti protectia de plastic si pregatiti produsul pentru asamblare. 

5.3 Fiecare succesiune de imagini corespunde ordinii asamblarii produsului. 

1) Instalati rotiile pe sasiu in axul transmisiei. 

2) Montati cuiul opritor. 

3) Fixati boltul si siguranta cuiului opritor. 

4) Scoateti surubul protectiei curelelor iar acesta va ramane prinsa intr-un 

colier de plastic. 

5) Inlaturati carcasa de protectie a curelelor. 

6) Desfaceti surubul de prindere al fuliei transmisiei. 

7) Scoateti fulia transmisiei si curelele. 

8) Desfaceti suruburile de prindere a protectiei din spate a curelelor. Dupa 

care inlaturati protectia. 

9) Scoateti suruburile carcasei de protectie a transmisiei. 

10) Scoateti boltul si siguranta din partea frontal a schimbatorului de viteze. 

11) Montati suportul ghidonului pe transmisie si strangeti-l ferm. 

12) Montati schimbatorul de viteze pe axul respectiv din transmisie. 

13) Fixati schimbatorul cu boltul si siguranta livrate. 

14) Fixati suruburile carcasei de protectie a transmisiei. 

15) Scoateti surubul de fixare de pe protectia schimbatorului. 

16) Fixati protectia din spatele curelelor si strangeti suruburile ferm. 

17) Fixati fulia transmisiei. 

18) Strangeti ferm surubul de fixare al fuliei transmisiei. 

19) Montati cele doua aripi protectoare cu suruburile si piulitele livrate. 

20) Strangeti ferm suruburile de fixare ale aripilor protectoare. 

21)+22) Fixati bara antivibratie de pe aripile protectoare. 
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23) Strangeti ferm suruburile de prindere ale barei antivibratie. 

24) Scoareti suruburile de prindere ale protectiei curelelor. 

25) Fixati carcasa de protectie a curelelor. 

26) Strangeti ferm suruburile de prindere a protectiei curelelor. 

Atentie! Asigurati-va ca aripile protectoare, bara antivibratie si carcasa de 

protectie a curelelor sunt fixate in pozitia corecta si sunt stranse ferm, inainte 

de a utiliza produsul. 

27) Fixati ghidonul in locasul U de pe suport. Dupa care introduceti surubul de 

reglaj la inaltimea optima de lucru a utilizatorului. 

28) Strangeti ferm piulita de fixare. 

29) Fixati aparatoarea suportului.. 

30) +31) Strangeti ferm suruburile de prindere ale aparatorii suportului.. 

32) Scoatei siguranta si boltul de prindere al rotii frontale. 

33) +34) Scoateti siguranta, piulita speciala si surubul de prindere al rotii frontale. 

35) Montati roata frontala la locasurile respective din sasiu.. 

36) Strangeti surubul si fixate-l cu siguranta.. 

37) +38) Montati boltul de fixare si siguranta acestuia.. 

39) Scoateti cauciucurile. 

40) Scoateti boltul si siguranta de prindere a frezei rotative. 

41) fixate pe rand cele doua parti ale frezei rotative. 

42)+43) Introduceti boltul de fixare si siguranta acestuia. 

44) Fixati cablul contactului si cablul ambreiaj cu clema de prindere livrata. 

45)+46) Reglati pozitia cablurilor.. 
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7. VERIFICAREA INAINTEA UTILIZARII 

 
7.1. Uleiul din motor 

Atentie: Folosirea motorului cu nivelul uleiului mai jos de limita admisa poate 

duce la distrugerea imediata a acestuia. 

·Verificati nivelul uleiului si in cazul in care acesta nu corespunde 

limitelor,umpleti cu ulei pana in gatul de umplere al baii de ulei. 

Folositi ulei pentru motoare in 4 timpi,uleiuri de buna 

calitate! 

Atentie: Folosirea uleiurilor de proasta calitate sau a 

uleiurilor in 2 timpi ,duce la deteriorarea 

motorului.Uleiul SAE 10w-30 este recomandat ,in 

general,pentru folosirea utilajului la temperaturi diferite. Alti indici de 

vascozitate asa cum se arata in figura de mai jos,pot fi folositi atunci cand 

temperatura medie este in zona celor indicate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) GAURA DE UMPLERE (2)NIVELUL DE ULEI (3)NIVEL SCAZUT 

7.2. Uleiul la Transmisie 

Puneti utilajul pe o suprafata cu nivel orizontal si inlaturati busonul de 

alimentare. 

Uleiul nu ar trebui sa fie pana in partea 

inferioara a gatului de umplere. In transmisie 

trebuie sa puneti un litru ulei de transmisie 

SAE 80. 

GAURA DE UMPLERE 

（1） 
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ATENTIE: Folosirea motorului si a transmisie cu un nivel al uleiului scazut duce 

la deteriorarea grava a componentelor interne ale acestora. 

 

7.3 Combustibilul 
Desurubati busonul rezervorului si upleti-l cu benzina pana la linia rosie din filtrul 

superior. Dupa umplere strangeti ferm busonul rezervorului si verificati daca sunt 

scurgeri de benzina. 

Folositi benzina fara plumb!!! 

Nu folositi benzina amestecata cu ulei sau benzina de proasta calitate! 

Evitati praful sau apa sa intre in rezervorul de benzina. 

Atentie! Nu umpleti cu benzina mai mult de nivelul rosu!!! 
 

  AVERTISMENT 

·Benzina este extreme de inflamabila si poste exploda in anumite circumstante. 

·Alimentati numai in zone bine ventilate si intotdeauna cu motorul oprit. Nu fumati 

si nu permiteti nici unei posibile surse de incendiu (scantei, flacari deschise) in 

zona unde realizati alimentarea sau in zona unde depozitati benzina. 

·Nu depasiti linia rosie aflata in filtru superior (nu trebuie sa fie benzina in 

interiorul acestuia). Dupa alimentare strangeti ferm busonul rezervorului. 

·Asigurati-va ca nu sunt scurgeri de benzina in timpul procesului de alimentare. 

Benzina scursa se poate aprinde. Daca exista scurgeri, stergeti benzina inainte de a 

porni motorul. 

·Evitati contactul repetat dintre benzina si piele, precum si inhalarea vaporilor de 

benzina. 

CAPACITATEA REZERVORULUI: 3.6L 

(1) LINIA ROSIE 

7.4 Filtru de aer 
Verificati filtrul de praf sau daca unul din elemente este distrus din cauza prafului. 

Un filtru de aer murdar va restriction cantitatea de aer admisa in carburator pentru 

realizarea amestecului. Intretinerea in mod regulat al acestuia va preveni 
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functionarea defectuoasa a carburatorului prelungind durata de functionare a 

motorului. Intretinerea motorului se efectueaza la perioade mai scurte de timp 

daca acesta functioneaza in conditii de praf excesiv. 

 

 

     AVERTISMENT 
Nu utilizati niciodata benzina sau diferiti solventi pentru a curate filtrul de aer. 

Exista posibilitatea initierii unei explozii sau a unui incendiu. 

ATENTIE: Niciodata nu folositi motorul fara filtru de aer. Motorul se deterioreaza 

rapid. 

· Desfaceti piulita future si scoateti capacul filtrului de aer. Scoateti elementul 

filtrant. Verificati cele doua parti ale filtrului si inlocuiti la nevoie partea 

deteriorata. 

· Elementul filtrant din burete: se curate cu apa calda si sapun, se stoarce bine si 

se lasa sa se usuce inainte de a-l monta si de a utiliza produsul. Dupa ce s-a uscat, 

se adauga 2-3 picaturi de ulei si se stoarce bine. 

· elementul filtrant din hartie: loviti usor de catva ori elemental pentru a indeparta 

excesul de praf sau suflati-l cu un compressor din interior catre exterior. Niciodata 

nu utilizati o perie pentru a curate filtrul deoarece aceasta introduce praful in 

fibrele materiarului. 

 
(1)ELEMENT FILTRANT DIN HARTIE 

(2)ELEMENT FILTRANT DIN BURETE 

 
Unele modele au filtrul de aer cu baie de ulei. In 

azest caz trebuie sa urmariti daca sunt depuneri de 

praf in interiorul baii de ulei, caz in care trebuie sa 

inlocuiti uleiul cu unul curat. 
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8. PREGATIREA PENTRU UTILIZARE 

 
8.1 Reglarea inaltimii ghidonului 

 

ATENTIE: Inainte de a regla inaltimea ghidonului, puneti motosapa pe o suprafata 

solida pentru a preveni caderea accidental a 

acestuia. 

Pentru a regla inaltimea ghidonului, desfeceti 

piulita de reglaj, alegeti gaura corespunzatoare 

inaltimii dorite si montati la loc piulita de reglaj. 

(1) REGLAJ 
 

8.2 Reglarea adancimii de lucru 

Montati cuiul opritor in cuplajul din spatele transmisiei si asigurati-l cu boltul si 

siguranta livrate. Reglajul adancimii de lucru se face astfel: 

Scoateti boltul si siguranta, coborati sau 

ridicati cuiul opritor in functie de adancimea 

de lucru dorita, dupa care montati boltul si 

siguranta. 

(1) CUPLAJ 

(2) BOLT PRINCIPAL 

(3) SIGURANTA 

(4) CUI OPRITOR 

(5) BOLT 
 

8.3 Roata frontala 

Utilizati roata frontal cand doritisa deplasati motosapa pe un drum, radicand de 

ghidon pana cand produsul se sprijina doar pe aceasta. 

Cand motosapa este folosita pentru frezat, 

ridicati roata frontala prin schimbarea pozitiei 

boltului. 

(1) POZITIA PENTRU FREZAT 
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(2) BOLT FIXARE 

(3) POZITIA PENTRU DEPLASARE 

8.4 Unghiul normal de utilizare 

Apasati usor de ghidon pana ce parte frontala a produsului este mai ridicata cu 6-

8o. 

Pentru un randament maxim, incercati sa mentineti acest unghi pe durata folosiri 

produsului in teren. 

 
 

9. PORNIREA MOTORULUI 
 

ATENTIE: Asigurati-va ca ambreiajul nu este actionat iar schimbatorul de viteze 

este in pozitia neutra pentru a preveni deplasarea necontrolata a produsului in 

timpul pornirii motorului. Ambreiajul este actionat cand este apasat manerul 

ambreiajului si este degajat cand este eliberat manerul ambreiajului. 

9.1 Puneti robinetul de benzina pe ON, verificati daca este strans. 

(1) ROBINET BENZINA 

(2) POZITIA ON 

(3) SURUB GOLIRE 
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9.2 Inchideti clapeta soc. 

NOTA: Nu folositi socul atunci cand motorul este cald sau cand temperature 

exterioara este ridicata. 

(1) PARGHIE SOC 

(2) POZITIA INCHIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3 Puneti contactul in pozitia ON. 

(1) POZITIA ”ON” 

(2) CONTACT MOTOR 
 
 
 

 
9.4 Mutati usor manerul acceleratie in partea stanga. 

(1) MANER ACCELERATIE 

“L”:turatie joasa; “H”:turatie ridicata 

 
9.5 Trageti usor de manerul demarorului pana ce 

simtiti o anumita rezistenta dupa care trageti cu 

fermitate. 

ATENTIE: Nu dati drumul brusc la maner. Puneti-l usor la loc pentru a preveni 

deteriorarea demarorului. 

(1) MANER DEMEROR 
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9.6 Cand motorul se incalzeste, treptat deschideti clapeta soc. 

(1) PARGHIA SOC (2) POZITIA DESCHIS 
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10. UTILIZAREA MOTOSAPEI 
 

10.1 Folosirea ambreiajului. 

Ambreiajul realizeaza sau nu transmiterea miscarii de la motor la transmisie. Cand 

manerul este apasat, ambreiajul este actionat realizandu-se transmiterea miscarii 

de la motor la transmisie. Cand manerul este eliberat, nu se mai realizeaza 

transmiterea miscarii de la motor la transmisie. Rotile (frezele) nu se mai rotesc. 

ATENTIE: Reduceti turatia motorului inainte de a actiona ambreiajul.. 

(1) MANER AMBREIAJ 

(2) POZITIA ACTIONAT 

(2) POZITIA LIBER 
 

10.2 Selectarea vitezelor inainte si inapoi. 

Transmisia poate fi cuplata in cele 2 trepte de viteza in fata (pozitia “2 and 1”) si in 

treapta  pentru  mers inapoi (“-1” position). Pozita “0” 

fiind pozitia neutral. 

- Puneti manerul acceleratie in trapta pentru turatie 

joasa. 

- Eliberati manerul ambreiajului Schimbator viteze 

- Mutati schimbatorul de viteze in trapta dorita. 

NOTA: Daca schimbatorul de viteze nu intra in treapta dorita, strangeti usor 

manerul ambreiajului pentr ca pinioanele din transmisie sa se repozitioneze. 

- Strangeti ferm manerul pentru a cupla ambreiajul. 

 
10.3. Folosirea ghidonului in timpul lucrului 
Reglati inaltimea ghidonului la o pozitie confortabila (putin mai sus de pozitia 
normala de lucru). Cand produsul tinde sa se deplaseze prea repede, apasati de 
ghidon, cand produsul nu se deplaseaza, ridicati putin de ghidon si miscati-l 
stanga-dreapta. 
Intoarcerea: Cea mai buna metoda de a intoarce motosapa in timpul procesului de 
frezare, este de a cobora manerul corespunzator directiei de intoarcere, 
schimband astfel centrul de greutate catre directia de intoarcere dorita. Astfel 
intoarcerea produsului se realizeaza relativ usor. 
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11. OPRIREA MOTORULUI 
 

11.1 In caz de urgenta 

Puneti contactul in pozitia OFF. 
 

(1) POZITIA OFF 

(2) CONTACT MOTOR 

11.2 In timpul utilizarii normale 

1. Eliberati manerul ambreiaj (pozitia DISENGAGED) si puneti schimbatorul de 

viteze in pozitia neutru. 

(1) MANER AMBREIAJ 

(2) POZITIA DISENGGAGED 
 

2. Mutati manerul accleratie total la dreapta. 

(1) MANER ACCELERATIE 
 

 
3. Puneti contactul in pozitia OFF. 

(1) POZITIA OFF 

(2) CONTACT MOTOR 

4. Puneti robinetul de benzina in pozitia OFF 

(1) ROBINET BENZINA 

(2) POZITIA OFF 
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12. INTRETINEREA 

 
Scopul intretinerii este de a mentine produsul in perfecta stare de 

functionare, respectand indicatiile din tabelul de mai jos. 

Tabelul intretinerilor periodice 
TERMENUL INSPECTIILOR 

PERIODICE. Se efectueaza 
la intervalul de luni indicat 
sau intervalul de ore, care 

este atins primul. 

REPER 

 

 
Zilnic 

 
Prima 

luna sau 
la 20 ore 
de funct. 

 
Fiecare 

3 luni sau 
50 ore de 
functionare 

 
Fiecare 

6 luni sau 
100 ore de 
functionare 

 
Fiecare an 
sau 300 ore 

de    
functionare 

 

Uleiul din 
motor 

Verificati 
nivelul 

O 
    

Inlocuiti  O  O  

Filtrul de 
aer 

Verificati O     

Curatati   O (1)   

Sita 
rezervor 

Curatati 
   

O 
 

Bujia 
Curatati 
Reglati 

   
O 

 

Uleiul din 
transmisie 

Verificati 
nivelul 

O 
    

Reglarea 
culbutorilor 

Verificati 
Reglati 

    
O (2) 

Rezervorul 
de benzina 

Curatati 
    

O (2) 

Cablul 
ambreiaj 

Reglati 
 

O 
 

O 
 

Cablul 
acceleratie 

Reglati 
    

O 

Tensiunea 
in curea 

Reglati 
 

O 
 

O 
 

Furtun 
alimentare 

Verificati Fiecare 2 ani (2) (Se inlocuieste la nevoie) 

NOTA: (1) Intretinerea se efectuaza mai des in zonele cu praf in exces. 

(2) Se efectueaza numai intr-un service autorizat de producator. 
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  AVERTISMENT Nu atingeti componentele motorului deoarece acestea 

se incalzesc dupa doar 30 de minute de folosire, existand riscul ranirii 

utilizatorului. 

ATENTIE: Folositi numai piese de schimb originale aprobate de producator. 

12.1 Schimbarea uleiului 

Drenati uleiul cand motorul este cald pentru a va asigura de eliminarea 

complete si rapida a acestuia. 

. Scoateti surubul de golire si drenati uleiul intr-un recipient adecvat. 

. reumpleti cu ulei recomandat si verificati nivelul. 

Capacitatea baii de ulei: 0.6 L 

(1) SURUB GOLIRE 

(2) JOJA ULEI 

(3) NIVEL NORMAL 

Spalati-va mainile cu apa  si 

sapun dup ace a-ti manipulate 

uleiul. 

NOTA: Va rugam sa depozitati uleiul de motor uzat intr-o maniera 

compatibila cu mediul inconjurator. Va sugeram sa duceti acest ulei intr-

un centru specializat. Nu deversat uleiul pr pamant deoarece contine 

multe substante toxice. 

12.2 Intretinerea filtrului de aer 

A se vedea capitolul 7.4 

12.3 Curatarea paharului decantor din carburator 
 

  AVERTISMENT  Benzina  este   extrem  de 

inflamabila si poate exploda in anumite 

conditii. Nu fumati si nu permiteti nici unei 

scantei sau flacari deschise in zona. Puneti 

robinetul de benzina in pozitia OFF si 

desurubati paharul decantor si O-Ringul. 

Spalati     piesele     demontate     in  solvent, 

uscatile si montatile corespunzator. Puneti robinetul de benzina pe pozitia 
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ON si verificati scurgerile. 

(1) O-RING 

(2) PAHAR DECANTOR 

12.4 Intretinerea bujiei 

Tipul bujiei recomandate: LG F6TC 

Pentru a asigura functionarea proprie a motorului, bujia trebuie sa fie 

reglata corespunzator si curatata de calamine. 

- Scoateti fisa bujiei 
 

AVERTISMENT Daca motorul functioneaza toba de esapament se 

incalzeste foarte tare. Aveti grija sa nu o atingeti. 

- Verificati vizual bujia. Observati daca izolatorul este crapat sau deteriorat. 

- Masurati distanta dintre electrozi. Aceasta ar trebui sa fie intre 0.7-0.8mm 

(0.028-0.031 in). Corectati aceasta distanta la nevoie. 

- Puneti bujia in cheie si infiletati-o manual pentru a preveni 

suprastrangerea acesteia. 
 

- Strangeti o noua bujie 1/2 ture co o cheie dinamometrica pentru a 

comprima saiba, iar in cazul unei bujii folosite doar 1/4 -1/2 ture. 

ATENTIE: 

Bujia trebuie stransa ferm. O bujie stransa 

necorespunzator se incalzeste foarte tare si poate 
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deteriora motorul. Niciodata nu folositi o bujie cu un coeficient termic 

diferit de cal recomandat de producator. 

 
12.5 Reglarea cablului ambreiaj 

Masurati toleranta manerului. Jocul liber ar trebui sa fie: 3-8mm (0.1-0.3 

in). daca jocul liber este incorect slabiti piulita de blocare si reglati jocul 

manerului. 

(1) LOCK NUT (2) ADJUSTING BOLT 

Dupa reglaj, strangeti ferm piulita de blocare. Porniti motorul si verificati 

buna functionare a ambreiajului. 

 
12.6 Reglajul cablului acceleratie 

Masurati jocul liber al manerului. Acesta 

trebuie sa fie: 5-10mm (0.2-0.4 in). Daca 

jocul nu este corect, slabiti piulita de 

blocare si reglati jocul corespunzator. 

(1) MANER ACCELERATIE 

(2) PIULITA REGLAJ 

(3) PIULITA BLOCARE 

 
12.7 Reglarea tensiunii in curea 

Scoateti carcasa de protective a curelelor. 

Reglati jocul liber al ambreiajului. Tensiunea 

standard in curele este 60-65mm (2.4-2.6 in) 

la rola presoare cu ambreiajul cuplat 

(manerul actionat). Pentru a regla tensiunea 

slabiti cele patru suruburi de prindere al 

motorului precum si surubul de fixare si mutati 

motorul inainte sau inapoi dupa necesitate. 
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NOTA: Dupa reglajul tensiunii, asigurati-va ca fulia motorului este 

aliniata cu fulia transmisiei utilizand o rigla dreapta pe fata exterioara a 

acestora. 

(1) SURUBURI DE PRINDERE AL MOTORULUI 

(2) SURUBUL DE FIXARE AL MOTORULUI 

Slabiti suruburile de fixare al patinelor. Reglati 

distanta dintre patine si curea conform 

imaginii alaturate cu ambreiajul actionat. 

(1) PATINE 

ATENTIE! Asigurati-va ca carcasa de protectie a curelelor este stransa ferm 

dupa reglaj! 
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13. TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA 
 

  AVERTISMENT Cand transportati produsul asigurati-va ca a-ti inchis 
 

robinetul de benzina si pastrati o pozitie ferma a produsului pentru a 

preveni scurgerea benzinei din rezervor. Vaporii sau scurgerile de benzina 

se pot aprinde. 

Inainte de a depozita produsul pe o perioada indelungata: 

1. Asigurati-va ca in zona de depozitare nu exista praf sau umiditate in 

exces. 

2. Scoateti combustibilul. 
 

  AVERTISMENT Benzina este extreme de inflamabila si poate exploda in 
 

anumite conditii. Nu fumati si nu permiteti nici unei posibile surse de 

incendiu sa fie in zona unde depozitati benzina. 

- Cu robinetul de benzina in pozitia OFF, scoateti paharul decantor si 

goliti-l. 

- Puneti robinetul de nezina in pozitia ON si goliti continutul rezervorului 

intr-un recipient adecvat. 

- Montati la loc paharul decantor si strangeti-l ferm. 

- Goliti carburatorul intr-un recipient prin desfacerea surubului de golire. 

(1)O-RING 

(2) PAHAR DECANTOR 

(3)SURUB GOLIRE 

3. Trageti de manerul demarorului pana 
 

intampinati o anumita rezistenta. 

Continuati sa trageti pana cand acesta 

rezistenta dispare. In acest punct 

ambele supape sunt inchise acest lucru 
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protejand piesele interne ale motorului de coroziune. 

4. Schimbati uleiul din motor. 

5. Acoperiti motorul cu o folie de plastic. 
 

Nu puneti motosapa cu ghidonul pe sol. Acest fapt duce la patrunderea 

uleiului in camera de ardere si blocarea motorului. 

 
 

 

14. REMEDIEREA DEFECTELOR 
 

Cand motorul nu porneste: 

· Este destula benzina in rezervor? 

· Este deschis robinetul de benzina? 

· Este contactul pus in pozitia ON? 

· Benzina ajunge in carburator? 

Pentru a verifica, slabiti surubul de golire al carburatorului si puneti 

robinetul in pozitia ON. Benzina ar trebui sa curga liber. Strangeti la loc 

surubul de golire. 

 
 

  AVERTISMENT Daca sunt scurgeri de 
 

benzina, asigurati-va ca a-ti curatat zona unde 

doriti sa testati bujia sau unde incercati sa 

porniti motorul. Vaporii de benzina se pot 

aprinde. 

(1) ROBINET BENZINA 

(2) POZITIA ON 

(3) SURUB GOLIRE 
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· Bujia are scanteie? 

· Scoateti fisa bujiei. Curatati toate depunerile de praf sau alte impuritati din 

zona scaunului bujiei, dupa care scoateti bujia. 

· Puneti bujia in fisa. 

· Puneti contactul in pozitia ON. 

· Atingeti bujia de carcasa motorului (o parte nevopsita), trageti de sfoara 

demarorului si observati daca exista scanteie intre electrozii bujiei. 

· Daca nu observati nici o scanteie, inlocuiti bujia. 

Daca totul este OK, incercati sa porniti motorul urmand instructiunile din 

manual. 

· Daca motorul tot nu porneste, contactati un service autorizat de 

producator. 
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15. SPECIFICATII TEHNICE 
 

 

REPER 
CONTINUT 

Model: 500 si 900 

 
 

MOTO- 
SAPA 

Dimensiuni (L*W*H)   830*375*770 
G.N./G.B.(kg)   75/78 
Transmisia Curea si lant 
Latimea de lucru(mm) 500-1000 

Adancime de 
lucru(mm) 

100-300 

Cutia de viteze -1, 0, 2, 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTOR 

Model LZ170F 

Tip Monocilindru, 4-timpi,OHV25, racire 
fortata pe aer 

Alezaj*cursa(mm) 70*54 
Capacitate (cm3) 208 
Rata de compresie 8.5:1 

Putere maxima 
(kw/min) 

5.1/3600 

Putere nominala 
(kw/min) 

  4.6/3600 

Cuplu maxim (n.m) 12/2500 
Sistemul de aprindere Bobina de inductie 
Sistemul de pornire Starter manual 
Filtrul de aer Cu baie de ulei 

Volumul rezervorului 
(L) 

3.6 

Consumul (g/kw*h)  ≤395 
Volum baie de ulei (L) 0.6 
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CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE 
 
 
 

 

Produs………………...…………. Model…………………………………… 
Seria de fabricatie………………………………………………………………. 
Factura Nr / Data ………………………………………………………………. 

 
 
 

Semnatura si stampila         Semnatura cumparatorului 

vanzatorului  

  

 
Vandut prin societatea………………………………………………….. din 
localitatea……………………………………………………………….. 
str…………………………..nr………………………………………… 

 
Termenul de garantie commercial este de …… luni de la vanzarea  
din magazin. 

Cumparator/Tel…………………………………………………………….. 
Data cumpararii produsului…………………………………………… 
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Conditii de garantie: 
1. Certificatul de garantie este valabil numai daca acesta este completat 

corect fara modificari si stersaturi, semnat si stampilat cu stampila 

magazinului si insotit de documentele de cumparare originale (facture, 

chitanta, bon fiscal).  
2. Durata unei reparatii se poate stabili de comun acord intre client si 
vanzator. 
 
3. Conform art. 20 alin (3)og.21/92 si art.20 si art.21 si lg.449/2003, 

schimbarea produsului in termenul de garantie se va face numai in 

urmatoarele cazuri:  
 - Produsul are viciu de fabricatie;  
 - Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;  
 - Nerespectarea termenului de reparatie convenit intre client si 
vanzator;  
 - Lipsa comformitatii produsului. 
 
4. Returnarea produsului defect se va face numai cu ambalajul original si 
cu toate accesoriile livrate insotit de bonul de casa ( factura). 
 
 5. Garantia nu se extinde asupra accesoriilor consumabile ( in functie de 

tipul produsului, aceste accesorii consumabile pot fi baterii, discuri, lame, 

lanturi,capete rotative etc. care prezinta deteriorari mecanice, lovituri  

sau deformari, neschimbarea bateriilor la timp sau distrugerea tastaturii. 

 
Garantia presupune repararea gratuita a defectelor datorate 
producatorului , in cadrul termenului de garantie. 
 
1. Unitatea service are obligatia de a efectua diagnosticarea, expertizarea 
si depanarea, in perioada de garantie, gratuit, in 30 zile de la data 
inregistrarii reclamatiei consumatorului. In cazul in care produsul nu 
poate fi reparat, el va fi inlocuit imediat dupa constatarea imposibilitatii 
folosirii acestuia, cu un produs similar, acordandu-ne un nou termen de 
garantie, care curge de la data preschimbarii produsului, sau se va 
restitui beneficiarului contravaloarea produsului. Agentul economic are 
aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut 
initial. 
2. Daca produsul nu a fost folosit conform cu “ Manual de Utilizare” 
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clientul va suporta valoare diagnosticarii de 20 ron. 
 
3. Vanzatorul are obligatia fata de consumator pentru produsul reclamat 
in cadrul termenului de garantie, sa asigure si sa suporte toate 
cheltuielile pentru repararea sau inlocuirea acestuia, precum si 
cheltuielile de diagnosticare, expertizare, ambalare transport. 
 
4. Producatorul si vanzatorul sunt exonerate (absolviti) de obligatiile lor 
privind garantia daca defectarea s-a produs din cauza nerespectarii de 
catre consummator a instructiunilor de utilizare, intretinere, manipulare, 
transport, depozitare, cuprinse in documentatia care insoteste produsul. 
 
Pierderea garantiei: 
1. Conditii in care produsul isi pierde garantia: 

- Neglijenta in utilizare; 

- Nerespectarea conditiilor de intretinere si utilizare precizate in manualul 

de utilizare; 

- Transport si manipulare necorespunzatoare, socuri mecanice, lovituri, 

caderi; 

- Folosirea produsului cu accesorii deteriorate sau cu adaptari sau modificari 

la instalatia electrica sau la partile mecanice ale acestuia; 

-  Instalare necorespunzatoare; 

-  Nerespectarea normelor de electrosecuritate ce se impun in utilizarea 

produsului; 

-  Deteriorari sau defectiuni datorate calamitatilor natural, inundatii, 

incendii, traznet, cutremur, socuri electrice; 

- Defectiuni datorate unor corpuri straine sau vietuitoare (insect,gandaci, 

etc) ce au intrat in interiorul produsului. 

2. Nu fac obiectul garantiei defectiunile datorate utilizarii produsului in 

scopuri profesionale 

3. Dezlipirea sau ruperea intentionata a sigiliului de siguranta. 
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NU fac obiectul garanţiei următoarele componente şi accesorii, ale căror 
uzuri sunt considerate normale în urma utilizării: 
 

1. Pinion de antrenare lanţ (sprocket), şină de ghidaj, sită 

moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc 

(burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, 

curele, etc.) 
 
2. Filtru combustibil, buşon benzină, sită rezervor, sonde, rezervoare, 

plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau 

duze de injector, sisteme de reglaj sau pârghii, garnituri sau elemente de 

etanşare ale carburatorului sau părţi componente, ale căror uzuri se 

datorează utilizării unui combustibil necorespunzător normelor în vigoare; 
 
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenţi, supape, când uzura se datorează 

lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzător, ori în cazul unor 

detonaţii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzător 

normelor în vigoare, ori când defecţiunea survine din cauza nerespectării 

regimului de turaţie ori în cazul motoarelor în 2T amestec necorespunzător 

benzină cu ulei (raport amestec 30 ml ulei la 1 litru benzină, pentru 

uleiurile achiziţionate de la distribuitorul S.C. RIVIERA BIKE SRL).  
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roţi sau role din 
plastic ; 
 
5. Aprinderile şi releele (în cazul condensării sau scurtcircuitului), bujie, 
cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;  
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleraţie, masă 
cosit, tracţiune, etc);  
7. Saboţi şi plăcuţe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj; 

8. Componente electrice sau electronice, când defecţiunile survin 

din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiţii de 

mediu improprii (umezeală excesivă, temperaturi 

necorespunzătoare, alimentare la tensiune necorespunzătoare) sau 

tensiune fluctuantă (în cazul generatoarelor de curent, când puterea 

consumatorilor este mai mare decât cea furnizată; 

9. Presetupă, turbină, carcasă turbină (când defecţiunea a survenit 
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în urma impurităţilor din pompă sau a presiunii create în pompă de 
alte utilaje, maşini, etc); 
10. Elementele componente ale sistemului de tăiere, ex: lanţ 

motofierăstrău, disc motocositoare, cuţit masă cosit, cuţit maşină 

gazon, cuţit moară/tocătoare, etc.;  
11. Tambur demaror, şnur starter, arc demaror, mâner starter; 
12. Masă cosit, cuţit masă cosit, pinteni, contracuţite, dinţi, suport 

reglaj, suport nucă, nucă, bieletă (întreg lanţul cinematic al 

sistemului de tăiere la motocositori), când nu sunt corect exploatate, 

reglate sau curăţite. 

 
ATENTIE! ACEST PRODUS A FOST 
FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL 

CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI 
INDUSTRIALE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTIE! RESPECTATI INTOCMAI 
INSTRUCTIUNILE DIN 

MANUALUL DE UTILIZARE AL 
PRODUSULUI 
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In atentia clientului: 
1. Clientul este obligat sa solicite vanzatorului sa verifice daca produsul 
este insotit de manualul de utilizare, accesoriile precizate in manual sa se 
faca proba de functionare a produsului. 
2. Vanzatorul care comercializeaza produsul are obligatia sa faca 

demonstratia de functionare a produsului si sa explice consumatorului 

modul de utilizare al acestuia, daca consumatorul solicita acest lucru. 

3. Clientul are obligatia de a citi si a lua la cunostiinta de conditiile de 
garantie si de reparatie mentionate in certificatul de garantie. 
4. In cazul unei defectiuni a produsului, clientul are obligatia de a stabili 
un termen rezonabil de reparative de comun accord cu vanzatorul. 
5. Orice reclamatie ulterioara datorata nerespectarii acestor conditii nu 
face obiectul garantiei.  
6. Aparatul va fi adus la vanzator in stare de curatenie si cu ambalajul 
original.  
7. Nu folositi aparatul in conditii de umiditate, praf, temperature scazute. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Importator: SC RIVIERA BIKE SRL,  
Str. Tanase Banciu, nr. 12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania 

 
Telefon: 021.361.18.20  

Email: service@blademotors.ro 
 

Site: www.blademotors.ro 

 
 


