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MOTOCOASĂ  
GBC 33 – GBC 43 

Îndrumar de utilizare 
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Vă felicităm pentru achiziţionarea unui produs GAMA GARDEN. 
Înainte de utilizarea motocoasei vă rugăm să citiţi cu atenţie 
instrucţiunile de utilizare pentru a o putea utiliza în mod 
adecvat.  
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare înainte de a pune în funcţiune 
produsul. 
În instrucţiunile de utilizare sunt descrise modul de punere în funcţiune, de utilizare, şi de 
întreţinere a motocoasei, respectiv se dau informaţii utile referitoare la securitate. Vă rugăm 
să păstraţi la îndemână prezentul manual. 
Manualul este parte integrantă a produsului. Din acest motiv la achiziţia produsului GAMA 
GARDEN trebuie înmânat cumpărătorului. 
Vă rugăm să luaţi în considerare inscripţiile de atenţionare de pe aparat şi de pe ambalaj. 
Semnificaţia acestora este prezentată în cele ce urmează. 
 
PERICOL! Neglijarea instrucţiunilor poate cauza moarte sau vătămări corporale 
grave! 
ATENŢIE! Neglijarea instrucţiunilor poate cauza vătămări corporale.  
În caz de orice problemă legată de aparat contactaţi-ne, sau apelaţi la distribuitorul Dvs. 
local! 
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Cuprins 
 
1 Observaţii referitoare la utilizarea în siguranţă a aparatului  
2 Semne de atenţionare   
3 Componentele aparatului         
4 Verificări înainte de utilizare   
5 Utilizarea aparatului   
6 Întreţinere   
7 Depozitare  
8 Diagnostizare defecţiune  
9 Parametri referitori la performanţă   
 
Vă rugăm să luaţi în considerare următoarele semne de atenţionare: 
Ilustraţie 
 

 
(1) Atenţionare! Atenţie!  
(2) Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare înainte de a pune în 

funcţiune   produsul. 
(3) Purtaţi vestimentaţie de protecţie: cască de protecţie, cască antifon, mască 

(ochelari) 
(4) Purtaţi mănuşi de protecţie. 
(5) Purtaţi cizme de protecţie.  
(6) Păstraţi distanţă de cel puţin 15 m faţă de copii, persoane, animale. 
(7) Nivelul de zgomot trebuie să fie sub 113 dB 

 
Atenţionare!  
Se interzice efectuarea oricărei modificări la aparat. 
În cazul efectuării unor modificări neavizate la aparat, şi/sau utilizarea acestuia în 
mod neadecvat duce la pierderea garanţiei oferită de producător. 
 
 

1 Observaţii referitoare la utilizarea în 
siguranţă a aparatului  
1. Pentru utilizarea adecvată a aparatului beneficiarul trebuie să citescă cu atenţie, să 

înţeleagă, şi să aplice instrucţiunile de utilizare, precum şi cele de scuritate: trebuie să 
înţeleagă modul de funcţionare a aparatului. Nerespectarea celor de mai sus poate 
cauza funcţionare neadecvată respectiv punerea în pericol a utilizatorului, şi a altor 
persoane. 
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2. Produsul are în componenţă un cuţit care în cazul utilizării neadecvate în timpul 

funcţionării având o turaţie considerabilă poate prezenta pericol de accidentare sporit. 
Evitaţi să utilizaţi aparatul când sunteţi obosit, sau când nu sunteţi în stare fizică 
corespunzătoare, respectiv sub  influenţa unor medicamente şi a băuturilor alcoolice.     

     
3. Utilizaţi echipament de protecţie adecvat pentru protecţia ochilor / obrazului, şi a 

urechilor.  

 
4. Nu lucraţi în vestimentaţie largă, desculţ, sau în sandale şi pantaloni scurţi. Nu purtaţi 

vestimentaţie care se poate agăţa de grengi, sau de componentele aparatului. Legaţi-
Vă părul deasupra umerilor.  

5. Când predaţi aparatul altor persoane, predaţi cu acesta manualul de utilizare. 
Persoanele care nu înţeleg modul de uitilizare (ex. copiii) nu pot să nu utilizeze aparatul. 

    
 

6. Aparatul poate emite monoxid de carbon dăunător persoanelor. Nu utilizaţi aparatul în 
spaţii închise sau în sere respectiv în tunele cu aerisire slabă. 
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7. Înainte de pornirea motorului verificaţi dacă componentele nu sunt slăbite, şi 

eventualele scurgeri de combustibil, respevtiv asiguraţi-Vă de montarea şi fixarea 
adecvată a componentelor pentru tăiere.  

8. Aveţi grijă ca apărătoarea cuţitului să fie fixată în poziţie corespunzătoare. 
9. Combustibilul şi uleiul utilizat este inflamabil: în locul depozitării/păstrării combustibilului 

este interzis a se utiliza flacără deschisă, surse de foc sau scântei. Se interzice fumatul 
în timpul încărcării combustibilului, sau a uleiului.  

 
10. Înainte de încărcarea combustibilului opriţi aparatul, şi lăsaţi-l să se răcească. 

Combustibilul vărsat pe aparat trebuie şters. La pornirea aparatului păstraţi o distanţă 
de cel puţin 3 m de locul încărcării combustibilului. 

 
11. Verificaţi locul unde vreţi să lucraţi cu aparatul: îndepărtaţi pietrele, şi alte obiecte dure 

ce pot fi azvârlite şi pot provoca accidentări. 
12. În timpul lucrului păstraţi o distanţă de cel puţin 15 m faţă de alte persoane, şi animale. 

Opriţi imediat motorul dacă se apropie persoane sau animale. 
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13. Utilizatorul trebuie să stea stabil cu menţinerea echilibrului. Altfel se interzice utilizarea 

aparatului. 
14. Componentele tăietoare se menţin sub nivelul şoldului.  
15. Utilizatorul nu poate atinge componentele tăietoare sau suprafeţele calde. 
16. Fiţi atent la reculul cuţitului.  

Când cuţitul întâlneşte materiale dure - pe suprafeţe de lucru accidentate – acesta 
poate avea recul asupra utilizatorului periclitându-l. În astfel de cazuri utilizatorul poate 
pierde controlul asupra aparatului şi se poate accidenta grav. Reculul este mai periculos 
când se întâlneşte un obiect care nu este clar vizibil.  

17. Înainte de orice intervenţie la aparat sau înainte de lucrările de întreţinere motorul 
trebuie oprit. Scoateţi bujia când este necesar. 

18. În timpul transportului sau al păstrării cuţitul trebuie învelit corespunzător. Fixaţi stabil 
aparatul în timpul transportului sau al depozitării pentru a preveni scurgerile de 
combustibil sau ulei, respectiv deteriorarea aparatului, şi eventualele accidentări. 

19. Accesoriile de tăiere sau alte piese de schimb trebuie procurate sau recomandate de 
GAMA GARDEN. 

20. Aparatul nu se va aşeza pe sol până când componentele tăietoare sunt în mişcare.  
21. La aparatele dotate cu cuplaj asiguraţi-Vă că la funcţionarea în ralanti componentele de 

tăiere nu sunt în mişcare. 
22. Aparatul se poate utiliza doar în domeniul precizat în instrucţiuni. 
23. Cuţitul trebuie schimbat cu unul nou dacă s-a îndoit, a crăpat, sau prezintă alte urme de 

deteriorare. 
24. După oprirea motorului cuţitul – datorită inerţiei – mai rămâne în mişcare ceace poate 

cauza accidentări dacă este atins.  
25. Înainte de a începe eliberarea cuţitului sau componentelor sale de obiectele înfăşurate 

sau înţepenite motorul trebuie oprit şi se aşteaptă oprirea cuţitului.  
26. Cuţitele trebuie să fie ascuţite. Cuţitele tocite pot cauza mai uşor înţepeniri, sau reculuri. 

Piuliţele se schimbă şi se strâng conform specificaţiilor producătorului. 
27. Aparatul se poate utiliza doar pentru tăierea materialelor recomandate de producător. 

Cuţitul nu poate atinge materiale nepermise: pietre, metale, etc. 
28. La utilizare purtaţi cizme de protecţie. Dacă există pericolul căderii unor obiecte purtaţi 

cască de protecţie. 
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2 Semne de atenţionare 
 
1. Etichetele de atenţionare în cazul aparatelor GBC33 şi GBC43 sunt aplicate pe ţeava 

de antrenare a sistemului de antrenare conform fig.1.; 
2. Toate etichetele cu date tehnice sunt aplicate pe apărătoarea de deasupra ambreiajului 

conform fig. 1.; 
3. Semnele de atenţionare ale aparatelor GBC33 şi GBC43 sunt aplicate pe filtrul de aer 

conform fig. 1.; 
4. Toate etichetele GAMA GARDEN sunt aplicate pe demaror, iar cele referitoare la PSI şi 

raportul de amestec pe rezervorul de combustibil conform fig.2.; 

 
 

fig.1. 

fig.2. 

Etichetă cu LOGO 

 

Etichetă 
PSI 

 

Etichete de atenţionare 
Etich. cu date 

 

Etich. de 
i  

Raport de 
amestec 
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 fig.3. 

 

3 Componentele aparatului 

 
1-cuţit, 2-cap de antrenare, 3-apărătoare cuţit, 4-ţeava din aluminiu al sistemului de 
antrenare, 5-colier fixare mâner, 6-manetă gaz pe mâner , 7-inel, 8-mâner, 9- cablu bowden 
gaz, 10-placă fixare rezervor benzină, 11-lagăr arbore ieşire, 12-atenuator zgomot, 13-
înveliş, 14-mâner pornire, 15-filtru aer, 16-rezervor combustibil 
 

Etichetă  de 
atenţionare asupra 
pericolului de opărire 

 

Etichetă de 
atenţionare 
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Motocoase seria GBC  

                                
1-trimmer (mosor portfir), 2-cap de antrenare, 3-apărătoare, 4-ţeava din aluminiu al 
sistemului de antrenare, 5-inel, 6-cablu bowden gaz, 7-piesă fixare rezervor combustibil, 8-
lagăr arbore ieşire, 9-atenuator zgomot, 10-înveliş, 11-mâner pornire, 12-filtru aer, 13-
rezervor combustibil, 14-mâner, 15-buton accelerare 

 

4 Verificări înainte de punere în funcţiune 
 Motor 
• Întroduceţi racordul (2) în motor (1) (vezi figura) în poziţia arătată şi fixaţi-l cu şuruburile 

M6×30 din punga din ambalaj.  
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■ Mâner de tip U 

 
 
1. Deşurubaţi cele 4 şuruburi M5×25 (5) din colierul (4). 
2. Întroduceţi mânerul dreapta (1) (cu maneta gaz), şi mânerul stânga (2) în colier. 
3. Reglaţi mânerele în poziţie comodă. 
4. Aşezaţi la loc semicolierul superior (4), şi înşurubaţi cele 4 şuruburi M5 (5) în mod 

uniform. 
 

■ Mâner de tip D 

   
Aşezaţi mânerul (1) pe ţeava (3), întroduceţi cele 4 piuliţe M5 în semicolierul (4), şi 

fixaţi-l cu ajutorul celor 4 şuruburi M5×25 (2). 
Atenţie! Nu aşezaţi mânerul prea aproape de mânerul cu butonul gaz. Păstraţi o distanţă 
de cel puţin 250 mm între cele două mânere. 
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■ Racordarea cablului bowden 
               

  
              
1. Scoateţi capacul filtrului de aer; 
2. Treceţi capătul cablului prin gaura şurubului de fixare de pe carburator; 
3. Aşezaţi capătul cablului în canelura sa; 
4. Înşurubaţi şurubul de fixare în locaşul de fixare filetat de pe carburator; 
5. Trageţi maneta de accelerare (gaz) de pe mâner, şi reglaţi cursa liberă a cablului între 1-

3 mm; 
6. Deşurubaţi piuliţele de reglare. 

■ Verificarea cablului bowden de accelerare  
Verificaţi mişcarea uşoară a cablului de accelerare (bowden), şi eventualele 

deteriorări ale acestuia. Dacă acesta prezintă deteriorări, sau nu se poate mişca uşor, 
contactaţi un atelier service agreat de GAMA GARDEN sau de distribuitorul său. 
Cursa liberă a cablului poate fi între 1,0-3,0 mm 

■ Reglarea cablului bowden de accelerare 
1. Slăbiţi piuliţele de fixare cu o cheie fixă de 10 mm, şi reglaţi piuliţele conform 

imstrucţiunilor: 
a) Deşurubaţi piuliţa pentru mărirea cursei libere;  
b) Înşurubaţi piuliţa pentru micşorarea cursei libere. 

2. Strângeţi piuliţa după reglarea cursei libere. 
3. Racordarea cablului de oprire 

Racordaţi cablul de oprire între întrerupătorul de oprire şi motor. 
  

cablu 
capăt cablu 

 

piesă fixare capăt 
 

cursa liberă a capătului de cablu 
cablu bowden 

piuliţă reglare 
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■ Montarea apărătorii firului 

 
1. Aşezaţi apărătoarea (1) pe ţeava (2), în poziţia corespunzătoare; 
2. Aşezaţi colierul de fixare (3); 
3. Întroduceţi cele două şuruburi M5 (4) în găurile corespunzătoare şi strângeţi-le.  
 
■ Montarea grilei de protecţie a cuţitului  
1. Întroduceţi cheia hexagon în locaşul de fixare, deşurubaţi piuliţa (stg), şi îndepărtaţi 

învelişul de protecţie, cuţitul, şi bucşa cuţitului. 
2. Aşezaţi grila de protecţie pe capul de antrenare şi fixaţi-l cu cele 3 şuruburi M5. 
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■ Montarea mosorul portfirului trimerului  
1. Întroduceţi cheia hexagon (3) în locaşul de fixare (A) al butucului (4) fixat pe capul de 

antrenare (5), şi deşurubaţi piuliţa cu filet pe stânga (1) în sensul rotirii acelor de 
ceasornic.   

2. Scoateţi capacul de protecţie (2) montaţi mosorul portfir (6) pe axul de antrenare şi 
înşurubaţi la loc piuliţa (sens contrar rotirii acelor de ceasornic). 

 
 

3. La demontare urmaţi paşi de mai sus în sens invers. 
 

■ Montarea cuţitului de limitare a lungimii firului 

 
1. Deschideţi punga cu accesorii şi scoateţi cuţitul (2), şi şurubul de fixare ST2.9 (3); 
2. Montaţi cuţitul (2) în orificiul de poziţionare a apărătoarei (1), apoi fixaţi-l strângând 

şuruburile ST2.9 (3). 
Atenţie! Acest cuţit de limitare a lungimii firului se montează doar dacă se lucrează cu 
mosorul portfir al trimerului. 

■ Montarea cuţitului  
1. Întroduceţi cheia hexagonală (5) în gaura (A) butucului (6), de pe capul de antrenare (7); 
2. Deşurubaţi piuliţa cu filet pe stânga (1) rotind-o în sensul rotirii acelor de ceasornic, şi 

îndepărtaţi capacul de protecţie (2), şi şaiba cuţitului (3); 
3. Aşezaţi cuţitul (4) în jurul umărului de poziţionare (6) de pe axul de antrenare cu semnul 

producătorului spre aparat. 
4. Reaşezaţi şaiba cuţitului (3) cu umărul spre partea opusă cuţitului (4); 
5. Aşezaţi capacul de protecţie (2), piuliţa cu filet pe stânga (1) şi srângeţi-o în sens invers 

rotirii acelor de ceasornic; 

deşurubare 

înşurubare 
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6. La demontare urmaţi paşi de mai sus în sens invers. 
 
 

   
 

■ Verificarea combustibilului 

 

1. Benzina este inflamabilă. În apropierea aparatului este interzis 
fumatul, şi utilizarea flăcării deschise, sau a obiectelor ce scot 
scântei. 

2. Îndepărtaţi prin ştergere benzina ajunsă pe aparat înainte de a 
porni motorul. 

3. Înainte de alimentarea motorului opriţi-l şi aşteptaţi să se 
răcească. 

4. În timpul alimentării şi în apropierea locului de păstrare / 
depozitare nu se va utiliza flacără deschisă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motocoasele cu motor cu ardere internă pe benzină în doi timpi funcţionează cu 
amestec benzină şi ulei special. Aveţi grijă ca alimentarea să se facă doar cu benzină 
fără plumb având cifra octanică de cel puţin 90. 
Atenţie! 
Umpleţi rezervorul cu benzină şi ulei în raportul prescris, şi agitaţi rezervorul pentru a se 
amesteca.  
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■ Raportul de amestec! 
1. În cazul utilizării uleiului special pentru motoare în doi timpi de categoria FC raportul de 

amestec trebuie să fie de 40 : 1 (4 l benzină, 100 ml ulei); 
2. În cazul utilizării uleiului special pentru motoare în doi timpi de categoria FB raportul de 

amestec trebuie să fie de 25 : 1 (4 l benzină, 160 ml ulei); 
3. În primele 20 de ore de funcţionare se recomandă raportul de amestec de 20 : 1 (4 l 
benzină, 200 ml ulei); 
 
Atenţie! 
1. Este interzisă utilizarea uleiului pentru motoare în patru timpi; 
2. Se interzice utilizarea benzinei fără ulei de amestec; 
3. Se interzice utilizarea benzinei amestecată cu apă; 
4. Carburantul mai vechi de o lună poate cauza mersul neadecvat cu putere scăzută a   

motorului. 
 

Verificarea combustibilului 

 

1. Benzina este inflamabilă. În apropierea aparatului este interzis 
fumatul, şi utilizarea flăcării deschise, sau a obiectelor ce scot 
scântei. 

2. Îndepărtaţi prin ştergere benzina ajunsă pe aparat înainte de a 
porni motorul. 

3. Înainte de alimentarea motorului opriţi-l şi aşteptaţi să se 
răcească. 

4. În timpul alimentării şi în apropierea locului de păstrare / 
depozitare nu se va utiliza flacără deschisă. 

 

 
 

  



Pag. 16 / 33 
 

5 Utilizarea aparatului 
■ Verificare de siguranţă 
1. Înainte de pornirea motorului trebuie verificate eventualele scurgeri de combustibil şi 

ulei. Acestea trebuie şterse astfel ca aparatul să fie curat. 
2. Curăţaţi aparatul de eventualele impurutăţi care l-ar putea deteriora. 
3. Verificaţi eventualele piese slăbite. Strângeţi-le. 
■ Verificarea componentelor tăietoare 
1. Verificaţi atent eventuala deteriorare a componentelor tăietoare, şi schimbaţi-le pe cele 

deformate, crăpate, deteriorate, sau defecte. 
2. Piesele tăietoare se montează şi se fixează în mod corespunzător. 
3. Cuţitele metalice tocite trebuie ascuţite. Cuţitele tocite se blochează mai uşor, şi au 

capacitate de tăiere mult redusă.   
4. Verificaţi cu atenţie apărătoarele componentelor tăietoare. Siguranţa optimă se poate 

obţine cu apărătoare adecvate. 
■    Verificare de întreţinere  
1. Verificaţi filtrul de aer. Un filtru murdar împiedică accesul aerului spre carburator, şi 

reduce puterea motorului. 
2. Verificaţi dacă cablul bowden al acceleratorului se poate mişca liber. Reglarea 

corespunzătoare a acestui cablu face posibilă o funcţionare adecvată a aparatului.  
3. Verificaţi nivelul combustibilului din rezervor. Dacă acesta este plin se pot evita opririle 

din funcţionare în vederea alimentării. 
■ Pornirea motorului 

 

Cuţitul, sau trimerul se poate învârti chiar 
şi după pornirea motorului. 

1. Pentru pornirea la rece acţionaţi maneta şocului (2) astfel ca să fie în poziţia ; pentru 

pornirea motorului cald acastă manetă se pune în poziţia . 
2. La pornirea la rece şi la repornire după alimentare trebuie apăsat de mai multe ori 

butonul (1) de pompare a combustibilului până când apare combustibil în conducta 
transparentă.   
La pornirea la cald nu trebuie apăsat acest buton.  

 
  
3. Apăsaţi maneta de fixare a acceleratorului (3), rotiţi încet într-o anumită măsură 

acceleratorul (4), apăsaţi butonul de pornire (2), şi puneţi maneta de gaz în poziţie de 
pornire. 
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                   Mâner de tip U 

 
                        Mâner de tip D 

4. Aşezaţi butonul de pornire/oprire (1) în poziţia pornit „1”. 
5. Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă netedă, rigidă şi curată, apoi asiguraţi-Vă că în 

apropierea firului/cuţitului nu sunt obiecte străine.  
6. Prindeţi cu mâna stângă ţeava, pentru a ţine aparatul fixat, apoi apucaţi demarorul cu 

mâna dreaptă, şi trageţi-l cu putere/energic pentru a porni motorul. 

     

7. După pornirea motorului treptat aşezaţi şocul în poziţia  de funcţionare. După 
pornirea motorului la rece trebuie lăsat motorul să funcţioneze o scurtă perioadă în 
vederea încălzirii.  Eliberaţi maneta de accelerare pentru a stabiliza turaţia. 
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8. Nu este permis ca la funcţionarea în ralanti a motorului capul de antrenare să fie în 
mişcare de rotaţie. Dacă acesta se roteşte, aparatul trebuie oprit imediat. Verificaţi dacă 
turţia de ralanti este prea ridicată, dacă cablul bowdwen este reglat corespunzător, dacă 
cablul acceleratorului nu este blocat, şi dacă toate componentele au fost montate 
corespunzător.  

■ Oprirea motorului 
1. Eliberaţi maneta de accelerare complet ; 
2. Când scade turaţia motorului comutaţi butonul de oprire /pornire în poziţia „O”.          

  
                        Mâner de tip U 

 
                      Mâner de tip D 
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Datorită inerţiei cuţitul, sau trimerul se poate învârti chiar şi după 
oprirea motorului. Pericol de accidentare!  

 Reglarea turaţiei de ralanti  
1. În mod normal turaţia de ralanti a motorului este reglată din fabrică: la 3.000 ± 100 

rot/min. 
2. În timpul funcţionării motorului (dacă acesta funcţionează la turaţie prea ridicată sau 

prea redusă turaţia acestuia se poate regla de la şurubul (1) în modul prezentat în 
figură.  
 

 
Atenţie! Reglarea turaţiei ralanti se poate face doar la motorul cald! 
 

3. Pentru creşterea turaţiei rotiţi şurubul de reglare în sensul rotirii acelor de ceasornic, iar 
pentru reducerea acestuia în sens invers. 
 

 

Carburatorul a fost reglat înainte de livrare. Pentru resetarea acestuia 
Vă rugăm să contactaţi – în zona Dvs. – un atelier service autorizat şi 
agreat de GAMA GARDEN!  

 
 Tăiere 
 Purtarea chingilor 
• Porniţi motorul, şi menţineţi-l la turaţia ralanti. Purtaţi chingile în modul prezentat în 

pozele ce urmează, şi fixaţi catarama acestuia în inelul de susţinere al aparatului. 

şurub 
reglare 
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• Ţineţi aparatul împreună cu cureaua de susţinere pe partea dreaptă faţă de Dvs. Reglaţi 
lungimea curelei astfel ca ţeava aparatului să fie în poziţie – aproximativ – paralelă cu 
solul. 

 
 Alegeţi componentele de tăiere (cuţit, sau fir) în funcţie de necesităţi. GAMA GARDEN 

nu permite utilizarea unor alte componente pentru tăiere. 

  
 
 

 

inel 

 

cataramă  
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1-Purtaţi ochelari de protecţie. Nu Vă aplecaţi asupra aparatului deoarece 
pot fi azvârlite pietre sau alte obiecte care pot cauza accidentări: la obraz, 
ochi, etc.  
2-Apărătoarele aparatului trebuie fixate corespunzător înainte de începerea 
lucrului. 

 
 Utilizarea trimerului 
• Tăierea ierbii şi a buruienilor 
 
Atenţie! Pentru o tăiere / tundere adecvată utilizaţi motocoasa la turaţie normală, dar nu 
prea ridicată. 
1. Ţineţi strâns motocoasa, păstrând distanţă faţă de firul / cuţitul tăietor şi sol, şi înclinat cu 

cca.  20º în direcţia tăierii. 
2. Reglaţi turaţia motorului (de la mâner) în mod adecvat în timpul utilizării.  
3. Dacă sunt azvârlite pietre trebuie lucrat cu avans de la stânga la dreapta. 
4. La tunderea ierbii se poate reduce turaţia. Turaţia se reglează în funcţie de condiţiile de 

lucru. Pentru a tăia iarbă mai densă este necesară o turaţie mai ridicată. 
5. Nu lăsaţi să funcţioneze aparatul în gol, la pierderea echilibrului, sau controlului asupra 

aparatului. 
6. Nu lucraţi doar din braţe / mână, încercaţi controlarea mişcării aparatului din şolduri. 
7. Atenţie la cabluri, buruiene, şi la plante lungi, uscate, care ar putea bloca capul de 

antrenare, şi pot cauza alunecarea cuplajului, care astfel se poate deteriora.  
 
Reglarea lungimii firului de tăiere din material plastic 
1. Trimerul este dotat cu portfir semiautomat. Cu ajutorul acestuia utilizatorul poate regla 

lungimea firului fără a opri motorul. Dacă firul este prea scurt, portfirul trebuie atins/lovit 
energic de sol şi la o turaţie corespunzătoare portfirul eliberează firul, care este prelungit 
automat.  

2. La fiecare atingere/lovire energică se prelungeşte firul cu 1 inch (25,4 mm). 
3. Utilizarea cuţitului 
1. Pentru tunderea ierbii lucraţi cu avans dinspre dreapta spre stânga. 

  
2. În general se poate tăia cu jumătatea din diametrul cuţitului, dar dacă sunt buruieni mai 

rezistente doar cu 1/3 din diametru. 
3. Turaţia motorului trebuie reglată funcţie de rezistenţa întâmpinată în timpul tunderii. În 

mod normal, este suficientă o turaţie medie, dar dacă se tund buruieni mai rezistente 
trebuie mărită turaţia.  

4. Crengi şi arbori 
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1) Pentru iarbă şi buruieni  
2) Sensul avansului de tăiere 
3) Sensul de rotaţie  

      
Atenţie！ Pentru a prelungi durata de utilizare a cuţitului întoarceţi-l, iar după tocirea 

ambelor părţi, ascuţiţi-l. 
 

6 Întreţinere 

 

1. Înainte de curăţarea, verificarea sau repararea aparatului opriţi-l, şi lăsaţi-l 
să se răcească complet.  

2. Scoateţi capacul bujiei (cablul) pentru prevenirea pornirii accidentale. 
3. Întotdeauna purtaţi mănuşi de protecţie!  

 Verificarea şi întreţinerea zilnică 
1. Înainte de utilizare verificaţi dacă şuruburile, piuliţele nu s-au slăbit. Strângeţi-le. Acordaţi 

atenţie sporită fixării corespunzătoare a cuţitului, şi a portfirului. 
2. Înainte de punerea în funcţiune verificaţi dacă nu este astupată gaura de aspiraţie a 

aerului, sau dacă nervurile de răcire nu sunt murdare. Curăţaţi-le corespunzător. 
3. Întreţinere zilnică după utilizare: curăţaţi motocoasa în zona cuţitului / firului şi verificaţi-l 

pentru depistarea eventualelor deteriorări. 
a) Curăţaţi filtrul de aer. Filtrul trebuie curăţat zilnic de mai multe ori dacă se lucrează în 

locuri cu mult praf. 
b) Verificaţi dacă cuţitul şi portfirul sunt fixate corespunzător.  
c) Verificaţi dacă turaţia de ralanti al motorului este corespunzător, şi dacă este necesar 

reduceţi-l. Dacă cuţitul se învârte chiar şi la turaţia de ralanti contactaţi atelierul service 
agreat de GAMA GARDEN din apropiere.  

4. Verificaţi starea de funcţionare a butoanelor, şi manetelor de comandă.  
 
 Filtrul de aer 

 
 Un filtru murdar împiedică accesul aerului. Filtrul de aer se verifică mai des dacă se 
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lucrează în locuri cu mult praf. 
Atenţie! La curăţarea cartuşului filtrant cu benzină sau cu soluţii asemănătoare acordaţi 
atenţie majoră pericolului de incendiu!  
Atenţie! Filtrul de aer şi capacul său trebuie să fie montat în timpul funcţionării aparatului 
pentru prevenirea uzurii premature a motorului. 
 
Paşii curăţării: 
1. Slăbiţi şi îndepărtaţi şurubul de fixare (4) al filtrului de aer; 
2. Îndepărtaţi capacul filtrului de aer (3); 

3. Comutaţi maneta şocului în poziţia  şi aveţi grijă să nu ajungă murdărie în gura de 
aspiraţie; 

4. Scoateţi cartuşul filtrant (2) şi aşezaţi-l într-un vas cu soluţie de apă cu detergent: 
apăsaţi-l cu grijă de mai multe ori, apoi uscaţi-l.  

5. Ştergeţi urmele de ulei de pe partea inferioară şi exterioară a capacului; 
6. După curăţare montaţi la loc filtrul de aer în ordine inversă demontării. 
Important! 
a) Intervalele de timp de curăţare şi verificare recomandate: zilnic, sau după 10 ore de 

funcţionare. 
b) Curăţaţi zilnic filtrul de aer dacă este necesar. 
 
 Filtrul de carburant 

 
 Dacă alimentarea cu carburant a motorului nu este uniformă trebuie verificat dacă nu 

este astupat filtrul de carburant. 
Atenţie！ Dacă sunt depuneri de impurităţi pe filtrul de carburant turaţia motorului se poate 
mări greoi, respectiv turaţia nu este stabilă. 
 
Paşii curăţării filtrului de carburant: 
1. Deşurubaţi, şi îndepărtaţi capacul rezervorului de combustibil (1); 
2. Scoateţi filtrul de carburant (2) din orificiul de umplere (3) utilizând un cârlig din sârmă; 
3. Verificaţi dacă filtrul (2) este curat. Dacă sunt depuneri de impurităţi, spălaţi-l cu benzină 

sau cu altă soluţie adecvată, respectv dacă este foarte murdar schimbaţi-l.  

 
 
 
 
 Bujia de aprindere 
 Pornirea defectuasă, sau funcţionarea cu rateuri a motorului este cauzată în general de 
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depunerile de impurităţi de pe bujie. Bujia trebuie curăţată în mod regulat, sau trebuie 
schimbată cu una nouă dacă este necesar.  

Atenţie! La schimbare se vor utiliza bujii adecvate pentru motoarele GAMA GARDEN.  

 
LBC43, LRC43: LT7 (TORCH) 
 

1. Pentru deşurubarea / înşurubarea bujiei se poate utiliza doar cheia tubulară livrată în 
acest scop; 

2. Distanţa dintre electrozii bujiei trebuie să fie de 0,6 - 0,7 mm. Această distanţă trebuie 
reglată dacă nu este corespunzătoare. Dacă sunt depuneri be bujie, acestea trebuie 
îndepărtate sau dacă este necesar se schimbă bujia cu una nouă. 
  

Atenţie! În timpul funcţionării motorului nu atingeţi cablul sau capacul bujiei: pericol de 
electrocutare!  
Atenţie! Nu scoateţi bujia imediat după oprirea motorului. Filetul din chiulasa motorului se 
poate deteriora.  
 
 Schimbarea firului tăietor din material plastic 

  

 
Din motive de securitate nu este permis a se utiliza fir din 
material plastic armat cu fibră metalică. 

1. Se va utiliza fir având diametru de 2,5 mm. Mosorul portfir conţine 5 m de fir din material 
plastic. Dacă se înfăşoară mai mult fir pe mosor pot apărea probleme la eliberarea 
firului. 

2. Menţineţi apăsate urechile din orificiile de pe carcasa portfirului (fig. 1). 
3. Scoateţi mosorul şi îndepărtaţi firele vechi (fig. 2), apoi înfăşuraţi noul fir conform fig. 3. 

 

 
                                       

4. Întroduceţi mosorul în carcasa sa (fig. 4). 
5. Fixaţi cele două capete ale firului pe marginile carcasei, lăsând în exterior câte 10 cm, şi  

extrageţi-le prin cele două orificii ale marginii mosorului. Aveţi grijă la poziţionarea 
corectă a etanşărilor.      



Pag. 25 / 33 
 

 
6. Reîntroduceţi mosorul în cutia sa şi treceţi firele prin orificiile acestuia. 
 
 

 
 
7. Poziţionând orificiile corespunzător, întroduceţi mosorul în carcasă până la fixare (se 

aude un clic). 
 Capul de antrenare 

După fiecare 25 ore de funcţionare scoateţi şurubul M6, (1) şi întroduceţi unsoare în 
capul de antrenare (2) prin orificiul B, utilizând un pistol pentru gresare. 
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e Observaţii  

Motor 

Scurgeri de 
combustibil  Se şterge ○      

Ulei motor (la 
motoare în patru 
timpi) 

Verificare şi 
curăţare ○      

Rezervor de 
combustibil 

Verificare şi 
curăţare ○     

Dacă este 
necesar se 

schimbă 

Filtru de aer Verificare şi 
curăţare  ○    

Dacă este 
necesar se 

schimbă 

Filtru de ulei Verificare şi 
curăţare    ○  

Dacă este 
necesar se 

schimbă 

Şurub reglare ralanti Reglare ○     
Dacă este 
necesar se 

schimbă 
carburatorul 

Bujie 

Curăţare şi 
reglare 
distanţa între 
electrozi 

 ○    
Dacă este 
necesar se 

schimbă 

Curăţare nervuri de 
răcire cilindru, şi 
orificiu acces aer 

Curăţare   ○    

Hangtompító és 
védőrács Curăţare     ○  

Componente 
aparat 

Buton accelerare 
(gáz)  

Verificare 
funcţionare ○      

Buton oprire/pornire Verificare 
funcţionare ○      

Componente 
tăietoare 

Az alkatrész 
sérülésekor 
csere 

○      

Cuţit Verificare ○      

Apărătoare  Montat pe 
partea dreaptă ○      

Cap antrenare Gresare   ○    

 
Şurub, piuliţă, bolţ Deşurubare / 

schimb ○    ○ 
Se scoate 
şurubul de 

reglare 
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7 Depozitare  

Atenţionare! La golirea combustibilului opriţi motorul, şi lăsaţi-l să se răcească. 
Imediat după oprire motorul poate fi cald, şi poate cauza arsuri, sau incendiu. 

Atenţie! Dacă nu doriţi să utilizaţi aparatul timp mai îndelungat, goliţi rezervorul de 
combustibil, şi carburatorul, curăţaţi-l şi depozitaţi-l în loc uscat. 

 
 La golirea rezervorului de combustibil şi al carburatorului se procedează în felul 

următor: 
 
1) Se scoate capacul rezervorului şi se goleşte complet combustibilul. Îndepărtaţi 

eventualele impurutăţi din rezervor. 
2) Scoateţi filtrul de combustibil cu ajutorul unei sârme. 
3) Apăsaţi rezervorul până ce se goleşte complet rezervorul. 
4) Aşezaţi la loc filtrul, şi capacul rezervorului. 
5) Porniţi motorul, şi lăsaţi-l să funcţioneze până când se opreşte. 
 
Pregătire pentru depozitare / păstrare: 
 
1. Curăţaţi aparatul şi verificaţi dacă nu sunt piese slăbite sau deteriorate. Se repară şi se 

fixează piesele defecte sau slăbite pentru următoarea utilizare.  
2. Se goleşte combustibilul din rezervor şi din carburator. 
3. După scoaterea bujiei se toarnă cca. 1-2 cc de ulei pentru motoare în doi timpi în 

cilindru. Trageţi de două trei ori de cablul de pornire (demaror) apoi aşezaţi la loc bujia. 
4. Ungeţi piesele metalice cu ulei anticoroziune, şi depozitaţi aparatul cu apărătoarea 

cuţitului acoperită în spaţiu uscat, bine ventilat.  
5. Depozitaţi combustibilul golit în vas cu închidere etanşă în spaţiu bine ventilat. 
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8 Diagnostizarea defecţiunilor 

Verificaţi aparatul înainte de utilizare. Dacă observaţi vreo neregularitate diagnostizaţi 
defecţiunea cu ajutorul manualului de utilizare. Nu acţionaţi în mod contrar instrucţiunilor. 
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere contactaţi un atelier service agreat de producător, 
sau de distribuitorul local. 

 
Defecţiune Cauza Remediere 

Motorul nu porneşte 

Cordon pornire defect Acţionaţi de 7 – 10 ori 
Acţionare prea lentă a 
cordonului de pornire 

Acţionaţi cordonul cu mai multă 
tărie/mai energic 

Lipsă combustibil Umpleţi rezervorul cu combustibil 
Filtru combustibil astupat Curăţaţi filtrul de combustibil 
Conducta de alimentare 
strangulată Eliberaţi conducta  

Combustibil neadecvat Schimbaţi combustibilul 

Este întrodus prea mult 
carburant 

Trageţi maneta de gaz pentru 
turaţie maximă, şi trageţi cu 
putere cordonul de pornire până 
ce porneşte motorul. Cuţitul 
trebuie să se învârte. Fiţi foarte 
precaut. 
Dacă motorul nu porneşte 
scoateţi bujia şi uscaţi electrozii, 
trageţi încet de 5-6 ori cordonul 
de pornire, să goliţi amestecul 
combustibil din cilindru, apoi 
aşezaţi la loc bujia. Porniţi 
aparatul în modul obişnuit.  

Capacul bujiei nu estela locul 
ei Aşezaţi la loc capacul bujiei 

Bujia este murdară Curăţaţi bujia 
Distanţa între electrozii bujiei 
neadecvată Reglaţi distanţa dintre electrozi 

Alte neajunsuri la bujie Schimbaţi bujia 

Carburator neadecvat Solicitaţi verificare service şi 
întreţinere 

Nu se poate acţiona cordonul 
de pornire 

Solicitaţi verificare service şi 
întreţinere 

Cuplajul de antrenare 
neadecvat 

Solicitaţi verificare service şi 
întreţinere 
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După pornire motorul 
se opreşte. Nu 
funcţionează la turaţie 
destul de ridicată. 

Preîncălzire insuficientă Încălziţi motorul 
Motor cald, dar şocul este în 

poziţie închis:   
Mutaţi-l în poziţia   

Filtru combustibil astupat Curăţaţi filtrul 
Filtru aer murdar sau astupat Curăţaţi filtrul 
Cablul gaz/acceelerare a 
căzut Montaţi la loc cablul 

Carburator inadecvat Solicitaţi verificare service şi 
întreţinere 

Ambreiaj /cuplaj inadecvat. Solicitaţi verificare service şi 
întreţinere 

Cuţitul nu se învârte. 
Opriţi imediat motorul. 

Piuliţele de fixare cuţit slăbite Strângeţi piuliţele 

Ambreiaj /cuplaj inadecvat. Solicitaţi verificare service şi 
întreţinere 

Cuţit îndoit, rupt sau tocit Schimbaţi cuţitul 

Vibraţii nepermise la 
mâner. Opriţi imediat 
motorul. 

Piuliţele de fixare cuţit slăbite Strângeţi piuliţele 
Componentele cuţitului şi ale 
lagărului său nu sunt 
îmbinate corespunzător 

Strângeţi piesele 
corespunzătoare 

Ambreiaj /cuplaj inadecvat. Solicitaţi verificare service şi 
întreţinere 

Cuţitul se învârte 
continuu chiar şi după 
eliberarea manetei de 
accelerare. Opriţi 
imediat motorul. 

Ralanti prea mare Reglaţi turaţia de ralanti 

Ambreiaj /cuplaj inadecvat. Solicitaţi verificare service şi 
întreţinere 

Motorul nu se poate 
opri (eliberaţi maneta 
de accelerare, şi opriţi 
motorul)  

Racordul de oprire slăbit Strângeţi racordul 

Sistem electric inadecvat Solicitaţi verificare service şi 
întreţinere 
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9 Date tehnice 
Tip GBC33 GBC43 

Motor  

Tip G33 G43 

Tip Motor monocilindru,  în doi timpi, răcit cu aer 
Cilindree 32,6 cc 42,7 cc 
Diam cil. × cursă 36×32 mm 40×34 mm 

Turaţie ralanti 3000 rot/min 3000 rot/min 

Putere maximă 
0,9kW 

la 7000 rot/min 
1,2 kW  

la 7000 rot/min 

Volum rezervor 
combustibil 

0,85 l 1,0 l 

Tip combustibil Benzină fără plumb cu cifra oct. de minim 90 şi ulei 
pentru motoare în doi timpi (40 : 1) 

Bujie L7T L7T 

Motocoasă, 
trimer 

Turaţie cuplare 
ambreiaj 4400±400rot/min 

Volum lubrifiant în 
ambreiaj 100 cc 

Tip lubrifiant Unsoare be bază de litiu 

Arbore de antrenare  ø 8 mm 

Tip mâner U U 

Fir 

Lăţime 
de tăiere 430 mm 430 mm 

Diametru 
fir 

2,5 mm 2,5 mm 

Cuţit 
Tip 3 dinţi 3 dinţi 
Diametru 
de tăiere 255 mm 255 mm 

Transmisie Ambreiaj automat centrifugal 
Angrenaj cu roţi cu dinţi înclinaţi 

Raport de reducţie 1,357 (19:14) 

Sens de rotaţie cuţit Ivers rotirii acelor de ceasornic (dinspre utilizator) 

Masa şi 
dimensiuni  

Masa totală 7,0 kg 7,4 kg 

Lungime 1860mm 1870mm 

Lăţime 600mm 600mm 

Înălţime 400mm 400mm 
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CERTIFICAT DE GARANŢIE 

DENUMIRE PRODUS: MOTOCOASĂ 

SERIE PRODUS:………………………………… 
PRODUCĂTOR:  GAMA GARDEN KFT. - UNGARIA 

IMPORTATOR: SC MELINDA-IMPEX INSTAL SA, Odorheiu-Secuiesc str. Beclean nr. 314, Tel: 0266-207407 

VÂNZĂTOR (nume şi adresa): ................................................................... 

CUMPĂRĂTOR (nume şi adresa):  ............................................................ 

NR. DOCUMENT FISCAL (factură/chitanţă): ...................... ……………… 

DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSULUI: 5 ANI. 

MODALITATE DE ASIGURARE A SERVICE-ULUI: ADUCERE LA CONFORMITATE SAU ÎNLOCUIRE. 

   Garanţia asigurată cumpărătorului de către vânzător este în conformitate cu legislaţia în vigoare în România, armonizată cu legislaţia 
Uniunii Europene: Legea 449/12.11.2003, şi cu Ordonanţa nr. 21/21.08.1992, republicate cu modificările şi completările ulterioare, 
prin care se precizează modalităţile de asigurare a garanţiei după cum urmează: 

1. Garanţia prin reparare se acordă în perioada de garanţie, dacă instalarea şi întreţinerea produselor este efectuată de personal 
autorizat în conformitate cu instrucţiunile producătorului, astfel încât datorită instalării şi întreţinerii, produsul să nu sufere 
deteriorări ce ar afecta buna lui funcţionare, sau ar cauza scoaterea lui din funcţiune; aducerea în starea de conformitate se va face 
în primul rând prin repararea produsului. Garanţia nu se referă la uzura normală şi la ruperea cuţitelor, a pieselor de fixare ale 
cuţitelor, a pieselor în frecare, etc. 

2. Garanţia prin înlocuire acoperă orice defecţiune de material sau viciu de fabricaţie, care ar apărea în perioada de garanţie. 
Garanţia este valabilă doar pe teritoriul României. 

3. Perioada de garanţie este de 2 ani, care se reduce la 12 luni în cazul utilizării produsului în scop lucrativ (pentru alte 
persoane) sau în sistem leasing, cu începere de la data facturării produsului şi prelungindu-se cu perioada ce se scurge de la data 
reclamaţiei, până la data aducerii la conformitate sau înlocuirii produsului. Defecţiunile datorate transportului, depozitării, 
montării, utilizării sau întreţinerii incorecte, folosirii pieselor incompatibile sau neoriginale, greşelilor sau modificărilor 
făcute de către instalator şi/sau cumpărător, nu fac obiectul garanţiei. 

4. Remedierea deficienţelor apărute la produse ori înlocuirea produselor care nu corespund în cadrul termenului de garanţie, 
care nu sunt imputabile consumatorului se face în termen de maxim 15 zile calendaristice din momentul când operatorul 
economic a luat la cunoştinţă deficienţele respective. În cadrul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit (15 zile) curge de 
la data finalizării expertizei tehnice.  

5. La cumpărarea produsului cumpărătorul are obligaţia să verifice completarea certificatului de garanţie cu toate datele 
necesare, semnarea şi ştampilarea de către vânzător; totodată poate să solicite date referitoare la modul de transport, depozitare, 
instalare, folosire şi întreţinere corect(ă) al produsului, în afară de cele specificate în cartea tehnică. 

6. Pentru a beneficia de drepturile asigurate prin garanţie, cumpărătorul are obligaţia de a prezenta prezentul certificat de garanţie şi 
documentul de cumpărare în original precum şi o prezentare cât mai detaliată a defecţiunii constatate vânzătorului. În cazul, în 
care documentele de garanţie nu sunt prezentate, au fost modificate sau deteriorate nu se oferă garanţie. 

7. În cazul unor defecţiuni a căror reparaţie este extragaranţială, la cerere, firma furnizoare execută reparaţiile necesare contra cost. 
8. Prin semnarea acestui certificat, cumpărătorul îşi exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act şi declară că a preluat 

produsul în bună stare, a înţeles obligaţiile ce îi revin pentru a putea beneficia de garanţia acordată de vânzător, conform 
legislaţiei în vigoare. 

9. Conform prevederilor Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la 
distanţă, consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără 
invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului, iar cheltuielile de returnare vor fi suportate 
de către consumator şi rambursarea contravalorii se va face în cel mult 30 zile lucrătoare de la retur. Produsul returnat 
trebuie sa fie în starea iniţială în care a fost livrat. 
 

Drepturile consumatorilor nu sunt afectate prin garanţia oferită. 

 

 
SEMNĂTURA 

CUMPĂRĂTOR 
SEMNĂTURA ŞI 

ŞTAMPILA VÂNZĂTOR 
SEMNĂTURA ŞI 

ŞTAMPILA IMPORTATOR 
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Menţiuni asupra produsului 

 

Nr. 
crt. 

Denumire 
produs 

Data 
reclamaţiei 

Defecţiune 
reclamată 

Activitate de 
service 

executată 

Data 
executării 

Unitatea de 
service 

(semnătura, 
ştampila) 

Semnătură 
beneficiar Obs. 

1. 
        

2. 
        

3. 
        

4. 
        

 

 

 

Birou  RELAŢII CU CLIENŢI: 

e-mail: reclamatie@melinda.ro   

Telefon fix: 0266-207407 

Mobil: 0745-771110 

  

mailto:reclamatie@melinda.ro�
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 Acest simbol de pe aparat sau de pe ambalajul său înseamnă că acesta nu se va arunca în 
gunoiul menajer. Acesta trebuie predat în locul de depozitare desemnat pentru aparate 
electrocasnice. Astfel protejaţi mediul, şi sănătatea oamenilor. Reutilizarea materialelor ajută la 
păstrarea surselor naturale. Pentru informaţii suplimentare adresaţi-Vă la autorităţile competente, la 
depozitul de deşeuri, sau la magazinul de unde aţi achiziţionat aparatul. 

Informaţii referitoare la ambalaje   

Ambalajele utilizate trebuie depuse în rezervorul de deşeuri corespunzător.  

 

Firma GAMA Garden Kft., 4900 Fehérgyarmat, Szatmári u. 11. declară conformitatea CE a 
produsului (produsul corespunde prescripţiilor referitoare ale standardelor internaţionale), respectiv 
corespunde datelor prezentate în îndrumarul de utilizare şi în tabelul cu date tehnice. Această 
declaraţie se face pe baza certificatului de conformitate eliberat de TÜV Rheinland. 

 


	1 Observaţii referitoare la utilizarea în siguranţă a aparatului
	CERTIFICAT DE GARANŢIE

