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ROMÂN  (Instruc iuni originale)
Dorim s  v  mul umim pentru c  a i ales produsele 
noastre. Suntem încrez tori c  ma ina noastr , prin 
calitatea ei ridicat , va corespunde cerin elor i aprecierii 
dumneavoastr  i v  vom oferi service pe termen lung.

Înainte de a începe utilizarea ma inii, asigura i-v  c  citi i 
cu aten ie acest manual, care a fost conceput special 
pentru a v  furniza toate informa iile necesare privind 
utilizarea corect , în conformitate cu cerin ele de 
siguran  de baz .

SIMBOLURI
Unele dintre urm toarele simboluri pot fi utilizate pe unealta dumneavoastr , v  rug m s  le studia i i s  în elege i 
semnifica ia acestora, deoarece interpretarea corect  a acestor simboluri v  va permite s  opera i unealta într-un mod 
mult mai eficient i mai sigur.

1. INSTRUC IUNI IMPORTANTE 
PRIVIND SIGURAN A

Scopul regulilor privind siguran a este de a v  atrage 
aten ia asupra poten ialelor pericole. Simbolurile de 
siguran  i explica iile acestora necesit  aten ia i 
în elegerea dumneavoastr . Avertismentele privind 
siguran a nu elimin  toate pericolele. Utiliza i întotdeauna 
echipament de siguran  corespunz tor, precum 
dispozitivul de protec ie i, în plus, respecta i instruc iunile 
i avertismentele privind siguran a.

AVERTISMENT: Familiariza i-v  cu comenzile i 
cu utilizarea corect  a echipamentului.

AVERTISMENT: Nerespectarea avertismentelor 
privind siguran a poate duce la accident ri serioase 
suferite de dumneavoastr  sau de alte persoane. 
Respecta i întotdeauna precau iile de siguran  pentru a 
reduce riscul incendiilor, ocurilor electrice i r nirilor. 
P stra i manualul de utilizare i consulta i-l frecvent 
pentru o permanent  operare în siguran  i pentru 
instruirea celorlal i în utilizarea acestei ma ini.

SIMBOLURI NUME EXPLICA IE

Marcaj CE
Produsul îndepline te cerin ele i reglement rile stabilite de 
Comunitatea European  (acum Uniunea European ).

Construc ie Clasa II Construc ie cu izola ie dubl .

MARCAJ WEEE

ATEN IE! Uneltele electrice neutilizate nu vor fi depuse la gunoiul 
menajer. 
Acestea trebuie duse la un punct de colectare pentru o depunere la 
de euri într-un mod ecologic, în conformitate cu reglement rile locale.

Citi i instruc iunile 
operatorului

Pentru a reduce riscul accident rilor, utilizatorul trebuie s  citeasc  i 
s  în eleag  manualul operatorului înainte de a utiliza acest produs.

oc electric!
Deconecta i fi a cablului de alimentare în cazul în care cablul este 
deteriorat sau încâlcit.

Nu expune i la ploaie Nu l sa i unealta electric  expus  în aer liber sau în ploaie.

Purta i echipament de 
protec ie pentru ochi

Pentru a nu v  expune ochii, purta i echipament de protec ie pentru 
ochi! 

Marcaj de nivel zgomot Zgomotul produs de unealta dumneavoastr  nu dep e te 96 dB.

INE I TOATE CELELALTE 
PERSOANE LA DISTAN !

INE I TOATE CELELALTE PERSOANE LA DISTAN !

96

SIMBOL ALERT  DE SIGURAN : Indic  o 
aten ionare sau un avertisment i poate fi 
utilizat împreun  cu alte simboluri sau 
imagini.
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AVERTISMENT: Nu utiliza i niciodat  motocoasa 
f r  ca ap r toarea s  fie corect instalat . Nerespectarea 
acestui avertisment poate duce la accident ri grave.

AVERTISMENT: Aceast  unealt  produce un 
câmp electromagnetic în timpul oper rii. În anumite 
condi ii, acest câmp poate intra în interferen  cu 
implanturi medicale active sau pasive. Pentru a reduce 
riscul accidentelor grave sau fatale, recomand m ca 
persoanele cu implanturi medicale s  consulte medicul i 
produc torul implantului medical înainte a opera aceast  
unealt .

 AVERTISMENT: Operarea oric rei 
ma ini poate duce la proiectarea unor obiecte str ine în 
ochii dumneavoastr , rezultând afec iuni grave ale vederii 
sau chiar pierderea acesteia. Înainte de a începe 
operarea ma inii electrice, purta i întotdeauna m nu i sau 
ochelari de protec ie cu ap r toare laterale, sau chiar o 
masc  de protec ie a întregii fe e atunci când este cazul. 
V  recomand m masca de siguran  Wide Vision pentru 
utilizare peste ochelari, sau ochelari de protec ie standard 
cu ap r tori laterale.
1. Acest echipament nu este destinat utiliz rii de c tre 

persoane (inclusiv copii) cu capacit i fizice, 
senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de 
experien  i cuno tin e, cu excep ia cazului în care 
ele au fost supravegheate sau instruite cu privire la 
utilizarea echipamentului de c tre o persoan  
responsabil  pentru securitatea lor.

2. Copiii trebuie supraveghea i pentru a v  asigura c  nu 
se joac  cu echipamentul.

3. Citi i cu aten ie instruc iunile.
4. Familiariza i-v  cu comenzile i cu utilizarea corect  a 

echipamentului.
5. Înainte de utilizare, verifica i cablul de alimentare i 

cablul prelungitor pentru identificarea eventualelor 
semne de deteriorare sau uzur .

6. În cazul în care cablul se deterioreaz  în timpul 
utiliz rii, deconecta i imediat cablul de la alimentare. 
NU ATINGE I CABLUL ÎNAINTEA DECONECT RII 
DE LA PRIZA ELECTRIC .

7. Nu utiliza i ma ina de tuns iarba în cazul în care 
cablurile sunt deteriorate sau uzate.

8. Avertisment: Elementele de t iere continu  s  se 
roteasc  dup  oprirea motorului.

9. Men ine i cablurile prelungitoare la distan  de 
elementele de t iere.

10. Purta i m nu i sau ochelari de protec ie.
11. Nu permite i niciodat  copiilor sau persoanelor care 

sunt nefamiliarizate cu aceste instruc iuni s  utilizeze 
ma ina.

12. Opri i utilizarea ma inii când în apropiere se afl  copii 
sau animale de companie.

13. Utiliza i ma ina doar la lumina soarelui sau la lumin  
artificial  puternic .

14. Înainte de utilizarea ma inii i dup  orice impact, 
verifica i pentru identificarea eventualelor semne de 
uzur  sau deteriorare i repara i dac  este cazul.

15. Nu opera i niciodat  ma ina cu protec ii defecte sau 
f r  protec ii instalate.

16. ine i permanent mâinile i picioarele la distan  de 
elementele de t iere, în special la pornirea motorului.

17. Proteja i-v  împotriva r nirilor care pot fi cauzate de 
dispozitivele montate pentru t iere în linie dreapt . 
Dup  prelungirea cu o nou  lam  de t iere, readuce i 
întotdeauna ma ina la pozi ia de operare normal  
înaintea pornirii.

18. Nu monta i niciodat  elemente de t iere metal.
19. Nu utiliza i niciodat  piese de schimb sau accesorii 

care nu sunt recomandate de c tre produc tor.
20. Deconecta i ma ina de a alimentarea cu energie 

electric  înaintea verific rii, cur rii sau efectu rii 
unor lucr ri pe aceasta, precum i atunci când nu este 
utilizat .

21. Asigura i-v  întotdeauna c  orificiile de ventilare nu 
con in reziduuri.

22. Atunci când sunt folosite simboluri pictogram  pe 
marcajele ma inii, func ia acestora trebuie explicat .

23. Deconecta i întotdeauna motocoasa de la alimentarea 
cu energie electric  atunci când o l sa i 
nesupravegheat . 

24. Când nu este utilizat , depozita i ma ina la distan  
de accesul copiilor.

25. Motocoasele alimentate cu energie electric  vor fi 
reparate doar la un centru de service autorizat.

26. Solicita i unui centru de service autorizat efectuarea 
oric ror repara ii sau regl ri care nu sunt descrise în 
acest manual.

27. Utiliza i doar componentele de schimb i accesoriile 
recomandate de produc tor.

Datorit  politicii continue a Makita privind 
perfec ionarea produselor, func iile de produs i 
specifica iile se pot modifica f r  o notificare prealabil . 

2. IDENTIFICARE GENERAL  (Fig. 1)
1. Buton de blocare de siguran
2. Mâner auxiliar
3. Buton rotativ de blocare
4. Buton de reglare
5. Mâner principal

6. Buton declan ator
7. Tub
8. Carcasa motorului
9. Ap r toare

Accesorii: 
• Curea
• Ochelari de protec ie
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3. SPECIFICA II

4. INSTRUC IUNI DE 
ASAMBLARE

Motocoasa este furnizat  cu unele componente 
neasamblate. Pentru asamblarea acestora, proceda i 
dup  cum urmeaz . 

4-1 Ansamblu ap r toare
Fixa i ap r toarea pe carcasa motorului. (Fig. 2 i 3)
1. Monta i ap r toarea pe carcasa motorului.
2. Roti i ap r toarea în pozi ia corect .
3. Fixa i ap r toarea pe carcasa motorului cu un urub.

AVERTISMENT: Asigura i-v  c  nu v  r ni i cu 
lama montat  pe ap r toare pentru t iere pe lungime. 
Dup  prelungirea cu o nou  lam , readuce i întotdeauna 
motocoasa la pozi ia de operare normal  înaintea pornirii.

AVERTISMENT: Nu monta i niciodat  elemente 
de t iere metal.

AVERTISMENT: Nu utiliza i niciodat  motocoasa 
f r  ap r toarea corect instalat . Nerespectarea acestui 
avertisment poate duce la accident ri grave.

4-2 Ansamblu mâner auxiliar
1. Ata a i mânerul auxiliar la suport. (Fig. 4)
2. Introduce i bol ul în orificiile suportului de mâner i 

mâner, iar apoi în uruba i butonul rotativ de blocare în 
bol , îns  f r  a în uruba complet. (Fig. 5)

3. Amplasa i capul ma inii pe sol, apoi regla i mânerul 
auxiliar într-o pozi ie confortabil , pentru a-l putea 
folosi ca mâner de ajutor: (Fig. 6)
3a. Ap sa i butonul de reglare i regla i lungimea 

tubului în modul dorit.
3b. Roti i mânerul auxiliar la un unghi confortabil 

pentru dumneavoastr .
4. În uruba i butonul rotativ de blocare pentru a fixa ferm 

mânerul auxiliar. 

5. PORNIRE
Înainte de a porni motocoasa, fixa i cablul prelungitor în 
orificiul mânerului principal. (Fig. 7 i 8)

ine i ferm motocoasa i f r  a o l sa s  ating  iarba de 
t iat, ap sa i butonul de blocare de siguran  i butonul 
declan ator de pe mânerul superior. 
Pentru a opri motocoasa, elibera i butonul declan ator. 
(Fig. 9)

AVERTISMENT: Porni i motorul doar când 
mâinile i picioarele dumneavoastr  se afl  la distan  de 
elementele de t iere. 

6. UTILIZAREA MOTOCOASEI 
CA MA IN  DE BORDURARE

Pentru bordurarea aleilor i c r rilor, comuta i motocoasa 
din modul motocoas  în modul de bordurare astfel:
1. ine i tubul motocoasei cu o mân  i ap sa i butonul 

rotativ cu cealalt  mân . (Fig. 10)
2. Roti i tubul la 180° pân  când se blocheaz  în modul 

de bordurare. (Fig. 11)

AVERTISMENT: Pentru a preveni pornirea 
accidental  care ar putea cauza r niri serioase, 
deconecta i întotdeauna cablul de alimentare înainte de a 
încerca s  roti i axul.

7. ÎNLOCUIREA CARTU ULUI 
LINIEI DE T IERE

Motocoasa dumneavoastr  este prev zut  cu un cartu  
de unic  folosin  pentru linia de t iere care previne 
rebobinarea problematic  a liniei de t iere.
Pentru a înlocui un cartu  de linie de t iere gol, proceda i 
în modul urm tor:
1. Ap sa i ambele elemente de deblocare de pe suportul 

de bobin  i scoate i ridicând în sus din capac 
(Fig. 12), apoi scoate i bobina goal . (Fig. 13)

2. Scoate i arcul i capacul din bobina goal  i 
introduce i-le în noua bobin , apoi introduce i cele 

Model UR3000

Tensiune nominal : 230 - 240 V~

Frecven  nominal : 50 - 60 Hz

Putere nominal : 450 W

F r  tura ie la sarcin : 9.000 min-1

L ime de t iere: 300 mm

Dimensiune cu it: 1,65 mm

Nivel de presiune acustic  la pozi ia operatorului: 75,1 dB (A) K=3 dB (A)

Nivel de presiune sonor  garantat: 96 dB (A)

Vibra ii: 2,73 m/s2 K=1,5 m/s2

Dimensiune (L/ l / H): 1.016 - 1.256 / 301 / 262 mm

Greutate net : 2,6 kg
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dou  linii de t iere ale noii bobine prin urechile 
capacului. (Fig. 14)

3. Amplasa i noua bobin  în suportul de bobin  i apoi 
ap sa i capacul în jos pân  la blocarea acestuia în 
pozi ie cu pârghia de blocare. (Fig. 15) 

8. REUMPLEREA LINIEI DE 
T IERE

Pentru a reumple linia de t iere:
1. Deconecta i ma ina de la alimentarea cu energie 

electric .
2. Scoate i bobina goal . (Fig. 12 i 13)
3. T ia i o nou  linie de t iere la mai pu in de 8 m i 

îndoi i-o la mijloc.
4. Prinde i partea din mijloc a noii linii de t iere de fanta 

localizat  în centrul bobinei între cele 2 canale 
prev zute pentru linia de t iere. S geata de pe bobin  
indic  direc ia de bobinare a liniei de t iere. (Fig. 16)

5. Bobina i ordonat linia de t iere în jurul sec iunii A (10). 
Asigura i-v  c  bobina i strâns i întins, astfel încât 
suprafa a liniei de bobinare s  nu poat  fi rupt . 
(Fig. 17)

6. Înf ura i linia de t iere în întregime, mai pu in 
100 mm din aceasta, l sând cap tul ag at temporar 
printr-un suport de linie (12) de pe partea lateral  a 
bobinei. (Fig. 18)

7. În acest mod, înf ura i linia de t iere i în sec iunea 
B (11) i l sa i cap tul temporar ag at. (Fig. 17 i 19)

8. Monta i bobina pe capac astfel încât pozi ia temporar 
ag at  a liniei de t iere (13) s  corespund  fantelor 
(14) de pa partea lateral  a capacului (15). (Fig. 20)

9. Desprinde i capetele liniei de t iere din pozi ia lor 
temporar  i introduce i-le în fantele de pe partea 
lateral  a capacului. (Fig. 21)

AVERTISMENT: Asigura i-v  c  a i fixat în mod 
corect capacul pe suportul de bobin . Neasigurarea 
corect  a capacului poate duce la desprinderea 
componentelor, rezultând accident ri personale grave.

10. Asigura i-v  c  a i pozi ionat arcul corect. Ap sa i 
capacul (15) în suportul de bobin  (16). Asigura i-v  
c  încuietorile se fixeaz  corect în capac. (Fig. 14, 
15 i 22) 

11. Ap sa i butonul de bobin  (18) i scoate i în afar  un 
cap t al liniei de t iere. Asigura i-v  c  linia este 
alimentat  în exterior. (Fig. 22 i 23)

12. La final, scoate i în afar  cel lalt cap t al liniei de 
t iere f r  a ap sa butonul de bobin . Asigura i-v  c  
linia este alimentat  în exterior.

9. ALIMENTAREA LINIEI DE 
T IERE

Liniile de t iere scurte sau uzate efectueaz  o t iere mai 
pu in eficient . Pentru a îmbun t i operarea pentru 
t ierile viitoare, lovi i u or butonul bobinei de sol în timp 
ce motocoasa ruleaz  la tura ie maxim . Astfel, va fi 
alimentat  linie de t iere suplimentar . Lama linei de 
t iere (17) de sub ap r toare va t ia automat linia la 
lungimea corect  în timpul oper rii. (Fig. 22 i 24)

NOT : Lovirea unor obiecte dure sau abrazive, 
precum garduri, beton sau pietre ascunse în iarba înalt  
poate duce la ruperea liniei de t iere. Dac  linia de t iere 
se rupe, urma i procedeul de mai jos.

10. INSTRUC IUNI DE UTILIZARE
Porni i motocoasa înainte de a v  apropia de iarba de 
t iat.
T ia i iarba mi când motocoasa de la dreapta la stânga i 
continua i încet, men inând motocoasa înclinat  la 30°. 
Iarba înalt  trebuie t iat  în straturi, începând întotdeauna 
din partea de sus. T ierile trebuie s  fie scurte.
Nu t ia i iarb  ud  sau aflat  în loca ii cu umezeal .
Evita i uzarea rapid  a liniei de t iere prin lovirea unor 
obiecte dure (pietre, pere i, garduri etc.). Utiliza i 
marginea ap r torii pentru a men ine motocoasa la o 
distan  corect .

AVERTISMENT: Nu folosi i for  excesiv  i nu 
lovi i prea puternic capul motocoasei de sol pentru a 
alimenta linia de t iere. Dac  linia de t iere nu este 
alimentat  dup  lovirea capului de sol în timp ce 
motocoasa opereaz , probabil c  linia de blocare s-a 
ag at sau s-a rupt în interiorul cartu ului sau linia de 
t iere a fost utilizat  la maximum. 
NOT : For a excesiv  sau lovirea puternic  a capului 
motocoasei de sol pentru a alimenta linie de t iere va 
duce la deteriorarea capului.

AVERTISMENT: Capul de t iere continu  s  se 
roteasc  timp de câteva secunde dup  oprirea motorului.

11. CABLURI DE PRELUNGIRE
Trebuie s  utiliza i doar cabluri de prelungire pentru uz în 
exterior, din PVC obi nuit, cu o sec iune transversal  nu 
mai mic  de 0,75 mm2.
Înaintea utiliz rii, verifica i cablurile de alimentare i 
prelungire pentru semne de uzur  în timpul utiliz rii, 
deconecta i cablul dac  acesta prezint  semne de uzur  
sau deteriorare. În cazul în care cablul se deterioreaz  în 
timpul utiliz rii, deconecta i imediat cablul de la 
alimentare. NU ATINGE I CABLUL ÎNAINTEA 
DECONECT RII DE LA PRIZA ELECTRIC . Nu utiliza i 
echipamentul în cazul în care cablul este deteriorat sau 
uzat. Men ine i cablul de prelungire la distan  de 
elementele de t iere.

AVERTISMENT: Asigura i-v  întotdeauna c  
orificiile de ventilare nu con in reziduuri.

12. ÎNTRE INERE
1. Dup  utilizare, deconecta i ma ina de la alimentarea 

cu energie electric  i verifica i pentru identificarea 
eventualelor defec iuni.

2. Când nu este utilizat , depozita i ma ina la distan  
de accesul copiilor.

3. Motocoasele alimentate cu energie electric  vor fi 
reparate doar la un centru de service autorizat.
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4. Solicita i unui centru de service autorizat efectuarea 
oric ror repara ii sau regl ri care nu sunt descrise în 
acest manual.

5. Utiliza i doar componentele de schimb i accesoriile 
recomandate de produc tor.

13. DEPUNERE LA DE EURI 
ÎNTR-UN MOD ECOLOGIC

Conform Directivei UE 2002/96/CE privind 
echipamentele electrice i electronice i 
implementarea acesteia în legisla ia na ional , 
toate echipamentele electrice trebuie 
colectate separat i reciclate ecologic. 
Depunere alternativ  la de euri: În cazul în 

care proprietarul echipamentului electric nu returneaz  
echipamentul produc torului, acesta este r spunz tor 
pentru depunerea corespunz toare la un punct de 
colectare special desemnat care va preg ti echipamentul 
pentru reciclare conform legilor i reglement rilor 
na ionale privind reciclarea.
Nu sunt incluse accesoriile i echipamentele f r  
componente electrice sau electronice.

Declara ie de conformitate CE
Noi, Makita Corporation, ca produc tor responsabil, 
declar m c  urm toarea(le) unealt (e) Makita:
Denumirea utilajului: Motocoas  cu fir
Nr. model/Tip: UR3000
Specifica ii: consulta i tabelul “SPECIFICA II”.
sunt produse de serie i
sunt în conformitate cu urm toarele Directive 
Europene:

2000/14/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE
i sunt fabricate în conformitate cu urm torul standard 

sau documente standardizate:
EN55014, EN60335, EN61000, EN62233

Documenta ia tehnic  este în posesia reprezentantului 
nostru autorizat în Europa care este: 

Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia

Procedura de evaluare a conformit ii cerut  de Directiva 
2000/14/CE s-a efectuat în conformitate cu anexa VIII.
Organism notificat:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199, D-80686 München
Num r de identificare: 0036

Nivel putere acustic  m surat : 92,7 dB (A)
Nivel de presiune sonor  garantat: 96 dB (A)

17. 12. 2010

 
Tomoyasu Kato

Director
Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN


