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ROMÂNĂ (InstrucĠiuni originale)
Dorim să vă mulĠumim pentru că aĠi ales produsele
noastre. Suntem încrezători că maúina noastră, prin
calitatea ei ridicată, va corespunde cerinĠelor úi aprecierii
dumneavoastră úi vă vom oferi service pe termen lung.

Înainte de a începe utilizarea maúinii, asiguraĠi-vă că citiĠi
cu atenĠie acest manual, care a fost conceput special
pentru a vă furniza toate informaĠiile necesare privind
utilizarea corectă, în conformitate cu cerinĠele de
siguranĠă de bază.

SIMBOLURI
Unele dintre următoarele simboluri pot fi utilizate pe unealta dumneavoastră, vă rugăm să le studiaĠi úi să înĠelegeĠi
semnificaĠia acestora, deoarece interpretarea corectă a acestor simboluri vă va permite să operaĠi unealta într-un mod
mult mai eficient úi mai sigur.
SIMBOLURI
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NUME

EXPLICAğIE

Marcaj CE

Produsul îndeplineúte cerinĠele úi reglementările stabilite de
Comunitatea Europeană (acum Uniunea Europeană).

ConstrucĠie Clasa II

ConstrucĠie cu izolaĠie dublă.

MARCAJ WEEE

ATENğIE! Uneltele electrice neutilizate nu vor fi depuse la gunoiul
menajer.
Acestea trebuie duse la un punct de colectare pentru o depunere la
deúeuri într-un mod ecologic, în conformitate cu reglementările locale.

CitiĠi instrucĠiunile
operatorului

Pentru a reduce riscul accidentărilor, utilizatorul trebuie să citească úi
să înĠeleagă manualul operatorului înainte de a utiliza acest produs.

ùoc electric!

DeconectaĠi fiúa cablului de alimentare în cazul în care cablul este
deteriorat sau încâlcit.

Nu expuneĠi la ploaie

Nu lăsaĠi unealta electrică expusă în aer liber sau în ploaie.

PurtaĠi echipament de
protecĠie pentru ochi

Pentru a nu vă expune ochii, purtaĠi echipament de protecĠie pentru
ochi!

Marcaj de nivel zgomot

Zgomotul produs de unealta dumneavoastră nu depăúeúte 96 dB.

ğINEğI TOATE CELELALTE
PERSOANE LA DISTANğĂ!

ğINEğI TOATE CELELALTE PERSOANE LA DISTANğĂ!

1. INSTRUCğIUNI IMPORTANTE
PRIVIND SIGURANğA
Scopul regulilor privind siguranĠa este de a vă atrage
atenĠia asupra potenĠialelor pericole. Simbolurile de
siguranĠă úi explicaĠiile acestora necesită atenĠia úi
înĠelegerea dumneavoastră. Avertismentele privind
siguranĠa nu elimină toate pericolele. UtilizaĠi întotdeauna
echipament de siguranĠă corespunzător, precum
dispozitivul de protecĠie úi, în plus, respectaĠi instrucĠiunile
úi avertismentele privind siguranĠa.
SIMBOL ALERTĂ DE SIGURANğĂ: Indică o
atenĠionare sau un avertisment úi poate fi
utilizat împreună cu alte simboluri sau
imagini.

AVERTISMENT: FamiliarizaĠi-vă cu comenzile úi
cu utilizarea corectă a echipamentului.

AVERTISMENT: Nerespectarea avertismentelor
privind siguranĠa poate duce la accidentări serioase
suferite de dumneavoastră sau de alte persoane.
RespectaĠi întotdeauna precauĠiile de siguranĠă pentru a
reduce riscul incendiilor, úocurilor electrice úi rănirilor.
PăstraĠi manualul de utilizare úi consultaĠi-l frecvent
pentru o permanentă operare în siguranĠă úi pentru
instruirea celorlalĠi în utilizarea acestei maúini.
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AVERTISMENT: Nu utilizaĠi niciodată motocoasa
fără ca apărătoarea să fie corect instalată. Nerespectarea
acestui avertisment poate duce la accidentări grave.

AVERTISMENT: Această unealtă produce un
câmp electromagnetic în timpul operării. În anumite
condiĠii, acest câmp poate intra în interferenĠă cu
implanturi medicale active sau pasive. Pentru a reduce
riscul accidentelor grave sau fatale, recomandăm ca
persoanele cu implanturi medicale să consulte medicul úi
producătorul implantului medical înainte a opera această
unealtă.

AVERTISMENT: Operarea oricărei
maúini poate duce la proiectarea unor obiecte străine în
ochii dumneavoastră, rezultând afecĠiuni grave ale vederii
sau chiar pierderea acesteia. Înainte de a începe
operarea maúinii electrice, purtaĠi întotdeauna mănuúi sau
ochelari de protecĠie cu apărătoare laterale, sau chiar o
mască de protecĠie a întregii feĠe atunci când este cazul.
Vă recomandăm masca de siguranĠă Wide Vision pentru
utilizare peste ochelari, sau ochelari de protecĠie standard
cu apărători laterale.
1. Acest echipament nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităĠi fizice,
senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de
experienĠă úi cunoútinĠe, cu excepĠia cazului în care
ele au fost supravegheate sau instruite cu privire la
utilizarea echipamentului de către o persoană
responsabilă pentru securitatea lor.
2. Copiii trebuie supravegheaĠi pentru a vă asigura că nu
se joacă cu echipamentul.
3. CitiĠi cu atenĠie instrucĠiunile.
4. FamiliarizaĠi-vă cu comenzile úi cu utilizarea corectă a
echipamentului.
5. Înainte de utilizare, verificaĠi cablul de alimentare úi
cablul prelungitor pentru identificarea eventualelor
semne de deteriorare sau uzură.
6. În cazul în care cablul se deteriorează în timpul
utilizării, deconectaĠi imediat cablul de la alimentare.
NU ATINGEğI CABLUL ÎNAINTEA DECONECTĂRII
DE LA PRIZA ELECTRICĂ.
7. Nu utilizaĠi maúina de tuns iarba în cazul în care
cablurile sunt deteriorate sau uzate.
8. Avertisment: Elementele de tăiere continuă să se
rotească după oprirea motorului.

9. MenĠineĠi cablurile prelungitoare la distanĠă de
elementele de tăiere.
10. PurtaĠi mănuúi sau ochelari de protecĠie.
11. Nu permiteĠi niciodată copiilor sau persoanelor care
sunt nefamiliarizate cu aceste instrucĠiuni să utilizeze
maúina.
12. OpriĠi utilizarea maúinii când în apropiere se află copii
sau animale de companie.
13. UtilizaĠi maúina doar la lumina soarelui sau la lumină
artificială puternică.
14. Înainte de utilizarea maúinii úi după orice impact,
verificaĠi pentru identificarea eventualelor semne de
uzură sau deteriorare úi reparaĠi dacă este cazul.
15. Nu operaĠi niciodată maúina cu protecĠii defecte sau
fără protecĠii instalate.
16. ğineĠi permanent mâinile úi picioarele la distanĠă de
elementele de tăiere, în special la pornirea motorului.
17. ProtejaĠi-vă împotriva rănirilor care pot fi cauzate de
dispozitivele montate pentru tăiere în linie dreaptă.
După prelungirea cu o nouă lamă de tăiere, readuceĠi
întotdeauna maúina la poziĠia de operare normală
înaintea pornirii.
18. Nu montaĠi niciodată elemente de tăiere metal.
19. Nu utilizaĠi niciodată piese de schimb sau accesorii
care nu sunt recomandate de către producător.
20. DeconectaĠi maúina de a alimentarea cu energie
electrică înaintea verificării, curăĠării sau efectuării
unor lucrări pe aceasta, precum úi atunci când nu este
utilizată.
21. AsiguraĠi-vă întotdeauna că orificiile de ventilare nu
conĠin reziduuri.
22. Atunci când sunt folosite simboluri pictogramă pe
marcajele maúinii, funcĠia acestora trebuie explicată.
23. DeconectaĠi întotdeauna motocoasa de la alimentarea
cu energie electrică atunci când o lăsaĠi
nesupravegheată.
24. Când nu este utilizată, depozitaĠi maúina la distanĠă
de accesul copiilor.
25. Motocoasele alimentate cu energie electrică vor fi
reparate doar la un centru de service autorizat.
26. SolicitaĠi unui centru de service autorizat efectuarea
oricăror reparaĠii sau reglări care nu sunt descrise în
acest manual.
27. UtilizaĠi doar componentele de schimb úi accesoriile
recomandate de producător.

Datorită politicii continue a Makita privind
perfecĠionarea produselor, funcĠiile de produs úi
specificaĠiile se pot modifica fără o notificare prealabilă.

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

6.
7.
8.
9.

Buton declanúator
Tub
Carcasa motorului
Apărătoare

Accesorii:
• Curea
• Ochelari de protecĠie

3. SPECIFICAğII
Model

UR3000

Tensiune nominală:

230 - 240 V~

FrecvenĠă nominală:

50 - 60 Hz

Putere nominală:

450 W
9.000 min-1

Fără turaĠie la sarcină:
LăĠime de tăiere:

300 mm

Dimensiune cuĠit:

ĭ1,65 mm

Nivel de presiune acustică la poziĠia operatorului:

75,1 dB (A) K=3 dB (A)

Nivel de presiune sonoră garantat:
VibraĠii:
Dimensiune (L/ l / H):

96 dB (A)
2,73 m/s2 K=1,5 m/s2
1.016 - 1.256 / 301 / 262 mm

Greutate netă:

4. INSTRUCğIUNI DE
ASAMBLARE
Motocoasa este furnizată cu unele componente
neasamblate. Pentru asamblarea acestora, procedaĠi
după cum urmează.

4-1 Ansamblu apărătoare
FixaĠi apărătoarea pe carcasa motorului. (Fig. 2 úi 3)
1. MontaĠi apărătoarea pe carcasa motorului.
2. RotiĠi apărătoarea în poziĠia corectă.
3. FixaĠi apărătoarea pe carcasa motorului cu un úurub.

AVERTISMENT: AsiguraĠi-vă că nu vă răniĠi cu
lama montată pe apărătoare pentru tăiere pe lungime.
După prelungirea cu o nouă lamă, readuceĠi întotdeauna
motocoasa la poziĠia de operare normală înaintea pornirii.

AVERTISMENT: Nu montaĠi niciodată elemente
de tăiere metal.

AVERTISMENT: Nu utilizaĠi niciodată motocoasa
fără apărătoarea corect instalată. Nerespectarea acestui
avertisment poate duce la accidentări grave.

4-2 Ansamblu mâner auxiliar
1. AtaúaĠi mânerul auxiliar la suport. (Fig. 4)
2. IntroduceĠi bolĠul în orificiile suportului de mâner úi
mâner, iar apoi înúurubaĠi butonul rotativ de blocare în
bolĠ, însă fără a înúuruba complet. (Fig. 5)
3. AmplasaĠi capul maúinii pe sol, apoi reglaĠi mânerul
auxiliar într-o poziĠie confortabilă, pentru a-l putea
folosi ca mâner de ajutor: (Fig. 6)
3a. ApăsaĠi butonul de reglare úi reglaĠi lungimea
tubului în modul dorit.
3b. RotiĠi mânerul auxiliar la un unghi confortabil
pentru dumneavoastră.
4. ÎnúurubaĠi butonul rotativ de blocare pentru a fixa ferm
mânerul auxiliar.

2,6 kg

5. PORNIRE
Înainte de a porni motocoasa, fixaĠi cablul prelungitor în
orificiul mânerului principal. (Fig. 7 úi 8)
ğineĠi ferm motocoasa úi fără a o lăsa să atingă iarba de
tăiat, apăsaĠi butonul de blocare de siguranĠă úi butonul
declanúator de pe mânerul superior.
Pentru a opri motocoasa, eliberaĠi butonul declanúator.
(Fig. 9)

AVERTISMENT: PorniĠi motorul doar când
mâinile úi picioarele dumneavoastră se află la distanĠă de
elementele de tăiere.

6. UTILIZAREA MOTOCOASEI
CA MAùINĂ DE BORDURARE
Pentru bordurarea aleilor úi cărărilor, comutaĠi motocoasa
din modul motocoasă în modul de bordurare astfel:
1. ğineĠi tubul motocoasei cu o mână úi apăsaĠi butonul
rotativ cu cealaltă mână. (Fig. 10)
2. RotiĠi tubul la 180° până când se blochează în modul
de bordurare. (Fig. 11)

AVERTISMENT: Pentru a preveni pornirea
accidentală care ar putea cauza răniri serioase,
deconectaĠi întotdeauna cablul de alimentare înainte de a
încerca să rotiĠi axul.

7. ÎNLOCUIREA CARTUùULUI
LINIEI DE TĂIERE
Motocoasa dumneavoastră este prevăzută cu un cartuú
de unică folosinĠă pentru linia de tăiere care previne
rebobinarea problematică a liniei de tăiere.
Pentru a înlocui un cartuú de linie de tăiere gol, procedaĠi
în modul următor:
1. ApăsaĠi ambele elemente de deblocare de pe suportul
de bobină úi scoateĠi ridicând în sus din capac
(Fig. 12), apoi scoateĠi bobina goală. (Fig. 13)
2. ScoateĠi arcul úi capacul din bobina goală úi
introduceĠi-le în noua bobină, apoi introduceĠi cele
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două linii de tăiere ale noii bobine prin urechile
capacului. (Fig. 14)
3. AmplasaĠi noua bobină în suportul de bobină úi apoi
apăsaĠi capacul în jos până la blocarea acestuia în
poziĠie cu pârghia de blocare. (Fig. 15)

8. REUMPLEREA LINIEI DE
TĂIERE
Pentru a reumple linia de tăiere:
1. DeconectaĠi maúina de la alimentarea cu energie
electrică.
2. ScoateĠi bobina goală. (Fig. 12 úi 13)
3. TăiaĠi o nouă linie de tăiere la mai puĠin de 8 m úi
îndoiĠi-o la mijloc.
4. PrindeĠi partea din mijloc a noii linii de tăiere de fanta
localizată în centrul bobinei între cele 2 canale
prevăzute pentru linia de tăiere. Săgeata de pe bobină
indică direcĠia de bobinare a liniei de tăiere. (Fig. 16)
5. BobinaĠi ordonat linia de tăiere în jurul secĠiunii A (10).
AsiguraĠi-vă că bobinaĠi strâns úi întins, astfel încât
suprafaĠa liniei de bobinare să nu poată fi ruptă.
(Fig. 17)
6. ÎnfăúuraĠi linia de tăiere în întregime, mai puĠin
100 mm din aceasta, lăsând capătul agăĠat temporar
printr-un suport de linie (12) de pe partea laterală a
bobinei. (Fig. 18)
7. În acest mod, înfăúuraĠi linia de tăiere úi în secĠiunea
B (11) úi lăsaĠi capătul temporar agăĠat. (Fig. 17 úi 19)
8. MontaĠi bobina pe capac astfel încât poziĠia temporar
agăată a liniei de tăiere (13) să corespundă fantelor
(14) de pa partea laterală a capacului (15). (Fig. 20)
9. DesprindeĠi capetele liniei de tăiere din poziĠia lor
temporară úi introduceĠi-le în fantele de pe partea
laterală a capacului. (Fig. 21)

AVERTISMENT: AsiguraĠi-vă că aĠi fixat în mod
corect capacul pe suportul de bobină. Neasigurarea
corectă a capacului poate duce la desprinderea
componentelor, rezultând accidentări personale grave.
10. AsiguraĠi-vă că aĠi poziĠionat arcul corect. ApăsaĠi
capacul (15) în suportul de bobină (16). AsiguraĠi-vă
că încuietorile se fixează corect în capac. (Fig. 14,
15 úi 22)
11. ApăsaĠi butonul de bobină (18) úi scoateĠi în afară un
capăt al liniei de tăiere. AsiguraĠi-vă că linia este
alimentată în exterior. (Fig. 22 úi 23)
12. La final, scoateĠi în afară celălalt capăt al liniei de
tăiere fără a apăsa butonul de bobină. AsiguraĠi-vă că
linia este alimentată în exterior.

NOTĂ: Lovirea unor obiecte dure sau abrazive,
precum garduri, beton sau pietre ascunse în iarba înaltă
poate duce la ruperea liniei de tăiere. Dacă linia de tăiere
se rupe, urmaĠi procedeul de mai jos.

10. INSTRUCğIUNI DE UTILIZARE
PorniĠi motocoasa înainte de a vă apropia de iarba de
tăiat.
TăiaĠi iarba miúcând motocoasa de la dreapta la stânga úi
continuaĠi încet, menĠinând motocoasa înclinată la 30°.
Iarba înaltă trebuie tăiată în straturi, începând întotdeauna
din partea de sus. Tăierile trebuie să fie scurte.
Nu tăiaĠi iarbă udă sau aflată în locaĠii cu umezeală.
EvitaĠi uzarea rapidă a liniei de tăiere prin lovirea unor
obiecte dure (pietre, pereĠi, garduri etc.). UtilizaĠi
marginea apărătorii pentru a menĠine motocoasa la o
distanĠă corectă.
AVERTISMENT: Nu folosiĠi forĠă excesivă úi nu
loviĠi prea puternic capul motocoasei de sol pentru a
alimenta linia de tăiere. Dacă linia de tăiere nu este
alimentată după lovirea capului de sol în timp ce
motocoasa operează, probabil că linia de blocare s-a
agăĠat sau s-a rupt în interiorul cartuúului sau linia de
tăiere a fost utilizată la maximum.
NOTĂ: ForĠa excesivă sau lovirea puternică a capului
motocoasei de sol pentru a alimenta linie de tăiere va
duce la deteriorarea capului.

AVERTISMENT: Capul de tăiere continuă să se
rotească timp de câteva secunde după oprirea motorului.

11. CABLURI DE PRELUNGIRE
Trebuie să utilizaĠi doar cabluri de prelungire pentru uz în
exterior, din PVC obiúnuit, cu o secĠiune transversală nu
mai mică de 0,75 mm2.
Înaintea utilizării, verificaĠi cablurile de alimentare úi
prelungire pentru semne de uzură în timpul utilizării,
deconectaĠi cablul dacă acesta prezintă semne de uzură
sau deteriorare. În cazul în care cablul se deteriorează în
timpul utilizării, deconectaĠi imediat cablul de la
alimentare. NU ATINGEğI CABLUL ÎNAINTEA
DECONECTĂRII DE LA PRIZA ELECTRICĂ. Nu utilizaĠi
echipamentul în cazul în care cablul este deteriorat sau
uzat. MenĠineĠi cablul de prelungire la distanĠă de
elementele de tăiere.

9. ALIMENTAREA LINIEI DE
TĂIERE

AVERTISMENT: AsiguraĠi-vă întotdeauna că
orificiile de ventilare nu conĠin reziduuri.

Liniile de tăiere scurte sau uzate efectuează o tăiere mai
puĠin eficientă. Pentru a îmbunătăĠi operarea pentru
tăierile viitoare, loviĠi uúor butonul bobinei de sol în timp
ce motocoasa rulează la turaĠie maximă. Astfel, va fi
alimentată linie de tăiere suplimentară. Lama linei de
tăiere (17) de sub apărătoare va tăia automat linia la
lungimea corectă în timpul operării. (Fig. 22 úi 24)

12. ÎNTREğINERE
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1. După utilizare, deconectaĠi maúina de la alimentarea
cu energie electrică úi verificaĠi pentru identificarea
eventualelor defecĠiuni.
2. Când nu este utilizată, depozitaĠi maúina la distanĠă
de accesul copiilor.
3. Motocoasele alimentate cu energie electrică vor fi
reparate doar la un centru de service autorizat.

4. SolicitaĠi unui centru de service autorizat efectuarea
oricăror reparaĠii sau reglări care nu sunt descrise în
acest manual.
5. UtilizaĠi doar componentele de schimb úi accesoriile
recomandate de producător.

13. DEPUNERE LA DEùEURI
ÎNTR-UN MOD ECOLOGIC
Conform Directivei UE 2002/96/CE privind
echipamentele electrice úi electronice úi
implementarea acesteia în legislaĠia naĠională,
toate echipamentele electrice trebuie
colectate separat úi reciclate ecologic.
Depunere alternativă la deúeuri: În cazul în
care proprietarul echipamentului electric nu returnează
echipamentul producătorului, acesta este răspunzător
pentru depunerea corespunzătoare la un punct de
colectare special desemnat care va pregăti echipamentul
pentru reciclare conform legilor úi reglementărilor
naĠionale privind reciclarea.
Nu sunt incluse accesoriile úi echipamentele fără
componente electrice sau electronice.
DeclaraĠie de conformitate CE
Noi, Makita Corporation, ca producător responsabil,
declarăm că următoarea(le) unealtă(e) Makita:
Denumirea utilajului: Motocoasă cu fir
Nr. model/Tip: UR3000
SpecificaĠii: consultaĠi tabelul “SPECIFICAğII”.
sunt produse de serie úi
sunt în conformitate cu următoarele Directive
Europene:
2000/14/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE
ùi sunt fabricate în conformitate cu următorul standard
sau documente standardizate:
EN55014, EN60335, EN61000, EN62233
DocumentaĠia tehnică 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 conformităĠii cerută 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
Număr de identificare: 0036
Nivel putere acustică măsurată: 92,7 dB (A)
Nivel de presiune sonoră garantat: 96 dB (A)
17. 12. 2010

Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN
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