
1 

 

GB Hedge Trimmer INSTRUCTION MANUAL 

UA        

PL No yce do ywop otu INSTRUKCJA OBS UGI 

RO Ma in  de tuns gard viu MANUAL DE INSTRUC IUNI 

DE Heckenschere BEDIENUNGSANLEITUNG 

HU Sövényvágó HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 

SK Nožnice na živé ploty NÁVOD NA OBSLUHU 

CZ Zast ihova  živých plot  NÁVOD K OBSLUZE 

UH4261 
UH4861 
UH5261 



2 

 

1
2

3

1        009398 2        009399 3        009400 

1
2

3

4        007542 

1

2

5        007545 

1

2

6        009402 

7        007559 8        009403 9        009403 

1 2

3

10       009404 11       009405 12       009406 

1



3 

 

13       009407 14       009408

1
2

3
4

15       009290 

1

2

3

16       009292

1
2

17       009293 



21 

ROMÂN  (Instruc iuni originale) 
Explicitarea vederii de ansamblu 

 

1-1. Declan ator întrerup tor B 
1-2. Declan ator întrerup tor A 
1-3. Declan ator întrerup tor C 
4-1. Ansamblu cârlig 
4-2. Cablu ma in  
4-3. Prelungitor 
5-1. Suport 
5-2. Cablu 
6-1. Suport 

6-2. Curea a cârligului de bra  pentru 
cablu 

10-1. Direc ie de tundere 
10-2. Înclina i lamele 
10-3. Suprafa a gardului viu care va fi 

tuns  
11-1. Fir 
15-1. Ap sa i 
15-2. Recipient de resturi 

15-3. Piuli  
15-4. Lam  de forfecare 
16-1. Cârlige 
16-2. Introducerea cârligelor în canelur  
16-3. Caneluri 
17-1. Ap sarea cârligelor de pe ambele 

p r i 
17-2. Deblocarea cârligelor 

SPECIFICA II 
Model UH4261 UH4861 UH5261 

Lungime lam  420 mm 480 mm 520 mm 

Curse pe minut (min-1) 1.600 1.600 1.600 

Lungime total  821 mm 871 mm 921 mm 

Greutate net  2,9 kg 3,0 kg 3,0 kg 

Clasa de siguran  /II 

• Datorit  programului nostru continuu de cercetare i dezvoltare, caracteristicile pot fi modificate f r  o notificare prealabil . 

• Specifica iile pot varia în func ie de ar . 

• Greutatea este specificat  confom procedurii EPTA-01/2003 

 
END220-4 

Simbol 
Mai jos sunt prezentate simbolurile de pe echipament. 
Asigura i-v  c  în elege i sensul acestora înainte de 
utilizare. 

 Citi i manualul de utilizare. 
 
˙m IZOLA IE DUBL  
 
˙m Nu expune i la ploaie. 
 
˙m Scoate i fi a din priz  imediat, în cazul 

în care cablul este deteriorat sau t iat. 
˙m Doar pentru rile din UE 

Nu elimina i echipamentele electrice la 
fel ca reziduurile menajere ! 
Conform cu Directiva European  
2002/96/EC privitoare la echipamente 
electrice i electronice scoase din uz i 
conform cu legile na ionale, 
echipamentele electrice care au ajuns 
la finalul duratei de via  trebuie s  fie 
strânse separat i trebuie s  fie 
transmise la o unitate de reciclare. 

ENE014-1 

Destina ia 
Ma ina este destinat  tunderii gardurilor vii. 

ENF002-1 

Surs  de alimentare 
Ma ina se va alimenta de la o surs  de curent alternativ 
monofazat, cu tensiunea egal  cu cea indicat  pe 
pl cu a de identificare a ma inii. Având dubl  izola ie, 

conform cu Standardele Europene, se poate conecta la 
o priz  de curent  f r  contacte de împ mântare. 

ENG905-1 

Emisie de zgomot 
Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în 
conformitate cu EN60745: 

   

Nivel de presiune acustic  (LpA): 82 dB(A) 
Nivel putere sonor  (LWA): 93 dB(A) 
Eroare (K): 2,1 dB(A) 

   

Purta i mijloace de protec ie a auzului 
 

ENG900-1 

Vibra ii 
Valoarea total  a vibra iilor (suma vectorilor tri-axiali) 
determinat  conform EN60745: 

   

Mod de func ionare: tundere garduri vii 
Emisia de vibra ii (ah): 6,7 m/s2 

Incertitudine (K): 1,5 m/s2 

ENG901-1 

• Nivelul de vibra ii declarat a fost m surat în 
conformitate cu metoda de test standard i poate fi 
utilizat pentru compararea unei unelte cu alta. 

• Nivelul de vibra ii declarat poate fi, de asemenea, 
utilizat într-o evaluare preliminar  a expunerii. 

 

AVERTISMENT: 
• Nivelul de vibra ii în timpul utiliz rii reale a uneltei 

electrice poate diferi de valoarea nivelului declarat, 
în func ie de modul în care unealta este utilizat . 
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• Asigura i-v  c  identifica i m surile de siguran  
pentru a proteja operatorul, acestea fiind bazate pe 
o estimare a expunerii în condi ii reale de utilizare 
(luând în considerare toate p r ile ciclului de 
operare, precum timpii în care unealta a fost oprit , 
sau a func ionat în gol, pe lâng  timpul de 
declan are). 
 

ENH021-6 

Numai pentru rile europene 

Declara ie de conformitate CE 
Noi, Makita Corporation ca produc tor responsabil, 
declar m c  urm torul(oarele) utilaj(e): 

Denumirea utilajului:  
Ma in  de tuns gard viu 
Model nr./ Tip: UH4261, UH4861, UH5261 
Specifica ii: consulta i tabelul "SPECIFICA II". 

sunt produse în serie i 
Este în conformitate cu urm toarele directive 
europene: 

2000/14/EC, 2006/42/EC 
i este fabricat în conformitate cu urm toarele 

standarde sau documente standardizate: 
EN60745 

Documenta iile tehnice sunt p strate de reprezentantul 
nostru autorizat în Europa care este: 

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

Procedura de evaluare a conformit ii prev zut  de 
Directiva 2000/14/CE a fost în conformitate cu anexa V. 
Nivel putere acustic  m surat : 93dB (A) 
Nivel putere acustic  garantat : 96dB (A) 
 

 

 
000230 

Tomoyasu Kato 
Director 

Makita Corporation 
3-11-8, Sumiyoshi-cho, 

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONIA 
 

GEA010-1 

Avertismente generale de 
siguran  pentru unelte electrice 

 AVERTIZARE Citi i toate avertiz rile de siguran  
i toate instruc iunile. Nerespectarea acestor 

avertiz ri i instruc iuni poate avea ca rezultat 
electrocutarea, incendiul i/sau r nirea grav . 

P stra i toate avertismentele i 

instruc iunile pentru consult ri 

ulterioare. 
 
 

GEB041-8 

AVERTISMENTE PRIVIND 
SIGURAN A PENTRU MA INA 
DE TUNS GARDUL VIU 
1. ine i ma ina electric  doar de suprafe ele de 

prindere izolate, deoarece lama t ietoare 
poate intra în contact cu fire ascunse. Lamele 
t ietoare care intr  în contact cu un fir sub 
tensiune vor pune sub tensiune i componentele 
metalice expuse ale ma inii electrice, existând 
pericolul ca operatorul s  se electrocuteze. 

2. ine i-v  toate p r ile corpului departe de lama 
t ietoare. Când lamele sunt în mi care, nu 
îndep rta i materialul t iat i nici nu ine i 
materialul care va fi t iat. Asigura i-v  c  
întrerup torul este în pozi ia oprit atunci când 
cur a i materialul blocat. Un moment de 
neaten ie în timpul utiliz rii ma inii de tuns gardul 
viu poate avea ca rezultat r nirea grav . 

3. Transporta i ma ina de tuns gardul viu de 
mâner cu lama t ietoare oprit . Când 
transporta i sau depozita i ma ina de tuns 
gardul viu, monta i întotdeauna ap r toarea 
dispozitivului de t iere. Manipularea corect  a 
ma inii de tuns gardul viu va reduce posibilitatea 
r nirii persoanei de c tre lamele t ietoare. 

4. ine i cablul departe de zona de t iere. În 
timpul utiliz rii, cablul poate fi ascuns în tufe i 
poate fi t iat accidental de lam . 

5. Nu utiliza i ma ina de tuns gardul viu în ploaie, 
condi ii de umezeal  sau de umezeal  foarte 
ridicat . Motorul electric nu este etan  la ap . 

6. Cei care utilizeaz  pentru prima dat  ma ina de 
tuns gardul viu trebuie s  lucreze împreun  cu un 
utilizator cu experien  care s  le arate cum s  
foloseasc  ma ina de tuns gardul viu. 

7. Ma ina de tuns gardul viu nu trebuie folosit  de 
copii sau adolescen i cu vârst  mai mic  de 18 ani. 
Adolescen ii cu vârst  mai mare de 16 ani pot fi 
excepta i de la aceast  restric ie în cazul în care 
beneficiaz  de instructaj sub supravegherea unui 
expert. 

8. Utiliza i ma ina de tuns gardul viu numai dac  v  
afla i într-o stare fizic  bun . Dac  sunte i obosit, 
aten ia v  va fi redus . Fi i atent în special la 
finalul zilei de munc . Executa i fiecare lucrare cu 
calm i cu aten ie. Utilizatorul este responsabil 
pentru toate distrugerile provocate unor ter e p r i. 

9. Nu utiliza i niciodat  ma ina de tuns sub influen a 
alcoolului, drogurilor sau medicamentelor. 

10. Verifica i pentru a v  asigura c  tensiunea i 
frecven a sursei de alimentare corespund cu 
specifica iile date pe pl cu a de identificare. V  
recomand m utilizarea unui întrerup tor de circuit 
ac ionat de curentul rezidual (întrerup tor de 
circuit de defectare a împ mânt rii) cu un curent 
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de declan are de 30 mA sau mai mic, sau o 
protec ie la scurgerile de curent prin împ mântare. 

11. M nu ile de lucru din piele rezistent  sunt 
componente ale echipamentului de baz  al 
ma inii de tuns gardul viu i trebuie s  fie purtate 
întotdeauna când lucra i cu aceasta.  De 
asemenea, purta i pantofi rezisten i i cu t lpi 
antiderapante. 

12. Înainte de a începe lucrul, verifica i pentru a v  a 
asigura c  ma ina de tuns este în stare bun  i 
sigur  de func ionare. Asigura i-v  c  ap r torile 
sunt montate corect. Înainte de a începe lucrul, 
verifica i cablul i înlocui i-l dac  este necesar.  
Ma ina de tuns gardul viu nu trebuie utilizat  dac  
nu este asamblat  complet. 

13. ine i cablul departe de zona de t iere. Lucra i 
întotdeauna astfel încât cablul prelungitor s  fie în 
urma dumneavoastr . 

14. În cazul în care cablul este deteriorat sau t iat, 
scoate i imediat techerul din priz . 

15. Înaintea utiliz rii, asigura i-v  c  ave i o baz  
sigur  de sprijinire a picioarelor. 

16. ine i ferm ma ina atunci când o utiliza i. 
17. Nu ac iona i ma ina în gol în mod inutil. 
18. Opri i imediat motorul i scoate i techerul din priz  

dac  dispozitivul de t iere vine în contact cu un 
gard sau cu un alt obiect tare. Verifica i dispozitivul 
de t iere i, dac  este deteriorat, repara i-l imediat. 

19. Înainte de a verifica dispozitivul de t iere, de a 
remedia defec iunile sau de a scoate materialul 
prins în dispozitivul de t iere, opri i întotdeauna 
ma ina de tuns i scoate i techerul din priz . 

20. Înaintea efectu rii oric rei activit i de între inere, 
opri i ma ina de tuns i deconecta i i asigura i 
techerul. 

21. La mutarea ma inii de tuns la o alt  loca ie, 
inclusiv în timpul lucrului, scoate i întotdeauna 
techerul din priz  i pune i ap r toarea pe 

lamele de t iere. Nu c ra i sau transporta i 
niciodat  ma ina de tuns cu dispozitivul de t iere 
în func iune. Nu apuca i niciodat  dispozitivul de 
t iere cu mâinile. 

22. Dup  utilizare i înainte de a o depozita pentru o 
perioad  lung  de timp, cur a i ma ina de tuns 
gardul viu i în special dispozitivul de t iere. 
Unge i pu in cu ulei dispozitivul de t iere i pune i 
ap r toarea. Ap r toarea furnizat  cu unitatea 
poate fi ag at  pe perete, oferind un mod practic 
i sigur de depozitare a ma inii de tuns gardul viu. 

23. Depozita i ma ina de tuns gardul viu cu 
ap r toarea pus , într-o camer  uscat . Nu o 
l sa i la îndemâna copiilor. Nu depozita i niciodat  
ma ina în exterior. 

24. Nu ac iona i ma ina în gol în mod inutil. 

 

 

P STRA I ACESTE 
INSTRUC IUNI 
 

AVERTISMENT: 
NU permite i comodit ii i familiariz rii cu produsul 
(ob inute prin utilizare repetat ) s  înlocuiasc  
respectarea strict  a normelor de securitate pentru 
acest produs. FOLOSIREA INCORECT  sau 
nerespectarea normelor de securitate din acest 
manual de instruc iuni poate provoca v t m ri 
corporale grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

DESCRIERE FUNC IONAL  
 

ATEN IE: 
• Asigura i-v  c  a i oprit ma ina i c  a i 

debran at-o de la re ea înainte de a o regla sau de 
a verifica starea sa de func ionare. 

• Pune i ap r toarea pe lamele de forfecare înainte 
de a regla sau verifica func ionarea ma inii. 

Ac ionarea întrerup torului 

Fig.1 
Pentru siguran a dumneavoastr , ma ina este echipat  
cu un sistem cu comutare tripl . Pentru a porni ma ina, 
ap sa i butonul declan ator B i ap sa i în acela i timp 
butonul declan ator A sau C. Elibera i oricare dintre cele 
dou  butoane declan ator ap sate pentru a opri ma ina. 
Secven a de comutare nu este importat  pentru c  
ma ina porne te numai când ambele întrerup toare 
sunt activate. 

T iere dreapt  

Fig.2 
Pentru a t ia drept gardul viu, trage i butoanele 
declan ator A i B. 
T iere vertical  

Fig.3 
T ia i în sus tr gând cu ambele mâini declan atoarele 
de întrerupere B i C i mutând ma ina în fa a corpului. 

MONTARE 
 

ATEN IE: 
• Asigura i-v  c  a i oprit ma ina i c  a i 

deconectat-o de la re ea înainte de a efectua vreo 
interven ie asupra ma inii. 

Cuplarea cablului prelungitor 
 

ATEN IE: 
• Asigura i-v  c , prelungitorul de cablu este scos 

din priz . 

Fig.4 
Când cupla i cablul prelungitor, fixa i-l de cablul ma inii 
cu ansamblul cârlig.  Monta i cârligul la circa 100 – 200 
mm de la conectorul cablului prelungitor. În acest mod 
va fi prevenit  deconectarea accidental . 

Cârlig de brâu pentru cablu 
 

ATEN IE: 
• Nu prinde i suportul cârligului de brâu pentru cablu 

decât de cablul prelungitor. Nu-l prinde i într-o 
pozi ie aflat  mai aproape de ma in , în spatele 
ansamblului cârlig. În caz contrar se pot produce 
accidente sau r niri. 

• Prinde i ferm un cârlig din ansamblul cârlig la 
cablul ma inii, iar cel lalt la cablul prelungitor.  
Utilizarea unei ma ini având ata at doar un singur 

cârlig poate produce accidente sau r niri. 
Utilizarea cârligului de brâu pentru cablu ajut  la 
minimizarea riscului de t iere nea teptat  a cablului 
prelungitor, cauzat  de sl birea acestuia. 

1
2

3

4

5

6
7

 

 
009401 

Fig.5 
Împinge i sau trage i cordonul prin deschiderea 
suportului. 
 

ATEN IE: 
• Nu for a i deschiderea suportului. În caz contrar se 

poate produce îndoirea i deteriorarea acestuia. 

Cârlig de bra  pentru cablu (accesoriu) 
 

ATEN IE: 
• Nu prinde i suportul cârligului de bra  pentru cablu 

decât de cablul prelungitor. Nu-l prinde i într-o 
pozi ie aflat  mai aproape de ma in , în spatele 
cârligelor ansamblului cârlig. În caz contrar se pot 
produce accidente sau r niri. 

• Prinde i ferm un cârlig din ansamblul cârlig la 
cablul ma inii, iar cel lalt la cablul prelungitor.  
Utilizarea unei ma ini având ata at doar un singur 
cârlig poate produce accidente sau r niri. 

Utilizarea cârligului de bra  pentru cablu ajut  la 
minimizarea riscului de t iere nea teptat  a cablului 
prelungitor, cauzat  de sl birea acestuia. 

Fig.6 
Ata a i ferm cureaua cârligului de bra  în jurul bra ului i 
trece i cablul prelungitor prin suport. Lungimea curelei 

1. Ag toare 
2. Ma in  
3. Cablu ma in  
4. Ansamblu cârlig 
5. Prelungitor 
6. Suport 
7. Cârlig de brâu pentru cablu 
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cârligului de bra  este reglabil . 
 

NOT : 
• Nu trece i cablul prelungitor prin band . 
• Nu for a i deschiderea suportului. În caz contrar se 

poate produce îndoirea i deteriorarea acestuia. 
• Utilizarea cârligului de bra  împreun  cu cârligul de 

brâu este mult mai util . 

FUNC IONARE 
 

ATEN IE: 
• În timpul tunderii, ave i grij  s  nu atinge i 

accidental un gard metalic sau alte obiecte tari. 
Lama se va sparge i poate produce r niri grave. 

• Întinderea cu o ma in  de tuns gardul viu, în 
special de pe o scar , este extrem de periculoas . 
Nu lucra i de pe nimic instabil sau lipsit de fermitate. 

Fig.7 
Nu încerca i s  t ia i ramuri mai groase de 10 mm cu 
aceast  ma in  de tuns. Acestea trebuie mai întâi t iate 
cu foarfecele pân  la nivelul ma inii de tuns gardul viu. 
 

ATEN IE: 
• Nu t ia i copaci usca i sau alte obiecte similare 

dure. În caz contrar, ma ina poate fi deteriorat . 

Fig.8 
inând ma ina cu ambele mâini, trage i declan atoarele 

de întrerupere A i B i muta i-o în fa a corpului. 

Fig.9 

Fig.10 
Ca o opera ie de baz , înclina i lamele în fa  spre 
direc ia de tundere i deplasa i-le calm i lent la o vitez  
nominal  de 3 - 4 secunde pe metru. 

Fig.11 
Pentru a tunde uniform partea superioar  a unui gard viu, 
v  va ajuta legarea unei sfori la în l imea dorit  a 
gardului viu, i tunderea de-a lungul acesteia, utilizând-o 
ca linie de referin . 

Fig.12 
Montarea unui recipient de resturi (accesoriu) pe ma in  
atunci când tunde i drept gardul viu poate evita 
proiectarea în aer a frunzelor t iate. 

Fig.13 
Pentru a tunde uniform o fa  a gardului viu, v  va ajuta 
s  tunde i de jos în sus. 

Fig.14 
Tunde i meri orul sau rododendronul de la baz  spre 
partea superioar  pentru un aspect pl cut i pentru un 
lucru bine f cut. 

 

 

 

Montarea sau demontarea recipientului de 
resturi (accesoriu) 
 

ATEN IE: 
• Asigura i-v  întotdeauna c  ma ina este oprit  i 

deconectat  înainte de a monta sau demonta 
recipientul de resturi. 

NOT : 
• Atunci când înlocui i recipientul de resturi, purta i 

întotdeauna m nu i astfel încât mâinile i fa a s  
nu intre în contact direct cu lama. În caz contrar se 
poate produce r nirea. 

• Înainte de a monta recipientul de resturi, 
asigura i-v  întotdeauna c  scoate i ap r toarea 
lamei. 

• Recipientul de resturi prime te frunzele tunse i 
u ureaz  colectarea frunzelor proiectate. Acesta 
poate fi instalat pe oricare latur  a ma inii. 

Fig.15 

Fig.16 
Totodat , recipientul de resturi trebuie instalat astfel 
încât cârligele sale s  intre în canelurile unit ii lamelor 
de forfecare. 

Fig.17 
Pentru a scoate recipientul de resturi, ap sa i maneta sa 
pe ambele p r i astfel încât cârligele s  se deblocheze. 
 

ATEN IE: 
• Dac  recipientul de resturi este montat, 

ap r toarea lamei (dotare standard) nu poate fi 
montat  pe ma in . Înaintea transportului sau 
depozit rii, demonta i recipientul de resturi i apoi 
monta i ap r toarea lamei, pentru a evita 
expunerea acesteia. 

NOT : 
• Înaintea utiliz rii, verifica i dac  recipientul de 

resturi este fixat corespunz tor. 
• Nu încerca i niciodat  s  demonta i recipientul de 

resturi, cu cârligele blocate în canelurile 
ansamblului lamei, prin intermediul unei for e 
excesive. Utilizarea for ei excesive poate deteriora 
recipientul. 

ÎNTRE INERE 
 

ATEN IE: 
• Asigura i-v  c  a i oprit ma ina i c  a i 

debran at-o de la re ea înainte de a efectua 
opera iuni de verificare sau între inere. 

Cur area ma inii 
Cur a i ma ina, tergând praful cu o lavet  uscat  sau 
înmuiat  în s pun. 
 

ATEN IE: 
• Nu utiliza i niciodat  gazolin , benzin , diluant, 

alcool sau alte substan e asem n toare. În caz 
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contrar, pot rezulta decolor ri, deform ri sau fisuri. 

Între inerea lamei 
Unge i lama înainte de utilizare i o dat  la o jum tate or  
în timpul utiliz rii, cu ulei de ma in  sau un alt ulei 
similar. 
Dup  utilizare, îndep rta i praful de pe ambele fe e ale 
lamei cu o perie de sârm , terge i cu o lavet  i apoi 
aplica i suficient ulei cu vâscozitate sc zut , cum a fi 
uleiul de ma in , etc. i uleiul de lubrifiere de tip spray. 
 

ATEN IE: 
• Nu sp la i lamele în ap . În caz contrar, ma ina 

poate fi deteriorat  sau poate rugini. 
• Purta i m nu i atunci când efectua i între inerea 

lamei. 

Depozitarea 
Pune i ap r toarea pe lamele de forfecare astfel încât 
lamele s  nu fie expuse. Depozita i ma ina departe de 
raza de ac iune a copiilor. 
Depozita i ma ina într-un loc care nu este expus la ap  
i ploaie. 

Pentru a men ine siguran a i fiabilitatea ma inii, 
repara iile, schimbarea i verificarea periilor de carbon, 
precum i orice alte opera iuni de între inere sau reglare 
trebuie s  fie efectuate numai la Centrele de service 
autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. 

ACCESORII OP IONALE 
 

ATEN IE: 
• Folosi i accesoriile sau piesele auxiliare 

recomandate pentru ma ina dumneavoastr  în 
acest manual. Utilizarea oric ror alte accesorii sau 
piese auxiliare poate cauza v t m ri. Folosi i 
accesoriile pentru opera iunea pentru care au fost 
concepute. 

Dac  ave i nevoie de asisten  sau de mai multe detalii 
referitoare la aceste accesorii, adresa i-v  centrului local 
de service Makita. 

• Ap r toare lam  
• Ansamblu cârlig 
• Cârlig de brâu pentru cablu 
• Cârlig de bra  pentru cablu 
• Recipient de resturi 

 

NOT : 
• Unele articole din list  pot fi incluse ca accesorii 

standard în ambalajul de scule. Acestea pot diferi 
în func ie de ar . 


