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RO – MANUAL DE UTILIZARE

El-Tex 1400

MOTOSAPĂ
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Piese de schimb 
Lista pieselor de schimb şi a schemelor explodate pentru fiecare produs pot fi găsite pe site-ul

www.texas.dk.
Dacă căutaţi chiar dumneavoastră numerele pieselor, aceasta va uşura service-ul produsului.

Pentru achiziţionarea de piese de schimb, vă rugăm să contactaţi distribuitorul.

Vă felicităm pentru achiziţionarea noului produs. Suntem convinşi că acest echipament se va ridica
la nivelul aşteptărilor dumneavoastră. Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare pentru a obţine
cele mai  bune rezultate de la noul  echipament.  Astfel  se vor evita problemele inutile.  Trebuie
acordată o atenţie deosebită instrucţiunilor de siguranţă evidenţiate prin următorul simbol: 

Eliminare
Deşeurile  de  echipamente  nu  trebuie  eliminate  împreună  cu  deşeurile
menajere. Această unealtă trebuie dusă la centrul local de colectare pentru
a fi reciclată în condiţii de siguranţă.
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INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ                                                                                                

• Citiţi acest manual de utilizare pentru a vă familiariza cu toate instrucţiunile de siguranţă şi
funcţiile de utilizare înainte de utilizarea echipamentului.

• Motosapa nu trebuie să fie utilizată de copii.

• Dacă sunteţi  bolnav, obosit  sau sub influenţa  alcoolului  sau a drogurilor, nu trebuie să
utilizaţi motosapa. Dacă obosiţi, luaţi pauze dese.

• Folosiţi  echipament  de  protecţie  (ochelari  de  protecţie,  antifoane,
încălţăminte) atunci când utilizaţi maşina. Nu purtaţi haine largi.

• În timpul lucrului păstraţi o poziţie stabilă şi echilibrul. Nu vă suprasolicitaţi.

• Utilizatorul echipamentului este responsabil de siguranţa celorlalte persoane din apropiere.
Nu utilizaţi motosapa când alte persoane, în special copii sau animale, sunt în apropiere.
Ţineţi la o distanţă sigură (cel puţin 10m) de maşină persoanele aflate în preajmă. 

• Nu folosiţi maşina în apropierea lichidelor explosive, gaze sau praf. Maşina poate produce
scântei care pot aprinde praful etc.

• Nu începeţi să folosiţi maşina până când nu este curăţată zona de lucru. Asiguraţi-vă că
aveţi suficientă lumină.

• Orice reparaţii, cu excepţia celor descrise în acest manual, trebuie efectuate de un dealer
autorizat. Maşina trebuie oprită în momentul realizării reparaţiilor.

• Folosiţi numai accesorii şi piese de schimb originale. Montarea de piese neautorizate poate
fi  periculoasă  şi  de  aceea,  şi  ilegală.  Producătorul  nu  este  responsabil  în  cazul  unui
accident sau alte daune cauzate de utilizarea pieselor neoriginale.

• Echipamentul poate fi împrumutat numai persoanelor care ştiu cum să-l folosească.

• Acest manual trebuie să însoţească întotdeauna maşină.

Folosiţi doar piese de schimb originale.
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IDENTIFICAREA COMPONENTELOR                                                                                      

INSTRUCŢIUNI DE ASAMBLARE                                                                              

Montaţi  cadrul  auxiliar  folosind  şuruburile  furnizate,  potrivit  imaginii
alăturate.

Montaţi clema cablului, conform figurii alăturate.

Montaţi ghidonul folosind butoanele şi şuruburile, ca în figura alăturată.

Fixaţi clema cablului pe ghidon.
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Montaţi roţile stabilizatoare. Roţile pot fi reglate la nivelul necesar folosind 
bolţul.
Nu uitaţi să strângeţi după ajustare.

PORNIREA                                                                                                                  

Conectaţi ştecherul şi asiguraţi-vă că cablul este fixat corect în suportul acestuia. (Fig. 3)

Porniţi maşina apăsând butonul de siguranţă A, după care apăsaţi maneta B spre ghidon. După ce
echipamentul a pornit, eliberaţi butonul A.

Opriţi echipamentul prin eliberarea manetei B.

Sfaturi:

Porniţi maşina doar după ce aţi ajuns în zona de lucru.

Ţineţi întotdeauna ambele mâini pe maşină.

Verificaţi cablul prelungitor şi aveţi grijă să rămână în spatele dumneavoastră pentru a evita tăierea
acestuia.

Lamele vor determina deplasarea înainte a motosapei. Lăsaţi lamele să intre încet în pământ. Nu
uitaţi să reglaţi adâncimea de lucru înainte de utilizare.

Când doriţi ca maşina să lucreze în sol adânc, cel mai eficient mod este de a lăsa maşina să se
deplaseze înainte pe o lungime de 0.5 m. După care să trageţi motosapa spre dumneavoastră.
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Apoi, să o lăsaţi să se deplaseze din nou înainte.

Lamele trebuie întotdeauna să funcţioneze la cea mai mare viteză. Aveţi grijă să nu se supra-
încarce. Dacă lamele rămân în pământ, mişcaţi maşina dintr-o parte în alta în timp ce o ţineţi, până
se eliberează.

Folosiţi  unul  dintre  aceste  modele  de  lucru  atunci
când pregătiţi un teren pentru însămânţare.

LAME                                                                                                                                                 

Dacă  lamele  sunt  uzate  sau  rupte,  acestea  pot  fi
schimbate.  Imposibilitatea  de  a  întreţine  lamele  va
duce la rezultate slabe atunci  când lucraţi  pământul
sau  supraîncărcarea  motorului.  Întotdeauna  folosiţi
mănuşi când lucraţi în apropierea lamelor.

Lamele  pot  fi  înlocuite  doar  ca  un  set  (ansamblu).
Scoateţi  piuliţa  de  blocare  exterioară  şi  lamele
exterioare,  după care piuliţa de blocare interioară şi
lamele din interior (fig. 6).

UNGERE (LUBRIFIERE)                                                                                              
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ÎNTREŢINERE ŞI DEPOZITARE                                                                                  

După fiecare utilizare, echipamentul trebuie curăţat complet de iarbă şi murdărie.
Daca intenţionaţi să nu mai folosiţi maşina timp de câteva luni, ungeţi toate părţile metalice cu ulei
pentru a preveni apariţia ruginii.

Folosiţi doar piese de schimb originale.
Realizaţi întreţinerea motosapei în mod periodic

Este o idee bună să lăsaţi service-ul local autorizat să verifice maşina când este necesar.

Păstraţi motosapa într-o încăpere curată şi uscată.

PROBLEME TEHNICE                                                                                                 
Problema Cauza posibilă Remediu

Motorul nu porneşte

Nu există putere Verificaţi priza electrică şi cablurile

Comutator de siguranţă defect Contactaţi dealer-ul local.

Protecţia pentru supraîncălzire este activă

a. Lucraţi la o adâncime mai mare.
b. îndepărtaţi posibilele obstacole.
c. Pământul este foarte uscat. 
Schimbaţi adâncimea de lucru şi 
mergeţi încet înainte şi înapoi de 
câteva ori. Nu porniţi din nou maşina 
timp de 15 minute.

Nivel zgomot anormal

Lamele sunt blocate
Opriţi motorul şi aşteptaţi să se 
oprească complet. Îndepărtaţi 
obstacolul

Lipsă de unsoare Contactaţi dealer-ul local.

Şuruburi, piuliţe sau echipament de protecţie 
slăbite.

Strângeţi.  Contactaţi  dealer-ul  local,
dacă zgomotul continuă să se audă.

Vibraţii anormale
Lame rupte sau uzate Înlocuiţi sau contactaţi dealer-ul local.

Adâncimea de lucru este prea mare Folosiţi adâncimea de lucru corectă.

Rezultate nefavorabile Adâncimea de lucru este prea mică Folosiţi adâncimea de lucru corectă.

Lame uzate Înlocuiţi sau contactaţi dealer-ul local.

SPECIFICAŢII TEHNICE                                                                                                              

Model El-Tex 1400

Sursa de alimentare 230 V – 50 Hz

Putere (W) 1400

Lăţime de lucru (mm) 380

Adâncime de lucru maximă (mm) 210

Nivel de zgomot dB(A) 93

Tip unsoare Vaselină Multifak EP-0

Greutate (kg) 12

Turaţie (rpm) Aprox. 280

Datorită activităţii de dezvoltare continuă a produsului, Texas Andreas Petersen A/S îşi rezervă
dreptul de a îmbunătăţi produsul fără a fi obligaţi să îmbunătăţească modelele deja vândute.
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