
Instrucţiuni de funcţionare 

Atenţie:
Citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni de funcţionare înainte de prima punere în funcţiune a maşinii!

Păstraţi cu grijă aceste instrucţiuni de funcţionare!

ET-70 C 
ET-100 C

http://www.dolmar.com
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Ambalajul
Pentru a asigura protecţia în timpul transportului, trimmerul 
electric DOLMAR a fost ambalat într-o cutie de carton. 
Cartoanele reprezintă materii prime, care pot fi reintroduse în 
circuitul materialelor reciclabile (reciclarea hârtiei).

Sculele electrice nu se aruncă în gunoiul menajer!

Declaraţia de conformitate UE
Subsemnaţii Shigeharu Kominami şi Rainer Bergfeld, împuter-
niciţi de către DOLMAR GmbH, declară că aparatele marca 
DOLMAR,

Typ: ET-70 C, ET-100 C
produse de DOLMAR GmbH, Jenfelder Str. 38, D-22045 
Hamburg, corespund cerinţelor privind siguranţa şi sănătatea 
conform directivelor UE aplicabile:
Directiva UE 98/37/CE - Maşini, 
Directiva UE 89/336/CEE CEM (modificată prin 91/263 CEE, 
92/31/ CEE şi 93/68 CEE),
Directiva UE 73/23 CEE - Echipamente electrice de joasă 
tensiune (modificată prin 93/68/CEE, Directiva 2000/14/CE 
privind poluarea fonică)
Pentru aplicarea corespunzătoare a solicitărilor acestor di-
rective UE au fost folosite ca puncte de reper următoarele 
norme: EN 786, EN 60335-2-91, CISPR 12, EN 50082-1, DIN 
VDE 0879 T1.
Procedura de evaluare a conformităţii 2000/14/CE s-a desfă-
şurat conform specificaţiilor din Anexa VI. ET-70 C: Nivelul pu-
terii acustice măsurate (Lwa) este de 95 dB(A). Nivelul puterii 
acustice garantate (Ld) este de 96 dB(A). ET-100 C: Nivelul 
puterii acustice măsurate (Lwa) este de 94,5 dB(A). Nivelul 
puterii acustice garantate (Ld) este de 96 dB(A).
ET-70 C: Verificarea conform 2000/14/CE a fost efectuată de: 
NOVICON s.a.s. di F Monti & c. - 23804 Monte Marenzo (LC) 
- ITALIA.
ET-100 C: Verificarea conform 2000/14/CE a fost efectuată 
de: TÜV Süd Industrie Service GmbH.
Hamburg, 02.01. 2007
Pentru DOLMAR GmbH

Shigeharu Kominami    Rainer Bergfeld
Director        Director

Vă mulţumim pentru încrederea acordată!
Dorim ca dumneavoastră să fiţi un client mulţumit al firmei 
DOLMAR. V-aţi decis să cumpăraţi unul dintre cele mai moderne 
trimmere electrice marca DOLMAR.
Trimmerul electric ET-70 C, ET-100 C, cu un design modern, 
este ajutorul ideal pentru îngrijirea gazonului, bordurarea stra-
turilor şi cărărilor. 
Trimmerul electric este prevăzut exclusiv pentru utilizarea în 
domeniul privat, în grădina de acasă. Motorul electric de mare 
putere, cu moment de rotaţie ridicat, coada tubulară uşoară, 
din aluminiu, mânerul moale şi sistemul antivibraţii conferă 
trimmerului electric o manipulare optimă.
Trimmerul electric este prevăzută şi cu un dispozitiv de deten-
sionare pentru cablul electric. Trimmerul electric ET-70 C, ET-
100 C este echipat cu un cap de tăiere bifilar, firul de tundere 
asigurând un nivel redus de zgomot.
Utilizarea în conformitate cu destinaţia: Trimmerul electric ET-70 
C, ET-100 C este destinat tăierii de iarbă cu scule nemetalice 
şi utilizării de către o singură persoană! Nu este adecvat pen-
tru tăierea mărăcinişului sau tufelor! Este interzisă folosirea în 
timpul intemperiilor (ploaie, ceaţă etc.)!
Pentru a asigura securitatea dumneavoastră personală şi pen-
tru a garanta funcţionarea optimă şi la întreaga capacitatea a 
trimmerului electric, vă rugăm:
Înainte de prima utilizare, citiţi în întregime acest manual şi 
respectaţi neapărat instrucţiunile de siguranţă! nerespec-
tarea acestora poate duce la accidente grave!
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Furnitura

1. Trimmerul electric 
2. Mâner faţă
3. Dispozitiv de protecţie 
 (apărătoare unealtă)
4. scula de tăiere
 (cap bifilar)
5.  Şurubelniţă L
6. Manual de exploatare 
 (fără ilustraţie)

În cazul în care din furnitură lipseşte una dintre piesele componente descrise mai sus,       
vă rugăm adresaţi-vă distribuitorului dumneavoastră! 

Ilustraţie: ET-70 C, 100 C

Citiţi manualul de exploatarea  
şi respectaţi avertismentele  
şi instrucţiunile de siguranţă!

Lucraţi cu atenţie   
şi precauţie deosebită!

Interzis!

Purtaţi mănuşi de protecţie!

Purtaţi încălţăminte de protecţie!

Purtaţi ochelari, mască   
şi căşti de protecţie!

     
Păstraţi o distanţă de   
siguranţă de 15 m!

Pericol: Atenţie la materialele  
aruncate datorită forţei centrifuge!

Utilizarea sculelor metalice  
de tăiere interzisă!

Utilizarea discurilor   
de ferăstrău interzisă!

scoateţi ştecherul din priză!

nu folosiţi aparatul când  
plouă sau într-un mediu umed!

Direcţia de rotaţie a sculei 
de tăiere

În cazul deteriorării cablului 
de alimentare, scoateţi  
imediat ştecherul din priză!

Izolaţie de protecţie dublă

Opriţi motorul!

Primul ajutor

     
 
reciclare

Marcaj CE

Explicarea simbolurilor
Pe trimmerul electric şi în textul prezentelor instrucţiuni veţi regăsi următoarele simboluri:
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Instrucţiuni de siguranţă
Observaţii generale
 Pentru o manipulare sigură a trimmerului electric, utilizatorul 

trebuie să citească obligatoriu manualul de exploatare, în 
felul acesta putând să se familiarizeze cu modul de lucru cu 
acest aparat (A). Utilizatorii insuficient informaţi se pot pune în 
pericol atât pe ei înşişi, cât şi alte persoane, în cazul folosirii 
necorespunzătoare a aparatului. 

- Nu împrumutaţi trimmerul electric decât persoanelor cu 
experienţa necesară de lucru. În aceste cazuri se va împrumuta 
şi manualul de exploatare.

- Se recomandă ca persoanele care folosesc pentru prima 
dată aparatul să solicite instrucţiuni vânzătorului pentru a afla 
caracteristicile acestor motounelte. 

-  Copiii şi tinerii sub 18 ani nu au voie să utilizeze trimmerul elec-
tric. Tinerii peste 16 ani fac excepţie de la această interdicţie, 
dacă sunt supravegheaţi de un expert în scopul instruirii.  

- Lucrul cu trimmerul electric necesită atenţie sporită. 
- Se va lucra numai având o condiţie fizică bună. Toate lucrările 

se vor efectua încet şi cu grijă. Utilizatorul este responsabil faţă 
de terţi.

- Nu se va lucra niciodată sub influenţa alcoolului, drogurilor sau 
medicamentelor (2). 

Echipamentul personal de protecţie 
- Îmbrăcămintea trebuie să fie adecvată, adică strânsă pe corp, 

dar nu stânjenitoare. Nu se vor purta bijuterii sau haine care 
se pot agăţa în desişuri sau tufe. Folosiţi obligatoriu o plasă 
de păr, dacă aveţi părul lung!

- Pentru a evita accidentarea la cap, ochi, mâini, picioare 
şi pentru evitarea afectării auzului, se vor purta următoa-
rele echipamente şi mijloace pentru protecţia corpului. 

- Masca de protecţie (B) ataşată de cască (A) opreşte ma-
terialul împrăştiat de trimmer în timpul lucrului sau obiectele 
aruncate datorită forţei de centrifugare. Pentru a evita rănirea 
ochilor, se vor purta pe lângă mască şi ochelari de protecţie 
(C). 

- Pentru a evita apariţia oricăror tulburări ale aparatului auditiv, 
purtaţi echipamente de antifonare personale, corespunză-
toare (căşti (D), capsule, dopuri de vată etc.). La cerere se 
face analiza benzii de octave.

- Îmbrăcămintea de lucru (E) trebuie să stea strâns pe corp. 
Se recomandă stringent utilizarea acesteia. În orice caz se 
vor purta pantaloni lungi din material rezistent.

- Mănuşile de protecţie (F) din piele rezistentă aparţin de do-
tarea obligatorie şi se vor purta permanent în timpul utilizării 
trimmerului electric. 

- În timpul lucrului cu trimmerul electric purtaţi încălţăminte de 
protecţie rezistentă (G), cu talpă antiderapantă!

Punerea în funcţiune
- Este interzis lucrul cu trimmerul electric pe timp de ploaie sau 

într-un mediu foarte umed; motorul electric nu este protejat 
de apă. Nu lăsaţi trimmerul electric în ploaie. Pericol de elec-
trocutare şi scurtcircuit! (5).

- În cazul în care trimmerul electric conţine umezeală, acesta 
nu va fi pus în funcţiune.

- Nu utilizaţi trimmerul electric în apropierea gazelor şi pulberilor 
inflamabile; motorul produce scântei.  Pericol de explozie!

- Cablul de alimentare trebuie purtat întotdeauna în spatele uti-
lizatorului. Evitaţi prinderea cablului şi contactul acestuia cu 
obiecte ascuţite.   Pozaţi cablul astfel încât să se evite orice 
accident.

- Introduceţi ştecherul numai în prize cu împământare a căror 
instalare a fost verificată. Verificaţi dacă tensiunea sursei de 
curent corespunde tensiunii indicate pe placa de fabricaţie. 
Siguranţă de protecţie 16 A. Aparatele care sunt utilizate în 
aer liber se conectează la sursa de curent printr-un comutator 
de protecţie împotriva curenţilor vagabonzi cu un curent de 
declanşare de maxim 30 mA.  

- Atenţie la secţiunea cablului prelungitor. Dacă se utilizează o 
rolă de cablu, acesta trebuie rulat complet. Se vor utiliza numai 
prelungitoare care corespund “Datelor tehnice”. 
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360o

15 metri

Prezentare schematică
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● Pauză de lucru
● Transport
● Întreţinere
● schimbarea sculelor
● Defecţiune

- Dacă utilizaţi aparatul în aer liber, folosiţi un cablu adecvat. 
- nu se va lucra singur, pentru urgenţe trebuie să fie cine-

va în apropiere (la o distanţă de la care vă poate auzi dacă 
strigaţi).

- Asiguraţi-vă că pe o rază de 15 m nu staţionează copii sau 
alte persoane. Aveţi grijă şi la animale (6).

- Înainte de începerea lucrării, verificaţi dacă aparatul poa-
te fi utilizat în siguranţă, şi anume dacă: scula de tăiere 
este bine fixată, la eliberare comutatorul PORNIRE/OPRIRE 
revine automat în poziţia iniţială,  butonul de blocare pen-
tru siguranţă funcţionează, mânerele sunt curate şi uscate, 
comutatorul PORNIRE/OPRIRE funcţionează, dispozitivele 
de protecţie nu sunt avariate şi sunt montate bine în poziţia 
corectă. nu există deteriorări la cablul de alimentare, ştecher, 
cablul de legătură şi prelungitor. Atenţie la deteriorările cau-
zate de uzură!

 Dacă nu sunt întrunite aceste cerinţe, există pericol de 
accidente! Dacă în timpul utilizării cablul este avariat, nu 
atingeţi cablul înainte de a-l scoate din priză.

- Trimmerul electric şi sculele se vor folosi numai pentru utiliza-
rea în domeniul descris în acest manual.

- Porniţi trimmerul electric numai după asamblarea şi veri-
ficarea completă. Aparatul se va folosi numai dacă este 
complet montat!

- nu utilizaţi aparatul fără dispozitivul de protecţie.
- Înainte de pornire asiguraţi-vă că scula de tăiere nu intră în 

contact cu obiecte dure, de ex. crengi, pietre etc. Nu atingeţi 
dispozitivul de tuns cu mâinile sau picioarele. În special la 
pornirea trimmerului electric.

- Se va opri imediat  motorul la o eventuală modificare a func-
ţionării maşinii.

- Dacă scula de tăiere a atins pietre sau alte obiecte dure, opriţi 
motorul imediat şi verificaţi-o. 

- Verificaţi la intervale regulate posibilele deteriorări ale sculei 
de tăiere. sculele de tăiere avariate nu vor fi supuse repa-
raţiilor şi nici nu vor mai fi folosite!  Acest lucru este va-
labil şi în cazul în care apar zgârieturi pe carcasa capului 
bifilar. 

- Reglaţi corespunzător mânerul înainte de a începe lucrul. 
Este necesară o reglare corespunzătoare principiilor ergo-
nomice pentru a lucra fără dificultate.   Nu folosiţi niciodată 
aparatul numai cu o singură mână.

- În timpul utilizării, aparatul trebuie ţinut cu ambele mâini. Asi-
guraţi-vă permanent stabilitatea. 

- În pauzele de lucru şi la părăsirea trimmerului electric, acesta 
se va opri (7) în aşa fel încât să nu fie puse în pericol alte 
persoane.

- În timpul transportării şi în cazul schimbării locului în care 
lucraţi, se va opri motorul (7). 

Metode şi tehnici de lucru  
- Se va lucra numai în condiţii de vizibilitate şi lumină excelente. 
- Asiguraţi-vă o poziţie stabilă.
- Atenţie la obstacole, pericol de împiedicare!
- În cazul povârnişurilor şi terenurilor denivelate, există pericol 

de alunecare! 
- Nu tăiaţi mai sus de înălţimea umerilor. 
- Nu tăiaţi în timp ce vă aflaţi pe o scară. 
- Nu se va lucra niciodată pe suporturi instabile. 
- Perimetrul de tăiere se va curăţa de obiecte străine precum 

pietre, bucăţi de metal. Corpurile străine vă pot răni (pericol 
de accidentare, 8); acestea deteriorează scula de tăiere.

- Înainte de începerea tăierii, scula de tăiere trebuie să atingă 
turaţia maximă.

- Mişcarea corectă de lucru cu trimmerul electric este de la 
dreapta spre stânga, cu pivotare în semicerc (la fel ca şi cu 
coasa manuală).

Domeniul de utilizare al sculelor de tăiere
Sculele de tăiere (9) se vor folosi numai pentru lucrările specifi-
cate în acest manual! Nu sunt permise alte utilizări. 
Cap bifilar:
Exclusiv pentru tăierea ierbii şi buruienilor de pe lângă ziduri, 
garduri, margini de gazon, pomi, stâlpi, etc. 
Utilizarea acestui Trimmer în combinaţie cu scule de tăiere me-
talice este interzisă! (9a). 9

Cap bifilar

9a
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Transportul
- Pentru a evita pornirea accidentală a sculei de tăiere, 

opriţi trimmerul electric înainte de a schimba locul în care 
lucraţi în timpul utilizării sau dacă transportaţi aparatul.

- nu purtaţi şi nu transportaţi trimmerul electric, atât timp 
cât scula de tăiere este pornită!

- La transportul cu un camion, trimmerul electric se va plasa 
într-o poziţie sigură . 

Depozitarea
- Depozitaţi trimmerul electric într-o încăpere uscată. Nu lăsaţi 

aparatul la îndemâna copiilor.

Mentenanţa 
 - Îndepărtaţi periodic firele de iarbă prinse între capul de tăiere 

bifilar şi locaşul de montare a sculei.
- Nu curăţaţi carcasa motorului prin stropire cu apă. Trimmerul 

electric se curăţă folosind o lavetă umedă. Nu utilizaţi deter-
genţi agresivi, care pot deteriora carcasa de plastic a motoru-
lui. După curăţare, permiteţi uscarea completă!

- Menţineţi curate fantele de răcire de pe carcasa motorului.
- Atenţie sporită la curăţarea apărătoarei de protecţie în zona 

cuţitului! (Pericol de accidentare). Pentru curăţare folosiţi un 
răzuitor de lemn sau o perie. 

- La schimbarea sculei de tăiere, la curăţarea acesteia şi a 
aparatului etc., motorul trebuie oprit şi deconectat de la 
sursa de curent (11). 

- Curăţaţi periodic trimmerul electric şi verificaţi dacă şuruburi-
le şi piuliţele sunt strânse corespunzător.

- Este interzisă întreţinerea sau depozitarea trimmerului elec-
tric în apropierea focului deschis!

A se respecta normele de prevenire a accidentelor stabilite 
de către sindicat şi societatea de asigurări. 
nu se vor face în nici un caz modificări de construcţie la 
aparat! Prin aceasta vă periclitaţi siguranţa! 
Se vor efectua numai acele lucrările de întreţinere şi reparaţie 
descrise în acest manual de exploatare. Toate celelalte lucrări se 
vor efectua de către atelierul de service DOLMAR (10).
se vor utiliza numai piese de schimb şi accesorii DOLMAr 
originale. 
Prin folosirea pieselor de schimb, a accesoriilor şi sculelor care 
nu sunt produse de DOLMAR, se măreşte pericolul de accidente. 
În cazul accidentelor sau deteriorărilor produse în timpul utilizării 
cu scule de tăiere, sisteme de fixare a sculelor de tăiere sau ac-
cesorii neaprobate, nu ne asumăm nici un fel de răspundere.

Primul ajutor
În eventualitatea producerii unui accident, la locul de muncă se 
va afla permanent o trusă de prim ajutor. 
Completaţi imediat materialul consumat din trusă.
Atunci când chemaţi pe cineva în ajutor, menţionaţi urmă-
toarele:
- unde s-a întâmplat,
- ce s-a întâmplat,
- câte persoane sunt rănite,
- care este tipul accidentării,
- cine anunţă accidentul!

Observaţie: La persoanele cu tulburări ale aparatului circulator, 
care se expun prea des vibraţiilor, pot interveni traumatisme ale 
vaselor sanguine sau ale sistemului nervos.
Degetele, palma sau articulaţiile mâinii expuse vibraţiilor 
pot prezenta următoarelor simptome: amorţirea membrelor, 
furnicături, durere, înţepături, modificarea culorii sau a structurii 
pielii. Consultaţi un medic, dacă veţi constata apariţia acestor 
simptome.

11
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Date tehnice

Ilustraţie: ET-70 C, 100 C

 Consum de putere Watt  700 1000 
 Tensiune nominală V  230 230 
 Frecvenţă reţea Hz   50 50 
 Intensitatea tensiunii nominale A   3,5 5 
 Siguranţă de protecţie A    16 16 
 Lungime cablu cm  40 40 
 Cablu prelungitor (neinclus în furnitură) Tip  DIN 57282/H07 RN-F
    Lungime max. 30 metri, 3x1,5 mm�

 Dispozitiv de antiparazitare / CEM                 conform Directivei CEM CEE 89/336 şi 92/31
 Izolaţie de protecţie   Clasa II (dublă izolaţie de protecţie)
 Turaţie max. la ax      
 cu un cap bifilar 1) 1/min 7500  7.500 
 Indicator intensitate sonoră LWA av conform EN 786/Anexa E 2)  dB (A) 94,3  94 
 Indicator intensitate sonoră LpA av la locul de muncă EN 786 Anexa E 2)   dB (A) 81,9  85,3 
 Acceleraţie vibraţii ah,w conform EN 786 Anexa D 2)    
 - mâner faţă m/s� 2,7 1,7  
 - mâner spate m/s� 3,2 2,2
 Dimensiuni: lungime / lăţime / înălţime mm 1530 / 480 / 360  1530 / 480 / 360 
 Greutate (cu dispozitivul de protecţie şi scula de tăiere) kg 5,0 5,1 

1) În cazul utilizării capetelor  bifilare DOLMAR, nu se depăşeşte turaţia maximă admisă a acestora.
2) Datele se referă la condiţiile de exploatare Sarcină maximă şi Turaţie maximă în egală măsură.

Placa de fabricaţie 

Se vor menţiona la comenzile pentru piesele de schimb!

Denumirea componentelor
1  Sculă de tăiere
2  Cuţit
3  Dispozitiv de protecţie (apărătoare)
4  Coadă tubulară
5  Mâner faţă 
6  Mâner spate cu buton blocare pentru siguranţă
7  Ştecher  
8  Dispozitiv de detensionare
9  Fante de răcire
10  Buton PORNIRE/OPRIRE
11  Placă de fixare
12  Apărătoare pentru mâini
13  Picior
14  Placă de fabricaţie

Număr de serie
An de construcţie

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12
13 14

            ET-70 C       ET-100 C
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Montarea cuţitului

- Cuţitul (D/8) se prinde cu două şuruburi de apărătoare.

Observaţie:
În cazul în care se reglează lungimea firelor (vezi „Reglarea 
firului”), în timpul lucrului, cuţitul va tăia automat capetele firelor 
la lungime egală.

La livrarea aparatului cuţitul este deja montat!

PUnErEA În FUnCţIUnE

ATEnţIE: Înainte de a lucra la Trimmer, opriţi neapărat motorul, scoateţi ştecherul din priză şi puneţi-vă mănuşile de 
protecţie! 

ATEnţIE:  Porniţi trimmerul electric numai după asamblarea şi verificarea completă!

A

- Aşezaţi mânerul (A/1) pe coada tubulară, plasaţi placa 
de fixare (A/3) dedesubt, ţinând contra şi fixaţi-o mai întâi  
slab cu cele patru şuruburi (A/4).

- Prin deplasarea mânerului de-a lungul cozii tubulare, ale-
geţi o poziţie convenabilă, ergonomică.

- Fixaţi şuruburile (A/4) alternativ şi uniform.

B

Montarea mânerului

- Plasaţi apărătoarea (B/5) deasupra brăţării (B/6) pe ţeava 
de susţinere, după care împingeţi-o până în capăt în jos, în 
direcţia capului bifilar. 

- Acum rotiţi apărătoarea cu 180 de grade (vezi imag. C).

C D

Montarea apărătorii

- Aşezaţi placa de fixare (C/7) şi fixaţi-o cu cele patru şuru-
buri. Fixaţi şuruburile alternativ şi uniform.

1

2

3

4

5

6

7 8
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sculă de tăiere        Apărătoare

Combinaţia sculă/apărători

Cap bifilar Nr. art. 369 224 101
Rază de acţiune: ø 400 mm / nu folosiţi decât fire de rezervă cu ø 2,0 mm!   Nr. art. 680 010 204
  15 m  Nr. art. 369 224 060      Cuţitul trebuie 
120 m Nr. art. 369 224 062      să fie montat!    
           

Atenţie: Conform normelor de securitate, sunt permise 
numai combinaţiile sculă/apărători specificate în tabel! 
Avertisment: nu folosiţi decât sculele de tăiere prezenta-
te aici! Folosirea unor alte scule de tăiere poate provoca 
accidente şi poate duce la distrugerea aparatului, fiind 
prin urmare interzisă!

E

Montarea capului bifilar

ATEnţIE: Înainte de montarea capului bifilar, opriţi neapărat 
motorul şi scoateţi aparatul din priză!

- Introduceţi şurubelniţa L în decupaj (E/9) şi răsuciţi uşor 
capul bifilar până la blocarea acestuia.

- Deşurubaţi capul bifilar în direcţia săgeţii şi scoateţi apără-
toarea bobinei (E/10). 

Observaţie:
La livrarea aparatului, cuţitul şi apărătoarea bobinei sunt deja 
montate!  Săgeata imprimată pe apărătoare indică direcţia de 
rotire a sculei de tăiere.

9

10

F

Dispozitivul de detensionare

G

Pornirea/oprirea trimmerului electric

respectaţi măsurile de prevenire a accidentelor! Porniţi 
trimmerul electric numai după asamblarea şi verificarea 
completă!

Pornirea
- Adoptaţi o poziţie stabilă şi aveţi grijă ca scula de tăiere să 

nu atingă pământul sau alte obiecte.
- Prindeţi mânerul din spate (g/14) (prin aceasta este apă-

sat butonul blocare pentru siguranţă (g/15)), prindeţi bine 
mânerul din faţă şi apăsaţi comutatorul PORNIRE/OPRI-
RE (g/16).

Oprirea
- Eliberaţi comutatorul PORNIRE/OPRIRE (g/16).
Atenţie: După oprirea motorului, scula de tăiere se mai învâr-
te puţin timp!
Observaţie: La eliberare, comutatorul PORNIRE/OPRIRE 
trebuie să revină în poziţia iniţială. Pe lângă aceasta, trebuie 
să nu poată fi apăsat până în capăt, dacă butonul de blocare 
pentru siguranţă (g/14) nu este acţionat.  Blocarea comutato-
rului PORNIRE/OPRIRE este interzisă!

15

17

13

12

- Introduceţi ştecherul aparatului (F/11) în racordul cablului 
prelungitor.

- Introduceţi cablul prelungitor prin orificiu (F/12), treceţi-l 
peste dispozitivul superior de prindere (F/13) şi trageţi de 
cablu pentru fixare.

- Conectaţi cablul prelungitor la priză.
 

11

16

14
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LUCrărI DE rEPArAţIE ŞI ÎnTrEţInErE

ATEnţIE: Opriţi motorul, scoateţi ştecherul din priză şi îmbrăcaţi 
mănuşile de protecţie înainte de a lucra la trimmerul 
electric! 

ATEnţIE:  Porniţi trimmerul electric numai după asamblarea şi 
verificarea completă!

Indicaţii de întreţinere si îngrijire
Pentru a asigura o funcţionare îndelungată, pentru evitarea deteriorării şi în vederea asigurării unei funcţionări  corespunzătoare a 
dispozitivelor de siguranţă, trebuie să se efectueze periodic următoarele lucrări de întreţinere. Pretenţiile de acordare a garanţiei sunt 
recunoscute numai dacă aceste lucrări au fost efectuate periodic şi corespunzător. În cazul nerespectării acestora, există pericol 
de accidentare!
Utilizatorii trimmerului electric pot efectua numai acele lucrări de întreţinere şi îngrijire, care sunt descrise în acest manual de exploa-
tare. Celelalte lucrări se vor efectua numai de către un atelier de specialitate DOLMAR.
Atenţie: nu curăţaţi trimmerul electric prin stropire cu apă. Carcasa motorului se curăţă numai cu o lavetă umedă! nu utilizaţi 
detergenţi agresivi, care pot deteriora carcasa de plastic a motorului! După curăţare permiteţi uscarea completă!

în general întregul trimmer electric Curăţaţi aparatul în exterior şi verificaţi-l în privinţa   
  deteriorărilor În caz de constatare a unor deteriorări, se vor   
  lua măsuri pentru înlăturarea acestora de către un specialist

înainte de fiecare scula de tăiere Verificaţi în privinţa stabilităţii şi deteriorărilor  9  
punere în funcţiune   
 dispozitivele de protecţie Verificaţi poziţia corectă, stabilitatea şi starea perfectă 8 
  de funcţionare
 şuruburile şi piuliţele Verificaţi starea şi fixarea acestora 
 butonul de blocare    
 pentru siguranţă,    
 comutatoru    
 PORNIRE/OPRIRE Verificaţi funcţionarea 9

după fiecare întregul trimmer electric  Curăţaţi 6  
scoatere din funcţiune   
 fantele de răcire Curăţaţi 7

înaintea unei scoateri  întregul trimmer electric Curăţaţi şi depozitaţi aparatul într-o încăpere uscată   
din funcţiune şi     
depozitări mai     
îndelungate

Pagina

A

reglarea firului

- În cazul în care capacitatea de tăiere scade, firul trebuie 
reglat. Lungimea firului poate fi reglată optim în timpul co-
sirii apăsând uşor (săgeată) capul bifilar pe pământ. Acest 
procedeu funcţionează însă numai dacă firul mai are o lun-
gime de cel puţin 3 cm.

- Cuţitul (vezi pag. 8, D/8) va tăia automat surplusul firelor la 
capăt.

- În cazul în care capetele de fir sunt mai scurte de 3 cm, 
reglarea firului se va face manual.

- Pentru aceasta apăsaţi butonul şi trageţi firele cu putere în 
afară.

ATEnţIE: Curăţarea capului bifilar, înlocuirea şi reglarea 
manuală a firului se efectuează cu motorul oprit şi ştecherul 
decuplat!
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Înlocuirea firului

1485732

86

service şi întreţinere
Se recomandă întreţinerea şi inspectarea cuprinzătoare a apa-
ratului, la intervale regulate, de către un atelier de specialitate 
DOLMAR. Toate lucrările care nu sunt descrise în acest 
manual de utilizare trebuie efectuate într-un atelier de spe-
cialitate DOLMAr.

service

B
Înainte de înlocuirea firului, opriţi motorul şi scoateţi apa-
ratul din priză!
- Apăsaţi pe închizătoare (B/1) şi răsuciţi capacul carcasei 

(B/2) până în capăt (proeminenţa de pe capac (B/3) trebuie 
să ajungă la mijlocul închizătoarei).

- Separaţi capacul carcasei (B/2) de carcasă (B/4). Scoateţi 
bobina (B/5) din carcasă şi îndepărtaţi resturile de fire.

-  Firul (ø 2 mm x 15 m, nr. art.: 369 224 060) se taie la o 
lungime de 3,6 m.

- Trageţi firul prin deschizătura de fir a bobinei (vezi mosorul 
bobinei), până când ambele capete au aceeaşi lungime. 
Înfăşuraţi ambele fire cca. 10 cm pe bobină, în direcţia să-
geţii.

- Apăsaţi unul dintre capete în suportul de montaj (B/6), iar 
celălalt capăt înfăşuraţi-l pe bobină cu încă o jumătate de 
rotaţie, după care treceţi-l prin suportul de montaj opus 
(B/7).

- Introduceţi bobina în carcasă (firele din suporturile de mon-
taj trebuie să ajungă în dreptul orificiilor). Apăsaţi bobina în 
carcasă şi treceţi cele două capete de fir prin orificii (B/8) 
trăgând apoi de ele până când firele sar afară din suportul 
de montaj.

- Aşezaţi capacul (B/2) (proeminenţa de pe capac (B/3) 
trebuie să ajungă la mijlocul închizătoarei (B/1)), apăsaţi-
l uşor pe carcasă şi rotiţi-l în sensul acelor de ceasornic 
până când se înclichetează perceptibil.

Depistarea defecţiunilor

Defecţiune Cauză remediere

Motorul nu porneşte Nu există alimentare electrică Conectaţi aparatul la o sursă  
  de curent; verificaţi siguranţa

 Sunt defecte: cablul, ştecherul,
 comutatorul PORNIRE/OPRIRE sau motorul Supuneţi aparatul unei reparaţii

Capacitate insuficientă Periile carbon sunt uzate Supuneţi aparatul unei reparaţii

Capul bifilar nu se roteşte Iarbă sau mărăciniş blochează capul bifilar Curăţaţi 
 Arborele flexibil din coada tubulară este defect Supuneţi aparatul unei reparaţii

Aparatul nu taie bine Firul este prea scurt Reglaţi

Firul de tăiere nu poate  Firul este prea scurt Reglaţi manual  
fi reglat în timpul utilizării Firul este consumat Montaţi un fir nou 
 Firul nu este înfăşurat corect Înfăşuraţi firul din nou 
 Impurităţi Curăţaţi   
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Ateliere de service, piese de schimb şi garanţie
Întreţinere şi reparaţii
Întreţinerea şi repararea trimmerelor electrice moderne, cât şi a componentelor relevante din punct de vedere al siguranţei, necesită 
o calificare specializată şi un atelier dotat cu scule speciale şi aparate de testare.
Toate lucrările care nu sunt descrise în acest manual de utilizare trebuie efectuate într-un  un atelier de specialitate DOLMAR.
Specialistul dispune de calificarea, experienţa şi dotarea tehnică necesară pentru a vă oferi cea mai bună soluţie, a vă sfătui şi a 
vă ajuta. 
În cazul reparaţiilor încercate de către terţi, respectiv de către persoane neautorizate, garanţia este anulată.

Piese de schimb
Funcţionarea permanentă în condiţii optime şi siguranţa aparatului dumneavoastră depind de asemenea şi de calitatea pieselor de 
schimb folosite. Folosiţi numai piese de schimb DOLMAR ORIGINALE.
Numai componentele originale provin din producţia aparatului şi garantează astfel cea mai bună calitate a materialului, menţinerea 
dimensiunilor, funcţionarea şi siguranţa. 
Accesorii şi piese de schimb originale se găsesc la comerciantul dumneavoastră de specialitate. Acesta deţine şi listele necesare 
pentru piesele de schimb, din care puteţi afla numerele pieselor necesitate, şi este informat permanent asupra îmbunătăţirilor şi no-
utăţilor din oferta acestor piese. Găsiţi comerciantul autorizat DOLMAR din regiunea dumneavoastră la adresa www.dolmar.com
Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă şi faptul că, prin folosirea componentelor care nu sunt originale DOLMAR, nu  se poate acorda o 
garanţie de către firma DOLMAR.  

garanţie (export)
DOLMAR garantează o calitate ireproşabilă şi preia costurile pentru o îmbunătăţire ulterioară prin schimbarea componentelor defecte, 
în cazul defectelor de materiale sau producţie care apar în timpul  perioadei de garanţie, după data achiziţionării. 
Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă faptul că în unele ţări sunt valabile condiţii specifice de garanţie. Dacă aveţi întrebări, adresaţi-vă 
vânzătorului. În calitate de vânzător al produsului, acesta este responsabil de garanţie. 

Vă rugăm să înţelegeţi că pentru deteriorările survenite din următoarele motive nu se poate acorda garanţie:

•  nerespectarea manualului de exploatare. 

•  neefectuarea lucrărilor necesare de întreţinere şi curăţire.

• suprasolicitare vizibilă prin depăşirea continuă a capacităţii de funcţionare.

• uzură prin utilizare în condiţii normale. 

• utilizarea unor scule de tăiere nepermise.

• folosirea forţei, tratament necorespunzător, abuz sau accident.

• deteriorări provocate de supraîncălzire datorită impurităţilor de pe carcasa motorului. 

• intervenţia persoanelor necalificate sau încercări de reparaţie necorespunzătoare.  

• utilizarea unor piese de schimb care nu provin de la DOLMAR,  dacă acestea au cauzat defecţiunea.

• deteriorări cauzate de condiţiile de utilizare în regim de închiriere, dacă acestea pot fi dovedite.

Lucrările de curăţare, întreţinere şi reglare nu sunt considerate a fi servicii de garanţie. Orice lucrare de garanţie se va efectua de 
către o persoană calificată de la DOLMAR.
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Extras din lista cu piese de schimb 
Utilizaţi numai piese de schimb DOLMAR originale.    
Pentru reparaţii şi înlocuirea altor componente, este     
răspunzător atelierul dumneavoastră de specialitate DOLMAR. 

Poz. Cod art. DOLMAr Buc. Denumire

1 369 224 101 1 Cap bifilar complet
2 369 224 060  1 Firul (15 metri)
 369 224 062  1 Firul (120 metri)

ET-70 C, ET-100 C

1

2

notiţe
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notiţe
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 Form: 995 703 168 (5.07 RO)

Sub rezerva oricăror modificări.DOLMAR GmbH
Postfach 70 04 20
D-22004 Hamburg 
Germany
http://www.dolmar.com

Găsiţi comerciantul autorizat DOLMAR din regiunea  
dumneavoastră la adresa www.dolmar.com


