
Instrucţiuni de folosire

ART EASYTRIM

F016 L70 399 – Buch  Seite 1  Dienstag, 15. November 2005  7:49 07



2 • F016 L70 399 • 05.11

F 016 800 178

F 016 800 175

F 016 800 176

F016 L70 399 – Buch  Seite 2  Dienstag, 15. November 2005  7:49 07



3 • F016 L70 399 • 05.11

360°

 1

 2

 3

 4

 6

 9

 10

 8

 7

 11

 5

F016 L70 399 – Buch  Seite 3  Dienstag, 15. November 2005  7:49 07



4 • F016 L70 399 • 05.11

CLICK!

A

C
L
IC
K
!

B

C D

 4

 5

 6

 8

 9  12

➊

➋

F016 L70 399 – Buch  Seite 4  Dienstag, 15. November 2005  7:49 07



5 • F016 L70 399 • 05.11

E G

F

 13

 14

 15

 16

 14

 17

 17

 19

 18

 20

 8

F016 L70 399 – Buch  Seite 5  Dienstag, 15. November 2005  7:49 07



 

Românå - 1

Atenøie! Citiøi atent urmåtoarele instrucøiuni. 
Familiarizaøi-vå cu elementele de operare µi 
utilizarea corespunzåtoare ale maµinii de tuns 
iarba. Påstraøi în condiøii de siguranøå 
instrucøiunile de folosire, în vederea unei utilizåri 
ulterioare.

Explicarea simbolurilor de pe maµina de tuns 
iarba

Indicaøie generalå de avertizare a 
periculozitåøii.

Citiøi în întregime instrucøiunile de folosire.

Purtaøi ochelari de protecøie.

Aveøi grijå ca persoanele aflate în preajmå så nu fie 
rånite de corpurile stråine aruncate de maµinå.

Øineøi la o distanøå sigurå de maµinå persoanele aflate 
în preajmå.

Înaintea reglajelor la maµinå sau înainte de 
curåøare, în cazul în care cablul s-a agåøat sau 
dacå låsaøi maµina de tuns iarba 
nesupravegheatå chiar µi pentru scurt timp, 
opriøi-o µi trageøi cablul afarå din prizå. Øineøi 
cablul electric departe de firul de tåiere.

Nu tundeøi iarba atunci când plouå sau nu 
låsaøi afarå maµina de tuns atunci când plouå.

■ Nu folosiøi niciodatå maµina de tuns iarba cu 
capace de acoperire sau dispozitive de protecøie 
deteriorate, sau dacå acestea au fost demontate.

■ Înainte de utilizare verificaøi dacå, cablul de 
alimentare respectiv cablul prelungitor, nu prezintå 
semne de deteriorare sau îmbåtrânire. În cazul în 
care, cablul se deterioreazå în timpul utilizårii, 
scoateøi-l imediat afarå din prizå. NU ATINGEØI 
CABLUL, ÎNAINTE DE A-L FI SCOS DIN PRIZÅ. 
Nu folosiøi maµina de tuns iarba în cazul în care 
cablul este deteriorat sau uzat.

■ Înainte de folosire µi dupå o loviturå, controlaøi dacå 
maµina nu este uzatå sau deterioratå, iar dacå este 
cazul, reparaøi-o.

■ Nu folosiøi niciodatå maµina de tuns iarba dacå 
sunteøi desculøi sau dacå purtaøi sandale deschise, 
folosiøi întotdeauna încåløåminte rezistentå µi 
pantaloni lungi.

■ Øineøi cablul prrelungitor departe de dispozitivul de 
tåiere.

■ Nu permiteøi niciodatå copiilor sau persoanelor 
nefamiliarizate cu prezentele instrucøiuni, så 
foloseascå maµina de tuns iarba. Este posibil ca 
reglementårile naøionale så limiteze vârsta 
utilizatorului. Depozitaøi maµina de tuns iarba la loc 
inaccesibil copiilor, atunci când nu o utilizaøi.

■ Nu tundeøi niciodatå iarba în timp ce în imediata 
apropiere se aflå persoane, în special copii sau 
animale de caså.

■ Operatorul sau utilizatorul este råspunzåtor pentru 
accidente sau pagube provocate altor oameni sau 
bunurilor acestora.

■ Înainte de a atinge firul care se roteµte, aµteptaøi ca 
acesta så se opreascå complet. Firul se mai roteµte 
încå dupå oprirea motorului, putând provoca råniri.

■ Nu tundeøi iarba decât la lumina zilei sau la luminå 
artificialå bunå.

■ Pe cât posibil nu folosiøi maµina de tuns iarba la 
tåierea ierbii ude.

■ Opriøi maµina de tuns iarba în timpul transportului 
de la/cåtre lotul de lucru.

■ Înainte de pornire, feriøi mâinile µi picioarele de firul 
care se roteµte.

■ Nu øineøi mâinile µi picioarele în apropierea firului 
care se roteµte.

■ Nu folosiøi niciodatå fir de tåiere metalic la aceastå 
maµinå de tuns iarba.

■ Verificaøi µi întreøineøi regulat maµina de tuns iarba.

■ Nu daøi la reparat maµina de tuns iarba decât la un 
atelier service autorizat.

■ Asiguraøi-vå întotdeauna cå fantele de aerisire nu 
sunt acoperite de resturi de iarbå.

■ Aveøi grijå så nu vå råniøi cu cuøitul atunci când 
scurtaøi firul de tåiere. Dupå o realimentare cu fir µi 
dupå pornire, aduceøi întotdeauna maµina de tuns 
iarba în poziøia sa normalå de lucru.

■ Opriøi maµina µi scoateøi din prizå µtecherul de 
la reøea:

– întotdeauna atunci când låsaøi maµina 
nesupravegheatå

– înainte de schimbarea bobinei

– în cazul în care cablul este încurcat

– înainte de curåøare sau dacå se lucreazå la maµina 
de tuns iarba.

■ Depozitaøi maµina la loc sigur, uscat, inaccesibil 
copiilor. Nu aµezaøi alte obiecte pe maµinå.

■ Din considerente legate de siguranøa µi protecøia 
muncii, schimbaøi piesele uzate sau deteriorate.

■ Asiguraøi-vå cå piesele noi utilizate la schimbare 
provin de la Bosch.

Instrucøiuni privind siguranøa
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Maµina este destinatå tåierii ierbii µi buruienilor de 
sub tufiµuri precum µi de pe taluzuri µi margini, unde 
nu se poate ajunge cu motocositoarele de gazon.

Utilizarea conform destinaøiei se raporteazå la o 
temperaturå ambiantå între 0 °C µi 40 °C.

Prezentul manual cuprinde indicaøii privitoare la 
montajul corect µi utilizarea în condiøii de siguranøå a 
maµinii dumneavoastrå. Este important så citiøi cu 
atenøie aceste indicaøii.

Scoateøi cu grijå din ambalaj maµina de tuns iarba , 
verificaøi dacå urmåtoarele piese sunt în set 
complet:

– Maµinå de tuns iarba (2 jumåtåøi)

– Apåråtoare

– Instrucøiuni de folosire
Adresaøi-vå distribuitorului dv. în caz cå lipsesc piese sau 
dacå existå componente deteriorate.

 1 Întrerupåtor pornit/oprit

 2 Mâner

 3 Manetå de ghidare

 4 Parte superioarå a tijei

 5 Parte inferioarå a tijei

 6 Cap de tåiere

 7 Fante de aerisire

 8 Apåråtoare

 9 Ωtecher de alimentare**

 10 Cârlig de cablu

 11 Numår serie
**specific fiecårei øåri

Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse 
integral în setul de livrare.

Siguranøå electricå

Pentru siguranøå, maµina dumneavoastrå este 
izolatå de protecøie µi nu necesitå 
împåmântare.Tensiunea de exploatare este de 
230 V AC, 50 Hz (pentru øårile din afara UE 220 V, 
240 V, în funcøie de model). Folosiøi numai cabluri 
prelungitoare admise. Gåsiøi informaøii la centrul 
dumneavoastrå autorizat de asistenøå µi service 
post-vânzåri.

Pentru mårirea siguranøei se recomandå folosirea 
unui întrerupåtor de siguranøå (RCD) cu un curent 
de declanµare de maximum 30 mA. Acest 
întrerupåtor de siguranøå ar trebui controlat înainte 
de fiecare utilizare.

 ATENØIE: Pentru siguranøa dumneavoastrå ese 
necesar, ca µtecherul 9 al maµinii så fie racordat la 
cablul prelungitor 9.

Mufa cablului prelungitor trebuie så fie protejatå 
împotriva stropilor de apå, så fie confecøionatå din 
cauciuc sau acoperitå cu cauciuc.

Cablul prelungitor trebuie folosit cu o tracøiune cu 
arc.

Specificaøii tehnice

Maµinå de tuns 
iarba

ART 23 EASYTRIM/
ART 2300 EASYTRIM

Numår de comandå 3 600 H78 A..
Putere nominalå [W] 280
Turaøie la mersul 
în gol [min-1] 12 500
Realimentare cu fir Pro reglare automatå 

prin atingere
Fir de tåiere [mm] Ø 1,6
Capacitatea de 
umplere a bobinei [m] 8
Diametru cerc 
de tåiere [cm] 23
Greutate 
(fårå accesorii 
speciale) [kg] 1,6
Claså de protecøie  / II
Numår de serie Vezi numårul de serie 11 

(plåcuøa indicatoare a tipului) 
de pe maµinå.

Utilizare conform destinaøiei

Introducere

Set de livrare

Elementele maµinii

Pentru siguranøa 
dumneavoastrå

Atenøie! Deconectaøi maµina µi scoateøi 
µtecherul din priza de reøea înaintea reglajelor 
sau curåøårii acesteia sau în cazul în care 
cablul este tåiat, deteriorat sau încurcat.

Dupå oprirea maµini de tuns iarba firul de 
tåiere se mai roteµte încå câteva secunde, 
din inerøie.

Atenøie – nu atingeøi firul de tåiere care se 
roteµte.

C
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Cablul de racordare trebuie controlat regulat cu 
privire la indicii de deteriorare µi poate fi folosit 
numai dacå este în bunå stare.

Dacå cablul de racordare este deteriorat, repararea 
acestuia se va executa numai de cåtre un atelier 
autorizat Bosch.

Este permiså numai folosirea de cabluri 
preungitoare de tipul H05VV-F sau H05RN-F.

Nu racordaøi maµina la priza de curent, 
înainte ca aceasta så fie complet 
asamblatå.

 Montarea tijei maµinii de tuns iarba

Asamblaøi partea superioarå 4 µi cea inferioarå 5 a 
tijei, împingându-le una într-alta pânå când auziøi un 
„clic“.

Indicaøie: odatå ce partea superioarå µi cea 
inferioarå a tijei au fost asamblate, ele nu mai pot fi 
separate una de cealaltå.

Asiguraøi-vå cå, cablul nu este prins sau råsucit.

 Montarea apåråtorii

Puneøi apåråtoarea 8 pe capul de tåiere 6.

➊ Prindeøi apåråtoarea pe capul de tåiere µi 
împingeøi-o spre spate.

➋ Împingeøi apåråtoarea în jos, pânå când aceasta 
se înclicheteazå sigur (clic).

Îndepårtaøi pietrele, bucåøile de lemn µi 
alte obiecte de pe suprafaøa care trebuie 
tåiatå.

Dupå oprirea maµinii de tuns iarba firul de tåiere 
se mai învârte încå din inerøie timp de câteva 
secunde. Aµteptaøi pânå când motorul/firul de 
tåiere se opreµte complet, înainte de a reporni 
maµina.
Nu opriøi µi apoi reporniøi imediat maµina.

Pornire µi oprire

Apåsaøi µi menøineøi apåsat întrerupåtorul 1. 
Pentru oprire, eliberaøi întrerupåtorul 1.

 Tåierea ierbii

Deplasaøi spre stânga µi spre dreapta maµina de 
tuns iarba, øinînd-o la o distanøå suficient de mare de 
corpul dumneavoastrå. Înclinaøi înainte capul de 
tåiere, pentru a tåia iarba cu firul mai scurt.

Maµina de tuns iarba poate tåia eficient iarba pânå 
la o înåløime de 15 cm. Tåiaøi progresiv iarba cu firul 
mai înalt.

Tåierea în jurul copacilor µi tufiµurilor

Tåiaøi cu atenøie iarba din jurul copacilor µi tufiµurilor, 
pentru ca acestea så nu intre în contact cu firul.

Plantele pot pieri în cazul în care le este 
deterioatå scoarøa.

Pentru un control mai bun, folosiøi maneta de 
ghidare 3.

Firul care se roteµte se poate uza sau rupe. 
Aceasta poate fi cauza faptului cå motorul merge 
în gol µi maµina nu taie iarba.

 Împingeøi maµina de tuns iarba aflatå în 
funcøiune în påmânt sau într-un postament stabil µi 
eliberaøi-o din nou (forøå de apåsare necesarå aprox. 
3 kg).

În acest mod declanµatorul 13 va da drumul firului 
de tåiere. La fiecare acøionare, bobina desfåµoarå 
aprox. 4 cm de fir.

Dacå firul este rupt pe toatå lungimea, apåsaøi de 
douå ori, pentru a obøine diametrul complet al 
cercului de tåiere.

 În momentul în care firul depåµeµte diametrul 
maxim de tåiere, el este tåiat de cuøitul 18 integrat în 
apåråtoarea 8.

Înaintea tuturor lucrårilor la maµinå, 
scoateøi fiµa din prizå.

Indicaøie: Pentru a beneficia de o folosinøå 
îndelungatå µi fiabilå, executaøi regulat urmåtoarele 
lucråri de întreøinere.

Controlaøi regulat maµina cu privire la defecøiunile 
vizibile, cum ar fi elemente de fixare slåbite µi 
componente uzate sau deteriorate.

Verificaøi dacå, capacele µi dispozitivele de protecøie 
nu sunt deteriorate µi dacå sunt montate corect. 
Înainte de utilizare executaøi eventual lucrårile 
necesare de întreøinere µi reparaøii.

Dacå, în ciuda procedeelor de fabricaøie µi verificare 
riguroase, maµina are totuµi o panå, încredinøaøi-o 
spre reparare numai unui centru autorizat de 
asistenøå µi service post-vânzåri pentru scule 
electrice Bosch.

În cazul întrebårilor µi comenzilor de piese de 
schimb vå rugåm så indicaøi neapårat numårul de 
comandå din 10 cifre de pe plåcuøa indicatoare a 
maµinii.

Montare

Tåierea µi tunderea marginilor 
de gazon

A

B

D

Realimentarea cu fir

Întreøinere

E

F
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Înaintea tuturor lucrårilor la maµinå, 
scoateøi fiµa din prizå.

 Înlocuirea bobinei

Imobilizaøi placa bobinei 16.

Rotiøi carcasa tubularå a bobinei 14 în sens contrar 
miµcårii acelor de ceasornic µi scoateøi-o.

Scoateøi bobina 17 goalå din carcasa tubularå a 
bobinei.

Înµiraøi firul bobinei noi/cu fir înfåµurat prin 
orificiul 15 µi introduceøi bobina în carcasa tubularå 
a bobinei 14.

Desfåµuraøi aproximativ 9 cm de fir de pe bobinå.

Montaøi corect pe placa bobinei (în baionetå) bobina 
cu carcasa tubularå 14, apåsaøi-o µi apoi rotiøi spre 
dreapta, pânå la punctul de oprire.

 Alimentarea cu fir a bobinei

Extrageøi bobina 17, conform celor descrise mai sus.

Comprimaøi inelul de susøinere 20, împingeøi-l 
înainte µi extrageøi-l trecându-l pe deasupra 
diametrului mai mic al bobinei.

Tåiaøi aproximativ 8 m de fir de pe mosorul de 
alimentare. Introduceøi prin presare un capåt de fir în 
creståtura bobinei, astfel încât så råmânå afarå 
aproximativ 4 mm.

Înfåµuraøi strâns firul, în straturi ordonate, în direcøia 
sågeøii.

Înµiraøi capåtul firului din interior, trecându-l prin 
gaura longitudinalå 19, în inelul de susøinere 20.

Øineøi firul bine întins µi împingeøi inelul de 
susøinere 20 trecându-l deasupra diametrului mai 
mic al bobinei.

Introduceøi bobina conform celor descrise mai sus.

Indicaøie: Folosiøi numai fire de tåiere de schimb de 
fabricaøie Bosch. Aceste modele speciale au 
caracteristici îmbunåtåøite de tåiere µi de 
realimentare. Alte fire de tåiere duc la performanøe 
de lucru mai slabe.

Înaintea tuturor lucrårilor la maµinå, 
scoateøi fiµa din prizå.

Curåøaøi bine în exterior maµina de tuns iarba cu o 
perie moale µi cu o lavetå. Nu întrebuinøaøi apå µi 
solvenøi sau pastå de lustruit. Îndepårtaøi toate 
depunerile de iarbå µi particule, în special de pe 
fantele de aerisire 7.

Aµezaøi pe o parte maµina µi curåøaøi în interior 
apåråtoarea 8. Îndepårtaøi depunerile compacte 
de iarbå cu un beøiµor sau cu o bucatå de plastic.

Suspendaøi cablul de cârligul pentru cablu 
integrat 10. NU înfåµuraøi împreunå cablul de 
racordare µi cablul prelungitor pe cârligul de cablu µi 
apåråtoare. În cazul în care cablul atinge cuøitul de 
tåiere, el se poate deteriora. Suspendaøi cablul 
NUMAI de cârligul de cablu integrat.

Întreøinerea bobinei

F

G

Dupå tunderea ierbii/depozitare
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Urmåtorul tabel prezintå simptomele defecøiunilor µi cum le puteøi remedia, dacå vre-o datå maµina dv. nu 
funcøioneazå corespunzåtor. În cazul în care totuµi nu puteøi localiza µi înlåtura problema, adresaøi-vå 
atelierului dv. de service.

Atenøie: Înainte de a trece la detectarea defecøiunilor opriøi maµina µi scoateøi µtecherul afarå din 
prizå.

Detectarea defecøiunilor

Simptome Cauze posibile Remediere

Maµina de tuns iarba nu 
funcøioneazå

Nu existå tensiune de alimentare

Priza de curent este defectå

Cablu prelungitor defect

Siguranøa a întrerupt circuitul

Controlaøi µi porniøi maµina

Folosiøi altå prizå

Controlaøi, eventual înlocuiøi cablul

Înlocuiøi siguranøa

Maµina de tuns iarba 
funcøioneazå cu 
întreruperi

Cablu prelungitor defect

Cablajul intern al maµinii este defect

Controlaøi, eventual înlocuiøi cablul

Adresaøi-vå centrului de asistenøå 
service post-vânzåri

Maµina este 
suprasolicitatå

Iarba este prea înaltå Tåiaøi progresiv

Maµina nu taie iarba Firul este prea scurt/rupt Realimentaøi manual/automat cu fir

Nu se realimenteazå cu 
fir de tåiere

Bobina ete goalå

Firul s-a încurcat în bobinå

Verificaøi bobina

Dacå este necesar, înfåµuraøi din nou 
firul

Firul de tåiere se rupe în 
continuare

Firul s-a încurcat în bobinå

Maµina de tuns iarba nu este folositå 
corect

Dacå este necesar, înfåµuraøi din nou 
firul

Tåiaøi numai cu vârful firului de tåiere, 
evitaøi contactul cu pietre, pereøi µi alte 
obiecte rezistente. Realimentaøi 
regulat cu fir pentru a menøine întreagå 
låøimea de tåiere.
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Sculele electrice, accesoriile µi ambalajele trebuie 
direcøionate cåtre o staøie de revalorificare 
ecologicå.

Numai pentru øårile membre UE:

Nu aruncaøi sculele electrice în 
gunoiul menajer!
Conform Directivei Europene 
2002/96/CE privind aparatura 
electricå µi electronicå uzatå µi 
transpunerea acesteia în legislaøia 

naøionalå, sculele electrice casate trebuie colectate 
separat µi direcøionate cåtre o staøie de revalorificare 
ecologicå.

Desene de ansamblu µi informaøii privind piesele 
de schimb gåsiøi la:
www.bosch-pt.com

Robert Bosch SRL
România
Str. Horia Måcelariu 30 – 34, sector 1, Bucureµti

✆ .....................................................  +40 (0)21 / 405 75 00

Fax ....................................................  +40 (0)21 / 405 75 38

Bosch Service Center
România
Str. Horia Måcelariu 30 – 34, sector 1, Bucureµti

✆ .....................................................  +40 (0)21 / 405 75 40

✆ .....................................................  +40 (0)21 / 405 75 41

✆ .....................................................  +40 (0)21 / 405 75 81

Fax ....................................................  +40 (0)21 / 405 75 66

Valorile måsurate au fost determinate conform 
2000/14/CE (înåløime 1,60 m, distanøå 1 m) µi 
EN 28 662.

Nivelul de zgomot evaluat A al maµinii este în mod 
normal : nivel presiune sonorå 82 dB (A); nivel 
putere sonorå 90 dB (A).

Acceleraøia mânå-braø este în mod normal inferioarå 
valorii de 2,5 m/s2.

Declaråm pe proprie råspundere cå acest produs 
este în concordanøå cu urmåtoarele standarde µi 
documente normative: EN 786, EN 60 335 conform 
prevederilor Directivelor 89/336/CEE, 98/37/CE, 
2000/14/CE.

2000/14/CE: Nivelul garantat al presiunii 
sonore LWA este inferior valorii de 94 dB (A). 
Proedeu de evaluare a conformitåøii conform 
Anexei VI.

Laborator de încercåri desemnat: 
SRL, Sudbury England

Numår de identificare laborator de testare 
autorizat: 1088

Leinfelden, 01. 11. 2005.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

Sub rezerva modificårilor

Eliminare

Asistenøå service

Declaraøie de conformitate
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