
 

 

Instrucţiuni de utilizare 
motoferăstrău 

GCS45 şi GCS52 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Înainte  de utilizare citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare. 

• Respectaţi prescripţiile prezentului manual. 
 
 
 
 

 



   

 

 
!   Siguranţa este prioritară 
 
Instrucţiunile însemnate cu “!” se referă la pericole importante care pot cauza accidentări 
personale. Vă rugăm să le citiţi cu atenţie, şi să le urmaţi cu stricteţe.  
 
• Despre semnele de atenţionare 

！ Atenţionare  

Se referă la instrucţiuni a căror nerespectare pot avea consecinţe grave. 
 
Important  
 
Se referă la instrucţiuni de respectat, şi  ale căror nerespectare poate cauza deteriorarea 
sau defectarea aparatului. 
 
Completare  
 
Se referă la completări importante referitoare la utilizare. 

 

Cuprins  
 

1. Denumirea componentelor  
2. Etichetă de atenţionare şi de identificare  
3. Simboluri pentru utilizare 
4. Observaţii referitoare la utilizare adecvată 
5. Montarea şinei, şi a lanţului 
6. Carburant, şi ulei pentru lanţ 
7. Funcţionarea motorului  
8. Tăierea lemnelor 
9.  Verificare amănunţită 
10. Verificarea în detaliu a şinei şi a lanţului 
11. Păstrare 
12. Diagnostizare  
13. Specificaţii tehnice  
  
 
  



   

 

1. Denumirea componentelor 
───────────────────────────────────────────
1. Apărătoare 
2. Mâner demaror 
3. Capac filtru aer 
4. Manetă şoc 
5. Manetă deblocare 
6. Mâner posterior 
7. Manetă gaz (accelerare) 
8. Comutator oprire/pornire   
9. Dop rezervor carburant 

10. Dop rezervor ulei pentru lanţ 
11. Mâner faţă 
12. Lanţ  
13. Şină 
14. Înveliş exterior 
15. Şurub reglare 
16. Piuliţă M8 
17. Capac superior 
18. Atenuator zgomot 
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2. Etichetă de atenţionare şi de identificare                         

 

(1) Citiţi înstrucţiunile de utilizare. 

 

(2) Purtaţi echipament de protecţie: cască, mască şi apărătoare 
urechi, 

 

(3) Motoferăstrăul se utilizează ţinându-l în mână. 
 
 
 

 

 
(4) Aveţi grijă: schimbarea lanţului poate fi periculoasă. 

 

 
(5) Atenţionare / Atenţie 

 
 

Important 
• Înainte de utilizarea aparatului citiţi cu atenţie instrucţiunile de 

utilizare. 

！Atenţionare 

Modificarea aparatului poate fi periculoasă. Vă rugăm să nu-l 
modificaţi. 
Orice modificare neavizată de producător duce la pierderea garanţiei. 

 



   

 

3. Simboluri   
Simbolurile indică cum trebuie utilizat şi întreţinut aparatul în mod adecvat şi comod. 
Vă rugăm ca în caz de defecţiune să procedaţi în modul indicat de simboluri. 
 

 

(a)  Înseamnă că se utilizează carburant în amestec: „benzină cu ulei”. 
Locul amplasării simbolului: rezervorul de carburant 

(b）Semnifică „uleiul pentru lanţ” 

Locul amplasării simbolului: rezervorul uleiului pentru lanţ 

(c）Comutator oprire/pornire:  OI. Se pune în poziţia “O”（STOP）pentru 
oprirea motorului. 

 Locul amplasării simbolului: partea posterioară a aparatului 

(d）Clapeta şoc: OI.Trageţi de manetă pentru a activa şocul (închidere canal 
de aspiraţie aer) 

 Locul amplasării simbolului: partea dreapta posterioară a aparatului 

（e）Şurub reglare ungere lanţ: OI 

Spre semnul “MIN” — reduce cantitatea de ulei pentru ungere 
Spre semnul “MAX” — creşte cantitatea de ulei pentru ungere 

 Locul amplasării simbolului: partea inferioară de mijloc 
(f)  H — motor la turaţie ridicată  
  L — motor la turaţie redusă 
 T — şurub reglare turaţie de ralanti 
 Locul amplasării simbolului: partea stânga superioară a motorului 
  
 

Vă rugăm să luaţi în considerare 
semnificaţia acestor simboluri! 

 
 



   

 

4. Menţiuni pentru utilizarea adecvată a aparatului    

 

 

■ Înainte de utilizarea aparatului 
a.  Înainte de utilizarea aparatului citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni şi 

aplicaţi-le.  
b.  Acest aparat are în componenţă un lanţ în mişcare la viteză ridicată. 

Utilizarea sa neadecvată este foarte periculoasă. Evitaţi utilizarea aparatului 
în stare de oboseală, sau sub influenţa unor medicamente ce diminuează 
capacitatea de discernământ, respectiv a băuturilor alcoolice. 

 
 

c.  Există emisii de monoxid de carbon (CO) dăunător organismului uman. Nu 
utilizaţi aparatul în spaţii închise sau în spaţii cu ventilaţie neadecvată. 

d.  Nu utilizaţi aparatul în următoarele situaţii: 
1. Dacă pardoseala este alunecoasă şi nu Vă puteţi păstra stabilitatea. 
2. La vizibilitate redusă: în ceaţă sau în întuneric. 
3.  Pe vreme ploioasă, cu vânt, furtunoasă, etc. 

e.  Înainte de prima utilizare consultaţi utilizatori cu experienţă.  

 

f.  În stare de oboseală nu Vă puteţi concentra corespunzător, şi Vă puteţi 
accidenta. Evitaţi lucrările cu termene de execuţie prea scurte. Perioadele 
de lucru succesive să nu dureze mai mult de 10 minute, şi păstraţi pauze de 
10-20 minute între ele. Nu lucraţi efectiv mai mult de 2 ore pe zi cu acest 
aparat. 

g.  Respectaţi presripţiile instrucţiunilor de utilizare şi dacă este necesar 
consultaţi-le din nou. 

h.  Dacă predaţi aparatul spre utilizare sau îl împrumutaţi unei alte persoane 
instrucţiunile de utilizare trebuie predate deasemenea cu acesta.   

i.  Este interzisă utilizarea aparatului de către persoanele care nu sunt capabie 
de a înţelege instrucţiunile de utilizare şi de către copii. 

 
 
 
 
 

■ Vestimentaţia şi accesoriile necesre la utilizarea aparatului 
a. La utilizarea aparatului sunt necesare următoarele: 

1. cască de protecţie (la lucrul în locuri cu înclinaţie/pantă) 
2. ochelari sau mască de protecţie  
3. mănuşi de protecţie 
4. pantofi adecvaţi 
5. apărătoare de urechi (îndeosebi la lucrări de durată) 

b. Aveţi grijă să aveţi la îndemână următoarele obiecte: 

1. Scule pentru aparat şi pilă pentru ascuţit lanţ.  

 2. Carburant, şi ulei pentru lanţ în vase separate. 
 



   

 

Observaţii: 

 

1. Accesorii pentru delimitarea zonei de lucru (sfoară, tăbliţe) 
2. Fluier (utilizaţi-l la operaţiile conexe şi în caz de pericol) 

3. Secure, fierăstrău manual (pentru înlăturarea obstacolelor) 

4. Nu lucraţi în vestimentaţie prea largă, desculţ, sau în sandale/şlapi. 

 

■  Observaţii referitoare la carburant:  
a. Carburantul în amestec utilizat pentru aparat este inflamabil: în locul 

depozitării/păstrării carburantului este interzis a se utiliza flacără 
deschisă, surse de foc sau de scântei.  

b. Se interzice fumatul în timpul utilizării aparatului sau încărcării 
carburantului. 

c. Înainte de încărcarea carburantului opriţi aparatul, şi aveţi grijă să nu 
existe flacără deschisă în apropiere.  

d. Înainte de pornirea aparatului ştergeţi carburantul eventual vărsat pe 
aparat.  

e. Înainte de a porni motorul închideţi rezervorul şi canistra de carburant, 
apoi îndepărtaţi-Vă la cel puţin 3 m distanţă de canistră. 
 

■  Observaţii! Înainte de pornirea motorului:  
.  Verificaţi locul lucrării, obiectul de tăiat, şi sensul/direcţia de tăiere. 
.  Începeţi lucrul numai dacă V-aţi asigurat referitor la locul lucrării, şi de 

traseul de retragere înainte de căderea crengilor.  
.  Aşezaţi semn/panou de atenţionare pe o suprafaţă de 2,5 m2

.  Verificaţi orice deteriorare, slăbire sau defectare a aparatului. NU utilizaţi 
aparat deteriorat, nereglat, sau asamblat necorespunzător.  Înainte de a 
utiliza clapeta de şoc asiguraţi-Vă că lanţul este oprit. 

 în jurul 
zonei de lucru pentru a preveni intrarea persoanelor pe suprafaţa 
respectivă.  

 

 
 

■  Observaţii referitoare la pornirea motorului: 
a. În timpul funcţionării motorului aparatul trebuie ţinut strâns cu ambele 

mâini. 
b. Când motorul funcţionează ţineţi aparatul la distanţă adecvată. 
c. La pornirea motorului aveţi grijă ca lanţul să nu fie în contact cu obiecte 

străine sau cu pardoseala / solul. 
 



   

 

Observaţii:  

 
 
 
 
 

■ Funcţionare 
a. Păstraţi mânerul uscat şi curat, fără pete de ulei sau alte materiale 

inflamabile.  
b. Nu atingeţi atenuatorul de zgomot, bujia, sau alte componente metalice: 

pericol de ardere sau electrocutare.  
c.   Fiţi atent la tăierea arbuştilor, crengilor. Acestea pot provoca smucituri, 

dezechilibrări periculoase.   
d.   Fiţi atent la crengile ce se pot înţepeni. 
e.   Atenţie la crengile ce pot cădea. 
f.   Opriţi motorul înainte de a aşeza apartaul pe sol. 

 ■ Măsuri de precauţie pentru evitarea efectului reculului (pentru utilizatori) 

 

！Atenţionare  
. Când şina / lanţul întâlneşte un obiect sau lemnul de tăiat blochează 
lanţul aparatul poate avea un recul împingând brusc şina spre 
utilizator, ceace poate cauza pierderea echilbrului / controlului, şi poate 
duce la accidentări fizice grave.  
.  Nu trebuie să aveţi încredere exagerat de mare în componentele de 
siguranţă montate pe motoferăstrău. Pentru a preveni accidentările utilizaţi 
aparatul conform instrucţiunilor. 
 
（1）Înţelegând principiul reculului se poate reduce sau evita surpriza ce ar 
cauza accidentare la apariţia acestuia.   
（2）În timpul funcţionării motorului aparatul trebuie ţinut strâns cu ambele 
mâini pentru a atenua eventualul recul şi pentru a menţine controlul asupra 
aparatului. 
 

Se ţine strâns 



   

 

Observaţii:  
 （1）Aveţi grijă ca pe suprafaţa de lucru să nu fie obstacole. Evitaţi ca şina 

să atingă crengi, sau alte obstacole pe care lanţul în mişcare le-ar putea 
apuca. 
（2）În timpul tăierii aparatul trebuie să funcţioneze la turaţie ridicată (peste 
cea de ralanti). 
（3）Nu tăieţi la nivel egal sau superior umerilor. 
( 4 )Curăţiţi şi păstraţi lanţul aparatului în stare curată conform prescripţiilor. 

 ( 5 ) Se pot utiliza doar apărătoarele şi accesoriile pentru lanţ furnizate de 
producător. 

 

■  Întreţinere 
.  Pentru o funcţionare adecvată lucrările de întreţinere şi reparaţii 
trebuie executate în mod regulat conform instrucţiunilor. 
 
.  Înainte de executarea lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii motorul trebuie 
oprit. 
 
 ！Atenţionare  

Componentele metalice după oprirea motorului mai pot fi calde un 
timp. 
.  Pentru lucrările de întreţinere menţionate în instrucţiuni adresaţi-Vă unui 
atelier service agreat de furnizorul Dvs. 
 
■   Transport 
.  Pe durata transportului motorul trebuie oprit, şi trebuie demontată şina. 
Până când motorul este cald, nu-l atingeţi. 



   

 

5. Montarea şinei şi a lanţului                             
 

     apărătoare 

 
Şurub M8 cu cep de 

tensionare  

 
Piuliţă M8 

 

 
Piuliţă de tensiunare 

 

Deschideţi ambalajul, şi montaţi pe aparat şina şi lanţul conform 
intrucţiunilor de mai jos. 
！Atenţionare 
Lanţul are muchii foarte ascuţite. Purtaţi mănuşi de protecţie! 
1. Trageţi şina spre mânerul anterior pentru a Vă asigura că 

frâna nu este trasă.   
2. Deşurubaţi piuliţa M8, slăbiţi şurubul cu cep de tensionare şi 

scoateţi apărătoarea laterală.  
3. Montaţi la loc şina cu piuliţa M8, şi aşezaţi lanţul pe roata de 

antrenare şi pe şină. Reglaţi piuliţa de tensionare pe învelişul 
lateral, şi aşezaţi ştiftul de tensionare în orificiul şinei. 

 
Atenţie  
Aveţi grijă de poziţia lanţului în timpul montării. 
Săgeata arată sensul de mişcare a lanţului. 
4. Montaţi învelişul lateral pe unitatea de antrenare, şi fixaţi-l cu 

ajutorul a 2 piuliţe M8 pe şuruburi, şi trageţi-l până în poziţia 
în care încă nu împiedică reglarea tensionării lanţului.  

5. Prindeţi şina, şi rotiţi piuliţa pentru a tensiona lanţul: trageţi 
lanţul la mijlocul şinei şi fixaţi şina cu piuliţa când lanţul este la 
5-8 mm depărtare de şină: acesta trebuie să fie elastic. 

6. Cele două piuliţe se strâng cu moment de cca. 12-15 Nm. 
Trageţi lanţul pentru a-i verifica elasticitatea, şi verificaţi-i din 
nou tensionarea. Dacă este necesar slăbiţi piuliţele şi 
efectuaţi din nou reglajele conform celor de la punctul 
anterior, sau scoateţi învelişul lateral, şi repetaţi paşii de la 
început. 

 
ATENŢIE 

Lanţul nou după montare şi utilizare se poate lungi. Verificaţi-l 
în mod regulat, şi reglaţi-i tensionarea. Un lanţ netensionat 
corespunzător se poate mişca din poziţia corectă, şi poate cauza 
uzarea prematură a sa precum şi a şinei, respectiv poate cauza 
accidentări. 
 



   

 

6. Carburant, ulei pentru lanţ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ Carburant 
Se utilizează benzină având cifra octanică de cel puţin 93 (fără plumb şi 
fără alcool) în amestec cu ulei special FC pentru motoare în doi timpi. 

Raport de amestec de referinţă 
  Ulei de amestec: ulei de amestec pentru motoare în doi timpi 
Pentru primele 20 de ore de funcţionare           25:1 
După primele 20 de ore de funcţionare      40:1 
(pentru obţinerea unui amestec adecvat utilizaţi indicaţiile şi 
marcajele de pe vasul de amestec) 
 

 
Tabel pentru raportul de amestec de 40:1  

Benzină   [ l ]         1    2     3     4     5 
Ulei motor [ml]    25  50   75  100 125 
  
! Atenţionare 
Nu păstraţi carburanţii în apropierea locului de utilizare a flăcării 
libere. 
Nu păstraţi şi amestecaţi carburantul în afara locului de păstrare 
avizat.  
 
Atenţie 
Cele mai multe probleme ale motorului sunt cauzate de utilizarea unui 
carburant necorespunzător. 
Aveţi mare grijă să nu utilizaţi nici măcar din greşeală ulei de motor pentru 
motoare în patru timpi ca ulei de amestec. 
 
■ Uleiul pentru lanţ 
 
Pe toată durata anului se poate utiliza ulei tip SAE#10W-10, sau pe timpul 

verii SAE#10W-30, respectiv iarna SAE#10W-10. 
 
Atenţie 
Nu utilizaţi ulei uzat sau ulei reciclat, deoarece se poate deteriora pompa 
de ulei. 
 
 
 



   

 

7. Funcţionarea motorului  
                                

 
 
 
 
 
                     Rezervor 

carburant 
Rezervor ulei  
pentru lanţ     
 
Comutator  
pornire/oprire motor 

 
 
                    Manetă 
pornire 

 
Accelerator 

Manetă şoc 

 
  Pornit / 
Oprit 

 

 

 
Şurub reglare ulei 

■ Pornirea motorului 
1. Umpleţi rezervorul de carburant şi rezervorul uleiului pentru lanţ, 
apoi închideţi-le cu capacele lor. 
2. Mutaţi întrerupătorul de pornire/oprire în poziţia “I”. 
3.  Apăsaţi maneta de pornire, trageţi şi eliberaţi maneta de accelerare 
(gaz) în poziţia de pornire. 
4.  Aşezaţi clapeta de şoc în poziţia “off” (oprit). 
 

Atenţie 
Aşezaţi clapeta şoc în poziţia “on” (pornit) pentru repornirea 

motorului. 
 

5. După ce Va-ţi asigurat că aparatul este poziţionat corect pe sol / 
pardoseală fixaţi-l cu piciorul pe partea inferioară netedă a mânerului, 
apăsaţi maneta de acceleraţie, apoi trageţi energic maneta de pornire. 
 
!Atenţionare 

Este strict interzis să porniţi aparatul în poziţie suspendată, 
deoarece Vă puteţi accidenta. 
6. După ce auziţi că motorul a pornit împingei la loc maneta şoc, şi 
acţionaţi maneta de accelerare pentru a încălzi motorul, ceace poate 
dura 10-30 secunde.  
 
■ Verificarea ungerii lanţului 

După pornirea motrorului reglaţi viteza lanţului la turaţie medie 
apoi verificaţi urmele de ulei în modul arătat pe figura alăturată, unde 
este reprezentat modul de funcţionare normal. 
 
■ Uleiul pentru lanţ  

Cantitatea de ulei pentru lanţ se poate regla de la şurubul situat la 
la partea inferioară a motorului. 

 
Atenţie 

La epuizarea uleiului pentru lanţ reumpleţi rezervorul acestuia (la 
alimentarea cu carburant a aparatului). 
 

 
  



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comutator pornit/oprit 

 

■ Mecanismul antiîngheţ al aparatului  
Utilizarea aparatului la temperaturi de 0-5 o

 

C poate cauza 
îngheţarea carburatorului, sau defectarea motorului.    

Din acest motiv în zona sa superioară interioară aparatul este 
prevăzut cu un canal pentru conducerea aerului cald la motor în 
vederea prevenirii îngheţului.    
 

Aparatul trebuie utilizat în condiţii de presiune atmosferică 
normală şi în regim de funcţionare normal. Aparatul la livrare este 
reglat pentru regim de funcţionare normal. În caz de ger aparatul 
trebuie comutat la regim de prevenire a îngheţului. 
 
■ Alegerea regimului de funcţionare 
1． Comutaţi comutatorul de pornit/oprit în poziţia “0” pentru a opri 

motorul. 
2． Îndepărtaţi învelişul superior şi cel de protecţie antiîngheţ 

lateral.  
3． Poziţionaţi la dreapta învelişul antiîngheţ şi montaţi-l în carcasa 

superioară. 
（1）Carcasa superioară principală 

（2）Înveliş antiîngheţ 

（3）Regim antiîngheţ 

（4）Regim normal 
 
Atenţie 

Când temperatura de ambient este de valoare normală iar 
aparatul este reglat pentru regim antiîngheţ este posibil ca acesta să 
nu pornească, sau să nu funcţioneze corespunzător. Din acest moiv, 
dacă nu este ger aparatul trebuie reglat pentru funcţionare în regim 
normal. 
 

 

■Mecanismul de frânare  
Pentru frânarea lanţului împingeţi braţul apărător înspre faţă. 

Trageţi înapoi braţul până se aude un clic: mecanismul de frânare 
deblocat.  
（1） Frâna activată 
（2） Frâna dezactivată 
 

Atenţie 
Verificaţi zilnic funcţionarea corespunzătoare a mecanismului de 

frânare. 
Dacă mecanismul de frânare nu funcţionează contactaţi furnizorul 

sau un atelier service pentru a remedia defecţiunea. 
Frânările frecvente la regim de funcţionare normal (lanţ în 

mişcare) pot cauza încălziri ale cuplajului respectiv defectarea 
acestuia. 
 



   

 

 
Comutator pornit/oprit 

 

■ Oprirea motorului 
1． Eliberaţi maneta de accelerare, şi lăsaţi motorul să funcţioneze 

2-5 minute în continuare. 
2.   Mutaţi comutatorul în poziţia “0” (oprit). 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

8．Tăierea lemnelor 

！Atenţionare 
Înainte de utilizarea aparatului citiţi cu atenţie capitolul referitor 
la utilizarea corespunzătoare. Puteţi începe lucrul cu o grindă 
uşor de tăiat pentru a Vă obişnui cu utilizarea aparatului. 
 

Urmaţi cu stricteţe instrucţiunile de securitate. Motoferăstrăul se 
poate utiliza doar pentru tăierea buştenilor de lemne. Nu se poate 
utiliza aparatul pentru a tăia alte tipuri de materiale deoarece pot 
apărea vibraţii nepermise. 

Nu se poate utiliza lanţul pentru ridicarea, manipularea sau 
spintecarea diferitelor obiecte.  

Nu agăţaţi aparatul pe cârlige fixe. 
Respectaţi instrucţiunile producătorului: nu agăţaţi materiale pe 

aparat. 
Când motorul funcţionează puteţi împinge uşor lanţul în tăietură. 
Nu încercaţi să trageţi lanţul dacă acesta s-a blocat în tăietură: 

încercaţi să creşteţi tăietura cu ajutorul unei pene, sau cu un levier.  
 
■ Protecţia contra recul a aparatului  

Înainte de fiecare utilizare verificaţi mecanismul de frânare. 
Lanţul trebuie să fie ascuţit pentru a asigura protecţia contra recul a 
aparatului. 
În cazul utilizării aparatului fără componente de siguranţă 
(demontate), sau modificarea necorespunzătoare a braţului apărător 
reculul se poate intensifica şi poate cauza accidentări grave. 

 

 
 
 

■ Doborârea arborilor 
La doborârea arborilor trebuie avută în vedere înclinarea 

acestora datorat vântului, poziţiei crengilor mari, suprafaţei, etc. 
1． Asiguraţi loc suficient pentru picioare, şi asiguraţi acces în jurul 

trunchiului. 
2． Tăiaţi un rost în formă de V (pană) pe partea trunchiului pe 

acea direcţie pe care doriţi doborârea. 
3． Executaţi tăierea pe partea opusă penei executate anterior. 
 
！Atenţionare 
Atenţionaţi persoanele (muncitorii) din jur când executaţi 
doborârea. 



   

 

 
Direcţia doborârii 
 

 

 
！Atenţionare 
Staţi stabil pe picioare fără a Vă sprijini de/pe butuci. 

Aveţi grijă la butucii care se rostogolesc. Staţi în amonte de 
trunchi / butuc când lucraţi pe pantă. 

 
Urmaţi instrucţiunile referitoare la utilizarea adecvată a 
aparatului, şi evitaţi reculul lanţului. 
 

Vă rugăm să urmăriţi direcţia de înclinare a butucului la 
tăiere şi evitaţi blocarea lanţului în acesta. Pentru aceasta opriţi 
tăierea şi continuaţi de pe partea opusă.  
 

 

■ butuc pe sol 
Executaţi tăierea transversală până la jumătate apoi rotiţi butucul şi 
continuaţi tăierea pe partea opusă. 

 

■ butuc pe reazeme 
Începeţi tăierea în zona A de sus până la 1/3 din secţiune, şi 

continuaţi de pe partea opusă. În zona B începeţi de sus până la 1/3 
din secţiune, iar restul tăiaţi de pe partea opusă. 
 

 

 

 

■ Tăierea crengilor mari ale copacului doborât 
Verificaţi curbura crengii: mai întâi tăieţi dinspre partea curbă, şi 

terminaţi pe cealaltă parte. 
! Atenţionare 

Aveţi grijă la reculul crengilor tăiate. 
■ Tăierea crengilor de pe copac  

Începeţi din jos, şi terminaţi dinspre sus.  
 

 ! Atenţionare 

Nu staţi în poziţie instabilă sau pe scară în timpul lucrului. 
Nu tăieţi de la distanţă prea mare. 
Nu tăieţi de la nivel superior umerilor.  
În timpul lucrului ţineţi strâns cu ambele mâini mânerele 
aparatului. 
 

 



   

 

 
9. Verificarea detaliată                                     
 
Capac bujie 

 
Filtru de aer 

 

 
Scurgerea uleiului pentru lanţ 

 
Şină  

 
Gaură de ungere 

! Atenţionare 

Înainte de curăţirea, verificarea sau repararea lanţului 
opriţi şi răciţi motorul, respectiv scoateţi capacul bujiei 
pentru a preveni pornirea accidentală. 
 
■ Verificare amănunţită după de fiecare utilizare 
1． Filtru de aer 

Praful depus pe suprafaţa filtrului de aer poate fi îndepărtat 
prin lovituri uşoare de o suprafaţă dură; demontaţi filtrul (în două 
părţi), şi spălaţi-l cu benzină pentru a îndepărta impurităţile de pe 
suprafaţa sa, apoi curăţiţi-l cu aer comprimat dinspre interior 
spre exterior. 

La reasamblarea filtrului fiţi atent la îmbinarea nervurilor de 
ghidare. 
 
 
2． Orificiul de scurgere al uleiului pentru lanţ 
Îndepărtaţi şina şi verificaţi dacă orificiul de scurgere al uleiului 
pentru lanţ nu este înfundat. 
 
 
 
 
3． Şina 
Scoateţi şina şi îndepărtaţi impurităţile depuse în canalul de 
ghidare şi în orificiul uleiului pentru lanţ. 

Umpleţi cu unsoare gaura din capătul şinei pentru a unge 
roata de lanţ. 

 
 
 
 

 
4． Diverse 
Verificaţi eventualele scurgeri de carburant şi de ulei, şuruburile / 
piuliţele slăbite, piesele deteriorate mai ales la locurile de 
îmbinare ale mânerului anterior cu şina. Înainte de utilizare 
trebuie remediate eventualele defecţiuni. 
 

 
               Capac bujie 

 

■ Paşii de urmat la întreţinerea periodică 
 
1． Nervurile de răcire ale cilindrului 

Praful depus pe nervurile de răcire poate cauza 
supraîncălzirea motorului. Scoateţi filtrul de aer şi capacul 
superior pentru a putea curăţi nervurile cilindrului. La 



   

 

 
 
 
 
 

 
Capac                      Filtru   
rezervor          carburant 
 
 
 
 

                           Filtru 
ulei                                 

 
 
 
Capac ulei 

remontarea capacului aveţi grijă la poziţia corespunzătoare a 
cablului circuitului comutatorului de pornire / oprire şi a 
şuruburilor de fixare. 
 

Atenţie 
 
La îndepărtarea rumeguşului acoperiţi gaura de aspiraţie a aerului. 

2． Filtrul de carburant 
（a） Cu ajutorul unei sârme scoateţi filtrul de carburant 
din rezervor. 
（b） Spălaţi cu benzină filtrul scos, iar dacă este necesar 
înlocuiţi-l cu unul nou. 

Atenţie 

După scoterea filtrului fixaţi capătul ţevii. 

La remontarea filtrului aveţi grijă ca să nu ajungă fibre sau 
praf în ţeavă. 

3． Filtrul de ulei lanţ 
Cu ajutorul unei sârme scoateţi filtrul din rezervorul de ulei pentru 
lanţ, şi spălaţi-l cu benzină. Montaţi la loc filtrul, şi ştergeţi uleiul şi 
praful de pe rezervor. 

 
       Electrozi 

 
 
 

 

4. Bujie 

Curăţiţi electrodul cu o perie de sârmă şi reglaţi distanţa la 0,6 
- 0,7 mm.  

5.     Roata de lanţ / antrenare 

Verificaţi eventualele crăpături sau uzuri exagerate care ar 
putea împiedica funcţionarea corectă a roţii de lanţ. Dacă uzura 
depăşeşte 0,5 mm aceasta trebuie schimbată cu una nouă. Nu 
utilizaţi o roată de lanţ uzată cu un lanţ nou sau invers.  

6.     Cauciucul de atenuare superior şi inferior 

Dacă partea lipită s-a desprins sau cauciucul a crăpat trebuie 
schimbat cu unul nou. 
 



   

 

10. Verificarea lanţului şi a şinei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ Lanţul  
 
!Atenţionare 

Din punctul de vedere al funcţionării corespunzătoare este 
important ca lanţul să fie menţinut în stare ascuţită în mod 
permanent. 

Lanţul trebuie ascuţit în următoarele cazuri: 
1. Rumeguşul are aspect de praf. 
2. Tăiatul a devenit mai greoi. 
3. Linia de tăiere nu este dreaptă. 
4. Au crescut vibraţiile. 
5. A crescut consumul de carburant. 
 
!Atenţionare 

Purtaţi mănuşi de protecţie! 

Înainte de ascuţire fixaţi corespunzător lanţul! 

Opriţi motorul! 

Utilizaţi pilă rotundă de dimensiune corespunzătoare lanţului!  
Pila rotundă standard pentru lanţ: 3/16 inch (Ø 4,76 mm) 

Aşezaţi pila la tăiş şi împingeţi-o cum se arată în figură. 
După ascuţire verificaţi adâncimea golurilor dintre dinţi, care trebuie să 
fie conform figurii.  
 
!Atenţionare 

Aveţi grijă la ascuţirea muchiei tăietoare frontale pentru a reduce 
riscul de crăpare al lanţului. 

（1）. Accesoriu pentru verificarea adâncimii de tăiere. 

（2）. Rotunjirea muchiei tăietoare. 

（3）. Adâncimea de tăiere standard al ferăstrăului. 
Aveţi grijă ca toţi dinţii lanţului să fie ascuţiţi identic.  

（4）. Lungimea dintelui  

（5）. Unghiul de ascuţire 

（6）. Unghiul de tăiere al muchiei laterale 

（7）. Unghiul de tăiere al muchiei superioare 
 



   

 

 

Şina 

Şina trebuie întoarsă în mod regulat în caz de uzură pronunţată. 

Canalul şinei trebuie să fie rectangulară. Verificaţi regulat canalul 
din şină. Aşezaţi o riglă la partea posterioară a şinei şi la dinţii lanţului: 
dacă observaţi un rost între aceştia canalul lanţului este rectangular, iar 
în caz contrar acesta este uzat. Şina trebuie reparată sau schimbată cu 
una nouă. 

(1) Riglă 

(2) Rost 

(3) Fără rost 

(4) Lanţ înclinat datorit uzurii canalului 
 

 
 

11．Păstrare/depozitare  

 
Înainte  de a depozita aparatul amestecul de carburant trebuie golit din rezervor, iar motorul 
trebuie lăsat să funcţioneze până când este consumat carburantul din carburator şi din 
conducta de alimentare.  
 
Depozitaţi aparatul într-o încăpere adecvată ferită de praf.  



   

 

12. Diagnostizarea defecţiunilor  
 
Exemplul 1.: Motorul nu porneşte 
 
Verificaţi dacă amestecul de carburant nu 
are conţinut de apă sau alte materiale 
neadecvate. 

→ Schimbaţi carburantul cu unul 
corespunzător. 
 

   
 

Verificaţi dacă a ajuns prea mult carburant în 
motor (supraalimentare). 
 

 
→ 

Scoateţi şi uscaţi bujia, 
închideţi uşiţa de aerisire şi 
trageţi încet de 5-10 ori 
maneta demarorului, apoi 
puneţi la loc bujia. 

   
Verificaţi dacă bujia produce scântei. 
 

→ Schimbaţi bujia cu una nouă. 
 

 
 
Exemplul 2. : Putere redusă / accelerare slabă / turaţie de ralanti ridicată  
 
Verificaţi dacă amestecul de carburant nu 
are conţinut de apă sau alte materiale 
neadecvate. 

 
→ 

Schimbaţi carburantul cu unul 
corespunzător. 
 

   
Verificaţi dacă filtrul de aer sau de carburant  
nu este astupat.  
 

 
→ 

 
Curăţiţi-le. 
 

   
Verificaţi dacă este reglat corespunzător 
carburatorul 
 

→ Reglaţi carburatorul. 
 

 
Exemplul 3.: Lipsă ulei pentru lanţ 
 
Verificaţi poziţia corectă a filtrului din 
rezervorul de ulei pentru lanţ. Evitaţi 
răsucirea acestuia ceace ar putea bloca 
filtrul sau conducta de ulei.  

→ Aşezaţi filtrul în poziţie 
corespunzătoare. 
 

   
Verificaţi dacă nu s-au astupat căile de ulei şi 
orificiile de scurgere.  

 
→ 

 
Curăţiţi-le. 

   
Verificaţi dacă calitatea uleiului pentru lanţ 
este corespunzătoare. 

→ Schimbaţi-l. 
 

 
Dacă este necesară o revizie tehnică contactaţi distribuitorul local 
 
 
 



   

 

13. DATE TEHNICE       
 

Denumire u.m. 
Tip 

GCS45 GCS52 
Dimensiuni: lungime ×lăţime × 
înălţime mm 420×250×280 

Masa netă (fără şină, lanţ, şi 
carburant) kg 4,9 

Volum: 
Rezervor carburant ml 530 
Rezervor ulei pentru lanţ ml 260 

Raport de amestec carburant  
40：1 - Benzină cu cifra octanică de cel 

puţin 93 :  
Ulei special F-Grade pentru motoare în doi 

timpi 

Ulei pentru lanţ  Ulei special pentru lanţ sau ulei pentru 
motociclete (SAE 10W-10) 

Lungimea de tăiere efectivă a 
şinei mm/inch 400/16″, 450/18″ 

Lanţ: 
Ochi de lanţ mm/inch 9,525/0,375 

Grosimea ochiului de ghidare din 
mijloc mm/inch 1,27/0,05 

Şină  

Caracteristici şină  0,375/0,050/57(16″); 0,375/0,050/64(18″); 

Sistem de ungere şină  Pompă de ulei automată reglabilă 
Roată de lanţ 
Dimensiune  - Număr de dinţi  3/8″-6 
Viteză maximă lanţ m/s 20,8 
Motor: 
Tip motor  Monocilindru, răcire cu aer, în doi timpi 
Carburator  Cu membrană 
Magnet  CDI 
Demaror  Manual, cu autorevenire 
Cilindree cm 45 3 49,3 

Turaţie maximă fără sarcină rot/min 11500 
Turaţie la mers în gol / ralanti rot/min 3000±200 
Consum carburant  g/kWh 600 
Nivel zgomot (GB/T5390)  dB(A) 105 
Frână: (GB 19726,1)  s 0,12 

Vibraţii: (GB/T5395) m/s 12,5 2 
Caracteristicile tehnice, descrierea produsului şi figurile sunt doar de ordin informativ. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a le modifica fără preaviz; 
În manualul de utilizare sunt prezentate accesoriile opţionale.  
Nu sunt prezentate toate accesoriile standard.  
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CERTIFICAT DE GARANŢIE 

DENUMIRE PRODUS: MOTOFERĂSTRĂU 

SERIE PRODUS:………………………………… 
PRODUCĂTOR:  GAMA GARDEN KFT. - UNGARIA 

IMPORTATOR: SC MELINDA-IMPEX INSTAL SA, Odorheiu-Secuiesc str. Beclean nr. 314, Tel: 0266-207407 

VÂNZĂTOR (nume şi adresa): ................................................................... 

CUMPĂRĂTOR (nume şi adresa):  ............................................................ 

NR. DOCUMENT FISCAL (factură/chitanţă): ...................... ……………… 

DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSULUI: 5 ANI. 

MODALITATE DE ASIGURARE A SERVICE-ULUI: ADUCERE LA CONFORMITATE SAU ÎNLOCUIRE. 

   Garanţia asigurată cumpărătorului de către vânzător este în conformitate cu legislaţia în vigoare în România, armonizată cu legislaţia 
Uniunii Europene: Legea 449/12.11.2003, şi cu Ordonanţa nr. 21/21.08.1992, republicate cu modificările şi completările ulterioare, 
prin care se precizează modalităţile de asigurare a garanţiei după cum urmează: 

1. Garanţia prin reparare se acordă în perioada de garanţie, dacă instalarea şi întreţinerea produselor este efectuată de personal 
autorizat în conformitate cu instrucţiunile producătorului, astfel încât datorită instalării şi întreţinerii, produsul să nu sufere 
deteriorări ce ar afecta buna lui funcţionare, sau ar cauza scoaterea lui din funcţiune; aducerea în starea de conformitate se va face 
în primul rând prin repararea produsului. Garanţia nu se referă la uzura normală şi la ruperea cuţitelor, a pieselor de fixare ale 
cuţitelor, a pieselor în frecare, etc. 

2. Garanţia prin înlocuire acoperă orice defecţiune de material sau viciu de fabricaţie, care ar apărea în perioada de garanţie. 
Garanţia este valabilă doar pe teritoriul României. 

3. Perioada de garanţie este de 2 ani, car e se reduce la 12 luni în cazul utilizării produsului în scop lucrativ (pentru alte 
persoane) sau în sistem leasing, cu începere de la data facturării produsului şi prelungindu-se cu perioada ce se scurge de la data 
reclamaţiei, până la data aducerii la conformitate sau înlocuirii produsului. Defecţiunile datorate transportului, depozitării, 
montării, utilizării sau întreţinerii incorecte, folosirii pieselor incompatibile sau neoriginale, greşelilor sau modificărilor 
făcute de către instalator şi/sau cumpărător, nu fac obiectul garanţiei. 

4. Remedierea deficienţelor apărute la produse ori înlocuirea produselor care nu corespund în cadrul termenului de garanţie, 
care nu sunt imputabile consumatorului se f ace în termen de maxim 15 z ile calendaristice din momentul când operatorul 
economic a luat la cunoştinţă deficienţele respective. În cadrul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit (15 zile) curge de 
la data finalizării expertizei tehnice.  

5. La cumpărarea produsului cumpărătorul are obligaţia să verifice completarea certificatului de garanţie cu toate datele 
necesare, semnarea şi ştampilarea de către vânzător; totodată poate să solicite date referitoare la modul de transport, depozitare, 
instalare, folosire şi întreţinere corect(ă) al produsului, în afară de cele specificate în cartea tehnică. 

6. Pentru a beneficia de drepturile asigurate prin garanţie, cumpărătorul are obligaţia de a prezenta prezentul certificat de garanţie şi 
documentul de cumpărare în original precum şi o prezentare cât mai detaliată a defecţiunii constatate vânzătorului. În cazul, în 
care documentele de garanţie nu sunt prezentate, au fost modificate sau deteriorate nu se oferă garanţie. 

7. În cazul unor defecţiuni a căror reparaţie este extragaranţială, la cerere, firma furnizoare execută reparaţiile necesare contra cost. 
8. Prin semnarea acestui certificat, cumpărătorul îşi exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act şi declară că a preluat 

produsul în bună stare, a înţeles obligaţiile ce îi revin pentru a putea beneficia de garanţia acordată de vânzător, conform 
legislaţiei în vigoare. 

9. Conform prevederilor Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la 
distanţă, consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără 
invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului, iar cheltuielile de returnare vor fi suportate 
de c ătre consumator şi rambursarea contravalorii se va face în cel mult 30 zile lucrătoare de la retur. Produsul returnat 
trebuie sa fie în starea iniţială în care a fost livrat. 
 

Drepturile consumatorilor nu sunt afectate prin garanţia oferită. 

 

 
SEMNĂTURA 

CUMPĂRĂTOR 
SEMNĂTURA ŞI 

ŞTAMPILA VÂNZĂTOR 
SEMNĂTURA ŞI 

ŞTAMPILA IMPORTATOR 

 



 

Menţiuni asupra produsului 

 

Nr. 
crt. 

Denumire 
produs 

Data 
reclamaţiei 

Defecţiune 
reclamată 

Activitate de 
service 

executată 

Data 
executării 

Unitatea de 
service 

(semnătura, 
ştampila) 

Semnătură 
beneficiar Obs. 

1. 
        

2. 
        

3. 
        

4. 
        

 

 

 

Birou  RELAŢII CU CLIENŢI: 

e-mail: reclamatie@melinda.ro   

Telefon fix: 0266-207407 

Mobil: 0745-771110 

  

mailto:reclamatie@melinda.ro�


 

 Acest simbol de pe aparat sau de pe ambalajul său înseamnă că acesta nu se va arunca în 
gunoiul menajer. Acesta trebuie predat în locul de depozitare desemnat pentru aparate 
electrocasnice. Astfel protejaţi mediul, şi sănătatea oamenilor. Reutilizarea materialelor ajută la 
păstrarea surselor naturale. Pentru informaţii suplimentare adresaţi-Vă la autorităţile competente, la 
depozitul de deşeuri, sau la magazinul de unde aţi achiziţionat aparatul. 

Informaţii referitoare la ambalaje   

Ambalajele utilizate trebuie depuse în rezervorul de deşeuri corespunzător.  

 

Firma GAMA Garden Kft., 4900 Fehérgyarmat, Szatmári u. 11. declară conformitatea CE a 
produsului (produsul corespunde prescripţiilor referitoare ale standardelor internaţionale), respectiv 
corespunde datelor prezentate în îndrumarul de utilizare şi în tabelul cu date tehnice. Această 
declaraţie se face pe baza certificatului de conformitate eliberat de TÜV Rheinland. 
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