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ROMÂN
Explica ia vederii generale

MAI MULTE INFORMA II DESPRE 
MA INA DE TUNS IARBA
Citi i acest manual cu aten ie, respectând instruc iunile de 
siguran  recomandate anterior, în timpul i dup  
utilizarea ma inii de tuns iarba. Prin respectarea acestor 
simple instruc iuni, ve i p stra ma ina de tuns iarba în 
stare bun  de operare. Familiariza i-v  cu comenzile de 
pe ma ina de tuns iarba înainte de a încerca operarea 
acesteia dar, în special, asigura i-v  c  ti i modalit ile 
de oprire în caz de urgen . P stra i acest manual al 
utilizatorului i toate celelalte documenta ii împreun  cu 
ma ina de tuns iarba, pentru referin e viitoare.

1. SIMBOLURI MARCATE PE 
PRODUS

IZOLA IE DUBL

 Ma ina de tuns iarba are o izola ie dubl .

Acest lucru înseamn  c  toate componentele externe 
sunt izolate electric fa  de alimentare. Acest lucru se 
ob ine prin amplasarea unei bariere suplimentare de 
izolare între componentele electrice i mecanice. 

2. REGULI GENERALE DE 
SIGURAN

Scopul regulilor privind siguran a este de a v  atrage 
aten ia asupra poten ialelor pericole. Simbolurile de 
siguran  i explica iile acestora necesit  aten ia i 
în elegerea dumneavoastr . Avertismentele privind 
siguran a nu elimin  toate pericolele. Instruc iunile i 
avertismentele pe care acestea le ofer  nu pot înlocui 
m surile corecte de prevenire a accidentelor.

AVERTISMENT: Nerespectarea avertismentelor 
privind siguran a poate duce la accident ri serioase. 
Respecta i întotdeauna precau iile de siguran  pentru a 
reduce riscul incendiilor, ocurilor electrice i r nirilor. 
P stra i manualul de utilizare i consulta i-l frecvent 
pentru o permanent  operare în siguran  i pentru 
instruirea celorlal i în utilizarea acestei ma ini.

AVERTISMENT: Aceast  ma in  produce un 
câmp electromagnetic în timpul oper rii. În anumite 
condi ii, acest câmp poate intra în interferen  cu 
implanturi medicale active sau pasive. Pentru a reduce 
riscul accidentelor grave sau fatale, recomand m ca 
persoanele cu implanturi medicale s  consulte medicul i 
produc torul implantului medical înainte a opera aceast  
ma in .

AVERTISMENT: Operarea oric rei ma ini poate 
duce la proiectarea unor obiecte str ine în ochii 
dumneavoastr , rezultând afec iuni grave ale vederii. 
Înainte de a începe operarea ma inii electrice, purta i 
întotdeauna m nu i sau ochelari de protec ie cu 
ap r toare laterale, sau chiar o masc  de protec ie a 
întregii fe e atunci când este cazul. V  recomand m 
masca de siguran  Wide Vision pentru utilizare peste 
ochelari, sau ochelari de protec ie standard cu ap r tori 
laterale.

1. Mâner superior
2. Cutie de distribu ie
3. Buton de siguran
4. Pârghie de blocare
5. Clem  de cablu
6. Separator de iarb
7. Roat  spate
8. Baz  asiu

9. Roat  fa
10. Capac motor
11. Mâner inferior
12. Cârlig de cablu
13. Mâner de comutator
14. Capac roat  spate
15. Roat  spate
16. Suport roat  spate

17. Capac roat  fa
18. Roat  fa
19. Suport roat  fa
20. Capac posterior
21. Indicator de nivel
22. Lumin  indicator

Citi i cu aten ie acest manual de instruc iuni 
înainte de a utiliza ma ina de tuns iarba i 
p stra i-l într-o loca ie sigur  pentru referin e 
viitoare.

Instrui i persoanele aflate în zon  s  p streze 
distan a.

Acorda i aten ie lamelor ascu ite.

Deconecta i cablul de alimentare de la 
ma in  înaintea între inerii sau dac  acesta 
este deteriorat.

P stra i cablul flexibil de alimentare la 
distan  de lamele de t iere.

SIMBOL ALERT  DE SIGURAN : Indic  o 
aten ionare sau un avertisment i poate fi 
utilizat împreun  cu alte simboluri sau 
imagini.
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1) Citi i cu aten ie instruc iunile. Familiariza i-v  cu 
comenzile i cu utilizarea corect  a echipamentului.

2) Nu permite i niciodat  copiilor sau persoanelor care 
sunt nefamiliarizate cu aceste instruc iuni s  utilizeze 
ma ina de tuns iarba. Reglement rile locale pot 
restric iona vârsta operatorului.

3) Nu folosi i ma ina când în apropiere se afl  copii sau 
animale de companie.

4) Aminti i-v  c  utilizatorul este responsabil de 
accidentele sau situa iile neprev zute antrenate de 
utilizarea mainii, cauzate altor persoane sau bunurilor 
acestora.

5) În timpul folosirii mainii, purta i întotdeauna o 
înc l minte corespunz toare (solid ) i pantaloni 
lungi. Nu folosi i maina cu picioarele goale sau cu 
sandale.

6) Verifica i cu aten ie zona în care va fi operat  ma ina i 
îndep rta i toate obiectele care pot fi expulzate de 
main .

7) Înainte de utilizare, inspecta i întotdeauna vizual 
pentru a verifica dac  lamele, uruburile de lam  sau 
ansamblul de cu ite nu sunt uzate sau deteriorate. 
Înlocui i toate lamele i uruburile deteriorate sau 
uzate pentru a men ine echilibrarea ma inii.

8) Opera i ma ina doar la lumina zilei sau la o lumin  
artificial  puternic .

9) Evita i operarea echipamentului pe iarb  ud , dac  
acest lucru este posibil.

10) Acorda i aten ie atunci când v  deplasa i pe suprafe e 
înclinate.

11) Nu alerga i.
12) Pentru ma ini rotative cu ro i; tunde i iarba de-a lungul 

pantei, niciodat  în sus sau în jos.
13) Acorda i aten ie maxim  atunci când schimba i 

direc ia pe suprafe ele înclinate.
14) Nu tunde i iarba pe o pant  excesiv de abrupt .
15) Acorda i o aten ie maxim  atunci când întoarce i sau 

trage i ma ina de tuns iarba spre dumneavoastr .
16) Opri i lama dac  ma ina de tuns iarba trebuie 

înclinat  pentru transport, atunci când traversa i 
suprafe e f r  iarb  i atunci când transporta i ma ina 
de tuns iarba la sau de la locul de tuns iarba.

17) Nu opera i niciodat  ma ina de tuns iarba cu 
protec iile defecte, sau f r  dispozitivele de siguran , 
cum ar fi deflectoarele i/sau separatorul de iarb .

18) Porni i sau opri i motorul cu aten ie având grij  s  
respecta i instruc iunile i distan a fa  de lame.

19) Nu înclina i ma ina de tuns iarba când porni i motorul, 
cu excep ia situa iilor în care ma ina de tuns iarba 
trebuie înclinat  pentru a porni. În acest caz, nu îl 
înclina i mai mult decât este necesar i ridica i numai 
partea care se afl  la distan  de operator.

20) Nu porni i motorul când v  afla i în fa a jgheabului de 
desc rcare.

21) Nu apropia i mâinile sau picioarele de componentele 
rotative. P stra i permanent distan a fa  de orificiul 
de desc rcare.

22) Nu ridica i i nu transporta i ma ina de tuns iarba cu 
motorul în func iune.

23) Opri i motorul i scoate i cablul din priz :
- înainte de a elimina blocajele sau a desfunda 

jgheabul;
- înainte de a controla, cur a sau lucra cu ma ina de 

tuns iarba;

- dup  ce a i lovit un obiect str in. Verifica i 
eventualele daune i efectua i repara iile necesare, 
înainte de a repune în func iune i opera ma ina de 
tuns iarba;

- dac  ma ina de tuns iarba începe s  vibreze în mod 
anormal (verifica i imediat).

24) Opri i ma ina de tuns iarba:
- de fiecare dat  când l sa i ma ina de tuns iarba 

nesupravegheat .
25) Men ine i uruburile strânse, ca i piuli ele, pentru a fi 

siguri c  maina este în condi ii bune de func ionare.
26) Controla i frecvent ca separatorul de iarb  s  nu fie 

deteriorat sau uzat.
27) Pentru siguran , înlocui i componentele defecte sau 

uzate.
28) Nu utiliza i ma ina de tuns iarba în cazul în care 

cablurile sunt defecte sau uzate.
29) Nu conecta i un cablu deteriorat la alimentare i nu 

atinge i un cablu defect înainte de a-l deconecta de la 
priz . Un cablu deteriorat poate duce la contact cu 
componentele aflate sub tensiune.

30) Nu atinge i lama înainte de deconectarea ma inii de la 
alimentare i oprirea complet  a acesteia.

31) Cablurile de prelungire trebuie men inute la distan  
de lam . Lama poate duce la deteriorarea cablurilor, 
existând pericolul intr rii în contact cu componente 
aflate sub tensiune.

32) Deconecta i alimentarea (adic  scoate i fi a din priz ):
- de fiecare dat  când l sa i ma ina 

nesupravegheat ;
- înainte de eliberarea unui blocaj;
- înainte de a controla, cur a sau lucra cu ma ina;
- dup  ce a i lovit un obiect str in;
- de fiecare dat  când ma ina începe s  vibreze 

anormal.
33) Copiii trebuie supraveghea i pentru a v  asigura c  nu 

se joac  cu echipamentul.
34) Acest echipament nu este destinat utiliz rii de c tre 

persoane (inclusiv copii) cu capacit i fizice, 
senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de 
experien  i cuno tin e, cu excep ia cazului în care 
ele au fost supravegheate sau instruite cu privire la 
utilizarea echipamentului de c tre o persoan  
responsabil  pentru securitatea lor.

35) În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, 
acesta trebuie înlocuit cu un cablu special sau un 
ansamblu disponibil de la produc tor sau de la 
agentul de service.

36) Instruc iuni pentru operarea sigur  a echipamentului, 
inclusiv o recomandare privind faptul c  echipamentul 
trebuie prev zut cu un diferen ial (RCD) cu un curent 
de decuplare de maxim 30 mA.

37) Ave i grij  în timpul regl rii ma inii pentru a preveni 
prinderea degetelor între lamele în mi care i piesele 
fixe ale ma inii.

38) L sa i întotdeauna ma ina s  se r ceasc  înainte de 
a o depozita.

39) Când efectua i opera iuni de service asupra lamelor, 
re ine i c , de i sursa de alimentare este oprit , 
lamele pot fi mi cate în continuare.

40) Pentru siguran , înlocui i componentele defecte sau 
uzate; Utiliza i doar piese de schimb i accesorii 
originale.
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41) Ave i grij  în timpul regl rii echipamentului pentru a 
preveni prinderea degetelor între lamele în mi care i 
piesele fixe ale echipamentului.

42) Înainte de utilizare, verifica i cablul de alimentare i 
cablul prelungitor pentru identificarea semnelor de 
deteriorare sau uzur . În cazul în care cablul se 
deterioreaz  în timpul utiliz rii, deconecta i imediat 
cablul de la alimentare. NU ATINGE I CABLUL 
ÎNAINTEA DECONECT RII DE LA PRIZA 

ELECTRIC . Nu utiliza i echipamentul în cazul în care 
cablul este deteriorat sau uzat. 

43) Dac  cordonul de alimentare este deteriorat, trebuie 
înlocuit de c tre fabricant, agentul s u de service sau 
persoane cu calificare similar , pentru a evita orice 
pericol.

3. DESCRIEREA 
COMPONENTELOR (Fig. 1)

4. DATE TEHNICE

5. ASAMBLARE

5-1 ASAMBLA I ROATA
Introduce i axul capacului de roat  fa  i spate în roat  i 
apoi în uruba i-l în orificiul suportului de roat . (Fig. 2)

AVERTISMENT: Toate ro ile trebuie s  se afle la 
aceea i în l ime.

5-2 ASAMBLA I MÂNERUL PLIABIL
A) Introduce i barele de manevrare inferioare în g urile 

fixe ale bazei asiului i apoi fixa i cu urubul furnizat, 
utilizând o urubelni . (Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5)

B) Conecta i mânerul superior i mânerul inferior cu 
pârghia de blocare. (Fig. 6, Fig. 7)

C) Pozi iona i cablul peste axul mânerului. Prinde i cablul 
în jurul mijlocului mânerului inferior cu ajutorul clemei 
de cablu, astfel încât cablul s  fie fixat în exteriorul 
mânerului. În caz contrar, cablul poate fi prins în 
deschiderea/închiderea capacului posterior. (Fig. 8)

5-3 ASAMBLA I SEPARATORUL DE 
IARB

1. Pentru montare: Ridica i capacul posterior i cupla i 
separatorul de iarb  în partea din spate a ma inii de 
tuns iarba. (Fig. 9, Fig. 10, Fig. 11)

2. Pentru demontare: Prinde i i ridica i capacul 
posterior, scoate i separatorul de iarb .

Pe partea de sus a separatorului de iarb  se afl  un 
indicator de nivel care indic  dac  separatorul este gol 
sau plin (Fig. 12A, Fig. 12B):

- Indicatorul de nivel se umfl  dac  separatorul nu este 
plin în timpul deplas rii. (Fig. 12B)

- Dac  separatorul este plin, indicatorul se dezumfl . 
Dup  ce se întâmpl  acest lucru, opri i imediat 
deplasarea i goli i separatorul, asigura i-v  c  este 
curat i c  împletitura acestuia este ventilat . (Fig. 12A)

IMPORTANT
Dac  pozi ia deschiderii indicatorului este foarte murdar , 
indicatorul nu se va umfla. În acest caz, cur a i imediat 
pozi ia deschiderii indicatorului.

6. REGLAREA ÎN L IMII DE 
T IERE

În l imea de t iere este reglat  prin ata area ro ilor la 
orificiul necesar. 
Toate ro ile trebuie s  se afle la aceea i în l ime. 
În l imea (lam  fa  de sol) poate fi reglat  de la 20 mm la 
55 mm (3 pozi ii de în l ime). (Fig. 13)
Cea mai redus  reglare: 20 mm (pozi ie (1)); reglare 
medie: 40 mm (pozi ie (2)); cea mai mare reglare: 55 mm 
(pozi ie (3)).

AVERTISMENT: Deconecta i cablul electric de la 
sursa de alimentare.

AVERTISMENT: Efectua i aceast  reglare doar 
când lama este oprit .

Model: ELM3311 ELM3711

Tensiune nominal : 230 V~ 230 V~

Frecven  nominal : 50 Hz 50 Hz

Putere nominal : 1.100 W 1.300 W

F r  tura ie la sarcin : 2.900/min 2.900/min

L ime de t iere: 330 mm 370 mm

Nivel de presiune sonor  garantat: 96 dB (A) 96 dB (A)

LpA (SPL) la pozi ia utilizatorului: 75,4 dB (A), K=3 dB (A) 77,6 dB (A), K=3 dB (A)

Nivel de vibra ii garantat: 0,672 m/s2, K=1,5 m/s2 0,917 m/s2, K=1,5 m/s2

Capacitate separator de iarb : 27 L 35 L

Greutate net : 13,1 kg 14,9 kg

Grad de protec ie împotriva lichidelor: IPX4 IPX4

Reglare în l ime: 20/40/55 mm, reglare 3 20/40/55 mm, reglare 3
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7. M SURI DE PRECAU IE 
PRIVIND SIGURAN A

a) Opera i ma ina întotdeauna cu deflectorul sau 
separatorul de iarb  în pozi ie corect .

b) Opri i întotdeauna motorul înainte de a demonta 
separatorul de iarb  sau de a regla în l imea pozi iei 
de t iere.

c) Înainte de operare, îndep rta i toate obiectele str ine 
de pe gazon, acestea putând fi proiectate de ma in . 
În timp ce tunde i iarba, r mâne i în permanen  atent/
 la obiectele str ine care ar fi putut fi omise. (Fig. 14)

d) Nu ridica i niciodat  partea din spate a ma inii de tuns 
iarba în timpul pornirii motorului sau în timpul oper rii 
normale. (Fig. 15)

e) Nu v  introduce i mâinile sau picioarele sub baza 
asiului sau sub jgheabul de desc rcare din spate în 

timp ce motorul opereaz . (Fig. 16)

8. PORNIRE
Înainte de a conecta ma ina de tuns iarba la alimentarea 
cu energie electric , asigura i-v  c  tensiunea de 
alimentare este de 230 V ~ 50 Hz. 
Înainte de a porni ma ina de tuns iarba, fixa i cablul 
prelungitor în cârligul de cablu. (Fig. 17)
Când ma ina de tuns iarba porne te, lumina indicatoare 
se va aprinde. (Fig. 18)
Porni i motorul în modul urm tor. (Fig. 19)
a) Ap sa i butonul de siguran  (1).
b) În acela i timp, trage i mânerul de comutator (2) i 

men ine-l în pozi ia respectiv .
Împinge i manual ma ina de tuns iarba când motorul 
opereaz .
Când elibera i mânerul de comutator, motorul se va opri.

ATEN IE: Lama începe s  se roteasc  imediat 
ce motorul este pornit.

AVERTISMENT: Elementele de t iere continu  
s  se roteasc  dup  oprirea motorului.

9. LAM
Lama este construit  din o el presat. Va fi necesar  
remodelarea frecvent  a acesteia (cu un disc de lefuire).
Asigura i-v  c  aceasta este întotdeauna echilibrat  (o 
lam  neechilibrat  va cauza vibra ii periculoase). Pentru a 
verifica echilibrul, introduce i o tij  rotund  prin orificiul 
central i sus ine i lama orizontal. (Fig. 20) O lam  
echilibrat  va r mâne în pozi ie orizontal . Dac  lama nu 
este echilibrat , cap tul mai greu se va roti în jos. 
Remodela i cap tul greu pân  când lama este echilibrat . 
(Fig. 21) Pentru de demonta lama (2), de uruba i urubul 
lamei (3). (Fig. 22, Fig. 23, Fig. 24)
Verifica i starea ventilatorului (1) i înlocui i orice 
componente care sunt defecte. (Fig. 22)
La reasamblare, asigura i-v  c  marginile de t iere sunt 
orientate în direc ia de rotire a motorului. urubul lamei 
(3) trebuie s  aib  un cuplu de 20 - 25 Nm.

AVERTISMENT: Pentru service, înlocui i lama 
cu: doar pentru MAKITA 263001422 (pentru ELM3311) i 
MAKITA 263001414 (pentru ELM3711).

10. CABLURI DE PRELUNGIRE
Trebuie s  utiliza i doar cabluri de prelungire pentru uz în 
exterior, obi nuite, cu o sec iune transversal  nu mai mic  
de 1,0 mm2. 
Înaintea utiliz rii, verifica i cablurile de alimentare i 
prelungire pentru semne de uzur  în timpul utiliz rii, 
deconecta i cablul pentru semne de deteriorare sau 
uzur . În cazul în care cablul se deterioreaz  în timpul 
utiliz rii, deconecta i imediat cablul de la alimentare. NU 
ATINGE I CABLUL ÎNAINTEA DECONECT RII DE LA 
PRIZA ELECTRIC . Nu utiliza i echipamentul în cazul în 
care cablul este deteriorat sau uzat. Men ine i cablul de 
prelungire la distan  de elementele de t iere.

AVERTISMENT: Asigura i-v  întotdeauna c  
orificiile de ventilare nu con in reziduuri.

11. ÎNTRE INERE I ÎNGRIJIRE

AVERTISMENT: Înaintea efectu rii oric ror 
opera ii de între inere sau cur are, deconecta i 
întotdeauna cablul de alimentare de la priz !
Nu pulveriza i unitatea cu ap . P trunderea apei poate 
distruge unitatea i motorul electric. Cur a i unitatea cu o 
lavet , o perie manual , etc. 
Este necesar  o verificare expert ; nu efectua i niciun 
reglaj dumneavoastr ; contacta i centrul de service 
autorizat Makita: 
a) în cazul în care ma ina de tuns iarba love te un 

obiect. 
b) dac  motorul se opre te brusc.
c) dac  lama este îndoit  (nu alinia i!).
d) dac  axul motorul este îndoit (nu alinia i!).
e) dac  apare un scurtcircuit la conectarea cablului. 
f) dac  pinioanele sunt deteriorate. 
g) în cazul în care cureaua trapezoidal  este defect . 
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12. DEPANARE

AVERTISMENT: Înainte de efectuarea oric ror 
opera ii de între inere sau cur are, deconecta i cablul de 
alimentare i a tepta i oprirea complet  a lamei.

ATEN IE: Defectele care nu pot fi remediate cu 
ajutorul acestui tabel, pot fi remediate doar de c tre un 
centru de service autorizat Makita. 

13. DEPUNERE LA DE EURI 
ÎNTR-UN MOD ECOLOGIC

Conform Directivei UE 2002/96/CE privind 
echipamentele electrice i electronice i 
implementarea acesteia în legisla ia na ional , 
toate echipamentele electrice trebuie 
colectate separat i reciclate ecologic. 
Depunere alternativ  la de euri: În cazul în 

care proprietarul echipamentului electric nu returneaz  
echipamentul produc torului, acesta este r spunz tor 
pentru depunerea corespunz toare la un punct de 
colectare special desemnat care va preg ti echipamentul 
pentru reciclare conform legilor i reglement rilor 
na ionale privind reciclarea.
Nu sunt incluse accesoriile i echipamentele f r  
componente electrice sau electronice.

Doar pentru rile europene 
Declara ie de conformitate CE 
Subscrisa, Makita Corporation, în calitate de 
produc tor responsabil, declar  c  urm toarea 
(urm toarele) unealt  (unelte) Makita:
Denumirea utilajului: Ma in  de tuns iarba 
Nr. model/Tip: ELM3311, ELM3711
Specifica ii: Consulta i “4. DATE TEHNICE” sunt produse 
de serie i

sunt în conformitate cu urm toarele Directive 
Europene: 

2004/108/CE, 2006/42/CE, 2000/14/CE & 2005/88/
CE, 2006/95/CE

i sunt fabricate în conformitate cu urm toarele standarde 
sau documente standardizate:

EN 60335, EN 62233, EN 55014, EN 61000 
Documenta ia tehnic  este p strat  de:

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

Procedura de evaluare a conformit ii cerut  de Directiva 
2000/14/CE s-a efectuat în conformitate cu anexa VI.
Organism notificat:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199, D-80686 München
Num r de identificare: 0036

Model: ELM3311
Nivel de putere acustic  m surat : 87,7 dB (A)
Nivel de putere acustic  garantat: 96 dB (A) 

Model: ELM3711
Nivel de putere acustic  m surat : 91,0 dB (A)
Nivel de putere acustic  garantat: 96 dB (A) 

30. 11. 2012

 
Tomoyasu Kato

Director
Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

Defect Ac iune de remediere

Motorul nu 
opereaz  

Verifica i cablul de alimentare.
Porni i ma ina pe o zon  cu iarb  scurt , 
sau pe o zon  care deja a fost tuns .
Cur a i carcasa/canalul de desc rcare - 
lama de t iere trebuie s  se roteasc  
liber.
Corecta i în l imea de t iere. 

C deri de 
tensiune 

Corecta i în l imea de t iere. 
Cur a i canalul/carcasa de desc rcare.
Reascu i i/înlocui i lama de t iere
centru de service autorizat.

Separatorul de 
iarb  nu este 
plin 

Corecta i în l imea de t iere.
Permite i uscarea gazonului.
Reascu i i/înlocui i lama de t iere
centru de service autorizat.
Cur a i grila separatorului de iarb .
Cur a i canalul/carcasa de desc rcare.

Roata de 
ac ionare nu 
func ioneaz  

Regla i cablul flexibil.
Verifica i cureaua trapezoidal /
pinioanele centru de service autorizat.
Verifica i roata de ac ionare pentru 
defec iuni.


