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Manual utilizare suflanta RURIS A7 

 
 

 

 

 

 

 

                                      ATENŢIE 

 

Purtaţi întotdeauna echipament de protecţie adecvat când utilizaţi acest produs. 

Reduceţi riscul accidentelor: citiţi acest manual şi familiarizaţi-vă cu conţinutul lui. 

Acest produs se foloseşte doar în exterior, numai în spaţii foarte bine aerisite. 
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Introducere 

 

Suflanta RURIS A7 a fost creată şi construită să aducă o performanţă superioară şi o 

fiabilitate fără a compromite calitatea, confortul, siguranţa sau durabilitatea.  

Motoarele de înaltă calitate ale RURIS A7 reprezintă vârful tehnologiei motoarelor doi timpi, 

aducând o putere ridicată şi exceptională la o deplasare şi greutate scăzută. 

Ca deţinător/operator profesionist veţi descoperi curând de ce RURIS A7 este simplu în clasa 

(categoria) lui. 

 

Important 

 

Informaţiile din acest manual descriu disponibilitatea la data fabricării. 

Chiar dacă fiecare încercare a fost făcută să vă ofere ultimele informaţii despre suflanta 

dumneavoastră RURIS A7, s-ar putea să existe nişte diferenţe între produsul dumneavoastră 

şi ceea ce este descris aici. 

Ne rezervăm dreptul de a face schimbări de producţie fără notificari anterioare şi fără 

obligaţia de a face modificări la produsele fabricate anterior. 

Înainte de a folosi acest produs, consultaţi restricţiile regulamentare de zgomot locale şi 

orele de lucru. 

 

 

 

                                      ATENŢIE 

 

Această suflantă RURIS A7 este echipată cu un amortizor de zgomot. Nu operaţi 

niciodată acest produs fără ca toba de eşapament şi parascânteiul să fie instalate 

şi să funcţioneze corect. 
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Semne de atenţie 

 

Acest manual conţine semne de atenţie încadrate în chenare şi cu semnul Atenţie într-un 

triunghi. 

 

 

Alte semne de atenţie care nu sunt precedate de simbolul Atenţie sunt: 

IMPORTANT! 

Un semn precedat de cuvantul IMPORTANT este unul care are o semnificaţie 

specială. 

 

NOTA: Un semn precedat de cuvântul NOTA conţine informaţii care sunt la 

îndemână şi vă pot uşura munca. 

 Citiţi şi urmaţi acest manual. În caz contrar pot rezulta injurii 

serioase. 

 Purtaţi protecţie pentru ochi şi urechi pe tot parcursul operaţiunii. 
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Nu utilizaţi acest produs dacă sunteţi obosit, bolnav sau sub influenţa 

alcoolului, drogurilor sau pastilelor. 

 

DESCRIEREA PRODUSULUI 

 

Procedura operaţională descrisă în acest manual este destinată să vă ajute să 

obţineţi ceea ce este mai bun din utilajul dumneavoastră şi să vă protejeze pe 

dumneavoastră şi pe cei din jur de daune. 

Aceste proceduri sunt doar îndrumări generale şi nu sunt destinate să înlocuiască 

regulile de siguranţă care există în zona dumneavoastră. Dacă aveţi întrebări cu 

privire la suflanta dumneavoastră sau dacă nu întelegeţi ceva din acest manual, 

dealer-ul dumneavoastră vă va asista bucuros. 

 

 

                AVERTISMENT 

 

Nu faceti modificari 

neautorizate la acest 

produs. 

Specificaţii tehnice 

Model RURIS A7 

Dimensiuni (L x l x h) 800x340x380 

Tipul motorului 1E34FB 

Diametrul cilindrului 34 mm 

Capacitate cilindrica 26 cc 

Amestec combustibil ml 

ulei 2TT la 1L benzina 

25 

Carburator Membrană cu pompă de amorsare 

Aprindere Electronica 

Bujii L9T LD 

Pornire Demaror 

Capacitate rezervor 0,5l 

Greutate 4,5 kg 
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Asamblare 

1. Asamblarea aspiratorului 

 

 
 

 

AVERTISMENT 

 

NU aspirati pietre sau alte corpuri dure.Acestea deterioreaza paletele 

ventilatorului. 

NU aspirati lichide. 
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2. Instalarea suflantei 
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                              AVERTISMENT 

 

Pericol de la rotaţia rotorului! Opriţi motorul înainte de a instala sau 

de a înlocui tuburile utilajului. Nu executaţi niciodată proceduri de 

întreţinere sau asamblare pe utilaj în timp ce motorul este pornit. 
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AMESTECUL COMBUSTIBILULUI 

Cerinţe: 

Folosiţi numai combustibil curat şi proaspăt 

Folosiţi doar combustibil cu cifra octanică mai mare de 90 

Amestecaţi combustibilul cu ulei la un raport de 25ml ulei/1L benzina 

 

 

                                      ATENŢIE 

 

Nu încercaţi niciodată să amestecaţi combustibilul în rezervorul 

utilajului!  

Întotdeauna amestecaţi combustibilul într-un recipient aprobat! Unii 

combustibili conţin alcool oxigenat. Combustibilul oxigenat poate 

cauza temperaturi ridicate în timpul operării! Sub anumite condiţii, 

combustibilii bazaţi pe alcool pot de asemenea reduce calitatea 

amestecului de ulei.  

Nu folosiţi niciodată combustibil care să conţină mai mult de 10% 

alcool în volum. Când trebuie folosit un combustibil oxigenat este de 

preferat unul pe baza de eter cum ar fi MTBE.  

recomandăm un amestec de 25 ml ulei la 1l de benzina în cazul 

folosirii uleiului Ruris 2TT Max sau un ulei de clasificare API: TC ori 

superioara acesteia. 

Uleiurile generice şi unele amestecuri de uleiuri nu ar trebui folosite 

niciodată în motorul acestui utilaj. 

 
 

 

 

                       AVERTISMENT 

 

Pericol de incendiu! Nu transferaţi sau depozitaţi niciodată 
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combustibil în prezenţa materialelor inflamabile! Înainte de a porni 

motorul mutaţi întotdeauna utilajul într-o zona liberă, la cel puţin 30 

m de alte materiale inflamabile! 

 

IMPORTANT! 

Amestecaţi combustibilul numai pentru utilizarea imediată! Daca amestecul 

carburant are o vechime mai mare de 2-3 saptamani,acesta se inlocuieste. 

 

ALIMENTAREA REZERVORULUI 

 

 

                       AVERTISMENT 

 

• Pericol de incendiu şi arsuri!  

• Aveţi întotdeauna grijă când manipulaţi combustibilul! 

Combustibilul este extrem de inflamabil!  

• Nu folosiţi suflanta dacă compartimentele sunt stricate 

sau curg!  

• Nu încercaţi să alimentaţi motorul când acesta 

funcţionează!  

• Nu încercaţi niciodată să alimentaţi un motor fierbinte!  

• Lăsaţi întotdeauna motorul să se răcească înaintea 

alimentării!  

• Nu fumaţi sau aprindeti focul niciodată lângă suflanta sau 

combustibil!  
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• Întotdeauna transportaţi şi depozitaţi combustibilul într-

un recipient corespunzător!  

• Nu puneţi niciodată material inflamabil aproape de toba 

de eşapament!  

• Nu folosiţi niciodată suflanta fără o funcţionare 

corespunzătoare a tobei de eşapament şi a parascânteiului!  

• Nu folosiţi niciodată suflanta dacă nu este asamblată corect şi 

în condiţii optime de lucru! 

 

1. Poziţionaţi utilajul pe pământ sau pe o suprafaţă de lucru masivă şi curăţaţi 

orice depunere din jurul capacului de la rezervor.  

2. Îndepărtaţi capacul rezervorului.  

3. Umpleţi rezervorul cu combustibil curat şi proaspăt.  

4. Repoziţionaţi capacul şi ştergeţi orice urmă de combustibil vărsat înainte de a 

porni utilajul. 

 

PORNIREA UTILAJULUI 

 

 

                       AVERTISMENT 

 

Pericol de la rotaţia rotorului!  Nu folosiţi niciodată acest utilaj decât 

dacă capacul de admisie şi tuburile sunt instalate corespunzător şi în 

ordinea corectă!  

Pericol de aruncare de praf sau resturi! Întotdeauna purtaţi ochelari 

de protecţie când folosiţi acest utilaj! Nu direcţionaţi niciodată fluxul 

utilajului spre oameni sau animale!  

Nu folosiţi niciodată acest utilaj, decât dacă toate componentele 

sunt instalate corespunzător şi în ordinea corectă! 
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                       AVERTISMENT 

 

Demarorul poate fi avariat dacă este folosit într-un mod abuziv!  

- Nu trageţi niciodată demarorul până la maxim!  

- Nu bruscati demarorul.  

Întotdeauna derulaţi sfoara demarorului uşor!  

Nu operaţi niciodată utilajul dacă tuburile lipsesc sau sunt avariate! 

 

PROCEDURA DE PORNIRE 

 

1.Incărcaţi combustibilul apăsând repetat pompa de amorsare până când nu vor 

mai fi vizibile bule de aer la conducta de refulare.  

2. Comutati butonul pornit/oprit pe poz.1(pornit) 

3.Daca motorul este rece. Închideţi admisia trăgând şocul până la poziţia maxim . 

(Şocul este închis).  

4. Puneţi utilajul pe sol şi ţineţi mânerul acestuia ferm cu mâna dreapta.  

5. Trageţi de sfoara demarorului uşor până când simţiţi motorul.  

6. Porniţi utilajul trăgând sfoara demarorului energic si cursiv în sus.  

 

Dacă este necesar repetaţi pasul 5 de două sau trei ori până când porneşte 

motorul. 
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CÂND MOTORUL RECE PORNEŞTE 
IMPORTANT! 
Pentru o performanţă de aspirare maximă permiteţi motorului să se încălzească 
înaintea folosirii.  
 
1. Rulaţi motorul la viteză minimă (inactivă) până când se ajunge la temperatura 
de operare (2 sau 3 minute).  
2. Pe măsură ce motorul se încălzeşte, deschideţi şocul gradual, trăgându-l în 
totalitate în poziţie deschis.  
3. Utilajul ar trebui să fie acum gata de funcţionare.  
 
CÂND MOTORUL NU PORNEŞTE  
Repetaţi procedurile de pornire pentru motor fierbinte şi rece.  
Dacă motorul tot nu porneşte urmaţi procedura ``Pornirea unui motor înecat`` 
(De mai jos). 
 

 AVERTISMENT 

 

Instalarea incorectă 

a bujiilor poate cauza 

daune serioase motorului! 

  

 

PORNIREA UNUI MOTOR ÎNECAT  
1. Deconectaţi bujia şi folosind cheia pentru bujii,desfiletati în sensul invers al 
acelor de ceasornic.  
2. Dacă bujia este murdară sau îmbibată cu combustibil curăţaţi sau înlocuiţi 
bujia.  
3. Curăţaţi excesul de combustibil de pe camera de ardere actionand demarorul 
de câteva ori.  
4. Instalaţi bujia şi strângeţi ferm folosind cheia pentru bujii   
Reconectaţi bujia  
5. Repetaţi procedura de pornire pentru ‘’motor cald’’  
6. Dacă motorul tot nu porneşte, consultaţi tabelul din capitolul ‘’Depanare’’ din 
acest manual. 
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OPRIREA MOTORULUI 
1. Răciţi motorul lăsându-l să ruleze în gol 2-3 minute.  
2. Opriţi motorul apăsând comutatorul stop.   

- (1 ) Nu folosiţi niciodată utilajul când vizibilitatea este redusă.  
- (2) Purtaţi întotdeauna protecţie pentru ochi cum ar fi cască de protecţie 

sau ochelari în timpul folosirii utilajului.  
- (3) Purtaţi o mască pentru praf pentru a reduce riscul inhalării.  
- (4) Purtaţi haine adecvate să vă protejeze picioarele şi braţele.  
- (5) Purtaţi protecţie pentru urechi când operaţi acest utilaj.  
- (6) Nu folosiţi niciodată acest utilaj dacă unele componente sunt 

avariate, pierdute sau lipsesc. 
 
Folosirea suflantei 
Fiţi întotdeauna conştienţi de puterea şi direcţia fluxului. 

 
ÎNTREŢINEREA DE RUTINĂ 
 

 

                       AVERTISMENT 

 

Înainte de a efectua orice manevră de întreţinere pe acest utilaj opriţi 

motorul şi deconectaţi firul bujiei. 

 

Îndepărtaţi mizeria sau resturile din exteriorul suflantei.  
Verificaţi motorul, carcasa si gaurile de acumulări de mizerie, resturi sau posibile 
scurgeri de combustibil şi curăţaţi dacă este necesar.  
Verificaţi întregul utilaj de avarii, pierderi sau componente lipsa şi reparaţi dacă 
este necesar.  
 
 
LA FIECARE 10 ORE! (MAI DES DACĂ SE LUCREAZĂ ÎN CONDIŢII DE PRAF)  
1. Slăbiţi capacul filtrului de aer şi îndepărtaţi capacul şi elementele de filtrare.  
2. Verificaţi elementul. Dacă este deformat sau avariat, înlocuiţi-l cu unul nou.  
3. Spălaţi elementul de filtrare cu apa calda si detergent,apoi scuturaţi-l si uscaţi-l.  
4. Instalaţi elementul şi capacul şi strângeţi filtrul.  
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LA FIECARE 10/15 ORE  
1. Folosiţi cheia pentru bujii să îndepărtaţi bujia. (Rotiţi în sensul invers al acelor 
de ceasornic)  
2. Curăţaţi şi ajustaţi decalajul bujiei de la 0,6 la 0,7 mm. Îndepărtaţi orice mufă 
uzată cu una RCJ6Y sau echivalentul acesteia.  
3. Instalaţi vârful bujiei strâns cu mana în capul cilindrului şi apoi strângeţi ferm cu 
cheia de bujii.  
 

LA FIECARE 50 ORE (Mai des dacă performanţa este redusă)  

VERIFICARE: Controlaţi întregul utilaj şi tuburile acestuia de eventuale avarii, 
inclusiv componente slăbite sau pierdute şi reparaţi la nevoie.  
BUJIA: Înlocuiţi bujia.  
FILTRUL DE Benzina: Folosiţi un cârlig de sârmă să extrageţi filtrul de benzina din 
interiorul rezervorului.Il extrageti din furtun si il suflati la presiune pe orificiul de 
conectare la furtun.Daca este infundat sau avariat,il inlocuiti. 
 

 

                       ATENŢIE 

 

Nu lăsaţi mizeria sau resturile să între în cilindru.  

Înainte de a îndepărta bujia curăţaţi intens atât bujia, cât şi capul 

cilindrului.  

Lăsaţi motorul să se răcească înainte de a demonta bujia.  

Nu strângeţi sau desfaceti bujiile când motorul este fierbinte.  

Instalarea incorectă a bujiilor poate cauza daune grave motorului. 
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DEPOZITAREA PE TERMEN LUNG 
 
CURĂŢAREA  
Curăţaţi complet utilajul.  
 
VERIFICAREA  
Verificaţi utilajul şi tuburile acestuia de componente slăbite sau lipsă şi reparaţi 
dacă este necesar.  
 
COMBUSTIBILUL  
Scurgeţi rezervorul şi goliti carburatorul lasind  utilajul sa functioneza până când 
se opreşte din cauza terminării combustibilului.  
 
LUBRIFIEREA  
Îndepărtaţi bujia şi apoi turnaţi aproximativ 5ml ulei în cilindru prin gaura bujiei. 
Înainte de a reinstala bujia trageţi de demaror de 2 sau 3 ori să distribuiţi uleiul 
peste pereţii cilindrului.  
 
PURIFICAREA AERULUI  
Îndepărtaţi, curăţaţi şi reinstalaţi filtrul cum s-a descris mai sus. 
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PROBLEME ŞI REPARAŢII 
 
 

 Problema Cauza  Remediu 

Bujia nu da 
scânteie 

Bujia Poli umezi  
Acoperită de carbon 
Izolaţie stricată  
Distanta de scanteie 
incorecta 
Poli arşi 

Uscaţi 
Curăţaţi 
Înlocuiţi 
Ajustaţi la 0,6-0,7mm 
Înlocuiţi  
 

Magnetou 
 
 

1.  Ruperea firului 

 
2.  Izolaţia proastă a 

bobinei 

3.  Firul bobinei rupt 

4.  Unitatea de 

ardere electronică 

defectă 

Remediaţi sau înlocuiţi 
 
 
Înlocuiţi 
 
Înlocuiţi 
 
Înlocuiţi 
 

 Alimentare 
bună dar nu are 
compresie   

Segment uzat sau rupt 
Bujie desfacuta 

Înlocuiţi 
 
Strângeţi 

 Carburatorul nu 
alimentează  

Nu este combustibil în 
rezervor  
Filtru înfundat 
Orificiul de aer din 
buson rezervor înfundat  

Alimentati  
 
Curăţaţi 
 
Curăţaţi 
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LIPSĂ DE PUTERE A MOTORULUI 
 

Problema Cauza  Remediu 

 Daca compresia este 
satisfăcătoare  

1.  Filtru înfundat  

 

2.  Carburator slabit 

3.  Supraîncalzirea 

motorului 

4.  Apă in combustibil 

5.  Toba de 

eşapament 

înfundată  

Curăţaţi 
 
 
Strângeţi  
 
 
Opriţi motorul şi răciţi 
 
Alimentati cu combustibil 
curat  
Curăţaţi 
 
 

Supraîncălzirea 
motorului 

1.  Amestecul de 

combustibil este 

prea sarac 

2.  Cilindrul acoperit 

cu impuritati 

3.  Ulei nepotrivit 

 
4.  Motorul nu 

funcţionează 

corect (fără duză) 

Ajustaţi carburatoarul 
 
 
 
Curăţaţi 
 
Folosiţi ulei de motor 2-
TT şi ajustaţi amestecul 
 
Asamblaţi corect utilajul 

Motorul bate zgomotos 1.  Combustibil 

nepotrivit 

2.  Impuritati in 

cilindru 

3.  Componente 

uzate sau rupte  

Înlocuiţi 
 
Curăţaţi 
 
 
Verificaţi şi înlocuiţi 
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MOTORUL SE OPREŞTE ÎN MERS 

Problema                    Cauza                   Remediu 

Motorul se opreşte 
instantaneu 

1.  Fisa bujiei este 

slaba 

2. Bujie acoperita cu 

calamina 

3.  Combustibil 

epuizat 

Reasezati strans  
 
Curatati bujia 
 
 
Alimentati rezervorul 

Motorul se opreste usor 1.  Carburator 

înfundat 

2.  Gura de aer din 

rezervor înfundată  

3.  Apă în combustibil 

Curăţaţi 
 
Curăţaţi 
 
 
Realimentaţi cu 
combustibil curat 

PRĂFUIREA 

Problema                              Cauza           Remediu 
Nu descarcă praful sau o 
face în mod intermitent 

1.  Gura de praf nu 

este deschisă  

2.  Capacul 

rezervorului este 

desfacut 

3.  Intrarea în 

ventilator înfundată  

4.  Praf sau amestec 

de particule cu 

corpuri străine 

5.  Praf cu umezeală 

6.  Granule prea mari 

Ajustaţi tija de tragere a 
gurii de aer 
 
Strângeţi  
 
 
Curăţaţi 
 
 
Curăţaţi 
 
 
Curatati 
 
Indepartati 
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Scurgeri de praf 1.  Garnitura de 

etanşare a 

rezervorului este 

avariată 

2.  Piuliţa rezervorului 

este slăbită 

Remediati  
 
 
 
 
Strângeţi 

 
 
 

CERTIFICAT DE CONFORMITATE NR. E8N 13 10 81201 010 
 
Furnizor : N.A.M Co. Ltd 
                  LinShan Industrial Park, 315462 Yuyao, Zhejiang, CHINA 
 
Denumire: SUFLANTA 
 
Model: RURIS A7 
 
Date tehnice: Capacitate cilindrica: 26 cc 
                         Putere motor: 0.7 kW 
                         Viteza de rotatie: 7200 r/min 
 
Testata in conformitate cu EN ISO 14982:2009 
 
Acest certificat de conformitate este emis in conformitate cu Directiva 
2004/108/EC referitoare la compatibilitatea electromagnetica. Produsul respecta 
toate cerintele esentiale ale directivei EMC . 
 
Raport de teste nr : 7088813101101-00 
 
Data: 17.10.2013 

 


