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Trimmer electric de tuns gard viu 
MANUAL DE UTILIZARE 

 
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui trimmer electric de tuns gard viu. Pentru 
siguranţa dvs., citiţi şi înţelegeţi Manualul de Utilizare înainte de folosirea produsului. 
Păstraţi Manualul de Utilizare într-un loc sigur pentru consultare ulterioară. 
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1. INSTRUCŢIUNI GENERALE DE SIGURANŢĂ 
 
Note importante de siguran ţă 
● Despachetaţi cu atenţie produsul şi aveţi grijă să nu aruncaţi nicio parte din ambalaj 
înainte de a identifica toate componentele produsului. 
● Păstraţi aparatul într-un loc uscat, ferit de copii. 
● Citiţi toate avertismentele şi instrucţiunile. Nerespectarea avertismentelor sau 
instrucţiunilor poate conduce la rănirea prin electrocutare, incendiu şi/sau răni grave. 
 
Ambalajul 
Produsul este împachetat într-un ambalaj care previne deteriorarea în timpul 
transportului. Acest ambalaj reprezintă o resursă şi trebuie reciclat corespunzător. 
 
Manualul de utilizare 
Înainte de pornirea maşinii, citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni de siguranţă şi 
utilizare. 
Familiarizaţi-vă cu elementele de operare şi modul corect de utilizare al dispozitivului. 
Păstraţi manualul de utilizare într-un loc sigur, de unde poate fi consultat uşor la nevoie. 
Păstraţi ambalajul original, inclusiv materialul de ambalare interior, certificatul de 
garanţie şi factura de achiziţie cel puţin pe durata garanţiei. Dacă aveţi nevoie să 
expediaţi acest dispozitiv, ambalaţi-l în cutia de carton originală pentru a-i asigura 
protecţie maximă în timpul transportului sau expediţiei (de ex. când vă mutaţi sau dacă 
trebuie să returnaţi maşina în vederea reparaţiei). 
 
Notă: Dacă predaţi maşina altei persoane, însoţiţi-o de manualul de utilizare. 
Respectarea instrucţiunilor din manualul de utilizare reprezintă o cerinţă pentru 
utilizarea adecvată a maşinii. Manualul de utilizare conţine de-asemenea instrucţiuni de 
operare, întreţinere şi reparaţie. 
 
Produc ătorul nu î şi asum ă răspunderea pentru accidentele sau pagubele care 
rezult ă din nerespectarea instruc ţiunilor din acest manual. 
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2. SIMBOLURI ŞI AVERTISMENTE LIPITE PE MAŞINĂ 
 

 

AVERTISMENT! 

 

Citiţi Manualul de Utilizare cu atenţie şi familiarizaţi-vă cu toate comenzile 
şi funcţiile acestora. 

 

În situaţia în care cablul electric este deteriorat sau secţionat, deconectaţi 
cablul de la priza electrică imediat. 

 

Nu expuneţi trimmerul electric la ploaie sau umezeală. Dacă plouă, nu 
lăsaţi afară trimmerul electric. 

 

Purtaţi echipament adecvat de protecţie a ochilor şi urechilor. 

3. DESCRIEREA DISPOZITIVULUI ŞI COMPONENTELE LIVRATE 
Descrierea dispozitivului  (Vezi fig. 1) 

1- Lamă de tăiere 
2- Teacă pentru lamă 
3- Piedică buton pornire 
4- Buton pornire 
5- Cablu de alimentare 
6- Suport de cablu 
7- Apărătoare 
8- Element de reglare unghi de lucru 

 
Componente livrate 
Îndepărtaţi întreg conţinutul din cutie şi verificaţi pentru a vă asigura că produsul nu a 
fost deteriorat în timpul transportului şi că toate componentele enumerate mai jos sunt 
prezente: 
● Trimmer electric 
● Teacă lamă 
● Manual de utilizare 
● Certificat de garanţie 
Dacă lipsesc componente sau acestea sunt deteriorate, contactaţi distribuitorul 
produsului. 
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4. UTILIZAREA TRIMMERULUI ELECTRIC 
 
Utilizarea prev ăzută 
● Trimmer-ul electric este destinat pentru tunderea gardului viu, arbuştilor şi plantelor 
căţărătoare din grădinile şi spaţiile verzi private, rezidenţiale. Utilizarea adecvată a 
trimmer-ului electric este condiţionată de respectarea instrucţiunilor enumerate în 
Manualul de Utilizare. 
 
AVERTISMENT!  Risc de rănire! Nu utilizaţi trimmer-ul electric pentru a tunde iarba / 
marginile gazonului sau pentru a tăia material organic pentru îngrăşământ. 
 

5. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 
 
AVERTISMENT!  Din motive de siguranţă, copiii cu vârsta sub 16 ani şi persoanele care 
nu sunt familiarizate cu aceste instrucţiuni de operare nu trebuie să utilizeze trimmer-ul 
electric. Persoanele cu capacităţi fizice sau mentale reduse pot utiliza trimmer-ul electric 
doar dacă sunt supravegheate sau instruite de o persoană responsabilă. 
 
AVERTISMENT!  Dacă nu este utilizat adecvat, acest produs poate fi periculos. 
Avertismentele şi instrucţiunile de siguranţă trebuie respectate pentru a asigura 
siguranţa şi eficienţa necesare în utilizarea produsului. Operatorul este responsabil de 
respectarea avertismentelor şi instrucţiunilor din Manualul de Utilizare şi de pe produs. 
Nu utilizaţi niciodată produsul decât dacă apărătorile prevăzute de producător sunt în 
poziţia corectă. 
 
● Purtaţi echipamentul adecvat de protecţie a ochilor. 
● Avertismente generale privind siguranţa ustensilelor electrice. 
 
AVERTISMENT!  Citiţi cu atenţie toate avertismentele şi instrucţiunile de siguranţă. 
AVERTISMENT!  Nerespectarea tuturor instrucţiunilor enumerate mai jos poate cauza 
electrocutare, incendiu şi/sau rănirea gravă. 
AVERTISMENT!  Păstraţi toate avertismentele şi instrucţiunile pentru consultare 
ulterioară. 
AVERTISMENT!  Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la ustensila 
sau echipamentul dvs. alimentat de la reţeaua electrică sau de la o baterie (fără fir). 
 
Siguran ţa la locul de munc ă 
● Păstraţi zona de lucru curată şi bine luminată. 
● Zonele întunecate sau aglomerate cauzează accidente. 
● Nu operaţi unelte electrice în medii explozive, precum în prezena lichidelor, gazelor 
sau pulberilor inflamabile. 
● Uneltele electrice cauzează scântei care pot aprinde praful sau gazele. 
● Păstraţi copiii şi privitorii la distanţă în timpul operării uneltei electrice. 
● Distragerea atenţiei poate cauza pierderea controlului echipamentului. 
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Siguran ţa electric ă 
● Ştecherul uneltei electrice trebuie să se potrivească la priză. Nu modificaţi niciodată 
ştecherul cablului de alimentare în vreun fel. Nu utilizaţi adaptoare cu uneltele electrice 
împământate. 
● Ştecherele nemodificate şi prizele adecvate vor reduce riscul de electrocutare. 
● Evitaţi contactul cu suprafeţele împământate, precum conductele, radiatoarele, 
lanţurile şi refrigeratoarele. 
● Există un risc ridicat de electrocutare dacă corpul dvs. este împământat. 
● Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau medii umede. 
● Apa intrată în echipament va creşte riscul de electrocutare. 
● Nu abuzaţi de cablu. Nu utilizaţi niciodată cablul pentru transportul, tragerea sau 
deconectarea uneltei electrice. Păstraţi cablul departe de căldură, ulei, margini ascuţite 
sau piese mobile. 
● Cablurile deteriorate sau încurcate vor creşte riscul de electrocutare. 
● Când acţionaţi o unealtă electrică afară, utilizaţi un prelungitor adecvat pentru uzul 
exterior. 
● Utilizaţi un cablu adecvat pentru utilizare exterioară pentru a reduce riscul de 
electrocutare. 
● Dacă utilizarea unei unelte electrice într-o locaţie umedă este de neevitat, utilizaţi o 
sursă protejată printr-un dispozitiv de curent rezidual (RCD). 
● Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare. 
 
Siguran ţa personal ă 
● Rămâneţi atent, urmăriţi ceea ce faceţi şi utilizaţi bunul simţ când acţionaţi unealta 
electrică. Nu utilizaţi unealta electrică dacă sunteţi obosit sau sub influenţa 
medicamentelor sau alcoolului. 
● Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate cauza rănirea 
gravă. 
● Utilizaţi un echipament de protecţie personală adecvat.  
● Purtaţi întotdeauna echipament de protecţie a ochilor. 
● Echipamentul de protecţie preum masca pentru praf, încălţămintea anti-aderentă, 
casca sau antifoanele utilizate în stare bună vor reduce riscul de rănire personală. 
● Împiedicaţi pornirea accidentală a uneltei. Asiguraţi-vă că întrerupătorul este în poziţie 
oprită înainte de conectarea la sursa de alimentare şi/sau baterie, şi înainte de ridicarea 
sau tranportul uneltei. 
● Transportul uneltelor electrice cu degetul pe întrerupător sau uneltele electrice 
alimentare care au comutatorul pornit invită la accidente. 
● Îndepărtaţi orice cheie de reglare înainte de pornirea uneltei electrice. 
● O cheie ataşată de partea rotativă a uneltelor poate cauza rănirea personală. 
● Nu vă întindeţi. Păstraţi-vă picioarele şi echilibrul în permanenţă pe pământ. 
● Această poziţie vă permite un control mai bun al uneltei electrice în situaţii 
neaşteptate. 
● Îmbrăcaţi-vă adecvat. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau articole de bijuterie. Păstraţi-
vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de piesele mobile. 
● Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele mobile. 
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● Dacă dispozitivele sunt livrate cu conexiune la unităţi de evacuare şi colectare a 
prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt conectate şi utilizate adecvat. 
● Utilizarea unităţilor de colectarea a prafului poate reduce pericolele asociate cu praful 
generat. 
 
Utilizarea şi între ţinerea uneltei electrice 
● Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta electrică corect pentru aplicaţia dvs. 
● Unealta electrică corectă va face sarcina mai uşoară şi sigură în parametri pentru 
care a fost proiectată. 
● Nu utilizaţi unealta electrică dacă întrerupătorul nu se porneşte sau opreşte. 
● Orice unealtă care nu poate fi controlată prin intermediul întrerupătorului este 
periculoasă şi trebuie prin urmare reparată. 
● Deconectaţi ştecherul de la sursa electrică şi/sau bateria de la unealta electrică 
înainte de efectuarea oricăror reglaje, schimba accesoriile sau depozitarea uneltei. 
● Asemenea măsuri de siguranţă preventive reduc riscul de pornire accidentală a 
uneltei electrice. 
● Depozitaţi unealta electrică deconectată ferită de copii şi nu lăsaţi persoanele 
nefamiliarizate cu unealta sau aceste instrucţiuni să opereze unealta electrică. 
● Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neavizaţi. 
● Întreţineţi uneltele electrice. Verificaţi alinierea sau legarea pieselor mobile, 
eventualele fisuri şi orice alte condiţii care pot afecta eficienţa uneltei electrice. Dacă se 
observă defecte, reparaţi unealta electrică înainte de utilizare. 
● Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreţinute. 
● Păstraţi uneltele de tăiere ascuţite şi curate. 
● Uneltele de tăiere întreţinute adecvat cu lame ascuţite sunt mai puţin probabil să 
agaţe şi sunt uşor de controlat. 
● Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi lamele uneltei, etc. în conformitate cu aceste 
instrucţiuni, luând în calcul condiţiile de lucru şi lucrarea în sine de efectuat. 
● Utilizarea uneltei electrice pentru operaţii diferite de cele destinate poate cauza situaţii 
periculoase. 
● Utilizaţi uneltele electrice, accesoriile şi lamele în conformitate cu instrucţiunile 
menţionate şi cu respectarea condiţiilor de lucru sigur şi tipului de lucrare de efectuat. 
● Utilizarea uneltei electrice pentru operaţii diferite de cele destinate poate cauza situaţii 
periculoase. 
 
Service 
● Reparaţi unealta electrică prin intermediul unui tehnician calificat de service, utilizând 
doar piese de schimb identice. 
● Aceasta va asigura menţinerea siguranţei uneltei electrice. 
 
 
Avertismente de siguran ţă pentru trimmer-ul electric 
● Păstraţi toate părţile corpului departe de lama cutter-ului. Nu îndepărtaţi materialul 
tăiat şi nu ţineţi cu mâna materialul de tăiat în timp ce lamele acţionează. Asiguraţi-vă 
că întrerupătorul este oprti când curăţaţi materialul prins. 
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● Un moment de neatenţie în timpul funcţionării trimmer-ului poate cauza rănirea 
personală gravă. 
● Purtaţi trimmer-ul electric de mâner cu lama cutter-ului oprită. Când transportaţi sau 
depozitaţi trimmer-ul, fixaţi întotdeauna capacul dispozitivului de tăiere. Manipularea 
adecvată a trimmer-ului electric va reduce riscul de rănire persoanlă cauzată de lamele 
uneltei. 
● Ţineţi unealta electrică de suprafeţele de prindere izolate doar datorită faptului că 
lama poate intra în contact cu fire ascunse aflate sub tensiune, sau chiar cu propriul 
cablu de alimentare. 
● Lamele uneltei care intră în contact cu un fir aflat sub tensiune pot expune părţile 
metalice la acea tensiune şi cauza electrocutarea operatorului 
● Păstraţi cablul de alimentare departe de zona de tăiere. 
● În timpul operării trimmer-ului electric, cablul poate fi ascuns în arbuşti şi poate fi tăiat 
accidental de lamă. 
 

6. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ SUPLIMENTARE 
 
Siguran ţa în zona de lucru 
 
● Utilizaţi produsul doar în maniera şi pentru funcţiile descrise în Manualul de utilizare. 
● Operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidentele sau pericolele care 
apar altor persoane sau pagubele materiale generate. 
 
Siguran ţa electric ă 
● Institutul de Standardizare Britanic recomandă utilizarea unui Dispozitiv de Curent 
Rezidual (DCR) cu un curent de declanşare nu mai mare de 30 mA. Verificaţi DCR-ul 
dvs. de fiecare dată când utilizaţi unealta electrică. Înainte de utilizare, examinaţi cablul 
de alimentare pentru a nu fi deteriorat; înlocuiţi-l dacă prezintă semne de deteriorare 
sau îmbătrânire. 
● Nu utilizaţi produsul dacă cablurile electrice sunt deteriorate sau uzate. 
● Deconectaţi imediat de la priza electrică dacă cablul este deteriorat, sau dacă izolaţia 
este afectată. Nu atingeţi cablul electric până când sursa de alimentare nu a fost 
deconectată. 
● Cablul dvs. electric nu trebuie răsucit. Cablurile răsucite se pot supraîncălzi şi reduce 
eficienţa produsului dvs. 
● Opriţi întotdeauna produsul înainte de deconectarea ştecherului, conectorului cablului 
sau prelungitorului. 
● Opriţi, deconectaţi ştecherul de la priză şi examinaţi cablul de alimentare de semne 
de deteriorare sau îmbătrânire înaintea înfăşurării cablului pentru depozitare. Nu 
reparaţi un cablu deteriorat. Înlocuiţi-l cu unul nou.  
● Înfăşuraţi întotdeauna cu atenţie cablul. Evitaţi răsucirea acestuia. 
● Utilizaţi doar surse de alimentare cu curent alternativ (CA) de tensiunea indicată pe 
eticheta produsului. 
● În niciun caz nu trebuie legată la pământ vreo parte a produsului. 
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Cablurile 
● Utilizaţi doar cablurile prelungitoare conforme cu HD 516. Dacă aveti dubii, consultaţi 
un expert. 
 
Siguran ţa personal ă 
● Purtaţi întotdeauna îmbrăcăminte, mănuşi şi bocanci de protecţie. 
● Inspectaţi cu atenţie zona în care produsul trebuie utilizat şi îndepărtaţi toate firele şi 
alte obiecte străine. 
● Toate reglajele (pornirea unităţii, înclinarea capului lamei) trebuie efectuate cu teaca 
pe lamă, iar trimmer-ul trebuie să nu se sprijine pe lamă în timpul procesului. 
 
● Înaintea utilizării maşinii şi după fiecare impact, verificaţi de semne de uzură sau 
pagube şi reparaţii, dacă este necesar. 
● Înainte de utilizarea trimmer-ului electric, asiguraţi-vă întotdeauna că apărătoarea 
furnizată este montată. 
● Nu încercaţi niciodată să utilizaţi un produs incomplet sau unul cu o modificare 
neautorizată. 
 
Utilizarea şi între ţinerea uneltei electrice 
 
● Trebuie să cunoaşteţi cum să opriţi produsul rapid în caz de urgenţă. 
● Nu ţineţi produsul de apărătoare. 
● Nu utilizaţi trimmer-ul dacă echipamentul de protecţie (protecţia de mână, 
întrerupătorul cu piedică pentru 2 mâini, scutul de protecţie, opritorul rapid de lamă) 
este deteriorat. 
● Nu utilizaţi scările în timpul operării produsului. 
 
Îndepărtarea ştecherului de la priza electric ă 
 
● Înainte de lăsarea nesupravegheată a produsului pentru orice perioadă. 
● Înainte de curăţarea unui blocaj. 
● Înainte de verificarea, curăţarea sau întreţinerea în alt fel a produsului. 
● Dacă loviţi un obiect. Nu utilizaţi produsul până când nu sunteţi sigură că întreg 
produsul se află într-o stare perfectă de funcţionare. 
● Dacă produsul începe să vibreze anormal. Verificaţi imediat. Vibraţiile excesive pot 
cauza rănire. 
● Înainte de predarea produsului unei alte persoane. 
 
Instruc ţiuni de cur ăţare şi depozitare 
AVERTISMENT!  RISC DE RĂNIRE! Nu atingeţi lamele. Când terminaţi sau întrerupeţi 
lucrul, apăsaţi scutul de protecţie. 
● Păstraţi toate piuliţele şi şuruburile bine strânse pentru a vă asigura că trimmer-ul 
telescopic este în stare sigură de funcţionare. 
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7. ASAMBLAREA (Fig. 2-7) 
● Ansamblul trimmer-ului electric din pachet (Fig. 2) 
● La început, apăsaţi butonul de blocare 1, şi apoi rotiţi mânerul 3 (vezi Fig. 3) 
● Mânerul 3 poate fi rotit la 180°; când este despachetat, mânerul 3 este în poziţia de 0° 
(Fig. 4) 
 
AVERTISMENT!  Înainte de asamblare, verificaţi dacă piedica butonul 5 nu este 
deteriorată pe mânerul de ghidaj 4, dacă se poate deplasa în cele trei direcţii şi dacă se 
poate roti (sus, stânga şi dreapta), vezi fig. 5. 
 
● Îndepărtaţi şuruburile 6 (Fig. 7) 
● Verificaţi dacă mânerul de ghidaj 4 funcţionează normal (Fig. 7) 
● Introduceţi mânerul de ghidaj 4 pe capul pivotant 2 până la capătul canelurii (cele 
patru orificii pe mânerul de ghidaj 4 şi patru orificii pe capul pivotant 2 trebuie aliniate) 
(Fig. 7) 
● Înşurubaţi cele patru şuruburi 6 pe mânerul de ghidaj 4 (Fig. 7) 
● Verificaţi dacă elementul de blocare 5 de pe mânerul de ghidaj se poate deplasa în 
cele trei direcţii şi dacă se poate roti (sus, stânga, dreapta) pentru a deschide 
microîntrerupătorul (Fig. 7). 
 
Ataşarea scutului de protec ţie (Fig. 8) 
● Îndepărtaţi şuruburile 6. 
● Verificaţi dacă scutul de protecţie 7 nu este deteriorat. 
● Inseraţi scutul de protecţie 7 la capul pivotant 2 până la capătul canelurii (cele două 
orificii din scutul 7 şi cele două orificii din capul pivotant 2 trebuie aliniate). 
● Înşurubaţi cele două şuruburi 7 pe capul pivotant 7. 
 

8. OPERARE (Fig. 6 şi 7) 
AVERTISMENT! Culisaţi teaca 8 pe lama de tăiere 9. Mai întâi, introduceţi ştecherul 
cablului trimmer-ului în cablul prelungitor 11, şi apoi conectaţi cablul prelungitor 8 la o 
priză electrică. Niciodată nu îndepărtaţi scutul de protecţie 10 când conectaţi trimmer-ul. 
 
AVERTISMENT!  Pericol de electrocutare! Pentru a evita deteriorarea cablului electric 
11, cablul prelungitor 16 trebuie introdus într-un suport de cablu 10. Întotdeauna 
introduceţi cablul prelungitor 7 în suportul de cablu. 
 
● Înfăşuraţi într-o buclă cablul prelungitor 11, introduceţi bucla în suportul de cablu 16 şi 
strângeţi. 
● Introduceţi ştecherul cablului de alimentare 10 în conectorul cablului prelungitor 11. 
● Conectaţi cablul prelungitor 11 la o priză electrică de 230 V. 
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9. POZIŢIILE DE LUCRU 
Trimmer-ul electric poate fi utilizat într-una din următoarele poziţii de lucru: 
Tundere orizontal ă (Fig. 9-10) 
● Ţineţi mânerul 3 cu o mână şi continuaţi să apăsaţi trăgaciul 14. Ţineţi mânerul de 
ghidaj 4 în cealaltă mână şi continuaţi să apăsaţi trăgaciul de pe mânerul 5 (apucaţi 
mânerul de ghidaj 4 de pe latura 0, a). 
 
Tundere lateral ă: Pivota ţi unitatea de t ăiere cu 90° (Fig. 12) 
● Ţineţi mânerul 3 într-o mână şi continuaţi să apăsaţi trăgaciul 14. Ţineţi mânerul de 
ghidaj 4 în cealaltă mână şi continuaţi să apăsaţi trăgaciul de pe mânerul 5 (apucaţi 
mânerul de ghidaj 4 de pe latura 0, b). 
 
Tunderea orizontal ă de la nivele înalte: capul de t ăiere este înclinat cu -80° (Fig. 
13) 
● Ţineţi mânerul 3 într-o mână şi continuaţi să apăsaţi trăgaciul 14. Ţineţi mânerul 3 în 
cealaltă mână şi continuaţi să apăsaţi trăgaciul de pe mânerul 15. 
 
Tunderea de la nivel jos: capul de t ăiere este înclinat cu 60° (Fig. 14) 
● Ţineţi mânerul 3 într-o mână şi continuaţi să apăsaţi trăgaciul 14. Ţineţi mânerul 3 în 
cealaltă mână şi continuaţi să apăsaţi trăgaciul de pe mânerul 15. 
 
Tunderea vertical ă de la nivele înalte (Fig. 15) 
● Ţineţi mânerul 3 într-o mână şi continuaţi să apăsaţi trăgaciul 14. Ţineţi mânerul 3 în 
cealaltă mână şi continuaţi să apăsaţi trăgaciul de pe mânerul 15. 
 
Rotirea unit ăţii de t ăiere cu ±90° (Fig. 16-17) 
● Pentru tăierea laterală, unitatea de tăiere poate fi rotită cu ±90° prin intermediul 
mânerului de rotire 13. 
● Mânerul de rotire 12 poate fi rotit spre dreapta sau spre stânga pentru utilizatorii de 
mână dreaptă sau stângă. 
● Deconectaţi ştecherul de alimentare. 
● Trageţi butonul laterla 12. 
● Rotiţi mânerul 13 cu 90° în direcţia necesară, până când butonul lateral 12 se 
blochează.  
● Dispozitivul de siguranţă împiedică trimmer-ul electric să pornească când butonul 12 
este apăsat sau nu este blocat în poziţia de 0° sau ±90°. 
 
Înclinarea capului pivotant (Fig. 18) 
● Pentru tunderea de la nivele ridicate şi joase, capul pivotant 2 poate fi înclinat la un 
unghi cuprins între +60° şi -80° în paşi de 20°. 
● Deconectaţi ştecherul. 
● Ţineţi apăsat butonul de blocare 1. 
● Înclinaţi capul pivotant 2 în direcţia necesară. 
● Eliberaţi butonul de blocare 1 şi lăsaţi-l să se activeze. 
● Dispozitivul de siguranţă împiedică trimmer-ul electric să pornească când butonul de 
blocare 1 este apăsat sau nu este blocat în poziţia de +60 sau -80°. 
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AVERTISMENT!  Risc de rănire! Dacă trimmer-ul electric nu se opreşte automat, există 
riscul rănirii. Nu îndepărtaţi niciodată dispozitivele de siguranţă (de ex. prin lipirea cu 
bandă a unuia dintre butoane) 
 
Pornirea trimmer-ului electric  (Fig. 11, 19) 
● Trimmer-ul electric este echipat cu două dispozitive de siguranţă pentru mână (2 
butoane declanşatoare), pentru a preveni pornirea unităţii accidental. 
● Îndepărtaţi teaca 8 de pe lama 9. 
● Ţineţi mânerul de ghidaj 4 cu o mână şi apăsaţi butonul 5 de pe mânerul de ghidaj 
sau ţineţi mânerul 3 într-o mână şi apăsaţi butonul 15. 
● Ţineţi mânerul 3 cu cealaltă mână şi apăsaţi butonul 14. Trimmer-ul electric va porni. 
● Oprirea trimmer-ului electric: 
● Eliberaţi butonul 14 şi butonul secundar 5 de pe mânerul de ghidaj, sau eliberaţi 
ambele butoane 14 şi 15. 
● Culisaţi teaca 8 peste lama 9. 
 
10. DEPOZITAREA  (Fig. 6) 
● Trimmer-ul electric trebuie să fie depozitat departe de copii. 
● Deconectaţi de la priza electrică. 
● Curăţaţi trimmer-ul electric şi ataşaţi teaca 9 pe lama 8. 
● Depozitaţi trimmer-ul electric într-un loc uscat fără risc de îngheţ. 
 
11. ÎNTREŢINEREA (Fig. 6) 
Curăţarea trimmer-ului de gard viu 
ATENŢIE! Pericol de rănire / electrocutare! Înainte efectuării oricărei lucrări de 
întreţinere, deconectaţi unealta de la reţeaua electrică şi ataşaţi teaca 8 pe lama 0. 
 
● Ştergeţi trimmer-ul electric utilizând o bucată de material umed. 
● Aplicaţi ulei cu vâscozitate redusă pe lama 9. 
● Evitaţi contactul cu componentele de plastic. 
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12. DEPANAREA  (Fig. 6) 
 
Avertisment! Înainte de a efectua o lucrare de depanare, deconectaţi întotdeauna 
ştecherul cablului şi culisaţi apărătoarea 8 peste lama 9. 
 
Eroare  Cauză posibil ă Solu ţie 
Trimmer-ul electric nu 
porneşte 

Cablul prelungitor nu este 
conectat sau este 
deteriorat. 

Conectaţi sau înlocuiţi 
cablul prelungitor. 

În timpul rotirii aparatului, 
butonul de blocare nu s-a 
activat în poziţia de 0° sau 
±90°. 

În timpul rotirii aparatului, 
butonul de blocare trebuie 
să se activeze în poziţia de 
0° sau ±90°. 

În timpul înclinării capului 
pivotant, butonul de blocare 
nu s-a activat în intervalul 
cuprins între +60° şi -80°. 

În timpul înclinării capului 
pivotant, butonul de blocare 
trebuie activat în intervalul 
cuprins între +60° şi -80°. 

Trimmer-ul electric nu 
funcţionează continuu 

Cablul prelungitor este 
defect 

Conectaţi sau înlocuiţi 
cablul prelungitor. 

Firul intern este deteriorat. Identificaţi defectul şi 
înlocuiţi firul intern. 

Trigger-ul este defect Identificaţi defectul şi 
înlocuiţi trigger-ul. 

Trimmer-ul electric nu 
funcţionează bine 

Lame tocite sau deteriorate Ascuţiţi lamele sau curăţaţi-
le bine. 
Identificaţi defectul şi 
înlocuiţi lamele. 

Frecare excesivă datorită 
lipsei ungerii 

Aplicaţi lubrifiant. 

 
AVERTISMENT!  Dacă intervin alte probleme, contactaţi centrul local de service. 
Trimmer-ul electric trebuie reparat exclusiv de centrele locale de service sau 
distribuitorii autorizaţi. 
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13. DECLARAŢIA DE CONFORMITATE 
 
Produs/brand : TRIMMER ELECTRIC PENTRU TUNS GARD VIU / FIELDMANN 
Tip/model : FZN 2002-E...................................................................230 V, 550W 
 
Acest produs îndepline şte urm ătoarele directive: 
● Directiva Parlamentului şi Consiliului European Nr. 2006/95/CE din 12 Decembrie 2006 
privind armonizarea legislaţiei din Statele Membre legată de echipamentele electrice proiectate 
pentru a fi utilizate în anumite limite de tensiune electrică. 
● Directiva Parlamentului şi Consiliului European Nr. 2004/108/CE din 15 decembrie 2004 
privind armonizarea legislaţiei Statelor Membre privind compatibilitatea electromagnetică şi cu 
anularea Directivei Nr. 89/336/CEE. 
● Directiva Parlamentului şi Consiliului European Nr. 2006/42/CE din 17 mai 2006 privind 
echipamentele şi cu completarea Directivei Nr. 95/16/CE. 
● Directiva Parlamentului şi Consiliului European Nr. 2002/95/CE din 27 ianuarie 2003 privind 
restricţia de utilizare a anumitor substanţe periculoase în cazul echipamentului electric şi 
electronic. 
● Directiva Parlamentului şi Consiliului European Nr. 2005/88/CE din 14 decembrie 2005 cu 
completarea Directivei Nr. 2000/14/CE privind armonizarea legislaţiei Statelor Membre legată de 
emisia de zgomot în mediu de către echipamentul de utilizat în exterior. 
 
şi standardele: 
EN 60745-1:2006 
EN 60745-2-15:2006 
EN 60745-1:2009 
EN 60745-2-15:2009 
EN 55014-1:2006 
EN 55014-2:1997/A1 
EN 61000-3-2-:2006 
EN 61000-3-3:1995/+A1:2001/+A2:2005 
 
Certificare CE : ........................................................................................................13 
 
FAST CR, a.s. este autorizată să acţioneze în numele producătorului. 
 
Produc ător: 
Fast ČR, a.s.,  
Černokostelecká 2111, 100 00 Praga 10, Republica Cehă,  
Cod fiscal: CZ26726548 
 
În Praga, 23 Mai 2013    
 
Nume : Ing. Zdenek Pech 
Preşedintele Consiliului de Administraţie    Semnătura: 

Ştampilă FAST CR, a.s., 
Semnătură ilizibilă 
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14. DATE TEHNICE 
 
Model FZN 2002-E 
Putere motor 550 W 
Tensiune / frecvenţă 230 V / 50 Hz 
Viteză 3200 rpm 
Distanţă între dinţii lamei 16 mm 
Nivel putere sunet LWA 94 dB măsurat / garantat 96 dB (A) 
Nivel vibraţie în mână şi vhw < 2,5 m / s2 
Lungimea lamei de tăiere 51 cm 
Greutate 3,4 kg 
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15. SCOATEREA DIN UZ 
 
INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII LEGATE DE SCOATEREA DIN UZ A 
AMBALAJULUI ECHIPAMENTULUI 
 
Scoateţi din uz ambalajul utilizat într-un centru de colectare a deşeurilor din localitatea 
dvs. 
 
SCOATEREA DIN UZ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE 

 
Acest simbol lipit pe produse sau pe documentele originale semnifică faptul 
că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună 
cu gunoiul casnic menajer. Pentru scoaterea adecvată din uz sau reciclare, 
predaţi aceste produse unor centre specalizate de colectare. Sau, în mod 
alternativ, în anumite state din Uniunea Europeană sau alte state 
Europene, puteţi returna produsele dvs. distribuitorului local, atunci când 

achiziţionaţi un produs nou echivalent. Scoaterea din uz corectă a acestui produs ajută 
la protejarea resurselor naturale şi împiedică efectele negative asupra mediului cauzate 
de aruncarea necorespunzătoare a deşeurilor. Cereţi autorităţilor locale sau centrelor 
de colectare a deşeurilor informaţii suplimentare. În conformitate cu reglementările 
naţionale, scoaterea din uz incorectă a acestor tipuri de deşeuri poate fi sancţionată. 
 
Pentru companiile din statele Uniunii Europene 
Dacă doriţi să scoateţi din uz apratele electrice sau electronice, cereţi distribuitorului 
sau furnizorului dvs. informaţiile necesare.  
 
Scoaterea din uz în alte state în afara Uniunii Eur opene.  
Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriţi să scoateţi din uz acest 
produs, cereţi informaţiile necesare despre metoda corectă autorităţilor dvs. locale sau 
distribuitorului. 
 
 

Acest produs îndeplineşte toate cerinţele de bază ale directivelor UE care i se 
aplică. 
 
Modificările de text, design şi specificaţii tehnice pot fi efectuate fără notificare 
prealabilă şi ne rezervăm dreptul de a efectua astfel de modificări. 


