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1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Важные предупреждения по безопасности 

Изделие аккуратно распакуйте и следите за тем, чтобы случайно не выбросить какую

нибудь часть упаковки раньше, чем будут распакованы все детали изделия.

Изделие храните в сухом месте, недоступном для детей.

Прочтите все предупреждения и указания. Пренебрежение соблюдением

предупреждений и указаний может привести к поражению электрическим током, 

пожару и/или получению тяжелых травм.

Упаковка

Изделие уложено в упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке. Эта 

упаковка является вторсырьем, поэтому ее можно сдать на переработку.

Инструкция по применению

Прежде чем Вы начнете работать с устройством, прочтите следующие предписания по 

безопасности и указания по применению. Ознакомьтесь с элементами управления и 

правильным применением устройства. Инструкцию надежно уложите для последующего 

использования. Минимально в течение гарантийного срока рекомендуем хранить 

оригинальную упаковку вместе с внутренним упаковочным материалом, кассовый чек и 

гарантийный талон. В случае транспортировки упакуйте устройство снова в оригинальную 

коробку изготовителя. Так Вы обеспечите максимальную защиту изделия во время 

возможной транспортировки (напр. переезд или посылание в сервисный центр).

Примечание: Если будете передавать устройство другим лицам, передавайте его

вместе с инструкцией. Соблюдение приложенной инструкции по применению 

является предпосылкой надлежащего использования устройства. Инструкция по 

применению содержит также указания по применению, обслуживанию и ремонту.

Изготовитель не берет на себя ответственность за несчастные 

случаи или ущерб, возникший в результате несоблюдения 

настоящей инструкции.



91

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

RUСимволы 

2. СИМВОЛЫ



FZD 4001-E 

92RU Описание устройства и комплект поставки 

3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Описание устройства 

Ст. 3, пункт 1 

 Ручка

Гвинт для кріплення

Кнопка повернення в вихідне положення

Прийомний резервуар

Завантажувальна воронка

Вимикач

Штепсельна вилка 

1 - 

2 -  

3 -  

4 -  

5 - 

6 - 

7 -  

Содержание поставки

Аккуратно выньте устройство из упаковки и проверьте, имеются ли в наличии все 

следующие детали: 

Інструкція з використання

Подрібнювач

Комбінований ключ

Ключ під внутрішній шестигранник

4 гвинти M5 × 35

4 гвинти M5 × 20

2 підкладні шайби ø 8 мм

2 підкладні шайби ø 10 мм

8 підкладних шайб ø 5 мм

2 гайки самофіксації

Ніжки

Прийомний резервуар

Плунжер

Стійка

Вісь

Коліщата

Ковпаки коліс  
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4. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ…
Використання за призначенням

Пристрій відповідає сучасному стану науки та техніки, а також діючим правилам

безпеки в момент його введення в експлуатацію згідно призначення. Прилад 

призначений для подрібнення волокнистого або дерев’яного органічного матеріалу 

з домашнього господарства та саду. Не дозволяється заповнювати камінням, склом, 

металом, кіс- тками, пластмасою або відходами.

Прилад не призначається для виробничого застосування. Будьяке інше використання

вважається таким, що не відповідає призначенню. Використання приладу не за 

призначенням, зміни в приладі і використання частин, що не були перевірені і 

допущені виготовлювачем, може призвести до непередбаченої шкоди! Будьяке 

використання не за призначенням або будь-яка діяльність, не передбачена даною 

інструкцією, вважаються неналежним використанням, яке не входить в законні рамки 

відповідальності виробника.

5. ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ
Загальні вказівки з техніки безпеки

Для надійного використання даного приладу користувач повинен прочитати перед

першим застосуванням дану інструкцію з експлуатації.

Дотримуйтесь всіх вказівок з техніки безпеки! Якщо Ви нехтуєте вказівками з техніки

безпеки, Ви наражаєте на небезпеку себе та оточуючих.

Зберігайте інструкцію з експлуатації та вказівки з техніки безпеки для майбутнього

використання.

Якщо Ви бажаєте продати або передати прилад, обов’язково передайте інструкцію з

експлуатації.

Приладом дозволяється користуватися, лише якщо він повністю в порядку. Якщо

прилад або якась його частина несправні, їх повинен відремонтувати фахівець.

Не використовуйте прилад у приміщеннях, де існує небезпека вибуху, та поблизу від

горючої рідини або горючих газів!

Захищайте вимкнений прилад від випадкового вмикання.

Не користуйтеся приладами, в яких вимикач не працює належним чином.

Зберігайте прилад подалі від дітей! Зберігайте прилад в недоступному для дітей місці.

Не перенавантажуйте прилад. Забороняється використовувати прилад не за

призначенням.

Завжди використовуйте необхідне особисте захисне спорядження.
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Працювати необхідно обережно та лише в належному стані: якщо Ви стомлені, хворі,

вживали спиртне, ліки або наркотики, користуватися приладом безвідповідально, 

оскільки Ви не можете впевнено поводитися з приладом.

Цей прилад не призначений для використання особами (в тому числі дітьми) з

обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями чи особами, у яких 

немає достатньо досвіду і/чи знань, за винятком випадків, коли такі особи знаходяться 

під наглядом іншої відповідальної за їх безпеку особи, або одержали від неї вказівки 

щодо користування приладом.

Не допускайте, щоб діти грали з приладом.

Завжди дотримуйтесь діючих національних та міжнародних наказів щодо безпеки,

охорони здоров’я та праці.

Електрична безпека

Дозволяється вмикати прилад лише в розетку з належним захисним заземленням.

Прилад потребує захисного вимикача від струмів пошкодження (захисний автомат FI)

з номінальним аварійним током макс. 30 мА.

Перед підключенням приладу треба впевнитися у тому, що мережне живлення

відповідає параметрам приладу.

Прилад дозволяється використовувати лише в межах зазначеної напруги, потужності і

номі нальної кількості обертів (див. заводську табличку).

Не торкайтесь мережевого штекера вологими руками! Не тягніть за кабель.

Не перегинайте мережний шнур, не передавлюйте його та не наїдьте на нього;

захищайте його від гострих країв, олії та спеки.

Не піднімайте прилад за шнур і не використовуйте шнур для інших не передбачених

цілей.

Перед кожним використанням перевіряйте штекер та кабель.

При пошкодженні шнура живлення одразу витягніть штепсель. Ніколи не користуйтеся

при ладом, якщо пошкоджений шнур живлення.

Витягуйте штепсель із розетки, коли Ви саме не користуєтеся приладом.

Перед тим, як встромляти штепсель у розетку, впевніться, що прилад вимкнений.

Перед тим, як витягувати штепсель із розетки, завжди вимикайте прилад.

Перед транспортуванням приладу вимикайте його живлення.

Технічне обслуговування

Завжди виймайте вилку з розетки мережі перед виконанням будь-яких робіт на

приладі.

Необхідно виконувати лише ті роботи з техобслуговування та усунення

несправностей, які тут були описані. Усі інші роботи повинні виконувати спеціалісти.
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Використовуйте лише оригінальні запасні частини. Лише ці запчастини сконструйовані

для приладу і придатні для нього. Використання інших запасних частин не лише 

призведе до втрати гарантії, Ви також можете завдати шкоди собі та оточуючому 

середовищу.

Специфічні для Вашого приладу вказівки з техніки безпеки

Під час експлуатації не торкатися завантажувальної лійки або викидного каналу.

Прилад обертається за інерцією після вимкнення ще прибл. 5 секунд.

Перед вмиканням прилад повинен бути складений відповідно до інструкції.

Перевірити перед вмиканням, чи міцно затягнені усі ґвинти, гайки та інші кріпильні

елементи та чи правильно розміщені усі захисні пристрої.

Під час роботи з приладом завжди вважати на надійне положення та природну

поставу.

Працювати лише за гарного освітлення і умов видимості.

Одяг оператора повинен прилягати. Не носити вільний одяг. Носити міцні черевики і

довгі робочі штани.

Використовувати машину лише під відкритим небом та на міцній, рівній площині.

При проведенні робіт необхідно мати достатньо вільного простору навколо приладу.

Не ставити прилад занадто близько до стін.

Не піднімати, не перекидати або не транспортувати прилад, що працює.

Перед запуском приладу пересвідчитися у тому, що завантажувальна лійка порожня.

Не залишати увімкнений прилад без нагляду.

При експлуатації звертати увагу на те, щоб жодні сторонні предмети (напр., каміння,

скло, метал, земля, пластмаса і т.і.) не потрапляли до приладу. Ножі можуть 

затупитися та пошко дити двигун.

Якщо до різального механізму потрапляють сторонні предмети або прилад генерує

незвичні шуми чи незвично вібрує, негайно вимкнути двигун і дати машині зупинитися.

Перед вмиканням перевірити, чи належним чином змонтовані ножі та чи їх посадка

надійна.

Ніколи не використовувати прилад без завантажувальної лійки.

Якщо подрібнювач засмічений, спочатку вимкнути прилад, витягти мережевий

штекер зі штепсельної розетки та дочекатися повної зупинки приладу, перш ніж 

видалити засмічення. Утримувати вимикач у чистому стані та вільним від сторонніх 

предметів.

Не намагатися утримувати або видаляти матеріал, що подрібнюється, при

працюючому ножі. Подрібнену масу, що застрягла, видаляти лише при вимкненому 

приладі.

Запобігати прямому контакту з ножем, що обертається. Утримувати руки та кінцівки

якомога далі від отворів, якщо машина працює.

Не встромляти руки, інші частини тіла та одягу до камери наповнення, викидного

каналу або до інших рухомих частин.
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Завжди видаляти подрібнений матеріал з викидної зони, перш ніж він накопичиться в

значній кількості. Таким чином можна запобігти засміченню подрібнювача

або спричиненому ударом воротному потраплянню подрібненого матеріалу до 

завантажувальної лійки, що може призвести до пошкодження приладу.

В радіусі 3 м від робочої зони не повинні перебувати інші люди чи тварини, тому що їх

можуть поранити предмети, що відскакують.

Не використовувати прилад на брукованих або бетонованих площинах. Подрібнений

матеріал може відскакувати та завдавати поранення.

Символи, які знаходяться на приладі, не можна видаляти чи ховати. Якщо вказівки не

піддаються читанню, їх потрібно негайно замінити.

6. МОНТАЖ

Монтаж ніжок

Ст. 4, пункт 2

Пригвинтіть ніжки гвинтами M5 × 20 і підкладними шайбами ø 5 мм до стійки.

Змонтувати колеса

Ст. 4, пункт 2

Вставте вісь в стійку.

Насуньте підкладну шайбу ø 10 мм на вісь.

Насуньте колесо на вісь.

Насуньте підкладну шайбу ø 8 мм на різьбу.

Загвинтіть гайку самофіксації на різьбу та міцно затягніть прикладеним гайковим

ключем.

Натягніть ковпак на колесо.

Зробіть це саме з іншим колесом.

Змонтувати подрібнювач

Ст. 5, пункт 3

Поставте подрібнювач на стійку, як зображено на малюнку, і закріпіть гвинтами 

M5 × 35 і підкладними гайками ø 5 мм.

Закріпіть завантажувальну воронку (5) гвинтом для кріплення (2) до корпуса

подрібнювача.

Засуньте завантажувальну воронку (4) в стійку.
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7. ОБСЛУГОВУВАННЯ
ВНИМАНИЕ!  Перевірте перед ввімкненням!

ВНИМАНИЕ!  Небезпека травмування!

Вмикайте прилад лише тоді, якщо під час перевірки не були виявлені дефекти. Якщо

якась деталь пошкоджена, її обов’язково слід замінити перед наступним використан-

ням.

Перевірте пристрої безпеки і стан приладу:

Перевірте, чи порожня завантажувальна воронка.

Перевірте, чи міцно сидять всі частини.

Перевірте, чи є видимі дефекти: зламані деталі, тріщини і т.і.

Ввімкнення приладу

Ст. 6, пункт 4

Ст. 6, пункт 5

ВНИМАНИЕ!  Пошкодження приладу

Перед запуском приладу переконайтеся у тому, що в завантажувальній воронці

матеріал відсутній.

Перед завантажуванням матеріалу дочекайтеся, щоб подрібнювач досяг своєї робочої

швидкості.

Відкиньте елемент захисту від витягування вниз і підключіть прилад до мережі.

Натисніть на кнопку [1].

Прилад вмикається.

Натисніть на кнопку [0].

Прилад вимикається.

Захист від перенавантаження

Примечание: 

В випадку перенавантаження зв’язаного з блокуванням ножів, для захисту двигуна 

електричне коло переривається.

Від’єднайте прилад від електричного струму.

Видаліть заблоковану масу.

Примечание: 

Дайте двигунові мінімум п’ять хвилин охолонути!

Натисніть кнопку повернення в зворотне положення (3).

Знову підключіть прилад до джерела живлення.

Ввімкніть прилад.
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Випорожнення пилозбірного мішка

Ст. 8, пункт 8

ВНИМАНИЕ!  Небезпека травмування!

Натисніть кнопку вимкнення [0] та вимкніть живлення приладу, перш ніж зняти

резервуар або надіти його.

Примечание: 

Важіль блокування (11) виконує функцію захисного вимикача і під час роботи

приладу повинен знаходитися в положенні A.

Якщо важіль блокування (11) не може зайняти необхідну позицію, його і, в разі

необхідності, вимикач необхідно почистити.

Після закінчення роботи або якщо резервуар переповнений, його потрібно завжди 

опорожняти:

Посуньте важіль блокування (11) в положення В.

Повністю витягніть резервуар (4) зі станини.

Опорожніть резервуар (4).

Вставте резервуар (4) до упору на станину.

Пильнуйте, щоб фіксатор (11) резервуара знаходився спереду.

Посуньте важіль блокування (11) в положення A.

Подрібнювач з‘єднаний з резервуаром.

Вказівки щодо подрібнення

Примечание: 

Шумове навантаження!

Працювати з подрібнювачами не можна під час загального часу відпочинку.

Органічні садові відходи можна застосовувати у подрібненому стані як біологічне

добриво для садів. Здатний до біологічного розщеплення матеріал, як, напр., листя, 

невеликі гілки та трава, подавати порціями до завантажувальної лійки (5) таким 

чином, щоб вона не засмічувалася.

Подрібнений матеріал може збиратись в прийомному резервуарі (4).

Подрібнювати поперемінно гілки та садові відходи, які пролежали кілька днів і тому

зів’яли та зволожилися. Таким чином можна запобігти блокуванню ножового валу.

М’які відходи, як, напр., кухонні, не завантажувати до подрібнювача, а компостувати.

Дуже великі гілки з листям слід спочатку повністю розрубати, перш ніж завантажувати

новий матеріал.

Важкий матеріал або призводять при безперервному різанні до блокування

подрібнювача. Щоб протидіяти цій проблемі, слід надібрати рукою деяку кількість 

матеріалу.
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Ретельно перевірити матеріал, що подрібнюється. Подрібнювач може отримати сильні

пошкодження від каменів, цвяхів тощо.

Сильні вібрації подрібнювача вказують на пошкоджені або зношені ножі. При потребі

замінити ножі (див. - Заміна ножів).

8. ЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ

ОБСЛУГОВУВАННЯ
ВНИМАНИЕ!  Небезпека травмування!

Перед усіма роботами з чищення та технічного обслуговування вимкнути прилад, піс-

ля чого вийняти мережевий штекер. Дочекатися, щоб усі рухомі деталі повністю зупи-

нилися і прилад охолов.

Чищення приладу

Ретельне обслуговування та регулярне чищення забезпечують тривале збереження 

приладом своєї функціональності та потужності.

Прибрати значні забруднення щіткою.

Витирати прилад зволоженою серветкою.

Ніколи не оббризкувати прилад водою та не піддавати впливу води.

Ніколи не застосовувати для чищення чистильні засоби або розчинники. Приладові

може бути завдана непоправна шкода. Пластмасові деталі можуть бути пошкоджені 

хімікатами.

Технічне обслуговування - Заміна ножів

Ст. 6, пункт 6

Ст. 7, пункт 7

Відкрутіть гвинт для кріплення (2) і видаліть завантажувальну воронку з корпуса

подрібнювача.

Вставте комбінований ключ в отвір (8) кришки ножа, щоб зафіксувати дисковий ніж.

Відгвинтіть гвинти (9) ключем для внутрішнього шестигранника.

Поверніть або замініть ніж (10).

Монтаж в зворотному порядку.

Примечание: 

Ножі можна також заточувати. Однак цю роботу повинен виконувати фахівець, бо пот-

рібно забезпечити, щоб обидва ножі мали однакову вагу, інакше може виникнути дис-

баланс. Дисбаланс ножів може призвести до пошкоджень та поранень.
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9. ЗБЕРІГАННЯ,

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігання

ВНИМАНИЕ!  Небезпека травмування!

Забезпечте, щоб сторонні особи не мали доступу до приладу!

Прилад повинен повністю охолонути.

Зберігати прилад в сухому місці.

Транспортування

Забезпечити, щоб прилад не зсувався.

Для пересилання по можливості використовувати оригінальну упаковку.
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10. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Якщо щось не працює…

ВНИМАНИЕ!  Небезпека травмування!

Неправильний ремонт може призвести до того, що прилад буде функціонувати нена-

дійно. Через це виникає небезпека для самого себе та навколишнього середовища.

Часто до несправностей призводять незначні дефекти. У більшості випадків їх можна 

легко виправити самотужки. Спочатку прочитайте наведену нижче таблицю, а вже потім 

звертайтесь в торговий центр . Це дозволить заощадити зусилля і можливо кошти..

ДЕФЕКТ/

НЕСПРАВНІСТЬ

ПРИЧИНА ЩО ПОТРІБНО 

ЗРОБИТИ ДЛЯ 

УСУНЕННЯ

Двигун не працює. Відсутня напруга? Перевірити кабель, штекер,

розетку і запобіжник.

Несправний з’єднувальний 

кабель?

Звернутися в торговий центр.

Увімкнувся захист двигуна? Видалити весь подрібнений

матеріал і натиснути кнопку

повернення.

Вимикач з блокуванням не 

вмикається?

Перевірити з’єднання заван-

тажувальної лійки та корпуса

двигуна.

Важіль блокування в 

положенні B?

Перемісити важіль

блокування в положення A.

Подрібнюваний 

матеріал не 

завантажується.

Скупчення матеріалу? Видалити весь подрібнений

матеріал з ножів.

Ножі заблоковані? Видалити весь подрібнений

матеріал і натиснути кнопку

повернення.

Ножі зношені? При потребі замінити ножі.

Якщо самотужки виправити дефект не вдається, звертайтеся безпосередньо в торговий 

центр. Пам’ятайте, що неправильний ремонт призводить до втрати права на гарантію і до 

додаткових витрат.
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11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мережева напруга 230–240 В ~ /50 Гц

Номінальна потужність 2800 Вт

Клас захисту I

Ступінь захисту IPX4

Оберти на неробочому ході 2850 хв-1

Максимальний діаметр гілок 45 мм

Рівень шуму (LPA)* 98 дБ(A)

Рівень шумової потужності (LWA)* 108 дБ(A)

Вага 24,2 кг

*) 

Наведені значення – це розмір емісії, і при цьому вони можуть не відображати 

безпечні значення, дозволені для роботи. Хоча існує кореляція між рівнями емісії та 

проникнення, з цього неможливо зробити висновок щодо того, чи потрібні додаткові 

запобіжні заходи. Фактори, що впливають на фактичний рівень проникнення на 

робочому місці, включають характеристики робочого приміщення, напр., кількість 

машин та інші суміжні робочі процеси. Так само дозволені значення для робочого 

місця можуть відрізнятися в різних країнах. Але ця інформація повинна надати 

користувачу можливість здійснити кращу оцінку небезпеки та ризику.

Инструкция по эксплуатации - только языковая версия.
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12. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Изделие / марка:  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ / FIELDMANN 

Тип / модель: FZD 4001E  .................................................... 230V, 2800W, IPX4, 2850/min 

Изделие отвечает нижеуказанным нормам:

Норме Европейского парламента и Совета 2006/95/ES от 12 декабря 2006 г.
о согласовании правовых норм стран-членов, касающихся электрооборудования, 
предназначенной для использования в определенных пределах напряжения.  
Норме Европейского парламента и Совета 2004/108/ES от 15 декабря 2004
г. о приближении правовых норм стран-членов, касающихся электромагнитной 
совместимости и об отмене нормы 89/336/EHS.
Норме Европейского парламента и Совета 2006/42/ES от 17 мая 2006 г. о
механических устройствах и об изменении нормы 95/16/ES. 
Норме Европейского парламента и Совета 2002/95/ES от 27 января 2003 г. об
ограничении использования некоторых опасных веществ в электрических и 
электронных устройствах.
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13. УТИЛИЗАЦИЯ

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ С БЫВШЕЙ В 
УПОТРЕБЛЕНИИ УПАКОВКОЙ  
Бывший в употреблении упаковочный материал доставьте на место, 

предназначенное городской администрацией для сбора отходов.

Этот символ на изделиях или в сопроводительной документации 

означает, что бывшие в употреблении электрические и электронные 

изделия не должны выбрасываться в обычные коммунальные отходы. 

Для правильной утилизации, обновления и переработки сдайте 

изделия в установленные пункты приема. Альтернативно в некоторых 

странах Европейского Союза или иных европейских странах можно 

вернуть свои изделия местному продавцу при покупке эквивалентного 

нового изделия. Правильной утилизацией этого изделия Вы помогаете 

сохранению ценных природных ресурсов и помогаете профилактике 

потенциального негативного влияния на окружающую среду и 

здоровье человека. Дальнейшие подробности запрашивайте у местной 

администрации или в ближайшем пункте приема. При неправильной 

утилизации этого вида отходов в соответствии с государственными 

предписаниями могут быть наложены штрафы.

Для предприятий в странах Европейского Союза 
Если Вы хотите утилизировать электрические и электронные изделия, 

требуйте необходимую информацию у своего продавца или поставщика

Утилизация в остальных странах за пределами 
Европейского Союза 
Этот символ действует в Европейском Союзе. Если Вы хотите 

утилизировать это изделие, запрашивайте необходимую информацию о 

правильном способе утилизации в местной администрации или у своего 

продавца.

Это изделие отвечает всем основным требованиям норм ЕС EU, 

которые на него распространяются.

Изменения в тексте, дизайне и технологической спецификации могут быть 

проведены без предварительного предупреждения. Изготовитель оставляет за 

собой право на их изменение.

УТИЛИЗАЦИЯ БЫВШЕГО В УПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ


