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SCARIFICATOR 

MANUAL DE UTILIZARE 
 
 
Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui scarificator pentru grădină. Înainte 
de utilizare, consultați cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru 
indicații ulterioare. 
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1. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ 
 
Indicații importante de siguranță 
• Despachetați cu grijă produsul și nu aruncați ambalajul până nu vă asigurați că 
aveți toate componentele produsului. 
• Păstrați produsul într-un loc uscat care să nu fie la îndemâna copiilor. 
• Citiți toate atenționările și instrucțiunile. Nerespectarea atenționărilor și 
instrucțiunilor poate provoca un accident, un incendiu și/sau vătămare gravă. 
 
Ambalajul 
Produsul este introdus într-un ambalaj pentru a preveni deteriorările pe durata 
transportului. Acest ambalaj reprezintă materie primă și poate fi reciclat. 
 
Instrucțiuni de utilizare 
Înainte de a începe utilizarea mașinii, citiți următoarele reguli și instrucțiuni de 
siguranță pentru utilizare. Informați-vă cu privire la elementele de funcționare și la 
utilizarea corespunzătoare a dispozitivului. Păstrați manualul într-un loc sigur pentru 
indicații ulterioare. Se recomandă păstrarea ambalajului original, inclusiv a 
materialelor de ambalare interioară, a documentului ce justifică plata și a cardului de 
garanție, cel puțin pe durata perioadei de garanție. În cazul transportării, ambalați 
mașina în cutia originală furnizată de producător, asigurând astfel o protecție 
maximă a produsului pe durata unui posibil transport (ex. mutarea sau trimiterea într-
o stație de service). 
 
Notă: În cazul în care predați mașina altor persoane, înmânați de asemenea și 
manualul de utilizare. Respectarea instrucțiunilor de utilizare reprezintă o precondiție 
pentru utilizarea corespunzătoare a mașinii. Manualul de utilizare include de 
asemenea instrucțiuni pentru utilizare, întreținere și reparație.  
 
 
 
 
 
 
Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru accidente sau daune 
cauzate de nerespectarea instrucțiunilor din prezentul manual.  
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2. SIMBOLURI 
 

 
 
 
Atenție! Înainte de a pune mașina în funcțiune, citiți cu atenție 
instrucțiunile de utilizare și instrucțiunile generale de siguranță! 

 
 

 
Nu utilizați mașina în condiții de ploaie sau în condiții meteorologice 
nefavorabile! 
 
 

 
 
Acționați cu prudență. După scoaterea din funcțiune a scarificatorului, 
lamele se mai rotesc o perioadă! 

 
 

 
 

 
 
Păstrați distanța de siguranță! 
 

 
 

 
Acționați cu prudență! Lame rotative! Lame ascuțite! Există riscul 
vătămării sau secționării degetelor de la picioare sau de la mâini! 
 
 

 
Opriți întotdeauna dispozitivul și scoateți ștecherul din priză înainte de a 
efectua reglaje sau operațiuni de întreținere a mașinii sau în cazul în 
care cablul de alimentare este încurcat sau deteriorat. 
 
 
 Utilizați echipament de protecție în timpul utilizării. 
 
 
 
 
Înainte de a întreprinde orice fel de acțiune asupra cositoarei, scoateți 
cablul din priză. 
 
 
 

 



10 
 

3. DESCRIEREA MAȘINII ȘI CONȚINUTUL AMBALAJULUI 
 
Descrierea mașinii (Consultați Imaginea 1) 
1- Manetă de comutare 
2- Mâner superior 
3- Mâner inferior 
4- Recipient pentru iarbă 
5- Piuliță pentru montarea mânerului 
6- Orificiu de evacuare 
7- Manetă pentru reglarea înălțimii de tăiere. 
 
Conținutul ambalajului 
Scoateți mașina din ambalaj cu grijă și verificați caracterul complet al următoarelor 
părți: 
• scarificator electric 
• 2 cilindri ce pot fi înlocuiți 
• set de instalare 
• instrucțiuni de funcționare 
În cazul în care unele piese lipsesc sau sunt deteriorate, contactați furnizorul. 
 
 
4. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui scarificator. Înainte de a începe utilizarea, 
citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru indicații ulterioare. 
 
Verificări înainte de fiecare utilizare 
• Verificați scarificatorul electric înainte de fiecare utilizare. 
• Nu utilizați scarificatorul electric în cazul în care dispozitivele de siguranță (maneta 
de comutare, piedica de siguranță, capacul sau protecția din partea din spate) sunt 
deteriorate sau uzate. 
• Nu utilizați niciodată mașina în cazul în care dispozitivele de siguranță sunt blocate 
sau în cazul în care lipsesc. 
 
Notă: Păstrați toate piulițele, bolțurile și șuruburile strânse și asigurați-vă că 
scarificatorul este într-o condiție de funcționare bună.  
• Înainte de a începe orice acțiune, verificați zona în care va fi utilizată mașina. 
• Verificați zona de lucru împotriva oricăror obiecte străine (ex. pietre, ramuri, lanțuri) 
și îndepărtați-le în cazul în care este necesar.  
 
Utilizare corespunzătoare/ Responsabilitate 
Atenție! Pericol! Pericol de vătămare! Scarificatorul poate provoca vătămare gravă! 
• Nu plasați mâinile sau picioarele în apropierea cilindrilor scarificatorului. 
• Sunteți responsabil pentru siguranța metodelor de utilizare specificate în aceste 
instrucțiuni. 
• Utilizați doar în condiții bune de vizibilitate. 
• Nu atingeți mașina și nu deschideți carcasa din partea din spate în timpul 
funcționării. 
• Inspectați împrejurările zonei dumneavoastră de lucru. Verificați împotriva 
posibilelor pericole care ar putea să nu fie auzite din cauza zgomotului produs de 
echipament. 
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• Pentru a vă proteja picioarele, purtați papuci rezistenți și pantaloni lungi. 
• Mențineți picioarele la o distanță de siguranță față de părțile în mișcare. 
• Nu permiteți accesul altor persoane (în special al copiilor) sau al animalelor în zona 
de lucru. 
• Mențineți întotdeauna scarificatorul la viteza de mers. 
• Poziția de lucru: Asigurați-vă că în timpul utilizării sunteți bine echilibrat cu papuci 
rezistenți. 
 
Atenție! Acționați cu maximă prudență în momentul în care mergeți cu spatele. 
Există riscul de a vă împiedica! 
• Nu utilizați scarificatorul în condiții de ploaie sau în condiții de umezeală. 
• Nu utilizați scarificatorul în apropierea piscinelor sau pe marginile lacurilor de 
grădină. 
• Respectați toate restricțiile locale cu privire la nivelul de zgomot. 
 
Întreruperea utilizării 
Atenție! Nu lăsați niciodată scarificatorul electric nesupravegheat în zona de lucru. 
• După utilizare, depozitați echipamentul într-un loc sigur. Scoateți cablurile din priză! 
În cazul în care întrerupeți utilizarea pentru a vă muta la o altă zonă de lucru, 
scoateți întotdeauna din funcțiune scarificatorul electric pe durata deplasării. Fixați 
maneta de compensare a uzurii în poziția de transport. 
 
În cazul în care loviți un obstacol în timpul utilizării 
• Scoateți din funcțiune scarificatorul electric. 
• Îndepărtați obstacolul. 
• Inspectați scarificatorul electric împotriva deteriorărilor și reparați-l în cazul în care 
este necesar. 
 
Siguranță electrică 
• Mențineți cablul prelungitor în afara cilindrului scarificatorului! 
• Nu utilizați niciodată scarificatorul în condiții de ploaie. 
• Respectați orele de liniște locale stabilite. 
• Verificați cu regularitate sursa de alimentare/ cablul prelungitor împotriva semnelor 
de deteriorare sau uzură. 
• În cazul în care sursa de alimentare/ cablul prelungitor este deteriorat, scoateți-l 
imediat din priză. 
• Priza pentru cablul prelungitor trebuie să fie rezistentă la apă pentru a proteja 
împotriva apei pulverizate sau dispozitivele de conectare pentru cablul prelungitor 
trebuie să fie fabricate din cauciuc sau acoperite cu cauciuc. 
• Cablurile prelungitoare trebuie să fie în conformitate cu prevederile DIN VDE 0620. 
• Utilizați doar cabluri prelungitoare aprobate cu secțiune transversală adecvată. 
Consultați un electrician. 
• Accesoriile de conectare trebuie să fie utilizate pentru cablurile prelungitoare. 
• Pentru dispozitivele portabile utilizate în exterior, se recomandă dispozitive de 
curent rezidual 30 mA. În Elveția, utilizarea dispozitivelor de curent rezidual este 
obligatorie. 
 
5. SCOPUL UTILIZĂRII 
Utilizarea prevăzută 
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Scarificatorul electric LS-S3201 este destinat aerării peluzelor și zonelor cu iarbă din 
grădinile caselor și din parcelele de grădină. Nu este destinat utilizării în locuri 
publice, în parcuri, pe terenuri de sport, drumuri, ferme și păduri.  
 
Notă 
Atenție! Pentru a preveni vătămarea, scarificatorul electric nu trebuie utilizat pe 
arbuști, garduri verzi și pentru tunderea tufișurilor. Scarificatorul electric nu trebuie 
utilizat nici pentru nivelarea solului. 
 
6. ASAMBLAREA MAȘINII (Imaginea 2) 
Asamblarea mânerului 
• Introduceți ambele părți inferioare ale mânerului 5 (capete cu orificii rotunde) în 
suporturile carcasei motorului 6 și fixați-le cu șuruburi Phillips 9. 
 • Introduceți două șuruburi de blocare 1 din exterior prin orificii în două părți centrale 
ale mânerului 2 și fixați părțile inferioare ale mânerului 5 cu două piulițe fluture 4. 
• Înșurubați partea superioară a mânerului cu maneta de comutare 3 în părțile 
centrale ale mânerului 2 cu două șuruburi de blocare suplimentare 1 și piulițe fluture 
4. 
 
Atenție! Fixați partea superioară a mânerului 3 pentru a vă asigura că priza de 
curent 7, precum și cablul de alimentare 8 sunt poziționate pe partea dreaptă (în 
direcția în care se deplasează) (Consultați Imaginea). 
 
Fixarea cablului de alimentare 
• Fixați cablul de alimentare 8 la mâner utilizând două cleme pentru cabluri 10. 
 
Fixarea recipientului pentru iarbă complet asamblat la mașina de tuns iarba 
• Ridicați apărătoarea de protecție. 
• Asigurați-vă că orificiul de descărcare este curat și lipsit de orice reziduuri. 
• Fixați recipientul pentru iarbă complet asamblat 12, 13 în punctele speciale din 
partea din spate a apărătoarei conform imaginii. 
• Fixați clapeta de siguranță pe partea superioară a recipientului pentru iarbă. 
Asigurați-vă că recipientul pentru iarbă este ușor de fixat. 
 
Notă: În cazul în care este utilizată cu un scop diferit de cel al colectării ierbii, 
mașina de tuns iarba poate fi utilizată fără recipientul pentru iarbă, însă cu 
apărătoarea de protecție fixată. 
 
7. FUNCȚIONARE (Imaginea 3) 
Fixați cablul prelungitor 
• Fixați partea principală a cablului (A2) la mânerul superior. 
 
Punerea în funcțiune și scoaterea din funcțiune 
Atenție! Asigurați-vă că cilindrul nu se mai rotește înainte de a-l pune din nou în 
funcțiune. Nu porniți și opriți în mod rapid. 
 
Punerea în funcțiunea: 
• Acționați și mențineți butonul de siguranță. 
• Acționați maneta de comutare 10 înspre mâner (D) 
• Eliberați butonul de siguranță. 
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Scoaterea din funcțiune: 
• Eliberați maneta de comutare 10. 
 
8. ÎNTREȚINERE 
Curățarea aeratorului 
 
Atenție! Pericol! Cilindrul scarificatorului poate cauza vătămare gravă! 
Atenție! Înainte de orice lucrare de întreținere, scoateți mașina din priză și așteptați 
până în momentul în care cilindrul scarificatorului s-a oprit. 
Atenție! Purtați întotdeauna mănuși de lucru în timpul lucrărilor de întreținere. 
Scarificatorul trebuie curățat după fiecare utilizare. 
Atenție! Pericol de vătămare și daune materiale. 
Atenție! Nu curățați scarificatorul sub apă curentă (în special sub presiune ridicată). 
Atenție! Nu curățați scarificatorul utilizând obiecte dure sau ascuțite. 
 
• Îndepărtați iarba și noroiul de pe roțile, cilindrul și apărătoarea scarificatorului. 
 
Ajustări după uzură (Imaginea 5) 
 
Notă: Nu utilizați accesorii de ajustare uzate pentru a regla înălțimea. Reglarea 
cilindrului scarificatorului fără urme de uzură vizibile poate cauza deteriorarea 
cilindrului scarificatorului sau blocarea motorului. 
• În timpul utilizării, cilindrii, lamele și arcurile scarificatorului se pot uza ca urmare a 
modalității de funcționare. Cu cât scarificatorul este mai intens utilizat, cu atât mai 
mare este uzura lamelor sau a arcurilor. 
• Solul dur sau foarte uscat, precum și utilizarea excesivă, accelerează procesul de 
uzură. 
• În cazul în care rezultatele operațiunilor cu aeratorul se diminuează din ce în ce 
mai mult ca urmare a uzurii lamei, cilindrul sau scarificatorul poate fi ajustat de două 
ori. 
 
Cilindrul scarificatorului dispune de 4 poziții de reglare: 
• Poziția de transport 1 
• Poziția de aerare 2 
• Poziția de aerare 3:  
Prima poziție de reglare după uzarea lamei 
(cilindrul scarificatorului este redus cu 3 mm) 
• Poziția de aerare 4: 
A doua poziție de reglare după uzarea lamei 
(cilindrul scarificatorului este redus cu încă 3 mm) 
 
Acționați ușor maneta de compensare a uzurii 14 de pe capac și fixați-o în poziția 
dorită. 
 
9. ÎNLOCUIREA CILINDRULUI (Imaginea 4). DEPANARE 
Înlocuirea cilindrului scarificatorului 
 
Atenție! Pericol! Cilindrul poate cauza vătămări! 
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Atenție! Înainte de orice operațiune de depanare, scoateți mașina din priză și 
așteptați până în momentul în care cilindrul s-a oprit. 
Atenție! Purtați întotdeauna mănuși de protecție în timpul lucrărilor de depanare. 
• Deșurubați două șuruburi 15 de pe partea inferioară a capacului.  
• Ridicați cilindrul cu lamele scarificatorului 16 într-o poziție oblică și îndepărtați 
arborele de acționare al roții. 
• Îndepărtați bucșa cu rulment 17 de pe cilindrul cu lame al scarificatorului 16. 
• Plasați bucșa cu rulment 17 în cilindrul de aerare al scarificatorului 18. 
• Plasați cilindrul de aerare al scarificatorului 18 în arborele de acționare al roții, 
astfel încât bolțul 19 să se fixeze în orificiul arborelui de acționare al roții 20. 
• Înșurubați bucșa cu rulment 17 în partea inferioară a capacului, însă nu o strângeți 
prea tare. 
 
În cazul în care cilindrul scarificatorului este în poziția de reglare a uzurii 3 și în cazul 
în care este complet uzat, cilindrul trebuie înlocuit cu unul nou. 
 
 
10. COSIREA (Imaginea 6) 
Pentru o scarificare confortabilă, este recomandată începerea utilizării într-un punct 
extrem de apropiat de sursa de alimentare și mai apoi continuarea în locuri mai 
îndepărtate. Scarificați/ aerați spațiile verzi la un unghi potrivit de sursa de 
alimentare și amplasați cablul de alimentare în partea care deja a fost tratată (E). 
 
Atenție! În timpul scarificării, nu permiteți funcționarea motorului în condiții extrem 
de dificile. În momentul în care motorul funcționează în condiții dificile, viteza 
acestuia este redusă și veți percepe o modificare în sunetul emis de motor. În cazul 
în care se întâmplă acest lucru, opriți operațiunea de cosire, eliberați maneta de 
comutare și reduceți înălțimea scarificării sau aerării. Nerespectarea acestei condiții 
poate deteriora mașina.  
 
Notă: Motorul este protejat de un întrerupător de siguranță, activat în momentul în 
care lama se blochează sau în cazul în care motorul este suprasolicitat. În 
momentul în care se întâmplă acest lucru, opriți mașina și scoateți cablul din 
sursa de alimentare. Întrerupătorul de siguranță va fi restabilit doar în 
momentul în care maneta de comutare 10 este eliberată. Înainte de a continua 
cosirea, eliminați orice obstacol și așteptați câteva minute pentru ca 
întrerupătorul de siguranță să fie restabilit. În această perioadă, nu utilizați 
maneta de comutare 10 deoarece o astfel de acțiune va prelungi durata 
necesară restabilirii întrerupătorului de siguranță. În cazul în care mașina se 
oprește din nou, măriți înălțimea de scarificare/aerare pentru a reduce sarcina 
motorului. 
 
 
11. DATE TEHNICE 
Scarificator electric - FZV 4001-E 
Putere nominală- 1300 W 
Lungimea lamei- 32 cm 
Înălțimea de tăiere- +3/-3/-6/-9 mm 
Capacitatea rezervorului pentru iarbă- 40 L 
Greutate- 10kg 
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Clasa de protecție- IPX4 
Viteza de funcționare a cilindrului aeratorului- 3900±5% rpm 
Intensitatea sunetului- 96 dB(A) 
Vibrații- 40m/s2 
 
Manualul de utilizare este într-o versiune lingvistică specifică. 
 
12. SCOATEREA DIN UZ 
 
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII CU PRIVIRE LA SCOATEREA DIN UZ A 
AMBALAJULUI UTILIZAT  
Scoateți din uz orice material de ambalare în locul specificat de autoritatea locală 
pentru acest scop. 
 
SCOATEREA DIN UZ A ECHIPAMENTULUI ELECTRIC ȘI ELECTRONIC 
UTILIZAT 
 

Acest simbol amplasat pe produse sau pe documentele însoțitoare 
semnifică faptul că produsele electrice și electronice nu trebuie să fie 
scoase din uz alături de deșeuri obișnuite. 
Predați astfel de produse punctelor de colectare pentru o scoatere din 
uz, restaurare și reciclare adecvată. Ca alternativă, în unele țări ale 
Uniunii Europene sau în alte țări europene, aveți posibilitatea de a 

returna produsele la furnizorul local în momentul în care achiziționați un produs nou 
echivalent. Prin scoaterea din uz corespunzătoare a acestui produs, aveți 
posibilitatea de a proteja resurse naturale prețioase și contribuiți la prevenirea 
efectelor adverse potențiale asupra mediului și asupra sănătății umane, ce ar putea 
fi cauzate de o scoatere din uz necorespunzătoare. Consultați autoritatea locală sau 
cel mai apropiat punct de colectare pentru informații suplimentare. În eventualitatea 
unei scoateri din uz neadecvate a acestui deșeu, pot fi impuse penalități în natură, în 
conformitate cu reglementările naționale.  
 
Pentru companiile din țările Uniunii Europene 
În cazul în care doriți să scoateți din uz dispozitive electrice și electronice, consultați 
comerciantul sau furnizorul cu privire la informațiile necesare.  
 
Scoaterea din uz în țările care nu fac parte din Uniunea Europeană 
În cazul în care doriți să scoateți din uz acest produs, consultați autoritățile locale 
sau furnizorul dumneavoastră cu privire la informațiile necesare pentru metoda 
scoaterii din uz. 

 
 
 Acest produs este în conformitate cu toate cerințele de bază ale 
directivelor Uniunii Europene ce se aplică în cazul de față. 

 
Textul, aspectul și specificațiile tehnice pot fi modificate fără notificare în prealabil și 
ne rezervăm dreptul asupra acestei modificări. 
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 
 
 
Producător: 
FAST ČR, a.s. 
Černokostelecká 2111, 100 00 Praga 10, Republica Cehă 
Nr. în scopuri de TVA: CZ26726548 
 
Produs/ marcă: SCARIFICATOR ȘI AERATOR ELECTRIC PENTRU SPAȚIILE 
VERZI/ FIELDMANN 
 
Tip/ model: FZV 4001 E ca model de fabricare LS-S3201 
230-240V~, 50Hz, 1300W 
 
Produsul este în conformitate cu directivele și reglementările menționate mai 
jos: 
Directiva Consiliului CE 2006/42/CE Mașini 
Directiva CE privind Compatibilitatea Electromagnetică (EMC) Nr. 2014/30/UE 
Directiva CE privind restricția utilizării substanțelor periculoase 2002/95/CE 
 
Și cu următoarele standarde: 
EN 60335-1:2012 
EN 60335-2-77:2010 
EN 62233:2008 
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
 
 
Etichetarea CE: 16 
Locul emiterii: Praga   Nume: Ing. Zdeněk Pech 
      Președintele Consiliului 
 
 
Data emiterii: 01.08.2016   Semnătură: Indescifrabilă 
         Ștampila FAST ČR 
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Certificat de garanție 
 
A se completa de către vânzător: 
Denumire: 
Tip: 
Număr de serie: 
Document de vânzări nr.: 
Data achiziționării: 
Ziua: ... Luna: ... Anul: ... 
 
A se completa de către atelierul de reparații în caz de reparație: 
Data notificării cu privire la dreptul de garanție: 
Ziua: ... Luna: ... Anul: ... 
 
Data acceptării lucrării de reparație: 
Ziua: ... Luna: ... Anul: ... 
 
Modalitatea de reparație: 
Data returnării produsului către client: 
Ziua: ... Luna: ... Anul: ... 
 
Noua perioadă de garanție- extinsă de către durata de reparație: 
Ziua: ... Luna: ... Anul: ... 
 
Ștampila atelierului de reparații: 
 
 
Centre service autorizate: 
FAST ČR, a. s.        FAST ČR, a. s.   Fast Plus, spol. s r. o. 
Černokostelecká 1621       Cejl 31    Na Pántoch 18 
CZ 251 01 Říčany        CZ 602 00 Brno   SK 831 06 Bratislava 
Republica Cehă        Republica Cehă   Republica Slovacă 
Tel.: +420/ 323 204 120      Tel.: +420/ 531 010 295  Tel.: +421/2 /49 105 
854 
Fax: +420/ 323 204 121      Fax: +420/ 531 010 296  Fax: +421/2 /49 105 
859 
servis.praha@fastcr.cz      servis.brno@fastcr.cz  servis@fastplus.sk 
www.fastcr.cz       www.fastcr.cz   www.fastplus.sk 
 
Fast Hungary Kft.       Arconet sp. z o.o. Uab „Senuku Prekybos 
Dulácska u. 1/a.       W celu znalezienia Centras“ Garantinis Servisas 
H-2045 Törökbálint       najbliższego serwisu Jonavos G. 62, Lt-44192, 
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Magyarország       prosimy zadzwonić: Kaunas, Lituania 
Tel.: + 36/ 23 330 905      0801 44 33 22  Tel.: +370 37 212 146 
Fax: + 36/ 23 330 827      Lub odwiedzić stronę Tex.: +370 37 212 165 
info@fasthungary.hu      internetową:  garrem@senukai.lt 
www.fasthungary.hu      internetową:  www.senukai.lt 
 
 
 
Condiții de garanție 
Prezentul produs beneficiază de garanție pe o perioadă de 24 de luni, începând de 
la data achiziției până la utilizatorul final. Garanția este limitată de următoarele 
condiții. Garanția este destinată doar utilizării în uz casnic. Serviciile de service pot fi 
solicitate fie la magazinul comerciantului, de unde produsul a fost achiziționat, fie la 
atelierele de service autorizate menționate anterior. Utilizatorul final este obligat să 
solicite serviciile de service de îndată ce apar defecțiuni, însă doar până la finalul 
perioadei de garanție. Utilizatorul final este obligat să colaboreze pentru a confirma 
defecțiunile pretinse. Sunt acceptate doar produsele întregi și curate (în conformitate 
cu standardele privind igiena). În cazul unei solicitări pe durata perioadei de 
valabilitate a garanției, aceasta va fi prelungită cu un interval de timp ce începe din 
data solicitării până la data preluării produsului de către utilizatorul final sau până la 
data în care utilizatorul este obligat să îl preia. Pentru a beneficia de serviciile de 
service în baza prezentei garanții, utilizatorul final este obligat să își confirme 
solicitarea cu ajutorul următoarelor documente completate în totalitate: bon, certificat 
de garanție, certificat de instalare. 
 
Prezenta garanție este anulată în special în cazul: 
• defectelor pentru care a fost acordat un discount. 
• uzurii sau deteriorărilor cauzate de utilizarea obișnuită. 
• în care produsul a fost deteriorat în urma instalării neprofesionale sau eronate, 
utilizat în contradictoriu cu manualul de utilizare aplicabil, utilizat în contradictoriu cu 
prevederile legale și cu procesul obișnuit de utilizare sau utilizat într-un scop diferit 
de cel pentru care este destinat.  
• în care produsul a fost deteriorat în urma întreținerii necorespunzătoare sau 
insuficiente.  
• în care produsul a fost deteriorat de murdărie, accident sau forță majoră (dezastru 
natural, incendiu, inundație). 
• defectelor de funcționare cauzate de un semnal redus, de interferență a câmpului 
electromagnetic, etc. 
• în care produsul a fost deteriorat în mod mecanic (ex. butoane stricate, cădere). 
• deteriorării cauzate de suporturi necorespunzătoare, obturații, materiale 
consumabile (baterii) sau de condiții de lucru inadecvate (ex. temperaturi ridicate, 
umiditate ridicată, cutremure). 
• reparațiilor, modificărilor sau a altor acțiuni eșuate efectuate de persoane 
neautorizate. 
• în care utilizatorul final nu a dovedit în mod adecvat dreptul la garanție (data și locul 
achiziționării). 
• în care datele de pe documentele prezentate diferă de datele de pe produs. 
• în care produsul în cauză nu poate fi identificat în conformitate cu documentele 
prezentate (ex. numărul de serie sau ștampila pentru garanție a fost deteriorată). 
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