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Aparat telescopic de tuns verdeața 
MANUAL DE UTILIZARE 

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui fierăstrău circular electric. Pentru propria 
dvs. siguranţă, citiţi şi înţelegeţi manualul de utilizare înaintea folosirii echipamentului. 
Păstraţi manualul de utilizare într-un loc sigur, pentru consultare ulterioară. 
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1 INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA 
AVERTIZARE Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare. 

Notificare importantă privind siguranța 
l Despachetați cu atenție produsul și aveți grijă să nu aruncați nicio parte a ambalajului 

înainte de a găsi toate componentele produsului. 
l Păstrați produsul într-un loc uscat și care să nu fie la îndemâna copiilor. 
l Citiți toate avertismentele și instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și 

instrucțiunilor poate conduce la accidentare prin electrocutare, incendii și/sau vătămare 
corporală gravă. 

Ambalare  
Produsul este livrat într-un ambalaj care previne deteriorarea în timpul transportului. 
Ambalajul reprezintă o resursă și, prin urmare, acesta poate fi reciclat. 

Manualul utilizatorului 
Înainte de a începe să folosiţi echipamentul, citiți următoarele reguli de siguranță și 
instrucțiuni de utilizare. Familiarizați-vă cu elementele de comandă și cu utilizarea corectă a 
echipamentului. Păstrați manualul într-un loc sigur, pentru referințe ulterioare. Recomandăm 
păstrarea ambalajului original, inclusiv a materialelor interne de ambalare, a facturii și a 
certificatului de garanție cel puțin pe durata perioadei de garanție.  
Pentru transport (de ex. la mutare sau la expedierea către un centru de service), împachetați 
echipamentul în cutia originală primită de la producător, asigurând astfel o protecție maximă a 
acestuia. 
 

 Notă: Dacă transferați echipamentul altor persoane, dați-le și manualul. Respectarea 
instrucțiunilor de utilizare anexate reprezintă o cerință preliminară obligatorie în 
utilizarea corectă a echipamentului. Manualul de utilizare include și instrucțiuni privind 
operarea, întreținerea și reparațiile echipamentului. 

 
 
Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru accidente sau pagube rezultate din 
nerespectarea instrucțiunilor din prezentul manual. 
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2 SIMBOLURI 
 

 
AVERTIZARE! 
 
 
 
 
 
 
Citiți cu atenție instructiunile de utilizare a uneltei și asigurați-vă că ați înțeles 
toate instrucțiunile și v-ați familiarizat cu comenzile uneltei și știți să utilizați 
fiecare funcție în parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dacă cablul de alimentare este tăiat sau deteriorat, scoateți imediat cablul 
din priza electrică. 
 
 
 
 
 
Nu expuneți unealta la ploaie. Nu lăsați unealta afară dacă plouă. 
 
 
 
 
 
 
Va recomandăm să utilizați echipament de protecție a ochilor. 
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Utilizați echipament de protecție a auzului. 
 
 
 
 
 
 
Utilizați mănuși de protecție. 
 
 
 
 
 
Aveți grijă la crengile care cad. 
 
 

 

3 DESCRIEREA MAŞINII ŞI CONŢINUT LIVRAT 

Descrierea maşinii (Vezi fig. 1, 2) 
1- Teaca lamei 
2- Lamele de tăiere 
3- Mâner de protecție 
4- Motor 
5- Buton de ajustare a capului 
6- Mâner de cuplare 
7- Element de fixare 
8- Baza fierăstrăului circular 
9- Mâner frontal 
10- Piston de blocare 
11- Mâner posterior 
12- Zonă de prindere 
13- Clemă 
14- Curea de umăr 
15- Încuietoare de siguranță 
16- Comutatoare 
17- Comutator 
18- Ștecher 

Conţinut livrat 
Îndepărtaţi întreg conţinutul din cutie şi verificaţi că produsele enumerate mai jos sunt incluse: 

- Aparat de tuns verdeața 
- Bara de tăiere 
- Teaca lamei 
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- Cureaua de umăr 
- Instrucțiuni de utilizare 

 

 
 
 

4  INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA 
 
ATENŢIE! Din motive de siguranță, aparatul nu poate fi operat de către persoanele cu vârsta 
sub 16 ani și de către persoane care nu sunt familiarizate cu informațiile conținute în acest 
manual. Persoanele cu abilități mentale sau fizice reduse pot opera aparatul numai dacă 
acestea se află sub supravegherea unei persoane responsabile sau au fost instruiți de către o 
persoană responsabilă calificată. 
 
ATENŢIE! În cazul utilizării necorespunzătoare, acest aparat poate fi periculos. Urmați 
instrucțiunile de avertizare și de siguranță specificate în manualul de instrucțiuni; numai în 
acest fel veți asigura siguranța și eficiența adecvată atunci când lucrați cu acest aparat. 
Respectarea instrucțiunilor de avertizare și de siguranță specificate în acest manual de 
instrucțiuni și cunoașterea aparatului este responsabilitatea operatorului. Niciodată nu folosiți 
unealta decât dacă gărzile de protecție montate de către producătorul mașinii se află în 
poziția corectă. 
 
Instrucțiuni de siguranță de bază atunci când se lucrează cu scule electrice 
 
ATENŢIE! AVERTIZARE! Familiarizați-vă cu toate instrucțiunile de avertizare și de siguranță, 
precum și cu instrucțiunile de utilizare a sculei. Nerespectarea instrucțiunilor de avertizare sau 
de siguranță poate duce la electrocutare, incendii și / sau răniri grave. 
ATENŢIE! Păstrați toate instrucțiunile de avertizare și de siguranță într-un loc practic pentru 
referințe ulterioare. 
Termenul "unealtă" din toate instrucțiunile de avertizare specificate în continuare înseamnă 
atât cele cu fir (alimentare la priză) cât și cele fără fir, cu baterii. 
 
  
 
Mediul de lucru 

l Păstrați spațiul de lucru curat și bine iluminat. Dezordinea și întunericul la locul de 
muncă sunt de obicei cauze de accidente. Depozitați uneltele pe care nu le folosiți. 

l Nu folosiți unelte electrice în medii unde există riscul de incendiu sau explozie; această 
afirmație se referă la spații unde există lichide, gaze sau pulberi inflamabile. La 
colectorul uneltei electrice se produc scântei, care pot cauza aprinderea pulberilor sau 
a vaporilor. 

l Atunci când folosiți unelte electrice, trebuie interzis accesul persoanelor neautorizate, 
în special copiilor, în spațiul de lucru! În cazul în care sunteți întrerupți din lucru, puteți 
pierde controlul activității curente. În orice caz, nu lăsați uneltele electrice 
nesupravegheate. Împiedicați apropierea animalelor de echipamente. 
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Siguranță electrică 
l Ștecărele uneltelor electrice trebuie să corespundă cu prizele de curent. Nu modificați 

niciodată și în niciun fel ștecărul. Dacă ștecărul uneltei este prevăzut cu un bolț de 
siguranță, nu folosiți niciodată niciun fel de adaptor. Ștecărele nedeteriorate și prizele 
corespunzătoare previn riscul de vătămare corporală prin electrocutare. În cazul în 
care cablul electric este defect, trebuie înlocuit cu unul nou, care poate fi obținut de la 
un centru de service autorizat sau de la importator. 

l Evitați contactul cu obiectele legate la pământ, de exemplu țevi, radiatoare, aragaze și 
frigidere. Riscul de accidentare din cauza curentului electric este mai mare în cazul în 
care corpul dvs. ajunge să fie legat la pământ. 

l Nu expuneți uneltele electrice în ploaie, la umezeală sau igrasie. Nu atingeți niciodată 
uneltele electrice cu mâinile ude. Nu spălați niciodată uneltele electrice cu jet de apă și 
nu le scufundați în apă. 

l Nu abuzați niciodată de cablul de alimentare. Nu utilizați niciodată calblul pentru a 
căra, a trage sau a scoate unealta din priză. Țineți cablul departe de surse de căldură, 
ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile de alimentare deteriorate cresc 
riscul de curentare și șoc electric. 

l Atunci când utilizați o unealtă de acest tip în exterior, folosiți un prelungitor potrivit 
pentru uzul exterior. Utilizarea unui prelungitor potrivit pentru uzul exterior reduce 
pericolul de curentare. 

l Dacă unealta electrică este folosită la exterior sau în zone umede, se permite utilizarea 
acesteia numai dacă este conectată la un circuit electric prevăzut cu un dispozitiv de 
protecție la curent rezidual ≤ 3 mA. Folosirea unui circuit cu RCD reduce riscul de 
accidentare prin electrocutare. 

 

Siguranța personală 
l Atunci când folosiți unelte electrice, fiți alerți și precauți, acordați o atenție specială 

activității pe care o desfășurați. Concentrați-vă pe munca dvs. Nu lucrați cu unelte 
electrice dacă sunteți obosiți sau dacă vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau 
medicamentelor. Atunci când folosiți unelte electrice, chiar și o distragere de moment a 
atenției poate duce la vătămări corporale severe. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în 
timpul lucrului cu unelte electrice. 

l Folosiți echipamente de protecție. Folosiți întotdeauna echipamente de protecție 
pentru ochi. Folosiți echipamente de protecție corespunzătoare tipului de lucrare pe 
care îl efectuați. Echipamentele de protecție precum măști, încălțăminte de siguranță 
cu talpă antiderapantă, echipamente de protecție pentru cap sau urechi, folosite în 
funcție de condițiile de lucru, reduc riscul de accidentare. 

l Evitați pornirea accidentală a uneltelor. Nu duceți unelte conectate la rețeaua electrică 
având degetul pe întrerupător sau pe trăgaciul declanșator. Înainte de conectarea 
uneltei la o sursă de curent, asigurați-vă că întrerupătorul sau trăgaciul declanșator se 
află în poziția „off” (oprit). Ducerea uneltelor cu degetul pe întrerupător sau conectarea 
uneltei la priză având întrerupătorul în poziția „on” (pornit) poate cauza vătămări 
corporale grave. 

l Înainte de pornirea uneltei, îndepărtați toate cheile și instrumentele de reglare. Cheile 
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sau instrumentele de reglaj care rămân atașate de piesa rotativă a uneltei electrice pot 
cauza vătămări corporale. 

l Nu vă întindeți mai mult decât unde puteți ajunge. Să aveți întotdeauna o poziție fermă 
și să vă mențineți echilibrul. Acest lucru vă face să dețineți un control mai bun asupra 
uneltei în situații neprevăzute. 

l Îmbrăcați-vă corespunzător. Folosiți îmbrăcăminte de lucru. Nu purtați haine largi sau 
bijuterii. Asigurați-vă că părul, hainele, mănușile și alte părți ale corpului nu ajung 
excesiv de aproape de piesele rotative. 

l Dacă unealta oferă posibilitatea de conectare la aparate pentru captarea sau aspirarea 
prafului, asigurați-vă că acestea sunt racordate și utilizate corect. Folosirea unui astfel 
de echipament poate reduce pericolul rezultat din cauza prafului. 

 

Utilizarea uneltelor electrice și întreținerea acestora 
l Nu suprasolicitați uneltele electrice. Uneltele electrice funcționează mai bine și în 

condiții de o mai mare siguranță dacă sunt utilizate la vitezele pentru care au fost 
proiectate. Folosiți uneltele corecte, care sunt destinate activității date. Unealta corectă 
va funcționa mai bine și în condiții de o mai mare siguranță. 

l Nu folosiți unelte electrice care nu pot fi pornite în condiții de siguranță și care nu pot fi 
pornite și oprite cu ajutorul unui buton de comandă. Folosirea acestui tip de unelte este 
periculoasă. Întrerupătoarele defecte trebuie reparate la un centru autorizat de service. 

l Deconectați unealta de la sursa de curent înainte de a începe reglaje, schimbarea 
accesoriilor sau operații de întreținere. Această măsură va preveni riscul de pornire 
accidentală a uneltei. 

l Depozitați uneltele electrice nefolosite astfel încât să nu fie lăsate la îndemâna copiilor 
și a persoanelor neautorizate. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile 
utilizatorilor neexperimentați. Depozitați uneltele electrice în locuri uscate și sigure. 

l Păstrați uneltele electrice într-o condiție bună. Verificați cu regularitate montajul 
pieselor mobile și mobilitatea lor. Verificați dacă apărătoarea sau alte piese pot limita 
funcționarea sigură a uneltei electrice și că nu sunt deteriorate. Dacă unealta este 
avariată, asigurați-vă că va fi reparată corespunzător înainte de următoarea utilizare. 
Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice prost întreținute. 

l Păstrați sculele așchietoare ascuțite și curate. Uneltele întreținute și ascuțite 
corespunzător fac lucrul mai ușor, limitează riscul de vătămare corporală și pot fi 
controlate mai ușor. Folosirea altor accesorii decât cele enumerate în manualul de 
instrucțiuni poate conduce la avarierea uneltei și la accidentări. 

l Folosiți uneltele electrice, accesoriile, sculele de lucru etc. în conformitate cu 
instrucțiunile prezente și în maniera descrisă pentru unealta electrică specifică și luând 
în calcul condițiile de lucru și tipul de lucrare date. Folosirea uneltelor în alte scopuri 
decât destinația utilizării poate conduce la crearea de situații periculoase. 

 
 

Service 
l Duceți întotdeauna uneltele la reparat într-un centru autorizat de service. Folosiți 

numai piese de schimb originale sau recomandate. Aceasta va asigura siguranța 
dumneavoastră și a uneltei. 
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Instrucțiuni suplimentare de siguranță 

 
• Siguranța spațiului de lucru. Utilizați uneltele în maniera și pentru scopul descris în 

aceste instrucțiuni de utilizare. Utilizatorului uneltei este direct răspunzător pentru 
posibilele accidente sau posibilele pericole la care se expun alte persoane sau 
proprietățile acestora. 

 
Siguranța electrică 

• Pentru sporirea securității, Institutul Britanic de Standarde recomandă utilizarea unui 
dispozitiv de curent rezidual (RDC) de alimentare protejată cu curent de declanșare de 
30mA sau mai puțin atunci când se operează scule electrice. Înainte de fiecare 
utilizare a uneltei electrice,  a se verifica funcționarea dispozitivului de curent rezidual. 
Înainte de utilizare, verificați integritatea cablului de alimentare. În cazul în care cablul 
de alimentare prezintă semne de uzură sau deteriorare, înlocuiți-l. 

• Nu utilizați unealta dacă cablurile sunt deteriorate sau prezintă semne de uzură. 
• În cazul în care cablul de alimentare este tăiat sau izolația este deteriorată, imediat se 

scoate de sub tensiune instrumentul. Nu atingeți cablul până când dispozitivul nu este 
scos din tensiune și deci decuplat de la alimentarea electrică.. 

• A se păstra cablul de alimentare drept și neîncurcat. Cablurile încâlcite se pot 
supraîncălzi și pot reduce performanța uneltei dumneavoastră. 

• Înainte de a deconecta cablul de alimentare sau cablul prelungitorului, întotdeauna mai 
întâi opriți instrumentul de la alimentarea cu curent electric. 

• Opriți instrumentul, deconectați cablul și înainte și de depozitare verificați cablul dacă 
acesta nu este uzat excesiv sau deteriorat. Nu reparați cablul deteriorat, înlocuiți-l 
întotdeauna cu unul nou. 

• Înfășurați cu atenție cablul pentru a preveni îndoirea. 
• Pentru a alimenta instrumentul, utilizați în mod exclusiv de rețea de curent alternativ cu 

parametrii care să se potrivească cu informațiile de pe eticheta sculei. 
• În nici un caz nu conectați orice parte a uneltei la un fir de împământare. 

 
Cablurile 

• Utilizați numai cabluri în conformitate cu standardul HD 516. 
• Cereți ajutorului unui tehnician-electrician. 

 
Siguranța personală 

• Întotdeauna purtați haine corespunzătoare, încălțăminte rezistentă și mănuși de 
protecție. 

• Înainte de a tăia, inspectați arbuștii bine și îndepărtați orice obiecte străine și fire. La 
reglarea sculei (rotirea unității de tăiere, înclinarea dispozitivul de tăiere, etc), fixați mai 
întâi lama de teaca. Pe parcursul acestor operațiuni, aparatul nu se poate înclina 
împotriva lamei de tăiere. 

• De fiecare dată, înainte de a începe să utilizați instrumentul și după orice impact, care 
a avut loc în timpul tăierii verificați o eventuală uzură, ruptură sau deteriorare a uneltei 
duceți la reparat, dacă este necesar. Înainte de a începe lucrul cu unealta, întotdeauna 
asigurați-vă că scutul de protecție a mâinii este atașat în poziția corectă. 

• Niciodată nu folosiți aparatul care este incomplet sau aparatul care a fost modificat 
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într-un mod neautorizat. 
 
 

Utilizarea și întreținerea uneltei  
• Familiarizați-vă cu instrucțiunile pentru a putea opri rapid unealta în caz de urgență. 
• Nu transportați niciodată unealta în timp ce țineți teaca lamei. 
• Nu folosiți niciodată în cazul în care elementele de protecție (scut de protecție 

mână, ambele comutatoare de siguranță, teaca lamei, comutatorul de urgență a 
lamei de tăiere) sunt deteriorate. 

• Niciodată nu folosiți scara de timp ce acționați unealta. 
• Deconectați cablul de alimentare: 

- Înainte de a părăsi instrumentul și a-l lăsa nesupravegheat pentru orice perioadă de timp, 
- Înainte de a curăța orice material blocat în lama de tăiere, 
- Înainte de orice inspecție, curățare sau întreținere a sculei, 
- După contactul sculei de tăiere cu un obiect străin. 
Nu folosiți unealta decât dacă sunteți siguri de starea sa de funcționare absolut perfectă, 
- În cazul în care instrumentul începe să vibreze neobișnuit, verificați imediat instrumentul. 

Vibrația excesivă poate duce la răniri. 
- Înainte de a preda instrumentul unei alte persoane. 
 
Întreținere și depozitare 
ATENŢIE! PERICOL DE ACCIDENTARE! Nu atingeți lamele de tăiere. 
ATENŢIE! După finalizarea sau întreruperea lucrului, ridicați teaca lamei. Păstrați toate 

piulițele și șuruburile strânse în mod corespunzător pentru a asigura funcționarea în siguranță 
a instrumentului. 
 
5. UNDE PUTEȚI UTILIZA USTENSILA TELESCOPICĂ DE TUNS VERDEAȚA 
Metoda corectă de utilizare 

• Aparatul electric  de tuns este destinat tăierii gardurilor vii și arbuștilor în proprietăți 
private și grădini. 

• Observarea instrucțiunilor specificate în acest manual este o condiție prealabilă pentru 
utilizarea corectă a aparatul electric  de tuns verdeața. 

ATENŢIE! PERICOL DE ACCIDENTARE! 
Este interzisă utilizarea aparatul electric  de tuns verdeața pentru cosirea/ tăierea gazonului 
sau pentru tunderea materialelor compozite. 
 
 
6.ASAMBLAREA UNELTEI 

• Slăbiți elementul de oprire (7) de pe mânerul de contact (vezi fig. 2). 
• Introduceți mânerul posterior în partea din față, în direcția (A) (vezi fig. 3). Asigurați-vă 

că canelura (1) (1 canelură pe stâlpul frontal) prinde în fanta (2) (fanta 2 din mânerul 
de conectare). Se introduce elementul de oprire (7) în direcția (B) într-o gaură filetată 
(vezi fig. 4) ș sei înșurubează strâns în direcția (A). Asigurați-vă că conexiunea este 
strânsă corespunzător. 

 
7. OPERAREA 
Reglarea unghiului capului de tuns 
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• Capul de tuns poate fi ajustat în până la 8 unghiuri diferite de lucru. 
• Cu o singură mână apăsați butonul de reglare PUSH ( împinge ) și rotiți capul de tuns 

în poziția dorită. După eliberarea butonului, capul de tăiere este blocat automat în 
poziția reglată (vezi fig. 5). 

 
Reglarea lungimii barei telescopice 
Aparatul electric este echipat cu un bară telescopică a cărei lungimea variază de la 1,85 m 
(complet retrasă) până la 2,45 m (complet extinsă). Bucșa de blocare cu elementul de blocare  
va asigura o rezistență suficientă a barei în orice lungime. 

• Pentru a prelungi bara, slăbiți elementul de oprire (7) în direcția (A) (vezi Fig. 6). Bara  
poate fi extrasă cu ușurință. 

• Trageți în partea din față a barei și extrageți-o până la lungimea dorită. 
Notă: se extinde întotdeauna bara numai până la lungimea minimă necesară pentru tăierea 
unui anume boschet. 
 

• Pentru a bloca bara în poziție, strângeți elementul de oprire (7) în direcția (B) (vezi Fig. 
6). 

 
Pornirea uneltei 

• Se îndepărtează teaca lamei (1) în direcția (A) din lamele de tăiere (2) (vezi Fig. 7). 
Reglați capul de tuns în poziția dorită și bara la lungimea dorită. 

• Conectați cablul de alimentare la priză. 
• Apucați bara aparatului cu ambele mâini. Țineți bara la zonele de prindere prescrise 

(B) și folosiți cureaua de umăr de sprijin. (Vezi fig. 8) Țineți bara ferm. Degetul mare și 
restul degetelelor trebuie să fie înfășurate cu fermitate, atât de bară cît și de mânerul 
sculei. 

• Stați astfel încât să aveți stabilitate și echilibru. Staiți cu picioarele depărtate. Distribuiți 
greutatea uniform pe ambele picioare. 

• De îndată ce sunteți gata să tăiați, apăsați declanșatorul de blocare (16) și, ulterior, 
comutatorul aparatului (17) (vezi Fig. 9). Aparatul va porni. Odată ce comutatorul este 
eliberat, aparatul se oprește. Înainte de a începe tăierea propriu-zisă, aparatul trebuie 
să fie întotdeauna gata pornit. 

• În momentul tăierii, așezați lama de tăiere în apropierea crengii. Țineți aparatul într-o 
poziție stabilă. 

• După tăiere, se scoate aparatul din punctul de tăiere la viteză maximă. Eliberați 
comutatorul și opriți aparatul. Înainte de a pune bara jos, pe pământ, asigurați-vă că 
lamele de tăiere s-au oprit. 

 
 
 
 
 

8. ÎNTREȚINERE 
Curățarea aparatului 
ATENŢIE! Pericol de rănire / șoc electric! 
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Inainte de orice acțiune de întreținere a uneltei, deconectați întotdeauna scula de la sursa de 
alimentare și montați teaca lamei. Nu curățați unealta sub jet de apă (în special, nu cu apă 
sub presiune). 

• Stergeti aparatul folosind o cârpă umedă. 
• Lubrifiați lama aparatului cu ajutorul unui lubrifiant cu vâscozitate redusă. Asigurați-vă 

că lubrifiantul nu vine în contact cu piesele din plastic. 
 
9. DEPOZITARE 
ATENŢIE! Se depozitează aparatul departe de accesul copiilor. 

• Deconectați cablul de alimentare de la aparat. 
• Curățați aparatul în conformitate cu instrucțiunile din Capitolul 7 Întreținere și montați 

teaca lamei. 
• Se depozitează aparatul într-un loc uscat, fără risc de îngheț. 

 
 
10. SPECIFICAȚII TEHNICE 
 
Voltaj/frecvență 230V-240V/50HZ 
Putere 450W 
Lama de tăiere 16mm 
Viteza lamei 1600/min 
Nivelul de zgomot Măsurat 94 dB(A)/garantat 100 dB(A) 
Vibrația la nivelul mâinii/brațului < 2,5 m/s2  
Lungimea totală 1,9 m - 2,5 m  
Lungimea lamei de tăiere 460 mm  
Greutatea 3,7 Kg  
Diametrul maxim de tăiere 16mm 
Ajustarea unghiului de tăiere +60° până la  -80°  
 
 
Manualul utilizatorului se regăsește în versiunea de limbă specifică. 
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11 DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
 
Produs/Denumire: APARAT DE TUNS VERDEAȚA / FIELDMANN 
 
Tip/model: FZN 6005-E................................................230V, 450 W, 50HZ, CLASA II 
 
Acest produs îndeplineşte următoarele 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 60745-1:2009+A11:2010  
EN 60745-2-15:2009+A1:2010 
 EN ISO 10517:2009  
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  
EN 55014-2:+A1:2001+A2:2008 
 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009  
EN 61000-3-3:2008  
 
Certificare CE: ........................................................................................................14 
 
FAST CR, a.s. este autorizată să acţioneze în numele producătorului. 
 
Producător: 
Fast ČR, a.s.,  
Černokostelecká 2111, 100 00 Praga 10, Republica Cehă,  
Cod fiscal: CZ26726548 
 
În Praga, 07.05.2014    
 
Nume: Ing. Zdenek Pech 
Preşedintele Consiliului de Administraţie    Semnătura și ștampilă 



19 

12 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 Europene.  
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. 
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Condiții pentru garanție 
 
Acest produs este garantat pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziţiei clientului final. 
Garanţia este limita la următoarele condiţii. Garanţia se referă numai la bunurile clienţilor 
utilizate pentru uzul casnic cotidian. Solicitarea pentru reparare se poate aplica fie la 
magazinul comerciantului de unde a fost achiziţionat produsul, fie la service-urile autorizate 
menţionate mai jos. Clientul final este obligat sa emită solicitarea imediat ce a apărut 
defecţiunea dar nu mai târziu de perioada de valabilitate a garanţiei. Clientul final este obligat 
să coopereze în vederea certificării defectelor pentru care se efectuează solicitarea. Numai 
produsele curate (conform standardelor igienice) şi complete vor fi acceptate. În cazul unei 
solicitări a garanţei eligibile, perioada de garanţie va fi extinsă cu echivalentul perioadei de la 
care este formulată solicitarea şi până la repunerea în posesie a clientului final a produsului 
sau data la care clientul este obligat să ridice produsul. Pentru a obţine repararea sub 
incidenţa acestei garanţii, clientul final este obligat să certifice solicitarea furnizând 
următoarele documente completate corespunzător: chitanţă, certificat de garanţie, certificat 
de instalare. 
Această garanţie este nulă dacă se aplică următoarele: 

§ Defecte care au fost puse la vânzare. 

§ Uzură sau deteriorare cauzată de uzul comun. 

§ Produsul a fost deteriorat de o instalare greşită sau neavizată, folosit contrar 
manualului de instrucţiuni, folosit contrar  legiferării sau modalităţii obişnuite de utilizare 
sau pentru un alt scop decât cel pentru care a fost proiectat. 

§ Produsul a fost deteriorat din cauza unei întreţineri insuficient sau precare. 

§ Produsul a fost deteriorat de praf, accident sau forţă majoră (dezastre naturale, 
incendii, inundaţii). 

§ Defecte de funcţionalitate cauzate de slaba dualitate a semnalului, de interferenţa cu 
câmpuri magnetice, etc. 

§ Produsul a fost deteriorat în mod mecanic (ex. Buton spart, cazătură, etc) 

§ Deteriorări cauzate de folosirea accesoriilor media neportivite, depozite, consumabile 
expandabile (baterii) sau din cauza funcţionării în condiţii necorespunzătoare (ex. 
Temperaturi ridicate, umiditate ridicată, vibraţii) 

§ Repararea, modificarea şi alte acţiuni eşuate efectuate de o persoană neautorizată. 

§ Clientul final nu a dovedit îndeajuns dreptul de a face solicitarea (timpul şi locul 
cumpărării). 

§ Datele din documentele prezentate diferă de datele înscrise pe produse. 
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§ Cazurile în care  produsul pentru care se face solicitarea nu poate fi identificat în 
conformitate cu documentele prezentate (ex. Numărul de înregistrare sau sigiliul 
garanţiei au fost deteriorate) 

 
 


