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Maşină electrică de tuns iarba 
MANUAL DE UTILIZARE 

 
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestei maşini electrice de tuns iarba. Înainte de 
începerea utilizării sale, vă rugăm citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi să îl 
păstraţi pentru consultare ulterioară. 
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1. INSTRUCŢIUNI GENERALE DE SIGURANŢĂ 

 
Note importante de siguranţă 
● 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 maşinii. 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 această 
maşină, ambalaţi-o 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. 
 
Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru accidentele sau pagubele care 
rezultă din nerespectarea instrucţiunilor din acest manual. 
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2. SIMBOLURI 

 

 

Înainte de punerea în funcţiune, vă rugăm citiţi cu atenţie manualul de 
utilizare. 

 

Păstraţi celelalte persoane departe de zona de lucru. 

 

Fiţi atent la marginile ascuţite ale lamei. Lamele continuă să se rotească 
chiar şi după ce motorul s-a oprit. Înainte de efectuarea lucrărilor de 
întreţinere sau dacă cablul de alimentare este deteriorat, deconectaţi 
ştecherul cablului electric de la priză. 

 

Păstraţi cablul electric flexibil la o distanţă suficientă de lama maşinii. 

 

Lamele continuă să se rotească chiar şi după ce maşina este oprită. 
Înainte de atingerea oricăror componente ale maşinii, aşteptaţi până când 
acestea se opresc complet. 

 

Nu tundeţi iarba dacă plouă şi nu lăsaţi maşina de tuns neacoperită când 
plouă. 

 

Utilizaţi echipament de protecţie auditivă. 
Utilizaţi echipament de protecţie a ochilor. 
Utilizaţi echipament de protecţie a respiraţiei. 
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3. DESCRIEREA MAŞINII DE TUNS IARBA 

 
1. Mâner superior 
2. Manetă de start 
3. Unitate de start 
4. Buton de start 
5. Clemă cablu de alimentare împotriva tragerii 
6. Cârlig agăţare cablu de alimentare 
7. Piuliţă fluture 
8. Partea inferioară a mânerului 
9. Apărătoare de protecţie 
10. Manetă de reglare înălţime de tundere 
11. Mâner de transport 
12. Apărătoare motor 
13. Şasiu maşină de tuns 
14. Rotile 
15. Piuliţă de fixare rapidă 
16. Colector iarbă 
17. Indicator colector iarbă plin 
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4. PRINCIPII DE LUCRU ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ 

 
● Nu utilizaţi niciodată maşina dacă cablul de alimentare este deteriorat sau uzat vizibil. 
● În cazul în care conectaţi maşina de tuns utilizând un cablu de alimentare deteriorat la 
o sursă electrică şi apoi atingeţi locul care nu este izolat înainte ca maşina de tuns să 
fie deconectată de la sursa electrică, vă supuneţi la riscul de rănire prin electrocutare. 
● De-asemenea, nu atingeţi niciodată lamele până când maşina nu este deconectată de 
la sursa electrică şi aşteptaţi până când lamele s-au oprit complet. 
● Asiguraţi-vă că prelungitorul de cablu nu intră niciodată în contact cu lamele. Lamele 
pot deteriora izolaţia cablului, ceea ce va produce riscul de rănire prin electrocutare 
când o anumită parte a corpului şi firul expus intră în contact când există tensiune. 
● Deconectaţi maşina de la sursa de curent electric ( de ex. trageţi ştecherul cablului de 
alimentare din priza electrică): 
- dacă trebuie să lăsaţi maşina nesupraveghează 
- dacă intenţionaţi să efectuaţi lucrări de depanare 
- înainte de fiecare inspecţie, curăţare sau reparaţie 
- dacă loviţi un obiect străin când lucraţi cu maşina 
- dacă maşina vibrează excesiv 
● Studiaţi cu atenţie principiile de lucru sigur cu maşina şi manualul de utilizare. 
● Recomandare: Conectaţi maşina doar la o sursă electrică care este echipat cu un 
dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent maxim de scurgere de 30mA. 
● Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau 
de un centru de service clienţi. 
● Această maşină nu trebuie operată de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau 
mentale reduse (inclusiv copii). Mai mult decât atât, aceasta nu trebuie utilizată de 
persoane neexperimentate, a căror cunoştinţe tehnice pentru operarea maşinii nu sunt 
suficiente. Aceste persoane pot opera maşina sub supravegherea unei persoane 
competente sau după ce au fost instruite în ceea ce priveşte principiile de lucru sigur. 
● Dacă copii se deplasează în vecinătatea maşinii, este necesar să urmăriţi să nu se 
joace cu maşina. 
● O senzaţie de gâdilitură în palma mâinii reprezintă o indicaţie a vibraţiilor excesive. 
Dacă se întâmplă acest lucru, scurtaţi ciclul de lucru, luaţi pauze suficient de lungi, 
împărţiţi sarcinile de lucru cu alte persoane sau în cazul utilizării de lungă durată a 
maşinii de tuns, utilizaţi mănuşi speciale anti-vibraţii când lucraţi. 
● O consecinţă de neevitat asociată utilizării maşinii de tuns este aceea că emite 
zgomot când funcţionează. Prin urmare, efectuaţi lucrul în condiţii de zgomot doar în 
timpul orelor dedicate, respectiv în perioadda când acest tip de activitate este normală. 
Respectaţi orele de linişte şi încercaţi să limitaţi lucrul pe o durată cât mai scurtă posibil. 
Altfel, vă recomandăm ca dvs. şi persoanele din imediata vecinătate a maşinii de tuns 
să poarte protecţie auditivă. 
 

ALTE RISCURI 

● În ciuda faptului că produsele noastre sunt proiectate să îndeplinească normele 
valabile tehnice şi directivele de siguranţă în vigoare, există în continuare anumite 
riscuri pentru utilizator asociate cu operarea maşinii: 
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● Pietre şi alte fragmente pot zbura din zona punţii maşinii de tuns. 
● Dacă operatorul maşinii nu poartă echipamentul de protecţie auditivă, atunci este 
supus riscului de a surzi. 
● Rănirea degetelor în timpul întreţinerii lamei. 
● Inhalarea particulelor de iarbă tăiate. 
● Electrocutare când sunt atinse componente neizolate. 
● Această maşină nu trebuie operată de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau 
mentale reduse (inclusiv copii) sau persoane lipsite de experienţă sau persoane a căror 
cunoştinţe tehnice sunt evident insuficiente pentru sarcina dată; iar astfel de persoane 
nu ar trebui să utilizeze dispozitivul decât dacă sunt supravegheate de o persoană care 
este competentă pentru această sarcină sau în cazul în care o asemenea persoană 
este instruită adecvat în ceea ce priveşte lucrul sigur cu maşina. 
● Dacă există copii în vecinătatea maşinii, este necesar să îi supravegheaţi pentru a nu 
se juca cu maşina. 
 
ATENŢIE! Citiţi cu atenţie manualul de utilizare înainte de utilizarea acestei maşini de 
tuns iarba. Asiguraţi-vă că v-aţi familiarizat temeinic cu toate elementele de control. 
Respectarea regulilor de lucru sigur pentru maşină reduce riscul de rănire prin 
electrocutare, incendiu sau rănire prin acţiune mecanică. 
 
● Păstraţi cu grijă manualul de utilizare, pentru consultare ulterioară. 
● Operarea incorectă a maşinii generează riscul de rănire. Maşina de tuns poate cauza 
rănirea gravă a utilizatorului şi persoanelor aflate în apropiere şi prin urmare aceste 
reguli de lucru sigur trebuie întotdeauna respectate pentru a elimina riscul pe cât posibil. 
În acest sens, utilizatorul este responsabil de siguranţă când lucrează cu maşina. Altfel, 
nu utilizaţi niciodată maşina în cazul în care elementele sale de siguranţă lipsesc sau nu 
sunt în deplină ordine. 
 

ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA UTILIZĂRII MAŞINII DE TUNS 

● Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile prezentate în acest manual de utilizare. 
Familiarizaţi-vă temeinic cu elementele de control ale maşinii şi cu principiile de utilizare 
corectă. 
● Nu permiteţi niciodată copiilor sau persoanelor despre care nu sunteţi sigur că sunt 
familiarizate cu elementele de control ale maşinii şi regulile de lucru sigur să opereze 
maşina de unii singuri. Legislaţia naţională poate astfel să prevadă o limită de vârstă 
minimă pentru utilizarea independentă a acestei maşini. Vă rugăm să consultaţi 
legislaţia în vigoare în această privinţă din ţara dvs.  
● Nu utilizaţi niciodată maşina de tuns iarba în cazul în care persoanele, respectiv copiii 
sau animalele de companie, se află libere în zona imediat învecinată. 
● Reţineţi că riscurile potenţiale de rănire sau pagube materiale cauzate de 
funcţionarea acestei maşini reprezintă responsabilitatea utilizatorului său. 
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PREGĂTIREA DE OPERARE 

● Când lucraţi cu maşina, este necesar să purtaţi încălţămite adecvată şi pantaloni de 
lucru lungi. Nu lucraţi niciodată cu maşina de tuns iarba dacă sunteţi în picioarele goale 
sau dacă purtaţi sandale. 
● Înainte de începerea lucrului, inspectaţi terenul şi îndepărtaţi obiectele care pot fi 
lovite sau prinse de maşină. 
 
ATENŢIE! Înainte de fiecare utilizare a maşinii, asiguraţi-vă că lama, şurubul său de 
montare şi corpul maşinii în sine nu este deteriorat sau uzat excesiv. Dacă doriţi să 
înlocuiţi o piesă deteriorată sau uzată, acolo unde există seturi pe maşină, înlocuiţi 
întotdeauna întreg setul, astfel încât acţiunea dvs. să nu creeze dezechilibru. 
 

OPERAREA 

● Operaţi maşina în timpul orelor de lucru din timpul zile sau în condiţii suficiente de 
iluminat artificial. 
● Dacă este posibil, nu tundeţi iarba umedă. 
● Asiguraţi-vă că în timpul lucrului aveţi întotdeauna o postură sigură. 
● Nu fugiţi când împingeţi maşina de tuns, ci mai degrabă păşiţi cu un pas normal. 
● Următoarele reguli generale se aplică pentru lucrul cu maşina de tuns: Când tundeţi 
vegetaţia pe o pantă, nu vă deplasaţi direct în sus sau jos, ci parcurgeţi întotdeauna 
conturul pantei, de ex. perpendicular orizontal pe înclinaţia pantei. 
● Fiţi foarte atent de fiecare dată când schimbaţi direcţia pantei. 
● Nu utilizaţi niciodată maşina de tuns pe pante extrem de pronunţate. 
● În cazul în care este necesară tragerea maşinii spre dvs. în timpul funcţionării sau 
dacă trebuie să vă deplasaţi înapoi, acordaţi o atenţie crescută când efectuaţi acest 
pas. 
● Opriţi întotdeauna funcţionarea lamelor maşinii în cazul în care maşina este 
transportată sau dacă trebuie să parcurgeţi o zonă neacoperită cu iarbă. 
● Nu utilizaţi niciodată maşina dacă observaţi că anumite apărători ale acesteia sunt 
deteriorate sau dacă lipsesc elemente de siguranţă, precum deflectoare sau colectoare 
de iarbă. 
● Porniţi întotdeauna motorul după cum este indicat în manualul de utilizare, în paralel 
cu menţinerea la distanţă a picioarelor de lamele maşinii când efectuaţi această sarcină. 
● Nu înclinaţi niciodată maşina când porniţi motorul, decât dacă este cu adevărat 
esenţial pentru a o porni. În asemenea caz, întoarceţi partea laterală a maşinii invers, în 
aşa fel încât să fie cât mai departe de dvs. 
● Nu introduceţi niciodată mâinile sau picioarele sub maşina de tuns, în particular în 
apropierea pieselor mobile. Nu acoperiţi gura de evacuare a ierbii. 
● Nu transportaţi niciodată maşina dacă motorul funcţionează. 
● Oprţi întotdeauna dintâi motorul şi trageţi ştecherul cablului de alimentare din priză; 
doar atunci este permisă începerea depanării sau golirea colectorului de iarbă. 
- Procedaţi în acelaşi fel înainte de fiecare inspecţie, curăţare sau reparaţie a maşinii. 
- În cazul în care loviţi un obiect străin, verificaţi ca maşina de tuns să nu fie deteriorată, 
şi dacă este cazul, este necesară reparaţia acestui defect înainte de pornirea din nou a 
motorului. 
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- Sau dacă maşina începe să vibreze cu intensitate neobişnuită (verificaţi imediat 
maşina). 
● Opriţi motorul de fiecare dată când vă îndepărtaţi de maşină. 
 

ÎNTREŢINEREA ŞI DEPOZITAREA 

● Asiguraţi-vă că toate piuliţele, pinii şi şuruburile sunt bine strânse în aşa fel încât să 
asiguraţi o utilizare sigură a maşinii. 
● Verificaţi cu regularitate colectorul de iarbă de defecte sau uzură excesivă. 
● Înlocuiţi imediat piesele deteriorate cu unele noi. Aceasta va contribui la operarea 
sigură a maşinii de tuns iarba. 
● Când reglaţi elementele ajustabile, acordaţi atenţie să nu vă prindeţi degetele între 
lamele mobile şi partea fixă a maşinii. Dacă doriţi să depozitaţi maşina de tuns într-o 
zonă acoperită, permiteţi dintâi motorului să se răcească. 
 

5. ASAMBLAREA 

 
Anumite părţi ale maşinii de tuns iarba au fost dezasamblate în scopul transportului. Din 
acest motiv, veţi găsi 2 piuliţe fluture, 2 şuruburi cu cap pătratic şi 2 cleme pentru cablu 
ambalate în pungi de plastic. Clapa de evacuare iarbă, colectorul de iarbă, suportul şi 
capacul colectorului de iarbă se află într-o cutie. Asamblarea este uşoară dacă 
respectaţi următoarele instrucţiuni: 
 

5.1 FIXAREA / ÎNDEPĂRTAREA / GOLIREA COLECTORULUI DE IARBĂ. 

● Introduceţi mânerul în capacul colectorului pentru iarbă. Vezi Figura 2-1. 
● Asamblaţi colectorul pentru iarbă de la clemele din stânga şi dreapta. Vezi Figura 2-2. 
● Introduceţi capacul superior al colectorului pentru iarbă cu mânerul fixat în colectorul 
pentru iarbă şi apoi rotiţi-l. Vezi Figura 2-3. 
● Conectaţi caoacul superior al colectorului pentru iarbă la acesta. Vezi Figura 2-4. 
● Aşezaţi placa gurii pentru evacuare în colectorul pentru iarbă. Vezi Figura 2-5. 
● Ridicaţi capacul (9), ţineţi-l şi montaţi colectorul pentru iarbă (16). Vezi Figura 2-9. 
● Ridicaţi capacul (9) şi ţineţi-l. Îndepărtaţi colectorul pentru iarbă (16). 
 
Observaţie: Pentru a utiliza maşina de tuns fără a colecta iarba tăiată, trebuie utilizată 
fără colector (16). Capacul de siguranţă (9) din poziţie verticală acţionează apoi direct 
asupra firelor de iarbă tăiate. Acestea sunt aliniate în urma maşinii de tuns. 
 

5.2 MÂNERUL 

● Ridicaţi partea de jos a mânerului (8) şi fixaţi-o la locul său utilizând piuliţa de cuplare 
rapidă (15) pe ambele laturi. Consultaţi Figura 2-6 şi Figura 2-7. 
● Utilizând şuruburile şi piuliţele fluture (7), strângeţi partea superioară a mânerului (1) 
de mânerul inferior (8). Vezi Figura 2-8. 
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Observaţie: mânerul poate fi pliate în scopul depozitării. Vezi Figura 2-6. 
 

5.3 CABLUL PRELUNGITOR / FIXAREA CABLULUI DE ALIMENTARE 

 
Introduceţi ştecherul maşinii de tuns în mufa prelungitorului. Pentru a preveni situaţia în 
care cablul de alimentare este deconectat în timpul operaţiei, ghidaţi cablul de 
alimentare prin suportul de cablu. Vezi Figura 3. 
 

6. OPERAREA 

 

6.1 REGLAREA ÎNĂLŢIMII DE TUNDERE 

 
Înaintea reglării înălţimii de tundere, asiguraţi-vă întotdeauna că maşina de tuns este 
oprită, iar lama nu se află în mişcare. 
 
ATENŢIE: Lama se va roti câteva secunde după ce maşina de tuns este deconectată. 
O lamă aflată în rotaţie poate cauza rănirea gravă. 
 
Maşina de tuns este echipată cu reglaj central al înălţimii de tundere cu 11 setări 
posibile: 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 68 mm, 76  
mm şi 85 mm. 
Selectaţi o înălţime de tundere prin deplasarea manetei în poziţia necesară. (apăsaţi 
maneta înspre exterior, deplasaţi-o în poziţia corectă, apăsaţi spre interior pentru a o 
fixa la locul său. Consultaţi Figura 2-10. 
 
Observaţie: Gazonul realizat din fire de iarbă standard nu trebuie tuns la o înălţime mai 
mică de 4 cm. Gazonul nu trebuie scurtat cu mai mult de 1/3 din înălţimea sa. 
 

6.2 REGLAREA ÎNĂLŢIMII MÂNERULUI 

 
Puteţi regla înălţimea mânerului în funcţie de necesităţile dvs. 
Eliberaţi manetele de fixare (15) de pe ambele laturi ale părţii inferioare a mânerului (8). 
Reglaţi înălţimea necesară a mânerului prin deplasare în sus sau jos. Apoi fixaţi la loc 
utilizând manetele de prindere rapidă. 
Această metodă de reglare permite înălţimii mânerului să fie ajustată între 900 şi 1050 
mm în trei poziţii. 
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6.3 CONEXIUNEA LA REŢEAUA ELECTRICĂ. 

 
Introduceţi ştecherul cablului de alimentare în priza electrică (230 – 240 V, 50 Hz). 
Verificaţi să existe o lungime suficientă disponibilă a cablului de alimentare. 
 

6.4 PORNIREA ŞI OPRIREA MAŞINII DE TUNS (FIG. 2-11) 

 
6.2.1 Pornirea maşinii: 
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de siguranţă (4) (vezi Figura 2-11), apoi trageţi 
maneta de pornire (2) a mânerului (vezi Figura 2-12). Eliberaţi maneta de siguranţă (4). 
 
6.2.2 Oprirea maşinii: 
Eliberaţi maneta de start (2). 
 
ATENŢIE: Lama se va roti câteva secunde după ce maşina de tuns este deconectată. 
 
ATENŢIE: Nu opriţi şi porniţi maşina de tuns succesiv rapid. 
 
 

7. SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Model FZR 2040 E 

Alimentare electrică 230-240 V, 50 Hz 

Putere de intrare 1800 W 

Viteză de rotaţie 3200-3450 rpm 

Lăţime de tundere (lungime lamă): 420 mm 

Înălţime de tundere 25-85 mm (11 poziţii) 

Volum colector de iarbă 50 l 

Greutate când este golit: 14.80 Kg 

Nivel de zgomot Conform normei EN ISO 3744 

LpA (presiune acustică) 75.0 dB (A) 

LwA (nivel putere acustică) 95.0 dB (A) 

Nivel garantat de emisii de putere acustică (LWA max) în conformitate cu Directiva 
Nivelului de Zgomot 200 / 14: 

LwA MAX 96 dB (A) 

Vibraţii: < 30 m/s2 
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8. ÎNTREŢINEREA 

 
ATENŢIE! Înainte de a îndepărta colectorul de iarbă, opriţi întotdeauna maşina de tuns 
şi trageţi ştecherul cablului prelungitor din priza electrică. 
 
Observaţie: Vă recomandă să efectuaţi cu regularitate procedurile de întreţinere 
descrise mai jos, aceasta va mări durata de viaţă a maşinii dvs. şi va menţine fiabilitatea 
sa. 
 
● Inspectaţi cu regularitate vizual maşina pentru identificarea la timp a defectelor 
precum o lamă slăbită, lama instalată invers, lamă deteriorată sau afectată sau piese 
excesiv de uzate. 
● De asemenea, verificaţi cu regularitate dacă apărătorile sau elementele de protecţie 
nu sunt deteriorate şi dacă sunt bine fixate la locul lor. 
● Înainte de fiecare utiulizare a maşini, efectuaţi toate reparaţiile şi lucrările de 
întreţinere necesare. 
● În eventualitatea în care în ciuda întreţinerii regulate, maşina nu funcţionează, vă 
rugăm să contactaţi departamentul de service clienţi, reparaţiile potenţiale trebuie 
efectuate de partenerul nostru contractual într-unul din atelierele specializate din cadrul 
grupului Fieldmann. 
 

8.1 ÎNLOCUIREA LAMEI 

Pentru această sarcină, vă recomandăm să contactaţi un centru de service autorizat. 
Utilizaţi întotdeauna piese de schimb originale. 
 
Înainte de inspecţia cablului, deconectaţi întotdeauna maşina de tuns de la reţeaua 
electrică şi verificaţi dacă motorul este oprit. 
 
ATENŢIE: Reţineţi că lama se roteşte încă timp de câteva secunde după ce motorul s-a 
oprit. Nu încercaţi să opriţi lama. La intervale regulate, verificaţi dacă lama este fixată 
bine, se află în stare bună de funcţionare şi este ascuţită. Dacă este necesar, ascuţiţi 
lama sau înlocuiţi-o. 
 
În cazul în care lama loveşte un obiect în timp ce tundeţi gazonul, opriţi maşina de tuns 
şi aşteptaţi până când lama se opreşte. Apoi verificaţi starea lamei şi şuruburile sale de 
prindere. 
Dacă acestea sunt deteriorate sau dacă s-au pierdut, atunci trebuie înlocuite fără 
întârziere. 
Important: În timpul lucrului, purtaţi mănuşi de protecţie. 
Slăbiţi cele două şuruburi care menţin lama (cheie Allen de 6 mm) prin rotire în sens 
invers orar, îndepărtaţi lama şi înlocuiţi-o cu una nouă. Verificaţi dacă lama nouă este 
instalată în direcţia corectă. Strângeţi piuliţa de plastic a şurubului de strângere prin 
rotire în sens orar. 
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9. DECLARAŢIA DE CONFORMITATE 

 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE 
 
Producător: 
Fast ČR, a.s.,  
Černokostelecká 2111, 100 00 Praga 10, Republica Cehă,  
Cod fiscal: CZ26726548 
 
Produs/brand: MAŞINĂ DE TUNS IARBA / FIELDMANN 
 
Tip/model: FZR 2040 E 
  230 V, 1 800 W, 50 Hz, Clasa II 
 
Acest produs îndeplineşte următoarele directive: 
Directiva CE Nr. 2000 / 14/CE pentru emisii de zgomot ale echipamentelor exterioare 
Directiva de Consiliu CE Nr. 2006/42/CE pentru maşini 
Directiva CE Nr. 2004/108/CE pentru compatibilitate electromagnetică (EMC) 
Directiva CE Nr. 2002/95/CE pentru RoHS 
 
şi normele: 
EN 60335-1/A15:2011 
EN 60335-2-77:2010 
EN 62233:2008 
EN ISO 11806–1:2011 
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 
EN 61000-3-11:2000 
 
Marcaj CE: 14 
 
FAST CR, a.s. este autorizată să acţioneze în numele producătorului. 
 
Locul emiterii: Praga   Nume: Ing. Zdenek Pech 
       Preşedintele Consiliului de Administraţie 
 
Data emiterii: 7.5.2014   Semnătura: 
 

Ştampilă FAST CR, a.s., 
Semnătură ilizibilă 

 
Sediu companie: Černokostelecká 2111, 100 00, Praga 10 
Cod organizaţie: 26726548 Cod fiscal: CZ26726548 
Detalii bancare: Komerční banka Prague 1, nr. cont 89309-011/0100 
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10. 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. 
 
Manual de utilizare în limba originală. 


