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Tocător silențios
MANUAL DE UTILIZARE
Stimate client,
Vă mulțumim foarte mult pentru încrederea acordată!
Înainte de a pune mașina în funcțiune, este obligatoriu să citiți prezentul manual de
utilizare! Veți găsi aici toate instrucțiunile necesare pentru o funcționare normală și
pentru o durată de viață lungă a mașinii. Este obligatoriu să respectați toate
instrucțiunile de siguranță incluse în prezentul manual de utilizare.
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1. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ
Notă importantă privind siguranța
• Despachetați cu atenție produsul și nu aruncați ambalajul până ce 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 sau
instrucțiunilor poate cauza răni prin electrocutare, incendiu și/sau vătămare gravă.
Ambalajul
Produsul este livrat 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 instrucțiuni de siguranță și
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 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.

2. SIMBOLURI
Respectați instrucțiunile de siguranță înainte de a pune în funcțiune
echipamentul.
Înainte de a pune în funcțiune echipamentul, citiți manualul de utilizare și
respectați-l.
Pericol de secționare a membrelor.
Nu atingeți pâlnia.
Există riscul ricoșării obiectelor.

Mențineți o distanță de siguranță față de alte persoane.
În cazul în care cablul este deteriorat sau încolăcit, deconectați ștecherul
de la rețeaua de alimentare.
Nivel de zgomot pentru instrumentul de alimentare.

ATENȚIE: Nu utilizați tocătorul în condiții de umiditate sau de ploaie și
protejați-l împotriva umezelii.
Așteptați oprirea tuturor părților tocătorului.

Accesorii de lucru pentru protecția personală
Utilizați protecție pentru urechi și purtați ochelari de protecție în momentul
în care utilizați echipamentul.
Utilizați încălțăminte solidă în momentul în care manipulați echipamentul.

Utilizați mănuși de siguranță în momentul în care manipulați echipamentul.
Utilizați haine strâmte de lucru în momentul în care manipulați echipamentul.

3. ÎNAINTE DE A ÎNCEPE UTILIZAREA
Utilizarea în scopul prevăzut
• este în conformitate cu stadiul științei și tehnologiei și cu instrucțiunile de siguranță
în vigoare în momentul în care este utilizat pentru scopul prevăzut. Mașina este
destinată mărunțirii materialelor organice din lemn sau fibră utilizate în grădină sau
în gospodărie. Nu poate fi utilizată pentru pietre, sticlă, metale, plastic sau materiale
textile.
• nu este destinată uzului profesional. Orice alt tip de utilizare este în contradicție cu
scopul prevăzut.
Utilizarea în contradictoriu cu scopul prevăzut, modificările efectuate echipamentului
sau utilizarea pieselor ce nu au fost pre-testate și aprobate de către producător pot
provoca daune imprevizibile!
Orice tip de utilizare necorespunzătoare sau orice alt tip de activități care nu sunt
descrise în prezentul manual de utilizare sunt considerate ca fiind utilizări
necorespunzătoare interzise, dincolo de limitele legale privind garanția
producătorului.
4. PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ
Instrucțiuni generale privind siguranța
• Pentru utilizarea sigură a prezentului echipament, utilizatorii trebuie să citească
acest manual de utilizare și să îl înțeleagă înainte de a manipula produsul.
• Respectați toate instrucțiunile de siguranță! În cazul în care nu respectați
instrucțiunile de siguranță, vă puneți în pericol atât pe dumneavoastră, cât și pe
celelalte persoane.
• Păstrați cu grijă toate manualele de utilizare și toate instrucțiunile de siguranță
pentru referințe ulterioare.
• În cazul în care vindeți sau predați mașina unei alte persoane, înmânați de
asemenea și acest manual de utilizare.
• Echipamentul trebuie utilizat doar în momentul în care nu sunt identificate
defecțiuni. În cazul în care mașina sau părți ale mașinii sunt deteriorate, acestea
trebuie reparate de către un profesionist.
• Nu utilizați mașina în locuri în care există riscul unei explozii sau în apropierea
lichidelor sau gazelor inflamabile!
• Securizați întotdeauna mașina scoasă din funcțiune pentru ca aceasta să nu
pornească în mod accidental.
• Nu utilizați produsul în cazul în care comutatorul Pornit/ Oprit nu funcționează.
• Preveniți accesul copiilor la mașină! Depozitați mașina astfel încât să fie securizată
împotriva copiilor și a persoanelor neautorizate.
• Nu suprasolicitați mașina. Utilizați mașina doar pentru scopurile prevăzute.
• Utilizați întotdeauna echipamentul de protecție necesar.
• Manipulați cu atenție și asigurați-vă că sunteți într-o condiție fizică bună: Utilizarea
în momentul în care sunteți obosit sau bolnav, după consumul de alcool sau sub
influența medicamentelor sau a drogurilor este periculoasă deoarece nu puteți
manipula mașina în mod sigur.

• Nu utilizați un element de încălzire cu comutator temporizat sau cu alt tip de
comutator ce pune în funcțiune în mod automat mașina, acest lucru reprezentând
pericol de incendiu.
• Nu permiteți copiilor să se joace cu produsul.
• Respectați întotdeauna reglementările naționale și internaționale privind siguranța,
sănătatea și munca.
Siguranță electrică
• Echipamentul poate fi conectat doar la o priză de alimentare cu contact de protecție
instalat în mod corespunzător.
• Mașina trebuie să fie protejată de un dispozitiv de curent rezidual (comutator FI) cu
un curent nominal fals care să nu depășească 30 mA.
• Înainte de a conecta mașina, este necesar să vă asigurați că elementele de
conectare ale rețelei corespund cu valorile utilizate pentru conectarea mașinii.
• Mașina poate fi utilizată doar în limitele de viteză, alimentare și curent indicate
(consultați eticheta de evaluare).
• Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile ude! Trageți întotdeauna ștecherul
utilizând conectorul și nu cablul.
• Nu îndoiți, încolăciți, prindeți, trageți sau treceți peste cablul de alimentare;
protejați-l împotriva marginilor ascuțite, uleiului și căldurii.
• Nu ridicați mașina cu ajutorul cablului de alimentare și nu utilizați cablul de
alimentare pentru alte scopuri decât cel prevăzut.
• Înainte de fiecare utilizare, verificați ștecherul și cablul de alimentare.
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, deconectați imediat ștecherul.
Nu utilizați echipamentul cu un cablu de alimentare deteriorat.
• În cazul în care mașina nu este utilizat, cablul de alimentare trebuie să fie
întotdeauna deconectat.
• Asigurați-vă că mașina este scoasă din funcțiune înainte de a conecta cablul de
alimentare.
• Scoateți întotdeauna din funcțiune mașina înainte de a deconecta cablul de
alimentare.
• Asigurați-vă că nu este curent în mașină înainte de a o transporta.
Întreținere
•Scoateți cablul de alimentare din priză înainte de a efectua orice fel de operațiune
asupra mașinii.
• Pot fi realizate doar operațiunile de întreținere și depanare menționate în prezentul
manual de utilizare. Orice alt tip de operațiuni trebuie efectuat de un profesionist.
• Utilizați doar piese de schimb originale. Doar acest tip de piese de schimb este
proiectat pentru mașină și este corespunzător.
Alte tip de piese de schimb cauzează nu doar anularea garanției, ci vă poate pune în
pericol atât pe dumneavoastră, cât și împrejurimile.
Note specifice mașinii
• Nu atingeți pâlnia de umplere sau orificiul de evacuare în timpul funcționării.
Mașina continuă să funcționeze pentru încă aproximativ 5 secunde după ce este
oprită.
• Mașina trebuie să fie asamblată conform instrucțiunilor înainte de a fi pusă în
funcțiune.

• Asigurați-vă că toate șuruburile, bolții, piulițele și celelalte componente de prindere
sunt bine fixate și că toate elementele de protecție sunt instalate în mod
corespunzător înainte de a pune în funcțiune mașina.
• În momentul în care manipulați mașina, asigurați-vă că este menținută o poziție
stabilă și naturală.
• Utilizați mașina doar în condiții bune de iluminare și de vizibilitate.
• Îmbrăcămintea operatorului trebuie să fie strâmtă. Este interzisă îmbrăcămintea
largă. Purtați încălțăminte solidă și pantaloni de lucru lungi.
• Utilizați mașina doar în spații exterioare pe o suprafață netedă si fermă.
• Mențineți un spațiu liber îndeajuns de larg în jurul mașinii în momentul în care o
utilizați. Nu amplasați mașina lângă un perete.
• Nu ridicați, înclinați sau transportați mașina în momentul în care aceasta este în
funcțiune.
• Înainte de a pune în funcțiune mașina, asigurați-vă că pâlnia de inserție este goală.
• Nu lăsați niciodată mașina în funcțiune nesupravegheată.
• Asigurați-vă că nu pătrund obiecte străine în echipament în timp ce acesta este în
funcțiune, de ex. pietre, sticlă, metal, pământ, plastic, etc. Aceste elemente pot
deteriora motorul și rotița de tăiere.
• În cazul în care pătrund obiecte străine în mecanismul de tăiere sau în cazul în
care mașina emite sunete neobișnuite sau vibrează în mod neobișnuit, opriți imediat
motorul și așteptați ca mașina să se oprească în mod complet.
• Nu utilizați niciodată mașina fără pâlnia de inserție.
• În cazul în care tocătorul se înfundă, opriți inițial mașina și scoateți ștecherul din
priză și așteptați ca mașina să se oprească în mod complet înainte de a îndepărta
materialul blocat. Mențineți comutatorul Pornire/ Oprire curat și asigurați-vă că nu
sunt identificate obiecte străine.
• Nu încercați niciodată să îndepărtați materialul mărunțit în timp ce rotița de tăiere
este în funcțiune. Îndepărtați materialul mărunțit blocat doar în momentul în care
mașina este scoasă din funcțiune.
• Evitați contactul direct cu rotița rotativă de tăiere. Nu mențineți membrele în
apropierea orificiilor în momentul în care mașina este în funcțiune.
• Nu introduceți mâinile sau alte părțile ale corpului sau elemente de îmbrăcăminte în
compartimentul de umplere, în orificiul de evacuare sau în apropierea altor părți
rotative.
• Îndepărtați întotdeauna materialul mărunțit din zona de evacuare înainte de a se
acumula. Acest lucru va preveni înfundarea tocătorului și pătrunderea materialului
mărunțit în pâlnia de umplere prin recul și de asemenea va preveni posibilele
vătămări.
• Nu permiteți accesul altor persoane sau a animalelor pe o distanță de 3 metri în
jurul zonei de lucru, existând posibilitatea vătămării prin ricoșarea obiectelor.
• Nu utilizați mașina pe o suprafață cu gresie sau beton. Materialul mărunțit poate
ricoșa și poate provoca vătămare.
• Simbolurile regăsite pe mașină nu trebuie să fie îndepărtate sau acoperite.
Notificările de pe mașină ce nu mai sunt lizibile trebuie să fie înlocuite imediat cu
unele noi.

5. DESCRIEREA MAȘINII

Imaginea 1
Descrierea mașinii (consultați Imaginea 1)
1. Pâlnie de umplere
2. Comutator de alimentare
3. Mâner
4. Priză de alimentare
5. Dispozitiv de blocare de siguranță pentru cutia de colectare
6. Comutator pentru direcția de rotire
7. Unitate de mărunțire
8. Cutia de colectare
9. Cadru tocător
10. Șurub pentru ajustarea tăierii

11. Carcasă pentru rotița de tăiere.

6. ASAMBLAREA TOCĂTORULUI
ATENȚIE: Înainte de a efectua orice lucrare asupra mașinii, asigurați-vă că aceasta
este scoasă din funcțiune și că este deconectată de la sursa de alimentare.
1. Întoarceți unitatea tocătorului în mod
invers și plasați-o pe o suprafață netedă.
Mai apoi amplasați cadrul pe aceasta și
atașați-o în mod sigur utilizând 6 șuruburi
incluse. Apoi atașați picioarele tocătorului.
(Imaginea 2).
ATENȚIE! Acordați o atenție deosebită
alinierii direcționale a cadrului. Orificiile
pentru axul roților trebuie să fie localizate
pe aceeași latură cu mânerul tocătorului.
2. Instalați roțile după cum urmează
(Imaginea 3):
- Atașați axul la una dintre roți.
- Împingeți axul prin orificii în cadru.
- Atașați a doua roată pe ax. Fixați roata
prin flexiunea cuiului spintecat.
- Atașați carcasa roților.
Imaginea 2
3. Introduceți cutia de colectare. Apoi fixați-o în locul prevăzut cu ajutorul
dispozitivului de blocare de siguranță.

Imaginea 3

Imaginea 4

7. MANIPULAREA TOCĂTORULUI
AVERTIZARE: Înainte de a conecta mașina la o sursă de alimentare, asigurați-vă
întotdeauna că întrerupătorul este oprit. În cazul în care comutatorul este pornit în
momentul conectării mașinii, echipamentul poate porni în mod neașteptat și poate
cauza vătămări serioase.
Pornirea și oprirea tocătorului (Imaginea 5)
ATENȚIE: În cazul în care nu este posibil să
porniți sau să opriți comutatorul, nu utilizați
mașina. Înlocuiți comutatoarele defecte la un
centru service autorizat.
• Acționați butonul verde pentru a pune în
funcțiune mașina (Imaginea 5, punctul 2).
• Acționați butonul roșu pentru a scoate din
funcțiune mașina (Imaginea 5, punctul 1).

Imaginea 5
ATENȚIE: În eventualitatea unei pene de curent, mașina se va opri în mod automat.
Pentru a o pune în funcțiune din nou, apăsați butonul verde.
Comutatorul pentru rotația înainte/ înapoi (Imaginea 5, punctul 3).
ATENȚIE: Scoateți tocătorul din funcțiune înainte de a acționa funcția de
rotație înainte/ înapoi.
Poziția înainte:
• Poziția standard a tocătorului. Rotița de tăiere se deplasează înainte.

Poziția înapoi:
• Rotița de tăiere se deplasează în direcția opusă pentru a elibera materialul blocat.
• Pentru a schimba direcția de rotire din poziția înapoi este necesară să acționați în
mod intermitent butonul verde, astfel încât rotița să se deplaseze. Rotița se va opri în
mod automat în momentul în care butonul verde este eliberat.
NOTĂ: Pentru a acționa asupra ramurilor mari este necesar să repetați procedura
înainte și înapoi de câteva ori. Înainte de a modifica din nou direcția de rotire,
așteptați întotdeauna ca tocătorul să fie oprit în totalitate.
Protecție împotriva suprasolicitării
• Tocătorul este dotat cu protecție împotriva suprasolicitării (Imaginea 5, punctul 4);
• În eventualitatea unei suprasolicitări, protecția motorului va deconecta în mod
automat circuitul electric.
• Pentru a repune în funcțiune echipamentul, efectuați următoarea procedură:
1. Scoateți din funcțiune mașina pentru ca aceasta să rămână fără tensiune.
2. Îndepărtați materialul blocat în tocător.
3. Permiteți răcirea motorului pentru cel puțin cinci minute!
4. Acționați butonul siguranței de protecție (Imaginea 5, punctul 4).
5. Reconectați sursa de alimentare electrică.
6. Puneți în funcțiune tocătorul.
ATENȚIE: Pentru a preveni accidentele, îndepărtați obiectele blocate utilizând
întotdeauna un cârlig sau o bară.
Cutia de colectare
• Scoateți întotdeauna din funcțiune tocătorul și deconectați-l de la sursa de
alimentare înainte de a atașa sau de a îndepărta cutia de colectare.
• Din motive de siguranță, mânerul cutiei de colectare (Imaginea 1, punctul 5) este
dotat cu un dispozitiv de blocare de siguranță.
• Pentru o manipulare sigură, verificați starea de funcționare a dispozitivului de
blocare de siguranță după două ore de utilizare.
• Nu încercați niciodată să scoateți din funcțiune dispozitivul de blocare de siguranță
al mânerului.
Mânerul cutiei de colectare:
Mânerul este îndreptat în jos: cutia de colectare nu este blocată. Dispozitivul de
blocare de siguranță este activat, tocătorul nu poate porni.
Mânerul este îndreptat în sus: cutia de colectare este blocată, iar tocătorul este
pregătit pentru utilizare.
NOTĂ: Mașina nu va porni în cazul în care cutia de colectare nu este blocată.
Mașina se va opri în mod automat în momentul în care cutia de colectare este
eliberată în timpul funcționării.
Carcasa rotiței de tăiere (Imaginea 1, punctul 11)
ATENȚIE:

• Asigurați-vă că mașina este scoasă din funcțiune și deconectată de la sursa de
alimentare înainte de a deschide carcasa rotiței de tăiere.
• Acționați cu prudență, rotița de tăiere nu se oprește imediat după ce mașina este
scoasă din funcțiune. Așteptați până în momentul în care toate componentele s-au
oprit.
• Purtați mănuși de protecție în timpul manipulării carcasei.
• După scoaterea carcasei, este posibil să îndepărtați materialul blocat ce nu poate fi
eliberat prin pâlnia de umplere sau prin acțiunea de inversare a motorului.

8. CONFIGURAREA ȘI UTILIZAREA TOCĂTORULUI
Setarea distanței contra-lamă
• Pentru o funcționare eficientă este
necesar să setați distanța dintre contralamă (Imaginea 6, punctul 2) și rotița de
tăiere (Imaginea 6, punctul 3). Decalajul
dintre rotița de tăiere și contra-lamă
trebuie să fie cât mai redus posibil.
• O setare adecvată va permite
mărunțirea eficientă a ramurilor de
diferite diametre.
Setarea distanței:
• Porniți mașina.
• Pentru a împinge contra-lama înspre rotița de tăiere, rotiți încet șurubul de fixare
(Imaginea 6, punctul 1) în sensul acelor de ceasornic. Rotiți șurubul până în
momentul în care pilituri fine de aluminiu încep să cadă din orificiul de evacuare.
NOTĂ: Materialul moale sau ramurile ude pot fi rupte, în loc să fie tăiate. Această
problemă poate fi de asemenea cauzată de contra-lamă, uzându-se după utilizarea
frecventă.
Înainte de punerea în funcțiune:
Asigurați-vă că:
• Nu sunt deteriorate cablurile de alimentare. În cazul în care sunt observate
crăpături sau fisuri pe cablul de alimentare, opriți funcționarea și înlocuiți-l imediat.
• Mașina nu este deteriorată și că toate șuruburile sunt bine strânse.
• Mașina este asamblată în mod corect și complet.

Verificați sursa de alimentare:
• Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea nominală de pe
eticheta de evaluare și că mașina este împământată în mod corespunzător.
• Utilizați doar cabluri prelungitoare care dispun de fire cu o secțiune transversală
suficientă.
Material care poate fi procesat de tocător:
Tocătorul poate procesa următoarele tipuri de materiale:
• Toate tipurile de ramuri până la diametrul maxim menționat în specificațiile tehnice.
• Resturile vegetale, ca de exemplu plantele ofilite sau iarba udă (mărunțită în mod
alternativ cu ramurile).
Tocătorul NU trebuie să proceseze următoarele tipuri de materiale:
• Sticlă, metale, plastic, pietre, ceramică, ramuri mai groase decât valorile
menționate în specificațiile tehnice, lemnul dur, plăci groase din lemn, țesături, pungi
de plastic, rădăcini cu pământ.
• Deșeurile ce sunt aproape într-o formă lichidă, de exemplu resturi din bucătărie.

9. FUNCȚIONARE
• Introduceți materialul în pâlnie din partea dreaptă.
• Mărunțiți ramurile imediat ce acestea sunt tăiate. În momentul în care se usucă, pot
deveni foarte tari.
• Îndepărtați toate mlădițele laterale de pe ramuri în cazul în care nu este posibil să
le introduceți în tocător.
• Evitați acumularea excesivă a materialului în cutia de colectare. Goliți în mod
regulat cutia deoarece materialul mărunțit acumulat poate bloca orificiul de
evacuare.
• Nu introduceți material cu un diametru mai mare decât diametrul maxim al ramurii
menționat în specificațiile tehnice.
• Mărunțirea resturilor vegetale ude (frunze) poate provoca blocarea. Pentru a evita
această blocare, alternați deșeurile cu material ce conține lemn.
• Materialele moi sau ramurile ude pot fi rupte, în loc să fie tăiate. Această problemă
poate fi cauzată de asemenea de uzarea contra-lamei.
• Înainte de a curăța orificiul de evacuare, opriți motorul și deconectați mașina de la
sursa de alimentare.
10. ÎNTREȚINERE
ATENȚIE:
• Înainte de a inspecta sau de a efectua lucrări de întreținere a mașinii, verificați dacă
aceasta este scoasă din funcțiune și deconectată de la sursa de alimentare.
Acționați cu prudență, rotița de tăiere nu se va opri imediat ce mașina este scoasă
din funcțiune, așteptați ca toate părțile să se oprească.
• Purtați mănuși de protecție în timpul efectuării operațiunilor de verificare și
întreținere a mașinii.

• Nu utilizați niciodată benzină, diluanți, alcool, etc. pentru curățare. Acest lucru
poate provoca decolorarea, deformarea sau ruperea.
• Utilizați doar un material umed și o perie moale pentru a curăța mașina.
• Nu utilizați un furtun și nu spălați mașina cu apă sub presiune.
După fiecare sesiune de lucru, efectuați următoarele operațiuni de întreținere:
• Asigurați-vă că toate șuruburile și bolții de fixare sunt bine strânși (fixați-i în cazul în
care este necesar).
• Lubrifiați componentele din metal pentru a proteja echipamentul împotriva
coroziunii.
• Mențineți orificiile curate și fără praf.
• Rotița de tăiere și contra-lama se uzează în timp. În cazul în care este necesar,
informați-vă cu privire la înlocuirea acestora la cel mai apropiat centru de service
autorizat.

11. DEPANARE
AVERTIZARE: Înainte de a efectua operațiuni de depanare, scoateți din funcțiune
mașina, deconectați-o de la sursa de alimentare și așteptați ce aceasta să se
oprească în totalitate.
Problemă

Motorul nu
pornește

Cauză posibilă
Nu există o sursă de alimentare.
Cablul de alimentare este defect.
A fost activată siguranța împotriva
suprasolicitării.
Este activat dispozitivul de blocare
de siguranță al cutiei de colectare
(cutia de colectare nu este blocată).

Motorul emite
sunete, însă nu
funcționează

Rotița de tăiere este blocată.

Defecțiunea unui condensator
Este setată direcția de rotație înapoi.

Soluționare
Verificați sursa de alimentare.
Pentru a verifica, informați-vă la un
centru de service autorizat.
Așteptați până în momentul în care
mașina se răcește și acționați butonul
siguranție.
Verificați și blocați cutia de colectare.
Scoateți din funcțiune mașina.
Comutați întrerupătorul înainte/înapoi în
direcția înapoi.
Puneți mașina în funcțiune până în
momentul în care blocajul este
soluționat.
Scoateți din nou mașina din funcțiune.
Comutați din nou la direcția de rotire
înainte.
Apelați la un centru service autorizat
pentru reparație.
Opriți mașina. Rotiți comutatorul
înainte/înapoi la direcția înapoi. Porniți
mașina pentru a elibera materialul
mărunțit, îndepărtați materialul nedorit.

Materialul
mărunțit nu este
introdus în
tocător

Opriți din nou mașina.
Comutați din nou la direcția înainte.
Materialul mărunțit este blocat în
pâlnia de umplere.
Materialul mărunțit este prea moale
sau ud.

Mașina
pornește, însă
este blocată
chiar și de o
sarcină redusă
și este imediat
oprită de
comutatorul de
protecție al
motorului

Setarea incorectă a contra-lamei/
rotiței de tăiere
Cablul prelungitor este prea lung sau
secțiunea transversală a firelor sale
este prea mică. Priza de alimentare
este la o distanță prea mare de sursa
de alimentare sau secțiunea
transversală a firelor din cablul de
alimentare este prea mică.

12. SPECIFICAȚII TEHNICE
Tensiune nominală: 230–240 V~/50 Hz
Putere nominală de intrare: 2800 W
Clasa de protecție: I
Cod IP: IP24
Viteza de mers în gol: 46 RPM
Diametrul maxim al ramurii: 45 mm
Capacitatea cutiei de colectare: 55l
Nivelul de presiune al sunetului (LPA)*: 93 dB(A)
Nivelul de putere al sunetului (LWA)*: 96 dB(A)
Greutate: 27.6 kg.

Împingeți materialul în tocător.
Configurați contra-lama conform
descrierilor din secțiunea ,,Configurarea
și utilizarea tocătorului”
În cazul în care rotița de tăiere/contralama este foarte uzată, înlocuiți-o.
Configurați contra-lama conform
descrierii din paragraful anterior.
Asigurați-vă că secțiunea transversală a
firelor cablului prelungitor este de cel
puțin 1.5mm² și nu mai lungă de 25 m.
În cazul în care este utilizat un cablu de
alimentare mai lung, se recomandă
secțiunea transversală minimă a firului
de 2. 5mm²

13. SCOATEREA DIN UZ
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII CU PRIVIRE LA SCOATEREA DIN UZ A
MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE
Scoateți din uz materialul de ambalare utilizat într-un loc destinat deșeurilor din
orașul dumneavoastră.
Această mașina și accesoriile sale sunt fabricate din diverse materiale,
de ex. metal și plastic.
Transmiteți piesele deteriorate la un centru de reciclare. Consultați
departamentul guvernamental relevant.
Prezentul produs este în conformitate cu toate cerințele de bază ale
directivelor UE ce se aplică acestuia.
Modificările aduse textului, proiectării și specificațiilor tehnice pot fi realizate fără
notificare prealabilă și ne rezervăm dreptul de a efectua aceste schimbări.
Manual de utilizare în limba originală.

14. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Producător:
FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praga 10, Republica Cehă
Cod de identificare fiscală: CZ26726548
Produs/ marcă: TOCĂTOR SILENȚIOS/ FIELDMANN
Tip/model: FZD 5010E
230-240V~ 2800W IP24 46RPM
Produsul este în conformitate cu reglementările de mai jos:
Directiva CE pentru echipamente electrice de joasă tensiune Nr. 2006/95/CE
Directive Consiliului CE 2006/42/CE Mașini
Directiva CE privind compatibilitatea electromagnetică (EMC) Nr. 2004/108/CE
Directiva CE privind restricția utilizării substanțelor periculoase 2002/95/CE
și cu următoarele norme:
EN60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011

EN 13683:2003+A2:2011
EN 62233:2008
EN 61000-3-3:2008
EN 61000-3-2:2006
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN ISO 3744:1944
ISO 11094:1991
Etichetare CE: 15
Compania FAST ČR, a.s. este autorizată să acționeze în numele producătorului.

Locul emiterii: Praga
Data emiterii: 14.01.2015

Nume: Ing. Zdeněk Pech
Președintele Consiliului
Semnătură: Indescifrabilă
Ștampilă: FAST ČR, a.s.

