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MOTOSAPĂ ELECTRICĂ
MANUAL DE UTILIZARE
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestei motosape electrice.
Înainte de folosirea sa, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi să
îl păstraţi pentru consultare ulterioară. Acest produs a fost proiectat şi fabricat
conform celor mai înalte norme de fiabilitate, uşurinţă şi siguranţă în utilizare. Cu
întreţinere adecvată, veţi beneficia de mulţi ani de folosinţă fără probleme de service.
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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.
● Înainte de utilizare, verificaţi ca fiecare persoană care va utiliza maşina să fi citit şi
înţeles aceste instrucţiuni de siguranţă, precum şi alte informaţii conţinute în acest
manual de utilizare.
OBSERVAŢIE: Utilizaţi echipament adecvat de protecţie auditivă când utilizaţi această
maşină. În anumite condiţii şi după o anumită perioadă de utilizare a maşinii, zgomotul
produs poate cauza pierderea auzului.
Inspecţia pieselor deteriorate
Înainte de fiecare utilizare, toate piesele deteriorate trebuie inspectate cu atenţie pentru
a determina dacă funcţionează corect şi îşi îndeplinesc funcţia. Verificaţi reglajul şi
fixarea pieselor mobile, piesele afectate, elementele de fixare şi alte elemente care pot
afecta funcţionarea. Toate piesele deteriorate trebuie reparate sau înlocuite.
Nu utilizaţi într-un mediu periculos
Nu utilizaţi maşina pe timp de ploaie, furtună sau într-un mediu umed. Nu operaţi
maşina într-un mediu în care există gaze sau mediu exploziv. Motoarele acestor maşini
produc scântei în timpul funcţionării, iar astfel de scântei pot aprinde vaporii.
Păstraţi departe de copii
Persoanele din jur, copii şi animalele trebuie păstrate la o distanţă de siguranţă.
Îmbrăcaţi-vă adecvat
Nu purtaţi îmbrăcăminte sau articole de bijuterie largi şi purtaţi şapcă de protecţie
pentru a acoperi părul lung. Altfel, pot fi prinse de părţile mobile ale maşinii. Când lucraţi
afară, este recomandat să purtaţi mănuşi de cauciuc şi încălţăminte de protecţie.
Utilizaţi ochelari de protecţie
Când utilizaţi această maşină, purtaţi ochelari cu protecţii laterale. În cazul unui mediu
cu praf, utilizaţi o mască de faţă sau aparat respirator.
Izolaţia dublă
Motosapa este echipată cu izolaţie dublă. Aceasta înseamnă că toate piesele metalice
sunt izolate de sursa de alimentare electrică. Această izolaţie se obţine printr-un strat
izolator între piesele electrice şi mecanice. Izolaţia dublp vă asigură astfel cel mai ridicat
nivel posibil de siguranţă.
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Cablul prelungitor
Verificaţi dacă cablul prelungitor este în stare bună. Când utilizaţi un cablu prelungitor,
asiguraţi-vă că este suficient de puternic pentru a alimenta cu curentul necesar maşina.
Un prelungitor cu caracteristici insuficiente va cauza o reducere a tensiunii de
alimentare, ceea ce va afecta performanţa şi va supraîncălzi. Prelungitorul şi cablul de
alimentare pot fi conectate împreună utilizând un nod pentru a le împedica
deconectarea când este utilizată maşina. Legaţi nodul precum în figura de mai jos, apoi
introduceţi ştecherul cablului de alimentare în priza de la capătul prelungitorului. În
acelaşi fel, puteţi uni două prelungitoare.
Acordaţi atenţie prelungitorului când folosiţi motosapa. Acordaţi atenţie să nu treceţi
peste cablul de alimentare. Cablul de alimentare trebuie ferit de lamele motosapei.

Protecţia la supraîncălzire
Dacă motosapa este blocată de un obiect străin sau motorul său se supraîncălzeşte, un
mecanism de siguranţă va opri automat motorul. Eliberaţi maneta de start şi aşteptaţi
până când motorul se răceşte (aproximativ 15 minute) înainte de pornriea motosapei
din nou.
Deconectaţi maşina de la sursa de alimentare dacă nu o veţi utiliza, dacă urmează să o
spălaţi sau reparaţi. Nu o lăsaţi nesupravegheată.
Nu deterioraţi cablul de alimentare.
Nu trageţi maşina de cablul de alimentare şi nu trageţi de acesta pentru a-l deconecta
de la priza electrică. Protejaţi cablul de electric de căldură, ulei şi muchii ascuţite.
Utilizaţi adecvat maşina
Nu utilizaţi această maşină în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectată (vezi
capitolul „Scopul utilizării”).
Nu vă supraestimaţi abilităţile
Conduceţi motosapa doar la viteza de mers. Când lucraţi, menţineţi constant o postură
şi un echilibru ferm.
Iluminatul
Utilizaţi motosapa doar în timpul zilei sau în condiţii de iluminat artificial adecvate.
Păstraţi maşina în spaţii acoperite atunci când nu o folosiţi
Dacă nu folosiţi motosapa, păstraţi-o într-un spaţiu acoperit, acolo unde copiii nu au
acces.
Efectuaţi întreţinerea riguroasă a maşinii
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Pentru o performanţă optimă şi risc redus de rănire, păstraţi maşina curată şi verificaţi
cu regularitate prelungitorul şi înlocuiţi-l când este deteriorat. Păstraţi mânerele uscate,
curate şi nepătate de ulei.

Acordaţi atenţie
Acordaţi atenţie la ceea ce faceţi. Aplicaţi măsurile de bun simţ. Nu utilizaţi motosapa
dacă sunteţi obosit sau sub influenţa medicamentelor sau diferitelor substanţe.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi motosapa în vecinătatea cablurilor electrice subterane sau
de telefonie, conducte sau furtune. Dacă motosapa loveşte un obiect străin, opriţi-o
imediat, aşteptaţi până când lamele se opresc şi verificaţi-le de deteriorare. Dacă este
necesar, cereţi ajutorul unui centru specializat de service. Dacă motosapa începe să
vibreze excesiv, opriţi-o imediat şi identificaţi cauza. Vibraţiile indică de-obicei o
problemă.
ATENŢIE: Pericol de tăieturi! Când curăţaţi sau efectuaţi întreţinerea motosapei, utilizaţi
mănuşi de protecţie şi fiţi atenţi.
Înainte de pornirea oricărui tip de procedură de întreţinere sau lucrare de reparaţie pe
motosapă, aşteptaţi până când lamele se opresc complet şi apoi deconectaţi maşina de
la sursa de alimentare.
OBSERVAŢIE: Lamele nu se vor opri din rotaţie imediat după ce motosapa este oprită.
OBSERVAŢIE: Risc de rănire. Păstraţi-vă mâinile, picioarele şi celelalte părţi ale
corpului şi articolele vestimentare ferite de lamele rotative ale motosapei.
Ambalajul
Produsul este împachetat într-un ambalaj care previne deteriorarea în timpul
transportului. Acest ambalaj reprezintă o resursă şi trebuie reciclat corespunzător.
Instrucţiuni de operare
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).
OBSERVAŢIE: 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
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accidentele sau pagubele care rezultă din nerespectarea instrucţiunilor din acest
manual.
2. PRINCIPII DE BAZĂ PRIVIND SIGURANŢA FUNCŢIONĂRII
● Nu utilizaţi niciodată maşina dacă cablul de alimentare este deteriorat sau uzat vizibil.
● În cazul în care conectaţi motosapa utilizând un cablu de alimentare deteriorat la o
sursă de curent electric şi apoi atingeţi locul care este neizolat înainte ca motosapa să
fie deconectată de la sursa electrică, vă supuneţi riscului de rănire prin electrocutare.
● De-asemenea, nu atingeţi niciodată lamele până când maşina nu este deconectată de
la sursa electrică şi până când lamele nu se opresc complet.
● Asiguraţi-vă că prelungitorul nu intră în contact cu lamele. Lamele pot deteriora
izolaţia cablului de alimentare şi aceasta va crea riscul de rănire prin electrocutare când
o anumită parte a corpului atinge firul expus aflat sub tensiune electrică.
● Deconectaţi maşina de la sursa de curent electric (de ex. deconectaţi ştecherul
cablului de alimentare de la priza electrică):
- dacă aveţi nevoie să lăsaţi maşina nesupravegheată
- dacă intenţionaţi să efectuaţi depanarea acesteia
- înainte de fiecare inspecţie, curăţare sau reparaţie
- dacă loviţi un obiect străin când lucraţi cu motosapa
- dacă maşina vibrează excesiv
RECOMANDĂRI: Conectaţi maşina doar la o sursă de curent electric care este
echipată cu un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de scurgere maxim de
30 mA.
● Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau
de un centru autorizat de service.
● Această maşină nu trebuie operată de persoane cu capacităţi fizice sau mentale
limitate (inclusiv copii). Mai mult decât atât, aceasta nu trebuie utilizată de persoane
lipsite de experienţă, a căror cunoştinţe tehnice pentru operarea maşinii nu sunt
suficiente. Aceste persoane pot opera maşina doar sub supravegherea unei persoane
competente sau după ce au fost instruiţi despre principiile de lucru sigure.
● Dacă copii sunt prezenţi în apropierea maşinii, este necesar să îi supravegheaţi să nu
se joace cu maşina.
● O senzaţie de gâdilitură în palma mâinii reprezintă indicaţia unor vibraţii excesive.
Dacă aceasta se întâmplă, scurtaţi ciclul de lucru, efectuaţi pauze suficiente, împărţiţi
lucrul cu mai multe persoane sau în cazul utilizării de lungă durată a motosapei, utilizaţi
mănuşi anti-vibraţii când lucraţi.
● O consecinţă de neevitat asociată utilizării motosapei este aceea că generează
zgomot când funcţionează. Prin urmare, lucraţi doar în timpul orelor de lucru dedicate,
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respectiv când acest tip de activitate este normal. Respectaţi orele de linişte şi încercaţi
să limitaţi lucrul la o durată cât mai scurtă posibil. De-asemenea, vă recomandăm ca
dvs. şi persoanele care se deplasează în vecinătatea directă a motosapei să poarte
echipament de protecţie a auzului.
● Nu utilizaţi motosapa electrică cu mecanisme de siguranţă şi/sau lame defecte,
deformate sau uzate (comutatorul de siguranţă la pornire, apărătoarea de siguranţă).
Pentru a evita balansul incorect, piesele şi şuruburile defecte trebuie înlocuite ca seturi
fără excepţie.
● Înainte de începerea lucrului, priviţi în jur şi îndepărtaţi obiectele străine (de ex. pietre,
ramuri, etc.)
● Dacă în timpul lucrului loviţi un obstacol sau dacă lamele se blochează, atunci opriţi
motosapa, deconectaţi ştecherul din priză şi aşteptaţi până când lamele se opresc. Apoi
îndepărtaţi obstacolul. Verificaţi motosapa electrică de defecte şi dacă este necesar,
cereţi asistenţă unui centru autorizat de service.
● Utilizaţi doar motosapa pentru scopurile descrise în acest manual de utilizare.
● Nu trageţi motosapa de-a lungul unei suprafeţe dure (beton, cărări) sau pe trepte. Nu
suprasolicitaţi motorul. Nu aşezaţi o greutate suplimentară pe motosapă. După ce aţi
finalizat utilizarea motosapei, deconectaţi-o de la sursa de curent electric şi verificaţi
maşina şi în particular lamele de defecte şi dacă este necesar cereţi ajutorul unui centru
autorizat de service.
● Fiţi în particular atent când păşiţi în spate. Vă puteţi împiedica!
● Când lucraţi pe teren în pantă, lucraţi întotdeauna perpendicular pe pantă şi menţineţi
o postură sigură şi fermă.
● Acordaţi atenţie când schimbaţi direcţia pe o pantă şi nu lucraţi pe pante excesiv de
pronunţate.
● Lucraţi doar în condiţii de bună vizibilitate.
Îmbrăcămintea/zona de lucru
● Sunteţi responsabili de siguranţa din zona de lucru.
● Asiguraţi-vă că nu există persoane (în special copii) sau animale în vecinătatea zonei
de lucru.
● Purtaţi bocanci de lucru rezistenţi şi pantaloni lungi pentru a vă proteja picioarele. Nu
utilizaţi niciodată motosapa dacă purtaţi sandale sau sunteţi în picioarele goale.
● Păstraţi-vă mâinile şi picioarele departe de lame – în particular când porniţi maşina!
Menţineţi cablul de alimentare departe de lame.
● Familiarizaţi-vă cu mediul din jur şi fiţi conştienţi de riscurile potenţiale care pot fi
ignorate altfel datorită zgomotului maşinii.
● Nu utilizaţi niciodată maşina când plouă sau într-un mediu umed. Nu lucraţi în
vecinătatea directă a piscinelor şi fântânilor de grădină.
Întreruperea lucrului
● Nu lăsaţi motosapa electrică în zona de lucru nesupravegheată.
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● Când vă întrerupeţi lucrul, lăsaţi întotdeauna motosapa electrică într-o locaţie sigură şi
deconectaţi-o de la sursa electrică.
● Când deplasaţi motosapa dintr-o zonă în alta, opriţi-o şi aşteptaţi lamele să se
oprească. Deconectaţi cablul de alimentare.
Alte riscuri
● În ciuda faptului că produsele noastre sunt proiectate să îndeplinească normele
tehnice valabile şi directivele de siguranţă în vigoare, există anumite riscuri pentru
utilizator asociate cu operarea maşinii:
- Pietrele şi alte fragmente pot zbura din zona lamelor.
- Dacă operatorul maşinii nu foloseşte echipamentul de protecţie auditivă, atunci acesta
se supune riscului pierderii auzului.
- Rănirea degetelor în timpul întreţinerii lamei.

3. SIMBOLURI
Avertisment:
Citiţi manualul de utilizare!
Nu utilizaţi în ploaie sau în condiţii de umezeală!

Celelalte persoane trebuie păstrate la distanţă sigură!

Piese rotative! Lamele motosapei nu se opresc imediat după ce
motorul este oprit.
Opriţi întotdeauna motosapa şi deconectaţi-o de la sursa
electrică înainte de verificarea deteriorării cablului de alimentare
sau înainte de curăţarea lamelor.
Protejaţi cablul de alimentare împotriva intrării în contact cu
lamele!
În conformitate cu standardele de siguranţă de bază ale
directivelor Europene în vigoare.
Această maşină este protejată prin izolaţie dublă şi nu este
necesară utilizarea unui cablu de împământare.
Verificaţi întotdeauna ca tensiunea reţelei de alimentare să
corespundă cu tensiunea de pe eticheta de caracteristici.
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Utilizaţi echipament de protecţie auditivă!
Utilizaţi echipament de protecţie a ochilor!
Utilizaţi echipament de protecţie a respiraţiei!

4. UTILIZAREA PREVĂZUTĂ
Motosapa electrică FIELDMANN este proiectată pentru aratul terenului în zone
destinate horticulturii de dimensiuni mici şi medii, grădini şi loturi de teren diverse. Nu
este desintată utilizării pe terenuri publice, parcuri, centre sportive, şosele, în agricultură
sau silvicultură.
Motosapa electrică nu trebuie utilizată pentru a sparge pietre sau aratul zonelor
cu iarbă!
Respectarea acestor instrucţiuni reprezintă o cerinţă pentru corecta utilizare a
motosapei electrice.

5. DESCRIEREA MAŞINII

1. Buton de blocare
2. Manetă de pornire
3. Partea superioară a mânerului
4. Partea mediană a mânerului
5. Şurub pentru mâner cu piuliţă fluture
6. Partea inferioară a mânerului
7. Motor
8. Capac de protecţie lamă
9. Lame de oţel
10. Suport cablu de alimentare
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6. ASAMBLARE
1. Introduceţi partea inferioară a mânerului în orificiul motosapei şi fixaţi mânerul
utilizând şuruburile oferite M4 x 20 (figura 2).

2. Conectaţi partea mediană a mânerului la partea inferioară şi fixaţi-le utilizând piuliţa
fluture.(Figura 3)

3. Instalarea părţii superioare a mânerului:
- mai întâi aşezaţi suportul cablului de alimentare (pe partea dreaptă) pe partea
superioară a mânerului (Figura 1, punctul 10).
- Conectaţi partea superioară a mânerului la partea mediană a acestuia şi fixaţi-le cu
piuliţa fluture (Figura 3).
- Utilizând şuruburile oferite ST4 x 20, ataşaţi cutia de distribuţie (Figura 4) la mâner.
Piesele individuale ale cutiei de distribuţie trebuie să corespundă cu orificiile de pe
mâner. Apoi ataşaţi cablul de alimentare la mâner utilizând suportul de plastic. (Figura
5).
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AVERTISMENT: Dacă anumite piese lipsesc sau sunt deteriorate, nu lucraţi cu
produsul până când acestea nu sunt înlocuite. Nerespectarea acestui avertisment poate
cauza rănirea gravă. Apelaţi centrul de suport clienţi.
AVERTISMENT: Nu încercaţi să modificaţi acest produs sau să utilizaţi accesorii care
nu sunt recomandate pentru utilizare împreună cu produsul. Fiecare astfel de
modificare constituie o utilizare incorectă şi poate conduce la situaţii periculoase, ceea
ce poate cauza rănirea gravă.
AVERTISMENT: Nu conectaţi maşina la o sursă de alimentare electrică până când nu
este complet asamblată. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la pornirea
accidentală a maşinii şi la rănirea gravă

7. ÎNAINTEA PORNIRII MOTOSAPEI ELECTRICE
ATENŢIE: Nu îndepărtaţi sau scurtcircuitaţi niciodată elementele de siguranţă montate
pe motosapa electrică (de exemplu strângerea butonului / manetei de mâner).
ATENŢIE: Lamele motosapei vor continua să se rotească o perioadă de timp după ce
este oprită! Nu ridicaţi sau transportaţi niciodată motosapa cu motorul în funcţiune.
Când este pornită motosapa, asiguraţi-vă că picioarele dvs. se află la distanţă sigură de
lamele motosapei.
ATENŢIE: Conduceţi întotdeauna motosapa de mânerele sale cu ambele mâini.
Conduceţi motosapa doar la viteza pasului de mers.
Înainte de pornirea motosapei, asiguraţi-vă că lamele nu ating niciun obiect şi că se pot
deplasa liber. Ţineţi ferm mânerul cu ambele mâini. Nu lucraţi niciodată cu motosapa cu
o singură mână.
ATENŢIE: Motosapa poate sări în sus şi/sau înainte dacă lamele lovesc sol foarte dur
sau îngheţat sau dacă există obstacole ascunse în sol precum pietre mari, rădăcini sau
crengi.
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Cablul de alimentare al maşinii
Utilizaţi doar cabluri de alimentare nedeteriorate.
Lungimea totală a cablurilor de alimentare nu trebuie să depăşească 40 metri deoarece
depăşind această distanţă se va reduce performanţa motorului. Cablul de alimentare
trebuie să aibă o secţiune transversală de 3 x 1,5 mm2.
Ştecherul şi mufele cablului de alimentare sunt fabricate din cauciuc şi sunt rezistente
împotriva apei pulverizate. Cablurile de alimentare mai lungi necesită o secţiune
transversală a firelor mai mare. Cablul de alimentare şi firele de conexiune trebuie
verificate cu regularitate pentru deteriorare. Înainte de verificarea firelor, verificaţi dacă
acestea nu se află sub tensiune. Desfăsuraţi complet cablul de alimentare. Deasemenea, verificaţi locurile de intrare ale cablurilor, ştecherelor şi mufelor.
8. OPERAREA
NOTĂ IMPORTANTĂ:
! Înainte de pornirea motorului, mutaţi motosapa în locul în care doriţi să o utilizaţi.
! Ţineţi motosapa ferm când o porniţi.
! În timpul funcţionării, lamele motosapei vor înainta. Utilizând mânerul, înclinaţi uşor
lamele în jos.
1. Pornirea
- Conectaţi cablul de alimentare şi fixaţi-l cu ajutorul suportului (Figura 6).
2. Apăsaţi butonul de siguranţă (figura 7, punctul 1) şi ţineţi-l apăsat. Apoi tregeţi
maneta de pornire spre mâner (Figura 7, punctul 2) şi eliberaţi butonul de siguranţă.

ATENŢIONARE:
Utilizaţi motosapa pentru aratul solului, pregătirea terenului pentru însămânţare. Pentru
a rupe brazdele de sol sau pentru arat, lăsaţi motosapa să înainteze şi apoi trageţi cu
fermitate motosapa înapoi spre dvs. Veţi obţine cele mai bune rezultate lăsând
motosapa să înainteze şi apoi să o trageţi spre dvs. înapoi din nou.
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Mişcarea motosapei spre dvs. va permite obţinerea unui arat mai agresiv şi mai adânc
de către lame. În cazul în care motosapa se afundă în sol şi rămâne blocată într-o
locaţie, loviţi-o uşor de pe o parte pe alta până când începe din nou să se deplaseze
înainte.
Avertisment:
Fiţi foarte atent să evitaţi să vă împiedicaţi când vă deplasaţi înapoi şi când trageţi
motosapa spre dvs.
Nu treceiţi niciodată peste cablul de alimentare cu motosapa. Verificaţi dacă cablul de
alimentare este întotdeauna într-o poziţie sigură în spatele dvs.
Când lucraţi pe o pantă, staţi întotdeauna diagonal pe pantă pentru a menţine o postură
sigură. Nu lucraţi pe pantele excesiv de pronunţate.
9. OPERAREA
Pentru a pregăti terenul pentru însămânţare, este recomandată utilizarea următoarelor
modele:
Model A – Deplasare peste întreaga zonă de două ori, a doua oară pe direcţie
transversală faţă de prima trecere, vezi fig. 8.
Model B – Deplasare peste întreaga zonă de două ori, a doua oară prin suprapunere
peste prima trecere, vezi figura 8.
Înainte de utilizare, îndepărtaţi toate pietrele sau alte obiecte străine vizibile.

OBSERVAŢIE: Înainte de trecerea motosapei dintr-o zonă în alta, opriţi motorul şi
aşteptaţi până când lamele se opresc din rotaţie. Fiţi atent ca lamele să nu atingă solul
în timp ce motosapa este mutată. Lamele şi maşina însăşi pot fi deteriorate, chiar şi
când motorul este oprit.
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Îndepărtarea obiectelor străine
În timpul funcţionării, o piatră sau rădăcină pot să fie prinse de lame, sau buruienile
dese se pot înfăşura în jurul axului. Pentru a curăţa lamele sau axul, eliberaţi dintâi
maneta de start, aşteptaţi până când lamele se opresc complet şi deconectaţi motosapa
de la sursa de curent electric. Eliberaţi sau îndepărtaţi obiectele străine de pe lame sau
ax. Pentru a îndepărta buruienile prinse mai uşor, îndepărtaţi una sau mai multe lame.

10. ÎNTREŢINEREA
Deconectaţi sursa de alimentare înainte de efectuarea lucrărilor de întreţinere.
În timpul efectuării întreţinerii, utilizaţi mănuşi de protecţie.
Înainte de fiecare utilizare, verificaţi dacă cablul prelungitor nu prezintă urme de
deteriorare sau îmbătrânire. Înlocuiţi cablul de alimentare dacă este deteriorat. Verificaţi
starea lamelor şi asiguraţi-vă că toate conexiunile cu filet sunt bine strânse. Dacă
lamele sunt tocite, ascuţiţi-le sau înlocuiţi-le. Pentru suport, apelaţi la un centru autorizat
de service.
Înlocuiţi piesele uzate sau deteriorate doar cu piese originale. Piesele de la o motosapă
/ cultivator diferit nu sunt neapărat compatibile, ceea ce poate genera pericole.
Verificaţi ca toate mecanismele de siguranţă să fie sigure şi în bună stare de
funcţionare. Reparaţi-le sau înlocuiţi-le dacă este necesar. Lubrifiaţi lamele şi axul o
dată pe sezon. Înainte de depozitarea motosapei la sfârşitul sezonului, verificaţi dacă nu
este deteriorat. Reparaţi sau înlocuiţi piesele deteriorate.
ATENŢIE: Curăţaţi motosapa după fiecare utilizare. Neglijarea curăţării adecvate poate
cauza deteriorarea motosapei sau o reducere a performanţei sale. Curăţaţi plăcuţa
motorului de jos şi capacul lamei cu o perie sau o bucată de material moale, înmuiată în
săpun şi apă.
Nu utilizaţi niciodată furtunul cu apă pentru a curăţa motosapa! Nu spălaţi
niciodată motosapa sub jetul de apă, în niciun caz cu apă sub presiune.
Dacă doriţi să îndepărtaţi solul şi murdăria de pe angrenaje şi lame, utilizaţi o perie sau
o bucată de material umezită. Curăţaţi orificiile de pe capacul motorului şi îndepărtaţi
iarba şi murdăria rămase. După curăţarea lamelor şi axului, ştergeţi-le imediat cu uscat
şi aplicaţi un strat subţire de ulei pentru a preveni coroziunea.
Instalarea şi îndepărtarea lamelor
Pentru această sarcină, vă recomandăm să contactaţi un centru autorizat de service.
Lamele uzate vă oferă doar un nivel inferior de performanţă şi suprasolicită motorul.
Verificaţi lamele înainte de fiecare utilizare. Ascuţiţi sau înlocuiţi lama dacă este
necesar. Pentru suport, contactaţi un centru de service autorizat.
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AVERTISMENT: Poate să intervină rănirea în momentul în care lucraţi cu lamele.
Utilizaţi mănuşi de protecţie.
Pentru a îndepărta lama de pe ax (Fig. 9), deşurubaţi şurubul hexagonal M8 x 40 de pe
ax. Scoateţi lamele de pe ax. Pentru a instala lame noi, procedaţi în ordine inversă.

Adăugare ulei la angrenaj (Figura 10):
Şurubul de scurgere este localizat pe partea dreaptă a angrenajului. Înainte de
deşurubarea şurubului de scurgere, aşezaţi motosapa pe partea sa stângă şi curăţaţi
orice urmă de murdărie de pe angrenaj. Dacă este necesar, îndepărtaţi lamele pentru a
câştiga un acces mai bun la şurubul de scurgere. Utilizaţi o cheie Allen de 5 mm pentru
a îndepărta şurubul. Scurgeţi uleiul de pe angrenaj. Umpleţi cu ulei SAE 30 de înaltă
calitate până când începe să curgă din orificiu. Înşurubaţi la loc şurubul de scurgere.
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11. CONDIŢII DE DEPOZITARE
ATENŢIE! Risc de incendiu! Angrenajul poate fi foarte încins atât în timpul, cât şi
după utilizare. Depozitaţi motosapa la o distanţă sigură de combustibili, uleiuri,
vaselină şi gaze.
Curăţaţi bine întreaga maşină şi accesoriile sale.
Depozitaţi-le ferite de copii într-o poziţie stabilă sigură şi locaţie uscată şi răcoroasă,
evitaţi temperaturile excesiv de ridicate, cât şi de scăzute. Protejaţi de efectul razelor
directe ale soarelui. Dacă este posibil, păstraţi la întuneric. Nu depozitaţi în pungi de
plastic, pentru a evita acumularea umezelii.
La sfârşitul fiecărui sezon, efectuaţi o inspecţie generală a maşinii şi îndepărtaţi
depunerile ce se pot forma. La începutul fiecărui sezon, asiguraţi-vă că aţi verificat
starea maşinii. Dacă se impun reparaţii, vă rugăm contactaţi unul din centrele de
service (adresa este pe certificatul de garanţie).
Depozitaţi motosapa într-o locaţie uscată curată, la care copiii nu au acces.
Pentru o depozitare de lungă durată, asiguraţi-vă că motosapa este protejată împotriva
coroziunii şi îngheţului.
La sfârşitul sezonului sau dacă nu veţi utiliza motosapa mai mult de o lună, ştergeţi
toate suprafeţele metalice cu o bucată de material înmuiată în ulei sau pulverizaţi un
strat subţire de ulei pentru a o proteja de coroziune. Pliaţi mânerul şi depozitaţi
motosapa într-o locaţie adecvată.
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12. DEPANAREA
Problemă
Motorul nu porneşte

Cauze posibile
Maşina nu este conectată la
o priză electrică
Nu există tensiune electrică
pe reţea
Cablu de alimentare defect

Comutator de siguranţă /
ştecher defect
Siguranţa de supraîncălzire
declanşată

Zgomot excesiv

Lamele sunt înfundate

Ulei care curge

Şuruburi, piuliţe sau alte
piese lipsă
Vibraţii excesive

Rezultate
slabe

de

Lamele sunt deteriorate sau
uzate
Adâncimea de lucru este
prea mare
lucru Adâncimea de lucru este
prea mică
Lame uzate
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Soluţie
Conectaţi motosapa la o sursă
de curent electric.
Verificaţi sursa de curent
electric.
Verificaţi cablul de alimentare.
Reparaţi-l sau înlocuiţi-l dacă
este necesar.
Vizitaţi un centru autorizat de
service.
1. Adâncimea de lucru este
prea mare, fixaţi o adâncime
mai mică.
2.
Lamele
sunt
blocate,
îndepărtaţi obstacolele.
3. Solul este prea tare, selectaţi
adâncimea corectă de lucru şi
deplasaţi maşina înainte şi
înapoi în paralel cu reducerea
vitezei de lucru. Aşteptaţi
aproximativ 15 minute pentru ca
motorul să se răcească înainte
de a încerca din nou utilizarea.
Opriţi maşina. Aşteptaţi până
când lamele se opresc din
mişcare. Îndepărtaţi materialul
înfundat înăuntru.
Motosapa trebuie reparată.
Apelaţi centrul de relaţii clienţi
pentru suport.
Strângeţi toate piesele. Dacă
zgomotul persistă, programaţi
reparaţia maşinii.
Înlocuiţi lamele deteriorate sau
uzate.
Reglaţi adâncimea corectă de
lucru.
Reglaţi adâncimea corectă de
lucru.
Înlocuiţi lamele uzate sau
deteriorate.

13. SPECIFICAŢII TEHNICE
Model
Sursă de alimentare electrică
Putere de intrare
Viteză de rotaţie
Lăţime de lucru
Adâncime de lucru
Număr de lame
Greutate
Nivel de zgomot conform normei
LpA (presiune acustică)
LwA (nivel de putere acustică)
Nivelul garantat de putere acustică este LwA
Nivel de vibraţii
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FZK 2002 E
230-240 V, 50 Hz
750 W
380 rpm
320 mm
20 cm
4 buc
8kg
79,0 dB (A)
93 dB (A)
MAX 96 dB (A)
1.158 m/s2; K =1.5 m/s2

14. 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: Motosapă electrică/FIELDMANN
Tip / model: FZK 2002 E
230 V, 750 W, 50 Hz
Acest produs îndeplineşte directivele de mai jos:
Directiva CE a Echipamentelor Electrice de Joasă Tensiune Nr. 2006/95/ES
Directiva de Consiliu CE Maşini 2006/42/ES
Directiva CE de Compatibilitate Electromagnetică (EMC) Nr. 2004/108/ES
Directiva CE RoHS Nr. 2002/95/ES
şi normele:
EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A13+A14+A15
EN 709:1997+A4
EN 62233:2008
ZEK 01.4-08/11.11
EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-2:1997+A1:2002
EN 61000-3-2:2006+A1+A2
EN 61000-3-3:2008
Marcaj CE: 15
FAST ČR, a.s. este autorizată să acţioneze în numele producătorului.
Locul emiterii: Praga
Data emiterii: 22.9.2015

Nume:

Ing. Zdeněk Pech
Preşedintele Consiliului de Administraţie
Semnătură:
Ştampilă FAST ČR, 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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15. 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.
Echipamentul şi accesoriile sale sunt fabricate din materiale diverse, de ex.
metal şi plastic.
Scoateţi din uz componentele deteriorate prin intermediul unui centru de
reciclare. Cereţi informaţii autorităţilor locale competente.

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.
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