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SCARIFICATOR ELECTRIC
MANUAL DE UTILIZARE
Stimați clienți,
Vă mulțumim pentru încrederea acordată!
Înainte de punerea în funcțiune a mașinii, este esențial să citiți manualul de utilizare!
Astfel, veți găsi toate instrucțiunile pentru utilizarea normală și pentru obținerea unei
durate lungi de funcționare a mașinii. Este esențial să respectați toate instrucțiunile
de siguranță conținute în acest manual.
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1. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ
Notă importantă de siguranță
● Despachetați produsul cu grijă și acordați atenție să nu aruncați nicio bucată de
ambalaj înainte de a identifica toate părțile produsului.
● Depozitați produsul într-un loc uscat, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor.
● Citiți toate avertismentele și instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și
instrucțiunilor poate cauza electrocutare, incendiu și/sau leziuni grave.
Ambalaj
Produsul este protejat de un ambalaj care previne deteriorarea sa în timpul
transportului. Acest ambalaj reprezintă o resursă, prin urmare acesta poate fi
colectat pentru reciclare.
Manual de utilizare
Înainte de a începe utilizarea produsului, citiți următoarele instrucțiuni de siguranță.
Asigurați-vă că înțelegeți modul de funcționare al acestuia. Păstrați manualul într-o
locație sigură și ușor accesibilă pentru consultare ulterioară. Păstrați ambalajul
original, inclusiv materialul de ambalare din interior, cardul de garanție și factura de
achiziționare, cel puțin pe perioada garanției. Dacă doriți să expediați echipamentul,
ambalați-l în cutia de carton originală pentru a-i asigura o protecție maximă în timpul
transportului (de exemplu atunci când vă mutați sau când expediați produsul pentru
reparații).
Notă: În cazul în care predați mașina unei alte persoane, însoțiți-o de manualul de
utilizare.
- Respectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare inclus, reprezintă o condiție
necesară pentru utilizarea corespunzătoare a produsului.
Manualul de utilizare conține, de asemenea, instrucțiuni de utilizare, întreținere și
reparații.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru accidente sau daune rezultate
din nerespectarea instrucțiunilor din acest manual.
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2. SIMBOLURI
ATENȚIE! Înainte de punerea în funcțiune a scarificatorului, citiți cu atenție manualul
de utilizare și instrucțiunile generale de siguranță!
Nu utilizați produsul în ploaie sau în condiții meteorologice nefavorabile!
ATENȚIE! Lama scarificatorului continuă să se rotească pentru o anumită perioadă
de timp imediat după oprirea mașinii!
Păstrați o distanță de siguranță!
Atenție, lame rotative!
Atenție! Înainte de punerea în funcțiune, citiți cu atenți manualul de
utilizare și instrucțiunile generale de siguranță!

Nu utilizați produsul în ploaie sau în condiții meteorologice
nefavorabile!
Atenție, lama scarificatorului continuă să se rotească pentru o
anumită perioadă de timp imediat după oprirea mașinii!
Păstrați o distanță de siguranță!

Atenție, lame rotative! Lame ascuțite. Protejați-vă împotriva rănii și
tăierii degetelor.
Înainte de a configura mașina sau de a efectua lucrări de
întreținere, sau în cazul în care cablul de alimentare s-a blocat sau
este deteriorat, opriți întotdeauna motorul și scoateți ștecherul din
priză!
În timp ce lucrați, folosiți echipament de protecție.
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Înainte de a efectua lucrări de întreținere asupra produsului, scoateți
ștecherul din priză.
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3. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui scarificator de grădină. Înainte de a
începe utilizarea sa, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare și să îl
păstrați într-o locație accesibilă pentru consultare ulterioară.
Verificări înainte de fiecare utilizare
● Verificați scarificatorul electric înainte de fiecare utilizare.
● Nu utilizați scarificatorul electric în cazul în care mecanismele de siguranță
(maneta de pornire, frâna de siguranță, capacul posterior sau apărătoarea) sunt
deteriorate sau uzate.
● Nu folosiți niciodată scarificatorul în cazul în care mecanismul de siguranță este
blocat sau lipseşte.
Notă: Asigurați-vă că toate piulițele și șuruburile sunt strânse și scarificatorul se află
în stare bună de funcționare.
● Înainte de începerea lucrului, verificați zona care urmează să fie aerată.
Verificaţi zona de lucru pentru orice obiecte străine (de exemplu, pietre, crengi,
cabluri) și îndepărtați-le dacă este necesar.
Utilizare adecvată / Responsabilitate
ATENŢIE! Pericol! Pericol de accidentare! Scarificatorul poate provoca răni grave!
● Nu așezați mâinile sau picioarele în apropierea cilindrului scarificatorului.
● Sunteți responsabil pentru siguranța metodelor de utilizare descrise în aceste
instrucțiuni.
● Lucraţi numai dacă aveţi vizibilitate bună.
● Nu deschideți capacul din spate în timpul utilizării.
● Familiarizați-vă cu împrejurimile zonei de lucru. Verificați dacă există pericole
potențiale, care nu pot fi auzite din cauza zgomotului utilajului.
● Purtaţi încălțăminte solidă și pantaloni lungi pentru a vă proteja picioarele.
● Asigurați-vă că există o distanță suficientă între picioarele dumneavoastră și
piesele aflate în mișcare.
● Asigurați-vă că nu există alte persoane (în special copii) sau animale în zona de
lucru.
● Împingeţi întotdeauna scarificatorul la viteză de mers.
● Poziția de funcționare: asigurați-vă că aveți o stabilitate bună în timpul operării.
● Acordați atenție atunci când schimbați direcția pe o pantă.
ATENŢIE! Acordați atenție în timpul mersului înapoi. Puteți cădea!
● Nu utilizați scarificatorul electric în ploaie sau în condiții de umezeală.
● Nu utilizaţi scarificatorul în apropierea marginilor de bazine de înot sau iazuri de
grădină.
● Vă rugăm să respectați toate restricțiile locale legate de nivelurile de zgomot.
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Întreruperea utilizării
ATENŢIE! Nu lăsaţi niciodată scarificatorul electric în zona de lucru nesupravegheat.
● După ce nu îl mai utilizați, așezați produsul într-o locație sigură. Deconectați
ștecherul de alimentare! În cazul în care încetați să lucrați cu utilajul pentru a-l muta
într-o locație diferită de muncă, opriţi întotdeauna scarificatorul în timp ce îl
transportaţi. Mutați pârghia de compensare de uzură în poziția de transport.
● În cazul în care aţi lovit un obstacol în timpul lucrării de scarificare, opriți
scarificatorul electric și îndepărtați obstacolul.
Verificaţi scarificatorul electric pentru defecțiuni și reparaţi-l dacă este necesar.
Siguranţă electrică
● Țineți cablul prelungitor la distanță față de cilindrul scarificatorului!
● Nu utilizați niciodată scarificatorul în ploaie.
● Vă rugăm să respectați restricțiile de zgomot rezidențiale locale.
● Este necesar să se verifice în mod regulat cablul de alimentare / extensia pentru
deteriorări și semne de uzură.
● În cazul în care cablul de alimentare / prelungitorul este deteriorat, deconectați
imediat cablul de alimentare.
● Mufa cablului prelungitor trebuie să fie rezistentă la apă, oferind protecţie împotriva
stropirii cu apă, sau ştecherul cablului prelungitor trebuie să fie fabricat din cauciuc
sau să aibă un capac de cauciuc.
● Cablurile de alimentare trebuie să îndeplinească cerințele standardului DIN VDE
0620.
● Utilizați numai prelungitoare omologate cu conductoare corespunzătoare
secțiunilor transversale. Vă rugăm să consultați un electrician.
● Este necesar să se utilizeze accesoriile de conectare pentru cablul prelungitor.
● Pentru echipamentele portabile utilizate în exterior, recomandăm utilizarea unui
dispozitiv de curent rezidual cu o evaluare maximă a curentului de 30 mA. În Elveţia,
utilizarea unui dispozitiv cu curent rezidual este obligatorie.
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4. SCOPUL UTILIZĂRII
Utilizare prevăzută
● Scarificatorul electric FZV 2004-E este conceput pentru aerarea peluzelor şi
gazonului din grădini private și curţi.
Acesta nu este destinat utilizării în spații publice, parcuri, terenuri de sport, drumuri,
în agricultură sau silvicultură.
ATENŢIE! Pentru a preveni rănirea, scarificatorul electric nu trebuie utilizat pentru a
tăia arbuști, garduri vii și tufișuri. Mai mult decât atât, scarificatorul nu trebuie utilizat
pentru nivelarea terenurilor neuniforme.
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5. DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI (figura 1)

1. Comutator de blocare mecanism
2. Întrerupător principal
3. Partea de sus a mânerului
4. Șurub de fixare mâner
5. Partea de mijloc a mânerului
6. Partea de jos a mânerului
7. Maneta de reglare a adâncimii de lucru
8. Recipient pentru iarbă
9. Capacul recipientului pentru iarbă
10. Ştecher
11. Clemă de fixare pentru cablul de alimentare
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6. ASAMBLAREA MAȘINII
Asamblarea mânerului
1. Introduceți partea inferioară a mânerului în corpul
scarificatorului (figura 2 – punctul 1).
2. Fixați partea inferioară cu ajutorul șuruburilor furnizate
(figura 2 – punctul 2).

ATENŢIE! Zimții din partea de sus a părții inferioare a
mânerului trebuie să fie orientați înspre interior (figura 3).

3. Cu ajutorul șuruburilor de fixare prevăzute, conectați
partea de mijloc a mânerului la partea de jos a acestuia
(figura 4).

4. Mai întâi glisaţi clema de fixare a cablului de alimentare
din partea dreaptă a mânerului superior (figura 5 – punctul
1). Apoi atașați partea superioară a mânerului către partea
de mijloc cu ajutorul șuruburilor furnizate (figura 5 – punctul
2).
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5. După instalarea mânerului, fixați cablul de
alimentare pe mâner cu ajutorul clemelor de plastic
(figura 6).

Asamblarea recipientului pentru iarbă
1. Recipientul pentru iarbă este livrat asamblat şi
poate fi atașat direct la scarificator. Ridicați cu o
mână capacul recipientului pentru iarbă (figura 7 punctul 1) şi așezați-l pe recipientul pentru iarbă,
folosind cealaltă mână (figura 7 – punctul 2).
Cârligele de pe recipientul pentru iarbă trebuie să
alunece în găurile din corpul scarificatorului. Apoi
eliberați capacul recipientului pentru iarbă.
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7. ÎNLOCUIREA LAMELOR
PERICOL!
Cilindrii pot cauza răni!
Inainte de înlocuire, deconectați mașina de la rețeaua de alimentare și așteptați ca
cilindrul să se oprească.
Când înlocuiți, purtați mănuși de protecție.
1. Deșurubați șuruburile (1) de pe partea
inferioară a șasiului (figura 8).

2. Ridicați cilindrul (2) într-un anumit unghi
și scoateți-l afară (figura 9).

3. Glisați cel de-al doilea cilindru de pe osia
motoare, astfel încât pinul (4) să se
potrivească în partea corespunzătoare a
osiei motoare (3) (figura 10).
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8. CONFIGURAREA SCARIFICATORULUI
ATENŢIE!
Adâncimea de lucru cu cilindrul de scarificare ar trebui nu trebuie să depășească
3 mm. Cilindrul de aerare cu arcuri trebuie să copieze conturul solului în timpul
funcționării. Stabilirea unei adâncimi de lucru prea mari poate duce la deteriorarea
cilindrului scarificatorului sau la suprasolicitarea şi distrugerea motorului fără ca
lamele/arcurile să prezinte semne de uzură. Gazonul poate fi, de asemenea,
deteriorat.
Ajustarea după uzură
Pentru a menține adâncimea de lucru recomandată, utilizați maneta de reglare a
adâncimii de lucru (figura 1, punctul 7). Pentru a seta maneta, mai întâi trageți-o în
sus și apoi selectați adâncimea de lucru dorită. Poziția 1 este destinată pentru
transportul scarificatorului.
NOTĂ: Lamele şi arcurile scarificatorului se uzează în funcție de modul în care
acestea sunt utilizate. Cu cât scarificatorul este mai intens utilizat, cu atât mai uzate
vor fi lamele şi arcurile.
Solul tare sau foarte uscat accelerează procesul de uzură la fel ca şi utilizarea
excesivă. În eventualitatea în care, datorită uzurii lamelor, performanța utilizării
scarificatorului scade, este posibil să fie necesară reglarea cilindrilor acestuia, astfel
încât adâncimea de lucru să fie menținută constant așa cum este descris mai sus.
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9. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE (FIGURA 11)
Înainte de a începe din nou, verificaţi dacă lama s-a oprit complet.
Nu activaţi şi dezactivaţi în succesiune rapidă.
Pornire
1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de siguranță
(1). Trageți maneta de pornire (2) spre mâner.
2. Eliberați butonul de siguranță.

Oprire
Eliberați maneta de pornire (2)
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10. ÎNTREȚINERE
Curățarea scarificatorului
ATENŢIE! Pericol! Lama rotativă poate provoca răni.
ATENŢIE! Înainte de a începe procedurile de întreținere, deconectați utilajul de la
rețeaua de alimentare și așteptați până când cilindrul scarificatorului se va opri.
ATENŢIE! În timpul efectuării întreținerii folosiţi mănuși de lucru.
● Scarificatorul trebuie curățat după fiecare utilizare.
ATENŢIE! Risc de vătămare corporală și pagube materiale.
ATENŢIE! Nu curățați scarificatorul sub jet de apă (mai ales sub presiune ridicată)
ATENŢIE! Nu utilizați obiecte dure sau ascuțite pentru curățarea scarificatorului.
●	
   Îndepărtați iarba și reziduurile acumulate în jurul roților, cilindrul scarificatorului și
capacul.
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11. SCARIFICARE / AERISIRE
● Pentru utilizarea confortabilă a scarificatorului, este ideal să începeţi să lucrați din
cea mai apropiată locație față de sursa de alimentare și să continuați.
● Scarificaţi / aeraţi gazonul în unghi drept față de sursa de alimentare și așezați
cablul de alimentare pe partea care a fost deja tratată.
ATENŢIE! Nu exercitați presiune prea mare asupra motorului atunci când lucraţi, în
special în condiții dificile. Atunci când motorul este pus sub presiune, turația acestuia
va scădea și veți auzi o schimbare de zgomot. Ori de câte ori se întâmplă acest
lucru, întrerupeți utilizarea, eliberați maneta de pornire și reduceţi adâncimea de
scarificare/aerare.
În caz contrar, echipamentul se poate defecta.
Notă: Motorul este protejat printr-un mecanism de siguranță care este activat în
momentul în care lamele sunt prinse sau motorul este suprasolicitat. Ori de câte ori
se întâmplă acest lucru, opriți utilajul și scoateți ştecherul din priză. Mecanismul de
siguranță se va reseta numai atunci când maneta de pornire este eliberată.
Îndepărtați toate obstacolele și așteptați câteva minute înainte de a reseta
mecanismul de siguranță și reluarea lucrului. În acest punct, nu vă jucaţi cu maneta
de pornire, pentru că acest lucru va prelungi timpul de resetare a mecanismului de
siguranță. În cazul în care aparatul se oprește din nou, ridicați din nou înălțimea de
scarificare / aerare, astfel se va reduce sarcina motorului.
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12. SPECIFICAȚII TEHNICE
Scarificator electric......................................................................................FVZ 2004E
Tensiune/	
   Frecvență.........................................................................230 V- 240V/
50Hz
Putere nominală...............................................................................................1,500 W
Lăţime de funcționare...........................................................................................32
cm
Adâncime de funcționare………………………………………………....-12. -8, -4, 4 mm
Număr lame ……………………………………………………. ..........................16 bucăți
Numărul
dinți………………………………………………………........................20
bucăți
Capacitate coș colector…………………………………………………………............ 40
l
Greutate……………………………………………………………………………… 8,5 kg
Clasă de protecție……………………………………………………………………. IPX 4
Viteza de operare al cilindrului....................................................................... 2,984
rpm
Nivel de emisie garantat al puterii acustice…………………………………...... 96
dB(A)
Vibraţii maxime (K=1.5 m/s2)…………………………………………………… 4.24 m/s2
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13. SCOATEREA DIN UZ
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND
MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE

SCOATEREA

DIN

UZ

A

Scoateți din uz materialul de ambalaj predându-l unui centru de
colectare specializat.
Instrumentul electric și accesoriile sale sunt fabricate din diferite
materiale, de exemplu metal și plastic. Predați piesele deteriorate unui
centru de reciclare. Solicitați informații suplimentare la autoritațile
locale.

Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE care i se aplică.
Modificări ale textului, aspectul și specificațiile tehnice pot fi efectuate fără notificare
prealabilă și ne rezervăm dreptul de a efectua aceste modificări.
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Producător:
FAST CR, a.s.
Cernokostelecka 2111, 100 00 Praga nr.10, Republica Cehă
Cod în scopuri de TVA: CZ26726548
Produs / marcă: Aerator și scarificator electric pentru gazon/ FIELDMANN
Tip / model : FZV 2004 E
230-240V~, 50Hz, 1500W
Produsul este conform cu directivele și regulamentele enumerate mai jos:
Directiva Consiliului CE 2006/42/CE Utilaje
Directiva CE pentru compatibilitate electromagnetică (EMC) Nr.2014/30/UE
Directiva CE pentru RoHS 2011/65/UE
Și cu normele :
EN 60335-1:2012+A11
EN 50636-2-92:2014
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Etichetă CE : 16
Locul emiterii : Praga
Data emiterii : 1.08.2016
Nume: Ing. Zdenek Pech
Președintele Consiliului
Semnătură:
19	
  
	
  

Semnătură indescifrabilă
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