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Atentie! Cititi manualul de utilizare inainte de a folosi produsul

Purtati ochelari de protectie , casti de protectie pentru urechi, manusi si masca de protectie

Nu utilizati produsul atunci cand ploua.

Deconectati stecherul imediat de priza daca cablul de alimentare este deteriorat.

Pericol de electrocutare
Aceste produs functioneaza cu un curent electric care poate fi periculos.

Aceste produs este in conformitate cu directivele europene 

Acest produs face parte  din clasa de protectie II. 
Asta inseamna ca este echipat cu izolatie 
imbunatatita , dublata.

Simbol DEEE. Produsele electrice uzate nu trebuie 
aruncate impreuna cu deseurile menajere. Va rugam sa
reciclati si sa depozitati acest produs in zonele special 
amenjate. Verificati la  autoritatile locale sau la magazin
pentru a afla mai multe informatii despre reciclare.
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Reguli de siguranta generale :
ATENTIE! Cititi toate instructiunile. Nerespectarea

instructiunilor de mai jos poate duce la electrocutare ,
incendii si / sau vatamari grave . Termenul de “ scula
electrica “ din toate avertizarile enumerate mai jos se
refera la cele( cu cablu de alimentare) sau ( fara cablu
de alimentare, cu baterii ).

PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI
1 ) Zona de lucru a) Mentineti zona de lucru curata si bine

iluminata . Zonele aglomerate sau lipsite de lumina pot
conduce la accidente.

b ) Nu folosit uneltele electrice in zone in care exista perico,
de explozie , cum ar fi in apropierea lichidelor inflamabile
, gazelor sau in zone cu praf . Sculele electrice produc
scantei care pot aprinde aceste substante.

c ) Tineti copiii si persoanele din jur la distanta ,in timp ce
folositi unealta electrica . Distragerea atentiei poate
conduce la pierderea controlului asupra produsului
,respectiv poate determina accidente.

2 ) Siguranta electrica a) Stecherul sculei electrice trebuie
sa se potriveasca cu priza. Nu modificati stecherul in
nici un fel . Nu folositi adaptoare pentru stechere cu
impămantare (legate la pamant ) pentru uneltele
electrice. Stecherele nemodificate si prizele compatibile
vor reduce riscul de electrocutare .

b ) Evitati contactul corporal cu suprafete legate la pamant
ca tevi, radiatoare , plite electrice si frigidere . Exista
un risc crescut de electrocutare atunci cand corpul
dumneavoastră este legat la pamant si faceti contact
cu o sarcina electrica.

c ) Nu lasati sau folositi sculele electrice in ploaie sau in
conditii de umezeala . Apa poate intra in unealta electrica
sporind riscul de electrocutare .

d ) Nu trageti de cablu . Nu utilizati niciodata cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea din priza a
uneltei electrice . Tineti cablul departe de caldura , ulei
, muchii ascutite sau componente in miscare . Cablurile
deteriorate sau incalcite maresc riscul de electrocutare.

e ) Atunci cand lucrati cu o scula electrica in aer liber ,
utilizati un prelungitor adecvat pentru utilizarea in aer
liber. Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce
riscul de electrocutare .

3 ) Siguranta personala a) Fiti vigilenti , fiti atenti la ceea
ce faceti si cum folositi unealta electrica. Nu folositi o
unealta electrica in timp ce sunteti obosit sau sub
influenta drogurilor , alcoolului sau a medicamentelor.
Un moment de neatentie in timpul utilizarii uneletei
electrice poate duce la raniri grave .

b ) Folositi echipament de protectie ,cum ar fi ochelari de
protectie .

Echipamentul de securitate , cum ar fi masca de praf
, incaltamintea de siguranta antiderapanta , castile
sau dopurile pentru urechi utilizate in timpul lucrului cu
unealta electrica vor reduce accidentarile.

c ) Evitati pornirea accidentala . Asigurati-va ca
butonul de pornire se afla in pozitia oprit inainte de a
conecta stecherul la priza  sau inainte de a transporta
uneltele electrice.

d ) Indepartati orice cheie sau instrument de reglare a
uneltei electrice inainte de a o porni Ceheile sau un
instrumente de reglare lasate intr-o componenta rotativa
a uneltei electrice pot conduce la vatamari personale.

e ) Nu va supraapreciati . Pastrati-va intotdeauna
stabilitatea si echilibrul . Acest lucru permite un control
mai bun al uneltei electrice in situatii neasteptate care pot
aparea in timpul lucrului cu aceasta unealta electrica.

f) Imbracati-va corespunzator. Nu purtati haine largi sau
bijuterii. Pastrati-va parul scurt sau strans, imbracamintea
si manusile departe de componentele in miscare .
Hainele largi, bijuteriile sau parul lung pot fi prinse in
piesele aflate in miscare , cauzand accidente.g)Daca
aceste dispozitive sunt prevazute pentru a fi conectate
la instalatiile de extractie si colectare a prafului, asigurati-
va ca sunt conectate si utilizate in mod corespunzator .
Utilizarea acestor dispozitive poate reduce pericolele
cauzate de praf . 4)Utilizarea si intretinerea sculelor
electrice a) Nu fortati unealta electrica. Folositi puterea
acesteia corect(nu o suprasolicitati). Unealta electrica va
efectua lucrarea pentru care a fost proiectata mai bine si
mai sigur , in ritmul pentru care a fost proiectata .b)Nu
folositi unealta electrica daca intrerupatorul este
defect.Orice unealta electrica ce nu poate fi controlata
cu ajutorul intrerupatorului este periculoasa si trebuie
reparata .c) Deconectati stecherul de la sursa de
alimentare cu energie electrica si / sau acumulatorul(daca
produsul este prevazut cu acumulator) inaintea efectuarii
oricaror reglaje, modificarii ale accesoriilor sau depozitarii
uneltelor electrice. Astfel de masuri preventive de
siguranta, reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor
electrice .d )Nu depozitati uneltele electrice in stare
inactiva, nu le lasati la indemana copiilor si nu
permiteti persoanelor nefamiliarizate cu unealta electrica
sa o foloseasca. Sculele electrice sunt periculoase in
mainile utilizatorilor neinstruiti .e) Intretinerea sculelor
electrice. Verificati alinierea necorespunzatoare sau
blocarea componentelor , ruperea componentelor si
orice alta stare ce ar putea afecta operarea uneltelor
electrice . In cazul deteriorarii,  reparati la un service
autorizat unealta electrica inainte de utilizare . Multe
accidente sunt cauzate de uneltele electrice intretinute
necorespunzător .f) Pastrati zonele care taie, ascutite
curate . Accesoriile atent intretinute , cu muchii taietoare
,ascutite sunt mai de blocat si sunt mai usor de controlat
.g ) Folositi unealta electrica , accesoriile si cutitele
uneltei etc , in conformitate cu aceste instructiuni si
in modul dorit pentru un anumit tip de instrument
electric , tinand cont de conditiile de lucru si de
lucrarea care trebuie executata . Utilizarea uneltei
electrice pentru operatii diferite de cele pentru care a
fost proiectat, poate duce la situatii periculoase .

5 ) Service : a ) Utilizati numai piese originale iar reparatiile
se vor face de catre un service autorizat. Acest lucru va
asigura siguranta lucrului cu aceasta unealta. REGULI
SPECIALE DE SIGURANTA PENTRU tunsul gardului
viu : 1. Utilizati manusi de protectie atunci cand
utilizati foarfeca de tuns gard viu si atunci cand instalati
sau eliminati lama sau cutitele taietoare .

2 . Inlocuiți orice lama care a fost deteriorata . Intotdeauna
asigurati-va ca lama este instalata corect si este fixata
in siguranta , inainte de fiecare utilizare. Imposibilitatea
de a face acest lucru poate cauza accidente.

3 . Nu taiati material vegetativ mai mare de24 mm in
diametru.

4 . Mentineti o priza ferma pe ambele manere in timp
ce folositi foarfeca de tuns gard viu. Pastrati lama departe
de corp .

5 . Trebuie sa stiti cum se opreste foarfeca de tuns gard viu
rapid, in caz de urgenta .

6 . A nu se folosi foarfeca de tunsgard viu fara manerele
din fata. Pastrati ambele maini pe manere atunci
cand aparatul este in uz .

7 . Daca foarfeca de tuns gard viu este echipata cu un
deflector de taiere , nu folositi deflectorul de taiere
ca o suprafata de prindere .

8 . Deconectarea foarefecei de tuns gard viu - Deconectati
stecherul de la sursa de alimentare inainte de : a face
reglaje, a schimba accesoriile , stocarea foarfecei de
tuns gard viu  sau inainte de a merge cu ea in service.
.



Protectie lama

Cablu prelungitor(nu este inclus)

450W
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PARTI COMPONENT (Fig.1)
1. Maner fata
2. Intrerupator de siguranta (pentru mana)
3. Maneta pornire/oprire
4. Maner spate
5. 
6. Suport de sustinere cablu alimentare
7. Deschidere
8. 
9. Lama

SPECIFICATII
Alimentare 220-240V, 50HzAlimentare 
Putere motor
Viteza motor (mers in  gol) 3800/RPM
Lungimea de taiere                  520 mm
Distanta dintre dinti:  18 mm

UTILIZARE :
1. Acest produs se poate folosi pentru tunderea si modelarea 
gardurilor vii si a arbustilor.

FUNCTIONARE :
CONECTAREA LA  SURSA DE CURENT (Fig. 2)
Acest produs este dotat cu un suport de sustinere cablu (6), 
care previne prelungitorul sa fie smuls in timp ce utilizati 
foarfeca de tuns gard viu.

1. Creati o bucla cu capatul cablului de la prelungitor.
2. Introduceti o parte din bucla creata mai devreme prin 

deschiderea (7) in parte de jos a manerului si asezati pe 
suportul de sustinere a cablului de alimentare.

3. Trageti incet bucla prin suportul cablului de alimentare 
pana cand cablul prelungitor se intinde usor.

4. Conectati cablul de alimentare la prelungitor.
NOTA: Imposibilitatea de a elimina intinderea cablului  de la
prelungitor poate conduce la decuplarea stecherului de la 
prelungitor.

Manipularea foarfecei de tuns gard viu :
Inainte de a utiliza acest produs , asezati-l in pozitia corecta 
de functionare si asigurti-va ca :
1. Aveti imbracamintea adecvata , ochelari de protectie si 
casti de protectie pentru urechi.
2. Produsul este tinut ferm cu ambele maini . Bratul drept il
indoiti usor ,cu care veti tine manerul din spate(4), iar cu 
bratul stang (tineti-l drept) ,tineti manerul din fata(1).
3. Asigurati-va ca aveti o pozitie stabila si mentineti foarfeca 
de tuns gard viu , astfel incat , lama sa fie cat mai departe de 
corp.
Pornirea si oprirea (fig.3)
1. Pentru a porni foarfeca de tuns gard viu , apasati 
intrerupatorul de siguranta(2) si maneta de pornire/oprire(3) 
simultan .
2. Dati drumul la oricare dintre cele 2(maneta sau 
intrerupatorul de siguranta) pentru ca foarfeca de tuns gard 
viu sa se opreasca.
TAIEREA :
PERICOL :
Nu taiati niciodata aproape de cablurile electrice sau linii de 
alimentare cu energie electrica . Daca se blocheaza lama pe 
un cablu electric sau o linie de transport energie electrica , 
NU atingeti lama ! Ea conduce energia electrica ,cauzand 
electrocutare. Continuati sa tineti foarfeca de tuns gard viu 
de manerul din spate (fiind izolat) sau pune-o jos si departe 
corp intr-un mod sigur . Deconectati stecherul de la 
prelungitor inainte de a incerca eliberarea lamei de pe linie 
sau de pe cablul de alimentare (in tot acest timp aveti grija sa 
tineti foarfeca numai de zonele izolate). Contactul lamei, cu 
alte zone conductoare de curent electric, , cabluri electrice 
sub tensiune sau linii de curent electric poate duce la moarte 
prin electrocutare sau raniri grave .
AVERTISMENT : 
Pastrati-va intotdeauna ambele maini pe manerele foarfecei 
de tuns gard viu . Nu tineti niciodata arbustii sau gardul viu
cu o mana iar cu cealalta folositi foarfeca de tuns gard viu . 
Manipularea necorespunzatoare a foarfecei de tuns gard viu 
ar putea duce la raniri grave .
AVERTISMENT : 
Eliberati zona care urmeaza a fi taiata inainte de fiecare 
utilizare . Indepartati toate obiectele cum ar fi cordoanele , 
sarme ate sau alte produse, care pot se pot incurca in lama 
sau care produc un risc de electrocutare si vataaări 
corporale grave .

MODUL DE TAIERE :
Daca dupa tundere, elementele vegetative cresc din nou 
atunci se recurge la actiuni de dirijare , astfel incat tulpinile 
sunt redirectionate direct in lama . Nu incercati sa taiati
ramuri care sunt mai groase de 10 mm. Utilizati un foarfece 
de tuns gard viu manual , un ferastrau de mana pentru a taia 
ramurile si tulpinile mai groase. In cazul in care o reducere 
radicala este necesara , se taie cate un pic si se fac mai 
multe treceri . Intati se taie partile laterale ale gardului viu 
dupa care se taie partea de deasupra.

TEHNICI DE TAIERE :
Taietura orizontala (Fig.4)
Tineti foarfeca de tuns gard viu cu lama inclinata ,intre 5-10 
grade,inspre zona care urmeaza a fi taiata , ceea ce face ca 
taierea sa se faca mai usor si mai bine.
Taietura verticala  Fig.5)
Incepeti tunderea dinspre partea de jos a gardului viu  si 
executati o manevra de trecere rapida de jos in sus.
Rotiti foarfeca de tuns gard viu spre exteriorul gardului viu 
pana ce acesta este taiat.

9. Astfel de masuri preventive de siguranta reduc riscul 
de pornire a produsului accidental. 
10.  Service-ul produsului trebuie sa fie facut numai de 
catre personal calificat. Service-ul sau intretinerea efectuata 
de personal necalificat poate duce la ranirea utilizatorului sau 
deteriorarea produsului. 
11. In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, 
acesta trebuie inlocuit numai de catre producator sau de 
catre un centru de service autorizat pentru a evita riscul 
de electrocutare.
12. Tineti toate partile corpului departe de lama. Nu indepartati
materialul taiat atunci cand lamele sunt in miscare. Asigurati-
va ca, intreupatorul este oprit atunci cand curatati lama de 
resturi vegetale. Un moment de neateniie in timpul lucrului cu 
foarfeca de tuns gard viu ,poate duce la raniri grave. 
13. Transportati foarfeca de tuns gard viu de maner cu lama 
oprita. La transportul sau depozitarea foarfecei de tuns gard 
viu se va pune capacul lamei de taiere. Manipularea
corespunzatoare a foarfecei de tuns gard viu va reduce
accidentele cauzata de lama de taiere. 
14. Pastrati aceste instructiuni. Cititile in mod frecvent si
utilizati-le pentru a instrui si  pe altii, pentru a putea utiliza corect 
aceasta foarfeca de tuns gard viu. Daca va solicita cineva sa-i
imprumutati acesta foarfeca , imprumut-le si instructiunile de 
folosire , de asemenea , pentru a preveni utilizarea incorecta
a produsului si pentru a preveni accidentele.
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INTRETINEREA:

AVERTISMENT : 
Cand se va repara foarfeca de tuns gard viu , se va utiliza

numai piese de schimb originale . Utilizarea oricaror alte
piese poate crea un pericol sau pot distruge produsul.

AVERTISMENT : 
Inainte de examinare, de curatare, sau intretinere acestui 

produs asteptati pana cand toate piesele in miscare sau 
oprit(inainte deconcetati cablul de alimentare de la 
prelungitor) . Nerespectarea acestor instructiuni
poate duce la vatamari corporale grave sau la pagube 
materiale.

Lubrifierea lamei (Fig.6)
Pentru o exploatare mai usoara si durata de viata mai mare 

,lama se va lubrifia , inainte si dupa fiecare utilizare .
1 . Opriti motorul si deconectati de la sursa de alimentare .
2 . Puneti foarfeca de tuns gard viu pe o suprafata plana.

Aplicati ulei de ungere de-a lungul marginii lamei. Daca
folositi foarfeca de tuns gard viu pentru o perioada
indelungata , se  va lubrefia lama in timpul functionarii 
(respectand intructiunile de protectie).

NOTA : Nu lubrefiati lama in timpul functionarii(exceptie 
cand produsul este utilizat o perioada mare de timp fara 
a fi oprit).

ASCUTIREA ELEMENTELOR DE TAIERE:
Lama trebuie sa fie reascutita daca performanta scade

iar elementele de taiere incep sa se deterioreze(de
exemplu, daca lama se agata frecvent pe ramuri).

1 .   Opriti motorul si deconectati de la sursa de alimentare 
, si fixati lama intr-o menghina .

2 .  Folositi o pila rotunda pentru a ascuti dintii de taiere. 
Trebuie sa acordati o atentie deosebita la unghiul de 
taiere initial al dintilor de taiere. Ascutirea se face pastrand 
unghiul initial. Orice abatere , poate determina o ascutire 
gresita implicit dintii se vor deteriora.

3 . Scoateți lama de menghina , a.i zonele ramase 
neascutite sa fie vizibile.

4 . Deconectati foarfeca de tuns gard viu de la sursa 
de alimentare cu energie electrica si repetati procedura 
de ascutire , daca este necesar .

AVERTISMENT : 
Nu utilizati foarfeca de tuns gard viu daca lama sau 

dintii sunt deteriorate. Acest lucru poate duce la 
supra incarcarea foarfecei iar  taierea poate fi
nesatisfacatoare .

CURATAREA foarfecei de tuns gardul viu
1 . Opriti motorul si deconectati foarfeca de tuns gard viu

de la sursa de alimentare.
2 . Curatati murdaria si resturile vegetale de pe lama de 

taiere si dinti , folosind o carpa umeda cu un detergent 
usor.

NOTA : Nu folositi detergenti puternici pe carcasa de
plastic sau manere. Ele pot fi deteriorate de anumite
uleiuri aromatice , cum ar fi cel de pin, lamaie , si de 
solventi , cum ar fi kerosen .

Transportul si depozitare
1 . Asezati intotdeauna protectia din plastic, pe lama

inainte de a depozita sau a transporta foarfeca de tuns 
gard viu . Manipulati cu atetie foarfeca de tuns gardul 
viu pentru a evita dinti de taiere a lamei .

2 . Curatati foarfeca de tuns gard viu bine, inainte de 
depozitare . Depozitati foarfeca de tuns gard viu in interior 
, intr- un loc uscat , care sa fie inaccesibil pentru copii. 
Pastrati departe de agenti corozivi cum ar fi produsi
chimici de gradinarit si sarurile de dezghetare .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 Suport Clienti 
 0234 525 525 

   

 

CERTIFICAT DE CALITATE ŞI GARANŢIE 
 

 

1. Denumire produs: _____UNELTE PENTRU GRĂDINĂ GRUNMAN__________ 

2. Tip-model: ________toate modelele______________________________ 

3. Cumpărător: _________________________________________________ 

4. Adresă, telefon: ______________________________________________ 

5. Importator: SC Dedeman SRL, Str. Tolstoi, nr.8, Bacău 

6. Adresă producător: ____________________________________________ 

7. Declaraţie de Conformitate nr: ___________________________________ 

8. Factura (bon) nr/data: _________________________________________ 

 

Prezentul certificat atestă legal ca produsul facturat corespunde 

documentaţiei de execuţie a producătorului, încadrându-se în parametrii de 

calitate funcţionali şi de durabilitate prevăzuţi, conform Declaraţiei de 

Conformitate emise. Produsul este comercializat cu respectarea prevederilor 

O.G. 21/1992 si Legii 449/2003. 

Prin prezentul certificat se garantează caracteristicile produsului, în situaţia în 

care clientul respectă prescripţiile de montare, utilizare, depozitare, conservare 

şi transport. Produsul nu este garantat împotriva utilizării defectuoase. În cazul 

depozitării sau utilizării necorespunzătoare, a lovirii, deteriorării prin alte 

mijloace sau a intervenţiilor neautorizate produsul îşi pierde garanţia. 

Perioada de garanţie este de 24 luni de la data cumpărării pentru defectele de 

fabricaţie şi de material. 

Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani cu condiţia respectării 

instrucţiunilor de montaj si utilizare ce însoţesc produsul.  

Pentru remedierea defectelor aparute în perioada de garanţie sau înlocuirea 

produsului, clienţii se vor adresa unitaţii vânzătoare. Remedierea defectelor 

apărute se realizeaza în 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului. 

Certificatul este valabil numai insoţit de factura sau bonul fiscal emise de 

unitatea vânzatoare. 

 

 

 

        Vânzător,                 

Semnatura si stampila                                          Cumpărător, 

Am primit indicaţiile de utilizare, depozitare, 

manipulare, conservare, si transport.            
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