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DESCRIEREA SIMBOLURILOR 

Utilizarea simbolurilor în acest manual are scopul de a atrage 
atenţia asupra posibilelor riscuri. Simbolurile de siguranţă şi 
explicaţiile care le însoţesc trebuie să fie perfect înţelese. 
Atenţionările în sine nu îndepărtează riscurile şi nu pot înlocui 
acţiunile corecte pentru prevenirea accidentelor. 

 

Conform standardelor de siguranţă aflate în vigoare. 

 

Acest simbol, când se află înaintea unui comentariu privind 
siguranţa, indică o precauţie, un avertisment sau un pericol. 
Ignorarea acestui avertisment poate conduce la accidentarea 
dvs. sau a celor din jur. Pentru a limita riscurile de rănire, 
incendiu sau electrocutare, aplicaţi întotdeauna recomandările 
indicate. 

 

CITIȚI MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI! 

Înaintea oricărei utilizări, consultaţi secţiunea corespunzătoare 
din manualul utilizatorului. 

 

Purtaţi ochelari de protecţie şi apărători de urechi în timpul 
folosirii acestui produs.  
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Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie. 

 

A nu se utiliza ca și treaptă. 

 

Se va feri aparatul de ploaie sau umiditate! 

 

Scoateți imediat ștecherul din priză în cazul care cablul este 
avariat sau secționat. 

 

Țineți trecătorii la distanță. 

Pericol de rănire datorat pieselor ejectate! Întotdeauna 
mențineți o distanță suficientă de siguranță. Atenție la 
obiectele aruncate. Distanța dintre mașină și trecători trebuie 
să fie de minim 15 metri. 

 

Pericol - Lame rotative. Feriți-vă mâinile și picioarele de orificii 
în timp ce mașina este în funcțiune. 
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AVERTISMENT! Opriți și scoateți ștecherul din priză înainte de 
a regla, curăța, efectua operații de service, întreținere sau 
reparații ori în cazul încurcării sau avarierii cablului.  

 

Clasa de protecţie II: echipamentul are izolaţie dublă şi nu 
trebuie legat la pământ. 

 

Așteptați până când toate componentele mașinii sunt complet 
oprite înainte de a le atinge. 

 

“” Rotiți butonul în sens orar pentru o distanță mai mică. 

“+” Rotiți butonul în sens antiorar pentru o distanță mai mare. 

Lacăt 

 

Deblocare 

  

Simbolul indică faptul că produsul trebuie să fie depozitat 
separat de gunoiul menajer. Produsul trebuie manevrat în 
conformitate cu reglementările locale cu privire la sortarea 
deşeurilor. Prin sortarea produselor achiziţionate de cele 
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menajere, se reduce cantitatea de deşeuri şi riscul unui impact 
negativ asupra populaţiei şi a mediului. 

Instrucțiuni de siguranță pentru tocătoarele/mașinile de 
mărunțit de grădină 

IMPORTANT 

CITIŢI CU ATENŢIE ÎNAINTE DE UTILIZARE. 

A SE PĂSTRA PENTRU CONSULTĂRI VIITOARE 

• Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie 
înlocuit de producător, de agentul său de service, sau de o 
persoană calificată în mod similar pentru a se evita orice 
pericol. 

• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a ne asigura că nu se 
joacă cu aparatul. 

Măsuri de utilizare în siguranță a tocătoarelor / mașinilor 
de mărunțit de grădină 

1. Instruire 
a) Citiţi instrucţiunile cu atenţie. Familiarizaţi-vă cu comenzile 

şi utilizarea adecvată a aparatului. 
b) Nu lăsaţi copiii sau persoanele care nu sunt familiarizate cu 

aceste instrucţiuni să folosească aparatul. Reglementările 
locale pot restricţiona vârsta operatorului. 

c) Ţineţi minte faptul că operatorul sau utilizatorul este 
responsabil de accidentele sau pericolele care privesc alte 
persoane sau proprietatea lor. 

2. Pregătire 
a) Purtaţi în permanenţă echipament de protecţie a urechilor şi 

ochelari de protecţie când utilizaţi maşina. 
b) Cînd tăiaţi iarba, purtaţi întotdeauna încălţăminte rezistentă 

şi pantaloni lungi. Nu puneţi aparatul în funcţiune dacă 
sunteţi desculţ sau purtaţi sandale deschise. Evitați purtarea 
articolelor largi de îmbrăcăminte sau care prezintă șnururi 
ori fire ce atârnă. 

c) Operați mașina într-o poziție recomandată și numai pe o 
suprafață fermă, dreaptă. 
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d) Nu utilizaţi maşina pe o suprafaţă pavată sau cu pietriş, 
unde materialele evacuate pot cauza vătămări. 

e) Înainte de utilizare, întotdeauna inspectați vizual, pentru a 
vă asigura că mijloacele de tocare, boțurile acestora și 
alte elemente de prindere sunt bine fixate, iar carcasa nu 
este avariată și apărătorile și scuturile sunt fixate. Înlocuiți 
în seturi componentele uzate sau avariate pentru păstrarea 
echilibrului. Înlocuiți etichetele distruse sau ilizibile. 

f) Înainte de utilizare, verificaţi sursa electrică de alimentare şi 
cablul prelungitor în vederea identificării eventualelor semne 
de deteriorare sau de îmbătrânire. În cazul în care cablul de 
alimentare este avariat în timpul utilizării, deconectaţi-l 
imediat de la priză. NU ATINGEŢI CABLUL DE 
ALIMENTARE ÎNAINTE DE A-L DECONECTA DE LA 
PRIZĂ. Nu utilizaţi aparatul dacă este deteriorat sau uzat 
cablul de alimentare. 

g) Nu porniti niciodată masina dacă în apropiere se află 
oameni, în special copii, sau animale de casă. 

3. Operare 
a) Înainte de a porni mașina, camera de alimentare trebuie să 

fie goală. 
b) Țineți-vă la distanță fața și corpul de deschiderea de 

alimentare. 
c) Nu permiteți mâinilor sau altor părți ale corpului ori hainelor 

să pătrundă în interiorul camerei de alimentare, fantei de 
evacuare sau să se apropie de vreo componentă în 
mișcare. 

d) Păstrați-vă stabilitatea și echilibrul în orice moment. Nu vă 
întindeți prea tare. Nu vă poziționați niciodată la un nivel ce 
depășește baza mașinii când o alimentați cu material. 

e) Întotdeauna feriți-vă de zona de evacuare când utilizați 
mașina. 

f) Când alimentați mașina cu material, aveți foarte mare grijă 
să nu includeți bucăți de metal, pietre, sticle sau doze de 
aluminiu ori alte obiecte străine. 

g) În cazul care mecanismul de tăiere lovește vreun obiect 
străin sau dacă mașina începe să scoată zgomote 
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neobișnuite ori vibrații, întrerupeți imediat alimentarea 
electrică și lăsați mașina să se oprească. Deconectați 
mașina de la alimentare și urmați pașii de mai jos înainte de 
a reporni și utiliza mașina. 
i. Inspectați pentru depistarea avariilor; 
ii. Înlocuiţi sau reparaţi piesele deteriorate; 
iii. Verificaţi şi fixaţi părţile care sunt slăbite. 

h) Nu permiteți materialului procesat să se acumuleze în zona 
de evacuare; astfel riscați să împiedicați evacuarea corectă 
și materialul alimentat prin orificiul de alimentare riscă să 
reculeze. 

i) Dacă mașina este înfundată, opriți sursa de alimentare și 
deconectați mașina de la alimentare înainte de a îndepărta 
reziduurile. 

j) Nu puneţi niciodată mașina în funcţiune cu apărători sau 
scuturi defecte, sau fără dispozitive de siguranță montate, 
precum deflectoarele şi/sau colector de iarbă. 

k) Mențineți sursa de alimentare curată, fără reziduuri și alte 
depuneri pentru a preveni avarierea sursei de alimentare și 
eventualele incendii. 

l) Nu transportaţi mașina în timp ce motorul este în funcţiune. 
m) Opriți mașina și scoateți ştecherul din priză. Asigurați-vă 

că toate piesele mobile sunt complet oprite， 

i. Ori de câte ori plecați de lângă mașină; 
ii. Înainte de a îndepărta un blocaj sau de a desfunda gura 

de evacuare; 
iii. Înainte de a verifica, curăţa sau efectua lucrări asupra 

mașinii; 
iv. După lovirea unui obiect străin. Inspectaţi maşina pentru 

depistarea avariilor şi faceţi reparaţiile necesare înainte 
de a reporni și utiliza mașina; 

v. Dacă mașina începe să vibreze anormal, verificaţi 
imediat. 

n) Nu înclinați mașina în timpul conectării la o sursă de 
alimentare activă. 
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o) Dacă vă aflaţi în pantă, Întotdeauna păstrați-vă o poziție 
stabilă a picioarelor. Întotdeauna pășiți, nu alergaţi 
niciodată. 

p) Evitați utilizarea mașinii în condiții meteo nefavorabile în 
special când este risc de fulgere. 

q) Feriți prelungitoarele de componentele în mișcare 
periculoase pentru a evita avarierea acestora care poate 
duce la contactul cu piese sub tensiune. 

r) Nu conectați niciodată un cablu avariat sau să-l atingeți 
înainte de a-l deconecta de la sursa de alimentare deoarece 
cablurile avariate pot duce la contactul cu piese sub 
tensiune. 

4. Întreţinere şi depozitare 
a) Când maşina este oprită pentru operațiuni de service, 

inspecţie, depozitare sau înlocuirea unui accesoriu, opriți 
sursa de alimentare, deconectaţi ştecherul de la priză și 
asiguraţi-vă că toate piesele mobile sunt complet oprite. 
Lăsați mașina să se răcească înainte de a o inspecta, regla, 
etc. Întrețineți mașina cu grijă și păstrați-o curată. 

b) Depozitaţi maşina într-un loc inaccesibil copiilor. 
c) Lăsaţi întotdeauna maşina să se răcească înainte de a o 

depozita. 
d) Când efectuați operații de service asupra mijloacelor de 

tocare, rețineți că, în ciuda întreruperii sursei de 
alimentare datorită funcției de interblocare a apărătorii, 
mijloacele de tocare pot continua să se miște.  

e) Pentru siguranţă, înlocuiţi părţile uzate sau stricate. Utilizați 
numai piese de schimb și accesorii originale. 

f) Nu încercați niciodată să șuntați funcția de interblocare a 
apărătorii. 

5. Instrucțiuni suplimentare privind siguranța pentru 
unitățile cu colectoare atașate 
Opriți mașina înainte de a atașa sau detașa colectorul. 
6. Recomandare 
- Utilizați numai prelungitoare aprobate pentru munca în aer 

liber și protejate împotriva stropilor. Prelungitorul trebuie să 
conțină conductori de minim 1,5 mm² pentru cablu cu 
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lungimea mai mică de 25m și de 2,5 mm² dacă lungimea 
depășește 25m. Înainte de utilizare, întotdeauna desfășurați 
tamburul cablului. Verificați starea cablului. 

- A se conecta la o sursă cu circuit protejat de un întrerupător 
de curent rezidual (DCR) cu un curent de declanșare de 
maxim 30mA. 

- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a deconecta 
mașina de la priză. Feriţi cablul de căldură, ulei şi margini 
ascuţite. 

- Nu vă întindeți excesiv și păstraţi-vă echilibrul în 
permanentă, întotdeauna păstrați-vă o poziție stabilă când 
vă aflați pe pante și mergeți, nu alergați niciodată. 

- Nu atingeți componentele mobile periculoase dacă mașina 
nu este deconectă de la sursa de alimentare și dacă piesele 
periculoase mobile nu s-au oprit complet. 

 

DOMENII DE UTILIZARE 

Tocătoarele de resturi vegetale au fost concepute pentru tocarea majorității deșeurilor 

vegetale, inclusiv a ramurilor tăiate, a resturilor de gard viu, crengilor și a altor deșeuri 

organice de grădină. Deșeurile tocate sunt ideale pentru producerea compostului sau pentru a 

reduce volumul deșeurile de care vă puteți debarasa mai ușor. 

Nu introduceți în aparat pietre, sticlă, metal, oase și plastic sau deșeuri textile. 

Pentru a evita uzarea prea rapidă a lamelor, nu tocați rădăcini sau porțiuni din plante care mai 

conțin pământ. 

Oricare altă utilizare care nu este permisă în mod expres în aceste instrucțiuni, poate avaria 

aparatul și reprezenta un pericol pentru utilizator. 

Acest aparat este destinat numai uzului casnic. Nu este destinat utilizării în scop comercial 

sau industrial. Dacă acest aparat este utilizat într-un context comercial sau industrial, garanția 

va fi anulată. 
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DATE TEHNICE 

 

Model nr. GY6610 

Tensiune/Frecventa 230-240 V~, 50 Hz 

Putere nominală 2800 W (P40) 

Nr. rotatii 60 min-1 

Diametrul max. de taiere 44 mm 

Greutate 19.5 kg 

Nivel de presiune acustică LpA 79.1 dB(A), K=3 dB(A) 

Nivel de putere acustică LwA 91.7 dB(A), K=2.67 dB(A) 

Nivel garantat de putere sonoră 94 dB(A) 

Protecție împotriva șocului electric Class II 

Grad de protecție împotriva lichidelor IPX4 

Explicație a regimului de tip 2800W (P40): regim periodic cu funcționare continuă. Regim 

periodic cu funcționare continuă 2800 W (P40), urmat de indicarea duratei regimului, după 

cum este indicată pe eticheta de caracteristici.  

Aceasta înseamnă că mașina poate funcționa în mod continuu, cu o secvență de cicluri de 

funcționare identice, fiecare ciclu constând dintr-o perioadă de funcționare (40%) la o sarcină 

constantă (2800W) și un timp de funcționare (60%) fără sarcină. Nu este niciun moment lipsită 

de energie și în repaus. 

Informaţie privind zgomotul  

Valorile măsurate au fost determinate conform EN 50434:2014 

Valorile indicate pentru nivelul zgomotului reprezintă nivelurile emisiilor, nu neapărat valorile 

de lucru în condiții de siguranță. Deși există o corelație între nivelul de emisie și cel de 

expunere, aceasta nu poate fi folosită cu încredere pentru a stabili dacă mai sunt necesare și 
alte precauții. Printre factorii care influențează nivelul real al expunerii forței de muncă se 

numără caracteristicile sălii de lucru, celelalte surse de zgomot  adică numărul celorlalte 

mașini și procese adiacente  și intervalul de timp cât operatorul este expus zgomotului. De 

asemenea, nivelul de expunere permis poate varia de la o țară la alta. Totuși, aceste informații 
îi vor permite utilizatorului mașinii să evalueze mai bine pericolele și riscurile. 

Purtaţi aparat de protecţie auditivă! 
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DESCRIEREA PRINCIPALELOR COMPONENTE 

 

Fig. 1 

1.  Comutator sens marșarier  2.  Protecție împotriva suprasarcinii 

3.  Întrerupător pornire 4.  Întrerupător oprire 

5.  Băț împingător 6.  Cheie  

7.  Colier de prindere cablu  8.  Ștecher electric 

9.  Mâner de blocare 10.  Cutie colectoare 

11.  Suport 12.  Ax roată 

13.  Capac roată 14.  Roată  

15.  Picior  16.  Buton de ajustare 

17.  Cheie Allen  18.  Mâner de transport 

19.  Canal de alimentare   
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ASAMBLARE 

Conținutul pachetului 

Fig. 2 

Nr. Denumire piesă Cte. Nr. Denumire piesă Cte. 

1.  cutie de colectare 1 2.  Tocător 1 

3.  Băț împingător 1 4.  Roată 2 

5.  Capac roată 2 6.  
Ax roată + cuzineți + șaibe + 
piulițe 

1set 

7.  Cheie Allen   1 8.  Cheie  1 
 

Desfaceți cutia colorată, scoateți toate piesele din ambalaj. Asigurați-vă că toate 

componentele sunt prezente (Fig.2) și că nu au fost avariate în timpul transportului. Dacă o 

piesă lipsește sau este avariată, vă rugăm contactați vânzătorul. Nu conectați mașina la priză 

dacă nu este asamblată. Aceasta se aplică și pe durata efectuării reglajelor. 

Montarea rotilor 
a) Intoarceti tocatorul, cu picioare (suportul) in sus, asa cum se observa in Fig.3. 
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Fig.3 
b) Introduceti axul (12) prin cele 2 picioare ( suportul de sustinere al tocatorului). 
c) Inserati saibele (A) si bucsele (B) pe axul rotilor (12).   
d) Asezati rotile pe bucse si strangeti piulitele (C) cu o cheie.   
e) In cele din urma, asezati cele 2 capace (13) pe mijlocul rotilor si apasati pe ele pentru a 

le fixa foarte bine pe roti. 

 Fig.4 

Montare cutie de colectare 
Apăsați în jos mânerul de blocare, apoi culisați cutia colectoare în cadrul de 
bază. Cutia colectoare trebuie să culiseze în șinele de ghidare (A). Apoi 
blocați cutia colectoare cu mânerul de blocare, împingându-l în sus. (Fig.5) 
Asamblarea și blocarea cutiei colectoare este ilustrată în Fig.6. 

  

Fig. 5             Fig. 6  

Notă: Înainte de livrare, butonul de reglare este setat într-o 
poziție optimă. Din acest motiv, nu este nevoie să-l reglați la 
demararea lucrării. Din acest motiv, nu este nevoie să-l reglați 
înaintea primei utilizări. 
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Operare 

Atenție! Înainte de a porni mașina, familiarizați-vă cu 
utilizarea ei corectă, citind cu atenție instrucțiunile de utilizare. 
Atenție! Înainte de a porni mașina, trebuie să vă asigurați 
întotdeauna că a fost închisă corect. 

ATENTIE! A nu se folosi aparatul pentru tocarea resturilor 
vegetale rezultate de la urmatoarele plante : vita de vie, tulpini 
de tomate, ardei, vinete si alte tulpini de plante cataratoare). 

  PERICOL! Este absolut INTERZISĂ utilizarea aparatului 
fără cutia de colectare instalată. 

Întotdeauna utilizați tensiunea corectă furnizată 

Tensiunea sursei de alimentare trebuie să corespundă cu informațiile de pe eticheta tehnică a 

tocătorului dumneavoastră. Tocătoarele cu o tensiune de 230-240 V nu pot fi conectate decât 
la o sursă de alimentare de 230-240 V. 

Tocătorul trebuie alimentat printr-un dispozitiv e curent rezidual (DCR) cu un curent de 

declanșare de maxim 30mA 

Un cablu prelungitor cu o secțiune transversală care este prea mică duce la reducerea 

considerabilă a rezultatelor mașinii. Pentru cablurile cu lungimea de până la 25 m, o secțiune 

transversală de cel puțin 3 x 1,5 mm2 este necesară; pentru cablurile cu lungimea de peste 25 

mm, secțiunea transversală trebuie să fie de minim 2,5mm2. 

Utilizarea colierului de prindere a cablului (7) 

Mașina este echipată cu un colier de prindere a cablului care permite o mai bună fixare a 

prelungitorului. 

 Fig.7 

Atenție: Operația trebuie efectuată când mașina nu este în 
funcțiune. 

Întrerupătorul pornit/oprit 

Apăsați butonul verde (3) pentru a porni tocătorul. Apăsați butonul roșu (4) pentru a opri 
tocătorul. 

Notă: Această mașină este echipată cu un întrerupător 

electromagnetic care împiedică pornirea accidentală a mașinii 
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când alimentarea revine. 

Comutatorul în sens marșarier 

Atenţie! Comutatorul în sens marșarier nu poate fi 
acționat decât atunci când tocătorul este oprit.  

 Fig. 8 

Există 3 poziții pentru întrerupătorul reversibil: ▂, 〓 și O. (Fig.8) 

Poziția “▂” 

Comutatorul în sens marșarier a fost setat în poziția “▂”. Cuțitul de tocare va trage 

materialul și-l va toca.  

Poziția “〓” 

Când cuțitul de tocare este blocat astfel încât motorul nu poate funcționa, apăsați mai întâi 

butonul roșu a întrerupătorului on/off pentru a opri motorul. Apoi rotiți complet comutatorul în 

sens marșarier pe poziția “〓” și apăsați întrerupătorul on/off (butonul verde). Mențineți 

apăsați butonul verde on/off, cuțitul de tocare se va roti în sens invers și va elibera materialul, 

permițându-vă să-l îndepărtați. Când eliberați întrerupătorul on/off, tocătorul se va opri 

automat. 

Poziția „O”  

Când întrerupătorul reversibil este poziționat pe „O, mașina nu va porni chiar 
dacă apăsați pe întrerupătorul de pornire (butonul verde). 

Protecția împotriva suprasarcinii 

Dacă aparatul este supraîncărcat, se va opri automat. Suprasarcina (de ex. blocarea cuțitului 

de tăiere) va duce la oprirea mașinii după câteva secunde. Pentru a proteja motorul împotriva 

defectării, întrerupătorul de suprasarcină va întrerupe automat alimentarea electrică. 

Așteptați cel puțin 1 minut înainte de a-l restarta, apăsând mai întâi butonul de resetare (2), 

după care întrerupătorul on/off. 

  Fig. 9 

Alimentarea 

1 
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Un băț împingător este furnizat pentru a vă ajuta să împingeți materialele mai puțin 

voluminoase precum crenguțele, frunzele și alte deșeuri de grădină și vegetale în orificiul 

canalului de alimentare. (Fig.10) 

1. Încărcați materialele în canalul de alimentare. 

2. Introduceți bățul împingător în canalul de alimentare și împingeți materialele înspre cuțitul 

de tocare. 

3. Așteptați ca materialul să fie tocat înainte de a adăuga material suplimentar. 

  

Fig. 10                          Fig. 11 

  AVERTISMENT! Degetele dumneavoastră nu trebuie 
să intre în canalul de alimentare. Nu utilizați această 
mașină dacă partea de sus a tocătorului nu este instalată. 
Nu vă întindeți prea tare. (Fig 11) 

Introduceți materialul ce urmează a fi tocat prin partea dreaptă a orificiului canalului de 

alimentare. Materialul este automat aspirat de cuțitul de tocare. 

Atenţie! 

Materialele mai lungi ce ies din mașină ar putea biciui în 
momentul aspirării de către cuțitul de tocare! Păstrați o 
distanță de siguranță! 

Avertisment! 

Întotdeauna utilizați bățul împingător dacă încercați să 
împingeți materialul în canalul de alimentare. Nu vă utilizați 
direct mâinile! Păstrați bățul împingător într-un loc sigur după 
utilizare. 

Nu introduceți cantități excesive de material care să blocheze 
orificiul canalului de alimentare. 

Tăiați deșeurile de grădină care au fost depozitate timp de 
câteva zile și sunt ofilite și amestecați-le cu crengi. 

Acest lucru va preveni blocarea cuțitului de tocare. 

Nu introduceți în tocător orice material moale precum deșeuri 
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menajere în loc de a le transforma în compost. Crengile 
răsfoite cu frunze trebuie să fie tocate complet înainte de 
alimentarea cu materiale proaspete. 

Aveți grijă ca materialele tocate pot fi evacuate fără dificultăți 
prin canalul de evacuare - pericol de împotmolire! 

Fantele de aerisire nu trebuie acoperite cu sacul de deșeuri 
sau cu materialul tocat. 

Golirea cutiei colectoare 

Când cutia colectoare este plină, ar trebuie îndepărtată și golită: 

Avertisment! Mai întâi scoateți ștecherul din priză! 

Nivelul de material tocat din cutia de colectare poate fi verificat privind prin crestăturile din 

fațada superioară a cadrului de bază. Întotdeauna goliți cutia colectoare la timp pentru a 

preveni supraumplerea acesteia. 

 Fig. 12 

Pentru a o goli, procedați după cum urmează: 

a) Opriți dispozitivul.  

b) Apăsați în jos mânerul de blocare. 

c) Scoateți cutia colectoare prin față. 
d) Goliți cutia colectoare.  
e) Puneți la loc în mașină cutia colectoare.  

Pași de urmat pentru utilizarea corectă a mașinii 

Reglarea contra cuțitului  

Atenţie! Nu rotiți niciodată butonul de reglare până când 

materialele nu sunt complet zdrobite conform ilustrațiilor din 

Fig.13. 
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 Fig.13 

1. Apăsați întrerupătorul reversibil pe poziția „▂”. (Fig.14) 

2. Apăsați întrerupătorul de pornire (întrerupătorul verde) pentru a pune mașina 
în funcțiune. Fig.14 

 Fig. 14 

Notă: Nu alimentați mașina cu crengi pe durata efectuării 

reglajelor.    

3. Reglați butonul (16) foarte încet în sensul acelor de ceas până când întâmpinați rezistență 

sau auziți un sunet slab de frecare (cuțitul de tocare (A) atinge contra cuțitul (B), și câteva 

așchii de aluminiu sunt evacuate) (Fig.15). 

Atenţie! Pentru reglarea butonului, o jumătate de rotire este 
suficientă pentru a aduce contra cuțitul mai aproape de cuțitul 
de tocare. Nu este nevoie să rotiți mai tare. 
Avertisment! În cazul unei înfiletări prea mari, contra cuțitul se 
va propti în cuțitul de tocare, ducând la blocarea motorului, 
ceea ce va duce la avarierea motorului cu inducție. Sau contra 
cuțitul se va uza inutil. 

 Fig. 15 
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4. După ajutare, efectuați câteva tăieri de test pentru a verifica dacă creanga poate fi complet 

zdrobită (Fig.16). În caz de nereușită, rotiți butonul cu încă un sfert de tură în direcția 

acelor de ceas, efectuați un nou test până când creanga poate fi zdrobită complet.  

               Fig.16 

DEPANARE 
 

PROBLEMĂ CAUZA POSIBILA SOLUȚIE  

Motorul nu 

funcționează 
Protecția împotriva 

suprasarcinii a fost activată 
Poziționați comutatorul de marșarier pe “〓”  

și apăsați butonul de resetare, mențineți 
apăsat butonul on/off pentru a pune tocătorul 

în funcțiune un timp scurt. După îndepărtarea 

blocajului, repoziționați comutatorul de 

marșarier pe “▂” 

Alimentare electrică lipsă verificați cablul de alimentare, ștecherul, 

siguranța electrică a locuinței 

dumneavoastră și DCR-ul. 

Întrerupătorul de siguranță 

de pe cutia colectoare nu 

este blocat în poziție 

Cutia colectoare trebuie să fie poziționată 

corect și blocată. 

Materialul care 
urmează a fi 
tocat nu este 
aspirat 

Cuțitul de tocare rulează în 

sens invers. 

Schimbați direcție de rotație. 

Materialul este blocat în 
canalul de alimentare 

Poziționați comutatorul de marșarier pe “〓”  

și puneți tocătorul în funcțiune. Scoateți 
materialul din canalul de alimentare. 

Realimentați cu crengi groase astfel încât 

cuțitul de tocare să nu reintre în contact cu 

crestăturile deja tăiate. 

Lama de tăiere este blocată Poziționați comutatorul de marșarier pe “〓”  

și puneți tocătorul în funcțiune. Cuțitul de 

tocare va rula în sens invers pentru 
eliberarea materialului blocat. 

Atenţie! Modificați direcția de rotație în poziţia dorită după 
ce tocătorul este complet oprit. 
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ÎNTREŢINEREA ŞI DEPOZITAREA     

Aveți grijă de mașina dumneavoastră și curățați-o periodic pentru obținerea unor rezultate și a 

unei eficiențe de durată lungă. 

Mențineți fantele de aerisire curate și neobstrucționate cu praf. 

Utilizați numai o cârpă ușor umezită și caldă și o perie moale pentru a vă curăța aparatul. Nu 

udați sau să stropiți aparatul cu apă. 

Nu utilizați detergenți sau solvenți deoarece acestea ar putea avaria ireversibil aparatul. 

Chimicalele pot distruge piesele de plastic. 

Verificați periodic dacă șuruburile de sus șasiu sunt bine strânse. 

Pentru a proteja tocătorul de coroziune când este depozitat pe termen lung, ungeți cuțitul de 

tocare cu ulei ecologic. 

Când aparatul este oprit pentru efectuarea operațiilor de service, inspecție sau depozitare, ori 

pentru înlocuirea accesoriilor, opriți motorul, decuplați cablul de la priză (pentru a 

deconecta aparatul de la sursa electrică), asigurați-vă că toate componentele în mișcare 

sunt oprite complet. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a efectua orice inspecții, 
reglaje, etc. 

Depozitați mașina într-un loc uscat. În caz de depozitări pe termen lung, puneți mașina să 

funcționeze în gol pentru un timp scurt. Întotdeauna lăsați mașina să se răcească înainte de a 

o depozita. 

Când efectuați operații de service asupra ansamblului cuțitului tocător, aveți grijă că, deși 
motorul nu va porni datorită dispozitivului de interblocare de pe apărătoare, ansamblul 

cuțitului tocător continuă să poată fi mișcat datorită mecanismului de pornire manuală. 
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Telefon: 0040 234 525 525 
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