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Traducere a instrucțiunilor originale 
AERATOR SI SCARIFICATOR 

PENTRU GAZON 
WR6001-1500 

AVERTISMENT: Citiţi cu atenție manualul de utilizare înainte de a pune în funcţiune această

maşină. 
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DESCRIEREA SIMBOLURILOR 

Scopul utilizării simbolurilor în prezentul manual este atragerea atenţiei asupra pericolelor posibile. 

Este absolut necesar să înţelegeţi în totalitate simbolurile de siguranţă şi explicaţiile care le 

însoţesc. Atenţionările însele nu elimină sursele de pericol şi nu pot să înlocuiască măsurile corecte 

de prevenire  a accidentelor. 

 
Acest simbol, înaintea unui comentariu privind siguranţa, indică o precauţie,  un avertisment şi  

un pericol. Ignorarea acestei atenţionări poate să conduce la accidentarea dumneavoastră sau a 

altor persoane. Pentru a limita riscul de  rănire, de incendiu sau de electrocutare, respectaţi 

întotdeauna avertismentele indicate. 

 
AVERTISMENT: Citiţi manualul de instrucţiuni. 

Înainte de utilizare citiţi capitolul corespunzător din prezentul manual de folosire. 

 
Este în conformitate cu standardele de siguranţă în vigoare aplicabile acestui produs. 

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

 
Purtaţi protecții oculare și auditive 

 

Pericol de rănire de către piesele proiectate! Întotdeauna mențineți o distanță de siguranță 

suficientă. Feriți-vă de obiectele aruncate.  

Țineți persoanele prezenta la distanță. 
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Avertisment – Feriți-vă de lamele ascuțite, țineți degetele de la mâini și de la picioare la distanță. 

Fiţi atent la margini tăioase, îndepărtaţi ştecherul din priză înainte de efectuarea lucrărilor de 

întreţinere sau dacă cablul de alimentare este deteriorat. 

Lamele continuă să se rotească și după oprirea motorului 

 

Țineți cablul de alimentare flexibil la distanță de obiecte tăioase. 

 
Nu utilizaţi acest produs în ploaie şi nu-l lăsaţi în exterior în timp ce plouă 

 
Avertisment – Feriți-vă de lamele ascuțite, țineți degetele de la mâini și de la picioare la distanță 

 
Lamele continuă să se rotească și după oprirea motorului. 

 
Grad de protecție împotriva apei: IPX4. 

 
Nivel garantat de putere sonoră: 98 dB(A) 

 

Simbolul coșului de gunoi barat indică necesitatea de a elimina acest produs separat de deșeurile 

menajere. Articolul trebuie predat în vederea reciclării în conformitate cu normele de mediu locale 

privind eliminarea deșeurilor. Prin separarea de deșeurile menajere unui articol marcat, veți ajuta la 
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reducerea volumului de deșeuri trimis la incineratoare sau la gropi de gunoi și veți ajuta la 

minimizarea oricărui potențial impact asupra sănătății umane și a mediului. 

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 

IMPORTANT 

CITIŢI CU ATENŢIE ÎNAINTE DE UTILIZARE. 

A SE PĂSTRA PENTRU CONSULTĂRI VIITOARE. 

• Acest aparat nu poate fi folosit de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale 

reduse (inclusiv copii), ori de persoane lipsite de experienţă sau cunoştinţe în legătură cu 

aparatul, decât dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea produsului de o 

persoană responsabilă pentru siguranţa lor. 

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

• 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. 

Măsuri de operare în siguranță pentru aerator  si  scarificator 

1. Instruire 

a. Citiţi cu atenţie instrucţiunile. Familiarizaţi-vă cu comenzile şi cu folosirea corectă a aparatului. 

b. Nu permiteţi niciodată copiiilor sau oamenilor nefamiliarizaţi cu aceste instrucţiuni să folosească 

aparatul. Reglementările locale pot să limiteze vârsta utilizatorului. 

c. Operatorul sau utilizatorul este răspunzător pentru accidentele cauzate altor oameni sau 

bunurilor acestora. 

2. Pregătirea  

a. Purtaţi în permanenţă echipament de protecţie a urechilor şi ochelari de protecţie când utilizaţi 

maşina. 

b. 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. 

c. 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. 

d. Inspectaţi cu atenţie zona unde urmează să fie folosit aparatul, şi îndepărtaţi toate obiectele care 

ar putea fi ejectate de către mașină. 

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

vătămări. 

g. Înainte de a porni maşina, verificaţi dacă toate şuruburile, piuliţele şi alte mecanisme de prindere 

sunt bine fixate şi dacă apărătorile şi scuturile sunt instalate. Înlocuiți etichetele distruse sau 

ilizibile. 

h. Nu tăiaţi niciodată iarba dacă în apropiere se află oameni, în special copii, sau animale de casă. 

i. 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. 

j. Înainte de folosire inspectaţi întotdeauna dacă lam, bolțul de fixare al lameişi ansamblul lamei 

pentru a vă asigura că nu sunt uzate sau deteriorate. Înlocuiţi componentele uzate sau 

deteriorate în seturi în vederea păstrării echilibrului. Înlocuiți etichetele deteriorate sau ilizibile. 

 

3. Funcţionarea  

a. Utilizarea mașinii numai pe timp de zi sau la lumină artificială bună. 

b. Evitați utilizarea mașinii pe iarbă udă. 

c. Dacă vă aflaţi în pantă, Întotdeauna păstrați-vă o poziție stabilă a picioarelor. 

d. Întotdeauna pășiți, nu alergaţi niciodată. 

e. Tundeți de-a lungul pantelor, niciodată în sus și în jos. 

f. Fiţi extrem de precaut când schimbaţi direcţia pe pantă. 

g. Nu scarificați sau să aerisiți pe pante extrem de abrupte. 

h. Fiţi extrem de precaut când întoarceţi sau trageţi mașina înspre dumneavoastră. 

i. Opriţi lama(lamele) dacă mașina trebuie înclinată pentru a fi transportată peste suprafeţe 

acoperite cu altceva decât iarbă, și atunci când mașina trebuie transportată până  şi dinspre 

zona ce urmează a fi tunsă. 

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. Porniți motorul cu atenție, conform instrucţiunilor și ţinând picioarele la distanţă de lamă/lame. 

l. Ţineţi cablul de alimentare și prelungitorul departe de lame. 

m. Nu înclinaţi mașina atunci când porniți motorul, numai dacă mașina trebuie înclinată pentru a 

porni. În acest caz, nu o inclinaţi mai mult decât este absolut necesar, şi ridicaţi numai partea 

care este departe de utilizator. Întotdeauna asigurați-vă că ambele mâini sunt în poziția de 

funcționare a mașinii înainte de a o repune pe sol. 

n. Nu transportaţi mașina în timp ce motorul este în funcţiune. 

o. Nu puneţi mâinile sau picioarele lângă sau sub părţile rotative. Nu vă apropiați niciodată de gura 

de evacuare 

p. Opriți mașina și scoateți ştecherul din priză. Asigurați-vă că toate piesele mobile sunt complet 

oprite: 

1)  Ori de câte ori plecați de lângă mașină, 

2)  Înainte de a îndepărta un blocaj sau de a desfunda gura de evacuare, 

3)  Înainte de a verifica, curăţa sau efectua lucrări asupra mașinii, 
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4)  După lovirea unui obiect străin. Inspectaţi maşina pentru depistarea avariilor şi faceţi 

reparaţiile necesare înainte de a reporni și utiliza mașina. 

Dacă mașina începe să vibreze anormal (verificaţi imediat)  

5) Inspectați pentru depistarea avariilor, 

6)  Înlocuiţi sau reparaţi piesele deteriorate, 

7)  Verificaţi şi fixaţi părţile care sunt slăbite. 

4. Întreţinerea şi stocarea  

a. Asigurați-vă că toate piuliţele, bolţurile şi şuruburile sunt bine strânse pentru a ca mașina să

funcţionează în siguranţă. 

b. Verificaţi des colectorul de iarbă pentru a depista urmele de uzură și de deteriorare. 

c. Pentru siguranţă, înlocuiţi părţile uzate sau stricate.  

d. În cazul mașinilor cu mai multe lame, aveți grijă că o lamă ce se rotește poate cauza rotirea unei 

alte lame. 

e. În timpul efectuării unor reglaje ale mașinii, vă recomandăm multă atenție pentru a preveni 

prinderea degetelor între lamele rotative și componentele fixe ale mașinii. 

f. Lăsaţi întotdeauna maşina să se răcească înainte de a o depozita. 

g. Când executați operațiuni de întreținere a lamelor, nu uitați că deși sursa de alimentare este 

oprită, lamele pot continua să se miște. 

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

originale.  

i. 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. 

j. Depozitaţi maşina într-un loc inaccesibil copiilor. 

5. Recomandare pentru mașinile de clasă II 

a. A se conecta la o sursă cu circuit protejat  de un întrerupător de curent rezidual (DCR) cu un 

curent de declanșare de maxim 30mA. 

b. Evitați utilizarea mașinii în condiții meteo defavorabile în special când este risc de fulgere. 

c. Când utilizați un prelungitor, asigurați-vă că acesta nu este mai slab/subțire decât cablul de 

alimentare utilizat (H05VV-F), cu o secțiune care să nu fie mai mică de 1.0 mm².  

SCOPUL UTILIZÃRII 

Utilizați aeratorul si scarificatorul numai pentru scopul destinat și în parametrii specificați în 

acest manual. 

Acest produs este destinat numai uzului casnic. A nu se utiliza în scop comercial. 

Acest aparat nu este destinat utilizării în condiții de umezeală sau umede. 

Această sculă nu este destinată folosirii de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau 

intelectuale reduse, sau lipsite de experienţă sau cunoştinţe, exceptând cazul în care acestea sunt 

supravegheate sau instruite privind utilizarea produsului de către o persoană responsabilă de 
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securitatea lor. 

Această sculă nu este o jucărie și nu trebuie utilizată de către copii. Păstrați scula, orice accesoriu 

și cablul său de alimentare într-un loc inaccesibil copiilor. 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

 

Model 
WR6001-1500 

Tensiune/Frecvenţă 
230V-240V ~,  50Hz 

Putere nominală 
1500 W  

Viteză fără sarcină 
2984 min-1 

Lățime de lucru 320mm 

Adâncime de lucru (Scarificator) -12/-8/-4/4 

Capacitate colector de iarbă               
30L 

Greutate netă (inclusiv motorul) 

9.3kg 

Nivel intensitate sonoră, LpA 

84.30 dB(A)  k=3 dB(A)   

Nivel de emisia zgomotului, LWA 

96.75 dB(A)  k=1.08 dB(A)  

Nivel garantat de putere sonoră: LwA 98dB(A) 

Vibraţii Max. 4,246 m/s2 k=1,5 m/s² 

Informaţii privind zgomotul/vibraţiile 

Valorile măsurate au fost determinate conform EN 50636-2-92:2014. 

Purtaţi echipament de protecţie auditivă! 

Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei direcţii) a fost determinată conform EN 

50636-2-92:2014. 
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Nivelul vibraţiilor specificat în prezentele instrucţiuni a fost măsurat conform unei proceduri de 

măsurare standardizate în  EN 50636-2-92:2014 şi poate fi utilizat la compararea diferitelor scule 

electrice. 

Poate fi folosit şi pentru evaluarea preliminară a expunerii. 

Nivelul specificat al vibraţiilor se referă la cele mai frecvente utilizări ale sculei electrice. În 

eventualitatea în care scula electrică este utilizată pentru alte aplicaţii, împreună cu alte accesorii 

decât cele indicate sau nu beneficiază de o întreţinere satisfăcătoare, nivelul vibraţiilor se poate 

abate de la valoarea specificată. Aceasta poate amplifica considerabil solicitarea vibratorie de-a 

lungul întregului interval de lucru. 

Pentru o evaluare exactă a solicitării vibratorii ar trebui luate în calcul şi intervalele de timp în care 

scula electrică este deconectată sau funcţionează, dar nu este utilizată efectiv. Această metodă de 

calcul ar putea duce la reducerea considerabilă a valorii solicitării vibratorii pe întreg intervalul de 

lucru. 

Stabiliţi măsuri de siguranţă suplimentare pentru protejarea utilizatorului împotriva efectului 

vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a accesoriilor, menţinerea mâinilor calde, 

organizarea proceselor de muncă. 

 

DESCRIEREA PRINCIPALELOR COMPONENTE   

 

 

Fig. 1 
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1. Întrerupător declanșator ON/OFF (pornit/oprit) 

2. Buton de blocare  

3. Opritor de cablu 

4. Dispozitiv de desfacere rapidă 

5. Cablu de alimentare 

6. Cleme de cablu  

7. Mâner inferior 

8. Manetă de adâncime de scarificare 

9. Trapă ejectoare 

10. Colector de iarbă 

11. Mâner mijlociu 

12. Mâner superior 

13. Tambur de scarificare 

14. Tambur de greblare si aerare  

15. Cheie hexagonală 

ASAMBLARE 

Fig. 2 

Scarificatorul este livrat în stare demontată. Colectorul de iarbă și mânerul complet trebuie 

asamblate și montate înainte de a utiliza Scarificatorul. Urmați instrucțiunile de utilizare pas cu pas. 

ASAMBLAREA MÂNERULUI 

Introduceți mânerul inferior (7) în fantele de pe corpul aparatului și prindeți cu ajutorul șuruburilor 

furnizate. Asigurați-vă că orificiul de pe tub este îndreptat înspre exterior și aliniați cu șurubul (Fig. 

2A). 

Atașați Mânerul mijlociu (11) de Mânerul inferior (7) folosind dispozitivele de eliberare rapidă (4) și 
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șuruburile. (Fig. 2.B) 

 

Poziționați și atașați Mânerul superior (12) de cel inferior (11) (Fig. 2.C). Prindeți cablul cu ajutorul 

Clemelor de cablu (6) furnizate.  

ASAMBLAREA COLECTORULUI DE IARBĂ 

Pentru a prinde Colectorul de iarbă de spatele Scarificatorului, este nevoie să: 

1. Instalați manșonul de cauciuc pe cadrul de metal (Fig. 3),  

 
Fig.3 

 

2. Ridicați Trapa ejectoare (9) cu o mână și, cu cealaltă mână, apucați de mânerul colectorului de 

iarbă și prindeți-l de Scarificator prin partea de sus (Fig. 4). 

 

Fig.4 

AVERTISMENT! Asigurați-vă că motorul este oprit și că dispozitivul de tăiere nu se rotește înainte 

de a încerca să prindeți Colectorul de iarbă pe Scarificator. 

 

OPERAŢIUNI  

ATENȚIE: Pentru a preveni pornirea accidentală a echipamentului, Mânerul este echipat cu un 

Buton de blocare (2) care trebuie apăsat înainte de a apăsa maneta declanșatoare ON/OFF (1). 

Dacă Maneta de declanșare este eliberată, scula se va opri. Repetați procesul de câteva ori pentru 

a vă asigura că mașina funcționează corect. 

 

AVERTISMENT! Nu deschideți niciodată Trapa ejectoare (9) în timp ce motorul este în funcțiune. 

Un dispozitiv de tăiere în curs de rotire poate cauza răni. 

Întotdeauna strângeți cu grijă Trapa ejectoare. Trapa se închide singură datorită arcurilor de 

tensiune. 

Întotdeauna asigurați-vă că este menținută o distanță de siguranță (datorită mânerelor lungi) între 

utilizatori și caroseria mașinii. 
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。

ATENȚIE: Acordați atenție deosebită când scarificați și modificați direcția pe pante și suprafețe 

înclinate. 

IMPORTANT: Nu uitați să goliți periodic Colectorul de iarbă pentru a menține eficiența sculei. 

ATENȚIE: Înainte de a îndepărta Colectorul de iarbă, asigurați-vă că motorul este oprit și așteptați  

până când tamburul este complet oprit. 

 

ÎNDEPĂRTAREA COLECTORULUI DE IARBĂ 

Ridicați Trapa ejectoare cu o mână în timp ce detașați Colectorul de iarbă cu cealaltă. 

 

FRECVENȚA DE SCARIFICARE A PELUZEI 

Aceasta se bazează pe rapiditatea cu care crește iarba și duritatea solului. 

AVERTISMENT! Înainte de a efectua orice operație de reparare sau de întreținere asupra mașinii, 

asigurați-vă că dispozitivul de tăiere s-a oprit din rotit și că alimentarea electrică este deconectată. 

 

AJUSTAREA ADÂNCIMII 

Adâncimea de scarificare este setată cu mecanismul de reglare. Trageți Maneta de reglare a 

adâncimii de scarificare (8) în direcția indicată de săgeată și setați-o pe poziția dorită (1/2/3/4). 

Asigurați-vă că maneta se anclanșează corect în poziție. 

1=adâncime de scarificare 12mm  

2=adâncime de scarificare 8mm  

3=adâncime de scarificare 4mm 

4= Deplasare/Poziție de transport 

Pentru a modifica poziția manetei, ridicați și trageți în poziție conform imaginii din Fig. 5. 

 

Fig.5 

 

SCHIMBAREA TAMBURILOR 

Înainte de a schimba tamburii. Mai întâi, asigurați-vă că aparatul este oprit, deconectat de la sursa 

de alimentare electrică și că toate componentele mobile sunt complet oprite. Îndepărtați bolțurile 

hexagonale cu ajutorul cheii hexagonale (Fig. 6) 
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∞

Fig.6 

Trageți tamburul în direcția săgeții    (Fig.7), după care îndepărtați-l. Scoateți tamburul din 

suportul cuzinetului, curățați-l și depozitați-l în siguranță pentru utilizări viitoare. 

Fig.7 

1. Înlocuiți tamburul și introduceți cuzinetul în suportul acestuia, după care aliniați tamburul cu 

acele expuse pe corp și introduceți-l în locaș (Fig. 8). 

Fig.8 

2. Securizați tamburul de corpul aparatului reintroducând și restrângând bolțurile hexagonale ( 

Fig. 9). Când acesta este instalat sigur în poziție, poziționați cu grijă aeratorul si scarificatorul

în poziție verticală înainte de a-l reutiliza. 

Fig.9 

ÎNTREŢINEREA ŞI ÎNGRIJIREA                                                          

Când maşina este oprită pentru operațiuni de service, inspecţie, depozitare sau înlocuirea unui 

accesoriu, opriți sursa de alimentare, deconectaţi mașina de la priză, și asiguraţi-vă că toate 

piesele în mişcare sunt complet oprite. Lăsați mașina să se răcească înainte de a efectua orice 

verificări sau reglaje și înainte de a o depozita. 

Întrețineți mașina cu grijă și păstrați-o curată. 

Menţineţi strânse toate piuliţele, bolțurile şi şuruburile, pentru a fi siguri că echipamentul este în 

stare bună de funcţionare. 

Verificaţi frecvent colectorul de iarbă pentru depistarea semnelor de uzură sau deteriorare. 

Înaintea fiecărei utilizări a mașinii 

• Verificați cablul de conectare pentru depistarea semnelor de deteriorare sau îmbătrânire. 

Înlocuiți cablul dacă acesta este crăpat, fisurat sau avariat în vreun fel. 

• Verificați starea tamburului și asigurați-vă că toate conexiunile cu filet sunt bine strânse. 

• Dacă tamburii sunt uzați, dacă este nevoie, apelați la un atelier specializat pentru reparații. 

Suport cuzinet 
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ATENȚIE: Când executați operațiuni de depanare a ansamblului tamburului, nu uitați că deși sursa 

de alimentare este oprită, lamele pot continua să se miște. 

 

DEPOZITAREA                                                                   

Aparatul trebuie depozitat într-o încăpere uscată și curată și inaccesibilă copiilor.  

În timpul perioadelor prelungite de depozitare, de exemplu pe durata iernii, asigurați-vă că aparatul 

este protejat împotriva coroziunii și a înghețului. 

La sfârșitul sezonului, sau dacă aparatul nu urmează a fi utilizat mai bine de o lună: 

• Curățați aparatul. 

• Ștergeți toate suprafețele cu o cârpă îmbibată în ulei pentru a le proteja de coroziune (ulei 

nerășinos) sau pulverizați-le cu un strat subțire de ulei dintr-un tub. 

• Pliați Mânerul în jos și depozitați aparatul într-un loc adecvat. 

 

DEPANAREA                                                             

Tabelul de mai jos vă indică verificările pe care să le efectuați și potențiale soluții pe care le puteți 

aplica în cazul nefuncționării corecte a mașinii. Dacă problemele nu pot fi identificate/remediate, vă 

rugăm contactați Agentul de reparații. 

 Înainte să executaţi orice activitate de întreţinere sau curăţare, scoateți întotdeauna 
ştecherul din priza de reţea şi aşteptaţi până când lama este complet oprită. 

 

 

Problemă Soluție 

Motorul nu pornește  

Performanța motorului scade 

Verificați cablul și siguranța; 

Verificați comutatoarele și efectuați reparații dacă 

este necesar; 

Este posibil ca conexiunile să se fi detașat. 

Contactați furnizorul; 

Carcasa poate fi înfundată. Curățați carcasa sau 

ajustați adâncimea de lucru. 

Este posibil ca solul să fie prea dur. Modificați 

adâncimea de lucru; 

 

Rezultate de scarificare imprecise 

Carcasa poate fi înfundată. Curățați după cum este 

necesar; 

Este posibil ca tamburul să fie uzat. Înlocuiți-l cu 

unul adecvat. 

Este posibil ca tamburul să fie uzat. Înlocuiți-l cu 

unul adecvat; 

 Adâncime de lucru greșită. Ajustați corespunzător. 



 Traducere a instrucțiunilor originale            Ro 
 

14                                                                                          09/2016 

Motorul funcționează dar tamburul nu 

se rotește 

Motorul nu pornește  

Banda dințată este tocită. Contactați service-ul 

Verificați cablul și siguranța; 

Verificați comutatoarele și efectuați reparații dacă 

este necesar; 

 Este posibil ca conexiunile să se fi detașat. 

Contactați furnizorul; 

Carcasa poate fi înfundată. Curățați carcasa sau 

ajustați adâncimea de lucru. 

Performanța motorului scade Este posibil ca solul să fie prea dur. Modificați 

adâncimea de lucru; 

Carcasa poate fi înfundată. Curățați după cum este 

necesar; 

 

 



Declarația UE de conformitate 
Nr. 10274 / 02.11.2016 

1. Modelul de aparat/Produsul: 
Produsul:  AERATOR SI SCARIFICATOR PENTRU GAZON 
Tipul: WR6001-1500 
Lotul sau seria: 1601-2012 

2. Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat:  SC DEDEMAN 
SRL, cu sediul în Bacău, str. Al.Tolstoi, nr.8, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J04 /2621 /
1992, CIF R 2816464 

3. Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului. 

5. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de 
armonizare a Uniunii:  
2006/42/CE "Maşini" 
2014/30/UE "Compatibilitate electromagnetică" 
2000/14/CE + 2005/88/CE "Emisie de zgomot" 
2011/65/EU “RoHS” 

6. Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite, inclusiv data standardului, 
sau trimiteri la celelalte specificații tehnice, inclusiv data specificațiilor, în legătură cu care 
se declară conformitatea:  
EN 60335-1 :2012+A11 :2014 
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 
EN 50581:2012 

7. Informații suplimentare:  
Nivel de putere sonoră măsurat: 97.30 dB (A) 
Nivel garantat de putere sonoră: 98 dB (A) 
Conform procedurilorde verificare a conformităţii menţionate dedirectiva 2000/14/CE 
anexa V 

Persoana autorizată să actualizeze dosarul tehnic: 
Lisa Chen – ARENA, Parc de Tréville, 2 allée des Mousquetaires 91078 Bondoufle cedex -
France 

Semnat pentru și în numele: SC DEDEMAN SRL 
Locul: Bacău 
Data emiterii: 02/11/2016 
Semnătura     

Model: WR6001-1500 

Putere: 230-240V~, 50Hz, 1.5kW

Marca:  GRUNMAN 

4. Obiectul declarației:  AERATOR si SCARIFICATOR PENTRU GAZON 












