
 

 

 

 
 

 

Instrucțiuni de utilizare pentru distribuitor manual 

 

HECHT 270 
 

 

 

Felicitări pentru achiziționarea produsului marca HECHT. Înainte de a folosi acest 
produs, vă rugăm să citiți cu atenție manualul producătorului! 



 

 

 

Acest manual conține informații importante. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur pentru a putea 
găsi informațiile pe viitor sau pentru fi utile altor utilizatori. Fotografiile sunt doar in scop ilustrativ 
și este posibil să nu se potrivească exact cu produsul în sine. Nu este posibil să se exercite orice 
acțiune în justiție legată de manualul de utilizare. Pentru orice nelămurire, contactați importatorul 
sau distribuitorul. 

 
 

SPECIFICAȚII 
 

Lungime 89 cm 
Lățime 48 cm 

Înălțime 77,5 cm 

Greutate 4,4 kg 

Volum 27 L 

 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
 

 

 
1 Cuvă 

2 Roată 

3 Dispozitivul de rulare 

4 Suport 

5 Mâner 

6 Maneta de control 



 

 

 

GHID DE ILUSTRAȚII 
 



 

 

 

 



 

 

 

CONȚINUTUL PACHETULUI 
 

• După despachetarea produsului din cutie, verificați să existe toate componentele. 

 

 
• Accesoriile standard pot fi modificate fără o înștiințare în prealabil. 

 
1 Țeavă îndoită 2x 
2 Mâner 1x 

3 Roată 2x 

4 Inel de plastic 2x 

5 Dispozitivul de rulare 1x 
6 Cuvă 1x 

7 Suport 1x 
8 Țeavă 2x 

9 Ax 1x 
10 Șaibă 4x 

11 Piuliță 8x 
12 Adaptor destrângere 1x 

13 Capac cu filet 8x 
14 Bolț cuvă 4x 

15 Bolț mâner 4x 
16 Știft pentru axul roților 4x 



 

 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
 

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs. Puneți instrucțiunile într-un loc sigur pentru a 
putea găsi unele informații în viitor sau pentru alți utilizatori. Vă rugăm să vă familiarizați cu următoarele 
informații, pentru a preveni deteriorarea produsului dvs. și accidentarea utilizatorului, pagube materiale, 
sau moarte. 

 
ATENȚIE! Acest produs nu a fost conceput pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități 
fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care 
acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea produsului de către o persoană 
responsabilă pentru siguranța lor. 
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Note privind tipurile de avertismente din acest manual: 
 

Atenție! Acest semn indica instrucțiuni care trebuie urmate pentru a preveni accdentele ce pot cauza 
vătămări corporale grave și deces și/sau pot cauza insuficiență mecanică, avarii sau daune. 

 

Notă: acest semn indică sugestii utile în folosirea produsului. 



 

 

 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
 

Înainte de a pune în funcțiune acest produs, este necesar să citiți instrucțiunile din acest manual 
 

Citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizarea inițială. Acordați o atenție deosebită acestor 
instrucțiuni de siguranță. 
Dacă observați deteriorări de transport sau în timpul despachetării, anunțați imediat furnizorul 
dumneavoastră. Nu folosiți produsul! 

 

 

CONDIȚII DE UTILIZARE SPECIFICE 
 

Acest produs este aprobat numai pentru a fi utilizat: 
 

- În conformitate cu descrierea și cu instrucțiunile de siguranță specificate în acest manual 
de utilizare 

- Pentru împrăștierea de îngrășământ, semințe și sare. 
 

Orice altă utilizare nu este conform destinației. Utilizarea necorespunzătoare nu este acoperită de 
garanție și producătorul nu poate fi tras la răspundere. Utilizatorul este răspunzător pentru toate 
prejudiciile cauzate terților și a bunurilor acestora. Modificările neautorizate aduse produsului 
exclude orice responsabilitate din partea producătorului pentru daunele care decurg din acestea. 

 
Vă rugăm să rețineți că produsul nostru nu a fost proiectat pentru utilizarea în aplicații de larg 
consum, comerciale sau industriale. Garanția noastră vor fi anulate în cazul în care produsul este 
utilizat în scopuri de larg consum, comerciale sau industriale, de afaceri sau în scopuri echivalente. 

 
Atenție! Nu suprasolicitați produsul – utilizați-l numai în intervalul de performanță pentru care a 
fost conceput. 

 

 
ZONA DE LUCRU 

 
• Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate și întunecate favorizează 

accidentele. 
• Verificați zona unde urmează să fie folosit produsul și îndepărtați toate obiectele, cum ar fi pietre, 

jucării, bețe sau fire, care pot fi prinse și aruncate. Acestea pot cauza daune produsului sau leziuni 
utilizatorului. 

• Nu utilizați produsul în locuri în care nu aveți o poziție stabilă și sprijin pentru picioare, cum ar fi 
pantele sau după ploaie. Aceste zone pot fi alunecos și periculos. 

• Temperatura de utilizare este cu cuprinsă între - 5° și +35°C. 
• Nu utilizați produsul pe vânt puternic sau ploaie. 

 

 
SIGURANȚA PERSONALĂ 

 
• Acest produs nu a fost conceput pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități 

fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care 



 

 

 

acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea produsului de către o persoană 
responsabilă pentru siguranța lor. 

• Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul. 
• Rămâneți vigilenți, fiți atenți la ceea ce faceți și folosiți-vă bunul simț atunci când utilizați un produs 

electric. 
• Nu utilizați produsul atunci când sunteți obosiți sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a 

medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul operării produselor electrice poate duce la 
vătămări corporale grave. 

• Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, îmbrăcămintea și 
mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile 
mobile. 

• Produsul poate fi utilizat de către o singură persoană. 
• Nu alergați când utilizați produsul. Când manevrați distribuitorul, purtați încălțăminte solidă, care să 

nu vă expună pielea. Aveți grijă la suprafețele cu gheață sau iarbă umedă. 
• Atunci când împrăștiați materiale de fertilizare, respectați instrucțiunile de siguranță ale 

producătorului fertilizatorului. 
 
 

PROTECȚIA PERSOANELOR 
 

Fiți pregătiți! Să aveți asupra dvs. cel puțin unul dintre următoarele lucruri: 
 

 Trusă de prim-ajutor complet echipată, ușor accesibilă pentru operatorul produsului și persoana 
însoțitoare. Aceasta ar trebui să conțină suficiente bucăți de pansament pentru vânătăi/tăieturi. 

 Telefon mobil sau un alt dispozitiv pentru apelarea rapidă a serviciului de salvare. 
 

Nu lucrați singuri. Este de preferat să fie în jur o altă persoană care cunoaște principiile de prim ajutor. 
 

Persoana însoțitoare trebuie să păstreze o distanță sigură față de zona în care lucrați, dar aceasta trebuie 
să vă observe în permanență! Lucrați numai în locuri din care puteți apela serviciul de salvare cu 
rapiditate! 

 

 Dacă se inhalează chimicale, solicitați ajutor medical în cel mai scurt timp. 
 Dacă există arsuri din cauza chimicalelor, îndepărtați imediat îmbrăcămintea contaminată, rămâneți 

în poziția dreaptă, nu consumați nici un lichid și nu vă induceți vomă, apelați la un tratament 
profesional imediat! 

 Dacă vă simțiți amețiți sau aveți grețuri, dacă aveți dureri de cap sau de stomac, apelați la un medic 
imediat. Informați-l cu privire la chimicalele utilizate și modul de utilizare (ora de utilizare, zona de 
utilizare, mijloacele de utilizare, etc.) Este necesară o îngrijire imediată pentru a evita leziuni chimice 
grave. 

 Dacă v-au intrat chimicale în ochi sau în gură, spălați imediat cu apă rece și apelați la ajutor medical. 



 

 

 

ASAMBLAREA 
 

ASAMBLAREA ȚEVEI ÎNDOITE ȘI A SUPORTULUI 
 

1. Montați țeava îndoită (1.2) la cuvă (1.1) și suport (2.1). Utilizați șurubul pentru cuvă (1.3) (vedeți 
imag. 1, 2 și 3). Repetați același lucru pe partea cealaltă pentru a doua țeavă îndoită. 

 

 

ASAMBLAREA ROȚILOR 
 

1. Introduceți axul (4.2) la unitatea volantei (1.2) și orificiile din țevile îndoite, inclusiv șaibele 
de oțel de pe ambele părți ale roților (vedeți imag. 4). 

2. Introduceți ambele roți pe ax, securizați știfturile introduse în ax și prindeți capacele roților 
(imag. 5). 

 
 

DESTRÂNGEREA ANSAMBLULUI ADAPTORULUI 
 

Destrângerea adaptorului (imag. 9.1) facilitează amestecul de material în timpul lucrului. Filetați adaptorul 
prin orificiul din capătul dispozitivului de acționare (imag. 9.2). 

 

 
ASAMBLAREA MÂNERULUI 

 
1. Montați țeava (11.2) la țeava îndoită (11.1). Utilizați șurubul mânerului (12.1) și piulițele (12.2) (imag. 

11 și 12). Repatați același lucru pe partea cealaltă. 
2. Montați mânerul la țevi. Utilizând șuruburile și piulițele mânerului (imag. 13), montați capacele pe 

fiecare șurub (pentru siguranța dvs.) 
 

 
ASAMBLAREA CABLULUI ȘI SETAREA ACESTUIA 

 

1. Detașați clema cablului (14.1) din partea de jos a cuvei. Înșurubați capătul cablului (15.1) în orificiu 
cu filetul interior la capătul mânerului deschizăturii cuvei (15.2). 

2. Puneți garnitura cablului pe clemă și înșurubați clema cu două șuruburi. 
3. Înșurubați capătul cablului până când valva glisantă de pe cuvă se deschide puțin – apoi puneți clema 

cablului la loc pentru o acționare eficientă. 
 

 

VERIFICAREA UNEI SETĂRI CORESPUNZĂTOARE 
 

Utilizați șurubul de ajustare (17.1) și ajustați gradual poziția 1, 5 și 10 (priviți prin fereastra de control (17.2)). 
Verificați ca ferestrele valvei glisante se deschid în anumite poziții. (imag. 18, 19 și 20) 



 

 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
 

1. Asigurați-vă că toate piesele sunt strânse bine. 
2. Asigurați-vă că produsul nu este deteriorat. Toate piesele deteriorate trebuie înlocuite imediat. 

3. Asigurați-vă că împrăștierea este oprită – maneta de control (18.1) este eliberată. 
4. Umpleți cuva. Acest lucru trebuie făcut pe gazon, deoarece materialul împrăștiat poate fi pierdut 

accidental sau gazonul poate fi deteriorat din cauza unei fertilizări excesive. 
5. Setați valoarea dorită rotind șurubul de ajustare a împrăștierii (18.2). Setările necesare pot fi 

observate prin fereastră (18.3). 
6. Sunteți gata? Începeți să pășiți, apoi strângeți declanșatorul pentru a deschide distribuitorul (18.1). 

Apăsați întotdeauna distribuitorul când aplicați produsul. Când este tras în spate și deschis, produsul 
poate aplica o cantitate prea mare de material și deteriora gazonul. 

 

NOTĂ: Deoarece există o gamă variată de ferlizatori cu densități deferite, nu vă putem indica setările 
generale. Pentru cele mai bune setări, utilizați instrucțiunile de mai jos: 

 
Goliți numărul de grame pe care le recomandă producătorul la 93 m2 în distribuitorul. Ajustați distribuitorul 
la o setare foarte mică și împrăștiați produsul peste o suprafață de 93 m2 (15 m x 6 m, 10 m x 9 m, sau altele 
echivalente). Ajustați setarea în sus după ce ați evaluat cât produs trebuie aplicat pe suprafața de test. Nu 
uitați: este mai sigur să aplicați mai puțin produs când testați și să creșteți setarea mai târziu, după nevoie. 
Unele fertilizatoare pot să ardă gazonul dacă sunt aplicate în cantitați prea mari. 

 

SFATURI PENTRU ÎMPRĂȘTIERE 
 

SFATURI GENERALE 
 

• Deplasați distribuitorul mai întâi, înainte de a strânge maneta de control. 
• Opriți distribuitorul după ce ați eliberat maneta de control. 
• Dacă dispozitivul dvs. nu împrăștie uniform, asigurați-vă că săgeata de pe angrenaj este îndreptată 

spre partea din față a dispozitivului. Rotorul trebuie să se rotească spre stânga. Inversarea 
angrenajului poate cauza rotirea spre dreapta a rotorului. 

• Curățați placa rotorului după fiecare utilizare. Fertilizatorul blocat pe lamele rotorului va cauza o 
împrăștiere neuniformă. 

• Produsul dvs. este conceput pentru a fi împins la aprox. 5 km/h, ceea ce reprezintă o viteză de mers 
vioi. O viteză mai mică sau mai mare va afecta modelul de împrăștiere. 

• Un fertilizator umed va schimba de asemenea modelul de împrăștiere și debitul. 
• Curățați bine distribuitorul după fiecare utilizare. Spălați între placa de oprire și partea de jos a cuvei. 

 

 
RESPECTAȚI ACESTE SFATURI PENTRU REZULTATE GARANTATE 

 
• Dacă forma gazonului este rectangulară, aplicați produsul pe direcția cea mai lungă. Aplicați două 

rânduri de-a lungul fiecărui capăt pentru o zonă de întoarcere. Nu lăsați distribuitorul deschis în timp 
ce întoarceți – opriți-l o dată ce ați ajuns la capătul rândului, apoi deschideți pe măsură ce începeți 
unul nou. Dacă există copaci pe gazon, opriți dispozitivul chiar înainte de a ajunge la trunchi, apoi 
deplasați-l în partea opusă și continuați modelul de împrăștiere. 

• Dacă gazonul are o formă iregulară, aplicați un strat complet în jurul lui. Apoi aplicați produsul înainte 
și înapoi în direcția cea mai lungă, oprind dispozitivul când ajungeți la stratului. 



 

 

 

• Evitați ”săriturile” sau ratarea unui rând. Acest lucru înseamnă o ușoară suprapunere a marginii 
stratului anterior, aliniind săgeata de pe cuvă cu urma roții de la rândul anterior. Nu folosiți roata 
pentru aliniere. 

 
SFAT: Aplicați o cantitate mică de apă pe gazon înainte de a utiliza distribuitorul pentru a evidenția rândurile 
și pentru o ușura o aplicare consistentă. 

 

 

ÎNTREȚINEREA 
 

1. Nu lăsați niciodată produse în distribuitorul. Turnați materialul rămas înapoi în pachet și sigilați bine. 
2. După fiecare utilizare, spălați bine pentru a îndepărta toate materialele ce s-au lipit de distribuitorul. 

Uneori poate fi necesară apă caldă pentru a îndepărta reziduurile. Lăsați distribuitorul să se usuce 
complet la soare. 

3. Produsul nu necesită lubrifiere. 
 

 
DEPOZITARE 

 
Depozitați produsul într-un loc uscat și curat, unde să nu fie la îndemâna copiilor, la o temperatură cuprinsă 
între – 5oC și +30oC. 

 

 
SERVICE ȘI PIESE DE SCHIMB 

 
• Asigurați-vă ca produsul este deservit de un personal de reparații calificat, utilizând numai piese de 

schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței produsului. 
• Dacă aveți nevoie de sfaturi tehnice, reparatii, piese de schimb originale, contactați cel mai apropiat 

service autorizat WERCO. Pentru informații cu privire la locațiile de service, accesați www.hecht.cz 

• Atunci când comandați piese de schimb, vă rugăm să menționați numărul părții; acesta poate fi găsit la 
www.hecht.cz 

 

DEPANAREA 
 

PROBLEMĂ CAUZĂ REZOLVARE 

 
Produsul nu împrăștie 

Pâlnie blocată Curățați orificiile acesteia 

Cablul ajustat incorect sau 
rupt 

Ajustați sau înlocuiți cablul 

Materialul este împrăștiat 
fără ca maneta să fie strânsă 

Ajustare incorectă a cablului Ajustați cablul (slăbiți) 

http://www.hecht.cz/
http://www.hecht.cz/


 

 

 

DEBARASAREA 
 

• Debarasați produsul, accesoriile și ambalajul în conformitate cu cerințele de protecție a mediului în 

centru de reciclare colector. 
• Acest produs nu aparține deșeurilor menajere. Protejați mediul si debarasați acest produs la punctele 

de colectare desemnate, unde vor fi primite gratuit. Pentru mai multe informații vă rugăm să 
contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare. O debarasare necorespunzătoare 
poate fi pedepsită în conformitate cu reglementările naționale. 

• Nu debarasați niciodată chimicalele reziduale sau soluțiile de clătire contaminate în canale, canalizare 
sau puțuri. Țineți cont de instrucțiunile producătorului chimicalelor. 

• Goliți recipientele de chimicale și debarasați deșeurile periculoase (consultați recomandările 
producătorului). Nu puteți niciodată recipientele împreună cu resturile menajere. 

 
 

GARANȚIA PRODUSULUI 
 

• Perioada noastră de garanție pentru acest produs este de 24 luni, pe baza facturii. 
• Pentru uz corporativ, comercial, urban și altele decât utilizarea privată, este valabilă o garanție a 

calității de 6 luni, pe baza facturii. 
• Toate produsele sunt proiectate pentru uz casnic, dacă nu există o altă informație în manualul de 

instrucțiuni sau descrierea de funcționare. Atunci când se utilizează în caz contrar sau în contradicție 
cu manualul de instructiuni, cererea nu este recunoscuta ca fiind legitima. 

• Alegerea unui produs necorespunzător și faptul că produsul nu îndeplinește cerințele dumneavoastră, 
nu poate fi un motiv pentru plângere. 

• Cumpărătorul are dreptul de a solicita vânzătorului să verifice funcționalitatea produsului și să se 
familiarizeze cu funcționarea sa. 

• O condiție prealabilă primirii cererilor de garanție este că orientările pentru funcționare, service, 
curățenie, depozitare și întreținere au fost urmate. 

• Deteriorările cauzate de uzura fizică și rupere, supraîncărcare, utilizarea incorectă sau intervenții 
neautorizate, sunt excluse de la garanție. 

• Garanția nu acoperă uzura cauzată de utilizarea obișnuită și componente denumite consumabile 
comune (de exemplu: tarifele de service, filtre, lame, cureaua trapezoidală și curelele dințate, lanțuri, 
piese de carbon, garnituri, bujii). 

• Sunt excluse de la garanție uzura cauzată de utilizarea obisnuită a produsului sau a părților produsului 
(ex. baterie descărcată sau capacitate redusă a bateriei după o perioadă de folosintă de 6luni) și alte 
părți afectare de uzura naturală 

• Pentru piesele vândute la un preț mai mic, garanția nu acoperă defectele pentru care a fost negociat 
prețul mai mic. 

• Daunele cauzate de defecte ale materialelor sau de o eroare a producătorului vor fi remediate gratuit 
printr-o livrare - înlocuire sau reparație. Se consideră că produsul revine în centrul nostru de service în 
întregime și cu dovada cumpărării. 

• Instrumentele de curățare, întreținere, inspecție și de aliniere nu fac parte din actul de garanție și sunt 
servicii plătite. 

• Reparațiile care nu fac obiectul garanției, se pot face în centrul nostru de service, contra cost. Centrul 
nostru de service va fi bucuros să vă elaboreze un buget al costurilor. 

• Vom lua în considerare numai produsele care au fost livrate curate, complete, cu condiția ca acestea 
să fie ambalate corespunzător și să se facă plata. Produsele trimise ca bunuri neplătite, ca bunuri 
voluminoase, cu transport special, nu vor fi acceptate. 

• În situația unei cereri de garanție justificată, vă rugăm să contactați centrul nostru de service. Acolo 
veți primi informații suplimentare cu privire la prelucrarea cererilor. 

• Informații despre locațiile de service se găsesc la www.hecht.cz 

http://www.hecht.cz/


 

 

 

CONFIRMAREA FAMILIARIZĂRII CU UTILIZAREA PRODUSULUI 
 

Denumirea produsului * 
 

Model * 
 

Data achiziției * 
 

Nr. de serie al produsului * 
 

Cumpărător (nume, numele companiei), adresă * 
 

Confirm că am primit produsul complet funcțional împreună cu instrucțiunile și dovada de cumpărare 
de la un dealer oficial autorizat WERCO și accept termenii acestei garanții. 

*A se completa de către vânzător 

Semnătura cumpărătorului/ Ștampila și semnătura/ 

  

SERVICE CENTRAL/ CENTRÁLNÍ SERVIS / CENTRÁLNY SERVIS / SERWIS CENTRALNY 
WERCO. s r.o., U Mototechny 131, 251 62 Tehovec, Tel: +420 323 601 347, Fax: +420 323 661 348, 

www.werco.cz, servis@werco.cz 
HECHT SK, spol. s r.o., Letisková 20, 971 01 Prievidza, Tel: +421 46 542 03 20, Fax: +421 46 542 72 07, 

www.werco.sk, reklamacie@werco.sk 
HECHT Polska sp. z o.o., ul. Mickiewicza 54, 66-450 Bogdaniec, Tel: 48 957 117 140, Fax: 48 957 117 

141, www.wercopolska.pl, info@wercopolska.pl 
HECHT HUNGARY Kft., Il. Rakoczi Ferenc ut 323, 1214 Budapest, www.hecht.hu 

 

http://www.werco.cz/
http://www.werco.cz/
http://www.werco.sk/
http://www.werco.sk/
http://www.wercopolska.pl/
http://www.wercopolska.pl/
http://www.hecht.hu/

