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Instrucțiuni de utilizare pentru mașină de tuns iarba manuală 

 

HECHT 514 

 

Felicitări pentru achiziționarea produsului marca HECHT. Înainte de a folosi acest 
produs, vă rugăm să citiți cu atenție manualul producătorului! 
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Acest manual conține informații importante despre siguranță, instalare, utilizare, întreținere, depozitare și 
depanare. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur pentru a putea găsi informațiile pe viitor sau pentru fi utile 
altor utilizatori. Având în vedere dezvoltarea tehnologică constantă și adaptarea la cele mai noi standarde de 
exigență ale UE, modificările tehnice și de design pot fi efectuate fără o notificare prealabilă. 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. 

SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ .................................................................................................................. 2 
GHID DE ILUSTRAȚII.............................................................................................................................. 3 
SPECIFICAȚII .......................................................................................................................................... 4 
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ........................................................................................................ 5 

 

SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ 
 

 

 
 
 

 Produsul dvs. trebuie folosit cu atenție. În acest sens, au fost amplasate etichete pe produs, 
pentru a vă reaminti în imagini principalele precauții ce trebuie luate în timpul utilizării. 

Semnificația lor este explicată mai jos. 
 Aceste etichete sunt considerate o parte a produsului și nu pot fi îndepărtate sub nicio formă 

de pe produs. 
ATENȚIE: Păstrați simbolurile de siguranță clare și vizibile pe produs. Înlocuiți simbolurile dacă 

lipsesc sau sunt ilizibile. 

 Înțelegerea corespunzătoare a acestor simboluri vă va permite să folosiți produsul mai bine si 
mai sigur. Vă rugăm să le citiți și să le rețineți semnificația. 

A. 
Următoarele simboluri de avertizare au scopul de a va aminti despre măsurile de siguranță pe 

care sa le luați când utilizați produsul. 
B. Citiți manualul de utilizare. 

C. Risc de accidentare din cauza obiectelor aruncate 

D. Țineți persoanele și animalele domestice la o distanță sigură 

E. Țineți-vă mâinile departe de componentele mobile ale mașinii de tuns iarba 

F. Țineți-vă picioarele departe de componentele mobile ale mașinii de tuns iarba 

G. Purtați încălțăminte de protecție solidă 

H. Nu folosiți produsul în ploaie si nu-l lăsați afară atunci când plouă 

I. Greutate 
J. Lățime de lucru 
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GHID DE ILUSTRAȚII 
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SPECIFICAȚII 
 

Lățimea de lucru 46 cm 

Capacitatea recipientului de colectare 50 l 
Intervalul de ajustare a înălțimii 24 - 75 mm 

Grosimea lamei 3 mm 

Numărul lamelor 5 
Greutate 17,2 kg 
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

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

 
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. 

 
CONȚINUT 

 
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
DESPACHETAREA 
ASAMBLAREA 
VERIFICAREA PERFORMANȚEI DE TĂIERE 
AJUSTAREA ÎNĂLȚIMII DE TĂIERE 
TUNDEREA IERBII CU MAȘINA DE TUNS IARBA CU TAMBUR 
ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE 

DEBARASARE 
SERVICE ȘI PIESE DE SCHIMB 
GARANȚIA PRODUSULUI 

 

Note privind tipurile de avertismente din acest manual: 
 

”ATENȚIE!” Acest cuvânt indică instrucțiuni care trebuie urmate pentru a preveni accidentele ce pot cauza 
vătămări corporale grave și deces și/sau pot cauza insuficiență mecanică, avarii sau daune. 

 

”NOTĂ”: Acest semn indică sugestii de ghidare utile în folosirea produsului. 
 
 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
 

ATENȚIE! 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 daune de transport sau în timpul despachetării, anunțați furnizorul imediat. Nu 
folosiți produsul! 

 
 

CONDIȚII DE UTILIZARE SPECIFICE 
 

Acest produs este aprobat pentru a fi utilizat exclusiv: 
 

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

- Pentru a tunde peluza tratată din grădini particulare 



6 
 

 

 

Orice altă utilizare nu este conform scopului prevăzut. Utilizarea necorespunzătoare nu este acoperită de 
garanție și producătorul va respinge orice răspundere. Utilizatorul este responsabil pentru orice daună 
cauzată terților și bunurilor lor. Modificările neautorizate făcute mașinii exclud orice răspundere din partea 
producătorului pentru daunele ce pot rezulta. 

 
Ca urmare a pericolul potențial pentru utilizator, mașina de tuns iarba nu trebuie să fie utilizată pentru a 
tunde tufișuri, garduri vii și arbuști, pentru a tăia sau rupe plante cățărătoare sau peluze pe grădini pe 
acoperișuri sau pe balcon ori pentru a curăța trotuare. În plus, mașina de tuns iarba nu trebuie să fie utilizată 
ca un cultivator sau pentru a nivela zone inegale de teren, de exemplu, mușuroaie. 

 

Vă rugăm să țineți cont că echipamentul nu a fost creat pentru uz comercial sau industrial. Garanția va fi 
anulată dacă produsul este folosit in scopuri comerciale sau industriale sau pentru alte destinații 
asemănătoare. 

 

 
INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ 

 
Atunci când utilizați acest produs, respectați următoarele instrucțiuni de siguranță pentru a exclude riscul de 
vătămare corporală sau pagube materiale. Vă rugăm să respectați și instrucțiunile de siguranță speciale din 
capitolele respective. Acolo unde este cazul, respectați directivele legale sau regulamentele de prevenire a 
accidentelor legate de utilizarea produsului. 

 

 
INSTRUIRE 

 
ATENȚIE! Utilizatorii trebuie să primească o instruire corespunzătoare cu privire la utilizare, ajustare și 
funcționarea produsului, inclusiv operațiunile interzise. 

 

• Citiți cu atenție instrucțiunile. Familiarizați-vă cu comenzile și utilizarea corectă a produsului; 
• Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni să utilizeze 

produsul. Reglementările locale pot limita vârsta utilizatorului. 
• Nu lucrați niciodată în timp ce sunt în apropiere oameni, în special copii, sau animale de companie. 
• Țineți cont de faptul că utilizatorul este responsabil pentru accidentele care afectează alte persoane 

sau proprietatea lor. 
 

 
PREGĂTIRE 

 
• În timp ce cosiți, purtați întotdeauna încălțăminte solidă și pantaloni lungi. Nu utilizați produsul 

desculț sau cu pantofi deschiși. 
• Verificați cu atenție zona în care urmează să fie folosit produsul și îndepărtați din zona de lucru toate 

obiectele care pot fi aruncate de mașină. 
• Înainte de a utiliza produsul, inspectați-l întotdeauna vizual pentru a vedea dacă lamele, șuruburile 

lamei și ansamblul de tăiere nu sunt uzate sau deteriorate. Înlocuiți lamele uzate sau deteriorate și 
șuruburile în seturi pentru a menține echilibrul. 
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UTILIZAREA 
 

• Lucrați numai la lumină naturală sau lumină artificială corespunzătoare. 

• Dacă este posibil, evitați folosirea produsului pe iarbă udă. 
• Asigurați-vă că aveți o poziție stabilă în pante. 
• Mergeți la pas, nu alergați. 
• Pentru mașini cu roți, tundeți iarba de-a lungul pantelor, nu în sus și în jos. 
• Aveți grijă când schimbați direcția pe pante. 
• Nu tundeți iarba pe pante foarte abrupte. 
• Aveți grijă când mergeți cu spatele sau când trageți mașina de tuns iarba spre dvs. 
• Nu folosiți niciodată mașina de tuns iarba dacă apărătorile sunt defecte. 
• Nu vă puneți mâinile sau picioarele în apropiere sau sub piesele rotative. Stați întotdeauna departe 

de orificiul de evacuare. 
 

 
SIGURANȚA PERSONALĂ 

 
• Produsul nu a fost conceput pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, 

senzoriale sau mentale reduse, lipsite de experiență și cunoștințe, decât dacă aceștia sunt 
supravegheați sau au primit o instruire 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, aveți grijă la ceea ce faceți și folosiți-vă bunul simț când utilizați produsul. 
• Nu utilizați produsul dacă sunteți obosiți, bolnavi sau sub influența alcoolului, a drogurilor sau a 

medicamentației. Un moment de neatenție în timpul utilizării poate avea ca rezultat pierderea 
controlului asupra produsului. 

• Nu vă aplecați prea tare. Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul în orice moment. Aceasta 
vă va permite să aveți un control mai bun al produsului în situații neașteptate. 

• Îndepărtați orice cheie de ajustare înainte de a porni produsul. O cheie lăsată atașată la o piesă 
rotativă a produsului poate cauza leziuni personale. 

• 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 piesele 
mobile. 

• Folosiți echipament de siguranță. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Echipamentul de 
protecție, cum ar fi o încălțăminte de protecție antiderapantă, cască tare sau mănuși de protecție 
folosite în condiții potrivite de lucru vor reduce vătămările personale. 

 

 
PROTECȚIA PERSOANELOR 

 
ATENȚIE! Fiți pregătiți! Asigurați-vă că aveți cel puțin unul dintre următoarele lucruri: 

 

• Trusă de prim ajutor complet echipată, la îndemâna utilizatorului produsului sau a persoanei care îl 
însoțește. Trebuie să conțină suficiente bucăți de bandaje pentru leziuni cauzate de sfâșieri sau 
tăieturi. 

• Telefon mobil sau un alt dispozitiv pentru apelarea rapidă a unui serviciu de urgență. 
 

ATENȚIE! Nu lucrați singuri. Trebuie să aveți în preajma dvs. o altă persoană care cunoaște principiile de 
prim ajutor. 
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ATENȚIE! Persoana care vă însoțește trebuie să păstreze distanța de siguranță față de zona de lucru, dar 
trebuie să vă poată vedea în orice moment. Lucrați numai în acele zone din care puteți apela rapid un 
serviciu de urgență! 

 
• Dacă suferiți leziuni, procedați în conformitate cu principiile de prim ajutor. 
• Dacă cineva se taie, acoperiți rana cu o cârpă curată și apăsați puternic pentru a opri sângerarea. 

 
 

RISCURI REZIDUALE 
 

Chiar dacă produsul este utilizat în conformitate cu instrucțiunile, este imposibil de eliminat toate 
riscurile asociate cu funcționarea sa. Următoarele riscuri pot să apară, riscuri rezultate din 
construcția sa: 

• Pericol mecanic, cauzate de tăiere și aruncare. 
• Pericole cauzate de nerespectarea principiilor ergonomice în construcția produsului, de exemplu, 

pericole cauzate de o poziție nesănătoasă a corpului, suprasolicitarea sau poziția nenaturală a 
sistemului braț-mână, legate de construcția mânerului, echilibrul produsului. 

• Pericole cauzate de desprinderea unor piese. 
 

 

DESPACHETAREA 
 

• Scoateți cu atenție produsul din cutie. 
• Verificați cu atenție toate componentele. Dacă una dintre acestea este deteriorată sau lipsește, 

contactați dealerul dvs. sau un service autorizat. 
• Nu debarasați materialele de ambalare până când nu ați analizat cu atenție dacă nu a rămas în ele o 

piesă a produsului. 
• Componentele ambalajului (pungi de plastic, agrafe, etc) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor; ar 

putea crea unele pericole. Există pericolul de înghițire sau sufocare! 

• Debarasarea trebuie făcută în conformitate cu reglementările în vigoare din țara unde produsul este 
instalat. 

• Asigurați-vă că pungile și recipientele din plastic nu sunt aruncate în mediul înconjurător, deoarece 
pot să polueze. 

• Dacă aveți unele nelămuriri cu privire la utilizarea produsului, duceți-l într-un service autorizat 
pentru a fi verificat. 

 
DESCRIEREA COMPONENTELOR: 

 
Imag.1 

 

1. Mânerul superior 
2. Mânerul din mijloc 
3. Mâner inferior 
4. Placa de reținere a ierbii 
5. Suportul rolei 
6. Roata de acționare 
7. Rolă de ghidare 
8. Recipient de colectare a ierbii 
9. Manetă de ajustare a înălțimii 
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Accesoriile standard pot suferi schimbări fără o notificare în prealabil. 
Acest produs necesită asamblare. Produsul trebuie asamblat corespunzător înainte de a fi utilizat. 

 

Dacă observați daune de transport sau în timpul despachetării, anunțați-vă furnizorul în cel mai scurt timp. 
Nu utilizați produsul! Vă recomandăm să păstrați ambalajul pentru o utilizare ulterioară. Materialele de 
ambalare trebuie să fie reciclate sau debarasate în conformitate cu legislația în vigoare. Sortați părțile 
ambalajului in funcție de material și predați-le centrelor de colectare corespunzătoare. Pentru mai multe 
informații, contactați autoritățile locale. 

 
 

ASAMBLAREA 
 

ASAMBLAREA MÂNERULUI 
 

1. Mai întâi, introduceți gâtul mânerului de mijloc în mânerul superior, îndreptați către orificii și introduceți 
bolțul și înșurubați cele două butoane (imag. 2). 
2. Introduceți mânerul inferior în mânerul din mijloc și înșurubați cele 4 butoane (imag. 3) 
3. Agățați orificiile rotunde ale mânerului inferior pe știftul de conectare a mânerului, securizați inelul ”E” în 
canelura știftului de conectare a mânerului (imag. 4) 

 

 
ASAMBLAREA PLĂCII DE LIVRARE A IERBII 

 

1. Puneți sub placa de livrare a ierbii între tambur și partea de sus a barei de tăiere este blocată plăcile de pe 
stânga și dreapta (imag. 5). 
2. Aliniați orificiul din placa de reținere și orificiul plăcii laterale, utilizând un bolț pentru a strânge (imag. 6). 

 

 
ASAMBLAREA RECIPIENTULUI DE COLECTARE 

 
1. Recipientul de colectare este realizat dintr-un material textil (imag. 7) și un cadru de oțel, prins de cadrul 

de oțel de o clemă a materialului textil (imag. 8). 
2. Agățați recipientul pe bara superioară de torsiune a mașinii de tuns iarba (imag. 9) 

 

 

VERIFICAREA PERFORMANȚEI DE TĂIERE 
 

IMPORTANT: Sistemul de tăiere ascuțit este proiectat pentru a tăia iarba fără ca lamele să intre în contact. 
Acest sistem de tăiere a fost setat cu precizie în timpul asamblării. Totuși, întrucât se poate produce o 
alunecare în timpul transportului, manevrării sau utilizării, este foarte important să fie verificată 
performanța de tăiere înainte de prima utilizare și periodic după aceea. Întrucât alunecarea se poate 
produce în două direcții, sunt necesare două verificării pentru a evalua performanța de tăiere, pe ambele 
piese ale mașinii de tuns iarba. Verificarea performanței de tăiere și ajustarea acesteia dacă este necesar, 
sunt cele mai importante lucruri care trebuie făcute pentru a vă asigura că mașina de tuns iarba 
funcționează la parametri optimi. 
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PREGĂTIRE 
 

Veți avea nevoie de câteva foi A4 standard de 1” (nu ziare) de aproximativ 8” lungime și o pereche 
de mănuși de lucru. 

 

ATENȚIE: Lamele mașinii de tuns iarba sunt ascuțite. Purtați mănuși în timpul acestei proceduri, și 
păstrați la distanță degetele de interfață între tambur și lama staționară. 

 
Asigurați-vă că mașina nu se deplasează înainte, așezând-o pe o suprafață tare, la nivel, cu un 
obiect plasat la roțile din față și din spate. Apoi ridicați mașina la poziția cea mai de sus pentru a 
îmbunătăți accesul. 

 
 

VERIFICARE NR. 1 : AU CONTACT LAMELE? 
 

Pentru a verifica dacă lamele au contact, plasați-vă în fața mașinii și trageți ușor tamburul de tăiere 
în jos, mai întâi prima lamă, cu o rotație completă sau două. Dacă auziți un hârșâit sau simțiți 
rezistență, omiteți restul secțiunii și parcurgeți pașii de la capitolul Ajustarea Lamelor. 

 
ATENȚIE: Dacă tamburul de tăiere și lama staționară intră în contact, mașina va fi greu de împins și se 
poate bătuci lama. 

 

 
VERIFICAREA NR. 2 : TAIE CORECT LAMELE? 

 

1. Pentru a verifica dacă lamele taie corespunzător, trebuie să verificați lamele pe ambele părți ale mașinii de 
tuns iarba. 
2. Pe partea stângă, introduceți o foaie de hârtie vertical de sub mașină între lama tamburului de tăiere și 
lama staționară. O jumătate de inch al foii trebuie să fie vizibil deasupra lamei staționare (imag. 10.) 

 

IMPORTANT: Plasați întotdeauna bucata de hârtie drept în sus și în jos, perpendicular cu solul, ca un fir de 
iarbă. 

 

ATENȚIE: Păstrați-vă degetele la distanță de zona de tăiere; acestea trebuie să fie sub lama staționară. 
 

3. Trageți tamburul de tăiere în jos, observând dacă hârtie este tăiată pe măsură ce trece prima lamă a 
tamburului de tăiere. 
4. Împingeți hârtia în sus jumate de inch o dată pentru a verifica celelalte lame. 
5. Deplasați-vă pe cealaltă parte a mașinii și verificați dacă lamele taie corespunzător pe acea parte. 
6. Dacă o mare parte a lamelor taie pe ambele părți, sistemul de tăiere este setat corect. 
7. Dacă o mare partea a lamelor nu taie, sistemul de tăiere trebuie ajustat. Respectați pașii prezentați mai 
jos, la Ajustarea Lamelor. 
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AJUSTAREA LAMELOR 
 

NOTĂ: Vă recomandăm să vizitați un centru de service autorizat pentru a ajusta lamele. 
 

ATENȚIE: Lamele mașinii de tuns iarba sunt ascuțite. Purtați mănuși de siguranță când respectați această 
procedură și păstrați la distanță degetele de interfața dintre tambur și lama staționară. 

 

1. Înainte de a ajusta lamele, aveți nevoie de o cheie simplă de 13 mm pentru a finaliza (imag. 11). 
2. Rotiți cele două bolțuri de blocare (imag. 12A, B) spre stânga pe cele două plăci laterale a mașinii. 
3. Ajustați și bolțurile de ajustare de pe ambele părți. 
4. Dacă lamele sunt în contact, rotiți scala (imag. 13) spre dreapta în timp de rotiți tamburul de tăiere, 

oprindu-vă imediat ce lamele nu mai sunt în contact. 
5. Dacă lamele nu au tăiat hârtia, rotiți scala (imag. 13) spre stânga în timp de rotiți tamburul de tăiere 

până unde lamele intră în contact (imag. 13). 
6. Când sunt ajustate corespunzător, tamburul de tăiere și lama staționară trebuie să fie poziționate 

foarte apropiate. 
7. Când lamele sunt ajustate corespunzător, strângeți ferm bolțurile de blocare pe partea/părțile pe 

care le ajustați (imag. 12 A,B). 
8. Dacă în continuare există probleme pe părțile laterale ale mașinii, repetați pașii de ajustare. 
9. Dacă mașina taie așa cum vă doreați iar lamele nu intră în contact, înseamnă că ați ajustat corect 

mașina. 
 
 

AJUSTAREA ÎNĂLȚIMII DE TĂIERE 
 

 Mașina de tuns silențioasă oferă 9 setări de înălțime care, conform etichetelor, o puteți seta între 24 
mm și 75 mm, după necesitate (imag. 14). 

 Mașina de tuns iarbă a fost proiectată și construită pentru a oferi cele mai bune performanțe din 
clasa sa și o experiență de tuns superioară. 

 Totuși, există câteva lucruri de bază pe care să le faceți în timp ce tundeți iarba, care vor avea un 
impact profund atât asupra performanței mașinii dar și experiența din timpul tunderii. Dacă ați mai 
utilizat o mașină de tuns iarba cu tambur, veți aprecia imediat avantajele unor tehnologii de tăiere 
avansate și trăsături de design. 

 Dacă aceasta este prima dvs. mașină de tuns iarba cu tambur, cel mai probabil veți avea nevoie de o 
perioadă de obișnuință pe măsură ce ajustați obiceiurile de tăiere pentru a maximiza eficiența. 

 

 

TUNDEREA IERBII CU MAȘINA DE TUNS IARBA CU TAMBUR 
 

• Mașina de tuns manuală poate tăia iarba până la aprox. 10 cm lungime. Dacă doriți ca gazonul dvs să 
arate mai îngrijit, trebuie totuși să-l tundeți cu regularitate la o înălțime mai ușoară de manevrat. 
Când începeți tăierea (si când tundeți gazon proaspăt așezat), este recomandat să setați înălțimea de 
tăiere relativ mare, apoi treptat să o coborâți. Pentru un aspect îngrijit, înălțimea de tăiere trebuie 
setată la cea mai mică înălțime. 

• Pentru rezultate optime, tundeți săptămânal gazonul. Firele de iarbă cresc mai groase, mai rapid, și 
sunt mai rezistente atunci când tulpinile lor sunt păstrate scurte (cu excepția cazului în care locuiți 
într-o zonă foarte uscată și nu irigați cu regularitate. Tundeți gazonul când este potrivit de uscat. 
Pentru a vă asigura că gazon are un aspect curat, uniform la final, tundeți în porțiuni drepte, la pas. 
Porțiunile de tăiere trebuie să se suprapună mereu cu câțiva centimetri pentru a evita benzi 
inestetice de iarbă. 
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ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE 
 

• O manipulare atentă și o curățare cu regularitate va asigura menținerea funcționalității și eficienței 
pentru o perioadă lungă de timp. 

• Păstrați produsul într-o stare bună și, dacă este necesar, schimbați etichetele de avertizare și de 
instruire aplicate pe produs. 

• Verificați cu regularitate lama dacă prezintă deteriorări. 

• Mențineți toate piulițele, bolțurile și șuruburile strânse, pentru a vă asigura că echipamentul este 
într-o condiție sigură pentru a fi utilizat. 

• Verificați cu regularitate recipientul de colectare a ierbii dacă prezintă uzură sau deteriorare. 
• Lubrifiați rulmenții cu bile (dacă există în dotare) de la fiecare roată cel puțin o dată pe sezon, cu un 

ulei subțire. 
• Înlocuiți imediat piesele uzate sau deteriorate. Folosiți doar piese de schimb originale. 
• O dată pe sezon, duceți produsul într-un service autorizat pentru a fi verificat și întreținut. 
• Mențineți mașina de tuns iarba într-o stare bună pentru a asigura o durată de viață lungă și 

performanțe ridicate, dar și pentru a ușura tăierea ierbii cu un efort minim. 
• Lama de pe axul mașinii de tuns iarba este supusă la mai multă uzură decât alte piese ale produsului. 

Verificați starea lamei la intervale regulate și asigurați-vă că este ajustată corect. 
 
 

CURĂȚAREA 

 
• Curățați cu atenție produsul după fiecare utilizare. 
• Nu pulverizați produsul cu apă și nu-l expuneți la apă. 
• Nu folosiți niciodată detergenți sau solvenți de curățare. Acest lucru poate cauza daune ireparabile la 

produs. Piesele din plastic pot fi corodate de chimicale. 
• Periați reziduurile. 
• Ștergeți produsul cu o cârpă ușor umezită. 
• Goliți recipientul de colectare a ierbii și curățați-l de resturile de iarbă. 
• Curățați partea de jos a produsului. Curățați lama de iarbă și pământ cu regularitate. 
• Curățați roțile, stratul de iarbă adunat poate schimba înălțimea de tăiere. 

 
 

DEPOZITAREA 

 
• Depozitați mașina de tuns iarba într-un loc uscat, curat și protejat de îngheț, unde să nu ajungă unele 

persoane neautorizate. 
• După fiecare utilizare, îndepărtați iarba și bucățile de sol din zona lamei și de la apărătoare. 
• Curățați cu atenție componentele produsului și accesoriile după utilizare. Astfel veți preveni 

formarea de mucegai. 
• Nu depozitați mașina pentru o lungă perioadă de timp în lumina directă a soarelui. 
• Acoperiți mașina cu o protecție care să nu rețină umezeala. Nu utilizați folii de plastic ca protecție 

pentru praf. O protecție fără pori va aduna umezeală în jurul motorului, favorizând apariția ruginii și 
a coroziunii. 

 

NOTĂ: Atunci când depozitați produsul, trebuie să aveți grijă să-l protejați de rugină. Folosind un ulei sau 
silicon ușor, lubrifiați echipamentul, mai ales piesele metalice și piesele mobile. 
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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. 

 
 

SERVICE ȘI PIESE DE SCHIMB 
 

• Asigurați-vă că 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, reparații, piese de schimb originale, contactați cel mai apropiat 
service autorizat HECHT. Pentru informații cu privire la locații de service, accesați www.hecht.cz 

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

 
GARANȚIA PRODUSULUI 

 
• Pentru acest produs, oferim o garanție legală, o responsabilitate pentru defecte, timp de 24 de luni 

de la data achiziției. 
• Pentru uz corporativ, comercial, urban și altele decât utilizarea privată, oferim o garanție legală și o 

responsabilitate legală de 6 luni de la data achiziției. 
• 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 instrucțiuni, 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, suprasolicitare, 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). 

• 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 mașina 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. 

http://www.hecht.cz/
http://www.hecht.cz/
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• 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 caz de cerere 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 
 
 

CONFIRMAREA FAMILIARIZĂRII CU UTILIZAREA PRODUSULUI 
 

Denumirea produsului* 
 

Model* 
 

Data cumpărării* 
 

Nr. de serie al produsului* 
 

Cumpărător (nume, numele companiei), adresă* 
 

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

*A se completa de către vânzător 

Semnătura cumpărătorului/ Ștampila și semnătura/ 

  

Service Central/ CENTRÁLNÍ SERVIS / CENTRÁLNY SERVIS / SERWIS CENTRALNY 
HECHT MOTORS. s r.o., U Mototechny 131, 251 62 Tehovec, Tel: +420 323 601 347, Fax: +420 323 661 348, 

www.hecht.cz, servis@hecht.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.hecht.sk, reklamacie@hecht.sk 
HECHT Polska sp. z o.o., ul. Mickiewicza 54, 66-450 Bogdaniec, Tel: 48 957 117 140, Fax: 48 957 117 141, 

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

 

http://www.hecht.cz/
http://www.hecht.cz/
http://www.hecht.cz/
http://www.hecht.sk/
http://www.hecht.sk/
http://www.hechtpolska.pl/
http://www.hechtpolska.pl/
http://www.hecht.hu/

