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Vă mulţumim pentru alegerea făcută! 

▪ Acest manual conţine modul de funcţionare şi de întreţinere pentru mașina de tuns gazonul electrică Rotakt 

RE5140-01. Citiţi-l cu atenţie si respectaţi toate instrucţiunile conţinute în el. 

▪ Ar putea exista anumite erori de tipărire sau schimbări în linia de producţie, lucruri care pot face ca acest 

manual să devină inexact. Producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări fără o notificare prealabilă şi 

fără ca acest lucru să devină motiv de sancţiune juridică. 
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INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 

Instruire  

 

Manualul de utilizare a mașinii de tuns gazon prezintă o serie de instrucțiuni privind buna funcționare si 

întreținere a acestor echipamente și este necesară o atenție mărita asupra tuturor paragrafelor conținute in 

acest manual. Instrucțiunile de utilizare ale acestui echipament prezentate in acest manual ilustrează cele mai 

simple si sigure reguli de utilizare corecta a unei mașini de tuns gazonul electrică. Acest manual trebuie 

considerat ca parte integrată a echipamentului, acesta fiind întotdeauna inclus in momentul achiziționării unei 

masini de tuns gazonul electrice. Conținutul acestui manual cuprinde toate informațiile necesare disponibile 

iar producătorul își asuma dreptul de a efectua modificări in orice moment fără a atenționa utilizatorul si de 

aceea este necesara o verificare periodica pentru a fi la curent cu eventualele modificări apărute. 

Înscrisurile evidenţiate mai jos îngroşat au pe cuprinsul acestui manual următorul înţeles: 

PERICOL: Există posibilitatea de rănire gravă sau de deces în cazul în care instrucţiunile nu sunt respectate. 

AVERTISMENT: Există posibilitatea de deteriorare a echipamentului sau chiar de rănire gravă în cazul în care 

instrucţiunile nu sunt respectate. 

NOTĂ: Există posibilitatea de deteriorare a echipamentului sau rănire în cazul în care instrucţiunile nu sunt 

respectate. 

Alte informaţii importante sunt marcate cu ATENŢIE. 
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Siguranță și simboluri internaționale 

 

 

Acest semn însoțită de cuvintele AVERTISMENT, PERICOL SAU ATENȚIE atrage atenția asupra 
unei condiții care poate duce la RĂNIRE GRAVĂ 

 

Citiți manualul (manualele) operatorului și respectați  toate avertismentele și instrucțiunile 
de siguranță. Nerespectarea acestora poate duce la rănirea gravă a operatorului și/sau  a 
persoanelor din jur 

 

Feriți-vă de lamele ascuțite. Lamele continuă să se rotească după oprirea motorului. Scoateți 
ștecherul din priză înainte de întreținere sau dacă cablul este deteriorat 

 

Țineți la distanță persoanele din jur   

 

Păstrați cablul de alimentare flexibil la distanță de lamele de tăiere 

     

Purtați protecție pentru ochi. 

 

Pericol de alunecare pe pantă - Aveți grijă  la tunderea pe pante pentru a preveni alunecarea 
și 
accidente de cădere 

 

Lamele continuă să se rotească după oprirea motorului 

 

Aveți grijă la elementele ascuțite 

 

Reciclare 

 

Protecție împotriva stropirii apei din toate direcțiile IPX4. 
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Clasa II - Izolație dublă. 

 
Purtați protecție pentru urechi. 

 

Purtați protecție pentru picioare rezistentă la alunecare. 
 

 

Purtați mănuși. 

 

Valoare garantată a nivelului sunetului la 96 dB (A) 

 

Produsul respectă  Directivele europene aplicabile și o metodă de evaluare de conformitate 
pentru aceste directive a fost făcută 

 

PERICOL 
Lame care se rotesc. țineți mâinile la distanță 

 
 

Instrucțiuni importante de siguranță 

 

 
ATENTIE 

 
Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și  a 

instrucțiunilor poate avea ca rezultat electrocutarea, incendiu și/sau răniri grave. Salvați toate avertismentele 
și instrucțiunile pentru referință viitoare. 
 

1. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu echipamentul. 
2. Citiți cu atenție instrucțiunile. Familiarizați-vă cu comenzile și utilizarea corectă a mașinii. 
3. Nu permiteți niciodată copiilor sau oamenilor care nu sunt familiarizați cu aceste instrucțiuni să 

folosească mașina de tuns gazonul. Regulamentele locale pot restricționa vârsta operatorului. 
4. Nu folosiți niciodată mașina de tuns iarba în timp ce oamenii, în special copiii sau animalele de 

companie sunt în apropiere. 
5. Rețineți că operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidentele sau pericolele care pot 

afecta alte persoane sau bunuri. 
6. În timpul folosirii echipamentului, întotdeauna purtați încălțăminte adecvată și pantaloni lungi. Nu 

folosiți mașina de tuns iarba desculț sau încălțați cu sandale deschise. Evitați să purtați haine sau 
bijuterii largi sau cu corzi sau legături suspendate. Acestea  pot fi prinse în piesele aflate în mișcare. 
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7. Purtați întotdeauna ochelari de protecție pentru a vă proteja ochii de răni atunci când folosiți unelte 
electrice. Este responsabilitatea angajatorului de a impune utilizarea echipamentelor protecție 
adecvate pentru siguranța operatorilor  și a  altor persoane din zona de lucru imediată. 

8. Nu porniți unitatea până când nu a  fost complet asamblată. Înainte de a porni utilajul, verificați 
întotdeauna cablul de conectare pentru semne de daune; puteți folosi doar un cablu de conectare 
nedeteriorat. Cablurile de conectare deteriorate sunt extrem de periculoase! 

9. Datele electrice ale sursei de alimentare trebuie să fie aceleași cu cele indicate pe plăcuța tehnică a 
utilajului. Vă rugăm să nu utilizați utilajul dacă datele electrice sunt diferite. 

10. Introduceți mufa principală a cablului de conectare al unității în comutatorul/priza combinată 
11. Fixați cu mânerul cablului. Bucla cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lungă pentru ca 

prinderea cablului să alunece de la o parte la alta. 
12. Inspectați temeinic zona în care aparatul urmează să fie utilizat și eliminați toate obiectele care pot fi 

aruncate de utilaj. 
13. Înainte de utilizare, inspectați întotdeauna vizual pentru a vedea dacă mijloacele de tăiere, piulița 

lamei și ansamblul lamei nu sunt uzate sau deteriorate. Înlocuiți componentele uzate sau deteriorate 
în seturi pentru a păstra echilibrul. Înlocuiți etichetele  deteriorate sau ilizibile. 

14. Înainte de utilizare verificați alimentarea și prelungitorul pentru semne de deteriorare sau îmbătrânire. 
Dacă cablul se deteriorează în timpul utilizării, deconectați imediat cablul din aprovizionare. NU 
ATINGEȚI CABLUL ÎNAINTE DE DECONECTAREA ALIMENTĂRII. Nu folosiți utilajul dacă cablul este 
deteriorat sau uzat. 

15. Acționați mașina de tuns iarba numai la lumina zilei sau în lumină artificială bună. 
16. Evitați să folosiți mașina de tuns gazon pe teren umed. 
17. Nu folosiți niciodată mașina de tuns iarba în ploaie. 
18. Țineți întotdeauna strâns mânerul. 
19. Asigurați-vă întotdeauna că vă țineți bine pe picioare în pante. 
20. Mergeți, nu alergați niciodată. 
21. Tundeți de-a curmezișul pantelor, niciodată în sus și  în jos. 
22. Fiți extrem de prudent la schimbarea direcției pe versanți. 
23. Nu tundeți excesiv în pante abrupte. 
24. Aveți grijă extremă atunci când mergeți în marșarier sau când trageți mașina spre dvs. 
25. Opriți lama (lamele) dacă mașina trebuie să fie înclinată pentru transport la traversarea altor suprafețe 

decât iarba, și  la transportul mașinii la  și dinspre zona de utilizat. 
26. Nu folosiți niciodată mașina cu gărzi sau scuturi defecte sau fără dispozitive de siguranță, de exemplu 

deflectoare și/sau colectoare de iarbă, la locul. 
27. Porniți cu atenție motorul conform instrucțiunilor și cu picioarele departe de lamă (lame). 
28. Nu înclinați utilajul atunci când porniți motorul, cu excepția cazului în care mașina trebuie să fie 

înclinată pentru pornire. În acest caz, nu o înclinați mai mult decât absolut necesar și ridicați numai 
partea care este departe de operator. 

29. Nu porniți aparatul stând în fața deschiderii de descărcare. 
30. Nu puneți mâinile sau picioarele lângă sau sub piesele rotative. 
31. Stați în permanență la distanță de de orificiul de evacuare  
32. Nu transportați mașina în timp ce sursa de alimentare rulează. 
33. Opriți aparatul și scoateți dispozitivul de dezactivare. Asigurați-vă că toate piesele mobile s-au oprit 

complet ori de câte ori părăsiți mașina, înainte de eliminarea blocajelor sau degajarea jgheabului, 
înainte de verificare, curățarea sau lucrul la mașină, după ce a lovit un obiect străin. 

34. Verificați dacă mașina este deteriorată și efectuați reparațiile necesare înainte de repornire și operarea 
mașinii; dacă mașina începe să vibreze anormal (verificați imediat), verificați dacă există daune, 
înlocuiți sau reparați orice piese deteriorate, verificați și strângeți orice piese desfăcute. 

35. Scoateți ștecherul din priză: 
a. Ori de câte ori părăsiți mașina; 
b. Înainte de a elimina un blocaj; 
c. Înainte de verificare, curățare sau lucrări la aparat; după ce a lovit un obiect străin. Inspectați 

aparatul pentru daune și faceți reparațiile necesare; 
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36. Păstrați toate piulițele și șuruburile strânse pentru a vă asigura că aparatul este în stare de lucru în 
siguranță. 

37. Verificați frecvent cutia de iarbă pentru semne de uzură sau deteriorare. 
38. Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate pentru Siguranță. 
39. La mașinile cu lame multiple, aveți grijă, deoarece rotirea unei lame poate  provoca rotirea altor lame. 
40. Aveți grijă în timpul reglării mașinii pentru a preveni prinderea degetelor între lamele în mișcare și 

părțile fixe ale mașinii. 
41. Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate pentru Siguranță. Folosiți numai piese de schimb și accesorii 

originale  
42. Când întrețineți lamele, țineți cont de faptul că, chiar dacă sursa de energie este oprită, lamele pot fi 

încă în mișcare. 
43. Cablul prelungitor, mufa și duza trebuie să fie etanșe și destinate spre utilizare în aer liber. 
44. Lăsați întotdeauna mașina să se răcească înainte de depozitare 
45. Aparatul trebuie alimentat prin intermediul unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de 

declanșare de cel mult 30 mA. 
 

 
ATENTIE 

Un cablu prelungitor inadecvat poate fi periculos și poate provoca accidente. Vă rugăm să contactați un 
electrician calificat pentru sfaturi dacă aveți vreo îndoială. 
 

46. Chiar dacă utilizați acest produs în conformitate cu prevederile, riscurile reziduale rămân.  Următoarele 
pericole pot apărea în legătură cu structura și designul acestui produs: 

a. Defecte de sănătate rezultate de pem urma emisiilor de vibrații dacă produsul este utilizat o 
perioadă mai lungă de timp sau gestionat și întreținut în mod neadecvat. 

b. Vătămări corporale și pagube materiale datorită accesoriilor sparte sau obiecte ascunse care 
sunt brusc spulberate 

47. Scoateți ștecherul din priză: 

a. Ori de câte ori părăsiți aparatul. 

b. Înainte de a elimina un blocaj. 

c. Înainte de verificare, curățare sau lucrări la mașină. 

d. După ce a lovit un obiect străin. Inspectați mașina pentru deteriorare și efectuați reparații după 

cum este necesar. Dacă aparatul începe să vibreze anormal (verificați imediat). 

 

Îndrumări pentru utilizarea prelungitoarelor 

 

• Asigurați-vă că prelungitorul dvs. este în stare bună. 

• Când utilizați un cablu prelungitor, asigurați-vă că folosiți unul suficient de greu pentru a transporta 
curentul de care are nevoie produsul dvs.. Un cablu subdimensionat va provoca o scădere a tensiunii 
de linie rezultând pierderea puterii și supraîncălzirea. 

• Înlocuiți întotdeauna un prelungitor deteriorat sau reparați-l de către o persoană calificată înainte de 
a-l folosi. 

• Protejați-vă cablurile prelungitoare de obiecte ascuțite, căldură excesivă și zone umed/ude. 

• Utilizați un circuit electric separat pentru utilajele dumneavoastră. Acest circuit ar trebui protejat 

• cu siguranță întârziată corespunzătoare. 

• Înainte de a conecta motorul la linia de alimentare, asigurați-vă că comutatorul este în poziția OFF și că 
tensiunea electrică este aceeași ca și tensiunea ștampilată pe 

• plăcuța de identificare a motorului. 

• Rularea la o tensiune mai mică va deteriora motorul 
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ATENTIE 

Ar trebui să utilizați numai cabluri prelungitoare pentru uz exterior, cabluri PVC obișnuite cu o secțiune 
transversală nu mai mică de 1,5 mm2 
 

Scopul utilizării 

 
Aceste mașini de tuns iarba sunt destinate pentru uz rezidențial privat pentru a tăia iarba de pe mici 

peluze și grădini. Aceste mașini de tuns iarba nu sunt destinate tăierii de iarbă în parcuri publice, terenuri de 
joc, ferme sau păduri.  Nu  utilizați această mașină de tuns iarba pentru nicio aplicație alta decât cea pentru 
care este destinată. 
 

Riscuri reziduale 

 
Chiar dacă utilizați acest produs în conformitate cu prevederile, riscurile reziduale vor rămâne. Următoarele 
pericole pot apărea în legătură cu structura și designul acestui produs: 

1. Problemele de sănătate rezultate de pe urma emisiilor de vibrații dacă produsul este utilizat o 
perioadă mai lungă de timp sau gestionat și întreținut în mod neadecvat. 

2. Vătămări corporale și pagube materiale datorită accesoriilor sparte sau obiecte ascunse care sunt 
brusc spulberate 

3. Vătămări corporale și pagube materiale datorate de obiectele aruncate și căzute. 
4. Utilizarea prelungită a acestui produs expune operatorul la vibrații și poate produce boala „degetului 

alb”. Pentru  a reduce riscul, vă rugăm să purtați mănuși și ține-ți mâinile calde. Dacă apare vreunul 
dintre simptomele „degetului alb”, solicitați imediat sfatul medicului. Simptomele „degetului alb” 
includ: amorțeală, pierderea simțurilor, furnicături, Înțepături, durere, pierderea forței, modificări ale 
culorii sau stării pielii. Aceste simptome apar în mod normal la nivelul degetelor, mâinilor sau 
încheieturilor mâinii. Riscul crește la temperaturi scăzute. 

 

 
ATENTIE 

Acest produs produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării! Acest câmp poate în anumite 
circumstanțe să interfereze cu implanturi medicale active sau pasive! Pentru a  reduce riscul de vătămare 
gravă sau fatală, noi recomandă persoanelor cu implanturi medicalesă consulte medicul și producătorul de 
implant înainte de operarea produsului! 
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DESCRIERE 

 

 
 
 

1 Comutator ON/OFF 11 Mâner inferior eliberare rapidă 

2 Mâner superior  12 Roți spate  

3 Cârlig opritor pentru prelungitor  13 Roți față  

4 Buton de siguranță  14 Mâner utilaj  

5 Cutie comutare  15 Fereastră iarbă  

6 Mâner superior eliberare rapidă  16 Clapetă colector  

7 Cablu aparat  17 Mâner colector iarbă 

8 Clips cablu  18 Mânere inferioare 

9 Clapetă indicator iarbă 19 Ajustare înălțime  

10 Colector iarbă 
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DATE TEHNICE 

 

Tensiune  220-240V 50Hz 

Viteză fără sarcină 3200 min-1 

Putere nominală de intrare 1400 W 

Lățime de tăiere 340 mm 

Înălțime de tăiere 25-75 mm 

Capacitate colector 35 L 

Greutate  10.6 kg 

Nivelul presiunii sunetului 82.8 dB(A) 

Marjă de eroare K 3 dB(A) 

Nivelul puterii sunetului măsurat  93.6 dB(A) 

Marjă de eroare K 1.88 dB(A) 

Nivelul puterii sunetului garantat 96 dB(A) 

Nivelul vibrațiilor (K=1.5 m/s2) 2.34 m/s2 

 
 

ASAMBLARE 

 
Acest produs necesită asamblare. Scoateți cu atenție produsul și orice accesorii din cutie. Inspectați cu 

atenție produsul pentru a vă asigura că nu s-au produs spargeri sau daune în timpul transportului. 
 

 
AVERTIZARE 

Nu utilizați acest produs dacă nu este complet asamblat sau dacă părțile lipsesc sau sunt deteriorate. 
Utilizarea unui produs care nu este asamblat corect și complet poate duce la vătămări corporale grave. 
 

Asamblare mâner 

 

 

1. Desfaceți ansamblul mânerului inferior și 
blocați mânerele de eliberare rapidă ale 
mânerului inferior în poziție. 

2. Desfaceți ansamblul mânerului superior și 
blocați mânerele de eliberare rapidă ale 
mânerului superior în poziție. 

3. Prindeți clema pentru cablu de mâner (a8). 
Fixați cablul în clema pentru cablu (Fig. 1). 
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AVERTIZARE 

Pentru a evita vătămarea corporală gravă și deteriorarea unității, opriți unitatea înainte de a scoate 
sau instala un accesoriu. 
 

Potrivirea și asamblarea colectorului de iarbă 

 

 

1. Introduceți mânerul colectorului de iarbă în 
găurile de pe partea superioară a colectorului de 
iarbă până se aude un click (B) 

2. Aliniați secțiunile superioare și inferioare ale 
colectorului de iarbă și uniți-le. Asigurați-vă că 
clemele sunt amplasate corect și în siguranță (C). 

3. Fixați tija de susținere introducând marginile în 
găuri (b1) și după aceea împingeți  laturile în 
fantele (b2) de pe ambele părți ale sacului (B). 

4. Prindeți curelele de protecție din plastic pe tija de 
susținere a colectorului de iarbă (D). 
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Ridicați clapeta colectorului cu o mână. Cu cealaltă 
mână, țineți colectorul de iarbă de mâner și fixați-l 
de jos (Fig. 2). 

 

 
AVERTIZARE 

Înainte de a utiliza orice atașament, citiți și înțelegeți manualul furnizat împreună cu atașamentul. 
Respectați toate informațiile de siguranță conținute în interior. 
 

OPERARE 

 

 
AVERTIZARE 

În unele țări reglementările definesc la ce oră a zilei și în ce zile speciale sunt permise utilizarea 
produselor și ce restricții se aplică! Cereți comunității dvs. informații detaliate și respectați reglementările 
pentru a păstra un cartier liniștit și pentru a evita săvârșirea infracțiunilor administrative. 

Înainte de a vă conecta la rețeaua de alimentare, verificați întotdeauna dacă comutatorul este în 
poziția oprit! 
 

Dispozitivul de fixare a cablului 

 

 

Vă recomandăm să utilizați mașina de tuns iarba așa 
cum este prezentat în această secțiune pentru a 
obține rezultate optime și pentru a reduce riscul 
tăierii cablului de rețea. Așezați grosul cablului de 
rețea pe gazon, aproape de punctul de plecare. 
Introduceți cablul prin dispozitivul de fixare a cablului 
(Fig. 3). 
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Reglarea înălțimii de tăiere 

 

 

Această mașină de tuns iarba electrică este echipată 
cu un sistem de reglare a înălțimii în 6 poziții pentru a 
se adapta înălțimi de tăiere a gazonului de 20 până la 
70 mm. Pentru a obține înălțimea de tăiere dorită, 
punțile față și spate sunt repoziționate pe partea 
inferioară a corpului mașinii de tuns iarba. Reglați cu 
mânerul de reglare a înălțimii la înălțimea dorită  
(Fig. 4). 

 
 

Reglarea înălțimii de tăiere 

 

 

1. Conectați mașina la sursa electrică, 
asigurându-vă că îndeplinește cerințele 
recomandate. Energia electrică trebuie 
alimentată printr-un curent rezidual 
(RCD) cu un curent de declanșare de cel 
mult 30 mA. 

2. Înainte de a porni mașina de tuns iarba, 
țineți ansamblul mânerului cu ambele 
mâini și înclinați mânerul în jos pentru a 
ridica ușor partea din față a mașinii de 
tuns gazonul (G). Acest lucru va reduce 
riscul de deteriorare a gazonului în 
timpul pornirii. 

3. Apăsați și țineți apăsat butonul de 
siguranță al ansamblului comutatorului 
în timp ce trageți maneta comutatorului 
de pornire/oprire spre dvs. Odată ce 
aparatul este pornit, eliberați butonul 
de blocare de siguranță. 

4. Lăsați motorul să ajungă la viteză, 
coborând ușor mașina de tuns iarba în 
poziția de tăiere și începeți tunderea (H) 
(Fig. 5). 
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Oprirea motorului 

 
Pentru a opri cosirea, eliberați maneta comutatorului de pornire/oprire și aceasta revine automat în 

poziția oprită. 
 

Indicatorul volumului pungii de colectare iarbă 

 

 

1. Dacă punga de colectare a ierbii este 
goală sau nu este complet plină cu iarbă, 
clapeta indicatorului de iarbă va rămâne 
deschisă (l1) (datorită fluxului de aer) sau 
se va deschide și se va închide pe măsură 
ce iarba se acumulează în pungă. 

2. Când punga de iarbă atinge capacitatea 
maximă, clapa indicatorului de iarbă va 
rămâne închisă (l2) (datorită fluxului de 
aer restricționat). Acest lucru semnalează 
că este timpul să goliți punga (Fig. 6). 

 

Sfaturi de cosire (M) 

 

 

1. Pentru cele mai bune rezultate, tăiați gazonul în direcții 
alternative, schimbând direcția de fiecare dată când tăiați. 
Tăiați-vă gazonul la aceeași înălțime. Suprapuneți ușor 
liniile de tăiere (Fig. 7). 
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ÎNTREȚINERE 

 

 
AVERTIZARE 

Înainte de a curăța, repara sau inspecta mașina de tuns iarba, deconectați sursa de alimentare a 
unității și verificați dacă toate piesele în mișcare s-au oprit complet. Întrețineți acest produs în mod regulat și 
cu atenție! În cazul în care produsul este întreținut în mod necorespunzător, acesta poate eșua în 
performanțele dorite, ceea ce poate produce consecințe fatale. 

Purtați îmbrăcăminte de protecție și respectați toate instrucțiunile de siguranță pentru a preveni 
vătămările corporale grave. 

 

Aspecte generale 

 
Păstrați întotdeauna mașina de tuns iarba curată și lipsită de iarbă, murdărie sau alte resturi. 
Păstrați mânerele uscate, curate și fără ulei și grăsimi. 
După fiecare sesiune de tăiere, îndepărtați tăieturile și resturile de iarbă acumulate folosind fie o cârpă 

uscată, fie o perie manuală. De asemenea, puteți curăța echipamentul cu o cârpă umedă. Nu utilizați agenți de 
curățare sau solvenți duri deoarece pot deteriora componentele din plastic ale echipamentului. Asigurați-vă 
că nu pătrunde apă în interiorul echipamentului, deoarece aportul de apă poate distruge mecanismul 
comutatorului/ștecherului și motorului electric. 

Nu curățați mașina de tuns iarba cu apă curentă, în special cu apă sub presiune. 
Verificați dacă toate piulițele, buloanele și șuruburile sunt bine strânse înainte de fiecare utilizare. 
Inspectați frecvent punga de colectare a ierbii pentru semne de uzură și înlocuiți-o imediat cu o piesă 

autentică dacă este deteriorată. 
Înlocuiți imediat piesele uzate sau deteriorate excesiv. 
 

Lubrifiere 

 
Toți rulmenții acestui produs sunt lubrifiați cu o cantitate suficientă de lubrifianți de înaltă calitate 

pentru durata de viață a unității în condiții normale de funcționare. Prin urmare, nu este necesară nicio 
lubrifiere suplimentară a rulmenților. 
 
La începutul și sfârșitul fiecării sezon de cosire: 

• lubrifiați arcurile de la ușa de descărcare spate cu ulei 

• scoateți lama și rotorul lamei și lubrifiați axul motorului 
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Întreținerea lamei 

 

 
AVERTIZARE 

 
Lama cositoarei este ascuțită și poate provoca vătămări corporale grave dacă este manipulată incorect. 

Înfășurați lama sau purtați mănuși de protecție și aveți grijă la manipulare. Lama de oțel este proiectată 
pentru a oferi o tăiere fină în iarbă lungă sau dură. Deteriorarea calității tăierii indică uzura sau deteriorarea 
lamei. 

O mașină de tuns iarba cu vibrații excesive indică faptul că lama nu este echilibrată corespunzător sau 
s-a deformat prin lovirea unui obiect. În acest caz, lama trebuie reparată sau înlocuită. Vă rugăm să urmați 
procedurile de întreținere corespunzătoare pentru îngrijirea lamei sau sunați la centrul de service. 
 
 

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE 

Curățarea 

 

 
AVERTIZARE 

Opriți întotdeauna produsul, deconectați sursa de alimentare a produsului și lăsați produsul să se 
răcească înainte de a efectua lucrări de inspecție, întreținere și curățare! 

Folosiți o perie mică pentru a curăța exteriorul unității. Nu folosiți detergenți puternici. Produsele de 
curățat pentru uz casnic care conțin uleiuri aromatice, cum ar fi pinul și lămâia, și solvenți precum kerosenul, 
pot deteriora plasticul. Ștergeți umezeala cu o cârpă moale. 
Inspectați produsul înainte și după fiecare utilizare pentru a găsi eventualele piese uzate și deteriorate. Nu 
folosiți utilajul dacă găsiți piese uzate și deteriorate. 

NOTĂ: Dacă lama de tăiere este blocată de obiecte străine în timpul funcționării, opriți produsul, 
așteptați ca lama de tăiere să se oprească complet, scoateți obiectele străine și curățați lama de tăiere. 

Efectuați reparații și lucrări de întreținere numai conform acestor instrucțiuni! Toate lucrările 
ulterioare trebuie efectuate de un specialist calificat! 

 

Depozitare 

1. Curățați produsul așa cum este descris mai sus. 
2. Păstrați produsul și accesoriile acestuia într-un loc întunecat, uscat, fără îngheț, bine ventilat. 
3. Depozitați întotdeauna produsul într-un loc inaccesibil copiilor. Temperatura ideală de depozitare este 

între 10° C și 30° C. 
4. Vă recomandăm să utilizați ambalajul original pentru depozitare sau să acoperiți produsul cu o cârpă sau o 

carcasă adecvată pentru a-l proteja împotriva prafului. 
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Transport 

 
1. Curățați produsul așa cum este descris mai sus. 
2. Deplasați întotdeauna produsul de mâner. 
3. Protejați produsul de orice impact puternic sau vibrații puternice care pot apărea în timpul transportului în 

vehicule. 
4. Fixați produsul pentru a preveni alunecarea sau căderea, deteriorarea sau rănirea. 
 

DEPANARE 

 

PROBLEMĂ REMEDIU 

Produsul nu pornește  

Deconectați unitatea de la sursa de alimentare. Dacă mașina de tuns 
iarba a fost folosită anterior, lăsați motorul să se răcească, deoarece 
siguranța de supra încălzire ar fi declanșată. 

Verificați rețeaua electrică, cablul prelungitor și întrerupătorul 
(siguranța). 

Corectați înălțimea de tăiere. 

Puterea produsului scade 
Verificați dacă utilizați un cablu prelungitor adecvat de lungime și 
manometru adecvat. 

Aerisirile sunt blocate. 

Performanța produsului 
scade 

Corectați înălțimea de tăiere. 

Curățați canalul/carcasa de refulare. 

Înlocuiți sau reascuțiți lama de tuns (contactați un centru de service 
autorizat). 

Punga de colectare a 
ierbii nu se umple 
suficient 

Corectați înălțimea de tăiere. 

Lăsați gazonul să se usuce. 

Curățați grila de pe punga de colectare a ierbii. 

Curățați canalul de descărcare/carcasa. 
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SERVICE ŞI GARANŢIE 

 

1. Nu fac obiectul garanţiei: 

 

a. componentele ce sunt supuse uzurii normale rezultate în urma utilizării (bujii; fişe; filtre de 

combustibil, ulei sau aer şi alte consumabile); 

b. componentele fragile uşor de deteriorat de beneficiar ca urmare a unei utilizări/întreţineri greşite, 

suprasolicitante sau neconforme cu domeniul de utilizare al produsului (carcase din plastic sau 

ebonită; comutatoare, prize, întrerupătoare; furtunuri exterioare de plastic sau cauciuc; amortizoare 

de cauciuc; startere, sfori starter; saci de colectare; sorburi, ştuţuri, dopuri, buşoane, clapete, garnituri 

de cauciuc şi etanşări mecanice); precum şi orice alte piese de schimb sau subansamble asupra cărora 

se dovedeşte că a intervenit beneficiarul. 

 

2. Următoarele acţiuni au ca efect pierderea garanţiei: 

 

a. Nerespectarea de către cumpărător a instrucţiunilor de instalare, punere în funcţiune, utilizare, 

întreţinere, manipulare, transport şi depozitare, precum şi a domeniului de utilizare, cuprinse în 

documentaţia ce însoţește produsul la livrare (suprasolicitare, neefectuarea la termene a operaţiunilor 

de întreţinere în funcţie de caracteristicile mediului etc.) 

b. Utilizarea unor piese de schimb, lubrifianţi, consumabile, accesorii, diferite de cele utilizate şi 

recomandate de producător. 

c. Aplicarea unor modificări neaprobate de producător (acţionarea asupra reglajelor fixate de 

producător; schimbarea performanţelor produsului; modificarea sistemului de alimentare sau 

evacuare; modificarea, eliminarea sau neutralizarea sistemelor de protecţie din dotarea 

echipamentelor etc.). 

d. Intervenţia asupra produsului de către persoane neautorizate de producător sau distribuitor. 

e. Orice defecţiuni cauzate de dezastre naturale inevitabile (foc, coliziuni). 

f. Pierderea certificatului de garanţie. 

 

IMPORTANT: RESPONSABILITATEA EFECTUĂRII OPERAŢIILOR DE ÎNTREŢINERE LA TERMENELE PREVĂZUTE ÎN 

MANUALUL UTILIZATORULUI CADE EXCLUSIV ÎN SARCINA DEŢINĂTORULUI. 
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CERTIFICAT DE GARANŢIE 

 

Serie certificat:  

 

 

Denumire: ...................................................... Data: ..................................................... 

Cod: ...................................................... Perioada: ..................................................... 

Serie: ...................................................... Cumpărător: ..................................................... 

Vânzător: ...................................................... Adresa: ..................................................... 

Factura: ...................................................... Tel/Fax: ..................................................... 

 
 

Intervenţie service:  

 

Data: 

........./........./................. 

Operaţiune: 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

Data: 

........./........./................. 

Operaţiune: 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

Data: 

........./........./................. 

Operaţiune: 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

 

 

 

VÂNZĂTOR 

 

L.S. 

......................................................... 

CUMPĂRĂTOR 

Am primit instrucţiunile de utilizare traduse, 

şi mi s-a făcut proba de funcţionare. 

Semnătura ......................................... 
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 

 

SC ROTAKT SRL 

Str. Depozitelor, 28,  

Râmnicu Vâlcea, 240426, 

Vâlcea   

 
Noi, SC ROTAKT SRL, cu sediul în Str. Depozitelor, 28, Râmnicu Vâlcea, 240426, jud. Vâlcea, declarăm 

pe propria răspundere că produsul: 

Mașină de tuns gazon:  RE5140-01 

seria …………………………….. 

este în conformitate cu cerințele Directivei MD 2006/42 / CE și cu cerințele naționale reguli: 

• Directiva EMC 2014/30 / UE 

• Directiva RoHS 2011/65 / UE 

• Directiva 2000/14 / CE privind zgomotul, astfel cum a fost modificată prin 2005/88 / CE, anexa V 

• Nivel de putere sonoră măsurată: 102,4 dB (A) 

• Nivel de putere sonor garantat: 105 dB (A) 

Examinarea CE de tip a numelui, adresei și numărului de identificare al organismului notificat: 

TÜV Rheinland LGA Products GmbH; Tillystraße 2 D - 90431 Nürnberg, Germania; 0197 

Numărul certificatului de examinare CE de tip: BM 50440458 

Pentru a garanta coerența, respectarea standardelor armonizate, precum și națiunea au fost aplicate standarde și 

prevederi 

• EN 60745-1: 2009 + A11: 2010 

• EN ISO 11680-1: 2011 

• ISO 3744: 2010 

 
Nota: documentatia tehnica este detinuta de producator.  

Precizare: Prezenta declaratie este conforma cu originalul.  

Locul si data emiterii: Valcea, 27.01.2021. 

SC ROTAKT SRL 

Nicolae Pirvu 

Administrator 

............................................ 

Semnătura şi ştampila 
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www.rotakt.ro 

 

 

 

Telefon Vanzari: 0250.702080 

Telefon Service: 0250.702070 

Fax: 0250.702081 

Email vanzari: vanzari@rotakt.ro  

Email service: service@rotakt.ro  

Website: www.rotakt.ro 
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http://www.rotakt.ro/

