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Instrucțiuni de utilizare pentru mașină manuală de tuns iarba 
 

 
HECHT 5030 

 
 

 
 

 
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 
GHID DE ILUSTRAȚII 
SPECIFICAȚII 
INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE 
 

 
 

SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ 
 

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 rănire prin piese 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 30 cm 

Intervale de ajustare a înălțimii 10 – 36 mm 

Capacitatea recipientului de colectare 15 l 

Grosimea lamei 2 mm 

Numărul lamelor 6 

Greutate 7,8 kg 
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 INSTRUCȚIUNI PENTRU 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. 

 
CUPRINS 

 
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
CONDIȚII DE UTILIZARE SPECIFICE 
INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ 
INSTRUCTAJ 
PREGĂTIRE 
UTILIZARE 
SIGURANȚĂ PERSONALĂ 
PROTECȚIA PERSOANELOR 
RISCURI REZIDUALE 
DESCRIEREA COMPONENTELOR 
CONȚINUTUL PACHETULUI 
ASAMBLARE 
ASAMBLAREA MÂNERULUI 
ASAMBLAREA RECIPIENTULUI DE COLECTARE 
AJUSTAREA ÎNĂLȚIMII DE TĂIERE 
AJUSTAREA LAMEI OPUSE 
TUNDEREA IERBII CU MAȘINA DE TUNS IARBA CU TAMBUR 
ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE 
DEBARASARE 
GARANȚIA PRODUSULUI 
 
Note privind tipurile de avertismente din acest manual: 
Atenție! Acest semn indica 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. 
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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. 
 

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 
 

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 unui posibil pericol 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 produsul nu a fost construit pentru uz comercial sau industrial. Garanția va fi 
anulată dacă produsul este folosit în scopuri comerciale sau industriale sau pentru alte aplicații 
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 
 
• 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. 
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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, faceți întotdeauna o verificare vizuală pentru a vedea dacă lamele, șuruburile 
lamei și dispozitivul de tăiere nu sunt uzate sau deteriorate. Înlocuiți lamele uzate sau deteriorate și 
șuruburile în set pentru a menține echilibrul. 

 
 
UTILIZARE 
 
• 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 apărătoarele sunt deteriorate. 
• Nu vă puneți mâinile sau picioarele în apropiere sau sub piesele rotative. Stați întotdeauna departe de 
orificiul de evacuare. 

 
 
SIGURANȚĂ PERSONALĂ 
 
• Folosiți echipament de siguranță. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Echipamentul de securitate, 
cum ar fi o mască de praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, căștile sau dopurile pentru urechi 
utilizate pentru condiții potrivite de lucru vor reduce vătămările personale. 
• 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. 
• 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. 
 
 

PROTECȚIA PERSOANELOR 
 
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 răni sfâșiate sau tăieturi. 
• Prosoape și haine curate pentru angiotripsie. 
• Telefon mobil sau un alt dispozitiv pentru apelarea rapidă a unui serviciu de urgență 
 
Nu lucrați singuri. Trebuie să aveți în preajma dvs. o altă persoană care cunoaște principiile de prim ajutor. 
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• 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. 
• În cazul în care cineva este tăiat, 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. 
 

 
DESCRIEREA COMPONENTELOR 

Imag.1 
 
1. Mâner superior 
2. Mâner de mijloc 
3. Mâner inferior 
4. Recipient de colectare a ierbii 
5. Suportul rolei 
6. Placa de reținere a ierbii 
7. Ansamblul tamburului 
8. Buton de ajustare 
9. Roată 
10. Capacul butucului 
11. Piuliță-fluture M6 
 
 

CONȚINUTUL PACHETULUI 
 
Imag. 9 
 
A. Mașină de tuns iarba 
B. Mâner superior 
C. Mâner de mijloc 
D. Mâner inferior 
E. Recipient de colectare a ierbii 
F. Pungă cu accesorii 
G. Manual 
 
Imag. 10. 
 
A. Șurub cu coadă pătrată M6x30 
B. Piuliță-fluture 
C. Șaibă 
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ASAMBLARE 
 
ASAMBLAREA MÂNERULUI 
 
Imag. 2-4 
 
1. Mai întâi, introduceți mânerul de mijloc în mânerul superior, aliniați orificiile și introduceți bolțul și 
înșurubați cele două butoane (imag. 2) 
2. Introduceți mânerul inferior în mânerul superior și înșurubați cele 4 butoane (imag.3) 
3. Agățați orificiile rotunde ale mânerului inferior pe pinul de conectare a mânerului, blocați în poziția E 
(imag. 4) 
 

 
ASAMBLAREA RECIPIENTULUI DE COLECTARE 
 
Imag. 5 
 
1. Recipientul de colectare a ierbii este alcătuit dintr-un material textil și un cadru de oțel, prins de cadrul de 
oțel de o clemă a materialului textil. 
2. Agățați recipientul pe bara superioară de torsiune a mașinii de tuns iarba. 
 

 
AJUSTAREA ÎNĂLȚIMII DE TĂIERE 
 
Imag. 6 
 
• Înălțimea de tăiere poarte fi ajustată între 10-36 cm. 
• Pentru a ajusta înălțimea de tăiere, puneți mașina pe o suprafață solidă, dreaptă. Desfaceți cele două 
piulițe-fluture. Ridicați capacul de pe mijloc, până când ajungeți la înălțimea de tăiere dorită. Puneți la loc 
piulițele-fluture. Puteți citi înălțimea de tăiere pe măsurătorul de pe lama opusă. 
 
 

AJUSTAREA LAMEI OPUSE 
 
Imag. 7-8 
 
Notă: Lama opusă trebuie ajustată înainte de a folosi produsul pentru prima dată sau dacă lamele de pe 
arborele de tăiere sunt uzate. 
 
Atenție! Lamele sunt foarte ascuțite. Pentru a evita leziunile, aveți grijă să nu atingeți lamele în timp de le 
montați. Purtați mănuși! 
 
• Detașați piulițele de ajustare (10 mm) pe ambele părți și ajustați lama opusă în poziția dorită. 
• Lama opusă este corect ajustată dacă plasați o bucată de hârtie între lame pe arborele de tăiere și lama 
opusă iar hârtia este tăiată dacă întoarceți una dintre roți înainte cu mâna. 
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TUNDEREA IERBII CU MAȘINA DE TUNS IARBA CU TAMBUR 
 

Imag. 11 
 
• Mașina de tuns iarba manuală poate tăia iarba până la aprox. 10 cm lungime. Dacă doriți ca gazonul dvs să 
arate mai îngrijit, trebuie totuși să o 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 
gazonul are un aspect curat și uniform la final, tundeți în porțiuni drepte, la pas. Porțiunile de tăiere trebuie 
să se suprapună mereu cu câțiva centimetri pentru a evita benzile inestetice de iarbă. 
 

 
ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE 

 
• Curățați produsul cu o perie sau o cârpă după fiecare utilizare. Nu folosiți apă sau alte lichide pentru a 
curăța. 
• Depozitați produsul într-un loc uscat, departe de accesul copiilor. 
• Asigurați-vă că toate componentele de asamblare (ec. șuruburi, bolțuri, piulițe) sunt întotdeauna strânse, 
astfel încât produsul sa poată fi folosit în siguranță . 
• Înlocuiți imediat piesele prea uzate sau deteriorate. 
• Pentru a vă putea folosi mai mulți ani de mașina dvs de tuns, toate componentele care se înșurubează, 
precum și roțile și axele, trebuie să fie curățate și lubrifiate. 
• Păstrarea mașinii în condiție bună asigură nu doar o durată îndelungată de folosire și performanțe ridicate, 
ci vă permite și să tăiați iarba cu efort minim. 
• Lama de pe axul de tăiere este supusă la mai multă uzură decât alte componente ale produsului. Verificați 
starea lamei la intervale regulate și asigurați-vă că este ajustată corect cu orificiul lamei. 

 
 

DEBARASARE 
 

• 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. 
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GARANȚIA PRODUSULUI 
 
• Perioada  noastră de garanție pentru acest produs este de 24 luni. Pentru uz corporativ, comercial, urban și 
altele decât utilizarea privată, perioada de garanție este scurtată în conformitate cu versiunea în vigoare a 
Codului Comercial. 
• 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. 
• 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 

 
 


