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MAŞINĂ DE TUNS IARBĂ 40V 370MM 
POWDPG7560 

1 DOMENII DE UTILIZARE 
Produsul este destinat tunderii peluzelor din jurul locuinţelor. Nu este destinat utilizării 
comerciale. 
Nu este proiectat pentru utilizare profesională. 

AVERTISMENT! Pentru siguranţa dumneavoastră, citiţi cu atenţie acest 
manual şi instrucţiunile generale privind siguranţa, înainte de utilizarea 
aparatului. Aparatul electric nu trebuie dat altor persoane fără a le transmite 
şi aceste instrucţiuni. 

2 DESCRIERE (FIG. A) 
1. Buton de pornire 
2. Cheie 
3. Sac de colectare a ierbii 
4. Cataramă fixă cablu 
5. Blocaj mâner inferior 
6. Manetă de reglare a înălțimii 
7. Capac acumulator 
8. Mâner inferior 
9. Blocaj mâner superior 

10. Mâner superior 
11. Toartă 
12. Acumulator (NU ESTE INCLUS) 
13. Buton de deblocare a acumulatorului 
14. Încărcător (NU ESTE INCLUS) 
15. Indicator al încărcării acumulatorului 
16. Buton pentru indicatorul încărcării 

acumulatorului 

3 CONŢINUTUL PACHETULUI 
▪ Îndepărtaţi toate ambalajele. 
▪ Îndepărtaţi ambalajele rămase, precum şi suporturile de transport (dacă există). 
▪ Verificaţi prezenţa tuturor articolelor din pachet. 
▪ Verificaţi dacă aparatul, cordonul de alimentare, fişa de alimentare şi toate accesoriile sunt 

intacte în urma transportului. 
▪ Păstraţi ambalajele pe cât posibil până la finalul perioadei de garanţie. Aruncaţi doar la 

punctele locale de reciclare a deşeurilor. 

AVERTISMENT: Ambalajele nu sunt jucării! Copiii nu trebuie să se joace cu 
pungile de plastic! Pericol de sufocare! 

Mașină de tuns iarba 
Cheie 
Sac de colectare a ierbii 

Dispozitiv de cosit 
Manual 

În cazul în care lipsesc componente sau acestea sunt deteriorate, contactaţi 
magazinul de unde aţi cumpărat produsul. 

4 SIMBOLURI 
În acest manual şi/sau pe maşină se folosesc următoarele simboluri: 

 

Semnifică risc de rănire sau 
de deteriorare a aparatului. 

 

Citiţi cu atenţie 
instrucţiunile 
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Nu permiteţi apropierea 
altor persoane. 

 

Avertisment! Obiecte 
proiectate! 

 

Feriţi mâinile şi picioarele 
de piesele ascuţite. 

 

Decuplați și scoateți 
cheia de contact înainte 
de reglarea, curățarea și 
lăsarea produsului 
nesupravegheat pe orice 
perioadă de timp. 

 

Indică pericol de 
electrocutare. 

 

Nu exploataţi niciodată 
maşina în ploaie sau 
condiţii de umezeală sau 
medii umede. Umezeala 
prezintă riscuri de 
electrocutare. 

 

Aşteptaţi oprirea completă 
a tuturor componentelor 
maşinii înainte de a le 
atinge. Lamele continuă să 
se rotească după oprirea 
maşinii; lamele în mişcare 
de rotaţie pot provoca 
accidente. 

 

Purtaţi întotdeauna 
ochelari de protecţie. 

 

Clasa II - Aparatul este 
dublu izolat; Firele de 
împământare nu sunt prin 
urmare necesare. (numai 
pentru încărcător)  

În conformitate cu 
cerinţele esenţiale ale 
Directivelor europene. 

 

Purtaţi întotdeauna mănuşi 
de protecţie. 

 

Purtaţi încălţăminte de 
protecţie. 

 

Feriţi de apă încărcătorul şi 
acumulatorul. 

 

Nu daţi foc 
acumulatorului sau 
încărcătorului. 

 

Temperatură ambiantă 
maximă 40°C. (numai 
pentru acumulator) 

 

Utilizaţi acumulatorul şi 
încărcătorul numai în 
incinte închise. 

5 AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANŢĂ PRIVIND 
APARATELE ELECTRICE 

Citiţi toate avertismentele de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea tuturor 
avertismentelor şi a instrucţiunilor poate duce la electrocutare, incendiu şi/sau rănirea gravă. 
Păstraţi toate avertismentele şi instrucţiunile pentru consultare ulterioară. Termenul „aparat 
electric” folosit în cadrul avertismentelor se referă atât la aparatul alimentat de la priză (prin 
cablul de alimentare), cât şi la aparatul alimentat cu baterii (fără fir). 

5.1 Zona de lucru 
▪ Spaţiul de lucru trebuie să fie curat şi bine iluminat. Spaţiile aglomerate şi întunecate 

favorizează accidentele. 
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▪ Nu utilizaţi aparatele în spaţii cu atmosferă explozivă, cum ar fi în prezenţa lichidelor 
inflamabile, gazelor sau a prafului. Aparatele electrice produc scântei care pot aprinde 
praful sau gazele. 

▪ Atunci când lucraţi cu aparatul electric, nu lăsaţi copiii şi alţi privitori să se apropie de 
spaţiul de lucru. Distragerea atenţiei vă poate face să pierdeţi controlul aparatului.  

5.2 Siguranţa electrică 
▪ Verificaţi întotdeauna dacă alimentarea de la reţea corespunde cu tensiunea de pe 

plăcuţa indicatoare a caracteristicilor. 
▪ Ştecărele aparatului electric trebuie să se potrivească la priză. Nu modificaţi în niciun fel 

ştecărul. Nu folosiţi niciun fel de fişe de adaptare pentru aparatele electrice cu 
împământare.  Ştecărele şi prizele nemodificate reduc riscul de electrocutare mortală. 

▪ Evitaţi contactul cu suprafeţe împământate sau legate la masă, cum ar fi ţevile, 
radiatoarele, aparatele de gătit sau frigiderele. Există risc crescut de electrocutare mortală 
în cazul în care corpul dumneavoastră face contact cu solul. 

▪ Nu expuneţi aparatul electric la intemperii sau la medii cu umezeală. Riscul de 
electrocutare mortală creşte în cazul în care apa pătrunde în interiorul aparatului electric. 

▪ Nu deterioraţi cablul. Nu folosiţi niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din 
priză aparatul electric. Păstraţi cablul ferit de căldură, ulei, margini ascuţite sau piese în 
mişcare. Cablurile deteriorate sau încâlcite cresc riscul de electrocutare. 

▪ Când aparatul funcţionează în exterior, folosiţi un prelungitor adecvat folosirii în exterior. 
Folosirea unui prelungitor adecvat folosirii la exterior reduce riscul de electrocutare. 

▪ Dacă trebuie folosit aparatul în medii umede, folosiţi o priză protejată cu disjunctor bipolar. 
Folosirea unui disjunctor bipolar reduce riscul de electrocutare. 

5.3 Siguranţa personală 
▪ Aveţi grijă la ce lucraţi şi folosiţi-vă simţul practic atunci când lucraţi cu aparatul electric. 

Nu folosiţi un aparat electric atunci când sunteţi obosit sau sub influenţa drogurilor, a 
alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenţie în timpul lucrului cu aparatul 
electric poate duce la rănirea gravă. 

▪ Folosiţi echipament de siguranţă. Purtaţi întotdeauna elemente de protecţie pentru ochi. 
Echipamentul de siguranţă cum ar fi masca de praf, încălţămintea de siguranţă împotriva 
alunecării, casca dură sau protecţiile auditive folosite indiferent de condiţii reduc rănirile. 

▪ Evitaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia deconectat 
înainte de a băga în priză. Transportul aparatelor electrice având degetul pe întrerupător 
sau alimentarea de la sursă a aparatelor electrice care au întrerupătorul în poziţia de 
pornire favorizează accidentele. 

▪ Îndepărtaţi orice sculă de reglare sau cheie de piuliţe înainte de a porni aparatul electric. 
O cheie de piuliţe sau altă cheie lăsată prinsă de o piesă rotativă a aparatului electric 
poate duce la rănire. 

▪ Nu vă întindeţi. Menţineţi permanent un sprijin şi un echilibru corespunzător pe picioare. 
Acest lucru permite un control mai bun al aparatului electric în situaţii neprevăzute. 

▪ Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. Ţineţi părul, hainele sau 
mănuşile departe de părţile în mişcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse 
de părţile în mişcare. 

▪ Dacă v-au fost furnizate dispozitive pentru conectarea de utilaje de extragere şi colectare 
a prafului, asiguraţi-vă că sunt conectate şi folosite corect. Folosirea acestor dispozitive 
poate reduce riscurile asociate intrării în contact cu praful.  

5.4 Folosirea şi întreţinerea aparatului electric  
▪ Nu suprasolicitaţi aparatul electric. Folosiţi aparatul electric conform destinaţiei sale. 

Folosirea în mod corespunzător a aparatului electric vă va realiza mai bine şi mai sigur 
sarcina la parametrii pentru care a fost conceput. 
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▪ Nu folosiţi aparatul dacă întrerupătorul nu îl porneşte sau opreşte. Orice aparat care nu 
poate fi controlat din întrerupător este periculos şi trebuie reparat. 

▪ Deconectaţi fişa de la sursa de alimentare înainte de a face orice fel de reglaje, de a 
schimba accesoriile sau de a depozita aparatul. Astfel de măsuri preventive reduc riscul 
de a porni accidental aparatul electric. 

▪ Depozitaţi aparatul departe de îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor 
nefamiliarizate cu acesta sau cu instrucţiunile sale să lucreze cu aparatul. Aparatele sunt 
periculoase dacă sunt folosite de persoane neinstruite. 

▪ Întreţineţi aparatele. Verificaţi alinierea sau prinderea părţilor în mişcare, crăparea pieselor 
sau orice altă stare ce poate afecta funcţionarea aparatului. Dacă este deteriorat, reparaţi 
aparatul înainte de a-l folosi. Multe accidente sunt cauzate de aparate prost întreţinute. 

▪ Păstraţi piesele de tăiere ascuţite şi curate. Sculele aşchietoare întreţinute corespunzător, 
având lamele de tăiere ascuţite, se blochează mai greu şi sunt mai uşor de controlat. 

▪ Folosiţi aparatul, accesoriile şi lamele etc. în conformitate cu aceste instrucţiuni şi în 
modul destinat utilizării specifice a acestui aparat, luând în calcul condiţiile de lucru şi 
operaţiunile care trebuie efectuate. Folosirea aparatului electric pentru operaţiuni diferite 
de cele pentru care a fost conceput poate duce la situaţii periculoase. 

5.5 Service 
▪ Reparaţi aparatul la un tehnician autorizat, folosind doar piese de schimb identice. Astfel, 

se va păstra siguranţa în funcţionare a aparatului. 

6 INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ SUPLIMENTARE PENTRU 
MAŞINILE DE TUNS IARBA 

▪ Acest dispozitiv nu trebuie utilizat de către copii. Copiii trebuie supravegheaţi, pentru a 
evita joaca cu aparatul. Se interzice curăţarea şi întreţinerea efectuate de către copii. 

▪ Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capabilităţi reduse fizice, senzoriale sau 
mentale sau lipsite de experienţă şi cunoştinţe numai în cazul în care sunt supravegheate 
sau au primit instrucţiuni privind utilizarea în siguranţă a echipamentului şi dacă înţeleg 
riscurile aferente. 

▪ Familiarizaţi-vă cu comenzile şi cu utilizarea corespunzătoare a echipamentului. 
▪ Evitaţi purtarea hainelor largi sau a hainelor cu curele sau şnururi care atârnă. 
▪ Piesele deteriorate trebuie înlocuite. 
▪ Fiţi în special atent(ă) la întoarcerea maşinii şi atunci când o trageţi spre dvs. 
▪ Nu porniți motorul dacă nu ați montat sacul pentru iarbă. 
▪ Aveţi în vedere că, la maşinile cu mai multe lame de tăiere, mişcarea diametrului de tăiere 

poate conduce la rotirile celorlalte lame de pe el. 
▪ La reglarea maşinii, asiguraţi-vă că nu sunt prinse degete între cuţitele mobile de tăiere şi 

părţile fixe ale maşinii. 
▪ Lăsaţi motorul să se răcească înainte de depozitare. 
▪ La efectuarea operaţiunilor de întreţinere la lama de tăiere, reţineţi că şi în cazul opririi 

alimentării cu energie electrică lamele mai pot fi în mişcare, 
▪ Pentru siguranţă, înlocuiţi piesele uzate sau deteriorate. Utilizaţi numai accesorii şi piese 

de schimb originale. 
▪ Maşina trebuie utilizată cu un disjunctor bipolar (RCD) cu alimentare protejată cu curent 

de declanşare de maxim 30 mA.  
▪ Nu permiteţi utilizarea maşinii de tuns iarba de către copii sau persoane nefamiliarizate cu 

aceste instrucţiuni. Reglementările locale pot impune limite de vârstă pentru operator. 
▪ Nu tundeţi iarba în apropierea altor persoane, în special a copiilor, sau în apropierea 

animalelor. 
▪ Operatorul sau utilizatorul răspunde în caz de accident sau de pericol pentru alte 

persoane sau pentru bunuri. 
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▪ Nu utilizaţi maşina de tuns iarba desculţ sau încălţat cu sandale deschise; purtaţi 
întotdeauna încălţăminte solidă şi pantaloni lungi. 

▪ Verificaţi cu atenţie zona în care urmează să fie utilizată maşina de tuns iarba şi 
îndepărtaţi toate pietrele, bucăţile de lemn, sârmele, oasele şi alte corpuri străine. 

▪ Înainte de utilizare, efectuaţi un control vizual pentru a verifica dacă lamele, bolţurile 
lamelor şi dispozitivul de tăiere nu sunt uzate sau deteriorate. 

▪ Pentru menţinerea echilibrului, înlocuiţi lamele şi bolţurile uzate sau deteriorate. 
▪ Tundeţi iarba numai ziua sau cu iluminare artificială corespunzătoare.  
▪ Evitaţi pe cât posibil utilizarea maşinii de tuns iarba în iarbă udă. 
▪ Mergeţi normal, nu alergaţi. 
▪ Nu utilizaţi aparatul cu apărători defecte sau fără dispozitive de siguranţă cum ar fi 

deflectoarele şi / sau colectoarele de iarbă instalate corespunzător. 
▪ Tunderea ierbii pe taluzuri poate fi periculoasă: 

 Nu tundeţi iarba pe pante prea înclinate. 

 La lucrul pe pante sau în iarbă udă, păstraţi un sprijin ferm pe picioare. 

 Tundeţi iarba întotdeauna de-a latul pantei, nu în sus şi în jos. 

 Atenţie sporită la schimbarea direcţiei pe pante. 

 Atenţie sporită la mersul înapoi sau tragerea maşinii de tuns iarba către dumneavoastră. 

 Nu tundeţi iarba trăgând maşina de tuns iarba către dumneavoastră. 
▪ Opriţi lamele atunci când maşina de tuns iarba trebuie înclinată în vederea transportului, la 

traversarea altor suprafeţe decât iarba şi la transportul maşinii de tuns în şi din zona în 
care se tunde iarba. 

▪ Nu înclinaţi maşina la pornirea sau contactul motorului, cu excepţia cazurilor în care este 
necesară înclinarea maşinii pentru pornirea în iarbă înaltă. În acest caz, nu înclinaţi decât 
strictul necesar şi doar partea opusă operatorului. Verificaţi dacă ambele mâini sunt în 
poziţia de utilizare, înainte de a readuce maşina pe sol. 

▪ Porniţi maşina de tuns iarba în conformitate cu instrucţiunile şi ţinând picioarele la distanţă 
mare de lame. 

▪ Feriţi mâinile şi picioarele de componentele în mişcare de rotaţie. 
▪ Feriţi-vă de gura de evacuare. 
▪ Nu ridicaţi şi nu transportaţi maşina de tuns iarba cu motorul în mers. 
▪ Asiguraţi-vă că toate piesele mobile s-au oprit complet. 

 ori de câte ori lăsaţi maşina electrică de tuns iarba nesupravegheată; 

 înainte de a elimina blocajele sau a curăţa blocajele de pe canalul de evacuare; 

 înainte de verificare, curăţare sau intervenţii la maşina electrică de tuns iarba; 

 dacă se loveşte un corp străin. Verificaţi să nu existe deteriorări ale maşinii de tuns iarba şi 
efectuaţi reparaţiile necesare înainte de a reporni şi a utiliza maşina. 

▪ Dacă maşina de tuns iarba începe să vibreze anormal, este necesară verificarea imediată. 

 verificaţi să nu existe obstrucţii; 

 efectuaţi reparaţiile necesare ale pieselor deteriorate; 

 verificaţi strângerea corespunzătoare a tuturor piuliţelor, bolţurilor şi şuruburilor. 
▪ Pentru a asigura o stare de funcţionare sigură, toate piuliţele, bolţurile şi şuruburile trebuie 

să fie în permanenţă strânse. 
▪ Verificaţi frecvent dacă colectorul de iarbă nu este uzat sau deteriorat. 
▪ Pentru siguranţă, înlocuiţi piesele uzate sau deteriorate. 

7 INSTRUCŢIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANŢĂ PENTRU 
ACUMULATORI ŞI ÎNCĂRCĂTOARE 

Folosiți doar acumulatori și încărcătoare aplicabile pentru această unealtă. 
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7.1 Acumulatorii 
▪ Nu încercaţi deschiderea sub niciun motiv. 
▪ Nu depozitaţi în locuri unde temperatura poate depăşi 40°C. 
▪ Încărcaţi numai la temperaturi ambiante între 4°C şi 40°C. 
▪ Depozitați acumulatorii într-un spațiu uscat și răcoros (5 °C-20 °C). Nu depozitați niciodată 

acumulatorii descărcați. 
▪ Este recomandată descărcarea și reîncărcarea cu regularitate a acumulatorilor Li-ion (de 

cel puțin 4 ori pe an). Nivelul ideal de încărcare a acumulatorilor Li-ion în vederea 
depozitării pe termen lung este de 40% din capacitatea sa. 

▪ La eliminarea acumulatorilor, respectaţi instrucţiunile din capitolul „Protecţia mediului”. 
▪ Evitaţi producerea de scurtcircuite. La conectarea directă sau accidentală, prin intermediul 

unor obiecte metalice, a bornelor pozitivă (+) şi negativă (-), acumulatorul este 
scurtcircuitat şi se va produce un curent de intensitate ridicată, care poate provoca 
ruperea sau aprinderea carcasei. 

▪ Nu încălziţi. La încălzirea acumulatorilor la peste 100 °C, garniturile de etanşare şi izolare 
şi alte componente din polimeri se pot deteriora, provocând scurgeri de electrolit şi / sau 
scurtcircuite interne, care generează căldură şi provoacă ruperea sau aprinderea. De 
asemenea, nu aruncaţi acumulatorii în foc. Pericol de incendiu, explozie şi / sau arsuri 
grave. 

▪ În condiţii extreme se pot produce scurgeri din acumulatori. În caz că se observă lichid pe 
suprafaţa bateriei, procedaţi după cum urmează: 

 Ştergeţi cu atenţie lichidul cu o cârpă.   Evitaţi contactul cu pielea. 

 În caz de contact cu pielea sau cu ochii, urmaţi instrucţiunile de mai jos: 
✓ Clătiţi imediat cu apă. Neutralizaţi cu un acid slab, cum ar fi sucul de lămâie sau 

oţetul. 
✓ În caz de contact cu ochii, clătiţi cu apă curată din abundenţă, timp de cel puţin 10 

minute. Prezentaţi-vă la medic. 

Pericol de incendiu! Evitaţi scurtcircuitarea bornelor unui acumulator 
desprins. Nu daţi foc acumulatorului. 

7.2 Încărcătoare 
▪ Nu încercaţi încărcarea bateriilor nereîncărcabile. 
▪ Înlocuiţi imediat cablurile defecte. 
▪ Feriţi încărcătorul de apă. 
▪ Nu deschideţi încărcătorul. 
▪ Nu testaţi încărcătorul. 
▪ Încărcătorul este destinat numai utilizării în interior. 

8 ÎNCĂRCAREA, INTRODUCEREA SAU SCOATEREA 
ACUMULATORULUI 

8.1 Indicații privind încărcătorul 
Conectați încărcătorul la priza de curent 
▪ Verde aprins continuu: gata de încărcare 
▪ Roșu intermitent: în curs de încărcare 
▪ Verde aprins continuu: încărcat 
▪ Verde și roșu aprinse continuu: acumulatori deteriorați sau încărcător deteriorat 

Notă: dacă acumulatorul nu se potrivește bine, deconectați-l și verificați dacă 
setul de acumulatori este modelul corect pentru acest încărcător, conform 
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celor indicate în diagrama din specificație. Nu încărcați alt set de acumulatori 
sau un set care nu se potrivește bine în încărcător. 

1. Verificați frecvent încărcătorul și setul de acumulatori în timp ce acestea sunt conectate 
2. Scoateți din priză încărcătorul și deconectați-l de la setulde acumulatori când ați terminat. 
3. Lăsați setul de acumulatori să se răcească total înainte de utilizare. 
4. Țineți îcărcătorul și setul de acumulatori în interior, dar nu la îndemâna copiilor. 

NOTĂ: Dacă acumulatorul este cald după utilizare continuă în unealtă, lăsați-
l să se răcească la temperatura camerei înainte de încărcare. Astfel veți 
prelungi autonomia a acumulatorilor. 

8.2 Introducerea acumulatorului (Fig. 1) 

AVERTIZARE Scoateți întotdeauna setul de acumulatori (12) și cheia (2) din 
unealtă când asamblați piese, efectuați reglaje, la curățare sau când nu o 
folosiți. Scoaterea setului de acumulatori și a cheii previne pornirea 
accidentală, care ar putea cauza vătămare corporală gravă. 

 Ridicați capacul acumulatorului (7). 

 Introduceți setul de acumulatori (12) în mașina de tuns. 

 Aliniați nervurile proeminente de pe setul de acumulatori cu canalele din compartimentul 
pentru acumulatori al mașinii de tuns. 

 Apăsați acumulatorul în compartimentul acumulatorului până ce acesta face clic pe poziție. 

 Coborâți capacul acumulatorului. 

AVERTIZARE Înainte de începerea lucrului, asigurați-vă că închizătoarea din 
partea de sus a setului de acumulatori este fixată, iar setul de acumulatori 
este așezat și securizat în compartimentul dedicat din mașina de tuns. Dacă 
setul de acumulatori nu este bine așezat, acesta ar putea cădea, producând 
vătămare corporală gravă. 

8.3 Pentru scoaterea setului de acumulatori 

 Ridicați capacul bateriei. 

 Apăsați și țineți apăsat butonul de blocare a acumulatorului din partea de sus a setului de 
acumulatori. 

 Scoateți setul de acumulatori din mașina de tuns 

AVERTIZARE Pentru a evita vătămarea corporală gravă, scoateți întotdeauna 
setul de acumulatori și cheia când transportați unealta. 

8.4 Indicator al încărcării acumulatorului (Fig. 2) 

Pe setul de acumulatori există indicatoare de încărcare a acumulatorului (15), puteți verifica 
starea de încărcare a acumulatorului apăsând butonul (16). Înainte de utilizarea aparatului, 
apăsați declanșatorul comutator pentru a verifica dacă acumulatorul este suficient de încărcat 
pentru funcționare corespunzătoare. 
Cele 3 LED-uri pot indica starea nivelului de încărcare a acumulatorului: 
▪ 3 LED-uri aprinse: Acumulator complet încărcat 
▪ 2 LED-uri aprinse: Acumulator încărcat 60% 
▪ 1 LED aprins: Acumulator aproape descărcat 



 POWDPG7560 RO 

Copyright © 2018 VARO P a g i n a | 10 www.varo.com 

9 MONTAJUL 

9.1 Desfacerea și ajustarea ansamblului mânerului (Fig. 3) 

9.1.1 Pentru ridicarea ansamblului mânerului 

▪ Deschideți blocajele mânerului inferior (5). 
▪ Trageți în sus și în spate mânerul inferior (8) până ce este aliniat cu fanta dintre blocajele 

mânerului și carcasa mașinii de tuns. 

NOTĂ: Dacă mânerul inferior este dificil de mișcat, rotiți blocajele mânerului 
inferior (5) în sens anti-orar pentru a elibera mânerul. 

▪ Pentru a securiza mânerul inferior pe poziție, închideți blocajele mânerului inferior. 

NOTĂ: Dacă mânerul inferior (8) nu este fixat sau nu se așază complet în 
fantă, rotiți blocajele mânerului inferior în sens orar pentru a fixa mânerul. 

▪ Deschideți blocajele mânerului superior (9). 
▪ Trageți în sus și în spate mânerul superior (10) pentru a-l ridica în poziție de lucru. 

Asigurați-vă că mânerul inferior (8) este așezat pe canalele din partea de jos a mânerului 
superior. 

▪ Pentru a securiza mânerul superior pe poziție, închideți blocajele mânerului superior. 

NOTĂ: Dacă mânerul superior este slăbit sau separat de mânerul inferior, 
strângeți butoanele blocajelor de pe mânerul superior rotindu-le în sens orar. 

9.1.2 Pentru a coborî ansamblul mânerului: (Fig. 4) 

▪ Deschideți blocajele mânerului superior (9) 

NOTĂ: Dacă blocajul mânerului este dificil de deschis, desfaceți butoanele 
de pe blocajele mânerului superior rotindu-le în sens anti-orar. 

▪ Coborâți mânerul superior (10). 
▪ Deschideți blocajul de pe mânerul inferior (5). 
▪ Împingeți în afară pe fiecare parte a mânerului inferior (8), până ce acesta este eliberat din 

fantă. Apoi pliați mânerul spre partea din față a unității. Evitați strivirea sau prinderea 
cablurilor. 

9.2 Instalarea cataramei fixe pentru cablu (Fig. 5) 
▪ Securizați catarama fixă a cablului (4) pe poziție. 
▪ Asigurați-vă că ați instalat sigur catarama. 

9.3 Instalarea colectorului de iarbă (pentru funcționare cu sac în partea din spate) 
(Fig. 6) 

▪ Scoateți cheia și setul de acumulatori. 
▪ Ridicați ușa de evacuare din spate. 
▪ Ridicați colectorul de iarbă de mâner și așezați-l sub ușa de evacuare de la spate, astfel 

încât cârligele de pe colectorul de iarbă să fie așezate în fantele din carcasa mașinii de 
tuns. 

▪ Eliberați ușa de evacuare din spate. 
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▪ Puneți la loc cheia și setul de acumulatori când sunteți gata să cosiți. 

10 MOD DE UTILIZARE 

10.1 Pornirea/oprirea mașinii de tuns 
▪ Ridicați capacul bateriei. 
▪ Instalați setul de acumulatori. 
▪ Coborâți capacul acumulatorului. 
▪ Introduceți cheia (2) în butuc. 
▪ Apăsați și țineți apăsat butonul de pornire (1). Trageți toarta (11) spre mâner și eliberați 

butonul pentru a porni mașina de tuns. 
▪ Pentru a opri mașina de tuns, eliberați toarta (11). 

10.2 Reglarea înălțimii lamei (Fig. 7) 
La livrare, roțile mașinii de tuns sunt reglate la o poziție joasă de tăiere. Înainte de prima utilizare 
a mașinii de tuns, ridicați poziția de tăiere la înălțimea cea mai adecvată pentru gazonul dvs. 
Gazonul trebuie să fie în medie între 30 - 40 mm până la 60 mm în timpul lunilor reci și între 50 
mm și 30 - 40 mm în lunile calde. 

10.3 Pentru a regla înălțimea lamei: 
▪ Scoateți cheia și setul de acumulatori. 
▪ Pentru a mări înălțimea lamei, prindeți maneta de reglare a înălțimii (6) și deplasați-o spre 

partea din față a mașinii de tuns. 
▪ Pentru a reduce înălțimea lamei, prindeți maneta de reglare a înălțimii (6) și deplasați-o 

spre partea din spate a mașinii de tuns. 
▪ Puneți la loc cheia (2) și setul de acumulatori când sunteți gata să cosiți. 

10.4 Transformarea în motocositoare (Fig. 8) 

AVERTISMENT: opriţi motorul şi dispozitivul de tăiere înainte de a începe 
adaptarea. 

1. Ridicaţi capacul posterior şi scoateţi sacul de colectare a ierbii (Fig. 7A). 
2. Împingeţi dispozitivul de cosit în platformă. Blocaţi dispozitivul de cosit cu butonul în 

deschiderea platformei (Fig. 7B). 
3. Coborâţi la loc capacul posterior. 

10.4.1 Ce este cositul? 

La cosire, iarba se taie într-o singură etapă de lucru, apoi este mărunţită şi este readusă pe 
spaţiul verde ca îngrăşământ natural. 
Sugestii pentru cosit: 
▪ Scurtaţi uniform, cu max. 2 cm, de la înălţimea de 6 cm a ierbii la 4 cm. 
▪ Utilizaţi un cuţit bine ascuţit.  
▪ Nu tăiaţi iarbă udă. 
▪ Setaţi turaţia motorului la maximum. 
▪ Faceţi deplasarea moderat. 
▪ Curăţaţi periodic dispozitivul de cosit, interiorul carcasei şi lama de tăiat iarba. 

11 CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA 

11.1 Curăţarea 
▪ Păstraţi pe cât posibil în permanenţă curate şi fără praf toate dispozitivele de siguranţă, 

orificiile de ventilaţie şi carcasa motorului. Ştergeţi echipamentul cu o cârpă curată sau 
suflaţi cu aer comprimat la presiune redusă. 
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▪ Se recomandă curăţarea echipamentului imediat după fiecare utilizare. 
▪ Curăţaţi periodic echipamentul cu o cârpă umedă şi săpun moale. Nu utilizaţi produse de 

curăţat sau solvenţi; aceştia pot ataca piesele din plastic ale echipamentului. Evitaţi 
pătrunderea apei în interiorul aparatului. 

Nu utilizaţi solvenţi cum ar fi petrol, alcool, apă amoniacală, etc. Aceşti 
solvenţi pot deteriora componentele din plastic. 

11.2 Întreţinerea  lamei 
▪ Îndepărtaţi cu regularitate iarba şi murdăria de pe lamă. 
▪ La începutul sezonului de grădinărit, examinaţi cu grijă starea lamei. 
▪ Dacă lama este foarte tocită, ascuţiţi-o sau înlocuiţi-o. 
▪ Dacă lama este deteriorată sau uzată, montaţi o lamă nouă. 
Dacă lama alunecă, puneţi şurubelniţa în orificiul locaţiei, strângeţi lama cu cheia. 

Avertisment! Respectaţi următoarele măsuri de siguranţă: 

▪ Aveţi grijă să nu vă tăiaţi. Utilizaţi mănuşi pentru condiţii grele de lucru sau o cârpă pentru 
a apuca lama. 

▪ Utilizaţi pentru înlocuire numai lame specificate. 
▪ Nu scoateţi, sub niciun motiv, rotorul. 

11.3 Înlocuirea lamei  
Din motive de siguranţă, se recomandă înlocuirea lamei de către un profesionist autorizat. 

Important: Purtaţi mănuşi de protecţie! 

12 DATE TEHNICE 
Tip POWDPG7560 

Tensiune 40V 

Turaţie 3300 min-1 

Lăţime de tăiere 370 mm 

Clasă de protecţie Clasa III 

Grad de protecţie IPX1 

Compartimentul de colectare 40 l 

Înălţime de tăiere 30-70 mm 

Materialul carcasei Plastic 

Materialul compartimentului de colectare a ierbii Capac de acoperire din nailon cu 
plastic 

Număr poziţii de înălțime 5 

Tip de motor Fără perii 

Diametru roată frontală 150 mm 

Diametru roată posterioară 180 mm 

Mâner central de reglaj pe înălţime Da 

Mâner superior de purtare Da 

Mâner pliabil Da 

Evacuare posterioară Da 
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Colectare Da 

13 ZGOMOT 
Valori ale emisiilor sonore măsurate în conformitate cu standardele aplicabile. (K=3) 

Nivel de presiune acustică LpA 68 dB(A) 

Nivel de putere acustică LwA 90 dB(A) 

ATENŢIE!  Presiunea acustică poate depăşi 85 dB(A), caz în care trebuie 
purtat un dispozitiv de protecţie auditivă. 

aw (Nivel vibraţii): 1,5 m/s2 K = 1,5 m/s² 

14 GARANŢIE 
▪ Acestui produs i se acordă garanţie conform reglementărilor legale pentru o perioadă

efectivă de 36 de luni de la data cumpărării de către primul utilizator.
▪ Această garanţie acoperă toate defecţiunile de materiale sau de producţie, cu excepţia

bateriilor, a încărcătoarelor, a pieselor defecte din cauza uzurii normale, precum sunt
rulmenţii, periile, cablurile, fişele sau accesoriile precum frezele, burghiele, pânzele de
ferăstrău etc.; deteriorarea sau defectele care rezultă din manipulare defectuoasă,
accidente sau modificări. Nu se acoperă nici costul transportului.

▪ Deteriorarea şi/sau defecţiunile rezultate ca urmare a utilizării necorespunzătoare nu sunt
acoperite de prevederile garanţiei.

▪ Nu se asumăm, de asemenea, nicio responsabilitate pentru vătămarea corporală ce are
drept cauză utilizarea necorespunzătoare a aparatului.

▪ Reparaţiile pot fi efectuate doar de către un centru de service autorizat pentru sculele
Powerplus.

▪ Puteţi obţine întotdeauna mai multe informaţii, apelând numărul de telefon 00 32 3 292 92
90.

▪ Toate costurile de transport trebuie suportate de client, în afara cazului în care s-a
convenit în alt fel, în scris.

▪ În acelaşi timp, nu se poate ridica nicio pretenţie în garanţie dacă deteriorarea aparatului
se datorează întreţinerii neglijente sau suprasolicitării.

▪ Se exclude în mod categoric de la garanţie defecţiunea datorată pătrunderii de fluide,
pătrunderii excesive a prafului, deteriorarea intenţionată (cu intenţie sau din neglijenţă
gravă), utilizarea inadecvată (doar pentru destinaţii pentru care acest dispozitiv nu este
potrivit), utilizarea incompetentă (de ex nerespectarea instrucţiunilor din manual), fulgere
sau asamblarea de către un nespecialist,  tensiune incorectă de alimentare de la reţea.
Această listă nu este exhaustivă.

▪ Acceptarea pretenţiilor în garanţie nu poate duce niciodată la prelungirea perioadei de
garanţie, nici la începutul unei noi perioade de garanţie în cazul înlocuirii unui aparat.

▪ Aparatele sau componentele înlocuite în garanţie rămân prin urmare proprietatea Varo
NV.

▪ Ne rezervăm dreptul de a respinge orice pretenţie pentru care cumpărarea nu poate fi
verificată sau dacă este clar că produsul nu a fost întreţinut în mod corespunzător. (fante
de aerisire curate, perii de cărbune întreţinute periodic, …)

▪ Dovada cumpărării trebuie păstrată ca dovadă a datei cumpărării.
▪ Scula nedemontată trebuie înapoiată comerciantului într-o stare acceptabilă de curăţenie,

(în cutia sa originală dacă e cazul) şi împreună cu dovada cumpărării.
▪ Pentru a se asigura funcţionarea optimă, aparatul trebuie încărcat minim 1 dată pe lună.
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15 MEDIU 
În cazul în care aparatul trebuie înlocuit după utilizare intensă, nu îl aruncaţi laolaltă 
cu gunoiul menajer, ci depozitaţi-l într-un mod sigur pentru mediu. 
Deşeurile produse de părţi ale maşinilor electrice nu trebuie manipulate la fel cu 
gunoiul menajer. Reciclaţi atunci când există această posibilitate. Pentru sfaturi 
privind reciclarea, consultaţi autoritatea locală sau magazinul de achiziţie. 

16 DECLARAŢIA DE CONFORMITATE 

 
VARO N.V.   -    Joseph Van Instraat 9  -  BE2500 Lier  -  BELGIA, declară că 

Produsul: Foarfecă electrică 
Marcă de comerţ: POWERplus 
Model: POWDPG7560 

este în conformitate cu specificaţiile esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivelor 
Europene aplicabile, pe baza aplicării standardelor europene armonizate. Orice modificare 
neautorizată a aparatelor atrage după sine anularea acestei declaraţii. 

Directivele europene (inclusiv, dacă este cazul, amendamentele lor, până la data semnăturii); 
2011/65/EU 
2014/30/EG 
2006/42/EG 
2000/14/EG Annex V LwA 88dB(A) / 90dB(A) 

Standardele europene armonizate (inclusiv, dacă este cazul, amendamentele lor, până la data 
semnăturii); 

EN60335-1: 2012 
EN60335-2-77: 2010 
EN55014-1: 2006 
EN55014-2: 2015 

Persoana care păstrează documentaţia tehnică: Philippe Vankerkhove,  VARO – Vic. Van 
Rompuy N.V. 

Subsemnatul acţionează în numele Directorului general executiv al societăţii, 

 
Philippe Vankerkhove 
Divizia de reglementare – Director de conformitate 
Data: 06/04/2017 




